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Beszélgetés Kirá l y Istvánnal

— Ez az antológia egy folyóiratnak lehetne a kiindulópont
ja» Tanar ur szerint milyen szerepe lehet egy irodalmi folyó
iratnak a Bölcsészkaron?
- Mindenekelőtt pedagógiai. Pontos innen nézve minden ön
álló, alkotó, ifjúsági kezdeményezés. Az egyetemen, véleményem
szerint, legtöbbet tanulni nem annyira az előadásokon vagy sze
mináriumokon lehet, hanem az egymás közötti vitákban, beszélge
tésekben; az olyan nem formális, de tartalommal telitett kis
közösségekben, melyekben a fiatalok egymást hajtják, ösztönzik,
s az igényt ébresztik a nagyobb munkára, a több tanulásra, a
többet tudásra. Az egyetemen a nevelés - meggyőződésem - első
sorban ilyen informális közösségekben folyó önnevelés lehet. A
tervezett folyóirat a szerkesztést előző, kisérő vitákon át,
ennek az állandó önnevelésnek is egyik termékeny műhelyévé vál
hat. - Másrészt nyilvánvalóan megvan egy ily tipusu lapnak a
maga irodalmi irónevelő, felfedező szerepe is. Ha visszagondo
lunk csak a huszadik században a hasonló jellegű kísérletezé
sekre : volt a Négyesy-szeminárium; abból köztudott, hogy a ma
gyar irodalom mily értékei kerültek ki. Babits, Kosztolyányi,
Juhász Gyula ott talált egymásra. 1946-ban Waldapfel József
szemináriumán tömörült egy ilyen együttes. A mai ötven-hatvan
éves irónemzedék zömében ott ismerkedett meg. Vagy hogy a leg
frissebbet emlitsemí itt volt a korábbi Jelenlét, Asperján,
Bella, Csapiár, Sárándi nemzedéke tudatosodott, nőtt lel ennek
hasábjain. — Végül talán még egy funkciót emlitenék meg, amely
az önneveléssel részben egybeesik, de mégis eltér tőle, más
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minőséget jelent: a személyiségfoimáló szerepet. Az identitáskeresés, az önmegvalósitás a fiatalság számára mindig feladat.
S ez mindenekelőtt szerepmegtalálást, feladat vállalást kell
hogy jelentsen. Ehhez pedig viták, szembesitések szükségesek.
Egy ilyen folyóirat élőkészitése, anyagának az együttes megvita
tás^ alkalmas tán arra, hogy ezek a szembesitések is megtörtén
jen
del’

s hogy az egyén tudatositsa, ha nem is azt, mire van ren

, de

legalább azt: merrefelé kell hivatását, útját keres

nie .
- lanapság elég nehéz a fiatal Írók, költők helyzete; kevés
a ::o.-jelenési lehetőség. Mennyiben lehetne ez fóruma a mai kezd

törekvéseknek?
- Itt először is vitáznék magával: nem kevés a publikálási
"őség. A mai magyar irodalom viszonylag széles ivszámon mo-

z

avonta. Más kérdés, hogy ezt az ivszámot .jól használja-e
e hogyha az összes vidéki lapokat, budapesti lapokat, azok-

na : az ivszámát veszem, nemzetközileg összehasonlitva is, a mai
magyar irodalomnak nagy a mozgási tere. Talán egyetlen fórum
veszett el az irodalom számára és az hiba, hogy elveszett: a
naoi se tó, holott az iró-inditás, az irodalom-tudatosítás szem
pontjából valaha komoly szerepet töltött be az. Elég csak utal
ni a két háború közti Pesti Napló-ra, annak a "rejtélyes dok
tortól", Mikes Lajostól szerkesztett irodalmi rovatára. A kul
turális rovatok mai vezetőiben ily mikesi ambiciók csak elvét
ve !.a fel-felbukkannak. S ez bizony nagy kár. De ez a veszteség
nem fedheti el: milyen gazdag és sokrétű folyóirat- és kiadás
nál t- ránk. Abban azonban ennek ellenére is igaza van: a szük
séglet mindig nagyobb itt, mint a lehetőség. Bármily széles is
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az irodalom rendelkezésére álló mozgási tér, az indulók számára
mindig kevés az. Éppen ezért szükség van ily "helyi", egyetemi
lapokra. Annál is inkább, mert más folyóiratokétól eltérő, kü
lön szerepe, jellege is van egy-egy ilyen publikációnak. Nem
utolsósorban épp azért, mert az irók itt mintegy egymást szerkesz
tik. Szerkesztők s szerzők egyazon személyben, A magam részéről
egyszer vettem részt, mint tanári felelős, egy ilyen kiadvány
előkészítésében, az ötvenes évek második felében, mikor Szege
den tanítottam. Bárdos Pál, Penákel Judit, Hatvani Dániel,
Papp Lajos, Patkó József éltek akkor ott, mint egyetemisták, Ck
ebben a kiadványban kezdték pályájukat. Akkor éreztem meg, mi
lyen előnyt jelent az inditás szempontjából egy-egy ily jellegű
fórum. A résztvevők őszintén, gondosan, nagyon alaposan megvi
tatták egymás müveit, mig minden más szerkesztés inkább csak
formálisan s kurtán teszi ezt. Nem hanyagságból vagy kényelmes
ségből, de egyszerűen csak időhiány okán, a terhelés miatt. Az
irók pedig, ha már befutottak, a saját müveikkel vannak elfog
lalva, nem jut idejük a másikkal való törődésre. A régi "Lese»rtunde"-k, egymásnak történő felolvasó estek nem léteznek ma már.
Az egyetemistáknál, legalábbis akkor Szegeden, még élt ez a ha
gyomány. S remélem, jelen lesz az itt is.
- Eddig több kezdeményezés elbukott a bölcsészkaron és
1976-ban jelent meg utoljára a Jelenlét. Mi ennek a tanár ur
szerint az oka?
- Az egyetemi bürokrácia, pontosabban, a bennünk, mindegyi
künkben készenlétben álló rejtett bürokrata: a kényelmes ember.
- Támogatná ön ezt az időszakosan megjelenő lapot?
- Már elmondtam, hogy miért érzem fontosnak; ez nyilván-
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valóan támogatás is.
- Ma erősen kitolódott a fiatal Írók, költők életkora. Mi
vel magyarázható ez a tanár ur szerint?
- Mindenekelőtt el kell itt választani az általánosabb
okokat a mai konkrétaktól. Az irodalmi életben ugyanis régtől
fogva külön jelentése van ennek a szónak: '•fiatal". Eufemizmus
gyakorta csupán ez a megnevezés. A "kezdő", sőt, nemegyszer a
"dilettáns" jelölődik vele, s nem csupán az, ki kor szerint if
jú. Az irodalmi élet sajátos válogató mechanizmusával függ öszsze ez a torzitó jelentésátvitel. Tételezzük fel, hogy száz iróigéret indul valamely nemzedéken belül. Ebből legföljebb tiz,
ha célhoz ér. A legjobb esetben is ennyiből lesz csupán valóban
iró. A többi kilencven vagy elhelyezkedik valahol a polgári
életben s elfelejti, hogy valaha is Írónak készült, vagy pedig
/s ez a fájdalmasabb, a tragikusabb eset/ ott marad a maga
becsvágyával és sértettségével az irodalom körül, s lesz belőle
egy eufénisztikus szóhasználat folytán időtlen időkig "kezdő",
azaz: "fiatal" iró. Ez érteti meg, hogy mindig vannak negyven,
sőt ötven éves "fiatal" írók is: a dilettantizmus igy védi ön
magát. lentség, takaró csupán a használt "fiatal" szó. De ezen
az általánosabb jellegű irópszichológiai, illetve irodalomszo
ciológiai okon túl vannak a mában, a konkrét mai fejlődésben gyö
keredző okai is a korhatár kitolódásának. Az a bizonyos mobili
tás-válság, amit mint társadalmi problémát oly sokszor emlege
tünk, természetszerűleg irodalmi vonatkozásban is érezteti a
maga hatását. Itt, ha nincsenek is foglalt státusok, de szokásés előitéletstátusok vannak. A már ismert névnek könnyebben ki
jár a protokoll-diktálta kötet-engedély, s folyóirathely, mint
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az indulónak. Végül, mint haimadik, s csak a konkrét mai irodal
mi fejlődéssel összefüggő okot, a szelekcióhiányt emliteném meg:
hiányzik, illetve nem működik kellő erővel az értékrendet fel
állító, tudatosító, rostáló kritika. A kritikának /s ebben a vo
natkozásban a szerkesztői munkát is idesorolom/ nem a formális
felfedezés a fő feladata, de a lényegi felfedezés: a tudatosí
tás, az elismertetés. Az, hogy kiemeljen, hangsúlyozzon, s azok
kal együtt egy mondandót, egy uj szint, egy uj irányzatot, hogy
bátran, kezdeményezőn bontsa meg igy az együtt-indulók egyszinü
sorát, merjen kiemelni, hangsúlyokat adni. Ha ez nem történik
meg, ha egy nemzedék mellett nincs ilyen kritika: akkor törvény
szerűen megnő a "fiatalság” időhatára. Arcnélkülivé válik egy
nemzedék. A "felnőtt Íróság", - az átvitt értelemben vett "felnőtt Íróság" kora messzire tolódik. Azért szólok erről:
ügyeljenek rá, hogy ne csak szépirói müvek, de tudatosító, értő
kritkák is legyenek a lapban, ha majd megszületik.
- Tanár ur szerint milyen irányban fejlődhet hazánkban a
lira?
- Az irodalomtörténész nem bocsátkozhat jóslásokba. Csak
a jelent nézheti. Annak alapján, az abban jelenlévő tendenci
ákat nézve, felmérve nyilatkozhat - nem arról, hogy merre fog
menni a tényleges fejlődés -, hanem pusztán arról, hogy ó mint
egyén, a maga részéről merre szeretné, ha menne. Azért beszélek
erről ennyire óvatosan, fenntartásosán, mert a jelenleg uralko
dó - hangsúlyozom: az uralkodó - tendenciákkal sokban nem egy
irányú az egyéni irodalomtudatom, kritikai elképzelésem. Jelen
leg - hogy nevezzem meg, hogy ne legyen benne értékelés, csupán
leírás, ténymegállapítás? - egy fragmentárizmus, trivial izmus,
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egy akart, szándékolt közhelyszerüség, nyelvi profánság irányá
ba megy, legalábbis a maga domináns tendenciáiban a fiatal köl
tészet. Megy az elhétköznapiasodás, az elprózaiasodás felé, mármár szinte egy antilirába. Hogy mik ennek a fejlődésnek mélyebb
okai? Messzire vezetne ezek elemzése. Meggyőződésem: egy etikus
sokk, tisztaságigény, az összerezdülés és igy a menekvés az oly
könnyen mondott s felejteni tudott nagysulyu szavaktól, s a biráló, groteszk memento és vágy ezek őrzésére, komolyan vételére
éppúgy ott hat benne, mint valamifajta mély értékválság, kiábrán
dulás. A magam részéről viszont mindkét esetben úgy látom, hogy
feladja, elárulja ezzel a költészet önmagát. Feladja azt az
igényt, hogy szükség van reá, hogy lehetséges az emberméltóság,
a minőségtudat őrzése, ébrentartása a védett bensőségén - az
inkognitón - túl, kint a valóságban. A "lássuk, uramisten, mire
megyünk ketten" vad mozdulatát érzem ott ebben a tüntető, keserű
nyelv-eléngedésben, poétikai fintorban, ellen-költészetben. Fe
ledve érzem azt, hogy a puszta negáció - bármennyire szeretné
is - nem lehet egyben affirmáció; nem lehet őrzés és elhagyott
őrhely. A magam részéről nem utolsósorban ezért nem tudok megbé
kélni ezzel a fajta fejlődésiránnyal, s azt a lirai hangot érzem
magamhoz változatlanul közel, melynél nem az önmegszüntetés, de
a népiség forrása a külső valóság, s melyben nem valamiféle gro
teszk, halmozott köznapiság, de a Nagy László-féle "ki viszi át
a szerelmet" pátosza, elszánása, hivatástudata hat, munkál to
vább.

A riportot készítette: Petőcz András
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P É TER LASZLO

Nem ajánlom senkinek
Verseimből csak hibájuk enyém.
Rámvallanak.
Felszisszenvén még lehetsz
atyain elnéző, anyásán gyöngéd.
A többi - a találatarány, a tökély
foka - értelmezés dolga.
Talán: a tiéd.
Bólogatsz? Sóhajtozol? "így van ez,
bizony."?
Megértesz,
s ennek - örülök.
Akkor hát tiéd sem.
Kié?
Senkié.

Lihegés
Hol?
Hol a
gyönyör
mely megsem
misit?
Szüntelen
vissza
vá
gyom egy nő
ö
lébe.
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Amire vágyok
Mondjuk,
ódon szekrénynek kéne lennem,
bensőm szétrebbent szeretők
menedéke volna,
zseb mélyén, dohánymorzsák közt,
golyóvá gyúrt mozijegynek /távoliét
bizonyitéka, gyanú kioltója/,
avagy
tetőről lesodort féltéglának, mely
egy húsos fül mellett elsüvit,
esetleg
hártyavékony, rugalmas óvszernek, amin
gombostünyi lyuk.
S ha mindez lehetnék, volna bele
szólásom, közbenjárnék, sorsuk igaz
gatnám, és tetteimről versek Íródnának.
Egyszóval: lennék méltó irigylésre.
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BÓNAI KRISZTINA

Lélegzet

Valamikor január elején figyelmes lettem a Hétfői Színpad"apró"
hirdetésére. Közelgő irodalmi műsorukat reklámozták "Lélegzet”
címmel. Ma élő fiatal /ill. fiatalnak számitő/ magyar művészek
Írásainak felolvasását tűzték ki programként.
Nem kis érdeklődéssel vártam január 19-ét, hogy beülhes
sek a Belvárosi Ifjúsági Ház előadótermébe és megtekinthessem
a műsort. Csalódnom kellett. Nem a gyér résztvevő közönség mi
att, voltak elegen, mondhatni tömve volt a terem egészen válto
zó korosztállyal. Tulajdonképpen mit is vártam ettől az előadó
esttől? Valami újat, valami formabontót, a költők fiatalságának
megfelelő temperamentumot. A kezdettel még nem lett volna baj.
A terem elsötétült, nem láttunk mást, csak egy fehér vásznad,
és egy irásvetitőt. Egészen felvillanyozódtam. Talán a verse
ket fogják kivetíteni miközben az előadó szaval, hogy ne csak
a hallás, hanem a látás utján is hasson ránk a műalkotás? Nem,
nem valószínű, különben is ez már elcsépelt lenne. Vagy talán
zene helyett most képeket vetítenek a vers alá, fotókat, raj
zokat, vagy festményeket, hogy a két alkotás ne mint különálló
egység, hanem egymást hangsúlyozva, kiemelve, mint egységes
egész táruljon elénk? Tévedtem. Az egymás után fellépő költők
írták fel nevűket erre az írásvetítőre színes filctollal, mi
előtt előadták volna verseiket.
Bevezetőül Allen Ginsberg Írását olvasták fel a költészet
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ről, elvárását ettől a műfajtól» Kezdésnek jó lett volna, de a
folytatás színvonala nem érte el ennek az elvárásnak a szint
jét. Nemcsak a versek előadását marasztalom el, bár ez is ma
radéktalanul meghatározó egy többnyire először hallott műnél.
Némely felolvasásnál úgy éreztem, mintha egy általános iskola
harmadik osztályában ülnék magyarórán, ahol a tanár "szavalás
ból" osztályoz. Egyeseket egyszerűen kin volt hallgatni, ahogy
kapkodták a levegőt és ha kellett, ha nem,vitték a hangot fel
és alá. Nem azt mondom, hogy Latinovits-szintü előadást vár
tam, de a tiszta érthetőség és értelmezés minimumát mindenkép
pen. A szó szoros értelmében agonizálás volt ez, vagy valami
féle halottsiratás a nagy világfájdalom felett. Vajon miért
nem tudnak ma Magyarországon minden pátosz nélkül, egyszerű
erővel verset előadni? Ezt tapasztalom akkor is valahányszor
a rádióban vagy a televízióban hallok egy-egy verset előadni,
ügy gondolják igy nyerik meg a hallgatóság tetszését, igy tud
nak csak szivbemarkoló hatást tenni az emberre? Bár ki tudja;
az előadóesten mögöttem ült néhány, valószinüleg egy társaság
hoz tartozó idősebb ember. Egy ilyen pátosszal, már-már siró
hangon előadott szavalat után az egyik megindulva jegyezte
meg: "Jaj de szép/ !/ volt !" De hol van mindez az 1980 novembe
rében a Bölcsészkaron rendezett Allen Ginsberg és Peter Orlovski előadómüsorától! Jóllehet angolul folyt az előadás, és
sokan nem értették tökéletesen, mégis, a nyelvi nehézségek el
lenére szinte izzott a terem. Pedig Orlovski és Ginsberg leg
alább húsz évvel idősebb az előbb emlitett előadóest művészei
nél, és mégis mintha húsz évvel fiatalabbak lennének náluk,
gondolkodásmódban, temperamentumban, ők a beat nemzedék nagy
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képviselői. Zenéltek, énekeltek, szinte táncra perdültek sza
valataik közben, hogy minden gondolatuk, minden gesztusuk el
jusson hozzánk, megértésre találjon. A "Lélegzet" műsorán
azonban úgy éreztem, hegy ezek a fiatal művészek a beat-nemzedék nagyapái lehetnének. Mindezeken túllépve azonban sem
tartalomban, sem formában nem nyújtottak újat. Valamiféle
"világfájdalom" érződött a versekben, de ez a pesszimizmus,
ez a teljes agonizálás háttér nélküli póz volt,’ igy hangula
ta nem tudott megragadni, csupán untatott. Egyedül Oravecz
Imre versei voltak érdekesek, talán azért, mert nem állt
szándékában az "élet nagy kérdéseit" megfejteni, csupán egy
sajátos mikrokozmosz bemutatását tűzte ki célul.
A műsor mottójának Szappho /Ginsberg által elnevezett/
lélegzet-ritmus variációját tették:
TA TA, TA TA, TATA, TA TA, TA TA
TA TA, TA TA, TATATA, TA TA, TA TA
Ez a lélegzet olykor felgyorsuló, szaggatott ritmusával, mint
ha az emberre hirtelen rátörő izgalmi állapotot fejezné ki.
Sajnos, az én lélegzetritmusom a műsor alatt mindvégig az egy
hangú, monoton TA TA TA ütemét hallatta.
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PETŐCZ ANDRÁS

Egymáson
Egymáson ülünk hülyülünk ordítunk
és ha kell ölünk a buszon kölcsönösen
átadjuk szavunk és jaj szavunk halálunkre gondolunk lassan bizony elporladunk
sajnálkozunk és a másik képébe lihe
günk kéjesen érzelgósködünk röhögünk
aztán köhögünk jó nagyokat prüszkölünk
tüsszentgetünk és tiszteljük a nagyobbakat
tudva a nagyobb az mindig nagyobbat
ad ezt súgja agyunk melyben legtöbb
ször otthon vagyunk és eszünk falunk majd
elszelelünk néha kényszerből szelet veszünk
igy létezünk és szellőztetünk ha van
mit lakást vagy mást nem lényeges
hiszen kötve hiszem hogy mindez teli
amelyben felleli vagy fellelheti bárki
szenvedései és szenvedélyes szenvelgései
értelmét inkább üres azért ne vess
rám követ talán nevess ez jobb nekem
és neked is én igy hiszem.
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Vala
va.la.ki?ráng!at.ja.ezt*a.köt?el !et.
amelyen f
ü
g
g
a
f
e
j
e
m
rossz tré fa ez ne!
kém ked ki és künk.

Füzet
Erre a füzetre könyök, ölök
és gyilkolok és hordozom a véres
seb. helyet keresek a világ
alatt önmagámnak és má. soknak
is látom a létezés lehetősé
geit valóságos tombolásnak tob
zódásnak fogom fel mag.am iben
úgy érzem tévedni szabad az sem.
mi más ? mint mégis ez jegy.
ezd meg a néhány seb. helyet
és térj vissza, azon a napon
füzetedre ahol most is könyök
és ölsz.
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A közérthetőségről

"Tudom azt is, hogy néhány Írásom sokaknak nehezen fölfogható
vagy majdnem érthetetlen. De nem mindig az én verseimben van
a homály, hanem az esztétikailag képzetlenekben és a renyhék
ben. Nem kezdhetjük újra az ábécénél a költészetet. Tanulja
nak ők is, legyenek figyelmesek, küzdjenek meg a versért. Én
a mesterségek iránt mindig tisztelettel érdeklődöm, és megve
tem azokat akik az én mesterségemet csufondáros tiszteletlen
séggel illetik. Megvetem azokat, akik egyetlen hivatásuknak
érzik, hogy untalanul egyszerűségből vizsgáztassák le a köl
tőt. Ők azok, akik elhanyagolják saját szakmájukat. Ők felej
tik el "egyszerűen” a kéményt a házról, a szennyvizlevezetőt
nem a kanálisba torkolltatják, hanem "egyszerűen” az anya
földbe. Miattuk kell megtanulnom a bádogos- és lakatosszak
mát, a vizvezetékszerelést, ők vizezik a tejet, és miattuk
mocskos a lépcsőház. Ezek kinevezik magukat a közvélemény kép
viselőinek, mindig és mindenütt felszólalnak, több levelet
termelnek, mint a mocsári fűz. Ők nem a szolgálatra figyelmez
tetik a költőt, hanem taszitanák a legrutabb szolgaságba.”

Nagy László: Versek és versforditások I.
Budapest 1978
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UHRMAN IVÁN
Temetők és temetettek
/részlet/
1.
Drága Klárikám!
Édes unokahugom, esküszöm az élő Istenre, hogy az utóbbi
három napban egészen tönkrementem. Amikor szegény boldogult
Pali bácsid halálának hire megérkezett, én teljesen rosszul
lettem, és még most is nagyon vacakol a szivem. Bizonyára be
le is pusztultam volna, ha lélekben nem készülők erre már hat
éve,amióta szegény édesanyád, drága jó nővérem elhunyt, és én
előre megálmodtam a halála napját. Hat testvér közül utolsó
nak maradtam, s itt Montrealban még abban sem reménykedhetem,
hogy szeretteimet a halálban fogom viszontlátni.
De ha már erről van szó, Klárikám, nagyon megdöbbentett,
amit legutóbbi leveledben Írtál, hogy Palit a keresztény te
metőben hántolták el. Nemsokkal azután, hogy erről leveledből
értesültem, álmomban megjelent szegény Margitka, és követel
te, hogy fektessék őmellé a férjét. Nem is értem, Anna és
Sándor hogy nem gondoltak erre. Kérlek, mondd meg nekik, én
hajlandó vagyok akármilyen magas összeget küldeni Pali exhumáltatására, mert amig ez meg nem történik, Margitka szelle
me minden éjszaka meglátogat. Kérlek, intézzétek el minél
I'

. mindenható Isten áldása legyen mindnyájatokon. Sze

rető nagynénéd:
Janka néni.
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2.

Péntek, este hat óra. Felkapcsolják a vi-llanyt az udvari
szobákban. A házmester fekete macskája most indul egereszni a
földszinten felhalmozott gerendák, vasfödémek, téglák közé. a
sötét, nyirkos lépcsőházban Anna fáradtan igyekszik fölfelé.
Karján a bevásárlószatyrok, szemében negyven keserű esz
tendő. Az első emeletig rövid az ut, de nem annak, aki tízez
redszer teszi meg. A körfolyosón lerakodott homok csikorog a
cipőtalp alatt, a megvetemedett ajtó csak egy-két perces két
ségbeesett feszegetés után nyilik.
András és Ádám zenét hallgat a szobában. Adám kezében sö
rösüveg, a zene szüneteiben iszik egy-egy kortyot. Kócos, sörényszerü haja a szemébe hullik, kisebesedett ujjaival kedvet
lenül dobol az asztalon. András kopasz fejebubja, őszülő sza
kálla sárgásnak hat az állólámpa fényében. Sötét szemüvege mö
gül hűvösen néz feleségére.
- Mi baj?
Anna leroskad a diványra.
- Klárival beszéltem ma délután. Janka néni irt Monrealból.
Apa és fia összenéznek. Anna bizalmatlanul figyeli őket.
- Janka néni pénzt akar küldeni, hogy Aput exhumáltássuk.
Azt hiszi, kell nekünk a pénze... Előre tudtam. Biztosan Klá
ri irta neki, már a temetésen célozgatott rá, hogy mi akartuk
igy Sándorral, hogy sajnáljuk a pénzt. Janka néni egészen ki
borult.
- Mi köze hozzá?
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Ádám szemétkosárba vágja a kiürült sörösüveget és fel
áll* Hosszú, lassú léptekkel járkálni kezd a szobában.
- Bárhol eltemettethettük volna pártköltségen - magya
rázza Anna, Janka nénit képzelve András szemüvege mögé. És ha mégsem, lett volna pénzünk a temetésre. Maradt utána
is elég. De ha ő egyszer a mozgalmi pantheonba vágyott.
- Mert a mi temetőnkben nincs pantheon, ugye? - ordit
lel egyszerre Ádám. - Ott nincscelég mártir, ugye? Oda nem
illik temetkezni!
Anna szemrehányóan:
- Hagyjad. Hát még ezen is vitatkoztam volna vele? Utóégre mindenkinek a magánügye, hol porlad. Épp eleget kellett
vitáznunk, amig élt.
András a szemüveg mögül:
- He is törődj vele. Janka néni bolond, mindig is az
/olt.
- De ez a Klári... miket terjeszt ez rólunk? Utóvégre
ő is tudhatta, milyen ember volt az apám.
- Tehet egy szivességet.
Anna egyszerre fia ellen fordul.
- Te csak hallgass, jó? Téged is kibeszélt, ha nem
tudnád!
- Hagyon örülök.
- De én nem örülök! Mert igaza van! Egy évben ha egy
szer nagyapád felé néztél!
- líem volt időm.
- Szégyellhetnéd magad! Miből állt volna egyszer-két-
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szer rányitni az ajtót arra a szegény öregemberre? Hová mész,
hozzád beszélek!
- Hallom! - érkezik vissza a konyhából Ádám újabb üveg
sörrel. - Azt hiszem, erről már eleget tárgyaltunk, amig élt
az öreg.
- Szivtelen vagy!
- Hát 5 mi volt? A lelki szadizmus nagymestere! Hat éven
át rángatta a család idegeit! Te ne tudnád? - a sör kiloccsan
a teritőre - Hiszen most is helyette hallgatok, még mindig mi
atta vagy ennyire kiborulva! Talán azt tudod mondani, hogy nem
igaz?
- Szegénynek csak fél lába volt.
- És ki tehet róla? Ha valaki cukorbeteg, tartsa be a di
étát.
- Jobb, ha egy szót sem szólsz! A temetésén sem voltál
ott !
- Tudod jól, hogy ki akartam menni. Eltévedtem azon a
kurva Kőbányán.
- Kértelek már, előttem ne használj ilyen szavakat!
- Szóval eltévedtem, nem találtam meg a temetőkaput.
András sötét pillantása.
- Én pedig végigállom a temetést ingujjban. És töröm a
fejemet, mikor bizhatok annyit tizenkilenc éves fiamra, hogy
utánam hozzon egy zakót!
- Nagyon hiányozhatott harminc fok kánikulában. Különben,
mentségemül szolgáljon, én másik kapun szoktam a temetőbe
járni !
Anna hisztériásán felzokog.
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- Azt hiszed, nem tudom? Direkt csináltad az egészet!
Ádázt áll az ajtóban.
- Hát tudod mit? Igen! Az öreg sirjánál semmi dolgom!
Az még rendben van, hogy önző és szivtelen volt egész életé
ben, hogy kiszipolyozta az egész családot, de hogy utána ilyen tüntetőén elhatárolta magát tőlünk... Ha nem érezte ma
gát közénk tartozónak, akkor ki a fene kiváncsi rá?
Bevágódik az ajtó.
Anna könnyezve néz Andrásra, de a sötét szemüvegen át
tárgyilagosan látni a világot.
- Tulajdonképpen igaza van.
Anna lehajtja fejét.
- Janka néni szegény édesanyámat látta álmában... Iste
nem!
3.
Vasárnap

délelőttönként Klári néni kimegy a temetőbe.

A neológ zsidók temetője a legnyugalmasabb oázis a kőbá
nyai ipari sivatagban. Itt csend van, dus növényzet, tiszta
levegő, még harang sem szól, mint a keresztényeknél. A sír
köveknél elhelyezett koszorúk gyorsan hervadnak, a könzönséges kerti gyomok szabadon nőnek, egy sereg téka és gyik
tanyázik közöttük.
Klári néni egy félreeső parcallánál áll meg. Hagy, fe
kete márványsirkövön három név.
ROTH ANTAL
1890-1944
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ROTH ANTALNÉ szül. GROSSMAM ERZSÉBET
1895-1970
GROSSMAM MÁRIA
1900-1970
Ma már nem akasztja meg a zokogás újra és újra Klári
nénit. Elmond egy imát apjáért, akit meggyilkoltak a nyila
sok; egyet anyjáért, aki az utolsó tiz évben már semmit sem
tudott magáról, és úgy kellett gondozni, mint egy kisgyerme
ket; nagynénjéért, aki megvakult és öngyilkos lett; végül
Pali bácsiért is mond egyet, akinek hat évvel ezelőtt ampu
tálták a jobblábát, s attól kezdve haláláig ki sem mozdult
a szobájából. Pali bácsiért, aki nem itt fekszik, akinek a
távollétébe lehetetlen belenyugodni. Hiszen Margitka sirja
is itt van a közelben, Adélé valamivel távolabb. Klári néni
elmond egy imát Margitkáért is, akit már húsz esztendeje el
vitt a rák. Végtelenül szelid, jóindulatú asszony volt, tü
relmesen viselte Pali bácsi minden szeszélyét. Szép is volt,
olyan, mint Anna, aki hallani sem akar exhumálásról, nem en
gedi a szülei sirját megbontani.
Klári néni is szép asszony, pedig már közel jár a hat
vanhoz. Nem törte meg anyja haldoklásának tiz esztendeje, úgy
foagadta, mint Istentől jött megpróbáltatást. Ha választhat
na, ma is odaülne a betegágy mellé, és ápolná anyját tovább,
kitartóan, szeretettel.
- Klárikám!
Zsófi néni boldog, hogy találkoztak, de azért elsirja
magát, hogy éppen itt találkoztak. Ő éppen Jenő bácsihoz
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jött ki, aki tulajdonképpen ma is élhetne még, csakhogy az or
vosnő - egy kezdő kis taknyos - nem volt hajlandó oxigént adni
neki. Azt mondta, nem birná a szive.
- Pedig ott van a Dezsőék apósa, az is már a halálán volt,
mikor megmentették az oxigénnel...
Klári néni buzgón helyesel.
- Hát igen, ezek a mai orvosok, az ember már szinte fél tő
lük, Itt van ez a szegény Pali bácsi. Ha meg nem hal, képesek
és levágják a másik lábát is. Pedig azelső igy ugyanúgy fájt
amputálás után, mintha még megvolna. Nem is hagyta el haláláig.
- Igen, persze, a Pali. Ki. is akartam menni a temetésére,
de nem éreztem jól magam. A kislányom kint volt, nem találkoz
tatok?
Klári néni hálás tekintetet vet rá, hogyne találkoztak
volna?
- Láttam, szegénykém végigsirta a szertartást. Olyan egy
áldott jó kislány az... ha elgondoljuk, hogy tulajdon unokái...
- Na, csak nem?
- Hát én nem akarok semmi rosszat mondani, de az Ádám pél
dául ott sem volt.
- Ne beszélj! - Zsófi néninek eszébe jut, hogy Ádám egy
szer eljött hozzá, és felköszöntötte a születésnapján. - Az
egy nagyon rendes fiú...
- Azt mondja, rossz kapun ment be.
- Nohát, akkor biztosan úgy is van. Én nem hiszem, hogy
az Adám hazudna. Tudod, én is csodálkoztam, hogy abban a teme
tőben. ..
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- Azt én sem mondtam, hogy hazudik. - magyarázza Klári né
ni - De azért... nem is tudom, mit gondoljak. Annyi biztos, hogy
Pali bácsi haragudott Ádámra. Egy évben egyszer ha meglátogatta.
Őszintén szólva, de kérlek, ezt ne mondd Annának, ha találkoz
tok, én azt hiszem, hogy Pali bácsi lelke nem engedte a sirjához Ádámot. Azért nem találta a kaput.
Zsófi néni úgy találja, hogy ez valóban lehetséges.
- No, de édes Zsófikám, kérlek, mondj már valamit jót!
Zsófi néni megáll a férje sirjánál. Mi jót lehet mondani
itt és akárhol? Fehér szekfüt tesz a sirkőre, és az minden meg
győződés nélkül marad ott, hiszen az első szél úgyis elviszi és
rozsdás faleveleket hoz helyette.
- Neked jó, Zsófikám, neked legalább családod van.
Zsófi néni a vejére gondol, akit három éve nevel kitartó
an, de minden hiába, az még ma is üvegből issza a colát. Sze
gény Jenő, ha még élt volna, soha nem adja a lányát egy ilyen
Janihoz.
Repülőgép húz el a Ferihegy felé, és a két öregasszony el
indul a kapuhoz. Hátuk mögött a halottak, az ő éltükben sziklák,
és szinte már mindenfelé akadályozzák a kilátást. Már csak szűk
résen át látszik a hátralevő néhány év: örülni az unokáknak, pa
naszkodni a szökős nyugdij miatt, és értetlenül Ítélkezni idegen
életek felett. Kilép a két öregasszony a temetőkapun, de a kőbá
nyai gyárak között is temetői levegő veszi körül őket, és nem
vesznek tudomást a villamosról, amely elcsörömpöl mellettük.
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Házisütemény, tea, himzé sminták. Vasárnap délután fél öt. And
rás a szobában alszik, mig nővére, Róza, ismerteti Annával a
nyolcadik kerület heti pletykakészletét. Szóba kerül többek
között a házmester, aki nagyon derék ember, noha cigány, és Vé
szi elvtárs, aki viszont egy gerinctelen csúszómászó, noha zsi
dó. És Zsófi néni veje, a Jani, aki nem szereti a nyáriszalámit,
de ezt nem merte az anyósának bevallami, és a tizóraira csoma
golt szalánis szendvicseket a kredenc terején rejtette el, ahon
nan a nagytakaritás során kerültek elő.
- Most mondd! Hát ha az az ember normális... Különben ma
délután beszéltem a Zsófival, felhívott.
- És mit mesélt?
- Képzeld csak el! Felveszem a kagylót, azt mondja, "én
már tudom, miért nem voltál kint a temetésen!" Kérdezem, milyen
temetésen, "Hát az Anna apjának a temetésén!" No, miért nem?
"Hát, hogy nem nálunk van eltemetve!" No, akkor én is megkér
deztem, te kint voltál? "Nem, én rosszul éreztem magam." Na,
látod, én is. Most szólj!
Anna kezével megtámasztja homlokát.
- Soha nem lesz már ennek vége... Ez a Zsófi, hát ez mit
akar tőlem?
- Azt mondta, délelőtt kint volt a Klárival a temetőben.
- Persze, a Klári. Elég nagy keverő, magunk között.
- Tudod, mit terjeszt a fiadról? Hogy a nagyapja szelleme
nem engedte a sírjához, azért hiányzott.

- Úristen! És a Zsófi elhiszi ezt a hülyeséget?
- Ugyan már, mi az, amit <5 nem hisz el? Na várj, eszembe
jutott valami. Azt tudod, hogy a Jenő gyűlölte a Jeni szüleit,
nem is házasodhattak össze a Bellával, amig élt.
- Igen.
Na, és most két hónapja kimentek a Jenő sirjához négyen: a
Zsófi, a Bella, a Jeni meg az apja. Az megjárta Auschwitzot,
azóta nyomott. Szóval odaérnek a temetókapuhoz, de akkor a Jani
apja rosszul lett, mentők vitték el. A Zsófi azóta is szentül
hiszi, hogy a Jenő intézte igy, annyira gyűlölte.
- Hát tudod, ha nem volna képtelenség, a Jenőről el is hin
ném. Maga volt a gonoszság.
Anna

fáradtan elmosolyodik. Bóza szórakozottan vesz egy

süteményt.
- De most mondd, hogy ilyen babonás legyen valaki!
- Tudod mit? Már én is kezdek babonás lenni. Az Apu örök
sége. Ötvenezer forint, fele az enyém.
- Na és?
- Esküszöm, félek felvenni. Legszivesebben odaadnám Sán
dornak.
Róza épp megkavarta a

teát. A kiskanál csörömpölve lee

sik.
- Meg vagy te őrülve!
- Értsd meg, egyszerűen félek! Tudod, mennyire gyűlöltem
én azt a pénzt? Apu csak őrizte, kuporgatta, nem engedte, hogy
uj függönyt vegyek neki, hogy kitapétáztassam a szobáját, még
egy takaritónőt sem volt hajlandó fogadni. Az egész lakás úgy
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uj függönyt vegyek neki, hogy kitapétáztassam a szobáját, még
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îézett kl, mint egy disznóól. Ha nem ezerszer elátkoztam azt a
rohadt ötvenezret, hát egyszer sem. És most fogadjam el? Nem
tudom elképzelni, hogy a k á m i jó származhatna belőle!
- Na, menj a sóhivatalba! Képes volnál az egészet Sándornak
hagyni? Hiszen ő amúgy is jobban jár!
- 'lem hiszem, hogy sokkal.
- Hát az öreg lakását, azt nem a te fiad kapja!
- \z övé se biztos, hogy kapja. Pedig megszenvedett érte.
Három évig együtt lakni az apámmal... én akkor sem birtam volna,
ha a Buckingham-paolotát kapom érte.
- No de akkor is... Andrással megbeszélted már?
Zcrög a kulcs a zárban, kattan a jégszekrény kilincse,
majd bejön Adám.
- Sör nincs?
- Nincs, Vendég van.
- Szevasz.
Kifordul a szobából. Sem kedve, sem türelme végighallgat
ni a hátralevő műsort. A kisszobába húzódik alvó apja mellé, és
majd csak a bucsuzkodás hangjaira bújik elő.
- Figyelj csak, kisfiam, mához egy hétre kimegyünk a teme
tőbe Róza nénivel. Nem akarsz elkisérni?
Ádám arca megrándul.
- Melyik temetőbe?
- Meglátogatjuk szegény nagyanyádat. Meg persze nagyapádat
is.
- Adélt nem?
Anna vállat von.
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- Ha nem akarsz, nem jössz.
- Ebben maradunk.
Nincs szive ennek a gyereknek, gondolja Róza. Esze sincs.
Ha már annyira nem fáj neki a nagyapja, legalább tettetné. Az
tán csoda, ha kibeszélik? 0 persze sehol sem szól rá egy rossz
szót sem, de azt mégsem tagadhatja, hogy lehetetlenül viselke
dik. És mennyit iszik.
5.
Sándor bizonytalanul kopogtat, mielőtt belép. Kopogását
azonban elnyomja az elektromos Írógépek kattogása, telefonber
regés. Négy fiatal lány, egy bútorokkal, gépekkel telezsúfolt
odúban, ahol megáll a cigarettafüst és a poharakban kihűlő ká
vé szaga. Hétfő délelőtt, csucsidény. Az íróasztalok között
röpködnek a statisztikák, grafikonok, elszámolások.
- Elnézést kérek, Annával szeretnék...
- Értekezleten van, negyedóra múlva jön. Tessék megvárni.
Sándor körülményesen ül le a szűk, kényelmetlen székre.
Nehézkes mozdulatai még a nehéz test emlékét őrzik. Pedig már
csak árnyéka a régi, nagydarab, vörös arcú embernek. Az utóbbi
években tiz kilót fogyott, arca ijesztően megfonnyadt, megő
szült. A másod- és haimadállás, a pártmunka, a telek és a nya
raló, amit a szó szoros értelmében a két kezével épített fel.
A belépő Anna nyugtalanul néz végig rajta, pedig ilyen volt
már a temetésen is, már azelőtt is.
- Mi az, Sanyikám, valami baj van?
- No nem, de azt gondoltam, most úgyis van egy szabad fél
órám, ... nézd, egyszer már meg kell beszélnünk a dolgokat...
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- Milyen dolgokat?
- Mondom, Apu hagyatékát, hogy...
Telefon.
- Igen, értem, Róna elvtárs, majd megpróbálom megkeresni.
Nem, nem, dehogy, még senkinek sem küldtük ki! Persze, majd értesitjük. Kit? Nem, ő most szabadságon van, talán majd az Editkét megkérjük. Jó, majd fogom hivni, minden jót. - Anna leteszi.
- Szóval, Annuskám, a hagyatékot...
- Tudod mit, hagyjuk ezt. Tartsd meg az egészet.
Sándor kihúzza magát a széken.
- Ne viccelj!
- Komolyan.
- Ugyan, mit képzelsz te rólam? Azt hiszed, meg akarlak
rövidíteni? A végrendeletben az áll...
- Tudom, mi áll a végrendeletben. Én gépeltem le. '»Minden
ingé és ingatlan vagyonomat gyermekeim, Grossmann Sándor

Jó

zsef és Gádor Andrásná szül. Grossmann Anna örököljék család
tagjaikkal együtt." Lemondok róla a javadra.
- Annuskám, hát te bolond vagy! Huszonötezer forint, gon
dold csak el! Hogy képzeled, hogy elfogadok tőled ennyi pénzt?
Mikor a gyerek úgyis megkapja a lakást.
- Kiutalták?
- Ki. Tudod, van egy jó ismerősöm a tanácsban, de anélkül
is meglett volna.
- Gratulálok.
- Akkor hát a pénzedet...
- Hagyj békén. Elátkozott pénz az.
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- No de Aima, hát felnőtt emberek vagyunk! Neked jár az a
pénz* Megszenvedtél érte. Betetted a takarékba, kivetted a ta
karékból, ami Apunak éppen eszébe jutott, futkostál a lottócédu
láival, munkaidő után elszaladtál hozzá takarítani, hogy az se
kerüljön pénzbe...
- Te meg szerelted a gázt, a villanyt, futkostál rádióért,
tévéért, tolókocsiért, mindent ingyen. Azt hiszem, te sem azért
a pénzért tetted.
- Nem hát, de akkor is. Ráadásul a koszorút is te fizetted
ki, még tartozom a felével.
- Jó, azt vedd úgy, hogy hozzájárultam vele a sirkőhöz.
A többiről pedig nem akarok hallan...
Sándor értetlenül vakarja a fejét.
- Rendben van, de akkor én csak az ötvenezret kapom. Minden
más a tied.
- Mi az?
- Ott vannak Anyuka ékszerei. Tulajdonképpen már eddig
is a tieid voltak.
- Igen, azokat persze megtartom.
- A butor nem sokat ér, de ott van a gyöngy berakásos
asztal, amit még Adél hozott a házhoz.
- Végkielégítésként kaphatta, mikor államosították a nyil
vánosházakat •
- Ott van az a két Hódi-festmény.
- Ki az a Hódi?
- Fene tudja. Van egy művészettörténész barátom, az se
állott még róla, de Apuka szerint nagy festő volt.
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- Megkérdezem Ádámot, kell-e neki a szobájába.
- Aztán könyvek. Egy teljes sorozat Sztálin.
- Kinek kell? Nekünk is megvolt, de András húsz évvel eze
lőtt elhasználta gyújtósnak. Akkor még szénnel fütöttünk.
- De van ott néhány verseskönyv is, a Párt adta jutal
mul... Az a zöld cserépszobor...
- Ugyan, rá se birok nézni!
- Az ólonkancsó... állitclag iparművészeti érték.
- Azt esetleg. András gyűjti az ilyesmit.
Telefon.
- Most rögtön? De Kéri elvtárs, ez lehetetlen, a legna
gyobb hajrában vagyunk. Nagyon fontos? Jó, igyekszem. - Lete
szi. - Sajnálom, Sanyikám, mennem kell.
Sándor megáll az ajtóban.
- Akkor megegyeztünk?
- Megbeszélem Andrással. Hivj fel este.
Telefon.
- Annát? Nem, sajnos éppen most ment el. Hogyan? Nem le
het, a titkárságról nem hivhatom ki. Persze, tessék... Kend
ben van, átadom. Gondolom, másfél óra múlva. Ebben az idény
ben nagyon sok a dolgunk. A viszonthallásra.
6.
Hétfő délután, három óra. Sürgöny Montreálból.
anyaam oerjoeng stop aalmaaban anyaatok megfordult sirjaaban
stop exhumaaltataasra kuelduenk peenzt stop aranka
Janka néni lánya tiz éves volt, mikor szülei elvitték Kanadába.
/A novella folytatása a későbbiekben jelenik meg./
32.

HAGY GÁBOR
Értelmező szótár
A nagy fehér erdő - nagy, fehér. Itt élnek a kincsek /ld.
kincs cimszó/, amig fel nem nőnek. Pő
táplálékuk az itt szabadon tenyésző sok
madár, de néha ráfanyalodnak a rettent
hetetlen földigilisztára is.
Kincs - A nagy fehér erdőben élnek. /ld. nagy fehér erdő cím
szót/ Minden /-^nek eljön a maga ideje, és akkor el
kezd gazdát keresni. Gazdát általában emberek /ld.
ember cimszó/ között találnak - nem találnak. A kiáb
rándult kincsekből bandák szerveződnek. Ezek veszé
lyesek az emberre nézve. Lesből támadnak, a megtáma
dott álmodozni kezd, hamar elsorvad, meghal. A sze
rencsétlent meggyalázzák. Ha valakire rátalál a
e,
azt általában meg lehet tudni, mert eget-földet rázó
dolgokat fog művelni, és ha azokat rázzák, feltűnik.
A többi nyomorult rv nélkül /kincstelen/ vagy hozzá
nem illő ^ csel vegetál, /ld. még kishitű cimszót/
Kishitű - akire rátalál a kincse, de a ^
nem hiszi el. /nem
hisz a szemének/ Más kincsre vár. Ez mind rá, mind
a kincs számára nézve tragikus módon végződik.
Ember - manapság néha lehet egyet-egyet látni a nagy tömeg
ben. Egyébként elég jópofa, /ld. muris cimszó/
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Mérei Ferenc mondja Háy Ágnes rajzairól:
"A jel helyettesit, egyben rövidit és egyszerüsit. Kiszabaditja a jelenségeket a körülmények hálójából, lehántja róluk
az esetlegesség jelmezét*..
A két jelből készitett sorozat a jelekhez tapadó sürü
asszociációs fürtökkel, szemléletes megfogalmazásban olyan
helyzeteket, történéseket láttat és követ nyomon, amelyek szó
ban elmondva bizony nehezen lennének megragadhatók. A mögöt
tük rejlő egyetemes emberi tapasztalat révén azonban a két
jel a modellek gazdag nyelvén beszél...
Ahogyan a két jel közeledik, érintkezik, egyesül vagy
különválik és távolodik, ahogyan alakját változtatva külön
féle helyzetekhez igazodik, a folyamat analóg a nemek kapcso
lódási epizódjaival...
A két nem jelvilágának ez a negyven modellje egyszerű
eszközeivel nagy, emberi történéseket tár elénk: vágyakozást,
találkozást, elutasítást, versengést, tévedést, győzelmet,
bukást, öregedést, azonosítást, befogadást - mindent, ami a
két nem kapcsolódásaiban lehetséges...
Jó érzés nézegetni a két jel füzéreit, kereszteződéseit,
rácsait. Modellként tanítanak rá bennünket arra, hogy a játé
kos értelmezéssel a jelek száraz, indulattalanitott, egyér
telmű világában is felismerjük az emberi dolgok többértelmű
ségét, gazdagságát és titkait."
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EUKORELLY ENDRE
A sebek felmutatása
/Dans le labyrinthe/
Megmozdul.
Megérkezünk hiánytalanul
és olyan szorosan
a válogatás elé
pedig szólnak hozzá
megérinti a vállát valaki de
nincs oka rá, hogy válaszoljon
Azt gondolja
hogy a látogató kimegy a szobából
de nem, ellenkezőleg
odajön az ágyhoz
most már nincs elég világos
valahogy
benőttük a lámpakörtét
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Játékház
A család azóta együtt mozog
mint a papírra ragadt legyek
Látom ahogy eljön az ablakból
és belereszkedik a kádba
a család
a házam egy ilyen és ilyen bázis
és a szomszéd ólomból csinál
magának sürü szomszédokat
s a péknél maid mindegyik sorba áll
a házmestert is miből keverték
amikor lemossa a gangot
olyan, mintha vizből készült volna
de másmilyen szagu
ez a hegymászó bakancs is
olyan nagy
és ez a hegymászó körút
ebben a hegymászó bakancsban
olyan, olyan hatalmas
A törmelék pedig mialattunk
porrá válik.
A törmelék
porrá zúzódott, testvéreim

Kísérleti életrajz 1

A tombolán nem én nyerek
És a kezdés jogát is
valaki más kapja helyettem
a szereposztás szerint
De kettőnk közé a székre ül
és minden győztesnek örül
az a föltűnő kisgyerek
aki voltam
liég leáshatő rólam
a föld, a környék hulladéka
s az egész kép
részeire szedhető még
az összefüggő part
és először a tenger
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Kísérleti életrajz 2

,az Universitas bevonul a Dunába’
Végül
egy nyílásban mindenki elfér
és valamennyien a behavazott
Dunapartról az ünnepélyes
folyóba gázolunk
és jeállunk a sorba szüntelen
s bár senki sem üvölt mint néhány éve
mégis igy állunk, egymás közelében
a pontos fogalmazás vagy
az apákba vetett hit nevében
A nyilásban mindenki elfér
úgy tűnik. Bár felvételi van.
S a villamos is innen az
égig ér.
A nyílás fölött pedig
ilyen és ilyen a tömeg és
csak közelről látszik az ember
mozdulatai egymásból nyíló
fehér folyosóin
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NEUKER KATALIN

Kierkegaard: Vagy-vagy az olvasd szabadsága
A Vagy-vagy koncepciója szerint az egyén különösségét és
szabadságát választása biztosítja. Választani csak maga az
egyén választhat, A következőkben azt fogom megmutatni, hogy a
vagy-vagy - felépítéséből következően - az általa felmutatott
paradigmák közötti választást az olvasóra bizza. Az egyes stádi
umok közötti értékhierarchiát, érvényességük, autentikusságuk
mértékét a mű nem dönti el, a kérdést nyitva hagyja, A pro és
kontra érveket egyenlő súllyal szerepelteti, az olvasó pusztán
a neki nyújtott információk alapján döntésképtelen, mozgása a
lehetséges álláspontok között hasonlatos az esztétikai stádi
umban leirthoz: "Az óra ingájához hasonlóan lebeg ide-oda, és
nem tud nyugalomra lelni. Folyton elölről kezdi, újra és újra
átgondolja, meghallgatja a tanukat, összeveti és ellenőrzi a
különböző kijelentéseket, amit már százszor is megtett, de soha
nem tudja befej e z n i " A

gondolkodásnak ez az útja végtelen,

és csak akkor szakad meg, ha az individuum önkényesen felhagy
azzal, hogy valami mást juttat érvényre, egy akaratmeghatáro
zást/.,,/ így egy döntés révén éri el az elhagyott azt, amit
a reflexió utján nem nyer el: a véget, a nyugalmat
I.
Három évvel a Vagy-vagy megirása után Kierkagaard Tudo
mánytalan utóirat cimmel álneves Írást jelentet meg. Pszeudonim
szerzője, Johannes Clumacus végigtekint a korábbi Kierkegaard—
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-müveken. Egyedül a Filozófiai töredékeket vallja közülük saját
jának, a többi műhöz /köztük Kierkegaard magiszter Kát épitő
beszédéhez/ mint olvasó viszonyul. Célja egy olyan forma bemuta
tása, mely által az igazság közlése lehetséges. Fejtegetésének
igazsága az Írás pszeudonim volta következtében - éppen az itt
kifejtettek fényében - eldöntésre váró kérdés.
A Tudománytalan utóirat felfogása szerint "a szubjektivi
tás, a bensőségesség az igazság'’'’
'^, Az örök, objektiv igazság
a spekulációnak a megismerő ember számára ténylegesen el nem
érhető absztrakciója, mivel "az, akinek élnie kell a magyará
zattal, akadályozva van a megértésben egzisztáló volta által, s
csak fantaszta, ha azt képzeli, hogy sub specie aeterni létezik,
ha tehát éppen arra kell magyarázatot kapnia, hogyan értelmezze
az örök igazságot az idő meghatározásán belül, aki egzisztálása
révén maga is az időben létezik"0^. "Minden lényegi megismerés
az egzisztenciára vonatkozik, vagy más szavakkal: csak az a lé
nyegi megismerés, amelyet lényegi kapcsolat fűz az egzisztenciá
hoz."0^ Az emberek közti közlési lehetőségek az igazság fenti
meghatározásából következnek: "Ka /.../ a bensőségesség az igazság, akkor az eredmények csak zajongó lim-lomok, melyekkel
nem szükséges egymást gyötörnünk, s az eredmények közlése ter
mészetellenes érintkezés az emberek között, amennyiben minden
ember szellem, s az igazság éppen az elsajátitás öntevékenysé—
C/
ge." ' A közlés címzettje az egzisztáló egyén, s nem pusztán a
B/
befogadó értelme. ' Ezért direkt, közvetlen közlés a lényegi
igazság tekintetében elképzelhetetlen. A mü nem ölthet érteke
zés-formát, a szerző nem nyilváníthat ki közvetlenül, direkten
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érvényes igazságokat, el kell idegenítenie az olvasót magától és
a műtől* A befogadónak a szerzőhöz és a műhöz való viszonya nem
lehet egyértelmű, hogy a közlemények igazságához se viszonyul
jon egyértelműen - illetve, hogy az egyértelműséget magának
kelljen létrehoznia. A mü értelme igy az olvasóban fog rejlen i " . Ezért Örült Szókratész nem éppen vonzó külsejének, mert
az "hozzájárul a tanítvány eltávolításához, úgy, hogy nem ma
radna meg a tanárral közvetlen viszonyban /.../, hanem az el
lentét tanitása által megértené azt, ami magasabb szinten iró
niája volt, hogy a tanulónak lényegében saját magával van dol
ga, s az igazság bensőségessége nem az a baráti bensőségesség,
nellyel két kebelbarát egymás karjába omlik, hanem az elválasz
tottság, amelyben mindenki az igazban maga magának egzisz
tál."'3'7 A nem benső módon elsajátított igazság az elfogadás
módja, formája révén nem-igazzá válik. A közlés célja ennek
megfelelően nem az, hogy igazságot kinyilvánítson, hanem hogy
az olvasóban indirekt módon az igazságot létrehozza.
Ezért az iró egy olyan valaki, aki valamit jobban, vagy
ugyanazt másképpen tudja, mint az olvasó, de mint ilyen /tehát
mint tudó/ nem jelenhet meg a műben

Saját maga nem léphet

fel a műben, hogy kinyilvánítsa - mint jogi értelemben véve
saját szavainak legmegbizhatóbb tolmácsa -, mit is akart mon
dani /s egyébként sem biztos, hogy szándéka a műben realizálóB/
dott/, nem döntheti el a mü kérdéseit. ' Egy ilyen műnek — en
nek megfelelően - nem lehet az értekezés adekvát olvasata: sem
nem olvasható értekezésként, sem nem irható róla értekezés, hi
szen ez éppen a lényegét venné el a műnek. Tartalmát nem ellen—
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têtes formában /Gegensatz-Form/ adva elő, eldöntöttnek venné
B /
mindazt, arai nincs eldöntve benne
Ezeknek az elveknek felel meg a Vagy-'vagy felépítése is:
"Hogy nincs eredménye és végleges döntése, ez indirekt kifeje
zése az igazságnak,mint bensóségességnek, és igy talán polémia
az igazsággal mint tudással szemben. Maga az előszó mond vala
mit erről, ámde mégsem kifejtve, hiszen akkor valami bizonyo
sat tudnék, hanem a tréfa és hipotézis derűs formájában. Hogy
nxncsen szerző, az eszköz a távolságtartásra."

E '/Az egyes

szereplők és az olvasó között hasonlóképpen távolság van. Pél
dául B valójában csak kinyilatkoztat, s a mű n?m ad semmi ga
ranciát arra, hogy egyáltalán tud valamit, ezáltal kijelenté
seinek igazsága esetleges.
Más terminológiával összefoglalva az eddigieket: a szer
ző a müvekben nem szerepel, mint egy külső, objektiv, mindenttudó nézőpont. Helyette a közléseket belső, szubjaktiv, korlá
tozott nézőpontból adja. A befogadónak a kijelentések közlőjé
hez, s ezáltal magukhoz a kijelentésekhez való viszonya ambiva
lenssé válik, a kijelentések igazsága mint feladott kérdés je
lenik meg.
II.
A Vagy-vagy kulcsa Viktor Eremite bevezetőjében van.
Viktor Eremita többszörösan is ellentétes formában lép
föl a műben. Nemcsak hogy nem objektiv, mindenttudó elbeszélő,
nem is belső, szubjektiv elbeszélő: a műnek nem szereplője,
csak szubjektiv, korlátozott szemlélője, s mégcsak nem is az
eseményeknél maguknál jelen lévő szemlélője. A történésekből

43

csak annyit lát, amennyit tudatnak vele, értelmesééei olvasói
g. elme zések, Állításainak tartalma esetlegességüket még inkább
alátámasztja, Egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz; állitja, hogy a papíroknak nincs végük, s nem várnak semmiféle végA/
s<5 döntésre • Lényegük az, hogy többféleképpen interpretálha
tók, S mégis ad egy döntést, értékeli A-t és B-t /"E kéziratok
révén alkalmam nyilt bepillantani két ember életébe, s igazol
nom abbeli kételkedésemet, hogy a külső és a belső azonos vol
na, Ez főként az egyik emberre vonatkozik. Külseje tökéletesen
ellentmondott bensőjének. Bizonyos mértékig ez a másikról is
elmondható, akinek jelentéktelenebb külseje jelentősebb bensőt
rejtegetett,” ‘ '/, és magának az olvasónak is javasol egy
előnyben részesítendő interpretációt /"Én mint kiadó már csak
azt szeretném kívánni, hogy a könyv kegyes órában találkozzék
az olvasóval, és hogy a szeretetre méltó nőolvasónak sikerüljön
A/
B jószándéku tanácsait pontosan követni, '/. Ezek az ellent
mondások Viktor Eremitánál interpretációs ellentmondások; me
lyeket közvetitétlenül hagy, tudatosan a kétfajta kijelentést
nem vonatkoztatja egymásra, nem teszi fel a kérdést, hogy dönthet-e, s méginkább, hogy javasolhat— e döntést az olvasónak
/egyáltalán javasolható-e döntés/. Ez egészül ki azzal, hogy
tárgyi tévedései vannak: B papírjainak sorrendjét egyértelműen
A /
ítéli meg és egyértelműen megitélhetőnek tankja • . B első
levelét a következőképpen kezdi: "Ezek a sorok, melyekre itt
A/
először esik a pillantásod, utoljára Íródtak," ' Ezzel szemben
a második levélben többször utal az elsőre, mint ami időben meg
előzte a másodikat /"Bár sem szóban, sem Írásban soha nem vála—
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szol tál az előző levélre® • •"/

A /
' ’'Amikor néhány nappal ezelőtt

nálunk voltál, talán nem is gondoltad, hogy ismét kész leszek
egy ilyen terjedelmes Írással®”

' / Ezek a sorok természetesen

kérdésessé teszik B-nek azt a kijelentését is /első levél/,
hogy az Írásokat együtt, egy borítékban, küldi el A-nak.
Legalább részben tévedés Viktor Eremita részéről az is,
hogy feltételezhetőnek tartja, hogy A papírjait B leveleinek
A /
vétele után fogalmazta
. B említi, hogy olvasta A-nak Az első
A /
szerelemről szóló kritikáját
úgyhogy, ha a többi papír
keletkezéséről valóban nem állíthatunk semmi biztosat /bár úgy
tűnik, bevett szokás volt, hogy A odaadja B-nek munkáit elolvaA /
3ásra: B utal egy A-nak itt nem közölt müvére v , s idéz is
többször belőle l'^/t erről az egyről igen®
S végül kérdéses, hogy Viktor Eremita valóban egy prózai,
létező olvasó-e, nem áll-s mégis a háttérben a mindenttudó,
okos szerző® aki mindénttudásával nem óhajtván színre lépni, egy
olvasót iktat önmaga és mondandója közé, hogy legyen, aki azt
a mondandót kellőképpen összezavarja. Ugyanis Viktor Eremita be
vezetőjében utal egy irói konvencióra A csábitó naplójával kap
csolatban / ’’az egyik szerző arra szánja el magát, hogy a másik
ban rejtőzködjék el, mint a ládikó a kínai ládikójátékban”'* '/,
3

erre mint irói konvencióra - tehát mint olyan általános sza

bályra, mely szerint az ilyen tipusu müveket i m i és olvasni
kell - utal. Az érdekes itt az, hogy a konvenció szerint a szer
zőnek nem kéne szükségképpen megjelennie, mint aki mégis mozgat
ja a müvet és mindent tud róla, s ha mégis megjelenik, akkor en
nek külön oka van. Az ilyen módon való megjelenés magyarázatát
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feltehetőleg a Tudománytalan ütői rat idézett helye nyújtja
/Vö.B:401.old.

/• E szerint a mindenttudó szerzőnek nem léte

tagadtatik, hanem csak nyilt megjelenése - léte azonban felté
tele a közlésnek /máskülönben nem lenne mit közölni az olvasó
val/. Viktor Eremita bevezetője biztositja a mindenttudó szere
ző lehetségességét, de nem többet, mivel tudásának természeté
ről biztosat nem tudunk meg/.
A felsorolt négy ok következtében Viktor Eremita közlései
hez az olvasó nem tud közvetlenül viszonyulni, igazságuk eldön
tendő kérdéssé válik.
A bevezető adja meg a mü interpretációs lehetőségeit /s
ezeket is mint lehetőségeket veti fel, tehát mint eldöntendő
kérdéseket/, a következő problémákat vetve fölí
1.

/ A és B azonosságának kérdése, A csábitó naplója szer

zőjének és A azonosságának kérdése
2. / a papirok keletkezési sorrendje
3.

/ valaki a stádiumokat végigélte vagy csak végiggondol

ta - azaz nem gondolati kisériet-e /Ez utóbbihoz megfontolandó
szempontot nyújt a Tudománytalan utóirat, ugyan nem a Vagy-vagy,
hanem a Stádiumok az életút on cimü mü kapcsán: Általában azt
tartják - irja -, hogy a kísérletező kísérlete fölött áll, s
ezáltal könnyű eredményeket felmutatnia. Itt azonban fordított
a helyzet: a kísérletező a nála magasabbrendüt tárja fel, nem
az értelem, hanem a bensőségesség vonatkozásában. A kísérlet
kiindulópontja nem egy, a kísérlethez képest későbbi időpont,
ahonnét elmúltként lehetne elbeszélni, és ahonnét már kész e—
redmények adódnának. Az elbeszélés egyidejű a kísérlettel, és
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az rejlik benne, hogy nincs is eredmény,
4,/ a már emlitett eldönthetőség-eldöntendőség probléma.
Ezek nélkül a külön megadott szempontok nélkül a mü egy
értelműen lenne olvasható. Nélkülük a Vagy-vagy egy több elbe
szélő szempontjából megirt mü lenne, ami mögött láthatatlanul,
de egyértelmű célszerűséggel munkálna az irói szerkesztés, A papirok időrendben követnék egymást /kivétel B első és második le
vele, ahol ez igy is kérdéses maradna/. így B papirjai cáfolnák
A papirjait, az Ultimátum pedig B etikus álláspontját is, A mü
igy egy lineáris értékesülési sort adna meg, s a személyek ki
létét illető kérdés abban a formában non merülne fel, hogy azonosak-e egymással. Hogy a Viktor Eremita által fölvetett kér
déseket illetően valami probléma is lehetne, ezt a papirok maguk
Tói sem vetik. Csak a fenti szempontok fényében kaphatnak - ám
nem szükségképpen kapnak - más hangsúlyt a mü egyes részletei:
1. / A közös témák /barátság, házasság, hivatás/.
2.

/ A közös vélemények. /Pl, A igy ir a Diapszalmaták-

ban: "Ha valakinek naplót kellene vezetni, akkor azt nekem kel
lene megtennem, mégpedig azért, hogy emlékezetemnek kissé a segitségére siessek. Bizonyos idő után nemegyszer megtörténik ve
lem, hogy teljesen elfelejtem, milyen okok késztettek erre vagy
arra, és ez nemcsak apróságok, hanem a legdöntőbb lépések
A /
esetében is igy van."* ' Ezek a sorok egyrészt magyaráznák A csá
bitó naplója keletkezését, másrészt rimelnek B-nek a következő
szavaira: "Ha tehát valamivel találkoztam az életben, ha elhatá
roztam valamit, amivel kapcsolatban féltem, hogy később másként
látom majd, ha megtettem valamit, amivel kapcsolatban féltem,
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hogy később másként magyarázhatom majd, egy-két világos szóval
feljegyeztem, hogy mit is akartam, vagy hogy mit tettem és
miért."^ /
Hasonlóképpen jellemzi A és B saját korát isj felbomlott
közösségként, elszigetelt egyénekkel, egyszerre komikusnak és
tragikusnak, A ^
3«/ A szerzőknek egymáshoz való ambivalens viszonya /ami
le', xségessé teszi, hogy ez tulajdonképpen Önmagukhoz való vi
sz c ;uk/:
Az ambivalensen viszonyul A csábitó naplója szerzőjéhez:
eg, zer romlott embernek nevezi* / , máskor ugyr gondolja, nem
név shetjük mégsem gonosztevőnek, sőt a sorsa iránti részvét
se

hiányzik belőle A//. Különösen pregnánsan mutatják ezt a ■'rí

sz

_vt a következő sorok alanyainak változásai: "Rettenetes ez

a leány számára, még rettenetesebb a férfinak; /egyes szám 3.
szegélyre, mint az elbeszélőnek közömbös külsőre vonatkozik/
mert magara is alig tudok úrrá lenni azon a szorongáson, amely
mindig elfog, valahányszor a dologra gondolok /az elbeszélő
egye' szám 1, személyben megjelenik, s viszonyul a tárgyhoz,
nem pusztán leirja, ám a tárgy még tőle különböző tárgy/. Engem
is magával ragad a köd birodalma, az álomvilág, ahol minden
pillanatban rettegünk még a saját árnyékünktől is /egy általá
nos "mi" alá rendeli magát is, résztvesz az elbeszéltben/.
Hiába próbálok kitömi belőle, úgy követem, mint fenyegető
árny, mint néma vádló." /az egyes szám 1. személyü elbeszélő
aktiv részvétele az eseményekben, de a csábitótól ismét elha
tárolja magát, vádlója, bár nem állitható, hogy felindultság
nélküli vádló ja/.À
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B ambivalensen viszonyul részint A-hoz, részt az A által
képviselt esztétikai stádiumhoz. Több alkalommal - minden el
ítélése ellenére - kinyilvánítja A iránti szeretetét, bizalmá
ba avatja azt /"teljesen bizonyos, hogy egyetlen más embernek
sem beszélnék házasságom körülményeiről, teljesen biztos, hogy
előtted bizakodó örömmel tárulkozom ki."

//>

soha senkinek

sem lehet bizalmasa, hiszen csak mindig jövevény és vendég ezen
A /
a világon ' • Mindezeknél fontosabb azonban az, hogy úgy tűnik,
B-*t magát is megérintette az esztétikai életszemlélet /"Rám
sajnos túlságosan erősen hatott az esztétikai ahhoz, hogy ne
,
A /
tudjam: a "hazasember" szó füledet hasogatja"
s ma is hat rá
/"még én is valóban némi bosszúságot érzem, hogy megveszteget
hetsz, és hagyom, hogy magával ragadjon féktelenséged és a
látszólag jóindulatú szellemesség, mellyel mindent kigunyolsz,
hogy én is ugyanabba az esztétikai-intellektuális mámorba ragadA /
tatom magam, melyben te élsz." '/•
A-nak B-hez való viszonyáról konkrétan nem tudunk meg sem
mit, csak az etikai stádium általában vett jellemzésére szorít
kozik. Azonban akár azonos B—vei, akár nem, semmiképp sem kap
hatnánk bővebb információt erről. Leendő vagy elmúlt énjéhez
/később látni fogjuk, hogy a stádiumok nemcsak egy irányban jár
hatók be/ konkrétan igen nehezen viszonyulhatna. Az esztétikai
a nem-történeti: nincs belső története, tehát jövője és múltja.
B, az etikai viszont mind a kettőhöz viszonyulhat, mert az eti
kai a történeti. Ha pedig B egy A-val egyidőben létező külön
személy, akkor sem lehetne A írásainak a címzettje. A csak hason
lónak irhát, mivel véleménye szerint csak a hasonló értheti meg
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a hasonlót* írásainak címzettjei ezért vagy önmaga /Diapszalmaták, napló/* vagy a hasonlók. Ez a szünparanekromenoi előtti
felolvasások esetében evidens, az olyan publikálásra szánt Írá
sok pedig, mint a Don Juan-tanulmány vagy a Scribe-kritika,
minden alkalommal megj egyzik, hogy csak értőknek és egyetértők
nek szól, és c3ak nekik mondhat valamit*
/
A/
4. / 3 hát évvel idősebbnek állítja magát A-nál ' - lehet
B az idősebb barát, de éppen nem elképzelhetetlen, hogy a hót
évvel idősebb A.
5.

/A papírok keletkezési sorrendjét illetően a már emlí

tett Scribe-kritika keletkezési idején túl pontos adatot semmi
re sem kapunk. A előreutalásai az etikai stádiumra, ill* B visz—
ozautalásai A egyes állásfoglalásaira nem jelentenek szükség
képpen időbeli sorrendet is. A véleményét nem kellett B-nek
feltétlenül írásban ismerni, de ismerhette.
6.

/ A végiggondolás-végigélés problémáját a papírok szin

tén - nen is érintve azt - nyitva hagyják.
Viktor Eremita utolsó kérdése nem pusztán úgy hangzott,
hegy a fenti kérdések eldönthetők-e, hanem hogy egyáltalán el
döntendők-e: "Ha a könyvet elolvastuk, A-t és B-t el fogjuk fe
ledni, csak a szemléletek állnak majd egymással szemben, és non
várnak semmiféle végső döntésre meghatározott egyéniségekre
nézve."

^ Hasonlóképpen B az Ultimátum-részben az egyedi meg

valósulás lényegtelenségéről beszél, itt a forma vonatkozásá
ban: "A kifejezés, az ábrándozás, az öltözék, mint a virág,
évről évre ugyanaz, és mégsem ugyanaz, de a tartás, a helyzet
változatlan. /.../ Ami viszont a gondolatot illeti, megvan, s
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meg is marad, és remélem, hogy a mozgások az idők folyamán
egyre könnyebbek és természetesebbek lesznek szánomra - és vál
tozatlanok még akkor is, ha némák, mert a kifejezés elvirág
ja/
zott*"
Ezzel ellentétben a Tudománytalan utóiratban azt láttuk,
hogy a forma lényegi jelentést hordoz# Kérdés, hogy összeegyeztethető-e a kettő.
A kérdés az, hogy Viktor Eremita első három kérdése való
ban releváns kérdés-e a választás szempontjából. Már első meg
közelítésben úgy tűnik, hogy az időviszonyok semmiképpen sem
azok: az életstádiumok bejárásában nincsen előre megadott so—
rend, egyirányuság: aki előtt megjelent az etikai, az is vá—
A /
laszthatja az esztétikait - ez a bűn ' , s az első szerelem is
eljuthat a vallási stádiumig az esztétikai végső konzekvenciája,
A/
a kétségbeesés nélkül ' »
A kérdést azonban feltehetjük általánosabban i3: Viktor
Eremita három kérdése úgy jelent meg, mint eszköz az olvasó el
idegenítésére a mondottaktól, eszköz igazságértékük megkérdője
lezésére. Most már az a kérdés, a paradigmák ígazságértéke va
lóban függvénye-e a fenti három körülménynek. Nem azért nem dönti-e el a mü ezt a három kérdést, mert nem i3 szükséges eldön
teni .
Az esztétikai választást eleve kizárhatjuk a tárgyalásA/
bői, mert "aki esztétikailag él, az nem választ"
, a tárgyak
foglya, a körülmények foglya marad. Akinek tehát a fenti körül
mények az igazság szempontjából relevánsak, eldöntendő kérdés
nek tartja, ha tartalmában nem is, de formájában esztétikailag
választ. Választása nem lesz igazán benső választás.
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Az etikai, az általános léte szempontjából egy egyes, eset
leges egzisztáló léte nem lehet kritérium*
A vallási paradigma pedig maga a rendhagyóság, az irregu
lari tás. Azonban a paradigmának mégis léteznie kell, azaz min
denki számára léteznie kell - ez csak úgy lehetséges, ha a para
digma az, ami mindenki ténylegesen, vagy aminek mindenkinek len
nie kell, azaz az általános. Ám a paradigma mégis az egyest, a
partikulárist fejezi ki: a tragikus hős az általános törvényB /
szerű megszegeset fejezi ki mindenki szamara ' .
.. mü formájának jelentőségét tehát ki kell egészíteni. A

forma maga is elvárja, hogy az olvasó valamiképpen viszonyul
jon hozzá, önmaga relevanciájának kérdését vetve föl neki. A
válasz erre a kérdésre sem eleve adott /ezzel ellentétben az
értekezés-forma nem kérdez önmagára mint formára sem/, az ol
vasónak ezt is bensőleg kell eldöntenie. Az olvasó döntése ak
kor lesz igazán szabad, ha tartalmának megfelelő formája is az
lesz, ha le tudja küzdeni az igazság esetleges megjelenési
formáját.
Bár a fent vázolt szerkezet önmagában is biztosítja az
olvasó választását, még ki kell térni arra, hogy az irónia és
a töredékesség — szerepük bár alárendelt - hogyan járul hozzá
ehhez a választáshoz.
Az irónia irányultsága kettős: részint a mondat igazság
értékére, valóságreferenciájára vonatkozik, részint a szerző
önmagához való viszonyát teszi kettőssé, megkérdőjelezi énazonosságát, /Ez utóbbira példa a Don-Juan— tanulmánybó 1 A-nak
saját Mozart-rajongásához való viszonya,/
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Az irónia részle—

tesebb elemzését mellőzöm, mivel nyelvi elemzést is igényelne,
ez pedig csak az eredeti szövegen elvégezve lenne igazán gyi>mölcsöző.
A töredékesség A-nál annak a következménye, hogy '’minden
emberi törekvésnek valójában az a jellemzője, hogy töredékes,
hogy éppen ebben különbözik a természet végtelen összefüggésé—
tolj Hogy egy individualitás gazdagsága éppen töredékes elf eC3érlésére való erejében van, és hogy a produkáló individuum
élvezete egyben a befogadó individuumé is, s ez pedig nem a fá
radságos és pontos kivitelezés vagy e kivitelezés hosszú időt
igénylő megértése, hanem a csillogó felületesség produkálása és
élvezése, mely a produkáló számára többet tartalmaz, mint a
végrehajtott kivitelezés, mivel ez az eszme inégjelenáse. a
recipiens számára pedig azért tartalmaz többet,mivel villogása
felébreszti saját alkotóerejét.,fA /k külső, a jel nem kifejezéA /
se a belsőnek, csak távirati közlése' / . A befogadó dolga, hogy
a jelre saját bensőjének megfelelően reagáljon, asszociáljon
/"Ő az én müvem, de körvonalai mégis oly határozatlanok, alak
ja oly ködös, hogy bárki közületek beleszerethet, és szeretheti
A/
a maga módján." '
B-nek a töredékességre vonatkozó felfogása számos ponton
közelit A-éhoz. Feltételezhetően egyetértene A-val abban, hogy
az egzisztáló individuum nem ismerheti meg a természet végtelen
összefüggését. A belső közölhetetlenségével is egyetért: vannak
, A/
dolgok, melyek csak azoknak érthetők, akik megeltek ' . Egyet
len ábrázolási módjuk, "hogy megéljük, hogy a valóságos életben
megvalósítjuk. H y módon az esztétika megszünteti önmagát, és
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kibékül az élettel," À / Tehát közlés valamilyen módon mégis le
hetséges, ez a paradigma felmutatása, A közlés megalapozása pe
dig B-nél a minden individuumban meglévő közös. Ha ez nem lenne,
nem lehetne bárkit elvezetni az etikaihoz és a vallásihoz. Van
egy pont - a választás szükségessége -, ameddig mindenkit lehet—
A /
séges elvinni, a többi már az individuum belső dolga, ‘ '
. töredékesség értelmezése A-nál és B-nél számos rokon vo
nás

ellenére döntő különbséget mutat - ennek megfelelően kü

lön

zó olvasási utasitásokát is adnak az olvasónak írásaik

olvasási módjára vonatkozóan, Mindegyik olvasási mód csak a sa
ját

zövegére érvényes, tehát nem ad általános olvasási módot

az egész műre, A töredékesség alárendelt funkcióját bizonyítja
ezer. kívül még az is, hogy szerepe nem esik szükségképpen egy
be sem A, sem B felfogásával, /Adott esetben például a töredé
kesség lehet kifejezője a világ töredékes voltának is,/
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KISS EMŐKE
X

X

X

Összeszoktatni vadállatainkat
feltérképezni világunk sineit
állomásokon felejtett,
lefüggönyzött délutánok.
Sötét van és
vonatzakatolás
a szivdobogás
vesd alá magad,
vesd alá magad.
X

X

X

Beckett
Gógó azt mondta
kék ruhában van.
Didi esküdött
sárgában lesz.
A kiszáradt fa
egy pillanatra
elfeledkezett magáról.
Godot zöldben várat magára.

X

X

X

Koktélospohárban fül do kivink
jégkockák között.
Valamikor valaki
meghódította a sarkokat.
Összehajtogatott gondolataink
templomában
hamisat gyakorol az orgonista.
Valamikor mindenki
őszintén énekelt.
Zongorabillenytük pengévé válnak
vérző szonáták fröcskölik a falat.
Ami előTT valakit valamiért
lelőttek.
Valahol egy mezőszinü lobogó
lebeghet.
X

X

X
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SZABÓ JÁNOS
Művészet és fiatalság
/Gondolatok kiállításokról, profikról és amatőrökről/

A mai kiállítás járó emberek nehéz helyzetbe kerültek. Egyálta
lán minden olyan akaratos, konok figura, aki fejébe vette, hogy
ő igenis tudni és főleg érteni óhajtja a mai művészetet, a maga
mindenféle megjelenési formájában. így tehát emberünk verseket,
fiatal jLrók fiatal novelláit, avantgarde festőink még avantgardebb képeit és újraértelmező rendezőink újraértelmező kísérlete
it zúdítja önfejére a rettentő Kommunikáció csatornáin keresz
tül. Ehhez még jönnek jó szándékú kritikusaink sokszor nem egé
szen jószándéku kritikái és a zavar teljes a mi - előbb még lel
kes ifjúnk fejében. Mit tehet ekkor? Mit csinálhat, ha ráadásul
maga is tenni, részt venni kivan ebben a művészeti életben;
mint amatőr.
Az ironikus inditás ne tévesszen meg senkit, magam is lel
kes rajongója vagyok a m o d e m művészeteknek, sőt, immár néhány
éve krónikus amatőrségben is szenvedek. A kérdésfeltevés nyo
mán se gondoljon senki arraí itt egy uj vátesz elrendezi ezt
a zűrzavart, és hasznos tanácsokkal lát el bennünket. Ez nem
áll módomban, hiszen én is ebben a zűrzavaros, ellentmondásos
helyzetben élek. Néhány gondolatomat szeretném csupán közzéten
ni a mai magyar művészetről, különösen,a Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának munkáiról, a technikáról és a tarlómról. Szeret
nék szólni az egyes jelentősebb amatőrizmusról, ennek problé-
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máiról, s egy megoldás-ideáról, röviden. Nem lezárt cikket kí
vánok kézbe adni, hanem egy gondolatmasszát - alakításra, to
vábbgondolásra.
Mit lát tehát először a néző? s most maradjunk csak a ki
állítóié rmeken belül: a külső formát, a technikát. Milyen tech
nikák jellemzőek fiatal képzőművészeinkre? Röviden a válasz:
mindenféle. Az utóbbi évek kétségkívül legérdekesebb és legiz
galmasabb eseménye a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubile
umi kiállítása volt az MNG-ben, 1978-ban. Az ötletes kiállításrendezés lehetővé tette, hogy a heterogén technikai kivitele
zésű anyagot szétválasztva-csoportositva; ugyanakkor tematikai
egységben láthassuk, élvezhessük. A már régi, megszokott tech
nikák mellett /táblaképfestészet, rézkarc illetve maratás, toli
ra jz, hagyományos alapanyagú szobrászat/ felvonultatták a vi
szonylag uj, érdekes hatásokat eredményező technikákat is. Ilye
nek: - a már megszokottá váló szita - fotó szitanyomás, litó,
ill. offszetlitó mellett a tárgykollázsok, objektek: a függő
leges falon "kicmlött" malterpogácsa, vakolókanállal és vödör
rel; pi/.fiadt gipsz-párnák festménnyel aplikálva, borzongatóan
élethü gipsz és üvegöntvények emberi testrészekről, torzókról;
vagy emlékezzünk csak Barabás Márton faimemadrágos zuhanó
Ikaroszára, plexiből, drótból... Fém és üvegplasztikák, a vég
telenség érzetét keltő tükörinstallációk, szürrealista diasoro
zat, villogó fény-mobil, tértextilek, fotó és hiperrealizmus és
még sorolhatnám. Tagadhatatlanul voltak persze olyan művészek,
akik e technikai esoda-arzenált vagy. az egyszerű polgárpukkasztás: a "jé-ilyet-mág-nem-láttam-mi-a-fene-ez" meg a "nahát-hogymiket-ki-memek-tenni-pfuj" reakciók kiváltására, vagy a saját

58

technikai tudásfölényük, brilliáns felületkezelésük bizonyítá
sára ill. prezentálására használták. Akik számára azonban az
avatgardizmus ill. a mai nyugati művészet egyes tényei nem vol
tak ismeretlenek, megmosolyogták a meghökkent és dühös polgáro
kat és szivük mélyén gratuláltak a fiuknak: igen, ideje már szét
robbantani az avitt művészeti ideákat, jó volt, kellett tehát
ez a kis polgárpukkasztás, különösen itt,

hiszen a fiatalokra

mindig is jellemző volt a dianmiumus és a régi korlátok semmibevétele. Érdekes volt tehát a technikai oldala a jubileumi kiállitásnak, azoban még mielőtt rám vetnétek az első követ; gyor
san nézzük a tartalmát

is.

Az ismert tények uj oldalról való megvilágítása, ez volt
az egyik jellemző jegye a kiállításnak: pl. El Kazovszkij:
"Szt. György és a szegény állat" - c. munkáját nézve kénytele
nek vagyunk kilépni eddigi keresztény-hit alapú sablonjainkból:
nézzük a történetet az elpusztított állat szempontjából. így
Szt. György nem más, mint a társadalmi konvencióknak gépiesen
eleget tevő figura, a harc tulajdonképpen nem is volt harc, hi
szen az erőviszonyok eleve kizárták még a lehetőségét is: amit
a mitológia sárkánynak titulál, itt a képen a dárda szúrásától
sivalkodva vonagló szegény kis teremtmény. Kovács Péter "Eetonlakók"- ja az egymás mellett élésünk teljes elidegenedettségét mutatja, Sáros András Miklós a mechanizálódás és a katagolizálás ellen küzd, aprónak látszó jelenséget ábrázol 77ahcrn
András "A Miniszter Mercedese elhalad az 1124-es italbolt előtt"
- c. képe, Kiss Gusztáv mitoszaink törpüiését és giccsesedését
ábrázolja nagyszerűen az "Európa elrablásá"-ban: egy Verhovi-
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na-azeru robogo cenzintankján foglal helyet Európa akt-alak
ja: tucat matrica képében. Lengyel András frappáns útjelzőtáblái: a háromszögekben kék égbolttal... Rém kivánok bántó
an aktuális tartalmat belemagyarázni e három évvel előtti kiállitás képeinek nagy részébe. De ha csak a "Kísérleti Műhely"
játszótereire, parkokban felállítandó térplasztikáira vagy
falfestményterveire gondolunk, be kell látnunk; az előzőek
ben soroltakat összegezve: a fiatal magyar művészek többsége
érzékenyen reagált társadalmunk gondjaira s benne a fiatal
ság helyzetére, a politikára, nagy és köznapi eseményekre.
Rém szabad elfelejtenünk perszé azt sem, hogy az 1978-as
Stúdió kiállitás seregszemle-jellege miatt a legjobb müveket
állította ki, nagy kiállítási területen, igy utólag érdekes,
szép és izgalmas képek kiemelkednek emlékezetünkben, az ér
téktelenek, középszerűek elsikkadnak.
De talán nemcsak ez az oka annak, hogy az 1980. dec.-i
S" dió-kiállitás a Műcsarnokban - véleményem szerint - sok
kal gyengébb volt. A technikát mindenki jól, sőt kitünően
kezeli - hiszen van hozzá lehetősége, ideje és pénze. Azonban
a tartalom! Rém állíthatom, hogy kát év alatt ennyire apolitikussá ill. reakciótlanná vált volna a fiatalok művészete.
/KU-önben is, az apolitikusság is politizálás, de ilyen kam
pányszerűen már félő, hogy nem az./ Sarkadi Péter "Green
apple" - c. képe jól jelzi a magyar reklám és forgalmazás
rugalmatlanságát, logikátlanságát és késését. A mindent
- későn - elárasztó zöldalma illatot hovatovább már a wc-papirból is érezhetjük. Bernáth Sándor trikóján Major famás
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szitanyomott portréja látható "én személy szerint megvetem a
protekciót" - aláírással. Sáros András Miklós kissé fáradtab
ban, de még mindig jól irányozza ütéseit: "Canissimus" - c.
képén egy méltóságteljes bulldog-pofa mered ránk, nyakában
ezerféle Cacib és még mittudoménmilyen - éremmel, babérkoszo
rúval. Csizmadia László környezetátalakitása is szép gesztus.
Eskulits Tamás és ef Zámbó István objektjei már humorosabb
formában, de még mindig kapcsolódnak a valósághoz. Sőt, lát
hattunk olyan képet is /Kis-Tótfa Ferenc/ melyen a legvalősabb
utcarészletek; kanális, falfelirat szervesül egy absztraktabb
felülettel, szerkezettel. Kiss Zoltán László "Televény"-e
- lévén teljesen nonfigurativ kép, de elmében és hangulatában
jól eltalált, valóságra utaló, kifejező. De! A kiállított mü
vek nagyrésze sem konkréten, sem elvontan nem tükrözi valósá
gunkat, nem mond semmit. Az előtérbe került technikázás szin
te mindent elnyom. Mert mit mondhat nekünk Mészáros Géza
"Papirvakolat"-a? Azt, hogy papirvakolat? Yagy Kelen Károly
elmében is idétlen "Beyus fojtogatás, Ego tetoválás" - c.
radirrajza? Azt, hogy "hirtelen-nem-jutott-seinmi-az-eszembeez-vanfiuk-sajnálom?!" Vagy Fábián Pál "Sámánja. Szeép, misz
tikus környezetben ott ül a szép, misztikus sámán. És vará
zsol* Gondolom Fábián fejébe gondolatot* /Kern sikerült./ A
nyugati művészetben már rég meghonosodott fotó- és hiperrealizmus pár éve nálunk is bevonult a kiállitótermekbe. E képek
nagy veszélye, hogy a valóságot megdöbbentően reálisan ábrá
zolva nem mondhatnak semmit. /Rossz esetben persze, ha a
festő csak a technikát, s nem az ahhoz tartozó látásmódot,
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lereagálási viselkedésformát sajátítja el,/ Tamás Hoémi gyö
nyörű technikával megfestett "Akasztott ember"-e, ugyanúgy lóg
a levegőben, mint maga a kép a valóságban, mint az őt életre
hivó gondolat: a művész fejében. Zrinyifalvi Gábor tényleg
szines "Color" - c, képe is a puszta látványt tálalja elénk,
mindenfajta szándék nélkül, de gusztusosán. Barabás Márton
"Pillangó utcá"-ja az utca nevéből indit el szellemeskedő
asszociációsort: az utcanév táblára szines pillangókat fest.
Mészáros Mária szerelmese lett az üveglenyomat technikának:
emberi testrészekről készült torzókat állit ki, immár pusztán
a technikai élvezet miatt. Az ÉS-ben jelent meg néhány éve
egy találó-szellemes karikatúra: "A modern művész használjon
Dü-sampont" - cimmel. Marcel Duchamp a nagy dada-fenegyerek
szelleme azóta is itt kisért: olyan gyengén sikerült alkotá
sokban látjuk viszont ötleteit, mint Bakos Ildikó munkája: egy
bőrönd rekeszekkel, azokban kövek, növényi darabok és egy
tájképrészlet. Azonban ezt a Duchamp-leképezést már korábban
megtette Halász Károly /"Böröndöm dunai tájképpel" 1973./
igyhát Bakos végképp elkésett. /Hem baj, legalább elmondhat
ja kedvenc Ady-versének, hogy "mi mindig mindenről,.."/ Szin
tén régi a ready-made, a talált tárgy, ill, annak leképezése:
Körösényi Tamás műanyag

Oázis üvegjeiben újra viszontlátjuk,

nem először és - gondolom sajnos - nem is utoljára. A már-már
dühitő értelmetlenség netovábbjai Almási Aladár rézkarcai:
"Amikor Lefrant meglátta, szórta a csirkéket", A bugyuta cim
mögött még butább semmi: a puszta vonaljáték. Őt már láthat
tuk a 78-as Studió-kiállitáson is, de ott a jó képek között
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az ember legfeljebb félresikerült polgárpukkasztásra gondolt.
Gyanússá a Mai Magyar Grafika c. MNG-beli nagy kiáiiitáson
vált: "az ivó nyulról zsánert festett", vagy méginkább "Egy
kis egérletét elhelyezése a szakadék iskolában" - c. rézkar
caival. Most kedvem lenne Karinthyt idézni a "kaksziget-monos
tori kolóniáról és Bélkoronghy Giccspancs Jenőről" szóló hu
moreszkjét, de nem teszem. Inkább megpróbálok arra a kérdésre
válaszolni, mit akarhat a társadalom a művésztől?
Tudjuk azt, hogy a ZLX. sz. végén startoló és a művésze
tet alapjaiban megujitó avantgarde alapjaiban uj, más müvészetszemléletet ás beállitottságot kiván és vár el a nézők
től, a társadalomtól. Nyilvánvalóan nem olyan "direkt ábrá
zolást", mint azt eleddig megszokták. Az avantgarde egyik leg
lényege, hogy a művészet végre ráébredt önmaga teljes nagysá
gára, erejére, hatalmára, eszköztárának végtelenségére és öntörvényszerűségére. Mondhatjuk-e azonban azt, hogy Xandinszkij, Klee vagy éppen Picasso - úgymond - absztrakt képei nem
a valóságból táplálkoznak? Gondoljunk Klee szép és kifejező
fatörzs-hasonlatára: a tápanyagokat - a valóságot, informá
cióit - a fatörzs, a művész - a gyökereken keresztül 3zivja
magába. "A gyökerekből jut el a művészbe az a nedv, amely át
itatja őt és látását. Az éltető nedv áramlásának ereje átala
kítja..." és létrejön a műalkotás: a lombozat. Azonban "sen
ki sem várja el, hogy a fa ágazatát gyökerei formájára ala
kítsa ki." Ezzel a hasonlattal élve tehát az Aimási Aladárok
gyökerei amolyan - léggyökerek... Nem a valóságot kivánom viszontláni tehát a képeken. Ezt csak azok kívánhatják, akik
mindmáig vaskalaposságuknál és szüklátókörűségüknél fogva
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nem akarják elismerni az avantgarde uj művészetét, akik meg
ragadtak az impresszionistáknál, rosszabb esetben Munkácsynái.
Viszont azt joggal elvárhatjuk, hogy ha nem is látható, de
érezhető legyen a képen a valóságból való kiindulás. A mai
magyar valóságból felszívott nedv. Ami tartalmaz is valamit
és amelyből kifejlődött lombozat hatni kiván. Vagy egyszerűen
csak jelenienni, de jobb esetben kimozdítani a nézőt, cselek
vésre vagy gondolkodásra kényszeriteni: hogy ő is nézzen kö
rül: Ki ő? Hol van? Hol vagyunk? Tehetünk-e valamit és na
igen, mit? /Ha nem, miért nem? stb./ Nem erőszakold szoc.
reált kivánok tehát, hanem csak /csak?/ martaimat és nem
pusztán formát. Tudjuk: a művész a mai világban egyre elszi
geteltebb, magányosabb. Tudjuk: a művész igen érzékeny lélek,
furcsa mutans: jobban, heveseboer reagál apróbb környezeti
ingerekre, emberi és társadalmi rezgésekre. Nem mondanak iga
zat tehát azok, akik bűnként róják föl fiatal művészeinknek
az elidegenedés, a magány, a cinizmus, a kilátástaianság, a
felrobbanthatatlan betonfaiak nyomasztó ábrázolását. Idealis
ta felfogásból indulnak ki azok, akik a művészektől valami
fajta megoldás-ábrázolás és /vagy valamifajta "szépséget"
varnak. Olyan szépséget, mely elringat es elfeledteti a hét
köznapok kegyetlen harcát, kudarcait. Hogyan ábrázolhatna
ilyenfajta szépet a művész, aki, mint az előbb leszögeztük:
egy érzékeny szűrő: hiszen ő szenved a legjobban azoktól a
problémáktól, melyek az átlagembert is kinozzák: az emberi
kapcsolatok kiürülése és az, hogy mást gondolunk, mást mondunk és megint mást cselekszünk. Ss hazudnak azok is, akik
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azt állítják: az ilyen érzések ábrázolása pesszimisztikus a
fiatal művészeinktől. Ha igazán pesszimisták lennének, akkor
nem álljtanának ki. így azonban hisznek a cselekvés: a kiál
lítás hatásában: a műalkotás posztulativ funkciójában, abban,
hogy ha pl. az elide génül t ember megnézi az el idegenült vilá
got tükröző képet, akkor - talán - kimozdul statikus beletö
rődött ségé bői, megutálja magát az elidegenedést, tehát vál
toztatni kiván mindenképpen. így hathat ma a művészet. Nehéz
tehát elkülönítenünk pl. ebben az adott gondolatkörben: elide
genedés - azt: melyik az a mü, mely akár realisztikusan, akár
absztrahált formában erről szól, a fent emlitett célzattal;
s melyik az a mü, mely hasonlóan bravúros eszközökkel, de
nem szól semmiről. Itt az ember, az Írásom elején emlitett
kissé már kábult fejű figura csupán a tapasztalataira, tudá
sára és főleg a megérzéseire tud támaszkodni.

/Szabó János Írásának második részét, mely az amatőr művé
szeti mozgalom reformkoncepcióját tartalmazza, terje
delmi okok miatt nem tudjuk közölni, ezért a szerző elnézé
sét kérjük./

65

Régen történt

1964* Az egyik tekintélyes fővárosi irodalmi folyóiratba a kö
vetkező levelet küldte bizonyos Á., aki volt szives rendelke
zésünkre bocsátani levelét, és arra kapott választ.
"Tisztelt Szerkesztőség!
Nem akarok túl hosszú kommentárt fűzni az alább közölt
vershez, mert úgysem az az érdekes. Tizenhat éves vagyok, ezt
a verset kb. egy éve Írhattam. Azért küldöm be, mert úgy ér
zem, hogy egy kicsit hasonlít a többi kamaszlány érzéseihez is.
Szent Lehetetlenség zsoltárja
Pokolhintán vad, szédítő körök,
Tüzes mélységek fönt s alant,
Zuhanva szállni, szállva zuhanni
Való alatt és képzelet fölött
És mindenütt és mindenütt
És mégis a konok határok
Kemény tilalom-léce üt,
Mert várhatatlanokra várok
És nem várok mást, mint várhatatlant :
Oh, véres kínok véres kínja ez.
Hörögve dönget vágyam kapukat,
Arcomra pirosán bemázolt csontváz
Tiltó és bolondos ujja mutat.
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S körülöttem csak lehetőség
S álmond,ható és lenge álmok
S nincs Isten, hogy szédítő hintám
Dohodt rab-utjából kiszálljon
S vágyam megfogjon valamit
Eleddig még megfoghatatlant
És megöleljen valakit
Eddig még megölélhetetlent.
A tüzes mélység megvakit
Agyam fölforr, torkom rekedt
S bomlott, nehéz alkonyaton,
Átkozott, szent Lehetetlenség,
Zengem sorvasztó éneked.”
A válaszlevél:
'•Kedves Á. !
Versét elolvastuk. Túlságosan kiforratlan, alaktalan még
gondolkodásmódja és a megformálása egyaránt - de ez teimészé
tég, hiszen nagyon fiatal. Nem lehet még eldönteni, hogy mi
van ’mögötte*, ezért csak azt tanácsolhatjuk, hogy ha kedve
van verset irai, olvasson sokat, képezze magát, mindenképpen
hasznára válik.
Üdvözlettel
• • • ti

A verset egyébként Ady Endre irta.
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SAJO LASZLO

Hegyi beszéd
Bizony mondom nektek:
szita-szita péntek,
szerelem-csütörtök,
dob-szerda.

Az ösvény és a tisztás
/tanmese/
Az ösvény kiér a fényre
Egy tisztást lát.
Vigyázva, meg ne lássák
a tisztáson
átoson,
s rátér az ösvényre.
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A v i l á g ide légvonalban

a világ ide légvonalban
mint ide a bőröm
didereg
idedereng
a* az a ;ta.*.am
kitöltőit űrön
megérintem
nem értem
miért nem
tűröm
a világ ide légvonalban
zászló az északi
és a déli sarkon:
én és akina le magamat tart om
a világ ide légvonalban
megkövült légáram
zászló a légváron
tartom magam
a világ ide légvonalban
beáll a tenger
beáll a jégkor
/j/ég hasad
ember buborékol
AS AHÁNYKOR AZ IDŐ CSIPKERCZSIKA-SZÁJASZÉLÉIÎ LÓGATJA LÁBÁT CÁPÁKNAK DELFINEKNEK
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HORVÁTH TAMÁS
Pilinszky János; Előképek - az Universitas együttes előadása
/Fiktiv beszélgetés/
Mottó: "-Megérintettelek.
-Megérintettél.
-Erről szól minden. Az egész
előadás."
/Részlet a szintűből./

X: Miről szól az előadás?
XA: A művészetről és a művészről. - Az előjátékban meg
elevenedik Michelangelo Dávidja, M. S. mester képe és a Gon
dolkodó. A különböző korok e reprezentativ alkotásai a művé
szetet képviselik, mely a maga változásaiban az emberiség
történelmét jelenitikmeg. Azt hiszem erre utalnak a filmsze
rűen felvillanó képek: Ádám és Éva, Krisztus és Golgotán, stb.
X-B: Szerintem az előadás a szeretetről szól. - Az elő
játékban a kép és a szobrok nem megelevenednek, hanem elmoz
dulnak, tehát meghalnak. Dávid, ha nem abban az emberi és
heroikus pózban áll előttünk, ahogy Michelangelo kifaragta,
akkor semmi köze a reneszánsz emberhez, nem műalkotás többé.
A felvillanó történelmi képeken keresztül az értékek pusztu
lása univerzálissá válik. Ezzel megteremtődik az előadás ki
indulópontja: a Semmi.
Y: A kérdésre válaszolva: az előadás szerintem a szere
tetről és az egymásra találásról szól. Az utolsó jelenet -
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mikor a két meztelen alak kilép kő-álarcából - egyértelműen
ezt a gondolatot fejezi ki. A műhöz ebből az irányból kell
közelíteni; úgy érzem, nem lehet az egyes jeleneteket "ér
telmezni”, egyértelmű megfeleltetéseket keresni.
X: Az értelmezés létjogosultságát éppen az eltérő, egy
másnak ellentmondó elemzések bizonyítják. - Hadd kérdezzem
meg tehát: milyen kapcsolat van az előadás szintjei között?
XB: Az előtérben álló két kőalak bezártságát ás magányát
jeleniti meg a kettős szinpad. A hátsó színpadon bemutatott
kiüresedett biedermeier jelenetsor, az elsőn pedig az isme
retlen állatok, a morbid apácafőnöknő azonosságvesztettsége
a felszin és a belső lét végletes ellentéteként hat. A befe
jező részben a pusztulás után azok, akik előnyben részesítik
"a szinpad és a mennyország területenkivüliségét" csak meg
menekülnek, de magányuk nem szűnik meg. A világon túli, a vi
lág utáni transzcendens lét még mindig csak lehetőség, mely
a szeretet révén realizálódik: a kőbe zárt ember kilép örök
elszigeteltségéből.
XA: En nem igy értelmezem az előadás szintjeit és befe
jező részét. Szerintem a_ műalkotás relációi bontakoznak ki.
Az igazán jelentős müvek és az álművészetek felszinessége,
mint két véglet "között”, rajtuk keresztül jelenik meg a va
lóság igazi tartalma, a teljes meghasonlottság. Az emberi
lét az abszolút pusztulás felé halad. Mégis e sors vállalá
sa az egyetlen, ami felemelő. A mennyország területenkívüli
sége talán védelmet nyújt, de megoldást nem. Csak a közösen
vállalt heroikus küzdelemben találhatunk egymásra. Az igazán
nagy műalkotások ezt a téren és időn kivüli vége <5 összetar-
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tozást közvetítik.
I: Úgy látom egyetlen ponton egyezik a véleményetek: az
ismeretlen állatokat, az éhségével elfoglalt apácafőnöknőt és
a többi mellékszereplőt mindketten az elidegenedettség kifeje
zőjének tartjátok.
Y : Ez tehát a másik olyan rész az utolsó jelenet mellett,
n e l k

jelentése egyértelmű, nem kiván magyarázatot. Ezekről

a pontokról keli érzelmi utón közelíteni a műhöz. Segítséget
nyúlthatnak a szintén nem szokványos hanghatások: közösülés
hang:ai, katonamars harsogása, vagy éppen a szinte elviselhe
tetlenül hosszú és nyomasztó csendek. Tehát, mint már mondtam,
az előadást nem lehet elemezni.
X : Az Universitas együttes előadásában éppen viszonylag
kevés az érzelmi h.3tás, főleg a középső részben. A minimális
szöveg, a hosszú, kimerevitett filmhez hasonló beállítások, a
cselekménynélküliség, a végletes absztrakciók révén metafizi
kai közeg jön létre. A sok csend talán éppen ösztönözni akar
a gondolkodásra. A szikár, minden esetleges mozdulattól le
csupaszított, ezért végtelenül súlyos képek igénylik a ’’meg
fejtést", vagyis a mindenre kiterjedő megértést.
Y : Az intellektuális elemzés /legyen bármennyire értel
mes is/ azzal a veszéllyel jár, hogy leegyszerűsíti a műalko
tást vagy belemagyaráz benne nem megfogalmazott gondolatokat
is. Különösen jellemző ez az Élőképekhez hasonló teljesen el
von:, jelzésszerű darabok esetében. Végső soron az elemző nem
a műben, hanem a saját fejében kiteljesedő összefüggéseket
tárja fel, és ezeket erőszakolja rá az "elemzett" alkotásra.
X: Köszönöm a beszélgetést.
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NAGY ATTILA

T

Halmozzák rideg fényeiket száraz agyalapi ve
téléseiket mozdulataid esendőén ő'szülő te
nyérrel m e n t i k homlokom rángásának évszáza
dait lázaink szinéről a vásott kereszt feslett kertjeink szálkája és sorvadt pálcikafiguráink csupán sajgó repedések a szürkület
szederjes húsában kacsalábon-dőlő földbegyö
kér-tömés lakói olvadó tereink násza semmire nyilő hibernált üvöltés cikázik ólálkodva té
tova lépéseim mélyén járok árok roK ok virágca
fat föveny-csillagom járom-kamatában kincstelen
veremszagu csapongásaank a szentelt anyagon
felhalmozott rideg ényeidben villyogva kap
kodják tükrüket elveszett arcaim s te alszol már

MÁRTON LÁSZLÓ
Fiktiv levél
Nem akarok abba a hibába esni, ami eltávolit tőled: mérés
alapján megítélni* Ennek van egy, csak látszólag jelentékte
len technikai oldala is:.az, hogy nem akarlak felhivni. És
pedig azért nem, mert a telefon a gesztusok nagy részét úgy
zárja ki, hogy elbizonytalanit: hosszú beszélgetésre nem va
ló. Találkozni pedig, úgy érzem, csak véletlenül jó veled,
másképpen minden mozzanat annyira hiján lenne a spontanei
tásnak, hogy ez engem taszit. Ugyanis megigértem neked, hogy
elmagyarázom, miért sajnállak; mármost, evégből találkozni,
ebben lenne valami perverz. Olyan emberekkel, akiket nem sze
retek vagy sajnálok, habozás nélkül tudok perverz lenni; ve
led egyáltalán nem.
Úgyhogy maradjunk az Írásnál, pontosabban az Írógépnél,
mondjuk azért, mert újabban teljesen olvashatatlanul irok.
Ma már sajnálatban nem érzek megvetést, legfeljebb némi
rokonszenvet. Még tisztelhetem is azt, akit sajnálok, bár en
nek nincsen különösebb jelentősége. - szóval, téged azért
sajnállak, mert te teremted magad számára azokat a bűnöket,
amelyektől aztán alig vagy aligha tudsz megszabadulni. Ugyan
így, akik veled kapcsolatba kerültek, bűnösök, vagy legjobb
esetben is büntelenek, tehát erre a skálára vannak kénysze
rítve.
Egy lépés, egy ítélet: ilyen az élet; még rímel is,
ahogyan az ilyen dialektikus diadaloktól elvárhatjuk. Em
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lékszem, egyszer elmesélted, hogy egy hónapig dolgoztál egy
gyárban, nyilván nyáron, és felháborítónak találtad, hogy a
munkásnők, nem elég, hogy nem tudnak semmit üzemükről, ráadá
sul még állandóan oda is mennek a falinaptárhoz, megnézni,
hány napjuk van szabadságuk kezdetéig, és másról nem is be
szélnek.
Ahelyett, hogy öntudatosak lennének, ahelyett, hogy él
vezetet akarnának lelni munkájukban, ahelyett, hogy önmegva
lósításukra törekednének stb. Ez is perverz egy kicsit.
De hogyan fest a te ügyed? Adott a világ legszebb nője
/minthogy a túlzásokat nem kedveled, mondjuk, hogy egyik leg
szebb/, aki értelmiségi származású, tehát húszszor akkora
esélye van arra, hogy nem kell fizikai munkát végeznie /amely
hosszú távon sem a testnek sem a léleknek nem használ/; meg
lehetősen értelmes, érzékeny és szenvedélyes, amely tulaj
donságait sorsának és jellemének későbbi változásai sem sor
vasztják el: ez vagy te. Mi szükséges ennyi szerencse-"jav"
ellenében? Nevelési szellem? Némi sztálinista militarizmus?
Ne személyeskedjünk.
Mondjuk: némi morálból fakadó bűntudat, elvont erkölcsi
normák merev számonkérése, humanizmus és fantazmagóriák fur
csa keveréke, általános emberiesség könyörtelen végrehajtá
sa konkrét esetekben. Átmoralizált élet, amelyben minden meg
fogalmazódik és újrafogalmazódik, amelyben mindent értékelni
kell, ahol nincs könnyités, felmentés, feloldás, legfeljebb
bünbocsánat; ateista pietizmus, ahol a nemi közösülés kizá
rólag a világnézeti fejlődéssel megfejelt morális konstel-

75

láció jutalma lehet, ahol emberi kapcsolatra lépni kötelező,
s

z emberi kapcsolat az egymásra irányuló kölcsönös inkvizí

cióval szinonim: kettőnk közül te vagy a perverzebb.
Igaz, ez akkor válik teljesen érthetővé, ha figyelembe
vesszük akkori családi állapotodat és a kettőnk közötti korkülönbséget. Hogy egykori /?/ férjedről is ejtsünk egy szót:
bizonyára ő is kevésbé szenvedett volna attól, ha néhányszor
elegánsán és tapintatosan megcsalod, mint attól a morális
icegtépéstől, amit műveltél, s az eredmény mégiscsak ugyan
az..® - ... vagy igy nyer a kacérság görcsös hipermorális
igazolást? Különös lelki hibrid.
Hogy ne hazudjanak egymásnak az emberek? Jobb, ha ér
telmetlenül gyötrik egymást? Jobb, ha állandó dichotómiába,
döntéskényszerbe kényszeritik egymást aránylag jelentéktelen
dolgok miatt? Jobb, ha megfosztják egymást a szabadságtól és
az örömtől, nem utolsósorban e szabadság és az öröm nevében?
Minden dolognak rögtön végére járni, mindent teljesen nyiltan feltárni és egyértelmüsiteni; a léleknek /e szó haszná
lata egyébként is tilos/ minden zugát reflektorral átvilágitani: £z az abszurdum; örömteli kihallgatás, humánus inkvi
zíció: ez a hazugság!
Es értelmetlen és hasztalan! Mert ha lenne bármi eszme,
ügy vagy kötelesség, aminek mernéd magadat feltétlenül alá
rendelni, az talán idegen lenne tőlem, talán ellenszenves is,
de sajnálatraméltónak semmiképpen sem találnám. Ám ennél oko
sabb és telhetetlenebb vagy: ilyesmi számodra nem létezik,
legföljebb csak nagy általánosságban. Szurkoló vagy, de leg
alább van értékhierarchiád, amit folyton ujjáértékelhstsz.
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Ez sem kevés.

Ennyi erővel rosszindulatú és gyűlölködő is lehetnél.
Nem vagy az, s nem utolsósorban ezért érzek irántad most is
rokonszenvet. Naiv bizalmadat, amely igen esztétikus valami
volt, s amely lelki retardáltságod miatt sokáig megmaradt,
végülis bizalmatlansággá ás enyhe szkepszissé változtatták
az évek.
Általánosságban emberséges elveket vallami, és konkrét
esetekben, akár következetességből is, kegyetlennek lenni:
fonák viselkedés. Fordítva jobb lenne: kegyetlennek és cini
kusnak lenni, amig általánosságokról van szó, s a konkrét ese
tekben fittyet hányi az elvek zsarnokságára, minthogy az el
veknek a konkrét esetekhez rendszerint semmi közük. Persze,
azt is tudom, hogy az ember, főleg a felnőtt ember, nem tud
a bőréből kibújni, kiváltképpen, ha erkölcsi kötelessége,
hogy csak egy bőre legyen, kiért is én teljesen rendjén va
lónak, bár szánalomraméltónak találom, hogy moralizálsz,
hogy magadat és a világ megnyilvánulásait értékeled és ujjáértékeled; nyilván ezzel az Írással sem bánsz különbül. Most
már feltehetőleg ilyen is maradsz, és ez önmagában még nem
feltétlenül patologikus. En egyébként sem tartom kizártnak,
hogy a '’kutyából'’ lehet "szalonna", C3ak azt nem szeretem,
ha a kutyától megkövetelik, hogy szalonna legyen belőle. Va
gyis képzeld el, hogy nem feltétlenül erkölcstelenség, ha az
emberek hazudnak, egymást eszköznek tekintik stb., hogy ha a
... feláll és az ész megáll, nem biztos, hogy ez az állapot
örökké tart, és egyébként sem biztos, hogy üldözendő stb.
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Még csak annyit, hogy igyekeztem a személytelen távolságtartás látszatát adni ennek az irománynak, többek közt erre is
jó volt a gépirás; hogy ez is fejezze ki a köztünk levő idegenséget, melyet feloldhatatlannak tartok, mert nem teremthe
tő köztünk tabula rasa már; s nem mintha érzéketlen állat
lennék vagy nem nyűgözne le a közelséged; egyszerűen arról
van szó, hogy emberi érintkezés ürügyén megpróbálnád rám
kényszeriteni kategorikus Ítéleteidet, melyeket ostoba korlá
toknak tartok, s ezért nem is vagyok hajlandó elviselni őket
/bár a mérsékelt kin terhe tűrhető/.
Szomorú, ha összefonódik az erkölcs és a bizonytalanság»
Szomorú, ha sem a függőséget, sem a függetlenséget nem birja
meg a lélek.
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Kassák

lap al api tásáro^.

"Kassák kezdetben a Tettnek létrehozója, elgondolója és
nem ideologikus prófétája volt - autodidakta ösztönösséggel
válogatta munkatársait és lapja anyagát, anélkül, hogy ponto
san körvonalazta volna elképzeléseit, ügy jellemezte "koncep
cióját". "Elindulásakor éppen annyi volt benne a tapogatózás,
mint a tudatosság." Kern lesz véletlen, hogy maga Kassák majd
csak a tizedik számban fejti ki programját."
Kassák 12 pontja:
"1. Az uj irodalomnak /amely ha nem is a háború alatt szüle
tett meg, de izmosodásához, az előbbi generáció világ
fájdalmas hangulatpepecselésétől a tudatos akarat lírá
jába fejlődéséhez nagyban hozzájárult a háború/ mint egy
szükségszerű társadalmi jelenségnek állandó kontaktust
kell tartania minden progresszív gazdasági és politikai
mozgalommal.
2. Az uj irodalomnak, hogy önmaga fontosságát beérhesse, s
igazságaival és szépségeivel, amelyek mindig az élet lé
nyéből fonnáltattak, hatni tudjon: szabadulnia kell min
den konvencionális "eszmei" és technikai pányvától. Mert
mindaz, ami a tegnapi művészetnek alkotó forma, vagy tar
talmi lényeg volt, az a mai alkotónak csak lejtőbe vá
gott csatorna lehet a lényeg elvesztéséhez.
3. Az uj irodalom nem esküdhetik fel egyetlen izmus zászla
ja alá sem. Amint nem ismerheti el a krisztianizmus uj
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lehetőségeit, ugyanúgy homlokkal kell nekimennie a futurizmusnak is. Mert amig az egyik végleten aszkéták bámulják
köldöküket már évezredek óta, a másik végleten hiú prima
donnák a háború apoteozisát éneklik. Minden iskola a deka
dens esztéta vagy a külsőleges virtuóz, vagy a szent közép
szerűség fémjelzője.
4. Az uj irodalomnak reagálnia kell minden természeti jelen
ségre. Részére nem lehet tér ás időbeli áthidalhatatlanság.
Segítőtársa minden tudománynak ás viszont, elismeri és esz
közeivel iparkodik megvilágitani a spirituális erőket, egyen
lően énekébe akarja olvasztani a lélek misztériumát, a vér
ás hús erotikus nagyszerűségét, a szemétdomb tavaszi méregpárázását, a technika végtelenre éhes marcionigraiját, a
glóbuszt mérő lokomotivokat, az eget tapogató aeroplánokat
ás a nagy csöndet is, amin a tárgyak lelke beszél.
5. Az uj irodaion a szabaduló akarat kapunyitója. Szkeptikus
és enthuziaszta egyszerre. Szerelmese minden elérhetetlen
nek, de közömbösen lép át a halott isteneken, a rögeszmék
lila ködén.
o. Az uj irodalom az alkotó erők dicsóitóje. Barátja a szabad
erők szabad mérkőzésének, a reformációnak, a revolucionak
- de ellensége minden háborúnak, mert /szemben a futuristák
állításával is/ minden háború az erők legaljasabb igába tö
rő je.
7. Az uj irodalom nem lehet faji, vagy nemzeti öncél.
5. Az uj irodalom nem lehet a kivirágzott homloka sznobok
rimcsöngetése hisztérikus asszonyok altatásához.
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9. Az uj irodalomnak a kor leikéből lelkezett tüzoszlopnak
kell lennie.
10. Az uj irodalom témája a kozmosz teljessége.
11. Az uj irodalom hangja a magukra eszmélt erők éneke.
12. Az uj irodalom grolifikált ideálja a végtelenbe derülő
Smbe r. "
/Bori Imre - Körner Éva: Kassák irodalma és festészete
Magvető, Bp., 1967/

Szerkesztői beszélgetés /egy lapalapitás lehetőségéről/

Aí Antológiánk egy lap kiindulópontja lehetne. Beszéljük meg,
hogy milyen felfogású, műfajú Írásoknak alkarunk teret nyúj
tani, mi lenne a lap koncepciója!
Bí Elsősorban verseket, novellákat és esszéket szeretnénk meg
jelentetni. Emellett kritikák, tanulmányok, publicisztikai
Írások is szerepelhetnének. A műfaji korlátok csakis tech
nikán jellegűek, ezért pl. nagyregény vagy napi áktualitásu cikkek közléséről kell lemondanunk terjedelmi okok, il
letve a lap időszakos jellege miatt. Ami pedig a tartalmi
részt illeti, az kizárólag hallgatótársainkon múlik. A la
pot mindnyájan együtt Írjuk. Bemélhetőleg minél több irás
érkezik majd szerkesztőségünkbe. Ezek közül igyekszünk a
legjobbakat kiválogatni.
A: A kérdés azonban az, hogy mit tartunk mi "a legjobbnak".
- Azt hiszem igyekeznünk

kell aránylag "rugalmas" érték

rendszerrel dolgozni. Ez alatt nem az igénytelenséget ér-
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tem, hanem azt, hogy minden jelenáan meg a lapban, amit az
egyetemistáknak akár csak töredékes része is értékesnek tart.
Ha mégis van valami, amit előnyben részesítünk, akkor az új
szerű kísérletező müveket, - természetesen a nyomdai lehető
ségek adta kereteken belül. Az esszé műfajában pedig fel
tétlenül teret kell szentelni a vitára késztető Írásoknak.
Hozzászólásoknak, bírálatoknak feltétlenül helye van a lap
ban, mert csakis ezek révén válhat a folyamatos véleménycse
re fórumává.
Cs Ezzel kapcsolatos régi vitánk, hogy vajon csak akkor indít
suk- e el az első számot, ha már készen levő színvonalas dol
gok

gyűlnek össze az iróasztalfiókbam, és kialakult egysé

ges szemléletű emberek jelentkeznek kész müvekkel, - vagy
ellenkezőleg, az első cél az, hogy megteremtsük a lehetősé
get, magát az újságot, esetleg eleinte nem világszínvonalon.
És csak később - mondjuk a tizenkettedik számban, mint Kas
sák - fogalmaznánk meg a koncepciót, a programot. Tehát a
publikálás lehetősége érlelné ki a magas színvonalú müveket.
B: Nem lehet arra várni, hogy egyszerre csak a sötétből teljes
fegyverzetben egy kész. irányzat ugrik elő. Az első lépés meg
felelő fórum létrehozása, amely képes arra, hogy esetleg ki
hordjon egy uj célkitűzéseket, eszményeket meghirdető "iz
must". Olyan közeget kell teremtenünk, amelyben a müvek ta
lálkoznak a közönséggel, az alkotók pedig visszajelzéseket
kapnak, közvetlenül érzékelik a reakciókat. A lap igy nem
pusztán közvetitő-hordozó lenne, hanem alakítaná a befoga
dókat és az alkotókat egyaránt. A nyilvánosság az önfejlő-
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dés és as egymásra találás záloga.
Ci Ha valaki például verseket ir, nagyon fontos, hogy ne csak
az Íróasztal fióknak dolgozzon, hanem közölhesse őket. Erre
az országos folyóiratokban ritkán van lehetőség, akkor is
hosszas utánajárást, számos értetlen visszautasítást követő
en. Lehet persze alkotni a barátok és ismerősök viszonylag
szűkébe körének, de ezzel általában le kell mondani a csak
a mire figyelő reakciókról, kritikákról.
Aí Igazad van, a lapkiadásnak általában véve ez az értelme. De
miért van szükség Magyarországon egy nyolcvanegyedik folyó
iratra? Iliben különbözik a Jelenlét a többitől?
C: Abban, hogy egyetemisták írják. A többi egyetemi újságtól
pedig azért tér el, mert itt nem feltétlenül az egyetem dol
gairól van szó. Persze arról is. De mi nem kizárólag az in
tézmény falai között élünk, hanem egy tágabb világban, ame
lyet megfogalmazunk magunknak, formáljuk, véleményt mondunk
róla. Egy társadalmi csoport világlátásának, globális szem
léletmódjának kell tükröződnie a lapban.
A: A Jelenlét tehát elsősorban fórum: a kezdő alkotók műhely
munkájának és a hallgatói véleménycserének a fóruma.
3: Igen. Z követelmények megfogalmazása egyáltalán nem uj. Szá
mos szervezeti formát tudok elképzelni, amely megfelelhetne
az ilyen irányú elvárásoknak. Az egyetem ma mégis kevés olyan
keretet kínál, ahol akárcsak részben is kielégíthetők lenné
nek e jogos igények.
C: Közhelyszerű a megállapítás, hogy.az egyetemen, szükebb ha
zánkban - akárcsak a tágabban - az emberek egymástól jórészt
^1 zigetelten élnek, érdekeiket egyéni utakon igyekeznek ér-
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vényesitenl. A jól működd formális keretek megteremtése azo
nos lenne az atomizáltság negszuntétésével, vagyis az egyéni
képességek kibontakoztatásának tágabb lehetőségével. Az egye
temi újság ha sokan Írják, ha valóban mindenki sajátjának
tekinti, ezt a nagyobb szabadságot kínálhat ja. A közösen
létrehozott, megalkotott tartalom a most felkínált kerete
ken keresztül alakíthatná a valóságot és annak egyik eleme
ként magát a lapot is.
A: A Jelenlét programját tehát nem deklaráció, hanem a bekül
dött müvek fogják megfogalmazni. A bennük kifejeződd "té
ziseket" pedig mi, szerkesztők majd összesítjük és leirjuk,
- mondjuk a tizenkettedik számban.
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Korszerű költészet = vizuális költészet?
/Interjú Bujdosó Alpárral/

Bujdosó Alpár, e párizsi Magyar Műhely szerkesztője, t
magyar neoavantgarde vizuális irodalom egyik megteremtője és
kiemelkedő képviselője 1935-ben Budapesten született. 1956-bai
emigrált külföldre, jelenleg Bécsien él, polgári foglalkozásé
útépitő mérnök. Költészetében felhasználja a modern irodalom
szinte minden elemét, és alkalmazza a technikai fejlődés leg
újabb eredményeit is. Itthon és külföldön rendszeresen tart ke
tói esteket irásvetitőre és hangszalagra irt munkáiból, Rokons
családtagjai Budapesten élnek, ezért viszonylag gyakran látoge
haza, Magyarországra.
Petőcz András: Ahogyan nézegetem legújabb kötetedet1 ,
áiaképekre, fotókra, röntgenképekre készült Írásaidat, önkénte
lenül felvetődik bennem a kérdés: milyen úton juthattál el idá
ig? Kol kezdted?
Bujdosó Alpár: 21 éves voltam, amikor külföldre kerül
tem, természetesen már itthon is voltak irodalmi próbálkozása
im, de publikálásra nem volt még lehetőségem. Kivételt jelen
tett a soproni egyetemi lap, ahol mint egyetemista publikálhat
tam. Későbbiekben néhány évig nem volt módom komolyabban fogla
kozni irodalommal, igy csak 1960-ban kezdtem publikálni, kezde
ben tanulmányokat, elbeszéléseket, novellákat. Első publikáció

Bujdosó Alpár: 1 és 2 között az Erzsébet hidon. Pá
rizs, I960. Kiadta a Magyar Műhely.
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im az Uj látóhatárban, majd a 63-ban elindult Magyar Műhely
ben jelentek meg. Ezek még teljesen szokványos elbeszélések
voltak, olyanok, amiket itthon és külföldön egyaránt tucatjá
val lehet olvasni. Mind a hárman, akik most a Műhelyt szer
kesztjük, és vizuális költészettel foglalkozunk, elbeszélő
ként, "lirai" költőként kezdtük. Hogy ezek a munkák mennyiben
kapcsolódtak legújabb munkáinkhoz? Nem tudom pontosan megmon
dani. Talán annyiban, hogy akkori Írásaink is erősen kötődtek
a mélylélektanhoz, a vizuális munkák pedig ezt a kötődést fel
erősítették.
Az indulást, a művészi fejlődést mindig jellemzik azok
az irók, költők, akikre akkor és ma is odafigyeltem /figye
lek/. Szívesen olvastam Németh Lászlót, Illyés Gyulát, József
Attilát, később aztán Weöres Sándor, Pilinszky, Mészöly, Tandori lettek azok, akiket ma is gyakran a kezembe veszek. Most
csupán kapásból mondom a neveket, remélem, nem hagyok ki sen
kit. Rajtuk kívül a legfiatalabb generáció irodalmában talá
lom meg azokat az Írásokat, amiket jólesik elolvasni: a Mozgó
Világban és az Uj Symposionban. Majdnem elfelejtettem a leg
fontosabbat, az igazi mestert, az elődöt, aki irói szemléle
temben a döntő változást hozta: Kassák Lajost. És ha az ő ne
ve eszembe jutott, akkor eszembe jut még Tamkó Sirató Károly,
akit a modern irodalom nagyon jelentős előfutárának tartok,
és a prózairók közül Szentkuthy Miklós, akinek Prae-je ma is
olvasmányaim közé tartozik.
P. A.: És a külföldiek közül?
B. A.: A külföldiek közül legtöbbször a német nyelven
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hozzáférhetőket olvasom, korábban Kafkát, ma Jandl-t, Mayröckert, figyelemmel kisérem a svájci, hollandiai fonetikus köl
tők tevékenységét és a franciaországi Change köré csoportosu
ló költőket, valamint Dome, Montels, Roubaud és mások munkái-!
P. A.: Költészeted gyökereit bennük véled felfedezni';
Zz az a hazai és külföldi "vonulat", amelyikhez Te is tarto
zol? Költészeted szervesen kapcsolódik a hazai irodalom leg

főbb irányaihoz, vagy inkább a külföldön ért hatások voltak
az ösztönzőbbek?
3. A.: Itt rögtön le szeretném szögezni, hogy nem hi
szem, hogy a magyar irodalom esetében beszélni lehetne "leg

főbb irányról", vagy uralkodó irányról. A magyar irodalom plu
ralisztikus volt, ma is az. Talán a befogadás volt csupán az,

ami néhány irányzatot "önkényesen" a margóra szoritott/példaként Kassákot is emlithetném/, de ez nem jelenti azt, hogy a
margóra szorult alkotók, művészek, irányzatok művészi szem
pontból "kevesebbek* lennének, mint az elfogadott, népszerűbb
alkotók, irányzatok. Lehet, hogy sokan megharagszanak érte,
amit mondok, de a magyar irodalmi Ízlés, elvárás erősen meg
bicsaklott. Megbicsaklott, mert elveszítette azt a képességét
hogy irodalmi pluralitásban tudjon gondokodni. Megbicsaklott
azért is, mert a magyar irodalommal szemben kialakult a társa'
dalmi elvárások sűrű hálózata, magyaral: feladatává vált a be^
beszólás a társadalmi átalakulásba, társadalmi kérdésekbe. So'
káig lépéshátrányban volt a nyugat-európai irodalommal szembe:
aminek oka talán kevésbé a nyelvi elszigetelés, inkább a tár
sadalmi lemaradás volt. Nem hiszem azonban, hogy a művészetek
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számára kötelező lenne a beleszólás a társadalmi kérdésekbe.
Kicsit elkalandoztam a kérdésedtől. Természetesen nem
”gyökértelen" amit művelek, szerintem belehelyezkedik egy Kassák-Tamkó-Szentkuthy-Weöres vonalba. Ha csak a vizualitást
vesszük alapul: Kassáknak, Tamkónak, Weöresnek, Tandorinak van
egy sereg vizuális munkája, de még Pilinszky és a prózairó Mé
szöly esetében is felmerülhet a kérdés, müve egy Írott rajz,
vagy egy rajzolt Írás? Más kérdés,hogy a vizualitás nem a pa
píron, hanem a tudatban jelenik meg.
P. A.: A külföldiek közül - gondolom - Jandl-tói és
Mayröckertől láttál először ilyen dolgokat. Rajtuk kivül?
B. A. : 7an a vizuális költészetnek egy speciális irány
zata, a konkrét költészet. Ezt én eléggé közelről ismertem,
mert az un. Bécsi Csoport /Wiener Gruppe/ ebben a műfajban na
gyot alkotott. Artmannra, Achleitnerre gondolok, itt voltak az
első kapcsolataim. Ők többnyire a vizualitást hangsúlyozzák a
szöveggel szemben. Nagyon hasznos találkozás volt ez számomra,
mert hozzásegített ahhoz, hogy munkámban megteremtsem a helyes
arányt a vizuális elem és a szöveg között, és a vizuális elem
fontosságának felismerése mellett munkáimban a szövegre helyez
zem a hangsúlyt.
P. A.: Tehát költészeted alakulásában jelentős szerepet
játszott,hogy mintegy "testközelben” ismerhetted meg a nyugat-európai művészek eredményeit, kísérleteit, problémavilágát.
Ehhez kapcsolódik következő kérdésem: Ha itthon éltetek volna,
megvalósult volna ez a művészet? Mi a jó és mi a rossz oldala
annak, hogy idegen környezetben éltek, dolgoztok?
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B. A.: Nem vagyok biztos abban, hogy ide jutottunk
volna, ha nem kerülünk kapcsolatba idegen környezetben idegen
irodalommal. Korosztályomból nagyon kevesen haladnak ezen az
úton. Viszont a te korosztályodból már egyre többen érdeklőd
tök a vizuális irodalom iránt; hogy ennek a fáziskésésnek mi
az oka, megint csak érdemes lenne elemezni. Talán szerepet
játszhat ebben az is, hogy ti már fiatalon megismerhetitek
Kassák tevékenységét, jobban, mint mi annak idején. Az idegen
környezet másik oldala viszont a publikálási nehézség, az elis
mérés hiánya. Az ember kevésbé kap visszaigazolást, pedig min
den művész pszichológiájához hozzátartozik, hogy kész alkotá
sát szeretné megmutatni. Nekünk szerencsésebb helyzetünk van,
hiszen a Műhelyben közölhetjük müveinket, a lapnak vannak ol
vasói: elolvassák.
P. A.: Még az előzőekhez kapcsolódik a következő kér
désem: Idegen nyelven, németül, franciául is publikáltok, ki
állítotok. Mit jelent ez számotokra? Műfordítást? Párizsban
Nagy Pál és Papp Tibor még egy francia nyelvű Műhelyt / d 'ate
lier/ is kiadnak, rendszeresen.
B. A.: Igen. Erre a kérdésre nyugodt s z i w e l válaszo
lok, mert épp most német nyelvű estre készülök, igy volt al
kalmam gondolkodni a problémán. Semmiképpen sem műfordítás.
Tudod, hogy munkánk során szavakat törünk meg, kicsavarjuk,
összezavarjuk szemantikájukat, un. poliszémiára törekszünk.
Ez már önmagában nagy nyelvi leleményt igényel, és esetleg
egy másik nyelven ugyanez nem valósítható meg anélkül, hogy
közben az értelme, gondolatvilága ne változnék. Tükörforditás-
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r<5l tehát szó sem lehet. Továbbmegyek: még a gondolkodás első
rétegében is nehéz a forditás. Egyik munkámban árvizről beszé
lek, és "fordításom" során rá kellett jönnöm: teljesen másképp
reagál erre a problémára egy német és egy magyar olvasó. Leg
fontosabbnak a gondolatvilág mélyebb rétegeinek leforditását
tartom, ezért azt hiszem, hogy egy vizuális munkát akár zené
ben is le lehet fordítani, hiszen a mondandó a fontos, nem a
mii formája, műfaja.
P. A.: A továbbiakban arra lennék kiváncsi, hogy hol
tart ma a Magyar Műhely? Mennyien ismernek titeket itthon és
külföldön? Mennyire számítotok úttörőnek a modern irodalmon
belül, és mennyiben kapcsolódtok egyéb irányzatokhoz? A Magyar
Műhely itthon is előfizethető, egy évre csupán 90 forint. Meny
nyien élnek ezzel az előfizetési lehetőséggel?
B. A.: Sajnos, azt kell mondanom, hogy a hazai közön
ség szinte egyáltalán nem ismer minket. Lapunk jobbára C3ak
az irodalmi "vájtfülüek", az irodalmi elit kezébe jut el, és
természetesen azok kezébe, akik maguk is szeretnének vizuális
költészettel foglalkozni, hozzánk kapcsolódni. Az előfizetések
számát most nem tudom pontosan megmondani, de csak 100-200 kö
zött van, körülbelül. Ehhez jön még néhány tiszteletpéldány.
Ez a szám nagyon kicsi. Jellemző, hogy külföldön - bár a szé
les nagyközönség ott is kevéssé ismer minket - a szakközönség,
és az irodalommal - különösen a vizuális irodalommal - foglal
kozók figyelemmel kisérik munkánkat. Azt kell tehát mondanom,
külföldön talán többre tartanak minket, mint idehaza. Nemzet
közi költőtalálkozókra hívnak, konferenciákra, és módunkban
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áll kiállításokat, előadásokat szervezni, Hivnak minket, mert
tudomásul veszik, hogy a nemzetközi vizuális irodalom részévé
váltunk. A Magyar Műhely körül kibontakozott egy olyan vizuá
lis szövegirodalom /itt főleg hármunkat szoktak emlegetni, de
másokat is/, amelynek talán legfőbb jellemzője, hogy sem a
konkrét költészetbe, sem a lettrizmusba, sem egyéb körülírha
tó irányzatba nem sorolható be, és a másik jellemzője, hogy
megpróbálja a legújabb technikai lehetőségeket is felhasználni,
A bielefeldi egyetemnek van egy kommunikációs kutatóközpontja
/tanszékvezető: Petőfi S, János/, ahol épp most derült ki, hogy
az egész világon csupán még egy kanadai csoport van, akik ha
sonló módon, mint mi, egyszerre dolgosnak Írásvetítőre és dia
vetítőre, plusz hangszalagra. Tehát ezen a legfrissebb lehető
ségen, hogy szöveget és képet látsz magad előtt a vásznon, és
közben hangszalagról zörejek, zene, szöveg teszi teljessé az
élményt, rajtunk kívül csupán az a kanadai társaság dolgozik.
Komplex költészetet próbálunk létrehozni, de közben rögtön fel
is merült egy problémánk: eddigi vizuális munkáinkból sikerült
kiküszöbölnünk a szöveg linearitását. Fontos volt számunkra,
hogy ne lehessen végigolvasni a szöveget, nem is kell, hanem
a szövegben lehessen mozogni, gondolkodni, innen-onnan olvasni,
ezzel a befogadó számára az újraalkotás élményét adhatjuk meg.
Az újraalkotás élményén kívül a többféle interpretáció lehető
ségét is igy akarjuk biztosítani. A linéarités elkerülése nem
egyszerűen formai probléma, hanem interpretációs probléma, A
világ is többértelmü, ezért nem akarunk az olvasóra valamiféle
egyértelmezhetőséget ráerőszakolni. Ugyanakkor Írásvetítőre és
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hangszalagra irt darabjainkba megint becsempészi magát a linéa
rités. Ezt szeretnénk elkerülni, de még nem tudjuk, hogy milyen
módon.
P. A.: A többértelmezhetóség igénye már Apollinaire-nél
és a korai avantgárdnál is jelen volt.
B. A.: Igen, de közben már gondolkodási, szemléleti igénnyé is vált. Gondolok például a filozófus Derrida tevékeny
ségére, akinek filozófiai gondolkodása majdnem úgy jelenik meg,
mint a mi szövegeink. Ő is hasonló módon próbálja interpretálni
a világot, természetesen sajátos "filozófiai szemüvegén" kérész
tül. Mindezekkel csak azt akartam mondani, hogy a linéarités ki
küszöbölése nem csupán a művészetekben nyithat új lehetősége
ket, hanem akár bizonyos egyéb tudományágak területén is.
P. A . : Az előbb elmondtad, hogy tevékenységetek nem so
rolható be a vizuális irodalmon belül egyetlen irányzatba sem.
Mégis úgy tűnik számomra, hogy még ti hárman sem ugyanazt csi
náljátok. Elég jól lehatárolható különbségek vannak.
B. A . : Igen. Kategóriákat nem tudok felállitani, de
érezhető, hogy rengeteg dologban különbözik tevékenységünk.
Ez talán személyiségünkkel függ össze. Nagy Pál inkább a pszi
chológia felé vonzódik, Papp Tibor talán az irodalom probléma
világában gondolkodik, én meg talán a történelem iránt vonzó
dom inkább. A különbségek ebből fakadhatnak.
P. A.: Térjünk rá a ml befogadásának kérdésére. Munká
itok "élvezéséhez" bizonyos vizuális kulturáltságra, előképzés
re feltétlenül szükség van. Sőt, valamiképpen a' tudatalattinak
is nagy szerepe lehet. A mü komplex hatású, hiszen egyszerre
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"több művészet" kölcsönhatásából, összekapcsolódásából áll.
Mi erről a véleményed?
B. A.: Sajnos, a magyar irodalmi élet nem szokott még
hozzá, hogy egy szöveg akkor is élmény lehet, ha nem lehet
végigolvasni, ha nincs megfogalmazva egyértelmű, szabatos mon
datokban, ahhoz meg pláne nem szoktunk hozzá Magyarországon,
hogy valami vizuálisan közöljön velünk Írásos szövegbeli mon
danivalót. Bevett szokás viszont, hogy a könyveket illusztrál
ják. A hasai olvasó ezért ezekben a munkákban az illusztrációt
véli felfedezni, pedig itt nem redundanciáról van szó, hogy
ugyanazt, amit elmondunk szövegben, képben is elmondjuk. A
kettőnek együtt kell hatnia, ki kell egészítenie egymást. Továbbmondania a képnek a szöveget, a szövegnek a képet. Csak
ezt az összjátékot tudom elképzelni a vizuális költészet ese
tében. A befogadó számára a jó vizuális vers ugyanolyan él
ményt kell hogy jelentsen, mint mondjuk egy Ady-vers. A befo
gadás másképpen megy végbe, de az élmény ugyanaz.
P. A . : Talán kicsit szokni kell a vizuális költészet
hez. Zlőbb-utóbb minden befogadó rájön bizonyos alapvető -je
lekre, s akkor már könnyebb lesz, A befogadó feladata az,
hogy kicsit "tanuljon", tanulja meg szeretni ezt az új stí
lust, műfajt.
A kötetedről szeretnélek kérdezni. Ez a kötet nem csu
pán a vizualitásra épül, hanem tartalmazza mindazt, amit a mo
dern költészet az utóbbi évtizedekben kikisérletezett. Össze
gezés ez? Összegzés a továbblépéshez?
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B. A.: Bizonyos szempontból összegzés Í3. Tény, hogy
ebben a kötetben benne van az az út, amit végigjártam, hogy
idáig eljuthassak. Mi nem tudunk évente kötetet megjelentetni,
ezért érthető, hogy ebben a kötetben elég régi anyag van együtt.
Akad néhány apró hiba is, A kötetben elég sok helyen a szöveg
nem olvasható végig, ez ott, ahol a szöveg nem lineárisan ol
vasandó, és tulajdonképpen olyan szövegről van szó, amelyről
nem tudni honnan jön, és hova tart, ott készakarva vannak a
lapszélek levágva. Néhány résznél azonban szintén igy sike
rült, de nem szándékosan. Ez hiba.
P. A . : Végül is mi ez a vizuális költészet? A költészet
megújulása? A korszerűség a vizualitást igényli?
B. A.: Nem hiszem, hogy értelme lenne a "költészet ha
láláról” beszélni. Pilinszky, Tandori, Juhász Ferenc, Weöres
ugyanúgy továbblép a költészet terén, ugyanúgy "megújítja" a
költészetet, mint a vizuális költészet. A vizuális költészet
csupán egy út, új lehetőség, amit ki lehet, ki is kell hasz
nálni. De attól, hogy valaki nem lép a vizualitás felé, még
jó, modern költő lehet. Ugyanakkor a vizuális költészet is élő,
létező költészet, melynek hazai kibontakozását jobban kellene
támogatni, serkenteni. Mi a Műhelyben megpróbáljuk kielégíte
ni az itthon és külföldön élő magyar vizuális alkotók igénye
it, de ez egyre nehezebb, a mi lehetőségeink is végesek. Újab
ban már rendszeresen jelentetünk meg plakátmellékleteket, sőt,
szón is gondolkodunk, hogy nagyobb formátumú Műhelyt hozunk
létre, amely esetleg csupa plakátból állna. Valami változásra
szükség lesz, mert érezzük, hogy a vizuális munkáknál már nem
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elég a kicsinyítés: lehetőleg azonos méretre van szükség, mint
az eredeti mü. Persze ez anyagi kérdés is.
P. A.: A vizualitást már eléggé kimerítettük. A foneti
kus költészetről mi a véleményed?
3. A.: Nagyon jó, izgalmas fonetikus költők vannak, de
sokuknál a mü értelmezhetőségével - szerintem - baj van. Nem
baj, ha szövegi értelmezhetőség nincs, akkor legalább akuszti
kus értelmezhetőség legyen. Ha az is hiányzik, azt nem tartom
szerencsésnek. Mi vizuális, fonetikus és egyéb téren is a leg
fontosabbnak az értelmezhetőséget tartjuk. Ne legyen egyféle
képpen értelmezhető a mü, de értelmezhető legyen.
P. A.: Köszönöm a beszélgetést.
/1981 szeptember/
Az interjút készítette: Petőcz András.
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SZOKOLAY ZOLTÁN
Csatok, kulcsok, csalatkozások
A.G-.O.N, csak D.O.L.A.T. miatt csámpázott ki a zászlókkal fölfegyverzett pályaudvarra.
Vitt két szál cigit, gyufát, egy fekete baboskendőt és egy
dadogós nőt.
Félúton mindent lecsatolt és elveszített, hátha mégsem igazol
tatják.
Tízre Ígérte. Tulajdonképpen mindannyian tízre Ígértük.
+
+
Elcsatoltuk egymástól a Naprendszert. Most büszkék vagyunk.
Van aki követ iszik füvei, van aki sört vodkával,
nem csodálatos. Csak még a tüzet elfelejtsük,
aztán már minden érthető.
+

+

Az érvényüket régvesztett plakátok
juszt sem akarnak lemászni a falról.
Fáztál, a nőket megsajnáltad,
sokáig babráltál gombjaiddal aznap.
+

+

Akadnak persze eszmék is horogra.
Legnagyobb tét a hármas befutón.
Vendéglőt képzelsz arcod csapdájának,
s azzal fizetsz, hogy elszelelsz.

+

+

Elveszett - I'm sorry - a kréta, vagy csak a füst konzerválja
az automatizmust.
Bádogvödörből öntik utcára a szőke sósavat, mindenki örömére.
Kék a legszebb kisautó, játszik vele négyéves neuraszténiás.
Nem rímel. Nincs is dallama. Nevel.
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Időtlenitett szerkezetek

1. A bonckés útja.
Az örökbefogadott gyanakvás.
A szertartások koreográfiái.
I-Iét ember, amint a víztükörben
kémlelik egymás fodros arcát.
Az alapjelek áhitatos orvoslása.
Az átlósan
2. szétszakadó vászon.
A feladni sosem mert levél.
Meghitt tornagyakorlat,
heveny álom.
Védelmi mechanizmus, mint
3. Herzen lányának arcán
a kloroformmal átitatott vatta,
le még egy pillanat: magában
4. beszélő gyerek
a zsúfolt autóbuszon.
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Bankett

Ez a dróthálóba kapaszkodó kis pedagógus
régen kóstolt már meggyeslepényt.
Arcán a véraláfutások
szervezettek, mint egy terrorbrigád.
A tanév, akár a csatorna vize:
sötétkék papírhajókat sodor
az Ó-t artikuláló betonszájba.
Szárnyas, püffedt béka a nyár,
már a kifutópályára visszazuhan.
A kisvendéglőben a történelemkönyv
szemléltetőábrái razziáznak.
Érik a meggy, A dróthálóra
rászáradtak a vörös csíkok.

KARDOS TIBORC:

Filantróp
/kollektiv jelen-et/

/Kívánatos, hogy a darab rendezője
játssza a jelen-et főszerepét, aki
márcsak státusánál fogva is tele van
közművelődési ambíciókkal. Kérjük
mind a szöveget, mind a rendezői
instrukciókat szabadon kezelni!/
/tisztelettel:/

/k.t./
A színház ajtajai zárva. A közönség kívül toporog,
vagy amit akar. A beépített emberek nemsokára lakatost keríte
nek. A lakatos kireszeli a zárat. Az ajtó kinyílik. Bent tyú
kok szaladgálnak - romokban heverő színpad - a közönség ide ér
kezik, és nem a nézőtérre. A tyúkokat kihajtják. Különböző ala
kú és stílusú székroncsok.
A vasfüggöny leengedve. A közönség a színpadon ül,
szemben a hatalmas súgólyukkal. Belső függönyök nincsenek, csu
pasz falak, üres zsinórpadlás. Egyetlen vasajtó. Ez egy terem.
Súgólyuk, amelyből valami fény pislákol. Lassan minden más el
sötétedik. Valaki szájharmonikázik odalent. Krákogása, köhögcsélése meg-megszakitja a különben is felismerhetetlen dalla
mot. Mivel - mint később kiderül - a Valaki nkujbusf,-nak hívja
magát, nevezzük mi is kujbusnak. Tulajdonképpen szép név. Hir
telen csönd lesz. Előbb egy viharlámpa, majd kujbus viharlám-
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pát tartó keze, végül maga kujbus jelenik meg a súgólyukban.
Várakoznak. Kujbus kortalan, külseje leirhatatlan, ruhadarab
jainak eredete kiderithetetlen. Nyakában madzagon szájharmoni
ka lóg. Zavartan krákog. Lentről előkotor egy fehér botot, az
tán üggyel-bajjal kikászálódik. Előretartott viharlámpával kö
zelebb botorkál. Nagyon rosszul láthat. Arcán valami régi szür
késfehér festék nyomai. Le az is lehet, hogy frissen kente be
magát odalent. Akkor viszont ügyes. Mert olyan, mintha valami
régi, szürkésfehér festék nyomai lennének. Hát ez tényleg alig
lát. Sőt. Ahogy most leteszi a lámpát:
kujbus: ...kkkö...kujbus.../igen/...kujbus. Csak...igy, egy
szerűen kujbus. Nevezzenek..öö..ööööö.,.. csakigyegyszerüen...
/nagy levegőt vesz, mintha nagyon fontosat akarna mon
dani, de mégsem folytatja. Elkalandozik. Csönd./
Bocsánat,,.
/Hátrabotorkál, a sarokba fordul és kisdolgát végzi.
Mikor végzett, a falnak dőlve, szótlanul maga elé
bámul, aztán sóhajt egyet és hümmögve visszabotorkál/
!

...kérem...
/Ujjait tördeli. Nagy levegőt vesz, rettenetesen fe
szítve koncentrálva bent tartja, majd sóhajtva kien
gedi.../
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kujbus :
Eérem... Nagyon kérem ne húzódjanak félre. Mindannyiunk érde
ke... hogy nagyon gyorsan megbarátkozzunk egymással. Nagyon
későre járhat... Kezdődnie kell az.,.az...izé...az előadásnak.
És kérem az előadásnak aztán már fele sem tréfa., az előadás
nak flottul kell mennie... mint az.,.izé...na, VAS karikacsa
pás. Ehhez pedig bízniuk kell bennem...és minden instrukció
mat gyorsan felfogni... és azonnal végrehajtani!... Kérem...
különben az előadás sikerét veszélyeztetik. /Nagyon hosszan el
tűnődik./ ... Valami szép szerelmessel kellene kezdenünk... amitől könny szökik majd valamennyiünk szemébe... /Gyér szakái lát tépkedve íöl-alá./ Kérem,.. nagyon kérem!!! NE SZUSZOGJA
NAK ANNYIRA !.,.HAGYJANAK GONDOLKOZNI!... EZ VALAMENNYIÜNK JÓL
MEGFONTOLT ÉRDEKE... /Ujjait tördeli./ Itt van...például,.,
példának okáért...aaa... /Hirtelen felvidul a képe./ Hát a
Rómeó és Julietta! Hát persze! Pompás szerepek! Pompás darab!
Lobogó szenvedélyek... egy anglius szerző tollából...Látják,
látják... sose felejtsék el, kérem, hogy a jó darabválasztás...
fél siker... Most már csak a szereposztáson bukhatunk el... Na
most nagyon-nagyon észen kell lenni kérem! Nézzük csak, nézzük
csak... /A közönség közé botorkál./ Hümmöö... Hol az a nemes
telivér, ki Rómeóként ihat a szerelem perzselő italából, me
lyet a kellékesek a halál serlegébe löttyintettek?!... Hol azaa
tüzes nemes ifjú?! /A közönség között bóklászva az arcukba vi
lágit és a pofájukba bámul./ Hümn...hümmm... /Mustrálgatja őket, de nagyon rosszul lát. Kost kiválaszt valakit, lehetőleg
egy idősödő, elhízott, rút nézőt./ ÁIÁÁÁÁl ! ! Hát ön az nemes
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ifjú!! Pompás! én mondom, kérem,,, pompás Rómeó ez a Mai! Iggazzán pompás!

Hát akkor lássuk csak tovább!

Ki less aaa

... lángoló virág... a tüzes rózsaszálll... e pompás ifjú olda
lán?,,, Huuu?! Na ki,.,? /Tovább bóklászik,/ ÁÁÁÁÁ!!! /Sajnos
egy szakállas madárijesstőre mutat, de aztán egészen arcához
tolva lámpását, észreveszi a hibát és rendkivül feszülten és
rosszallóan csóválni kezdi a fejét./ ...Na...DE, KÉREM!.,, na
gyon kérem... NE PRÓBÁLJANAK RÁSZEDNI!... Ha engem becsapnak.,,
MAC-UKAT IS FÉLREVEZETIK! !! Vegyék már észre... hogy a mi alap
vető érdekeink tökéletesen EGYBEESNEK!... Ilyen légkörben...
nem lehet ALKOTNI!!! /Ujjável fenyegeti a szakállas madárijesz
tőt./ Most még... az első alkalom... miatt eltekintek a felelósségrevonástól... DE CSAK AZ ELSŐ ALKALOM MIATT!.,, Később már
egyáltalán nem tekinthetek el tőle... Kérem... higgyék el! Ne
kem sem könnyű! És nem is jó s z i w e l teszem... de hát ezért az
előadásért kinek kell a felelősséget vállalnia... ha nem ne
kem...? Talán maguknak?.,. Mi?,.. Na ugye. Ezt mindenki megért
heti. Mindenki... /Elpityeredik./ /Rövid szünet./ ...No, dehát
... éhérzéhékehenykehedéhéssehel.... neheem juhutunk ehegyról...
a /Felüvölt./ KETTŐRE!... Az idő pedig biztosan... múlik... Hol
van hát a csodás hajnali pir? A tiszta szerelem igazgyöngye?
ÁÁÁAÁ! NNnnnnaaaa! Végre! /Gyönyörködve áll meg a nézősereglet
legvisszataszitóbb női kreatúrája előtt. A hölgy legyen nagyon
testes is./ ...Hát hol bujkált eddig harmatos virágszál?...
/Játékosan megfenyegeti az ujjával./ Az igaz küldetés elől hi
ába bújunk... A küldetés az mindig utolér mibenhünket, kérem...
Mint most is... Mindig utolér*.. ÉS MOST! kérem álljon fel a mi
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derék Rómeónk és "bájos Juliettánk! /Tust fuj szájharmonikájával/
... /Elmélázik./ Talán.,, ha azt a torokszoritóan izés... bal
kon-jelenetet játszanánk! Igen, igen. Talán, ha az ifjú hölgy
... egy robosztusabb úr nyakába ülne... /Nézelődik a közönség
között./ mondjuk az önébe! /Rámutat egy csenevész 30 kilós ka
maszlányra./ A balkon és a földszint különbsége rögtön érzékel
hetővé válna a legbugrisabbak számára is... De mi csak itt fe
csegünk... fecsegünk, pedig itt a TETTEK kell hogy ÖNMAGUKÉRT
beszéljenek! ./Ritmizálva :/
A tüzeskan-Camost Eelmászika Nyakba
Nemesoődö-Remeg Rugkapála-Latta!
Rajtaaa!! Huj-huj-hajrá, huj-huj-hajrá!!! /Extázisbán./ hujhuj-hajrá, huj-huj-hajrá!!! /Most már csak hörögve bir druk
kolni, és fetreng a padlón,/...
/Hirtelen megdermed. Elkeseredetten bámul körbe a közönségen./
Hát semmi lelkesedés magukban..,! Semmi tűz?!!! Semmi érzés!!!
/Őrjöng./ ... /Hirtelen felugrik./ Hát ez igy nem fog menni...
Most hagyjuk abba... Hát ez elkeserítő, kérem... Én mindent
megteszek... Hitessem a lelkem... a szivem, meg minden... dehát kettőn áll a vásár! Hát nem értik! Nem értik... hogy egy
más nélkül semmire sem megyünk...?!!! Milyen időket élünk!...
Milyen időket. /Zokogásba tör ki./ Hát akkor hagyjanak, kérem!
... Hagyjanak békét!!!,.. /Zokogva hátat fordit és veszettül
szájharmonikázni kezd. Egyre vadabbul fújja-fújja, szivja-szivja... Hirtelen elhallgat./
Hát most mondják meg, kérem, őszintén,., rosszindulatúak?,
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tehetségtelenek?... vagy... csak... vagycsak... egyszerűen.
g á t i á . s ó s a k ?

Igeeeen! Ez az! Maguk egyszerűen csak gát

lásosak! Nagyon, nagyon gátlásosak!...
/Hirtelen szájába kapja a szájharmonikát, kezeit hátra csapja.,
fujja-fujja-fujja, szivja-szivja-szivja... egyen.letesen.szivja, egész teste átveszi a monoton ütemet. Egyre közelebb topo
rog./
/Hirtelen kiköpi a harmonikát./
Kérem... nagyon kérem, ne húzódjanak félre... nagyon kérem...
higgyenek nekem... Nem kell tőlem tartaniuk... egyáltalán nem.,
és persze mindennek megvan a maga oka... Dehát tudják ezt...
tudják ezt maguk... jól... /Fejcsóválva bámulja a viharlámpát./
Hmmmm... Hát akkor nincs más hátra... /Kuncog és kacsintgat/
eltüntetjük a lángocskát... eltüntetjük,... hogy ne feszélyezze
magukat... hogy ne feszélyezzen bennünket... /A lámpához cso
szog és lecsavarja a fényt./ Iiiiiigy. /Teljes sötétség./
/Suttog./ ...kérem... tekintsenek szét... a termen... ez... a.,
terem... a mi... termünk... kérem... én segiteni szeretnék...
most, hogy a terem termünk: érintsük meg ujjunk hegyével egymás
arcát... kérem... nagyon kérem., uuugy... uuuuugy.... és most
csússzanak lejjebb a kezek... gyűrjük le félnótás előítéletein
ket... és fejtsük le egymásról a szegényes jelmezeket... /Egyre
patetikusabban siránkozva/ szabadítsuk ki egymást a cifrálkodó
kalodákból... kérem... nagyon kérem., fejtsük ki... tárjuk fel.
gomboljuk ki egymást magunknak... és hazug rongyainkat dobáljuk
a falak mellé. Kérem, a jobb oldali jegyekkel érkezők értelem
szerűen a jobb, a bal oldaliak a bal fal mellé dobják levedlett
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kigyóbőreiket,.. Segitőm majd összeszedi valamennyit és meg
próbál velük bejutni a városba. Ha sikerül átjutnia az ostromgyürükön és rendőrkordonon, potom áron eladja majd az összes
göncöt egy jöttment ismeretlen trógernek... Az összeg csak
arra lesz elegendő, hogy annyi pálinkához jusson, amennyitől
gyorsan lerészegedhet. Mert csak részegen lehetne visszajutni
a gyűrűkön és a kordonokon... ha ez egyáltalán lehetséges vol
na... Sajnos még egyetlen segitőm sem tért vissza soha odaátról... még azok sem, akik el sem indultak oda... ezért aztán
egyre-másra újabb segitőket kell szerződtetnem, de mivel jóma

gámnak egy petákom sincsen, a szerződő fél fizetése az az Ö3Zsseg, amit a trógerektől kap majd pálinkára, mielőtt agyonlö
vik. Hhhhsjaj... Időtlenül nehéz időket élünk... Nem mosolyog
ni való ez, kérem. Nem mosolyogni való... Bár... siránkoznunk
is elég nagy ostobaság volna... Hát igy... Remélem közben vé
geztek a vetkőzéssel... Nos... akkor a segitő MOST!! végigfut

a falak mentén, összekapkodja valamennyi rongyot... iii... így...
és szélsebesen kirohan a sarkig tárt vaskapun... pssssszszszst
... néhány pillanat múlva azonban visszasettehkedik... hahhh...
Várjunk csak... várakozunk egy kicsit... pszt... már hallani a
lihegését... az idétlen nyögdécselését... most... Most... mint
ha a zárral babrálna... igen... igen... azt babrálja a nyomo
rult... csak tudjunk csöndben maradni... kérem... Igen... be
zárja a kaput. ... Kettőre forditja a kulcsot... aztán a nyaká
ba akasztja... és... már rohan., száguld... szélnél... sebe

sebben. ..
lumm... Hjj-ejj... átkozott egy félreértés ez... annyi szent...
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Valódi kutyaszorítóba keveredtünk, kérem».. Épp ezért azt ja
vaslom, felejtsük is el rögtön,,, /'Az előzőhöz hasonlóan szájharmonikázik./ Ruhátlanul állunk az ismeretlen teremben...
biztosítékok... viharlámpák és ablakok nélkül... És rögtön el
felejtjük a bezárt vaskaput is»., egyszerűen... nem gondolunk
... vele... a hadműveletek., utolsó... napjaiban... És csak az
egyenletes lélegzés... és a légzések összehangolása... a cso
portlégzés... amig... a légtér... engedi... DE CSAK A LÉGZÉS
ÖSSZEHANGOLÁSA !Î... És... kérem, nagyon vigyázzunk... a mell
kasi légzés egészségtelen... most nagyon., nagyon éssszen len
ni... kérem...
/Ritmizálva:/
BalteNyéraRekeszizmon
JobbteNyéraMellkasSon!
BalteNyéraRekeSzizmon
JobbteNyéraMellkasSon!
Fi-gye-lünk-a-le-ve-gő-reee... Milyen jó kérem... hogy ruha
páncélunk nem zavar most bennünket... Zavartalanul figyelhet
jük a levegő útját... és, kérem, nagyon kérem... préseljük
lejjebb a levegőt... hogy végig a rekesz vonalán összefüggő
légpárna jöhessen létre. Csak erre figyeljünk... ne halljuk
meg a beszűrődő ismeretlen zajokat... Élni annyi, mint léleg
zetet venni... a légzés pedig teljes koncentrációt igényel.
Hát tessék, kérem...
Be-kettó-három-ncgy
Ki-kettő-három-négy
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Be-kettő-három-négy
Ki-kettő-három-négy
Ennek néhány perces ismétlése után lassan derengeni kezd a
fény - a szinpad kivilágosodik. Kujbus nincs sehol. A sugólyuk
is eltűnt. Csak egy magnetofon szól és ismételgeti a szöveget:
Be-kettő-három-négy, Ki-kettő-három-négy...
A magnetofon mellett ott maradt a szinpadon a viharlámpa és a
bot is. Mire a fény kigyúl, a vasfüggönyt is felhúzták... lát
szik a kivilágitatlan, szinpadi fénytől derengő üres nézőtér.
Ennek ajtajai nyitva állnak. A szinpad vaskapuja viszont való
ban zárva. A nézőtér utolsó sorának homályában egyetlen sötét
alak figyeli, ahogy a közönség a nézőtéren át távozik.
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MARYN FERENC:
Záróra-üvöltés
/részlet egy kiáltványból/
2. /Megnevezés/
Ismerős az az őrület, amikor letaglózva a bizonyosság sokkjá
ból beleájulsz egy végső üvöltésbe - éli éli lamma sabaktáni de mocskosul átverettem istenem?!
Idő! Moloch! Zárórák! Kiadások!
1930 december 8 - bevett mindennapjaid megtorpasztó
hir vakuvillanása! When I'm Sixty-Four kaján
fricskája! A pillanatra betáplált hircsatornák
elégedett böffenései! Szpikerek lihegő kibicelése
a Hard Day's Night! Revolver ! New York City! Revolver!
The Ballad of John and — •-------- ------ -—

-----------

Moloch! Záróra! Moloch - a zárórák harsánykodása a lét
kocsmájában! Záróra - ki vo3t elmúlt kimúlt!
Szenvtelen! Idő! Moloch - a Yesterday razziázó
hordaléka! Moloch - a zárórák nyomasztó katalógusa!
Moloch - a kezdetek és végek élesre töltött tárai!
Hello. Good-bye! -------------------------------------Moloch - pofánk dokumentált áttünései az Időben! Moloch kinek ujjlenyomata az exponálások közé furakodott
romlás! Moloch - ki lesöpri a Twi3t and Shout
kihivását! Moloch - ki cuclisüvegek és pelenkák
demonstrált hebegése! Moloch - kinek hamistanui
meghitt családi fotók! Moloch - While My Guitar Gently
Weeps ! Moloch - ki készre pofoz és kistriguláz!
Instand K a r m a -- -— ----- -------- -— ---------- --------
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Moloch - kinek agya ketyegő beprogramozottság! Moloch kinek széngolyóiban foszforos vibrálás pillanatok
digitális villódzása! Moloch - kinek pofájából percek
csorognak alá körbefolynak órák indázata fojtogat!
Moloch - kinek tekintetében napokba kapaszkodó napok
végtelen mozgólépcsői! Moloch - kinek maszkja rögeszmék
évgyűrűi! Moloch - kinek nyakában fityegő dögcédula
a Halál medalionja! Ketter S k e l t e r --- — -------- ---Moloch - kinek orrlikaiból mámorok kicsapott gőze
szipákol! Moloch - kinek fülkagylójában másnapok
dermedt csöndje hallgatódzik! Moloch - kinek
markában besorolások drasztikus ösztökéi! Moloch kinek újjai felhúznak és bepörgetnek a verklibe!
Moloch - kinek idegrángásában bevillanó időrögök
nyillanásai! Moloch - kinek lidércnyomása elbaszott
sanszok hiánylistája! Moloch - kinek teste rozzantó
tapasztalat!

K m a L o s e r ---------*----- ---------------

Moloch - ki Pock around the Clock! Moloch - kinek
hagyatéka zárórák nosztalgia-albumai! Moloch kinek gyomrában eltűnt a Rock and Roll Music! a
Come Together! All you need is love! Sergeant
Fermer s lonely Hearts Club Band! Moloch!
Moloch - kinek böffenéseitől berezonálnak a
Hi-Fi torony magányok óvóhelyei! Moloch - kinek szellentése enervált diszkótékák disztingvált bűze!
M o n e y ------•------------------------------ ------------Moloch - kinek kacsintásában elrévedezések csipás
váladéka! Get back! Imagine! Magical Mistery
lour ! Moloch! Moloch - kinek vigyora törődött
megvertség! Moloch - kinek végső üzenete privátba
konyuló szájvonal! Nowhere Man! Nyakig az idő
mérhetetlen állati löttyében! Eltűnsz a Molochban!
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Moloch. - kinek neve záróra! Moloch - a leigazoltatott
illúziók! Moloch - ki egykori tenmagad! Moloch kivel önmaga már nem egy ! Moloch - kinek végzete
skrizofrén Dounle Fantasy! Moloch - ki elküldi
lázadásod revolverét! Happines is a Warm Gun!
Moloch - kinek action gratuite- jében Zabhegyező
az örök átvert kamasz lődözik! Penny hane

———

Moloch! Moloch! Megtörettetésünk stációi!
felnövettetés prése! előállitatott mámorok!
beletörődőttség hányadéka! elszivárgó közérzetek!
száműzött csodák! megállapodott lebegések!
bemért vágyak! kimért erőltetett menet!
Áldozatok az Idő oltárán! letudott szárnyalások
lázadások őrületek! Kiherélt mítoszok fonnyadt
luftballonjai! A csámcsogó ellágyulás ernyedt
onanizálása !
Yillámló kor! kóborlások! dübörgő hitek! üdvözülések!
elsüllyedve az ábrándok mágikus Yellow Submarin.ján!
Songok! Kiáltványok! a Nagy Tagadás! Demonstrációk!
ámokfutó menetek rohamcsónakjai kamasz évtized
dagályában! Give Peace a Chance! I t)on't
Wanna Be e Soldier! Working-Class Hero! Power
to the People! Revolution-----— ---------■--- ------------------- ----------------- -------— -—

Yisszakoooooz !

Örült nemzedék! széttrancsirozva! az Idő szikláján!
kiszolgáltatva ! a létfenntartás fövenyén!
Dermesztő restauráció! rehabillitált szabályzatok!
bédekerek! illemkönyvek!
normák kidobólegényei! az apály terrorjában!
konvenciók páncélos-különítményei!
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I-GA-ZOOODJ! Csikorgó tombolások!csakazértis!
önmegfeszitések! önfeltámasztások! zsákutcák
nyüszitései!
Enervált kapálóázás a manipulált sodrásban! Mind
láttuk! a blazirt pofák! átprogramozott
egytekervények! kinyirt ösztönök! Legyintések
szánalmas füzérei! Eölszivódtunk! Leléptünk
a terepről! a magány karanténjába! Vissza!
Katapult magadba! HeeeeeeeEEEEEEEEEEEEElp!

előző számunk impresszumából lemaradt a lektoráló
neve. Király xstván végezte ezt a feladatot, ezúton kérünk
elnézést, és mondunk köszönetét.
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PETÓCZ AEDRiS :

Mi, mindannyian

De! ma góg fia vagy,
vagyok, és dong. döngetek.
kaput, fal! at. hiába.
belepusztulok a némaságba«új? nem új? ólmot önt. vadul. Te! vagy
a jövendő, Vazul, szólt, és rá. rám. ránk.
miránk mutat. ott. a halott, ki? lép börtön.
é/g/ből. fejezdhez vág. ja! lánc. a itt.
belép a forro
n

n^

g»zúgnak a
habok, ülök és rátok hallgatok:
rendezni vég! végre köz. közös dolgainkat,
csacsog csacsog csacsog csacsog
szét. majd egymásba folynak a locs-pocsok.
hé! hééé!
a túl! a túlsó parton!
felizzanak a tüzek! a jajok.
teng! tengernyi, fél! tengernyi félelem vagyok.
vagyunk, mi. mindannyian.
tehet? nem tehet, tehetetlen indul, at:
megindulok.
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meg, megindulok«
kiégett föld. hát nincsen itt virág?
legyek? legyek az új? az énekes Vazul?
dad. og. ok, vak: sza. vak tör. e. dez. nek,
PEL!!! !!
lihegjenek föl az örömök?
öntudatlan, "boldog fájdalom,
csontjaidon heverek, csak az enyém,
enyém vagy hazám.
termékenyít, termékenyítem, a szám.,
saját magamba max*ok.
fogatlan számban eleven fog vagyok,
harapok, építek, rombolok.
magam,
boldogan, nemtelenül, boldogtalan,
mi. mindannyian.: egyedül,
és mindenki önnön Ölébe dűl.
4
és mindenki önnön ölébe dűl,

Intim értékesés
A női fenék: mosolyogni szokott.
Néha rád is nevet.
A női fenék.
Persze lehet haragos is.
Durcásan-dacosan feszül rajta
a nadrág, és nemet int.
A női fenék védtelen is lehet. Kiszolgáltatott.
Különösen, amikor lecsusszan róla az utolsó,
immáron szemérem nélküli ruhadarab.
Ilyenkor gyengéd simogatásokra szorul.

Magány
Merevedik.
Minden gondolat.
Megmarkolom.
Saját.
Mag a mat/t/.
Vitorlaként bom. LIK! már ez a vers is.
Majd
tsu. Hukk!

Od
nak össze
a sor. ok:
Kicsordulok

WC

Sokan azt mondják:
"Beteg a szarod!"
Hát igen.
Körülállják és vigyorognak:
"Nahát!" Meghogy: "Ne, de ilyet!"
Kicsit furcsán érzem magam.
Engem zavar a bűz: ők meg gyönyörködnek.
Rendszeresen eljárnak hozzám barátaim.
"Mutasd meg hát a bélsaradat!" - mondják,
és mosolyognak.
Ilyenkor én is mosolygok,
A WC-hez vezetem őket,
és levizeljük
közösen.
A saramat.
Belátom lassan: nincs ebben semmi rossz.
Hiszen azóta mindenki tisztel, és szeret.
Jó nagyokat beszélgetünk.
Különleges embernek tartanak.
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BOROS GÉZA:
Dekko.1ás
A börtönt járt Ginsberg zokogva üvölti a hallgatók
fülébe szeretetet hirdető imáit,
a békével-tettvággyal összerázott trágárságokat
obszcén utópiákat, elvadult marhaságok kíséretében,
s a Kaddish-bcl egy őrült anya megrágott lelke
hördül felénk nyeritve, döbbentő alakba öntve,
nihilista, primitiv sóvárgás izü Valóság-szendvicsek,
egy szatyornyi ösztön, a megrugdalt értékek magasztalába,
alkalmi munka, egyetem-kőrút, piszkos szakáll,
szétfingott nadrág, futó szeretkezések unalma,
magány a nagyvárosi embermilliók nyálas megalkuvásában,
egy élet kilátszó szennye és hófehér combjai.
Corsó csikkjei, torzonborz külseje, amint épp szentimentálisán
a csitrikor szerelmi sutaságait idézi,
Apja olasz volt és tizenhét éves,mikor a kis Greg világra zutt^ant
az árvák közt lenyelt trottyoktól büfögni kéne,
Három év börtön, verset ir. Harvard egyetem, a Benzin
lángra lobban, San Francisco kőzátonyain
A horog seggre ül, szatirok és gyilkosok röhögnek,
de megvan a talaj,ahová derékig süllyedhet, és ahol megállhat,
Ferlinghetti, Kerouac mind-mind egy-egy szivás
a hájas battyogás marihuánás cigarettáiból,
Mind egy-egy rúgás, mert nem szabad ledülni
egy fogcsikorgatás, közhely amputálás, agonizálás.
Dekkolni kell! Nyögnek a szartszivüek-harangiéjüek
Tojjunk az anarchista lázadók szavára
Nem fogják fel, hogy az út amin járnak
Nem is út, csak szakadék és hullás
egy lyukba, ami segg, és pokol is lehet.
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RÓNAI KRISZTINA:
Játékszabály
Valami újfajta társasjátékot kellene játszani.
Tehát álljunk párosával ötös sorokba a siófoki fizetóstrand
partján.
Mire hármat számolok, mindenki fejest ugrik a háxomcentis
vizbe!
Vagy talán a túlsó parton kéne ugyanezt,
ott valamivel mélyebb.
De a kifolyt gerincvelőkből remek vacsorát lehet késziteni,
és a búcsúztatón névre szóló orosz krémtortát szolgáinak majd
fel.
Mielőtt habosra kevernétek nyolc tojássárgáját harminc deka
cukorral és két evőkanál liszttel,
gondoljatok a kórházi ágyra,
ahol az infúzió vénámba cseppenként eregeti a kétforintos
érméket.
Hisz megemelték a telefon árát.
Ugye önök hirdették a zöldövezetet, melyet inkább hegyvidékre
cserélnének?
Tudok egy jó ajánlatot: természetesen egyfejü magánjáték.
Ha vagyok egyed és nincs játszó,
önmagátokból is összerakni,
és azé a pálma:
aki előbb.
Telefon az nincs, de a játék neve: Elektromos Csellentyücske.
Mindössze kétszintes és a doboz tetővel bír.
Itt mindenki győzhet, csak megfelelően kell megfogalmazni a
kérvényt. Persze mielőtt benyújtanánk, már előző nap elkészít
jük, behütjük.
Tálaláskor egy percre forró vizbe tesszük, majd tálra boritjuk
és tejszínhabbal díszítjük.
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Ha nem vigyázunk, mindez könnyen szétfröccsenhet, mint onanizálás közben a hasmenés.
Sokan előnybe részesitik az önkielégitést
minden másfajta kapcsolattal szemben.
Lehet, hogy én is másképp gondolkodom,
ha majd a szülőasztalon lehallgató készülékkel a fejem fölött
egy könnyű metszéssel megszabadítanak terhemtől,
és irigyelni fogom azokat,
akik terhes anyák megerőszakolása közben élveznek
el.
A pepita bohóc kéjesen néz szemembe neki is vannak vágyai.
Az újfajta játékszabályok szerint nem kéne
li-ne-á-ris sor-ban ha-lad-ni.
De az éjszaka a félelem rémképeivel gyötör,
olykor az ajtóhoz rohanok,
bár tudom
segélykiáltásom az élvezés kéjes lihegéséhez dörzsölné
kopasz fejét.
Csak a WC csurog.
A levélláda kulcsa a hamutartóból vigyorog rám ő naponta többször kielégitteti /velem/ magát.
A postás össze-vissza jár.
Az utcán csatangolva nyakamon, mellemen levegőznek az éhes te
kintetek,
bátorításomra a kis focipálya hatalma stadionná tágul.
Táborozok vigyázat! A brómos tea impotenciát okoz!
Irigykedve hallgatom Deme László és Pécsi Blanka pármüsorát.
Nekik könnyű, ha beszélni nehéz is problémáikat nyilvánosan oldják meg.
Éjjel 1 óra 5 perc, a vekker hajnalban
másnaposén csörög.
Rég elhagyott szeretőmhöz bújok,
és 22 évesen, alulírott Rónai Krisztina
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azzal a kéréssel fordulok hozzátok,
hogy fogjátok a drót alfelét a kéz két újjá közé,
és jobb kezetek föl-le mozgat, majd onnét villany bekapcsol;
hirtelen smirgli erősen!, különben nem jön...
se át, se hosszú, se gyű.

JEL
Előző számunkat Háy Ágnes rajzai illusztrálták,Mérei
Ferenc ismertetésével. Korábban a Mozgó Világban is megje
lentek rajzok Háy Ágnes Sex cimü sorozatából, és Mérei Fe
renc ismertetése is nagyjából megegyezett a miénkkel. "Utánközlésünk” a szerző beleegyezésével és a Mozgó Világtól füg
getlenül történt.
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NŐVÉ BÉLA
Kis képes .leltár

I.

1,

"csak egynek van inditéka, de a többi is követi"

2 # nemes szándékú
3 * ármány
4. meghasonlott
5. beképzelt
6. életképtelen közösség
7. életképes közösség

II.

1. szerepcsere /nyíl - pajzs/

2. berezonált
3. száj + nyíl /kinyilatkoztatás/
4. a megismerés csapdája
5. ifjú
6. agg
7. zseni, avagy az utolérhetetlen
8. orrgyilkos

III.

1. az eszköz elhatalmasodik
2. gyávák kézfogása
3. mazochizmus
4. individualizmus
5. szemléleti terror
6. mohó
7. paicifista
8. nyílhegy - virágok

IV.

1. erotikus /felajzott/
2. döntésképtelen
3. sziszifuszi
4. megmerevedett
5. kozmikus vadászat
6. metamorfózis /virág —
7. vesszejehagyott

madár/

MÁRTON LÁSZLÓ:
Rosta

Nem tudom, hogyan kezdődött az a dolog, amiről az
alábbiakban szó lesz, és ami, úgy látszik, véget ért, mert
ha mindennek vége van, akkor talán a végződés folyamatának
is vége van, hogy annak előidézőjéről, minthogy mibenlétét
nem ismerem, ne is beszéljek. Hogy a végződés folyamatának
vége van, ez majdnem biztos. Az viszont nem biztos, sőt nem
is valószinü, hogy ez a folyamat valaha és valahogyan is el
kezdődött. Persze, az is megfordult a fejemben, hogy az egész
történelem nem egyéb, mint a vég előjátéka, ez azonban még vi
gasznak is terméketlenül sovány lenne. Ha viszont a közelmúlt
ba, mondjuk a mi századunkba /amely az idővel együtt megsemmi
sült/ helyezném a kezdetet, akkor valamit vagy valakit fele
lőssé kellene tennem, márpedig ez sem a nemlétező kezdethez,
sem a végbeszakadt véghez nem vinne közelebb, sőt, lelki szük
ségleteimet sem elégitené ki, minthogy lelkem sincsen. .Arra kell
szorítkoznom, amit láttam. Láttam a végződés egy részét, és ab
ban önmagam egy részét. Erről a kettőről lehet szó.
Tehát: volt egy nap, az utolsó napok egyike, Azt hi
szem, augusztus volt, délután fél három. Befordultam a Rákóczi
útról az Alsó erdősor utcába. Nyilván a Nemzeti Színházba men
tem volna, mert összecsavart lektori jelentések meredeztek a
nadrágzsebemből.
Az Alsó erdősor utca, az Izabella utca és a Hutyra Fe~
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renc utca egy kis térben futnak össze. A tér közepén, arasznyi
magas kőtalpazaton, kutyaszobor mereszti hatalmas bronzfarkát
az égnek. Mellette három csenevész, fuldokló hársfa, egy vagy
két pad; akkor senki sem ült rajtuk. Az egyik fa tövében egy
hat év körüli, maszatos, félig pucér kislány játszott: fát ül
tetett, vagyis egy elszáradt vesszőt akart a földbe dugni. A
föld azonban kemény volt, a vessző vége letört. A kislány ket
tétörte a vessző maradékát, és az erősebbik darabot egy kővel
próbálta beleverni a földbe. A második ütés után azonban a
vessző a kővel egjütt eltűnt a földben. Jókora lyukat hagytak
maguk után. Amikor a kislány utánuk nyűit, a keze is ott ma
radt. "Húzd ki a kezedet!" - kiáltotta egy asszonyság az első
emeleti ablakok egyikéből, aki nyilván elejétől fogva nézője
volt a játéknak, szavaiból azonban kitűnt, hogy éppen a lénye
get értette félre. Mégis, a kislány, talán mert engedelmesség
re szoktatták, talán, mert ő meg az asszonyság szavait értette
félre, belepréselte magát a lyukba, hogy másik kezével kihozza
az egyiket. Olyan sovány volt a teste, hogy a lyuk elnyelte egy
pillanat alatt, mint a mohó gége a csuszamlós falatot. Másik
kezének újjai, melyekkel egy kiálló fagyökérbe kapaszkodott,
látszottak még egy darabig, majd azok is eltűntek a láthatat
lan, ám annál inkább sejthető mélységben. Az asszonyság nyil
ván még most sem értette, mi történt, vagy, ha megértette, pél
dátlan bölcsességet tanúsított: mert ott könyökölt az első eme
leti ablakban továbbra is némán, és rólam sem vett tudomást.
Most már nem volt értelme fölkeresnem a Nemzeti Szín
ház dramaturgiai osztályát, ezért a Hutyra Ferenc és a Rotten-
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biller utcákon át kisétáltam a Keletihez. Közben a lektori je
lentések majdnem kiestek a zsebemből, ezért megálltam az egyik
utcá lefolyónál, és a jelentéseket laponként leeregettem a rá
csok között. Percekig tartott, mire készen lettem, mert három
példányban gépeltem őket.
A metró már nem járt, de a megállóba még éppen befu
tott egy remízbe induló villamos: az időközben összeszaladt
tömeg a szó szoros értelmében megostromolta. A vezető sokáig
csengetett, majd, a pániktól tartva, indított. Az ajótknál
fürtökben lógtak az emberek, félelmükben néhányan leugrottak;
azok közül, akik nem fértek föl, néhányan az öklüket rázták.
A többség azonban, amennyire meg tudtam ítélni, fegyelmezetten
sőt, udvariasan viselkedett. Én az ütközőn álltam. Az utolsó
pillanatban valaki észrevett, utánam kapott, de már nem ért el
A Lumumba utcánál összetorlódtak a jármüvek, a villa
mos is megállt. Rosszul éreztem magamat, remegett a lábam, nem
szoktam meg az ütközőn-utazást, egész úton attól féltem, hogy
lecsúszom. Az ajtók fáradt szisszenéssel kinyíltak, az utasok
meg némán, de már riadtan lökdösték ki egymást a szabadba.
Akkor már megláttam, mi torlaszolja el az utat: semmi.
Vagyis a Semmi. Szabálytalan, szögletes lyuk volt az úttesten,
körülbelül akkora, mint egy lepedő. Állítólag elnyelt egy em
bert, egy motorkerékpárt, és egy aszfaltbontó kalapácsot. Volt
aki azt állította, hogy feneketlen. Ezeket kinevették. Mások
viszont a járdaszegély kőkockáit hajigálták bele, s ezt senki
sem akadályozta meg, pedig az ember, a motorkerékpár és a kala
pács gödörbehulltában sem kételkedett senki: hallgatólag tehát

43

elhitték, hogy a gödör feneketlen. Nem is törődtem velük.
Verejtékszaggal, porral és kipufogógázzal volt tele a
levegő, mégis elég sokan ültek a Napfény presszó előtt a jár
dára kirakott asztaloknál: kávét kortyolgattak vagy cigarettá
ra gyújtottak éppen. Egy harmincöt év körüli, szőkített nő sü
teményt és üditőitalokat szolgált fel.
Önkéntelenül is az asztalokhoz mentem. "Zuglót elnyel
te a föld” - mondta valaki, talán egy negyven év körüli, kövér
férfi -, "semmi nincsen a helyén". Elmosolyodtam szavai kétér
telműségén; neki láthatólag eszébe sem jutott, hogy több Í 3 ki
csúszhat a száján, mint ami megfordul a fejében. "De hiszen ez
is Zugló" - felelte valaki, talán az az alacsony termetű nő,
aki bevásárlószatyrát festett körmü lábfején pihentette.
Közben megjelent az Esti Hirlap, adta mindenki tudtára
egy az autók között botladozó tizenhat év körüli lány szakadat
lan kiáltozása. Azt hittem, rögtön el fogják kapkodni az Esti
Hirlapot; meglepett, milyen kevés fogyott belőle. Én minden
esetre vettem egyet, amikor a lány a közelembe ért. Megkérdez
tem tőle, megjelenik-e holnap is az Esti Hirlap; okos lány le
hetett, mert azt felelte, hogy az nem tőle függ,A lapot össze
csavartam, bedugtam a nadrágzsebembe, és megpróbáltam a Bosnyák térre kijutni. Ez azonban a tömeg és az autók miatt lehe
tetlennek tűnt, sőt, néhány házzal lejjebb mintegy másfél tucat
rendőr gyülekezett fegyelmezetten, rendőri rendben; rejtély,
hogyan kerültek oda, mindenesetre attól, hogy át akarjak furakodni az emberek között, elvették a kedvemet.
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Csaknem üresek voltak viszont a jóval keskenyebb Varsó
és Pétervárad utcák, még a tanácsháza is elhagyottnak látszott
a Révai József utcán is végig lehetett menni, még éppen csak
elkezdték a végén fölállítani a rendőrkordont. Ám ezt abban a
pillanatban észre sem vettem; valami más ragadta meg a figyel
memet, A Nagy Lajos király útjáig minden olyan volt, mint an
nak előtte, talán csak a levegőben volt valami alig érezhető
idegen szag. De a Nagy Lajos király útján túl nem volt semmi.
Vagyishogy ami volt /és van, már ha ennek a szónak még értel
me van/, azt eléggé nehéz a mi fogalmainkkal megközelíteni.
Úgy is mondhatnám, hogy a beszéd ittmarad, az ember pedig el
vész benne szótlanul.
Mit is láttam tehát a csillagos rendőrvállak fölött
elnézve? Az üres teret: ez a kézenfekvő válasz. De ne veszít
sük el a rendet, ha a rend elveszített is minket. Ezért el
mondom, hogy a Nagy Lajos király út innenső oldala lényegében
hiánytalanul megvolt, a Bosnyák tér egyik felével, a templom
mal, a piaccal együtt. Azután messziről, mint egy tó túlsó
partjáról, látszottak az újpalotai, valamivel közelebbről a
Kacsóh Pongrác úti lakótelep házai. Előttem, vagyis a rendőrök
előtt, sértetlen volt az úttest, akár járni is lehetett volna
rajta. A villamossínek is megvoltak, A közelebbi vágány olyan
volt, mint máskor, ha éppen nem jött a villamos. Ám a másik
sínpárral már volt egy kis baj. Talán éppen alatta kezdődött
a semmi, talán megdőlt alatta a föld; akárhogy is van, ferde
síkban feküdt: a távolabbi sín legalább másfél arasszal lej
jebb volt, mint a másik. Ez volt az egyetlen, ami megzavart
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egy pillanatra, az egyetlen kézzelfogható rendellenesség.
Mögötte nem volt semmi. Pontosabban: valami bizonyára
volt, de senki nem tudta fölfogni ezt a valamit; ezt még a
rendőrök is csak megmagyarázni tudták volna - legföljebb.
Leginkább feneketlen mélységre emlékeztetett ez a valami. Vagy
olyan volt, mint egy tómeder, amelyben nem lehet a vizet és a
levegőt megkülönböztetni, egy tó, amely az utolsó napfényes
augusztusi kora délutánon a csillagos eget tükrözi vissza.
Ám ez a csillagos ég « már amennyire a rendőrök mögül
megállapíthattam - mégsem egészen a mi hajdani kék egünk éj
szakai változata volt. Alig lézengett néhány nagy, éles fényfolt
az alján, a feketeségben, amely hullámzani látszott, s ki tudja,
merre volt és milyen messze tőlünk.
Itt laktam eddig, meg is találom a térben azt a pontot,
amely előtt éppúgy nincsen semmi, mint ahogyan mögötte sincs.
Az újpalotai házak segítenek a tájékozódásban.
Átnéztem az Esti Hírlapot, majd leengedtem a lefolyóba,
ezúttal nem laponként, hanem egészben. Akkor még nem is sej
tettem, hogy nemsokára megszűnik az idő múlása, vagyis olyan
csekély csökevény marad az időből, hogy ezek a szavak még éppenhogy értelmesen rendeződni tudnak, tehát azon kezdtem gon
dolkodni, mit kezdjek a rámszakadó temérdek idővel. Még egy
szer körülnéztem. Valami hiányzott a Bosnyák tér megmaradt felén:
rájöttem, hogy a dinnyehalmok és a dinnyeárusok. Őket később,
a Városligetben találtam meg; errefelé csak dinnyehéj volt el
szórva az aszfalton mindenfelé.
Arra gondoltam, hogy most már arra sincs szükségem,
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hogy akár külsőre is hasonlítsak ahhoz, aki eddig voltam: most
már az arcom is akármivé változhatna. Bementem tehát egy fodrászmühelyhe. Fülledt volt a levegő, férfiak és nők préselődtek össze a szűk helyiségben, de már nem volt kedvem a belépti
mozdulat ellenirányú meghosszabbitásával az utcára lódulni. Két
idősebb fodrász dolgozott, mindkettő nullásgéppel. Valaki csa
vargatta a rádió keresőgombját. A Kossuth adón az éppen akkor
esedékes politikai kabaré állítólag közkívánatra történt ismét
lése hallatszott a szokásos mesterséges nevetéssel, a Petőfi
adón, mint később kiderült, magyarnóták, pontosabban egyetlen,
véget érni nem akaró magyarnóta; enyhén provinciális férfihang,
rímek helyett szóismétlés, valahogy így: "kislány, meg ne szúrd
a tűvel a kezedet, csókolom a kicsi kezedet", köztük majdnem a
szokásos bábeli hangzavar, érthetetlen beszéd, fütyülés, barokk
zene foszlányai, egy helyen artikulálatlan üvöltés, talán ez
is a műsorhoz tartozott. Akárhogy van is, a keresőgombot elcsa
varták, az egyik fodrász ingerülten körülnézett, a következő
pillanatban leálltak a nullásgépek is. A fodrászok némi tanács
talan töprengés ttán ollókat vettek elő, és csattogtatni kezd
ték őket. Valaki hangosan beszélt, végül egy különös kontami
náció zátonyán fönnakadt: a "bajokért", sőt, "mindenért" az
általános ... /egy szó töröltetett/...tette felelőssé; a mondat
közepén elakadt, és senki sem biztatta, hogy folytassa mondó
ké ját.
Általában szótlanok, s&inte komorak voltak az emberek,
akkor is, később is. Talán nem tudták eldönteni, hogy ami tör-
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ténik, szerencsétlenség vagy sem. Sokan megkérdezték: ez bün
tetés? Megnyugtatta volna őket az egyértelmű válasz. Sokan ug
rásra készen várakoztak, mások bénultan ültek, maguk elé mered- .
ve; mozdulni kevesen voltak képesek. Estefelé fegyverropogás
hallatszott; "Vaktöltény", mondta mellettem valaki, "Megérdem
lik", mondta valaki más.
Ám akkor még sütött a délutáni nap, amikor unalmamban
mégiscsak kiléptem a fodrászmühelyből az utcára. Megpróbáltam
telefonálni: már nem lehetett. Voltak, akiket ismertem, szeret
tem. Rájuk gondoltam és tudtam, hogy már csak gondolhatok rá
juk, mert közben mindenki más lett. Már csak ezért sem volt
szükségem fodrászra: a kirakatok tükrében immár alig láttam
magamból valamit, és ez a hiány túlszárnyalt volna bennem min
den plasztikai torzítást.
Megjelentek viszont a varjakj hívatlan-váratlanul. So
kan voltak. Úgy totyogtak a földön, mint a ludak. Otromba, meg
vadult állatok: alig bírták őket a petyhüdt villanyvezetékek.
Varjúszemük okosan csillogott: úgy látszott, hogy mindent tud
nak rólunk, és hogy a hátralévő kevés időben velünk maradnak.
Néhány helyen falragaszok tűntek föl, de nem olvasta őket sen
ki, mert nem adtak sem védelmet, sem magyarázatot.
Egyre nehezebb volt eligazodni, és közlekedni a város
ban. Igaz, már nem jártak az autók, de hol az úttest hiányzott,
s tátongott feneketlen szakadék a házak között, hol pedig a
csupasz aszfalt hidalta át az ijesztően szögletes ürességeket.
Akkor vettem észre, hogy az emberek is fogyatkoznak: az utcák
kal, házakkal együtt eltűnnek, elmerülnek ők is. Eléggé kevés
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volt a törmelék; leginkább ott lehetett látni, ahol két szemközti ház egyensúlyát vesztve összeborult a semmiség fölött.
Sok volt viszont a szemét: mintha rájöttek volna az emberek,
hogy ide már nem jönnek vissza.
A Thököly út néhány szakasza már hiányzott, de a vele
párhuzamos mellékutcákon még el lehetett menni. Az Abonyi ut
cában csend volt. Valaki kocsit mosott, és fütyörészett. Ott
mentem el mellette, nem láttam az arcát, csak azt, ahogyan
meghajlik a háta, és a gerince látszik a zöld pólóingen ke
resztül, és azt is láttam még, amim; a hosszú nyelű kocsimosó
kefe megmerül a műanyag vödör zavaros vizében.
Ez az ember később még eszembe jutott, ekkor, amikor
egy másik utcában, valahol az elsüllyedt Garai piac közelében
égy másik ember egy autó alatt feküdt, csak a lába látszott ki
alóla, mellette szerszámok,, óla jós rongyok, és legyek lepték
sovány, szőrös, frottirzoknis, fapapucsos lábát, és nem mozdult
Halk reccsenések hallatszottak innen-onnan: mintha egy hatalmas
kivájt belü gyümölcs héjának darabjai potyognának, lehet, hogy
a Pöld, a józan észre fittyet hányva, mégsem gömbölyű? Vagy ed
dig gömbölyű volt, csak most változott meg? Alig hallottam meg
az összedőlő házak robaját.
Egy azonban biztos: hogy ezek a szavak megvannak. Nem
lehetséges tehát, hogy álom az egész? Erre már akkor gondoltam;
az is eszembe jutott, hogy némely olvasmányaim szerint ilyenkor
az éberségében kételkedő a karjába csíp /miért éppen a karjá
ba?!/, ez aztán vagy fáj vagy sem /rendszerint .fájni szokott/;
ekkor az éberségében kétácedő vagy megállapítja, hogy nem ál
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módik, vagy pedig fölébred, és nevetve vagy bosszúsan elhesse
geti baljós álmát. Csakhogy az elhessegethet# álmok nem sokat
érnek. Nem sokat érnek azok a dolgok, amiknek anélkül szakad
vége, hogy mindennek vége szakadna. És végül: több-e hínártö
megnél az, aki az álmokat, az emlékeket lerázza, letörli magá
ról, mint a vizet?
Nyugodtan elmondhatom tehát, hogy a Városliget m*ég egy
ben volt. Sok embert láttam. Ültek, hevertek a füvön, némelyi
kük arcáról még nem múlt el a félelem vagy a szomorúság. Csak
az állatkertben üvöltöttek az állatok, hangjuk'összeolvadt. Az
emberek olyan közömbösen hallgatták ezt a hangot, mint a madár
csicsergést. Volt, aki azt mondta, hogy fél kiszabadítani az
állatokat, másvalaki azt válaszolta, hogy az állatok akkor is
üvöltenek, ha az emberek jót tesznek velük. Megint más így
szólt: "Nemsokára mindannyian elcseúdesedünk". Pedig éppen az
Állatkert előtt nagy v&t a nyüzsgés: oda telepedtek a dinnye
árusok, Dinnyehéj, legyek és vsrjak mindenütt. Némelyik árus
szétosztogatta a dinnyéket, hogy minél előbb elmehessen, 8
többiek magasra srófolták az árakat; az ő mérlegeik előtt hoszszú, fegyelmezett sorok álltak.
A tó partján csomókban száradt az előző napokban kihalá
szott hínár, száradtak benne a vízicsigák, kisebb rákok is. Édeskés, fülledt szaguk volt. A tóban sok gyerek és valamivel
kevesebb felnőtt fürdött, legtöbben csak ledobták ruhájukat és
begázoltak a vízbe. Akkor sem jöttek ki, amikor a nap eltűnt a
Szépművészeti Múzeum mögött. Különben is, megállt a meleg le
vegő, és már fenn volt a Hold. Szokatlanul erős volt a fénye.
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Vagy csak előttem, előttünk váltak el ilyen élesen a sötéttől
a sugarak?
Én annak a bauxitbeton felüljárónak omladozó maradékán
álltam, amelyik megmaradt a milleneumi földalatti hajdani föld
feletti megállójából. Itt is aludtam. Az állatkert már néma
volt.
Néhány óra múlva fölébredtem. Olyan világos volt az ég,
hogy csak üggyel-bajjal találtam meg a holdat a Szépművészeti
Múzeum fölött. Mintha alulról jött volna a fény és azt verte
volna az ég vissza. A liget közben kiürült. Csak a tóparton
aludt néhány ember egy csomóban. Odaléptem hozzájuk. Az egyik
nek megérintettem a karját. Felnyögött, ráfordult egy nagy hínárkupacra. Hallottam, ahogy szörcsög alatta a víz. Különben
csend volt. Lehajoltam az emberhez, és a két karjánál fogva
fölhúztam. Ekkor fölébredt.

Megkérdeztem tőle, hová lettek a

többiek. Bizonytalan mormogást hallatott, még aludt félig-meddig. Végül azt mondta, hogy a többiek beugráltak a lyukakba.
Nem hittem neki, de hiába kérdeztem tőle bármit is, nem vála
szolt. Végül visszalöktem a hínárra, és továbbmentem a parton.
Cipők, nadrágok, fehérnemű mindenfelé, legtöbbnyire akkurátusán
összehajtogatva.
Eltávolodtam a parttól. A Széchenyi fürdő felé menet
másféle tárgyakra bukkantam az erős, tompa fényben; zűrzavaros
halmazaik áttekinthetetlennek bizonyultak. Sokáig néztem egy
szarvasagancsot. Talán értékes trófea volt, talán hamisítvány,
nem tudtam megállapítani. Ilyeneket azelőtt múzeumokban, étter
mekben, turistaházakban, régi villák homlokzatán, lakótelepi
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erkélyeken láttam. Mellette porcelán kutyuska, gumibotot után
zó díszgyertya, plüssmackó, penészes régi pénzek, petróleum!ámpa, földgömb, teniszütő, vasaló, tükör és még mennyi minden.
Ezek mi voltunk, ezt gondoltam először. Aztán helyes
bítettem: ezek voltak a mi vendégeink. Ami a vendégség után kö
vetkezik, ahhoz bizonyára nincsen szükség rájuk:.
Reccsenést hallottam. Nem fordultam meg, anélkül -is
tudtam, hogy a liget .egy része leomlott mögöttem. A Dózsa
György út és a Hősök tere is, hiába verték évtizedeken át dísz
menetben a katonacsizmák és a lánctalpak, most leomlott. A kör
bezárult: a hídroncson kucorogtam már megint.
Aztán abbamaradt a recsegés. Elfordítottam a fejemet:
csupa hiány mindenfelé. Ahol megmaradt, ott is megdőlt 'a föld,
házastul, fástul. A hegyek is csonkán, hiányosan maredéztek.
Nehezemre esett a fejemet visszafordítanom.
Rosta volt a föld, amelyen áthullott az emberek, dolgok
többsége. Én fönnmaradtam, és tudtam, fogok is maradni most már,
mert alig tudtam mozdulni, mert mozdulataimnak egyre inkább el
lenállt a levegő.
Nagy kiválasztás volt ez; csakhogy ki volt a kiválasz
tott: aki eltűnt, vagy aki maradt? Mi dönti el a sorsunkat?
Van-e valamilyen erő, amely kiszemel bennünket ide vagy oda?
Volt idő, amikor azt hittem, hogy a kiválasztottak különleges
emberek. Később úgy véltem, hogy az alkalmazkodás a kiválasz
tódás feltétele, márpedig, aki valamiben kiválik, az rendsze
rint alkalmazkodni képtelen, tehát kiválasztott nem lehet. Nagy
idők életben maradt tanúi főképpen erről vallanak nekünk.
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Az, hogy mozdulni sem tudok, és hogy idő sincsen, egé
szen jelentéktelen dolog ahhoz képest, hogy az eltűntektől nem
különbözöm, és mégsem tudok másra gondolni, mint rájuk, és aki
véletlenül fönnakad a rosta szálain, azok mindegyikéről elmond
ható: szóra sem érdemes*
1981

KUKORELLY ENDRE
*

Ünnep

Fölmegyek néha a toronyba
Körben a vizet figyelni. Nem hálás
Egy csöppet sem ez a feladat
A csoport
A csoport feje
A csoport tagjai
Kondjuk ez egy embercsoport
A zászlók alatt
Régis én vonulok egyedül. Kevéssel
Utánam jönnek a lábnyomaim
De tevéssel előttem csattognak
Kevéssel a fejem fölött
A gépezetben az Úr vagyon
Rörtönlevél
Kívánva valami diadalt is
vonatkodtam megenni
az ágy helyett alámrakott almot
Már egyáltalán nem kapok húst
sülve vagy főzve /inkább sülve?/
és hiányzik nekem az asszony
jaj hiányzik is az asztalkendő
Az ellenség majd a kulcsait

—

hozza elém. Hát kirakom
sorban szétporladt váll-lapjaimat
Kisfiam ! a szekrényben tartom
a kardom
ne vedd elő és ne
vágd le vele a rokonságot
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Történelem 2

Kapaszkodunk valamiben
Asztalt terítünk
és behozza a tányérjait
Ilyen a kilátás innen
az erdőre és valami folyóra
amíg az idő kitart
ezen a vidéken
S a villamos lám az égig ér
2 éves korom
óta, és elég nagy a szél
de elviselhető
mert kapaszkodunk valamiben
Reménytelenül összekeveredett
minden szavunk
Egyedül vagy
Egyedül vagyunk
mint a porcukor

Történelem 3

1.1. a kisasszony kimondhatatlan keccsel
táncol de táncosa mindegyre ugrál 1.2. a
köznép kapadohányt szí és úgy szólván so
ha nem zongorái 1.3. nn. asszony viszont
oly könnyen lebeg mint egy lepke
ma jól mulatunk nemde 2.1. ki
ez a színész újonnan szerződött tag 2.2.
és taglejtése kissé ügyetlen de jól adta
szerepét amikor kiállt belőle a kés 2.3,
elvérzett pedig
akár egy csomag
bár a sebeire
Népszava
Szorult
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FILIP TAMÁS
A város, ahol
folyamatosan továbbgördül minden
és magabiztos szemaforok irányítják
a gondolatok kényszerpályáit
ahol nem ölt elképzelhető formát
a fájdalommentes SZÜLÉS SZÜLETÉS HALÁL vagy akármi
ahol a folyó viszi mindennapos pillantásainkat
olajos habokba fulladt bogarakkal együtt
DE HÁT EZ A TE VÁROSOD
Az elkábított aluljárók földalatti zuhatagokon
bukdácsolnak egyre lejjebb a föld gyomra felé
Jent a vattacukor-felhők két pofára zabálják
a ragacsos látványt a papirmasé dekorációkat
- a zsarnok emlékművét levizeli egy koldus
agancsaikat eldobálják a városba tévedt
szarvasok
ó-lombányák és luxusszállodák közé
megpróbálok egyenlőségjelet képzelni
Arcok csomaglópapirját összegyűri a szél
/másnapos alkoholszag a csatornák felől/
A hidak alatt alvck kicserélik
a tegnapi újságot maira A VILÁG HALAD
Szögletes sarkokról lefoszlanak az egyenruhák
Egy vonat veszteglő tetemét kénytelenek
az élőerőnek nevezettek kúszva kerülgetni
A magzatvíz menthetetlenül elfolyott
- macskakőhöz verődik fejem
egy alulnézet halszemoptikájával
FIGYELEM FIGYELEM!
a lovascsendőr hogyan igazitja meg műszempilláját
Aztán két szökevény bakaköpeny üldögél a rakparton
beszélgetnek - az egyik én vagyok /aztán csak én aztán én se/
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ősz van de nem úszik dinnyehéj
csak egy kivilágitott galamb köröz a fejemnél
/hazugságaim szövődményesek/
Valahol itt él a világ legkomorabb szépségkirálynője
nappal takarít egy irodaházban
a főnök gyakran behívja magához
/rosszindulatú mint egy daganat/
Hulló vakolat és halott plakát mellől
süvít át tekintetem a túlsó házfalig
és belátok a falak közé is
EBÉDEL MOST - VISSZA TUDJA HÍVNI?
szomorú leszek mint egy vágóhidra induló teherautó
/nagyapám mészáros volt és apám is le tud vágni
disznót/
de én egy fertőtlenített sebészkést sem fogok meg
A papirsárkányok temetője felől szalad gyermekkorom
A vakok strandja is elnéptelenedik lassan
MONDJÁK UGYE MÁR NEM SÜT A NAP?
És ti légkondicionált nézőterekről kiokádott
barátaim
őrizzétek meg akasztófahumorotokat
csak könnyebb elviselni így ha a csalás és hitegetés
pinceszinházában egy láthatatlan rendező üvöltözik
veletek
Mert a törésvonalak nyilvánvalókká lesznek
A falakon beáradnak a vizek
Akváriumban lebegő árnyak leszünk
És torkunkból a sírás nem tud fölszakadni
Kardjába dől az este
villanyreklámok vére kiontatik
villamossínek gyászzenéje mellett
Füstben elfüggönyzött szobában
szobraink lassan kirajzolódnak
Körülüljük egymás tekintetét
és ugyanarról hallgatunk valamennyien
- farkasok óráján bárányok véreznek -
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Megfékezhetetlen látomások lakmároznak testünkből
A pusztítás nimfomániása nem tudja kiélvezni
meddőségét
MOSDASSATOK MEG MINT EGY HALOTTAT
NEHÉZ
kedem
/VÉGÜLIS EZ AZ ÉN VÁROSOM/
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Ma- avagy fikció 35 sorban
néhány tanár elveszítve önuralmát
diákjainak támadt puszta kézzel
egy asszony megszülte a jövő század legnagyobb
az orvosok eredménytelenül fáradoztak
a színházakban kevés kivétellel hétkor
eltemettek halottakat halott szerelmeket
benyújtottak lemondást vádiratot
betegek kórházba mentek
ophélia zárdába vonult
föld alatt földalattik suhantak
volt aki eléugrott de a döntő többség fegyelmezetten
rimbaud végleg eldobta a tollat
józsef attila nem kapott levegőt
a hold szokott oldalát mutatta
a hetedik kvartett rövidke vázlat maradt csupán
a trombitás angyal szolfézst gyakorolt
kiválasztották Spartacus holnapi ellenfelét
megünnepeltünk egy kétszeres díjas szobrászt
kiadták xy összegyűjtött szorongásait
az észérveket a világ kiröhögte
mrozek koncertet rendezett egy mészárszékben
átléptek lezárt határokat
levágták egy tolvaj jobbkezét
pompeji korábban ébredt a megszokottnál
aláirtak egy csekket harminc ezüstről
nyilvánosságra hozták a vízállásjelentést
a biztatás és jóindulat kereszttüzében
végleg elbizonytalanodtunk
a mai napon éltek még Chagall aragon solohov
és még sokan mások statisztáltak a világ
menetébe való legkisebb beleszólás nélkül
az igazságtalanságok fölerősödtek fizetéskor
de incidensekre nem került sor
a felelősök nem tudtak mit kezdeni a földrengés
ultimátumával - tárgyalások útján nem rendezhető
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Vonósnégyes
a lesoványodott világ anyagcseréje fölborult
mindentordája kiáll a kiéheztetett tavasznak
tüdejét aknaszilánkok jelölték meg
az éjszaka gótikus tornyot emel
a kastély gazverte parkja fölé
disznók röfögnek és föltúrják a pázsitot
megzöldült sisakot elrozsdált kardot
megsavanyodott pénzeket forditanak ki agyarukkal
a bedöglött véres szökőkút peremén
viasz-madarak agóniája
halott katonák hevernek a sárban
húsevő növényektől csontra-csupaszítva
bezúzott koponyájukból zuhog a géppisztolykattogás
a liliomok beköltöztek a siralomházba
a vágóhíd álmában csikoroghatja a fogát
a sétány két oldalán gyertyák ásítoznak a hullabűzben
jóllakott párducok sétálnak elégedetten
a hó éppenhogy visszavonult
kiirt'natatlan férgek borítják el a terepet
kivirul újra a háború szőnyeg alá söpört piszka
támadnak fénytelen szelek leborotválni fákat
kiszúrni me' taposott lobogók szemét
nem harcolnak többé a csecsemő-arcú
tiszta partizánok sem - az undortól öklendenek
orvlövészek veszik célba a parkot objektiveikkel
elfüggönyzött erdők és autók rejtekéből
a négy frakkos úriember nem törődik semmivel
illatos barna hangszereikkel ítélkeznek a park fölött
és törhetetlen biztonsággal' szerkesztik a fegyverzaj fcLé
beethoven opus százharmincegyesét
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SÜKÖSD MIKLÓS:
- részletek A korongon a nagy katonasláger, az Elhagyom a várost az
Eddától, Délalföldi előfelvett— laktanya - Magyarország -, Közép/Kelet-Európa. Vasárnap, három nappal a leszerelés előtt,
A szekrényben lógó civilruhák mágikus ereje percről percre
csökken - az esti beöltözéses civilbulikon túl nemsokára le
gálisan viselhető ruhadarabokká minősülnek -, az udvaron az
utolsó látogatók az elérhető közelségbe került nyári progra
mot beszélik meg azokkal, akik egy éven át saját otthonukban
is csak vendégek lehettek, A sportpálya nemcsak a hőség miatt
üres, sportolni a balesetveszély miatt /nehogy az esetleges
sérülés akadályozza a leszerelést/ nem szabad. Egésznapos olim
piai tévékczvetité*’, a szünetekben mindig az Edda, A refréne
ket az egész századszint együtt énekli. Egyszer, egy szép na
pon, tudom hogy elhagyom a várost, ahol élek, Mindent itthagyok, amit a Város adhatott, igen holnap, holnap indulok. Igen,
elhagyom a várost ,,
Néhány napja árvízvédelmi riadókészültség van, A legnép
szerűbb műsor a vízállásjelentés: Bodrog, Körösök és a Beretytyó. Éjjel mindenki ruhában alszik. Az udvaron felmálházott,
indulásra kész teherautók, csónakszállító jármüvek.
Másnap a díszteremben - az utolsó - politikai előadás.
Az egyenes széksorok, az ablakon betűző nap, a vakációhangulat
egyaránt a gimnáziumi évzárókat idézi, A búcsúbeszédet hallga
tó szép sorok hirtelen felbomlanak: a forgalomirányítókat ren
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delik ki. Az előfelvettek utoljára 68-ban nem szereltek le idóben - mondja valaki bizakodva. Nem biztos,hogy igaz, semmi
képpen sem elég. Pár perc miálva szól a riadócsengő.
A forgalomirányítók ekkor már Béké3 felé robognak, ahol
egy vakondtúrás és a gátőr figyelmetlensége miatt átszakadt a
Kettős-Körös jobbparti gátjának egy alámosott szakasza, közvet
lenül veszélyeztetve több falut és a környező tanyaviláget. Mi
közben az ezred a csopcrtmeleg optimizmusában leszerelő-nótákat énekelve /mához egy hétre már nem leszek itt, elvisz a
gyorsvonat engemet is- gyorsvonat, sebesvonat valahol megáll
- nyújtom a bal herém, szervusz komám/ tömött teherautókon el
hagyja a laktanyát, egy forgalomirányító már Békés főterén fi
gyeli a csak filmen látott kitelepítési műveletet, az ÁRVÍZVÉ
DELEM felirattal elsőbbséget élvező magánautókat, mikrobuszo
kat, homokszállitó teherautókat és fekete Mercedeseket.
Rendőrök, munkásőrök, A város nincs veszélyben, de az egész forgalom rajta megy át. A főutca egyik sávjában homok- é
kcszállitmányok, a másikban remegő lábú, ázott marhák, riadt
nyulak, baromfik, a zárt teherautó ponyvája alatt bútor, konyhakredenc, komor öregember, gyereksirás. Kamasz fiát szoptató
cigányasszony. A városiak - hétfő délelőtt - csapatostul jön
nek a vízhez, A töltés tetejéről tátott szájjal figyelik a
szürke, szemközti gátat áttörő tömeget. j?-rázza vidáman hü
velyk- és mutatóujját a tér közepén álló forgalomirányító te
herautón elhaladó társainak - a æ két nap van hátra a lesze
relésig.
A keskeny mellékgátra érkező katonákat meleg konzerv,
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mindkét oldalon nyílt víztükör - szintkülönbség - és az a bír
várja, hogy ők maguk is közvetlen veszélyben vannak, mert az
átázott gát bármikor megcsúszhat. A néhány méter széles föld
nyelven nemsokára hosszú sorban dolgoznak a katonák. Van, ahol
térdig érőn hömpölyög át a víz /amikor a gyorsan elkészitett és
egymásra rakott földzsákokra nagy nylon-fóliát próbálnak terí
teni, a rést sem találó víz egy kitöréssel söpör el útjából
zsákot, fóliát, embert, katonát/, és van, ahol csak a sarat
kell dagasztani ásás közben /homok nincs, a gát saját anyagá
ból kell földzsákokat tömni/. Mindenen, ami kiemelkedik a víz
ből - fadarab, villanyoszlop, földzsák, embertest - menekülő
bogarak, hangyák. Döglött állatok, hártyás szemű madarak, ro
hadt gyümölcs. Érett, kitárulkozó patkányhulla.
Egy teljesen elöntött töltésen nagy hullámot vebve bukik
át a víz, A kétéltűről leugrok nadrágszíjig merülnek. Minden
lépést ki kell tapogatni, mert a víz itt elsodorja az elcsú
szó!. A katonák fabunkóval cölöpöket vernek, vastag deszka
szálakat tesznek egymásra a víz útjába, aztán homokzsákokkal
támasztják meg őket. Ez estére befejeződik. Máshol - váltás
nincs - a munka egész éjjel folyik. Pihenni vagy sunnyogni nem
a tisztek miatt nem lehet, hanem nincs hol, mert mindenütt áll
a víz és a sár. Hajnalodik - köd, éhség, vacogás, a Jó reg
gelt! műsora. A katonák a zsebrádióból tudják meg, hogy a nagy
gátszakadástól több kilométerre, a hosszúfoki csatorna gátján
állnak, ami egy földút magasított töltése. Ez néhány napig a
védelem fő frontja, ha ezen a vonalon áttör a víz a másik ol
dalon levő halastóba, akkor a pontyok egyenesen Tarhosra úsz
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hatnak, több gát egyelőre nem lévén.
A katonák másnap szerelnének le. A vizben a 150 napon át
vágott centi utolsó darabjai. Köztük egy sikló úszik el, ma
gasra tartott fején nyüzsgő hangyakoronával.
üjságirók, fotósok, rádiósok, a híradó stábja. A tisztek
feszesen nyilatkoznak, a kiválasztott jelenetet többször ját
szatják el a tévések.
A katonák - 36 óra után - délután pihenhetnek le e mezőberényi gimnázium történelemkabinetjében. A lószőrmatracok fö
lött a piramisok

és Szent László. A későbbi pihenőket - nem

mindig éjszakát - is itt töltik a félredolt I.B.-s padok kö
zött. Aztán egy reggel rendcsinálás, tanár-diák játék, nosz
talgia a helyreállított osztályteremben milyen lenne egy év után
mai ésszel; gyakorló-csere a kémiaszertárban a kémcsöveknél,
gumicsizmáeadás a vegyértéktábla alatt, még egy ebéd az iskola
udvaron - a hadtáp a raktárban: csontváz, kitömött madarak, ős
régi iskolai írógép, - aztán vissza a laktanyába.
Még két nap odabent - az olajkályhából, a vécétartályból,
a távolugrópálya homokjából és a többi rejtekhelyről előkerül
a nagy bulira előkészitett pár üveg bor, de az utolsó éjszaka
akkor majd jól megmondjuk nekik-balhéja helyett a fiuk a gát
ról alszanak. Több éve nem volt ilyen csendes leszerelés, csak
egy kis testmozgás-somolyognak a tisztek.
A vonaton, mellyel a másodpercre is kiszámolt 340 nap után elhagyják a várost, a nagy ötletek helyett - minden állo
máson tegyük ki egy-egy ruhadarabunkat, gondold el. milyen jól
mutat a peronon mondjuk hatszáz ballábas kimenőcipő - ceendes
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beszélgetés. î'ilyen volt, mikor leszálltunk: a teherautóról, ami
a többiekkel lefordult a gátról meg amikor a S, beúszott a ta
nyára s gyümölcsfákhoz és fennakadt a drótkerítésen meg mikor
a Konri félrelépett és eltűnt a szivattyútelep nyolcméteres,
guszta vizében, aztán vigyorogva felbukkant.
Sokszor elképzelt formalitások.

X
Civil-létre eszmélkedés, A pár napot csúszó leszereléssel
füstbe mer.t tervek valósága. Közös nyári program egy van, a le
szereltek közül tizenegynéhányan utaznak Lengyelországba. A ba
ráti csoport párokban jut - Krakkón keresztül Czestochowába,
hogy egyikük kedvcsinálására megnézze a Mária-búcsúval egyídőben tartott hippitalálkozót, melyen főleg lengyel és NDK-s, ki
sebb számban csészlovák és magyar hosszúbajúak vesznek részt.
Szó esik esetleges sopoti Led Zep-koncentről is.
Krakkó tele van magyarokkal. Szervezett csoporttal szállo
dában, ifjúsági szállón; egyénileg magánháznál, kollégiumban,
ismerősnél, csövezve. A főtér Mickiewicz-szobrán - körben az
óváros patinás házai - nagy magyar társaság, itt tulajdohkép
pen olcsóbban élek - magyarázza vodkázás közben egy gombafrizurás srác; bőrdzsekijén kokárda, barátnője copfjában befont
nemzetiszínü szalag. Nyakbaakesztott rózsafüzérek. Szemben,
a P.ydek nemzetközi diákklubjában nemzetközi iddogálás, utána
jazzkoncert, éjszaka a szomszédos pincében, a Teatr 38 mini
színpadán jazz-pantomim produkció: a Quartier Latin otthon
nem ismert levegője.
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A program hajnalig tart, kora reggel indulás Czestochowába. Szállás híján a pár napja itt lévők és az újonnan érkezet
tek együtt vonulnak a pályaudvarra, ott eltöltendő a néhány
óra vonatindulásig. Fogmosás a WC-ben, kisbögre, viháncolás.
Elcsendesedő váróterem. Sötét, neonfényektől távolabb eső ré
szén szorosan egymás mellé fektetett hálózsákok. Suttogás, jóé jszakát-puszik. Hátizsák-kupac. Hurkapálcika. Nemzetiszinü
papirzászló.
Két rendőr érkezik. Többen ijedten nézegetnek a hálózsák
ból, de a tapasztaltak tudják, hogy itt nem lehet baj. .7tudén
ei. .. csóválják mosolyogva a fejüket az egyenruhások, aztán
egyikük tüzet kér. Búcsúzóul meghúzzák

a felkínált vodkásüve

get . Hideg van.
Másnap - augusztus 14 - délután érkezik CzeRtochowába a
templom csodatévőnek mondott Fekete Madonna-képéhez zarándok
ló több tízezer ember. A lengyel egyház szervezte csoportok
Varsóból érkeznek, közel 250 kilométeres, 9 napos gyalogzarán
doklat után. Minden csoport élén gyerekkocsikat toló fiatal
szülők, utánuk óvodás-* és kisiskoláskoruak, hogy a nagy tömeg
ben le ne tapossák őket, aztán egy sor fekete reverendás pap,
ügyeletes vöröskeresztes apácák, és ezután a városonként szer
vezett csoport. Az egyetemisták a templomhoz vezető sugárút
egyik házának tetejéről nézik őket, lepedónyi zászlóval inte
getve az éneklő, hangosbeszélős-gitáros, fáradt lengyeleknek.
Föntről hajladozó virágerdő látszik, közte a piros-fehér len
gyel, a sárga-fehér pápai és a kék-fehér Mária-lobogó színei.
Utolsó előttiként érkezik a magyar zarándok-csoport. Többségük
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fiatal. A másfél hetes gyaloglást idősebbek nemigen vállalják.
Polak-wenger dwa bratanki: a központi hangosbeszélő a kolostor
hajdani magpr épitőit méltatja. Az egyetemisták a tüzlétrához,
aztán a honfitársakhoz rohannak; a nagy magyar zászló és a sárga-fehér-nemzetiszinü szalaggal felpántlikázott kereszt mögött
a csoporttal mennek be a templomba. Itt csatlakozik az Egerszalókró'i pappal érkező, főleg idősekből álló nagy csoport és a
hippitalálkozóra jött msgyar hosszúbajúak, csövesek, bőrösök.
A Himnusz. Magyar mise, prédikációk, Magyarország újrafelajánlása Máriának.
Ezen az estén a templomdombon óriásira duzzad a sátortá
bor, több kilométeres körön belül nincs sátorhely. A kegyszer%
boltok fedett előcsarnokában, a bűcsúárus-bódékban, a kápolnák
padsoraiban alvó emberek - a fiatalok hálózsákban, az időseb
bek pokróccal, holmijukat ölükbe fogva. A templomba bejutni le
hetetlen, bent többen rosszul lesznek.
Nyomorékok.
Késő este szabadtéri mise. Egyházi és magánbecslések sze
rint közel százezer fáklyát, gyertyát, mécsest tartó éneklő em
ber a domboldalon.
Éjszaka van. A hosszúha jií-táborban most kezdődik az élet.
Ők is Varsóból jöttek, vállukon többméteres nyárfakeresztet
cipelve. Most ért véget a nekik celebrált beatmise; a feldí
szített kereszt alatt a Mária-halleluja gitáros feldolgozását
éneklik pár tucatnyian. A kelet-európai hippik többsége biztos
huszonöt fölött van. Nem ^ y sátorból gyereksirás hallatszik.
A sátrak közti pokrócon sorozatban készülnek a közös lekváros
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kenyerek. Páran hindu szent szövegeket dudclnak. Közben a ta
valyi fényképeket nézegetik, OM. Hare KrisK»a. Govinda
So^Q-jaua, Automata fényképezőgépek,
A most virágzó NDK-beatkultúra küldöttei keritésfából
rakott tűznél Hair-betétdalokat énekelnek, aztán összeszólal
koznak a gazdával, végül rendőrök viszik el őket.
Kenderillat, máklé. Hás, mari.
Az egyik sátorból 17 év körüli kislány mászik elő, gyor
san végigpillant magán - mellei között tehetetlenül rázkódik
a cicireklámmá degradált viiágbéke-jelvény -, tépett haja alól
Jamesre villantja a szemét.
Reggel a búcsúban. Mütyürke-árusok: bódéikban mézeska
lácstól háromdimenziós szentképen át'kisautóig mindent kapni.
Igazán jó üzlet volt nekik a zarándoklat - a pár sarokkal
odébb kapható üveges sört, kolbászt, szendvicset, képeslapot
és rózsafüzért dupla-tripla áron adják. Mindenki kénytelen tő
lük vásárolni, mert az állami és egyházi üzeietek készleteit
épp ők vásárolták fel.
Egyikük bódéjában teljesen egyforma műanyag keretben,
azonos kivitelben kétféle képes slusszkulcstartó kapható. Az
egyiken az ABBA együttes tagjai illegetik magukat, a másikról
az áldásra emelt kezű II. János Pál mosolyog.•

• Kristóf az autósok védószent.^e - közli egy másik slussz
kulcstartó. Ez az oswiecimi országúton rázkódik - úton a"” egy
kori auswitz-birkenaui tábor felé.
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Múzeumi tárlóiéi Cyklon B-konzerv. Emberhaj, Gyerekruha,
Szemüveg, Eogkefe.
A folyosókon fényképek: kétszer három sor csikós ruhás,

kopaszra borotvált halálraítélt nézi mereven az elhaladókat.
Kopognak a csizmák, villognak a rock’n ’roll-szemüvegek.
Nemzeti blokkok, barakkok, fürdők, kemencék változatlanul
hagyott célszerűsége. Halálfejes szögesdrótok, ív a bejárat
fölött: AR3EIT MACHT FREI, Őrtornyok,
A halál-blokk - a kivégzésre várók - egyik föld alatti cel
lájában rengeteg virág és égó gyertya. Az a lengyel pap töltöt
te itt utolsó napjait, aki önmagát ajánlotta egy többgyermekes
apa helyett egy tizedelésnél. Emlékét szentély őrzi a czestochowai templomban. ,/Azon a képen is rabruhában ábrázolták./
*
Autóstoppal a tengerhez. /A vonat mellett a legmegszokottabb közlekedési mód - fizetnek is érte./
Gdanskban most készül a tâténelem. Hangos szó, utcai rend
bontás, gumibot nélkül. A fellobogózott gyárkeritésen egymás
mellett a munka felvételére szólító párttranszparens és a fes
tékszóróval fújt jelszavak. Az egyetemisták gyalog jutnak a
sopoti tengerpartra - busz, villamos nem jár, a maszektaxisok
csillagászati összegeket keresnek. Este kezdődik a sopoti nem
zetközi dalfesztivál. Az Erdei Opera színpadán hús szél, a kin
ti viharból csak permet csapódik a tetszetős vászonfedél alá.
Nagyestélyis hölgyek és elegáns urak énekelnek a frakkos vo
nószenekar előtt - megvilágítva az épp divatos színek: a vilá-

72

goskék, a rózsaszín, a bordó, az orgonalila árnyalataival, hálás
témaként a készülő színes TV-show'noz, Hazánkat Katona Klári kép
viseli. Az elsőnapi műsor befejezése után elektricske indul viszsza Gdanskba. A HÉV-hez hasonló szerelvény egyedül bonyolítja le
a Gdansk-Sopot-Gdynia hármasváros köztes forgalmát. Az úton vé
gig gyársor, a betonkerités mögött lengyel karszalagos, matróztrikós munkások beszélgetnek, A háttérben komor, fekete tömbök
a gyárépületek, Gdanskban válik el az egyetemisták csoportja:
néhányan az NGK-ba tartanak, a többség pedig - ismét a stoppolást eredményesebbé tévő párokra, trrkra szakadva

- hazafelé

indul. Az országútról látják a toruni vasúti katasztrófa ron
csait - ,ió, no CT stoppal jövünk - mosolyogtak össze. Augusztus
egyharmada van hátra, mikor hazaérkeznek,
x
Szombat délután, A lezárt óoudai szigeten az önmagukat a
rockzene fekete bárányainak nevező együttesek koncertje. « Hobo
Blues Band, a Beatrice és a ?. Mobil erődemonstrációja - a KISZ
KB, az Ifjúsági Magazin és az EXPRESS Ifjúsági és fiák Utazási
Iroda szervezésében - huszonötezer embert vonultat fel. Élőze
néi élmény, divatos szociológiai terep. Bőrnadrágba bujtatott
pocakok, évtizedes rutinú mozdulatok, sokszor elsütött poénok.
Beprogramozott zene. Tizenéves gyerekei - e legszakadtabbakat
statisztálni hívják. Széttört padok, levizelt, lehányt játszó
tér. Por. Bor.*

*
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Kristóf búcsúztatása. Sztorik a bevonulásról, a híres kaTárásokról, sunnyogásokról, a két hét egészségügyi szabadságért
kivetetett orrsövényékről, a sereget csak az érti, aki meg,jár
ta.
A baráti társaság tagjai több intézmény évnyitóján. Órarendösszeállitás; előnyösebb beosztás, tanár reménye. Az egye
tem lassan feltáruló dzsungele. Elvarázsolt almaszedés.
Allen Ginsberg. Hotel Astoria.
Fekete-fehér szociofilmek.
Eklektikus, politikailag nem aktuális, ezért mellékelten
visszaküldöm.
1980.

74

NÉMETH ISTVÁN:
Magam csönd,!e
füzér Pilinszky János emlékének

1.
huszonegy évgyűrű
csöndje illatoz
miféle sikdy terebélye
dől dől felém?
2«
/Születésnapomra/
az nem lehet

rogy

ne taláijak egy sorra sem
vállamig dőlt fejfa a szerelem

3.
/Magam csöndje/
gyermek hátrál így sikolya peremén

4.
/Szent Kristóf/
■int ftízre függesztett
muzsikám
nehezül
válladon a gyermek
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5« .
/Átkulcsolt térddel/
szemedben már
sirálynyi rebbenés
sem vagyok
tekinteted partjára
kiültem és

*

hallgatok
6,
/X. stáció/
ingét se kérték
csontokig vetkőzött

/Hexameter/
immár csak tetanusz mosolyába feszülhet a gyermek
S.

/...LAHHÁ 3A 3AXTÁNT/
most veszi- le
rólam az Isten is ujját
behasadt aranykörme az alkonyi nap
9.
eléri-e még a két sorom
közti fehér huzata?
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10
/Gyerekrajz/
egy grafitkócos fej
a törlő ujj alatt
ennyi a remény ennyi
kifehéredni mint a csont
kifehéredni

3E

1978 - 1951
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HORVÁTH TAI l i s :
Jehova tanúi és a módszer

"Magatok vagytok tanúim - mondja az Úr,
a szolgáim, akiket kiválasztottam,
hogy az emberek megtudják és higgyenek
nekem,
és megértsék, hogy én vagyok.11
/íz. 43. 10./

Tanúságot tesz hitéről az, aki soha nem látott embereket
állít meg az utcán, hogy egy másik élet lehetőségét mutassa
tel nekik. Ami a lényeget illeti, látatlanba kitárulkozik, és
hozzá felajánlja a részletes kifejtést későbbi hosszabb beszél
getések keretében. Már pusztán e tettével benyomásokat kelet
keztet, gondolatokat indukál. Még akkor is, ha a megszólított
elutasítja a közeledést. Ka viszont elfogadás a válasz, annak
két oka lehet. A kéretlen idegen korábban már érlelődő felis
meréseket fogalmazott meg, vagy ami azonos értékű, a pár per
ces beszéd olyan hatásos volt, hogy a megszólított előtt feltavait - akármilyen bizonytalanul is - egy új, reális életle
hetőség képe. A további beszélgetéseket azzal a.várakozással
folytathatja, hogy a benne felkeltett szimpátia cselekvési
szándékká érlelődhet. Végül lehetséges elfogadni a közeledési
kísérletet úgy is, hogy a megszólított eleve tisztán látjs:
a "térítők" világnézeti alapján képtelen sorsán, szemléletén
alapvetően változtatni. - Kern mintha nem érezné ennek égető
szűk- égét, de tudja, hogy nem léphet ki önnön korlátái közül;
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útját saját magának kell megtalálnia.Miért nem fordul hát sar
kon ugyanúgy, ahogy a nem-érdeklődők teszik? Talán a megisme
rés kedvéért. De a válasz valószinüleg nem ilyen egyszerű.Egy
magatartás megismerésének igérye akkor sem választható el me
reven a szemlélő útkeresésétől, ha kezdettől nyilvánvaló, hogy
számára az új feltárásának kalandja nem Ígér komplex alterna
tívát. A szemlélődés tehát nem lehet természettudományosán eg
zakt, mert nem lehet a tárgy egészéhez és részeihez ugyanazon
distanciával viszonyulni: szükséges a tárgylemezen elkülönítve
kezelni azon dimenziót, amellyel szemben a megfigyelő saját ér
tékrendszere folytán elkötelezettséggel bír.
A Jehova Tanúi szektát 1913-ban alapította egy Russel nevű
amerikai milliomos. A szekta tanai a tizenkilencedik század
utolsó évtizedeiben a bibliakutatás fellendülésével párhuza
mosan alakultak ki. E tanok lényege a Krisztus második eljöve
telétől számított ezeréves birodalom eszményi társadalmának
közeli megvalósulásába vetett hit. Rövid idő alatt világméretű
szervezetet építettek ki, melynek élén az Egyesült Államokban
Brooklynban székelő központi igazgatóság áll. Az egyes orszá
gokban működő központok tevékenységének összehangolása, a hit
tételek egységesítése, terjesztése a központ által kiadott
autentikus szövegű kiadványokon keresztül valósul meg. Ezek ■
közül kiemelkedő az Őrtorony cimü New Yorkban kiadott folyó
irat, 1959-ben 52 nyelven hárommillió-hatszázezer példány je
lent meg. 1980-ban már 78 nyelven terjesztették, összesen ki
lencmillió-hatszázezer darabot. Más egyszeri kiadványok pél
dányszáma ennek többszörösét is elérheti. A lap harminckét
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.nyelven ëlhavonként, a többin /köztük magyarul is/ havonta lát
napvilágot, A magyar nyelvű kiadás 1913-ban indult meg,
A szekta alapvető sejtjei a csoportok. Ezeket nem vallási
szertartások, hanem a közös bibliatanulmányozás, beszélgetések
fogják össze, é3 ezáltal szerveződnek valódi közösségekké. Az
összejöveteleknek célja a központ által kiadott tanulmányok
feldolgozása is.

-agyarországon 19 ezer főre tehető a tagok

száma, s ezek r.en kizárólag a legelmaradottabb rétegekből vagy
belterjes falvakból kerülnek ki. Az utóbbi időben a munkásság
és az értelmiség körében is híveket szereztek.
A szekta státusza hazai viszonylatban egyedülálló. A hoz
zájuk hasonló felekezetek, mint a nazarénusok, adventisták,
metodisták, baptisták, tagjai a Szabadegyházak Országos Szövet
ségének, tehát az állammal törvényes kapcsolatban állnak, A Je
hova Tanúi működése viszont na is illegális. Elismerik a földi
kormányzatokat, de csak addig a határig, amig az irántuk való
lojalitás nem mond ellent Isten törvényeinek. Semmilyen társa
dalmi berendezkedésű állammal nem lépnek törvényes kapcsolatra.
Ellenállásuk legközismertebb és legradikálisabb eleme, hogy
megtagadják a katonai szolgálatot.
Ennek az írásnak nem célja Jehova Tanúi hittételeinek rész
letes elemzése. A rendszernek csupán néhány olyan vonását ra
gadjuk meg, amelyben az elméleti alapok különösen egyedi hatást
gyakorolnak a mindennapi életre. A katonai szolgálat elvetésének
elve és gyakorlata ilyen mozzanat, A Tévedések útján című Je''3

r\

=r 'írói szóló kiadvány /melyet a Magyarországi Szabad:'3.-: Tanácsa jelentetett meg/ a következő logikával pró
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bálja e konzekvensen elutasító magatartás és nézet abszurditá
sát bizonyítani"*':
A nazarénusoknál szintén létezik fegyverfogási tilalom.
Ez a "ne ölj" parancsolatból származtatható. Ugyanakkor a nazarénusok tanítása szerint az állam iránt lojalitást kell ta
núsítani, A haza védelmének alkotmányba foglalt kötelezettsé
gét magukra nézve is érvényesnek tartják. Ebből következőleg
az eltérő irányú elvárások összeegyeztethetők: a nazarénusok
hajlandók fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesíteni. Az
idézett kiadvány szerint Jehova tanúi eltérő konklúziójának
magyarázata, hogy ők nem a katonai szolgálatot utasítják el,
hanem magát az államhatalmat, nem a "ne ölj" parancsot értel
mezik radikálisan, hanem a földi államot tekintik a Sátán esz
közének.
A Jehova Tanúi felfogásában azonban korántsem az a destruktivitás dominál, ami az idézett gondolatsorból kitűnik. Ok
is azt vallják, hogy általában alá kell vetniük magukat a tör
vényeknek, mivel a földi kormányzat számos olyan feladatot lát
el, amely az egész nép, egy nagy közösség élete szempontjából
fontos. Ezért kiveszik részüket a terhekből, teljesítik a rájuk
jutó kötelezettségeket. Igaz viszont, hogy erre elsősorban sa
ját lelkiismeretük inspirálja őket, nem pedig a jogszabályok.
Ebből következően az engedelmesség nem lehet korlátlan: csak
addig terjedhet, amig a politikai hatalmaknak való alárendelés
nem ütközik a lákiismeret állította korlátokba, i-iárpedig a "ne

■*" Palotay S.-Szigeti J.: Tévedések útján. A "Jehova ta
núi". Mo-i Szabadegyhazak Tanácsa, 1977. 44-45. old.
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ölj" parancsolat radikális értelmezése nemcsak a fegyvert köz
vetlenül elsütőt teszi bűnössé, hanem a közvetve résztvevőket
is, vagyis mindazokat, akik egy - felfogásuk szerint - gyilko
lásra rendelt szervezet tagjai. A végletes következetességgel
végigvitt elvek gyakorlati következménye a katonai szolgálat

megtagadásáért járó szabadságvesztés-büntetés vállalásának
szükségessége.
t szigorúan a praxist is magában foglaló módszernek, mely

tehát az elveket és a cselekedeteket egyaránt áthatja, pusz
tán egyetlen példája volt a katonai szolgálathoz való viszony
kérdése, lnnél lényegesebb a jehovisták önkéntes hitterjesztő
szolgálatának elemzése. Jehova tanúit más felekezetektől fő
árént az a hallatlan aktivitás különbözteti meg, amellyel kör
nyezetük, a másképp gondolkodók felé fordulnak. Ez nem is el
sősorban magára e szervezetre jellemző, inkább az egyes tagok
ba. Hitük terjesztésének célja a mindenáron való meggyőzés he
lyett a kívülálló számára egy komplex lehetőség körvonalazása.
Agresszivitás volna a választást másokra ráerőszakolni. Az el
kötelezett akkor követ el bűnt, ha az általa képviselt alter
nativst nem tárja oda mindenki elé. Nem meggyőznie kell, hanem
bemutatnia. Persze értékrendszere kötött, tehát Ezekiellel
mondhatja: "Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt
az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utoléri: az ő vére

az ő fején lesz.
Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát
a/j

o vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette

laLkát.
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Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg
a trombitát és a nép nem kap intést és eljő a fegyver s utolér
közülük valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utol,
0
‘
2
de vérét az őrálló kezéből kérem elő."
És mit nyert a kivülálló? - A választás szabadságát, fe
lelősséget önnön 3orsa alakításáért.
A jehovisták aktivitásának másik összetevője gyülekezeti
életük, mely minden kötöttségtől mentes. Nincsenek szertartá
sok, kegytárgyak, tehát az összejövetelek nem helyhez kötöttek.
Nem tartanak ünnepeket, hiányzik a hívektől elváló papság is.
A kiscsoportos gyűléseken bibliatanulmányozás folyik kötetlen
formájú beszélgetések keretében. Ezek a találkozók nyújtják
azt a szellemi bázist, amely hitüknek a mindennapi élet viszo
nyaira való transzponálásához elengedhetetlenül szükséges. E
közösségektől mi sem áll távolabb, mint az a köztudatban elég
gé elterjedt minósités, hogy szellemi orgiákat, "motosztka-esteket", szeánszokat tartanak. Életképes lelki-szellemi közeg
végletesen konzekvens gyakorlati lét megvalósitása esetén is
biztosíthatja a fanatizmus, a szemléleti megmerevedés elkerü
lését.
Mi a foglalkozásod?
- Asszisztens vagyok az egyik laboratóriumban az egye
temen.
- Az jó munka?
- Nem nagyon, de kell a pénz, és itt könnyen el tudtam
helyezkedni. Ismerős volt a hely.

2 Ez. 33:4-6 /Káróli/
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- Igen. Azt hallottam, te egyetemista voltál,
- Az voltam,
- És mi történt? Nem sikerültek a vizsgáid?
Nehéz a kémis szak?

- Nem,
- Akkor?
- Nem maradhattam egyetemista. Tudod, amikor avattak ben
nünket, elmondattak velünk egy esküt. És Jehova nem
akarja, hogy én betartsam azt az esküt. Én ét válasz
tottam.
- Szüleid mit szóltak?
- NIküldtek a háztól. Ne őket a világból küldi el Krisz
tus,

- boldog vagy?
_ T xrck'n M

~o ^-*0

/Riportrészlet egy jehovistákkal foglalko
zó tanulmányból/''
sorok irója beszélt olyan jehovistákkal, akik szerint a
fenti cikkből idézett mondatok nem származhatnak hittárstól.
Egyrészt, mert Jehova tanúi eleve nem tehetnek esküt, másrészt

a krisztusi szeretettel összeegyeztethetetlen az a bosszúért
kiáltó hang, ahogy a riportalany szüleiről szól. A kivülálló
számára ez utóbbi érv a többet mondó. Az intolerancia és a sze

retet ellentéteiből a módszerre nézve következik, hogy az el
mélettel adekvát praxis is megfér a tűréssel, megfér több lé
tező alternativa elismerésével, vagy legalábbis a másik fél vá
lasztási szabadságának tiszteletben tartásával, Jehova tanúi
szerint egyetlen helyes út van, ők tehát az ennek választásá'serge ry N.-Eazekas I.-Halmágyi M.-Ködöböcz G-,: Jézus
királysága. Valóság, 1979/7. 74. old.
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hoz való jogot tartják elvitathataflannak, - toleranciájuk lo
gikus következménye a szeretet mint érték preferálásának. Ál
talában véve, hogy egy rendszer elmélete és hozzá konzekvensen
illeszkedő praxisa ne váljék dogmatikussá, annak záloga vagy
igazi reális /választható/ lehetőségek tételezése, vagy az em
beri választási szabadság kiemelt értékként való elismerése.
Jehova tanúi esetében a másik ember szuverenitásának méltányolásához járul az érte viselt felelősség, ami nem más, mint
hogy mindenkivel meg kell ismertetni a "trombitaszó" hangját,
tehát biztositani a választhatóság lehetőségét. Az így gondol
kodókkal szemben felvethető az az igény, helyesebben önmaguk
nak önmagukkal szemben kell megfogalmazniuk azt a követelményt,
hogy nézeteiket, a szeretetből és felelősségérzetből mindenki
nek feltárandó, - de nem ráerőszakolandó, - általuk egyetlen
helyesnek vélt utat propagálják, terjesszék ne pusztán a lehe
tő, hanem a létezhető legszélesebb körben. Annyiban, amennyi
ben a felebaráti szeretet tartalmazza a felelősség motivumát,
annyiban a szeretet társadalmi, politikai dimenziót nyer,

s

mint ilyennek köze van a világ megváltoztatásánoz. Ebben az
értelemben Jehova tanúit passzívnak kell tartanunk - paradox
módon, hiszen előbb épp a tevőlegességet emeltük ki; vagy e
korábbi ítélet érvényben tartásával: aktívnak, de mégsem elég££. aktivnak kell őket minősíteni. Ezen értékelés megfogalmazá
sával az elemző nem saját nézeteit igyekszik becsempészni.
Pusztán annyit állapit meg: a társadalmi méretű cselekvéshez
nem kell feltétlenül a világot "kivitelezhetőnek" felfogni. A
minden emberért, "felebarátainkért" vállalt felelősség szintén
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tartalmaz ilyen motívumot; igaz, az aktivitás számonkérése
csak addig a pontig értelmes, amig a vállalt

feladatot, a kül

detést nem sikerül bevégezni. A politikai dimenzió tartalma adott esetben a demokratikus intézmények maximális* felhasználás

sá, /mivel a hatalom nem cél, ezért ez nem is nevezhető poli
tikai cselekvésnek/ vagy ahol e keretek hiányoznak, ott az ér
tük való következetes társadalmi küzdelem.
Rolf Hochhuth A helytartó cimü drámájában a fasizmus el
leni harc poklában kétféle magatartást modellizál, A két fő
hős páter Riccardo Rontana gróf és Kurt Gerstein SS-Obersturmf(ihrer egyaránt magányos harcosok. Gerstein, a gépezet tagja
ördögi kettős játékot Uz, hogy pozíciója adta lehetőségekkel
segíthessen - amennyire lehet - a vérengző náci terror áldo
zatain. Riccardo, miután hasztalan próbálja rávenni a pápát az
elgázosítások elleni nyílt tiltakozásra, egyháza becsületéért
és az európai zsidóságért, mintegy tiltakozásul az embertelen
ség ellen, önként vállalja az auschwitzi halált. Kettejük ma
gányos harca a morál szembeszegezése az antihumanitással, egy
ben példa a többség számára, akik hallgatásukkal váltak a bünösök cinkosaivá.
Verstein cselekedeteinek rugója az a tudat, hogy "az
nyomhatja a gombot, aki a gombhoz ül; a diktatúra csak belül
ről törhető meg." Tovább kell-e küldeiie a több ezer kilogramm
ciklon-':—ről szóló számlákat, vagy sem? Csak akkor áll fenn a
lehetőség a gáz - akkor még csak sejthető célú - útjának vé
gigkísérésére, esetleges megsemmisítésére, ha a parancsot tel
jesíti. Vagy pedig menekülnie kell, de akkor helyét egy fana
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tikus gonosztevő foglalná el, és akkor embertömegek megmentésé
nek pusztán lehetősége is reménytelenül elveszett, Gerstein
vállalja a bűnt, mert ismer a maga lelke tisztaságánál nagyobb
jót is. De vajon feloldható-e ez az ellentmondás? Létezhet-e
más kiút, mint az áldozaté; merthogy az élet alapjában véve,
minden ’'mentő" cselekedet ellenére csak vétkes lehet? - Ger
stein vállalja a mártiriumot, Auschwitzban feleplezódik, és
kivégzik. Morális küldetése csak halálával teljesedhetett be.
Riccardo útja egészen más. Lem tudja kieszközölni a depor
tálások elleni pápai fellépést, - ezzel bezárulnak; előtte a po
litikai cselekvés lehetőségei, önként áll a római zsidók: közé,
é3 jut el velük együtt Auschwitzba. Az ő küldetése: hite érvé
nyességének fenntartása. Egyháza helyett, társai helyett kell
bizonyságot tennie értékekről, melyek meggyőződése szerint nem
évültek el. Az értékek nem élhetnek absztraktam; fennmaradásuk
alapvető feltétele a hozzájuk való hűség, a rájuk épülő komp
lex életvitel és magatartás, amely az értékrombolás időszakában
csakis az áldozatvállaláshoz vezethet. Riccardo kitartása kül
detéséért a kívülállás etikáját teremti meg: belső meggyőződés
alapján végigélt konzekvens létet, melynek tartalmaznia kell
az általa el nem ismert világ totális elszenvedését,
A Gerstein és Riccardo képvieelte magatartásmintákat és
a bennük kifejeződő morált most emeljük ki a második világhá
ború rendkívüli körülményei közül, és transzponáljuk egy kon
szolidációs korszakra! Ez esetben olyan létformákat vizsgá
lunk, amelyek a fennállóval szembeni oppoziciót a hatalomba
való integrálódás, illetőleg az attól való tudatos elhatáro

lódás.kívülállás révén igyekszenek megvalósítani, A gersteini
magatartás ellentmondásai ebben a szituációban felerősödnek,
A "bún" vállalása itt már aligha nevezhető morális kényszernek,
A "segítek, ahogy tudok" elve a beépülésből eredő előnyök "el

szenvedését" is jelenti, Gerstein számára talán utólag feloldó
dást jelenthet a mártírium, de ezzel normál körülmények között
nem lehet analógnak tekinteni az apparátusból való kilépést,
mert ennek, mint etikai ellensúlynak ereje rendkívül csekély.
Értékítéletünk szempontjából a konszolidációra transzponált,
oppoziciót megvalósító magatartásformák között a módszer immár
elhatároló tényező.
A riccardói kívülállás az egyetlen morál, mely fenyegetett
helyzetben a közösségétől magára hagyott ember számára még
megvalósítható normái érvényességének bizonyítására. A*cél nem
lehetett a világ formálása, átalakítása, a cél meglevő értékek
védelme, mikor minden pusztulni látszott; bebizonyítani, hogy
volt más lehetőség is, lehetett ezt is választani. Kizárólag
a példa ereje biztosítja egy alternatíva továbbélését t "nor
mális" történelmi szituációban és társadalmi közegben a morá
lis kívülállás létezhető, de következetességét tekintve nem
feltétlenül a legvégletesebb magatartásforma. Akik a világot
megváltoztatandónak tartják, azok előtt elvileg nem zárulhat
nak le e tényleges cselekvés xítjai. Számukra a minta nemcsak

erkölcsi tartalmat nyer, hiszen kulcsfontosságúvá válik az
eredményesség és a hatékonyság kérdése is. Meghaladásával az
fftikai kívülállás nem válik megszüntetetté, mert mintegy mini
mális követelményként jelentkezik a megváltoztatás
--------- harcosai
#

3ő

számára. Ez a normarendszer viszont nem túllépnetőként jelent
kezik azok előtt, akik hitük és meggyőződésük alapján felelős
séget vállalnak a világért, noha formálhatatlannak tartják. Az
ő elkötelezettségük rugója nem történelmi, társadalmi keretek
közt mozog.
A morális kívüállás tartalma a tiltakozás, mely nem páro
sul passzivitással, hűvös szemlélődéssel, közönnyel. Példaadás,
mely egyben tanúságtétel: egy lehetőség képviseletével és pro
pagálásával bizonyítani annak realitását, vagyis választhatósá
gát. A cél nem az alternativa társadalmi méretű megvalósítása,
hanem pusztán realizálásának felmutatása, amely nem más, mint
az azt magukévá tevő.embereken keresztül a magatartásforma lé
tezővé tétele.

\

Az etikai kívülállást meg kell élni. Meg kell élnie azok
nak is, akik túl akarnak lépni rajta, akik. nemcsak egy lehető
ség képviseletét, hanem az érte végsőkig tartó harcot a máso
kat meggyőzés szándékával vállalják. És meg kell élniük végül
azért, mert gyötrelmekkel teljes vállalás, illúzióktól mentes,
de reális - és ezért már önmagában is tett.

í
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Bocsánat,
énrám nem szabad megharagudni* Hiszen én sem haragszom Rátok,
mélyentisztelt Szerkesztő Urak és /ritkább esetben/ Hölgyek,
Miért is haragudnék? Talán azért, mert másfél éve leadott iráson még minidig megválaszolatlanul hever valamelyikőtök szer

kesztőségi fiókjában? Talán azért, mert nem válaszoltok sürge
ti leveleimre sem? Rád haragudjak, kedves X, mert egy éve köz
lésre elfogadtat versemet, és azóta sem jelentetted meg? Rád
beragadjak, kedves Z, mert két éve leadott versemet váratla
nul leközöltetted, akkor, amikor már nem is foglalkoztam Ve
led és kedves Szerkesztőségeddel, és titokban örültem is, hogy
az a - valljuk be: rossz - írásom nem .jelenik meg? Rád haragud
jak, kedves Ï, mert leközlésem feltételének az intim - de ál
talam nem kivárt-"összebujást" javasoltad? Talán Rád haragud
jak, kedves 0, aki kiválónak tartod eddigi munkásságomat, de
főnöködtől való félelmedben nem szeretnéd leadásra javasolni
"reoavantgarde-izii" versemet? Talán Rád haragudjak, kedves
.

mert kijelentetted, hogy egy vers ára 500 Ft; ez a Te ár

jegyzéked? bem, keuves A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, H
és ti többiek, Nem haragszom Rátok, Ti se haragúdjatok rám,
Hajnóczy Méter sem haragszik Rátok, G már különösen nem, hi
szen "megérhette", hogy Ti írjátok Róla a nekrológot, Spiró
György sem haragszik Rátok, bár ő tud néhány sztorit Rólatok,
/Mozgó Világ 1980/1./ József Attila már régen nem haragszik
átok.

különben is "más tészta". De napjainkban már tényleg

serki nem haragszik Rátok, Annyi dolgotok van, rengetegen ir-
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nak, ezt mind-mind szelektálni.., képtelenség. Közben még erre
is kell ügyelnetek, hogy - adok-veszek alapon - kollegátok élet
müvének gyarapodásánál bábák legyetek. Ez a legfontosabb. Béké
sen elüldögéltek a pihepuhapárnás fotelban, és tudjátok: na
gyon kevés a fórum, Ti is nagyon kevesen vagytok, éppen ezért
nagy szükség van Rátok, ég Nektek nincs arra szükségetek, \ogy
Rajtatok kivül ebben az /irodalmi/ életben valakinek másre is
szüksége legyen. Kasztszellem. Kasztellentétek, Kasztösszetar
tás. Ti tudjátok a legjobban: legszebb víz az állóvíz. Nem baj,
ha nincsenek világhires "irodalmi fenegyerekek". Nem baj, hogy
nem itt él/t/ Corso, Ginsberg, Cummings, Tzara, Marinetti.
Nincs erotikus költészet, nincs obszcén költészet, nincs pol- '
gárpukkasztó költészet, nincs dada, nincs neodada, nincs n i v 
alis költészet, nincs fonetikus költészet, nincs r.eo, nincs
poszt, nincs ultra, nincs anti, nincs nincs, nincs. Csak fi
vagytok. Jó érzés lesz évek múlva sopánkodni: társadalmi lema
radás, nyelvi elszigeteltség stb. És jó érzés'lesz hozzátenretek: azért mi megmutattuk! Csakhát! Nem vették észre! Jó érzés
lesz-? Már Nektek sem lesz az. Utódaitoknak pláne.
Nem baj. Lassan kipálik seggetek az üldögélésoen,. Nem baj.
A levegő már elég dohos - mondjuk ki végre - büdös. Nem baj.
Legfeljebb megfulladunk.

Petőcz András

Pl

Populáris médium - elefántcsonttoronyban /volt/
"■Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Kint a tüdő a fazékból
Xidagadok én."
. /magyar gyermekdal/
"A film - korunk népművészete"
- Balázs Béla nyomán Lukács
mester

"ikor e sorokat létrekopogora, még el sem kezdődött az,
ami most, hogy olvasod őket - ó Nyájas Olvasó - már rég le
zajlott.

szintén remélem ugyanis, hogy most, amikor bízón

nézünk elébe a dolgoknak, valós dolgoknak nézünk elébe-. A fo
lyamat vagy megtörténik, vagy nem. Az Írás jelenideje és az
olvasés jelenideje közt, most figyelj Olvasó: ÉPP EGY BIT IN
FORMÁCIÓ KELETKEZIK. Mindjárt ki is hagyok neki egy kis he

lyet.

Az ELTE Vizuális Műhely vetitéssorozatot tervez /szerve
zett nem hivatalos gyártási körülmények között készült, kísér
leti filmekből. A vetítéssorozatot egy pályázattal összekap
csolt retrospektiv bemutató követné/ követte.
Minden blynn munka érdekel/érdekelt bennünket, amely a
filmmédium természetével, a kifejezésmód lehetőségeivel kap
csolatos információkat hordoz. Másképp: experimentális müvek
mellett bármilyen tárgyú filmet idetartozónak érzünk/éreztünk,
ha filmnyelvi szempontból újszerű. Mivel korábbi hasonló - ha-
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zai - vállalkozásról nem tudunk/tudtunk, december végéig kérjük/kértük mindazok jelentkezését, akik ilyen jellegű müveket
készítenek, vagy ezzel kapcsolatban valamilyen segítséget tud
nak nyújtani. Az ehhez kapcsolódó pályázat cime: '’ISMÉTLÉS"
lesz/volt. Határideje: 1982. február 1.

A mottóban idézett gondolatát Lakács György akkor fogal
mazta.meg, anikor úgy tűnt, a film a kép mindenki számára evi
dens tartalmánál fogva valóban egyetemesen érthető művészetté
válhat,
Több kérdés is felmerül azonban - pusztán csak a fogalmak
értelmezése körül is. Nem azonosíthatjuk a mindenki számára
érthetőt a mindenki által megalkothat óval. A jelenkor egyi-<
égető kérdése: vajon létrejöhet-e film-alkotó népművészet egy
későbbi, technikailag fejlett korban? A közvetítő eszközök -

9

bonyolult technikai apparátus - nem jeient-e örökös gátat va
jon?
Ma a filmalkotást nagi'on erősen gátolja az eszközök hiá
nya, hozzáférhetetlensége. A többi művészethez képest elenyé
sző a filmes alkotók lehetősége. Gondoljuk csak el: a vers
íráshoz elegendő a tinta és a papir.
A másik oldalon e "népművészet - jóslat" visszaélés’áldo
zata is lett, méghozzá nagyon sok vonatkozásban. A film minden
ki számára való evidenciáját már a fiatal Szovjetunió kulturá
lis vezetése is felismerte, és azonnal alkalmazta is agitációs
célokra. /Ezzel a lépésével sokat lenditett a film művészetté
válásának útján is, hiszen lehetőséget adott a kísérlet*ÍTe -

93

est ne feledjük el!/ Ma is ezt az evidenciáját használja ki a
filmnek minden reklám, politikai propaganda. Ma azonban ez egy
áttételesebb, bonyolultabb evidencia - magában foglalja a film
fejlődésének először reveláns, csak később evidenciává való
vívmányait.
A film közérthetősége azon az alapvető tényen alapul, hogy
szemünk elé a való világ megtévesztésig hasonló árnyékképét ve
titi. Íz a kép /mozgás: képsor!/ azonban csak fénylenyomata a
valóságnak, dezántropomorfizált, majd a vetítéskor reantropomorfizált tükröződése az eredeti képnek, pusztán "technikai
elemzés", melyet egy automata gép hajt végre /a felvevő/. Az
így létrejövő mozgÓKép MÉM AZONOS A VALÓSÁGGAL - azonban szem
lélésének minden pillanatában azt hisszük, magát a valóságot
látjuk. Ez a csalás teszi lehetővé a legszélsőségesebb manipu
lációkat.
A technikailag létrehozott mozgó kép mégis tartalmaz el
vonatkoztatásokat. Mindenekelőtt lehatárolt, síkba transzfor
mált kép ez, ezek a tulajdonságai pedig - az eredeti valóságszegmentumhoz képest - kiemelést, figyelemráirányítást, vala
miféle kompozíciót - és ezzel es-ztétikai tartalmak közlésének
lehetőségét - tesznek lehetővé.
Est a mozgóképet mégis csak abban a jelentésében értel
mezzük, ami valóságszegmentum fotokopikus lenyomata: ha tehát
egy artal áll a képen üres szobában, melynek falai fehérek,
ékkor azt mondjuk: ezen a filmen e?y asztal van, üres szobában,
melynek falai fehérek.
•z az els5dle~es jelentés azonban végtelenül meghatáro-
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zott is,

végtelenül meghatározatlan is: a látott tárgyak pont

olyanok, amilyenek, de a környező képek kontextusában lehetnek
bárhol egy nagyobb egységben, történhet velük bármi.
Az első filmek csak ezt a tulajdonságát használták ki esz
közüknek. A filmművészet /?/ történetén végigtekintve láthatjuk,
hogy az egyszerűen technikailag leképezett drámától, illetve az
így lemásolt valóság-szelettől /pl. "A munkások elhagyják a
gyárat" "Befut a vonat a lyoni pályaudvarra"/ hogyan fejlődött
önálló képi-zenei nyelvvé, és milyen perspektívái vannak a fej
lődésnek: a térhatású technika megteremtheti az ember megkettőzé
sének lehetőségét, ahol - virtuálisan - megjelenik önmaganósa,
az emberalak és világa. A fejlődés, a technikai gyakorlat ki
munkált egy olyan szokásrendszert, ami viszont irodalmi alapok
tól indult /dramaturgia, dialógus stb./ és fiimivé kezdett vál
ni /vágás, plánozás, gépmozgás, stb./, és ami lehetővé teszi
majd e virtuálisan létező másik világ, mechanikus tükör-világ
sajátos újratördelését, megformázását.
A filmtörténet igy egyik oldalról a felvételi technikák
tökéletesedése /hangos, szines szélesvásznú, térhatású - az
illúzió egyre tökéletesebbé válik/ a másik oldalon pedig a ta
golás fejlődése/ fix kamera - megmozduló kamera, fix optika váltott optika - folyamatosan változó optika, vágás, belső
vágás stb. Ezt a kettős folyamatot nevezhetnénk talán A KAMERA
FELSZABADULÁSÁNAK.
Meg kell jegyezni, hogy ez a folyamat a valóságban mindig
a társadalmi-történeti viszonyok szoros függvénye volt. Egy
részt mindig függött a technikai találmányoktól /maga a film
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is mint technikai találmány kezdte életét,mint puszta attrakció,
mint csoda/; másrészt pedig ezek alkalmazása az üzleti viszonyok
tól, Éppen technikához kötöttsége miatt a film mindig a GYÁRTÓ,
és nem a készítő művész/?/ akarata szerint nyerte el végleges
formáját. Ilyen értelemben nevezhetjük, úgy.tűnik, kollektív
alkotásnak, íz az üzleti - szervezeti - anyagi korlátrendszer
a filmek gondolati eszközeit, tartalmait is mindig befolyásol
ta és befolyásolja, A szocialista országok filmgyártásában más
áttételeken keresztül, és másként a piac közvetlen hatása alatt,

A filmművészet /?/ alakulásának fent vázolt folyamata a be
fogadók oldalán is lezajlott,

A

látás, mely természettől fogva

adott, történelmileg preformált érzékelés, a film létrejötte
óta filmspecifikusan is fejlődött, A tagolási formák az időben
fokozatosan elfogadtatták, majd természetessé változtatták ön
magukat. A látás ezáltal most mint film által is preformált
társadalmi produktum üzemel.
A kommunikáció ősi /jakobsoni/ modelljét e szerint kibő
vítve így Írhatjuk fel:
küldő — > feladó

— >

üzenet

— >

címzett — ?vevő

A képlet persze nem csak itt érvényes. Pusztán a szemlél
tetés kedvéért citáltam: a befogadáskor a címzett nem azonos a
tényleges vevővel. A történelmileg létrehozott kódokat csak az
erre kéozett /szocializált/ címzett tudja dekódolni, venni.
Létrejött, létezik

tehát valamiféle kódrendszer, nyelv,

valamiféle közeg, mely a gyakorlat bizonyitékai /?/ szerint
művészeti produktumokat tud létrehozni.

96

Léteznek azonban nem művészi célú filmes alkotások is',
amelyek ugyanazokat az eszközöket használják, mint a művészi
ek, Meg kell kísérelni tehát elkülöníteni a puszta információs
fiimi közlést a művészitől, az információt az esztétikumtól.
A kísérlet reménytelen.
A filmszemiotikák megpróbálták a filmet mint nyelvet le
írni, alapegységeket elkülöníteni és szabályokat felállítani.
Úgy tűnik, ezek a kísérletek nem jártak eredménnyel :nincs e~
gyetértés a film legkisebb egysége /fotogram? szintagma? aktu
ális tagolás?/ kérdésében, bár a szerkesztési módokban viszony
lag egyátelmü konstrukciókat lehet leírni. EZ A LEÍRÁS AZONBAN
EGYBEN A FILM POÉTIKÁJÁNAK LEÍRÁSA IS; bármilyen eszközt hasz
nál is a pusztán tudósítani akaró televízió, az egyben poéti
kai eszköz is lesz. Míg a természetes nyelv grammatikája csak
bizonyos esetekben releváns az esztétikai közlés szempontjá
ból, a film tagolási eszközei mindig azok.
Az esztétika oldaláról a film médiumának meghatározása
körül vannak megoldatlan kérdések. Az egynemű közeg problémá
ja ilyen. Itt ugyanis nem egy érzékszervre való korlátozásról
van szó, hogy aztán abban elmélyülve, annak síkjára transzpo
nálva minden lényegit, jusson el a befogadó a katarzisig. Két
ségessé vált az esztétika hagyományos fogalmainak érvényessé
ge: nem tudni, vajon nem helyesebb-e pusztán közegről beszél
ni. Kérdéses az is, hogy vajon ez a közeg az érzékileg megje
lenő komplex "fotofonikus" jelenség, vagy az EZT ÁTSTRUKTURÁLÓ
TAGOLÁSI AKTUSOK PUSZTÁN KONCEPTUÁLIS SÍKJA. Ebben a kérdésben
a modern képzőművészet elméletéhez kell fordulni œçltségért,

ahol ez a jelenség ra-'r nem újkeletű.
A televíziózás esetében kétségessé válik befogadáskor a min
dennapom gondjainak felfüggesztése, Kern teszi ezt szükségessé a
köziem'"ny, pedig ugyanazokkal a tagolási fogásokkal dolgozik,mint
minden őrs £?pi .c zles. Ilintegy beleilleszkedik a mindennapokba.
Lene te -eget jelent ez a konceptuális gesztusoknak mint magasabb
szinten megjelenő, uC mindennapi gesztusoknak értelmezésére. Ha
v'lóbnn tekinthetem ezt a szintet a film közegének, a'mor ezen
a _enten leketővé válik ennek visszaépülése a mindennapokba.
Az elmélet sz-'m-'ra nagyon sikos talajra érkeztem. Az eddig
puszt'n --Italáncsságban megrajzolt ^cndolatok amúgy is labilisak,
itt g e i g :"leg nem engedhetnek meg maguknak többet. Azonban már
igy is fél Ímetes távlatok gondolhatok el: a nem verbális komnuni : ció vi c^zatérés érői, /erről a gondolatról a modern nyelvé
szet is oen.z'1, -mikor - beszédaktus elméletét hozza létre/ az
emseri vil-'g tct-'lis megkettőzéséről, melyben érzékien-konceptuálisan jelen van

z e világról mondott kritika is, a tudat és

c ;y zen öntudat érzékien-cbjektiven... nos, ezek azok a dolgok,
.. 1.

;r'1 se-.lt nem -'Ilithatunk.
A távlatok-megítéléséhez nincsenelcfix pontok. A fetofoni-

kus m'-ium felhasználásának változásait kell tettenérni,

lehe

tő le .tiszt'"bo, legradikálisabb formáiban. Hl kell kerülni azt,
c
zizi
li

m' vászetnek tekintsük akár az előkészített teözönseg katar—
'r.; ének tudatos kielégítését, akár, a másik végletben, bér
.r m a m s

manipulálását - technikának. Csak a művészet

L_..d.:ö3..:-~ir kutathatjuk - ez pedig a gyártási szervezeten ki
v i k ‘zz it,

példájával tudatosan szakitó kísérletekben
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tapintható ki. E munka lehetővé teheti a filmszemiotika - film
esztétika viszony tisztázását, és előre jelez égi kidolgozandó
nevelési programot, hisz a "közegben" való elmélyülés feltétele
a közeg valamelyest való ismerete /műfaji problémák felé mutat
ez a kérdés/.
Pusztán lehetőségek. Az elmélet ebben a tartományban rendkí
vül bizonytalan.
De ne feledd, szegény fáradt Olvasó: AZ EGY BIT LIZGLZSZ!

Hollós János

... jel ...
Talán kissé meglepő, heg., a boriten és az im
presszumban 9-es szám van feltüntetve. Ezzel
is hagyományainkra akarunk utalni, hiszen 1976ban már Fabri Péter, Győré Balázs, Hányoki End
re, Szkárosi Endre szerkesztésében /felelős
szerkesztő: Kulin Perenc/, megjelent a JELE17LET
7. szarna. így élőző "antológiánk" volt a 8., a
mostani kiadvány pedig a 9.
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NAGY GÁBOR:
Műszaki leirás
Alapadatok:
Feladatom egy egészséges gyerekember létrehozása
volt, a Kárpátok által határolt medencében, a Duna
mentén, /+ 105,30 mBf magasságon/ Mivel a munka nem
egyedi jellegű, jelentős előtanulmányokat tettem a
cél érdekében, mely helyre, technológiára, műszaki
szervezési és gazdasági problémákra terjedt ki.
Technológia :
A MSZAK/1912-ÜB és a MÜLSZ-I./5 rendeletek alapján
a fogamzásgátlást adott időben gátoltuk, illetve a
hormonkészítmények esetén az SZB-3/Ü rendelet alap
ján betartottuk a fél éves kötelező szünetet. Magá
ra a gyártási folyamatra nem térnék ki részletesen,
de megjegyzem, hogy annak a felek kölcsönös megelé
gedésével kell lezajlani, A hely megválasztásánál
szem előtt kell tartani a zavartalan állapotokat,
ellenkező esetben a vállalkozásnak kínos következ
ményei lehetnek.
Gazdaságossági kérdések:
A tárgyi gyerekember eleinte jelentős beruházásokat
igényel, később kamasz, majd önellátó lesz, A beru
házások 25-30 év múlva térülnek meg, a tapasztalat
szerint. Gazdaságosabb 3-4 gyerekember létrehozása
1-2 éves időbeni eltolódással. Ez esetben a szerve
zési kérdések is leegyszerűsödnek, hisz lehet alkal
mazni a szalagszer'!, ritmikus ütemterveket. Számító
gépen futtatni ütemezést még ilyenkor sem gazdasá
gos.

100

Tűzrendészet, balesetvédelem:
Mivel a fent emlitett produktumok érzékenyek a radio
aktiv sugárzásra és a jelentős hőingadozásra, zavar
talan üzemük miatt az atomfegyverek használata kerü
lendő. Szintén kerülni kell a pszichikai hadviselés
különböző formáit. Szén kivül érzékenyek a társadal
mi igazságtalanságokra és a folyékony oxigénre.

Fúrási jegyzőkönyv
Tárgyi fúrás

1979 .január-március időszakában zaj

lott. A fúró P. P, főinstruktorhelyettes egzisztenciájába ha
tolt, ahol a következő rétegeket harántolta:

o ,oo-o,4o

magabiztos főinstruktorhelyettes, szilárd erköl
csi alapon. Termékeny talaj.

o,4o-l,oo

magabiztos főinstruktorhelyettes,
esi alapokon.

l,oo-l,9o

1 . 9 0 - --->
1.90-

erköl-

talaj.

biztos

helyettes,

alapokon,

Dudva-muhar

agressziv talajviz

lo,oo A fúró ebből a mélységből semmilyen anyagot nem
hozott fel. Yalószinüleg aláüregedődésről lehet
szó, a kérdéses mélységben semmi sincs.
/Ilyen és hasonló eseteknél vitát ad a teoretikusok szá

mára az anyagi értelemben vett semmi. Az egyik csoport szerint
itt húzódik meg az ősmozzanat, mikor is a gyermek megfúrja sa
ját atyja hivatali állását. Ez utóbbi csoporthoz tartozik a hi
res teoretikus Meud Zsigmond .is.Ám ez az elmélet tovább bonyo
lítja a semmi fogalmát, azaz feltételez anyagi, illetve nem
anyagi semmit, mely utóbbi tölthetné be eme üregeket. Materia
lista teoretikusok a kérdésben nem foglaltak semmit./
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P, P. főinstruktorhelyettes egzisztenciája állékonyság
szempontjából labilisnak mondható, mivel a felső rétegeket
egyedül negativ egzisztencia-kohézió tartja egyensúlyban az
elmozditó erőkkel szemben. Az alkotmány számításaink szerint
/össze/omlásveszélyes. Ezért kéretik az illetékesek sürgős
döntése P. P. főinstr.h. egzisztenciájának fölújitása, ill,
szanálása ügyében.
3ndapest, 1979. ........
A furócsoport MEG
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KISS EMŐKE:

Rend
1. Érdemelsz:
2. lehullott lomb ölet
3. ennyi ősznek egy szinét
4. hinár hajat, fulladást
5. egyensúlyozó két bohócot
6. tócsataposó távozást
7. bekeretezett füvet
8. homokkal *szeretkezést
9. közhangulatot
10. óvodát, iskolát és mindent amit
11. jogállamom megteremt dolgozóinak.

*

X
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X X X
asszonyom önt
zavarja ez a zene
leesik a mosott huzat
fürdőköpenyalatti
mindenkinekszóló

^

meztelenség
em,
lék,
szem
a nap homlokomba gennyed
integet két jó bohóc
csörömpöl a hóban szánjuk
őket
a levegő szoritása.fölenged
kakasok közül boglyába
parázsló vakvilágba
fűbe harapom lenyomatom
hinár a hajam szétszór
szétszórom fejemen
kifestett óralaparc
számból kilóg egy kéz
tapadnak rá a tetvek
mint az enyvszag
hónalá beorditott életem
van mégis hely bejárlak
álmaid kézenfognak
adjuk el vásáron
gyűrűinket
JÖJJ ÜSD MEG A DOBOKAT BENNEM
utánam csúszik az egész világ
katonásan bemasirozik
a szemétvödörbe*
*
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Figyelem!
Minden művészetet kedvelő, művészettel foglalkozó fiatalnak
/gondolatok egy lehetséges csoport alapításáról/

Ez az írás segélykérő felhívás szeretne lenni, egy,
az ELTE szervezésében, de nem csak ELTÉ-sek. számára alakuló
összmüvészeti amatőr csoport megalakítására. Minden fiatalnak
szól, aki valamilyen módon művészeti tevékenységet folytat,
vagy szeretne folytatni bármely művészeti ágban.
Cikken három részből áll, Sándor Pál hires-szép filmjei
/Szabadíts meg a gonosztól, Ripacsok/ adják a három rész mot
tóját.
I. "Egyedül nem megy" - a csoportok, közösségek hiányá
ról, társadalmi és egyéni szakadásokról
TI. "Ez egyenlőre nem megy, és én sejtem az okát" - a mai
hivatalos amatőrizmus problémái, hibái
ITT. "Kell egy csapat" - az elképzelt művészeti alkotókö
zösség körvonalai
I. "Egyedül nem megy"
Kiindulásnak vegyünk egy cikket. 'Hahkiss Elemér: "Közös
ségek: válság és hiány" /Valóság, 1980/9«/ Ebből megtudhatja
az is, aki idáig még ezt a saját bőrén nem tapasztalta - hc^y
nincsenek közösségeink, semmilyen szinten. Hiányérzetünk vi
szont van.
Nosztalgiával beszélünk pl. a kávéházakról: barna csend,
márványasztalok, toll, napin, a levegőben feketekávé illata. •
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Hajnalokba fűlő viták, beszélgetések. A Nyugatosok kávéháza!
Kassákék kávéháza! Ma: a Hungária "káyéház" sznobok, kéjhöl
gyek, stricik, külföldiek, kávénénikék, álművészek törzshelye.
Csak külsőségeiben kávéház. A "Terminus" a Nyugatival átélién
ben még külsőségeiben sem az. A színházakban sikerrel fut a
Karády műsor, a Budapest Nagykávéház ésatöbbi.
Nosztalgiával beszélünk a hatvanas évek fiatalságáról,az
Illésről, és a köréjük gyűlt csapatról. Tömegextázis a Kissta
dionban. Koncz Zsuzsa sir. Ma: ál "Mi"~tudat: mi hobósok, mi
ricsések... mi csövesek, mi digók, sőt mi limbósok. Hazugság,
önbecsapás.
Sőt nosztalgiával beszélünk hajdani nagy alkoholizálása
inkról is: "Te öreg, múltkor is milyen banda jött össze, jól
berúgtunk.,."
A KISZ kongresszus előtt élénk viták országszerte: miért
nem funkcionál megfelelően a KISZ, miért formálisak a gyűlések,
összejövetelek? Az egyetemeken izolált emberkék mászkálnak a
folyosókon, nagy jégdarabokkal a szemükben.
Egy jóbarátom néhány nagyfröccs után egyszusszra megpró
bálta összefoglalni azt, amit ő®"szakadások"-nak nevez: öt
szakadást különböztet meg mai létünkben.
Egyén és természet elszakadása: műanyagvilág, szintetikus
v i i ^ , sztereo madárhang, zöldalma szappan. Betonkockák négy
szögei. Mikor járunk kirándulni? És hogyan?: szemetelünk,

jót

zabálunk, lakókocsi - összkomfort, minitévé /franc a sok szú
nyogba/ , hűtött sör. A fáradt olajat és a kocsi piszkát lehető
leg a Balatonba /Tiszába, Dunába/ - nem az enyém: össznépi tu-
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lajdon! Erdő-patakpart poszter összkomfortos magányunk falán.
Szinestévében zöld mező /fociznak/.
Egyén és társadalmi szervezet szakadása: a hivatalnak
packázásai, iktatószám, ocsmánybélyeg, kenőpénz. Ezen felül és
legfőképpen: nem látjuk át államgépet! Úgy érezzük, fölénk nőtt,
nincs már hatalmunk, sem beleszólásunk a gépezet folyamataiba.
Sakkfigurák a misztifikált Hatalom kezében. Ne szólj szám, nem
fáj fejem. "Józsi, te ne politizálj" Minek szóljak bele, úgy
sem én döntök, inkább fölteszem a kezem, szavazzuk meg, oszt
menjünk már haza. Ezen belül: az egyén érdeklődése és a világ
folyamatainak elszakadása: Tévékommentár. Mit akar ez a Khome
ini? Már megint az IRA. Lelőtték, felrobbantották - "fiam, hozz
még egy sört a frigóból! Mi lesz este, Derrick? Az jó."
Egyén és nemzet szakadását jól ábrázolja a "Viszonylagos
nemzettudat" c. cikk. /Hanák Péter, ÉS, 1981/30./ Lesz még sző
lő, lesz még lágy kenyér. "Heába, öregem, azért mi magyarok
mindig is értettünk a sundám-bundámhoz." Isten áldd meg...
Hajrá Magyarok! Hülye biró! Az ötvenes évek? Hmm... "Józsi,
mondtam már, ne politizálj!" Erdély? Hm... /"Józsi"/ Tizenötö
dike? /-"-/
A negyedik szakadás az egyén és a másik ember között tá
tong. Intrikák, fúrások. Mindennapos rosszkedvűnk a villamoson,
buszon, metrón. Figyeljétek meg, hogy minimális ingerre /vé
letlenül meglökik/ maximális reakció. "Állat! Barom! Nem tud
vigyázni" "Maga meg ne szóljon bele!" Te! Ott fekszik valaki
a járdán. - Menjünk innét." Ismeretlen szomszédok a tizediken.
A kilencediken. Mindenütt. Szerelem? Feljössz? Ugyan, most
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mit izélsz, gyere már! Úristen! Úgy maradtál? "Akar velem be
szélgetni?" Hagyjenek békén! Senki nem érdekel. Nem érdekel!
Nem érdekel!
És a magány megoldás? Ötödik szakadás az egyén belső meghasonlottsága. Eszméink, ideáink és a valóság. Ránk erősza
kolt szerepek. Elfogadod? "Beilleszkedtél", Nem fogadod el?
TBZ /a tébécé után most ez a népbetegség: Társadalmi Beillesz
kedési Zavar/. Mást gondolunk, mást mondunk, mást cselekszünk.
Mindennapos megalkuvásaink: cserélhető gerincoszlopok. Tükörbeköpés egy részeg éjszaka után. Alkoholranglista, Dohányrang
lista, Szivinfarktusranglista. Öngyilkosságranglista, Autenti
kus lét? Identitástudat? Otthon lenni a világban? Hehe /ahogy
Yonnegut mondja/.
Nem állitom azt, hogy ezek a válságjelenségek, melyek
nek egy része világjelenség, más része specifikus, megszűnné
nek, ha lennének közösségeink. Félresiklott világunkban nem
tüneti kezelésre lenne szükség.
De mégis, a közösségek, a jó közösségek sokban segítené
nek, enyhítenék rosszkedvűnk telét. Mukahely, ahová szivesen
bemegy az ember, lakótelep, ahol otthon vagyunk. Művelődési
ház, ahová belső igényem - s az ott levő közösség - miatt he
tente el kell zarándokolnom, Stb., stb. Nem más a helyzet a
művészeti szférában sem, s azon belül az amatőr művészeti mozgalomban.
II, "Ez egyelőre nem megy, és én sejtem az okát"
A társadalmi kör-kór-kép után lássuk az amatőr mozgalom
jelenlegi helyzetét. Azt a kérdést, hogy kit tekintünk ma
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amatőrnek, hagyjuk a témakör végére, és először fussuk át a
magyar ma tőrmozgalom történetét. A felszabadulás utáni prodúktivitási-láz, az új lehetőségek, megváltozott körülmények, /mű
velődési ház-rendszer/ és nem utolsósorban a változőfélben le
vő tudattartalmak lendítették fel a magyar amatőrmozgalmat,
úgyhogy az ország szinte tele lett házi színpadokkal, szavaló
körökkel. Ez a produktiv csoportszellem a hatvanas évek elejé
re jelentősen lelohadt. /Ezt jelzi, hogv művelődési házaink ki
nőtték a nagytermeket, több, egymástól elszigetelt klubszobára
lett inkább igény./ A mozgalom némi pangás után differenciálód
va újraindult, gondoljunk csak a hatvanas évek végén jelentő
sen ható ifjúsági színpadokra, pol-beat mozgalomra, és ezek
össznépi áramlataira. Az amatőrmozgalom azonban a régi, össz
népi színezetét elvesztette. Ma az amatőrizmusra elsősorban az
jellemző, hogy a fiatalság igen jelentős része dolgozik akti
van benne. Az amatorizmusban ma a képzőművészeti vonal és az
amatőr színjátszás dominál leginkább. Tekintsük csak a képző
művészetre: mi a helyzet itt? /Én elsősorban a képzőművészeti
mozgalommal foglalkoztam eddig, igy tapasztalataimat is, a
felsorolt példákat is innen meritem. Azonban meg vagyok győ
ződve arról, hogy amit leírtam a képzőművészeti körökről, az
nagy vonalakban igaz az egész amatőrmozgalomra is./ Évente
néhány nagy országos találkozó, és állandó helyi kiállítások:
itt láthatjuk az amatőrök munkáit. Megalakult az AKT, az Ama
tőr Képzőművészeti Tanács, sőt a színjátszóknak is van ilyen
országos tanácsúk. A. Népművelési Intézet megpróbálja koordi
nálni, összefogni és irányítani az amatőrizmust. Mégis mi a
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baj? Az egész mozgalom valahogy lelassult, sablonossá és fej
lődőképtelenné vált. Ebben a cikkben nem vállalkozhatom a tel
jes okfeltárásra: ez jóval több időt, lehetőséget és körülte
kintőbb munkát igényelne.
Miben mutatkozik meg az amatőrmozgalom válsága? A teljes
ség igénye nélkül lássunk néhány dolgot, milyen kép fogad ben
nünket általában egy képzőmüvészkörben: van néhány gimnazista
srác, kockát, csendéletet, maximum csontvázakat rajzolgatnak.
Lennének terveik, elképzeléseik, de nincsen fórum, ahol beszél
getnének, magyarul: e konstruktiv és egészséges légkör hiány
zik. A képzőmüvészkörök - tisztelet a kivételnek - önmagukon
belül is csoportokra szakadtak. A gimnazistákon kivül van egy
másik, idősebb és meglehetősen heterogén csapat: ők aktot,
portrét festegetnek. /Ha valaki nagyon aktivan és nagyon akar
va fest aktot, az általában a főiskolára készül: így őket nem
is tekinthetjük amatőröknek./ Van ezután egy harmadik csoport,
ők nem is nagyon járnak a szakköri foglalkozásokra. Otthon dol
goznak, munka után és vasárnap. Az elkészült jobb-rosszabb ké
peket behozzák a szakkörvezetőnek, ő nyugtázza - "á-már-megint-dolgoztál-no-jól-van-Lajoskám" és beteszi a képet a fal
mellé, hogy jó esetben a szakköri belső kiállításon, még jobb
esetben néhány országos kiállításon láthassuk viszont. Vannak
azután képzőművészeti előadások, ide a tagság egyetemesen be
ballag, egyetemesen meghallgatja - a sokszor tényleg érdekes
és jó színvonalú előadást, majd szétszélednek. Vitának, lel
kes sör- és cigarettafüstízü éjszakába nyúló lázas vitának
nyoma sincs. Es az országos találkozókon sem jobb a helyzet,

111

sandán nénik egymás képeit, megpróbálnak technikai titkokat el
lesni, Vita, közös eszmecsere itt sincs, A szakkörvezetók néha
szak-összeülnek,•beírják egy számoszlcpba, hogy mennyivel nőtt
a taglétszám és hány kiállítás veit, egy másik számosziopba,
hogy mennyi festéket, rajzpapírt, emésztett föl a kör. Ez utób
bi szánoszloptól a művelődési ház igazgatók általában szemöldökrárgást kapnak, - elvtársak, kevés a pénz, miért kell maguknak
ennyi olajfesték? A szakkörvezető engedelmesen bólint, sőt ta
lán azt is megjegyzi egy suta vigyor kíséretében: "Hehe, hát
igen, a jelen gazdasági helyzetben mi megértjük persze,,," Or
szágos kimutatások készülnek a népművelési Intézetben, és szö

kőévekben egy-egy amatőrt felvesznek a Képzőművészeti Alapba.
/Aki másnap öt centivel elnéz volt szakköri társa fölött - emez

viszont sárgán bámul rá, hiszen ez az amatőrálmok netovábbja:
az

laptagság! / Hegük a különböző körök is izoláltak, a képző-

művészkör rivalizál a fotókörrel, ez viszont az amatőrszínpa
dot nem szívleli, ők pedig a képzőművészeket utálják és így
tóvá' . A szakkörvezetők a müv. házban ádáz csatát vívnak a
költségvetés elosztásáért, gondolhatjátok, hogy ez is milyen
jó csoportszellemet eredményez. Itt áll tehát a mozgalom sző szerint, ráadásul az irányítás az összes amatőrt egy telep
alá veszi. Amatőr az a vasárnapi festő is, aki Kortobágyot
fest képeslapról és a perspektíváról azt hiszi, hogy az valami
afrikai betegség. Amatőr az az igen kedvelt naív művész is,
aki sokszor sem r.em naiv, sem nem művész, csak egyszerűen nem
* á rajzolni. Amatőr nálunk az is, aki szépen lekoppint néhány
motívumot a "profiktól" ós ügyesen ötvözve ezeket tetszetős
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képeket gyárt tartalom nélkül, ill. látszattartalommal. /Itt
jegyzem meg, hogy az utóbbi időben - sajnos - ez a tendencia
felerősödött. Egyre több technikailag jól megoldott képet lá
tunk a kiállításokon - általában absztrakt-geometriai konstruk
ciók ezek, hiszen lemásolásukhoz csak némi szín, forma és aranyérzék kell - de mögöttük se szív, se lélek, se szenvedély..,/
Amatőr az az - egyébként igen nagyra becsülendő munkásember aki a nagykalapács mellől kikapcsolódni vágyva vagy régi,

gye

rekkori elképzeléseit realizálva izzad ki magából valami képet.

/6 általában azért dicsérő okleveleket is szokott kapni, ahol
eddig nem kapott, ott ezután egyszerre legalább hármat adjanak
neki, szebb a békesség, nem?/ És amatőr az is, aki látástól "ikulásig rajzol, mert főiskolára készül. Pedig ők - szerintem nem amatőrök úgy, ahogyan én ezt a szót értelmezem. !'evezzük
őket műkedvelőnek, hobbystának, naivaknak, bárminek, csak ne
amatőrnek. Mert amatőr az: akiről még idáig nem írtam. Az az
emberke, általában fiatal, aki mivel belátta: különböző okok
miatt nem lehet, vagy egyszerűen látva a profik mai helyzetét:
nem akar hivatásos festő lenni, de élete értelmét látja mégis
a kreativitásban, az alkotásban, a művészetben. Fa szerencséje
van, hasonló munkakörben helyezkedik el /kirakatrendező, deko
rációs, kiállitásvezető/ vagy ha nem, a 3 óra leteltével dol
gozik, fest. No nem állandóan, 6 az, aki sokat Ó3 érdeklődve,
tapasztalatokat gyűjtve járja a kiállításokat; aki megnézi a
magyar filmeket is, aki zártkörű filmbérleteket vesz, aki min
den kis előadásra, ankétra eljár, aki pénzét művészeti könyvek
re költi. Ea állandó tervei vannak. Xeptervei, filmtervei, fotó
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tervei. Szereti csinálni, és sohasem elégedett azzal, amit csi
nál.Mindig jobbra, újabbra törekszik. És ráadásul még /a szak
körvezetők idegességére/ mindenbe belekontárkodik. Fest, de
fotózik és szinpadon szeretne játszani. Filmforgatókönyveket
ir és szobrot farag. Élni akar, tenni. Jelen lenni. Hatni,
Társakra, csoportra, mozgalomra vágyik. És ez az, ami nincs!
Zzek az emberek /ismétlem, tisztelet a szerencsés kivételnek/
elmagányosodnak, megfáradnak és beleszürkülnek az amatőrmozga
lomba, Harminc éves korukban pedig szemberöhögik azokat a húsz
éveseket, akik egykor ők maguk voltak. Ez az erőszakos egyenlősdi, ami uralkodóvá vált az amatőrizmusban, ez nem segit ne
kik, sőt árt. Es itt van egy másik, inkább technikai és enyagi
probléma: az amatőrizmus technikai felszereltsége nem olyan,
amilyennek kellene lennie. Az új technikák, amivel kísérletez
ni, próbálkozni lehetne, szinte kizárólag csak a profik kezében
csoportosulnak. Márpedig, aki ismeri a mai kortárs művészetet,
az tudja, ma jelen lenni, színvonalat tartani, ez sokszor egyet
jelent azzal, hogy a mai technikát birtokolni. Bizonyára olvas
tátok e Filmvilág video-riportját. /1980 vége/ Nyugaton a
video-müvészet már megszokottá, általánossá vált. A riport sze
rint Magyarországon vérlázitóan összekuszált ez a kérdés. Nincs
video-kultura. A müv. ház a sokszor már elavultan vett készülé
két képtelen kihasználni. Néha nem is tudják kezelni. Jó eset
ben a fotókör szekrényében hét lakat alatt őrzik. /Képmagnó
szalagra ugyanis már nincs pénz./ Ka nagyritkán amatőrök for
gathatnak vele, elkészül még egy sablon dokumentarista film,
a helytörténeti szakkör munkája, öregek napköziotthona, bull
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dózer takarítja el a sufnikat, mögötte föltűnik az új lakótelep,
lemenő nap, tő, hattyúk. Az amatőrfilmesek fekete-fehér filmre
forgatnak dokumentumjátékot, vagy izzadtságszagú beállított je
leneteket, Magyarországon amatőr csak nagyritkán forgathat, és
akkor is óriási nehézségek árán pl, modern, vagy akárá szürrea
lista filmet. Ez csak Bódy Gáborok privilégiuma? Az amatőrszinjátszóknak is vannak hasonló sirámaik, bár technikailag ők van
nak a legjobb helyzetben. Beszélnem kell még arról a létezőmegkülönböztetésről, amely az egész magyar művészeti életet át
itatja a profi-amatőr kérdésben. Az amatőr szónak még mindig
van pejorativ értelme, melyet a mozgalom heterogénitása, a
gyengébb produkciók bemutatása /egyenlősdi/ alá is támaszthat.
Ne féljünk kijelenteni, vannak élcsapatok és vannak tulajdon
képpeni műkedvelők. Az élcsapat jelentse az igazi amatőrizmust
/bár, ha belegondoluk egy bizonyos művészeti szint felett fe
lesleges beszélni profiról és amatőrről... csak művész, ill.
művészet van. Gondoljunk pl. a Stúdió E. munkásságára./ Az
amatőr ne legyen a profi művész mostohatestvére, ne legyen
pótcselekvés és ne legyen szelep. Lengyelország művészete
azért volt jó és friss, mert ott nincsen éles határvonal az
amatőrök és profik között. Lendületűket az is adja, hogy az
amatőrt nem befolyásolják azok a klisék és konvenciók, melye
ket a profikba esetlegesen belenevelnek a főiskolákon. Az ama
tőr ne törekedjen "profi babérokra" és a profi ne féljen az
amatőr élcsapattól. Az ÜSA-ban a profimüvészek rendszeresen
összejönnek az amatőrökkel, pl. technikai tapasztalatcsere
céljából. Ilyen nálunk fel sem merült. Az amatőr itt egy meg-
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tűrt, mostoha öccs, aki eleve nem is tudhat úgy, mint egy pro
fi* Összegezve tehát: az amatőrmozgalom válságjelenségei többek között - az erőszakos egyenlősdi,

a felülről jött kon

cepciók, formák, klisék ráerőltetése a mozgalomra, a csoportok
elszigeteltsége és sokszor rivalizálása, a technikai felszere
lés és tapasztalat alacsony szintje, az amatőr-profi kapcsolat
teljes hiánya, az amatőrizmus mint ''ugródeszka” a profivá vá
láshoz, és főleg: a művészeti csoportok csak látszatközösségek
az emberek nem egymásért, a közösségért, a beszélgetésért és
közös alkotásért mennek a szakkörbe, hanem azért, mert ott
egyhalomban van néhány rajzbak, papír, máshol nagyítógép és
kamera.
A jövő a kollektiv alkotásé. Ezt nem én mondtam, hanem
az avantgardisták, úgy a század elején. Csak mi még mindig nem
eszerint gondolkodunk. Jó nekünk ez az amatórizmus? Nem. Mi
kellene tehát?
III, Minarik Endre, gőzmosodás, poros és mindig lifegő
viharkabátban, hóna alatt egy bőrfoci, lassan elindul,
ezt motyogva: "Kell egy csapat"
::i is szeretnénk tehát egy csapatot, mi: amatőr festők,
verset fabrikálok, pantomim-szeretők,

filmet-csinálni-vágyók,

zenét próbálgatok. Ha nincs "készen" olyan formáció, ahová be
társulna tnárk, legjobb, ha magunk kezdünk hozzá.
Jehéz lesz, de megéri.
’ovidén szeretném felvázolni ennek az elképzelt - idea csoportnak a körvonalait. /EMjáróban jegyezném meg, a most
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következő elképzelés saját tapasztalataim, olvasmányélményeim
és néhány jóbarátommal való beszélgetés alapján kialakított
fikció, vázlat. Nem szentírás, é3 nem kötelező érvényű. Közzé
tehető és elvehető belőle gondolat. Továbbgondolható é3 tovább
is kell gondolni. Igazi formáját csak a gyakorlat adhatja meg,
a realitással való szembesítés alakíthatja ki,/
Elképzelt neve: Művészeti Alkotócsoport. /Rövidítése:
MA - nem véletlenül emlékeztet Kassák lapjára, mozgalmára és
törekvéseire./ A név nem jelzi, hogy mi ez: fotókör? Képzőmű
vészkor? Szinpad? Is-is. Ebben a csoportban paralell létezné
nek az összes művészetek szekciói, egymást segítve, közösen
dolgozna fotós és festő, iró és szinpados... A csoport alap
egységei a szekciók lennének.
Itt a megszokott kategóriákat találnánk: fotósok, festők,
irók, költők, szinpadosok stb. Képzeljetek el egy kiállítást,
ahol a megszokott falraakasztott képeken kívül az egyik terem
ben filmet vetítenének, utána a másik teremben felolvasást
tartanának, miközben mozgásszínházát is látunk. Vagy: mozgásszínház vetített háttérrel /filmesek, fotósok, festők/ és szö
vegalátétekkel /irók, költők/. És a tartalom is, a mondanivaló
is egy fő gondolatra épülne.
Miről is lenne itt szó: lesznek szekciók és az ezekből
szerveződött nagyobb egység, maga az Alkotócsoport. Bizonyos
időközökben összejönne az egész társulat, s meghányná-vetné
a világ dolgait. Vagy ami az eszébe jut. És közösen kidolgozna
egy tematikát, gondolatrendszert, ami mindenkit érint és fog
lalkoztat. A közösen megbeszélt problémakört járnák körbe a
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szekciókban, mindenki a saját területén. Az alkotásokból egy
olyan, technikailag, kivitelezésben heterogén - de gondolati
lag egységes anyag jönne létre, melyben az alkotások önálló
egészek ugyan, de együtt felmutatva /egymást erősitve, interferálva/ állanának össze egy nagyobb egésszé. ITincs arról szó,
hogy a szekciókban csak ezeket a közösen megbeszélt témakörö
ket lehetne kibontani. A szekciók másrészről öntörvényüek is:
saját tematika alapján szekción belüli programok futnának, sőt
- ami jelenleg minden amatőr körben igy van - mindenki reali
zálhatná saját, egyéni elképzeléseit is, önállóan dolgozhatna,
kísérletezhetne,
képzeljétek el, ka ezeket a szekciókat sikerül a teljes
demokrácián alapulva paralel rendszerbe tömöríteni, előbb—utóbb
kialakulnának a "hibridek” pl. az írói szekció munkájára, műso
rára vizuális háttérprogramot tervezve a fotó és a képzőművész
székei^ vagy fordítva: egy ötletes tematikájú kiállítás vers
írásra "ösztönözné" az irói szekció tagjait stb.

A közös összejövetelek célja - a csoport egységes arcula
ta, tematika kialakítása mellett - éppen az, hogy az eddigi
megszokott izoláltságból: "én csak fotózok, te csak festesz"
kimozduljon az egyén. Foglalkozzon mással is, teljesítse ki
magát. Arról nem is beszélve, hogy sokszor éppen nem a "szak
mabeli" pl, egy színjátszó, veheti észre a fotósok hibáit. Fgyegy szakág más szemmel való vizsgálata, a nézőpontok állandó
változtatása, mozgása; ez is lényeges dolog! Még egy fontos
narentur: a szekciókban az állandó önképzés, szakmai képzés
szükségessége miatt meghívott szakemberek tartanának előadáso-
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kát, egyrészt a száknál trükkökről, eszközökről, technikákról,
másrészt a szakág történetéről, hires-hirhedt alkotásokról. Hi
szem, hogy ha pl, a képsőmíirész szekcióban előadás lenre mondjuk
a "neoavantgard festészet1’ cimmel, ott nemcsak szekciótagok len
nének, bőven akadna ott érdeklődő fotós, író, színházas is.
Az eddigieket összefoglalandó, - az Alkotókor felépítését
megpróbáltam vizuálisan is rendszerben ábrázolni:

Több szekció "interfe

Zgy adott szekció.

Az envén. "észt

renciája", közös akci

rész-müv.-i ág. Az

vesz az A.kör

ók, egymásra hatás

Alkotóköri temati

egységes profil

kán kiviil saját prog munkájában, a
Az Alkotócsoport egé

rammal dolgozik, a

sze, a szekciók összes műfaji sajátosságok

szekció saját kí
sérletezésében, de

sége. Közös viták, es

megfelelóén.Kisérie

ezeken kívül saját

tek, előadások, kéthe

tek, szekciókiállítá

elképzeléseit rea

tente, V ,

havonta. Egy sok, Alkotókörtől

lizálhatja, 3

séges gondolati temati független szereplé

rendelkezésre ál

kán alapuló, minden

sek, szekción belüli

ló közös eszközö

müv.-i ágat mozgósitó

de nyitott előadások,

ket ha sználva.

programok, akciók, ki

önképzés.Keghivott

állítások.

előadók, "szakköri
munka".
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Mindez nagyon szép - de egy lényeges nehézségről még feltét
len Írnom kell: és ez a hely kérdése, A közös Alkotóköri össze
jövetelek, viták akár az egyetemen belül is lebonyolithatóak,
valamelyik kLubban. De a szekcióknak állandóan hely kellene. A
fotósoknak fotólabor, a színházasoknak színpad, a képzőművé
szeknek szintén műterem, talán az írók-költők vannak a legjobb
.elyzetben, ők időnként összedughatják a fejüket valamelyik
klubban, írni otthon /is/ lehet,
A legszebb idea /ami ma sajnos még tényleg talaját vesz
tett/ az: ha lenne egy olyan művelődési ház vagy intézmény,
ahol egymásmellett, egy épületen
3

belül lehetne kialakítani

szekciók termeit, s ahol lenne egy nagyobb "társalgó" is,

a közös vitákhoz, előadásokhoz, beszélgetésekhez, akciókhoz,
Mz azonban ma /még/ fikció, kekem az az elképzelésem, hogy
egy-egy szekciót el lehetne helyezni a főváros területén müv.
házakban, esetleg kollégiumokban, egyetemi vagy főiskolai épü
letekben.
Bizonyára akad felszereléssel rendelkező fotókör valahol,
ami - valljuk csak be bátran - bedöglött, alig funkcionál, ki.asználatlan,
Találunk ilyen képzőmüvészkört és színpadot is. Másrészt
nem kell tartani bizonyos fúzióktól sem: a sok-sok színpad-csí
rából kialakíthatnánk egyet, de jót. Fel kell kutatni a ki
használatlan termeket. És ehhez segítség kell. Gondolok itt
els 'sor: ar az TLTi— KI3Z támogatására, a többi egyetem és fő
iskola segítségére, a népművelés tanszékre és néhány "prog
resszív" művelődési intézményre. Támogatás kell, mégpedig je-
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lentos, a szekciók technikai alapjainak biztosításához is. Min
azt az előzőekben írtam, az amatőrizmus "lépéshátránya" a pro
fizmushoz képest részben a technika birtoklásának hiányában,
ill. a szakismeretek hézagosságában keresendő.
Modern nagyítógépek; film-felvevő és fényképezőgépek;

3

zi

tanyomóberendezéeek; video, magnók - ez nem luxusigény, hanem
lét és indulási alapja egy mai, modern, hatni akaró ama tőrcso
portosulásnak,
lassan elérkezem cikkem végéhez, melyet már többször át
írtam, átfogalmaztam. Miért e bizonytalanság? Mem szeretném,
ha félreértenétek. Jó lenne, ha minél többen jelentkeznétek
ennek az Alkotókörnek a megalapítására. De egy pillanatra se
gondolja azt senki, hogy kjnnyil lesz a dolgunk. Nem lenne jó,
ha a hirtelen fellelkesülést hirtelen csalódás követné. Tudom,
hogy sokakban van igény egy csoportra, közösségre. De ezt nem
tudjuk máról-holnapra kialakítani, megszervezni. /Gondoljatok
csak terem-problémára./
Ha jót akarunk csinálni /márpedig azt akarunk, nem?/,
ahhoz idő kell, sok energia, türelem és megértés. Nem hiszem,
hogy problémamentesen néhány hónap alatt létrejönne ez a cso
port.
Kérek tehát mindenkit, aki szeretne ebben résztvenni: ne
várjon csodát. Arról, hogy az Alkotókor létrejöjjön, és megta
lálja magának legjobb működési formát, - véleményem szerint legalább egy év kellene. Én ezt a csoportot nem rövidtávú tár
sulásnak szeretném elképzelni: miért ne gondolkodhatnánk
éves, /akár több tizéves/ közös együttdolgozásról?
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Jó lenne, ha sokan jelentkeznétek tehát.
Hangsúlyozom, nemcsak ELTEsek, minden alkotó, érdeklő'
hasonló elképzelésű pesti amatőr fiatal ! ! Sok ember sok !
Íven megfordul, sok mindenkit ismer, lehet, hogy a terem a technikai - felssereltségi problémákon hamar tudnánk segíl

ni, ha egyszer összejövünk, és mindenki hoz a tarsolyában c
leteket, elképzeléseket, javaslatokat, lehetőségeket. Lehet
hogy a vártnál nagyobb segítséget kapunk valamely intézmény
lényeg az, hogy gyertek, jelentkezzetek,
"A Jelenlét" - körül kialakult kis közösség akár a lee

irodalzii szekció magját is képezhetné. így tehát többaBzámb;
iejezez1
. be a felhivást: minél több müvészetszerető amatőrfií
jelentkezését várjuk, minden művészeti ágban!
Jelentkezéseteket a következő cinre küldjétek: ELLE K m
szeti Alkotócsoport, Bölcsészkar, Budapest, V. resti Barnabe
. 1.
]ovidén Írjátok le elképzeléseiteket az Alkotókörrel ka

csolatban, neveteket, cineteket s - ha van - telefonszámotok
hitetlen Írjátok r. a lapra, s azt, milyen területen /széke
r ’ szeretnétek dolgozni. A jelentkezéseteket összegezve /h
nyár. is leszűri:/ mindenkit értesítünk: mikor és hol találko

zz.

s próbáljuk tényleg megalakítani a Küvészeti Alkotócso

portot.

írjatok!
Szabó János és a
"Jelenlét" szerkesztősége
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JELENLET 10

az

ELTE
BTK
irodalmi
művészeti
kiadványa
felelős szerkesztős Csűrös Miklós
szerkesztőség:
szerkesztő: Petőcz András
munkátársak:
Horváth Tamás
Kukorelly Endre
Szabó János
lektor: Koczkás Sándor
Kéziratokat, rajzokat, fotókat az alábbi címre
kérjük küldeni: ELTE BTK KISZ, Bp., V., Pesti
Barnabás utca 1. "Jelenlét".
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Kukorelly îndre

Február van hideget jelent a meteorológia
A Váci utcában zömmel olasz vagy jugoszlá
V műanyag csizmában járkálnak a nők gyöny
örű formájú popsijuk mozog a répa formájú
nadrágban anélkül azonban hogy általános!
tanék
Nap mint nap elcsodálkozom ezen mikor ház
afelé megyek az egyetemről álmélkodás köz
ben alig ügyelve arra hogy bele ne lépjek
valami kis vállalkozásba

A fiúk Ausztráliában turnéznak itthon nag
y figyelemmel kísérjük a szórványos hírek
et a fiúk felkészüléséről Jól tartják mag
ukat pedig az egy hatalmas ország elég cs
ak a térképre nézni a mienk pedig egy ily
en szegény kis keleteurópai ország
1932 február van kínomban írom ezt mivelh
ogy elhatároztam szent esküvéssel
Gyakran bekapcsolom a rádiómat és zenét h
allgatok meg híreket attól függően hogy m
it sugároznak és csak ámuldozom mi minden
történik a fiúk közben már át is repültek
Uj Zélendba
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Petőcz András

A tömeg önfeledt pillanata
/első variáns/

A kiskorú társadalom. A kiskorú társadalom.
Mosolyog. Cumizik.
Csoki után kap a kiskorú társadalom.
A kiskorú társadalom szégyenlős kamasz.
Eocimeccsekre jár. Rekedtre üvölti a torkát.
A kiskorú társadalom balhékat csinál,
ezért szigorú ejnyebejnyét érdemel.
A kiskorú társadalmat dupla vállveregetésben kell részesíteni.
Ezután felszabadultan bólint. Nem politizál.
Engedelmesen ballag szülei után.
A kiskorú társadalom a tömeg önfeledt pillanata.
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A tömeg önfeledt pillanata
/második variáns/

Ezek persze sajátos társadalmi kérdések.
Szigorú önfegyelem.
Nem kell túlértékelni a dolgokat.
Előbb-utóbb bepelenkáznak vezetőink.
Megkapjuk a napi tejadagot.
A kiskorú társadalom.
Kiszolgáltatottak és szeleburdik.
Kezeltek és lekezeltek.
Iiegsímogatottak és felpofozottak.
A kiskorú társadalom sörözni szokott.
Kedvetlenül morog bajusza alatt.
A kiskorú társadalom.
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A tömeg önfeledt pillanata
/harmadik variáns/

Vannak, akik komolytalanok.
Fülük botját sem mozdítanák.
Ezek persze deviáns elemek.
A deviáns elemek a kiskorú társadalom legfőbb jellemzői.
A tudatos kiskorúak.
Az élvhajhász semmittevők.
Valójában ők a tömeg önfeledt pillanatai.
Bennük testesül meg a jövő.
Széttárt lábú álmodozás.
A tömeg önfeledt pillanata az életuntság.
Ez az értelmetlenség jellemzője.
A kiszolgáltatott élvezésé.
Valljuk be: bizonyos veszélyek is ebből adódnak.
Ahogy néhányan bemutatják a harakirit!
Amatőr módon, de eredményesen.
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Kiss Zoltán
STORY BOARD: A MENEDÉK

Egy régi könyvben, amely a Földről szólt, bukkantam er
re a városalaprajzra, s rögtön tudtam, hogy ez csakis a Me
nedék nevű város lehet, amit érzéseim és ösztöneim hosszúra
nyúlt árnyékaiban mindig is kerestem - így megmagyarázhatat
lan mások számára, hogy mit jelent nekem a Menedék nevű város.
A bátyám is emlegette néhányszor, de őszintén szólva, nem
emlékszem, miket közölt velem Menedékkel kapcsolatban /bár le
het, hogy ezek csak magukért való revelanciák voltak/, mégis
ez a szignátum annyi megmagyarázhatatlan fogalmat, képet és
vágyat bontott ki bennem... de az emberi nyelv összezavaro
dik, olyan, mintha nem tudnék japánul és nem használhatom gé
pelés közben a kettőspontot.
A Menedék egy tengerparti városka. A határozott partvo
nal előtt - mintha csak korall-sziget volna - körben vékony
ka, mocsaras földnyelvek húzódnak, /a legszélesebb nyelven
van az az épület/.
A város igen kicsiny, néhány épülettel, azok is nagy
részt földszintesek, egy főutcája van, a partvonal mentén
húzódó országút folytatása, enyhe kanyarokat, íveket húzva
a holt, sziklás, rideg partszakaszba, ami talán Ausztráliában
lehet, nem messze Pilbarrától /egyébként ez képtelenség, hisz
Pilbarra a kontinens középső vidékein található, az Ayers Rock
környékén./x Vagy az is meglehet, hogy valahol Argentinéban,
erre bizonyitékaim is vannak.
Minden vágyam, hogy eljussak abba az Épületbe, amit a
legszélesebb földnyelven találhatsz meg. Végre értelme lesz
az egész keresésnek, kérdésekkel fordulhatok újra a világmin
denség felé, és gyerekesen, erőszakosan, hisztériába fulladva
követeljem, kérjem a titkot.
Hector Pasquier, 1942.
x Tárgyi tévedések sajnálatos sorozata. Ausztrália ki
csinységénél, de még szerkezeténél fogva is igen egyszerű felépitésü. Észak felé a térszín lankásan lejt a tenger felé a
Pilbarra aranymezők felé, ahol még folyókat is találunk. Az
Északi Terület félsivatagos földjén, nem messze Alice Springstől van a világ legnagyobb sziklája, az Ayers Rock. Napkelte
kor a legcsodálatosabb látvány az Ayers Rock; narancsvörösen
izzó óriási vastömbhöz hasonlit. /K. Z./
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Kukorelly Endre
A könnyű gépfegyver hangja
1. Legtöbbször az áll emelvényen
aki leginkább csillog-villog
mikor megjelenik papírt hordoz
s tapsol néki a tömegbázis
Van aki benyit simán az ajtón
van aki megtorpan óhatatlan
és mikor idegen-vezetik
mindenhol áhítattal hsllgat
Vannak bizonyos törvényszerűségek
az ember kétségbeesetten analizál
bár ez itt nem tudományos cikk
inkább csak jelzem itten
2. A valóság fényes mint egy szemüveg
csillog-villog némelyik ága
a képernyőnkön villog gyakran
néha meg komor a valóság
A valóságban küzdelem folyik
Most ide kéne valami roppant kép
de néha olyan mulatságos dolog
egy ilyen küzdés ebben a melegben
Most a tűzfalakat nézem
Sárga és barna
Nagyon masszívan állnak
de eléggé pusztulás-színüek
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Gyorsfénykép

Volt egy fényképem

6 ki tudja hány képem is volt
de kiszórtam
ó ó egy tengeri úton
és láttam a szépasszonyt
amint végigvonult a hajón
levette ruháit és
eltűnt a legénység közt
a szőr
fennakad a
nyakán
valakinek
és annyira
hideg

Előléptetés

Az előléptetés közismert dolog
mindenki hallott már előléptetésről
I\Tem tréfadolog, mondják róla
de senki nem is gondolja annak
Az őrvezető szerint
ó jaj
a középső széksorok
mégis üresen maradtsk
mert ez milyen műfaj?
ez egy kurva-műfaj mondja
mikor feltölti létszámmal a széket
A sorozó bizottság
pedig csak négy-öt feje van!
mégis több trükköt tanulmányoz
mint egy zászlóalja emberanyag
A gyakorló ruhát a pofába dobták
és a szőrre szórtak bolhaport
Néha a port is a pofába dobták
de mindez még jóval előbb történt
jobbra át is meg balra is át
hisz sok idősíkban mozgunk egyfelől
és sok idő telik el ezzel-azzal
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Néhány mozgásforma

Az irodalomhoz nem kis pofa kell.
Úgy látszik mégis van pofám ehhez
vagy legalábbis gyakran úgy teszek
ha közben lapulok is szüntelen.
Mit fognak hát majd velem kezdeni.
Miért tolnak ki-be minden ajtón.
És hova rohanunk körülöttem
és nicsak én meg hová rohanok
pedig járkálni jöttem a járdán.
Vagy miért kérvényezek folyton és.
Hazudok folyton ha kérvényezek
csak hazudok drága testvéreim
ráadásul milyen csúnyán írok.
Bár tetszetősen Írok voltaképp.
Mindig rám lő kicsit a határőr.
Miért lő rám aki határőr kicsit.
De még a kalauznő is rám haragszik
velem szigorú az ellenőr-lány
és nem tudom hogy miért araszol
a fal mellett ez a tömeg ember.
Az egyiknek zenélő dobozt veszek
a másiknak elektromos puskát.
De mindnek ezt - azt venni nem tudok
pedig csak bennük reménykedhetem
ahogy Így járkálok itt a járdán
és nem hullik már a hajam sem mi
óta kenem.

RAINER M. JÁNOS:
Kulturális és ideológiai viták: az Irodalmi Újság
1953-1956
I. rész
BEVEZETÉS
Az 1950-es évek története a hazai történettudomány által
legkevésbé feldolgozott korszakok egyike. Az 1948-tól 1956-ig
tartó időszak jelenleg válik majd a politikai tudományok és a
történelem /munkásmozgalom és párttörténet/ által együttesen
vizsgált "félmúltból" a részletesebb történeti feltárás terüle
tévé. Ennek kezdő fázisában igen nagy jelentőségűek lesznek az
olyan kutatások, amelyek elsősorban az események pontos feltá
rását tűzik ki célul - vagyis az összefoglaló, szintétikus mü
vek "nyersanyagát" szolgáltatják, és szempontok, problémák fel
vetésével járulnak hozzá a korszakot egészében átfogó munkák si
keréhez.
A viszonylag kiterjedt, gazdagon dokumentált gazdaságtör
téneti munkák, a felszabadulást közvetlenül követő időszakra
vonatkozó, és a fordulat évéig igen alapos tényfeltárás alapján
álló politikatörténeti művek mellett az eddigi eredmények legki
rívóbb hiányossága a művelődés, a kultúra történetének feldolgozatlansága. Az 1948-56 közötti időszak részletekbe menő /politi
katörténeti/ feltárása igen későn kezdődött el, végülis 1978-ra
értek be ezek a kutatások, amelyek az első tudományos igényű,
részletekre is kitérő összefoglalást eredményezték a magyar tör
ténelem eme szakaszára vonatkozóan /is/. Ugyanakkor változatla
nul hiányoznak az e korszakra vonatkozó részlettanulmányok /po
litika, kultúra, sőt gazdaságtörténeti vonatkozásban is/. Nyil
vánvalóan alapvető nehézségeket okoz a forrásbázis hozzáférhető
sége, olykor feltárhatatlansága is, mégpedig nem csupán az el
sődleges, levéltári források vonatkozásában, hanem másodlagos,
de könnyebben hozzáférhető, forrásértékű anyagokéban /sajtó/
is. Természetesen kizárólag ezekre építeni - kockázatos vállal
kozás, éppen jellegüknél fogva.
Miközben a történeti kutatások csak éppen hogy elindul
tak erre az időszakra vonatkozóan, feltűnően megnőtt az érdek
lődés e kor eseményei, légköre iránt - a publicisztikában és a
művészetek részéről. A 70-es évek a visszaemlékezések, cikkek,
műalkotások sorát hozták "az ötvenes évek" témájában. Távolról
sem csupán a szemtanuk "összegezési" szándéka magyarázza ezt a
"hullámot" - egy szélesebb körű társadalmi igényről van szó. A
visszaemlékezések, műalkotások - értékes adataikkal, a kor han
gulatát sokszor hitelesen érzékeltető részleteikkel /olykor
egészükkel/ együtt is természetszerűleg szubjektivek. Éppen ezen a ponton kellene az objektív, higgadt történeti feldolgozá
soknak felzárkózniok: a fenti írások /szépirodalmi művek, fil-
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mek stb./ legjobb szándékuk ellenére sem vállalhatnak lényegük
től idegen^feladatokat. A tudományos igényű feltárás lemaradása,
a szubjektív visszaemlékezések, a sokszor tendenciózus "feldol
gozások" azonban szükségképpen hiányos, eltorzított történeti
kép kialakulására vezetnek, aminek távolabbi kihatásai is lehet
nek.
Egy másik szempont csak tovább erősíti a kutatómunka szük
ségességét. A szocialista fejlődésben az 1970-es évtized külö
nösen sürgető módon vetett fel kérdéseket /Magyarországon ezek
elsősorban 1968-tól váltak nyilvánvalóvá/. A 70-es évek gazda
sági, társadalmi folyamatai, ideológiai jellegzetességei /a
gazdaságirányítás új stratégiája, a demokrácia kibontakoztatá
sának igénye a társadalmi és ideológiai életben, a politikai
struktúrában, a világrendszerek egymás mellett létezésének "mód
ja" stb./ sok tekintetben visszamutatnak, sok vonatkozásban ép
pen az ötvenes évek jellegzetességeiből érthetők meg jobban.
Ezen a kevéssé felderített korszakon belül is különösen
nehéz az 1953-56 közötti néhány év megítélése. Ebben az időben
mind Magyarországon, mind pedig más kelet-európai országokban
válságjelek tapasztalhatók. Az 1940-es évek végén kiépített
gazdasági és társadalmi rendszer ellentmondásai különös heves
séggel törnek a felszínre Magyarországon, és végül tragikus
végkifejlethez vezetnek.
A dolgozat e mozgás legváltozatosabb ideológiai "részfo
lyamatára" próbál fényt deríteni. Az un. irodalmi életről van
szó. Az irodalmi élet nem az 50-es években szerezte különleges
funkcióját: közép-kelet-európai és magyarországi viszonylatban
közismert tény ez. Elég csupán itt a két magyar reformkorra,
majd a 30-as években a népi írók mozgalmára utalni. Ez utóbbi
val a hasonlóságot még fokozza a személyi folytonosságon túl az
a tény is, hogy egy kifejezetten irodalmi-írói csoport vált po
litikai mozgalommá.
Tanulmányunk tehát az 1953 júniusától 1956 decemberéig
terjedő időszak ideológiai, kultúrális közéletének egyes rész
leteire próbál fényt deríteni. Ebben az időszakban váltakozó
hevességű, de általában éles politikai harcok folytak, amelyek
az országban kialakult válsághelyzet kihívására keresték a vá
laszt. Ezek a politikai küzdelmek, amelyek során ellentétes
politikai koncepciókon kívül gyakran személyek és érdekcsopor
tok összecsapásai is lezajlottak, sőt a koncepciók harca is
személyi harcok képében jelentkezett, - kihatottak az ideoló
giai, irodalmi életre. Az irodalom /ideértve az irodalmi műve
ket éppúgy, mint az "irodalmi tudat" változásait, a vitákat, a
publicisztikát stb./ már 1948-tól politikai kérdéssé, a poli
tikai élet faktorává változott.
Ezt mindenekelőtt két tényező idézte elő. Egyrészt a nem
zeti hagyományod amely az írókat mindig a nemzeti élet politi
kai tényezőiként is számontartotta, az írók számára morális kö
telességként irta elő a sorskérdésekben való közvetlen, vagy
közvetett állásfoglalást. Ezt a szerepet a korai ötvenes évek
irodalompolitikája - amelyet elsősorban Révai József neve fém
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jelez, és amelynek mintája a 30-as évek végére kialakult Zsdenov-féle szovjet gyakorlat volt - még inkább megerősítette. Ez
a politika az Írókat - az előbb jelzett hagyományra támaszkodva
- az o^ztályharc, a szocialista építés élharcosaivá igyekezett
emelni - ami a gyakorlatban a külső politikai szempontok erő
teljes érvényesítését jelentette az irodalmi életben, és - ad
minisztratív eszközöktől sem visszariadva - a politikai straté
gia, sőt taktika igényei alá rendelte az irodalom belső, eszté
tikai szempontjait. Erre a módszerre és az egész helyzetre a
két legszemléletesebb példa az 1949-50-es "Lukács-vita"3 f és
az 1952-es un. "Felelet-vita".4
De különleges helyzetbe kerültek az un. irodalmi viták
egy másik szempontból is. Az 1953 júniusában elkezdődő politi
kai harc nem került közvetlen formában nyilvánosságra. A kétség
telen demokratikusabb, ésszerűbb politika Ígérete egyáltalában
nem párosult a demokrácia egyik alapvető kritériumával, a tár
sadalmi kontrolihoz szükséges nyilvánosságnak a megteremtésével.
Úgy is mondhatnék, hogy a demokratimus ellen irányuló elvi küz
delem a dogmatizmus által kialakított szervezeti formák között
zajlott le.
Az irodalmi viták tehát politikai szerepet is játszottak,
mégpedig kettős értelemben. Egyrészt reagáltak, tükrözték, ki
fejezést adtak a politikai irányzatok harcának, - tudatosan
vagy tudattalanul. Az általuk figyelemmel kísért időszakban
egészen 1955-ig ez az irodalmi közélet fő vonása. Az 1953-tól
bizonytalanul és tisztázatlanul elkezdődő reformfolyamat cikkcakkjai, útkeresései, az éles személyi ellentétek ellenére egy
bizonyos közösségi, összetartozási tudatot alakít ki az esemé
nyek szereplői között. Különösen megerősödik ez a reformfolya
mat leállítása, az adminisztratív intézkedések visszatérte után.
Ez az a pont, amikor az irodalmi viták a szeizmográf sze
repéből áttérnek a szellemi közélet aktiv formálói közé /54-ben
ebben nagy bizonytalanság uralkodott, illetve 54 előtt a kultúr
politika vezető szerepe nyilvánult meg/. Elsősorban 1956 elejé
től, a XX. kongresszustól pedig ugyané csoportosulás immár poli
tikai szerepet játszik, más csoportokkal /újságírók, Petéfi-kör
stb./ karöltve, egy ideig - tapasztalataira, radikálisként;
utóbb megosztva és csupán a derékhadban - októberig.
Jóllehet az irodalomtörténet csupán vázlatos feldolgozá
sát készítette el még 1953-56 művészi termésének,5 illetve résztanulmányok, D módszertani viták7 stádiumában tart, a dolgozat
ban nem térünk ki az egyes irodalmi művek elemzésére. Az iro
dalmi művek, illetve az irodalmi tudatot kifejező politikai
publicisztika között - bár úgyanazon személyek munkáiról van
szó - jelentős különbség mutatkozik.$ Politikai-történelmi
szempontból azonban ez utóbbi a fontosabb.
E vitáknak, e mozgalomnak már a kortársak véleménye sze
rint is a legfontosabb - sokáig szinte egyedüli fóruma az író
szövetség hetilapja /1954 júniusáig kéthetenkénti megjelenés
sel/, az Irodalmi Újság volt. A legjelentősebb publicisztikai
megnyilvánulások itt láttak napvilágot, még ha olykor el is
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ágaztak más folyóiratokba /Csillag, Uj Hang/, avagy később
- 56-ban - hetilapokba /Müvelt Nép/. Hatását illetően csupán a
későbbi visszaemlékezések, a kisszámú történelmi feldolgozások
/amelyek itthon és külföldön^ egyaránt kiemelik/ megjegyzései
re vagyunk utalva. Példányszáma 1956 tavaszáig kevéssel 20 ezer
alatt volt /összehasonlítás: Csillag és Uj Hang 5-5000 példány/
1956 szeptemberére 40 ezerre emelkedett. Az előfizetők névsorá
nak, illetve az un. hivatkozásoknak /más sajtótermékekben/ elem
zése az IU vitathatatlan hatását az értelmiségre új oldalról
világíthatja meg.10
I. "LELKIISMERETI VÁLSÁG"
Az 1955 júniusi határozat és az irodalmi élet
1953 júniusa, a Központi Vezetőség határozata /illetőleg
a július 4-i kormányprogram/ megszületésekor az irodalmi sajtó
vizein tulajdonképpen szélcsend honolt. Az irodalmi élet utolsó
"megrendszabályozása; az 1952 végi lírai vita11 azonban már a
válságjelek első, művekben kifejeződő tudatosításának kapcsán
indult meg. 1953 első felében azonban ezek a viták - felülről
indított polémiák révén - nem kevertek nagyobb viharokat. Az
irodalmi élet lerótta kegyeletét Sztálin halálakor,12 a tavasz
végén, a nyárjaiéjén azonban - a politikai élet változására mu
tató jelekkel10 párhuzamosan - sokasodnak az olyan jelek, ame
lyek szerint az ország helyzetének súlyosbodását, a súlyos bel
ső /és külső/ válságjeleket az irodalmi élet is érzékeli.
Megmutatkozik ez az Irodalmi Újságnak az országos válasz
tások elé irt cikkében,1^" ahol a szokásosnál nagyobb hangsúlyt
fektetnek a hazafiságra, a nemzeti egység alapjára. Darvas Jó
zsefnek, az írószövetség elnökének és népművelési miniszternek
május 21-i vezércikke - a választási győzelemben kifejezett tö
megtámogatás értékelése során már óvatosan utal arra a "nehéz
helyzetre", amelynek közepette választottak. A Csillag májusi
számában Kende István a mai drámairodalom helyzetéről írott elemzésében a színház, és a mai témáktól "tartózkodó" írók elma
rasztalása mellett a bürokrácia, az irányító szervek merevségét
is kárhoztatja /amellett Hegedűs Géza véleményét, mely szerint
a közönség ítéletét kellene ebben a kérdésben irányadónak tekin
teni, Kende veszélyes antimarxista nézetnek tartja, a "tömegek
spontaneitása" előtti behódolásnak/. Júniusban a Csillag közli
Veres Péter szatíráját, az Almáskertet, amely már korábban is,
de a következőkben újra a szenvedélyes viták kereszttüzébe ke
rül. Í5 Ugyanebben a számban Heller Ágnes, a Lukács György ta
nítványok körének jeles tagja a lenini kritikai tevékenységet
szokatlan módon nem az unos-untalan idézett frázisokkal jellem
zi,1 ® hanem Lenin józan, objektív marxista kritikai szemléletét
emeli ki, aki "nem dícsérgetett mértéken felül, szavainak súlya
arányban volt szavainak tartalmával".1 '
Szabó Pálnak a kormányprogramot ismertető vezércikke1^ jú
lius 18-án jelenik meg az IU-ban. Az 1953. július 11-i budapesti
pártaktiva során a hangsúlykülönbség Rákosi Mátyás és Nagy Imre
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értelmezése között már ismeretessé vált.-*-9 a program ugyan keve
set foglalkozott a kultúra, vagy az irodalom helyzetével, mégis
óriási hatást gyakorolt az írókra. Az ipari fejlesztés normális
növekedési ütemének helyreállítása, az ágazatok /nehéz-könnyű
ipar/ aránytalan fejlesztésének megszüntetése, az életszínvonal
javítását célzó intézkedések az egész gazdasági irányvonal módo
sítását jelentették az ötéves tervhez képest. Az irók sorában
jelentős részben helyet foglaló paraszti származásúak, és népi
írók számára /már ti. akik nem hallgattak/ azonban természetesen
az agrárpolitika változása jelentette a legkézzelfoghatóbb ered
ményt. Nagy beszédének az értelmiséggel és a törvényességgel fog
lalkozó része, a parasztkérdésben jelzett demokratikus fordulat
olyan elveket körvonalazott, amelyeket-bár a beszéd nem utalt er
re külön - az irodalmi életben is alkalmazni kivántak.
Ugyanakkor a júniusi határozat indoklása - a korábbi évek
ben elkövetett gazdaságpolitikai, társadalompolitikai hibák, a
pártélet, a vezetés torzulása az ezzel többségében azonosuló
írók körében mély megdöbbenést keltett. A néppel mindenáron V 8 ló összetartozás éppenséggel nem pusztán az irodalomkritika dek
larált elve volt, így a beszédben említett "eltávolodás a nép
től" valóságos lelkiismereti válságot teremtett. Nem csupán az
egyes írók személyes önvizsgálata merült fel, de az egész iro
dalmi termés - amely nyíltan közösséget vállalt a politikai vo
nalvezetéssel, megalkotásában és megítélésében világosan a poli
tikai hasznossági” elve érvényesült - megkérdőjelezése Í3.
Csírájában mindezek a kérdések, tehát az új helyzet kívá
nalmainak megfelelő írói és kritikai magatartás, a személyes
és korszakra vonatkozó mérlegkészítés problémái jelentkeztek
Szabó Pál említett írásában. A kormányprogramot olyan "vihar
ként" állítja be, amelyet Rákosinak az aktiván mondott beszéde
csillapított^le. Világosan érzékeli, hogy lezárult egy szakasz,
ám az igazi írónak nem kell szégyellnie eddigi munkáját. Az írók széles köreinek reakcióját fejezi ki, amikor így ír: "Végre
itt van az ú^ gazdasági rend, amely az író, tehát az irodalom
elől eltakarított minden nehézséget". Hamarosan kiderült azon
ban, úogy ez egyáltalán nem egyértelmű, és a nehézségek eltaka
rításának mértékét éppúgy, mint a Szabó Pál által nyomatékosan
hangsúlyozott írói felelősséget és példamutatást is különféle
képpen értelmezik a vezetés és az írók.
Az 1953-as év most röviden tárgyalásra kerülő három vi
tája, időrendi sorrendben: az un. "irodalomkritikai", majd az
egymással összefonódó irodalom-irányítási /drámai/ és "önvizs
galati" vita az IU hasábjairól indult el, míg a többi folyóira
tok hónapokkal később kapcsolódtak ezekhez.
Az un. irodalomkritikai vita egyfelől a szatírák megíté
lése körül robbant ki. Ennek korábbi előzménye az SZKP XIX.
kongresszusának beszámolója, ahol is Malenkov kifejtette, hogy
napjainkban az irodalomban Gogolokra és Szaltikov-Scsedrinekre
lenne szükség. A "szocialista szatíra" eddigi lényegi fölényét
a volt kapitalista uralkodó osztályok leleplezése jelentette,
most azonban elbizonytalanodtak az írók: milyen legyen a szo
cializmus visszásságait kritizáló vígjáték? Megszülettek az
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első müvek,
és jóllehet "mindenütt arról van szó, hogy egyes
bürokraták elrontották az alapvetően helyes gazdaság - valamint
általános politika^alapján felépített rendelkezéseket. /.../
Mindenütt szubjektívvá válnak az objektiv hibák,
továbbá irodalmilag eléggé középszerű alkotásokról volt szó, fellángolt a
vita. Ennek a középpontjában a szocialista viszonyokról szóló
szatíra "perspektívája" állott. Urbán Ernő az Almáskertről írott
kritikájában^ éppen ezt hiányolja, nevezetesen, hogy Veres Pé
ter nem mutatja be a bajok leküzdésének módját. Nagy Péter az
Irodalmi Újság augusztus 1-i számában vitatkozik ezzel a nézet
tel, megfelelőnek tartva a hibák tudatosítását, a szatíra társa
dalompolitikai attitűdjét. A későbbiek folyamán Kende I s tván^
és Mészáros István^« tanulmányai kísérelték meg a szatíra kér
dés elméleti tisztázását. Bár mindketten többé-kevésbé a poli
tikai szempontok talajáról kiindulva közelítenek témájukhoz,.
Kende Írása lényegében meg is marad ezen a ponton, Mészáros vi
szont marxi szövegek interpretálásával és Lukács György nézete
inek ismertetésével mélyebb irodalomelméleti fejtegetésekbe bo
csátkozik, és ugyancsak mestere szellemében a klasszikus örök
ség /Molière, Shakespeare, Gogol/ példáit használja fel. A vi
tában azonban mégsem ez, hanem az a jelenség a fontos, hogy az
irodalompolitikai vezetés hallgat; megvan a lehetőség a külön
féle álláspontok kibontakoztatására. Ennek eredményeként -a sza
tíra - kritikai szempontoktól függetlenül - győz, és nagy szám
ban található meg az irodalmi lapok hasábjain.
Az irodalomkritika és az irók közti "összecsapás" kezdetét
az augusztus 1-i IU szerkesztőségijeikké jelenti. 8 A mai témák
ról szóló művek iránti érdektelenséget az írók sematizmusával
magyarázza. A Eelelet-vita tételét visszájára fordítva leszö
gezi, hogy a politikai hasznosság, a helyes eszmei tartalom nem
párosult hiteles, életszerű ábrázolással. "Uj könyveinkben néha
egyenesen visszataszító állítólagos kommunista hősök érzelmi
közönye, felületessége, részvétlenségei'
29
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Válaszul Hegedűs G-éza
a kritika "nagyképu" szempontjai
helyett az olvasók igényeinek megfelelő irodalomról beszél. Az
írókat tehát a kritika, amely "egyszerűen elfelejtette, hogy az
irodalmat... a népnek írják" szürkítette el, a kritikusok, akik
közül "senki sem beszélt a ... tömegek ízléséről, csak uszályá
ról" .
A kritika felelősségét azután paradox módon éppen a kriti
kusok és szerkesztők méltatták bővebben. így Illés Béla^8 első
sorban a Déry már említett művét ért bírálatot utasítja el. A
se-hideg, se-meleg "megtámadhatatlannak" felépített elemzése
ket, a marxizmus-leninizmus, a "szovjet standard-művek" és a
forradalmi demokraták irodalmi vonatkozású citatológiáján ala
puló deduktiv "ráolvasó" kritikákat támadja Nagy Péter.31 a
Csillag októberi számában megjelent "kritikai jegyzeteiben"
Pándi Pál - csatlakozva Hegedűs Gézához - az irodalmi élet
elmaradásáért a bírálatot teszi felelőssé, Bodnár György kri
tikáját a "Simon Menyhért születése".c. Déry munkáról hozva
fel negativ példaként /Csillag, 1953 július/. A világnézeti
tartalom vizsgálatát szükségesnek érzi, de mint alapvető szem18

pontot, és főlegj a Déry korábbi "eszmei gyengeségeinek" mecha
nikus továbbvetitését elutasítja.
Ezekből a még egyelőre bátortalan jelzésekből is látható,
hogy az oldódás elérte az irodalmi életet. Az irány, az új maga
tartás megfogalmazása még bizonytalan. Még úgy tűnik, hogy a se
matizmus ellen 1951-ben elkezdett támadás folytatásáról, vagy
elmélyítéséről van szó. Már vannak "jelzések" /megszületnek, és
elég nagy számban jelennek meg paraszt-tematikájú" leleplező"
riportok, novellák" /. Egyelőre azonban az irodalom még "belügyeivel" foglalkozik.
A szeptember 30-i "Béke és Szabadságiban Háy Gyula szín
házi levele a magyar drámairodalom szegényes voltáért már nem
a kritikát, hanem a politikai irányitó szervek merevségét, ad
minisztratív beavatkaását okolja. Jó darabok az asztalfiókban
hevernek, viszont alacsony színvonalú alkotásokkal tele vannak
a színpadok.
Kende István, a Dramaturgiai Tanács
tagja, akit így
szemáyesen is érintett az ügy, az Irodalmi Újságban fejtette
ki véleményét.34 Háyt azzal vádolta, hogy "kaput nyit" az iro
dalom pártirányítását kétségbe vonó nézeteknek. Elismerte ugyan,
hogy bizonyos bürokratikus hibák akadályozzák a magyar dráma
fellendülésének ügyét, Háy fellépését azonban alapvetően té
vesnek tekintette, szerinte nincsen szükség "kívülről" védeni
az "elnyomott" írók ügyét /ezzel célzott Háy korábbi tagságá
ra ugyanazon Tanácsban/.
Az irodalmi pártirányítás az 1948-49 után kialakult iro
dalompolitika sarkalatos alaptétele volt. Elvi alapját minde
nekelőtt Leninnek 1905-ben irott, "A párt szervezete és §
pártos irodalom" címÜ^cikkének egy passzusa jelentette,^5 ha
zai gyakorlati megvalósítása pedig Révai Józsefnek "Megjegyzé
sek irodalmunk néhány kérdéséhez"3o c., a Lukács-vitában el
hangzott állásfoglalásával kezdődött. Lukács György "Irodalom
és demokrácia" tanulmánygyűjteményének elsősorban "Pártkölté
szet", ill. "Szabad vagy irányított művészet" című fejezetei
ben egy toleráns, az alkotói szabadságot, a művészi személyi
séget messzemenően tiszteletben tartó kultúrpolitikai koncep
ciót vázolt fel. /Természetesen ez hangot kapott más írásai
ban, mindennapi kritikusi, oktatói és politikusi tevékenyséében is 1945 és 1949 között.^'/ Révai ezt - Lukács más nézeeivel összefüggésben és azokkal együtt - elutasította, állásfoglalása az új kultúrpolitika alapvetésévé vált, és az "iro
dalmi fronton" is brutálisan tudatosította az 1948-1949-ben a
politikai életben végbement dogmatikus fordulatot.’5 A későbbi
évek irodalmi vitáiban pedig kibontakozott az irányítás valódi
természete is.
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Az írói publicisztika ennek feloldását már 1953 folyamán
érezte, és természetes módon támadások indultak az irodalompo
litika alapelvei ellen. E támadások hangneme sokáig rendkívül
óvatos volt. Egy szemtanú találóan írja, hogy"a sorok között
írásnak és olvasásnak egész iskolája alakult ki, minden szokat
lanul alkalmazott frázis külön jelentőséget nyer."39
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A kultúrpolitika merevségének bizonyos oldódása, vagy
hogy ilyen igények megjelenhettek - ez már mindenesetre válto
zás. Ezt.mutatja a Kende cikkét követő két reagálás. Hámos
Györgyé,
aki igyekszik kerülni a személyes momentumokat, és
"elhatárolódni" mindkét szélsőségtől, vé^ülis azonban nyíltan
mondja ki: nem lehet felülről való irányítással megszabni a
kulturális szükségleteket. "A sikernek is, a bukásnak is el-r
sősorban néhány kritika, néhány állami vagy pártfunkcionárius
véleménye a jelzője /.../, sikereink túlságosan hivatalos si
kerek, bukásaink hivatalos bukások". A vezetés bürokratizmusa
ellenében Hámos az írószövetség feladatait emelte ki. Gyárfás
Miklós^1 is az irodalom "eddigi lehetőségeinek" szélesítését
várja a vitától, bár hogy ezek a lehetőségek miért lehatárol
tak /műsorpolitika egyensxxlyával kapcsolatos problémák aka
dályozzák a magyar darabok nagyobb számú bemutatását, kocká
zatvállalás, bizalmatlanság felülről stb./ abban eléggé óvatos.
Ugyanilyen értelmű Háy Gyula válasza is, a november 21-i
Irodalmi Újságban. Megfogalmazása szerint az irányító szervek
bürokratikus módszereinek kritikája nem veszélyezteti a párt
vezető szerepét az irodalomban. Ezután az elvi elhatárolás után
azonban élesen kikel a műsorpolitika személyi döntéseinek gyá
vaságai, kötelező szempontjai ellen stb.
Az irodalom helyzetét az új politikai körülmények között
az írói személyiség oldaláról veti fel Kónya Lajos az IU októ
ber 24-i számában. "Az új kormányprogram megjelenése után két
féleképpen vélekedtek az emberek, s e kétféle nézetnek irodalmi
vetülete is van. Az egyik...: amit idáig írtunk és tettünk, az
lényegében jó volt. A másik nézet vallói igazolva látták minden
törekvésüket, amely a pártos irodalom, az irodalom pártirányí
tása elleni lázadás volt'1.' Kónya "költői önvizsgálata" jól pél
dázza a kommunista irók elbizonytalanodását, akik úgy érezték,
hogy a júniusi határozat által feltárt súlyos hibák fényében
elvesztették minden értéküket korábbi írásaik, melyeket naív,
de szilárd hitük táplált, bizalom a párt politikája iránt. Va
jon a párt hibázott, és mi nem vettük észre, avagy talán csak
saját vakságunk fordított el az élet realitásaitól? Talán azok
nak van /volt/ igazuk, akik ellene voltak a napi politikai "ak
tualitások" költői feldolgozásainak? - kérdezi riadtan Kónya.
A valóságtól, tehát a néptől való elszakadást kinek kellett
volna jelezni? A cikk azonban a kérdésfelvetéseknél tovább nem
megy, válaszai általános erkölcsi elvekben /bátorság és fele
lősség/ merülnek ki. Radikálisabb Molnár Géza önvizsgálata.^2
Diagnózisa hasonló, de mindenekelőtt az alkotók saját hibáit
emeli ki: "azt hittem, hogy a párt és a kormány direktívái
helyettesíthetik a nép hangját".43 a párt "nem látta, s mi
nem jeleztük /vagy csak kevéssé jeleztük/, hogy meredek az
út, kedvetlenné fásul a nép, felvéreződik a lába és foszlik
róla a ruha".44- A"jelzések" elmaradásáért viszont sokkal egy
értelműbben a "légkört", az irányítást teszi felelőssé, a ki
utat mindenekelőtt a "négy fal ledöntésében", a valósághoz va
ló ragaszkodásban jelöli meg.
Az irodalmi viták fokozatos élénkülése, a nyitott kérdé20

sek szaporodása lehetővé tett néhány kísérletet szélesebb horizontú értékelésre. Ilyen volt pl. Szigeti József tanulmánya,
amely az irodalom pártirányítására vonatkozó, ismert lenini és
sztálini elveknek a felelevenítése, a szovjet irodalompolitika
történeti elemzése mellett óvatosan fellépett az irodalmi irány
zatok szabadabb versenye mellett /utalva az irodalomról szóló
1925-os szovjet párthatározatra/, az adminisztratív beavatkozá
sok, a sematizmus ellen stb. Szigeti itt - név nélkül - Lukács
G-yörgy említett, az 1949-50-es vita során háttérbe szorított
nézeteit is megpróbálta feleleveníteni, és a későbbiekben ezek
az elgondolások - Lukács G-yörgy személyes részvétele nélkül,
sokszor reá való utalás nélkül - gyakorta előkerültek a viták
ban. Keszi Imre ugyanitt1^ a szocialista realista szemlélet és
módszer helytelen, stílusként való felfogásában látja az irodal
mi müvek "arcnélküliségét" - vagyis ugyancsak az alkotói szabad
ság, a szabad irányzatok érvényesüléséért száll sikra. Az iroda
lom új helyzetét, párt és író viszonyát, az önértékelési válsá
got legtudatosabban és legmesszebbmenő érvénnyel, legradikáli
sabban azonban Örkény István írószövetségi beszéde fogalmazza
meg, amely az Irodalmi Újság 1953. november 7-i számában "írás
közben" cimmel jelent meg.
II, "A NEMZET LELKIISHEKELS11
Örkény István: írás közben
Örkény cikke a Kónya Lajos-féle "önvizsgálati cikk" ref
lexiója, és az egész^53-as vitasorosat legérdekesebb darabja.
Személyes érdekességén és önvallomás-jellegén felül ez a cikk
fogalmazza meg legteljesebben az írók társadalmi közérzetét, és
önmaguk elé tűzött "szerepvállalását" 1953-tól 56-ig. A cikk
ezért a hivatalos állásfoglalásokban,4' vagy az új szakaszt el
lenzők írásaiban általában a "jobboldali" veszély, vagy elhaj
lás különösen fontos adaléka, általában név szerint megemlítve.
Örkény cikkéből sem hiányzik a visszatekintés, amelyet
kiterjeszt saját, háború előtti szerepére is. Szocialista rea
lista, 53 előtti korszakát egyértelműen beszűkülésként, a tel
jes valóság helyett "szempontok" szerinti ábrázolásként érté
keli, ez az értékelés azonban az eddigi megnyilatkozások rész
legességével szemben sok tekintetben döntő szakítást jelent a
48-49-53 közötti irodalom egészével /ezt általában "lyukasmo
gyoró könnyek"-ként említi.../.
"Fegyelmet fogadtam, s engedelmességet, s mily gyönyörű
ség volt engedelmeskedni! Mennyi gondolat, a képzelet mily sza
bad szárnyalása fogant ebből az alázatból, hogy szolgálok, sza
bad akaratomból szolgálom a történelem legnagyobb ügyét! Egykor...
szabad voltam; úgy voltam szabad, mint a víz színén táncoló du
gó. Most író lettem - részese annak a munkának, mely új medret
szab a folyóknak. /.../ De ez az állapot... nem volt örökké tar
tó. Idők jártával egyre több kérdőjellel találtam magam szem
ben'^. Majd a kérdések /melyeknek lényege, hogy a valóság valós
ábrázolása a párt, a politikai^hasznosság érdekeivel ellentétes/
szenvedélyes felsorolása után így folytatja:
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"Ezeket a kérdéseket eleinte mások rajzolták kézirataim
margójára" /utalás az '53 előtti vitákra, amelyek során Örkény
nek is kijutott a támadásból, a nevezetes "Lila tinta" c. novel
lája körüli "viharokban"/. "... utóbb már meg sem vártam az idegenek tollát. Felébresztettem vén cenzoromat... már magam ír
tam oda a kérdőjelet - minden oldalam szélére, minden mondatom
végére"/.../ Humorom elpártolt tőlem, savanyodni kezdtem, mint
a káposzta". Az író - mondja Örkény István - ezentúl nem lehet
csak a /megadott/ részletek ábrázolója, a valóság egészét kell
látnia és leírnia - "anélkül, hogy szempontokra kacsintana min
den leírott bekezdés után".
Az új helyzetben, amit a kormányprogram idézett elő, azon
ban még ennél is többre van szükség. Az író nem maradhat meg a
valóság ábrázolójának szerepében.
Ahogy a kormányprogramban is olvasható volt, hogy a hibák
eltávolították a pártot a néptől, tehát Örkény is felveti a nem
zet és író viszonyát. Az író mostantól nem kerülhet olyan hely
zetbe, hogy párthusége elszakíthassa a néptől. Némileg összetet
tebb megfogalmazásban: Az író "legyen a párt küldöttje a népben,
s a nép szószólóba a párt előtt". Túlmenően a fenti tételen, ra
dikálisan elmélyíti a szakadást a nép és a párt között, és az
irodalmat - hangsúlyozottan az írókat - hídként tételezi a nép
és a párt között. /Nyaktörő szakadék fölött - de egyik oldalra
sem állva./ A híd-szerepből következik - és ezzel máris az egyik oldalra is áll! - az irodalom jelzés jellege, tudniillik a
nép jelzáeei pártja felé, a nemzet lelkiismeretének funkciója,
az író-vátesz /próféta/ magatartásbeli attitűdje. Előadásában
ezt a következőkben fogalmazta meg:
"Mit jelent valójában az író hivatása?
Azt,' hogy az író szépítés nélkül írhat.
Azt, hogy ő s nem más vállalja a felelősséget azért, amit
leír.
Azt, hogy teret kap a kísérletezésre /.../.
S azt, hogy megszűnik illusztrátor lenni.
Ili nagyon sokat emlegettük hagyományainkat, de nem tudta,
töprengtünk-e eleget azon, hogy elődeink életművében vajon mi
is a hagyomány; /.../ azt, ami a lényeges és halhatatlan volt
bennük - az írói magatartást - legtöbben talán észre sem vet
tük. Pedig a mi elődeink és mestereink magatartásában van egy
sajátosan magyar - s különösen az orosz klasszikusokhoz nagyon
hasonlító - vonás, nevezetesen: a művész elhivatottáságának tu
data, az író nemzetmentő küldetésének tudata, Ady szavaival: a
költő vátesz szerepe".
Végezetül hozzáteszi az író tudásáról és ideológiai felkészültségéről: "Életismeretünk nem lehet kevesebb, tudáaank,
ideológiai felkészültségünk nem lehet fölületesebb, mint egy
országot kormányzó államférfié". Talán nem túloz Örkény monográfusa, amikor "majdnem kiáltványként" értékeli ezt az írást,
amelynek "jelzése" valóban reális bajokra figyelmeztetett a szo
cialista fejlődés menetében.
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Örkény cikkének egyik mozzanata tehát az író-vátesz, lelkiismeret magatartásformájának megfogalmazása. Másik - impli
cit - tézise: az íróknak önálló, sajátos és pótolhatatlan szere
pet- politikai szerepet is! -kell játszaniuk. A magyar írók ré
gi tradíciójának felelevenítése azonban az 53-ig gyakorlatilag
megtagadott önálló szellemi arculat és teljes erkölcsi-politi
kai és ideológiai függetlenség rehabilitációjával párosul.
Az Örkény-cikk a következő években az egyre nyíltabban
politikai színtérre lépő írócsoport ideológiájának és politi
kai platformjának első megfogalmazási kísérlete. Az írók poli
tikai szerepére és nemzet-lelkiismereti magatartására nézve ez
az írás meghatározó erejű volt, keretet és alapozást adott, amelyet most már tartalommal kellett kitölteni.
Bár a dolgozatnak nem témája, mégis figyelemreméltó, és
elemzés tárgya lehetne annak a nagyszámú irodalmi műnek társa
dalmi hatása, szellemi életet befolyásoló tényező szempontjá
ból való feldolgozása, amelyek 1953 végétől az "életbe való ki
lépés", a "szemüveg félretétele" stb. jegyében születtek. Jel
legzetes példa Kuczka Péter "Nyírségi Naplója", u amely a ko
rábbi, szocialista-realista költészet egyhangú, hatásvadász,
naturalista képeivel illusztrál - kivédhetetlenül valóságos ál
lapotokat. Elsősorban lírai művekről - és többségükben közép
szerű költeményekről, illetőleg az un. "irodalmi riportokról"
van szó, amelyekben írók - műfaji lényegüknél fogva leggyorsab
ban reagálhattak a kor eseményeire. Az irodalomtörténet érték
központú elemző munkája elsősorban e folyamat csúcsteljesítmé
nyeit őrzi meg /korszakunkban ilyen Benjámin László, Illyés
Gyula, Juhász Ferenc,Nagy László, Simon István, Csoóri Sándor
versei, Karinthy Ferenc: Ezer év c. riport-drámája stb./ a kul
turális közhangulat formálói között azonban az előbbieknek is
volt - sokszor irodalomtörténeti értékükön felüli - szerepük.
Már az Örkény-féle "kiáltvánnyal" szinte egyidejűleg nap
világot láttak olyan művek, amelyek igyekeztek a különböző szem
pontokból felmerülő igényeknek egyszerre eleget tenni. Tanulsá
gos példa ebből az szempontból az Uj Hangban megjelent vita
Szabó Pál és Nagy Sándor között. Szabó Pal, mint a népi írók
csoportjának egyik neves alakja különösképpen alkalmasnak érez
hette az akkor megkívánt irói-ideológusi szerepkört. írása
egyszerre írói önvizsgálat, szociografikus leírás a parasztpo
litika túlkapásairól, a téeszesítésről, lírai esszé, és egy
szersmind a Nagy Imre-féle koncepció fejtegetése a közép- és
kisgazdaságok lehetőségeiről. Vele szemben foglalt állást a
parasztság jövendőben! útjait tekintve, a harcosan kulákellenes Nagy Sándor cikke a folyóirat következő számában - hason
ló formai keretben. A parasztsággal kapcsolatban elsősorban a
tsz-ek sorsa került az országos érdeklődés középpontjába. Az
Írók "országjárásra" indulnak /Kónya "Útijegyzetek" a decembe
ri Csillagban, Déry nagy feltűnést keltő, a népi irodalom szo
ciografikus hagyományait tudatosan felelevenítő Ormánysági jegy
zetei az Uj Hangban, Márkus István Írásai/. A figyelem közép
pontjában azonban csak kisebb részben állnak szépirodalmi mü
vek. Az "irodalmi vita" fő tere továbbra is az írói publicisz
tika.
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III. "IRODALMI VITÁK”
Az IU 1953. november 21-i számában Kónya Lajos - az .."ön
vizsgálat” egyik fő kezdeményezője - intéz éles támadást Örkény
cikke ellen "Az író hivatása" címmel. Az írás egyfelől az Örkény-féle magatartásminta veszélyeit taglalja /pártosság és
pártirányítás tagadása, eddigi eredmények stb. vonatkozásában/,
másrészt a kormányprogram fordulatjellegét igyekszik tompítani.
/A program nem merőben új, csupán új szakaszt jelent./"Politi
kánk, szövetkezeti mozgalmunk, és irodalmunk erősödését jelen
ti az új kormányprogram." Nem alapvető hibák a hibák, emberi
gyarlóság és ellenséges kártevés eredménye. A cikk alaphangja
a "polgári veszélytől" való félelem. Igyekszik Kónya a váteszi
magatartás vitorláiból is kifogni a szelet. "Nekünk tudományos
elméletünk és élcsapatunk van erre a szerepre, hogy az váteszi
is, próféta is/.../. Mi látjuk a jövőt, nem tapogatózunk többé,
mint az elmúlt korok nagy költői". Saját korábbi cikkével is
ellentmondásban állítja, hogy a költők a nemzeti lelkiismeret
szerepét korábban is mindig vállalták és többé-kevésbé eredmé
nyesen.
Hasonló hangnemben és tartalommal utasitja el a?felbukkanó "polgári nézeteket, mint fő veszélyt" Molnár Géza ,,
és Fekete Sándor,34 A támadások elsőrendű célpontja
o főleg Örkény cikkében megfigyelhető kisérlet a pártirányítás
lazítására, illetve felszámolására. Bonckés alá kerülnek az
újonnan felbukkant "pesszimista" költői művek, mindenekelőtt
a Nyírségi Napló, és nem szűnt meg^a szatírák, elsősorban az
év vége felé bemutatott "Uborkafa"53 elleni támadás. Fekete
Sándor elsősorban Keszi Imre nézeteit bírálja, amelyeket kü
lönféle rendezvényeken, vitákon felszólalva ismertetett. For
rás hiányában is rekonstruálható, hogy Keszi, akit Fekete írá
sának címével "Irodalmi kísértet"~ként jellemzett, Révainak a
Déry-vitában ismertetett elveit támadta /a költői szubjektum
szabadságnak, az őszinteségnek, mint fő követelménynek, a ví
vódásnak, a moralizálásnak kispolgárivá bélyegzése és elíté
lése/. Jellemző módon a vitákat figyelemmel^kísérő Révai elu
tasította az Irodalmi Újság "védelmé t'1.3° Némileg differenci
áltabb Sőtér István álláspont ja,3 ' aki ugyan a par*tirányít ást
változatlanul elfogadja, de a párt és irodalom viszonyában az
írók alulról jövő jelzéseit emeli ki. Nem lehet az egész iro
dalompolitikát elvetni, mert ez messzemenő következményekkel
járna, hanem a végrehajtás hibáit, bürokratizmusát kell meg
szüntetni. Alapvető jelentősége lenne a kritikai életből szám
űzni a napi politikai szempontokat, ahogy azt a Magyar Nemzet
szerkesztősége teszi./
Másfelől Sarkadi Imre cikke58 sommás ítéletet mond az 53
előtti irodalom eredményeiről /vérszegény, torzít, egyoldalú
szemléletű és témájú, rózsaszínű, egyszóval "döntő többsége
csak kancsal fecsegés"/, és a valóságábrázolás teljességére és
igazságára figyelmeztet. Első ízben kap hangot a publicisztiká
ban az az elmaradottság /szellemi és anyagi/, amelyet már a
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Nyírségi Napló is hangsúlyozott, s amely azután Karinthy Fe
renc: Ezer év c. riport-novdLájában érte revelációként a szé
lesebb szakmai közvéleményt. Sarkadi szerint: "Népünk jelenté
keny része féllábbal még a múltban él. Azok az erkölcsi szabá
lyok érvényesek élete folyására, mint eddig, azokat a szokáso
kat követi, s nagyjából azonosak az igényei is".
1954« január 16-i vezércikkében Molnár Miklós a lenini
irodalompolitikái koncepció felelevenítésével az uniformizá
lás, a másolás ellen, az egyéni kezdeményezés mellett száll,
sikra. /A marxista-lenini kritikáért - már láthattuk Heller ig
nes cikkeit a Csillagban/. Ugyene számban Illyés Gyula költészettani esszé-sorozatának első darabja a pesszimista költé
szetről, versekről figyelemreméltó. Szatirikus mondataiban egyéni szabadságát hangsúlyozza; hogy mennyire devalválódott az
optimizmus és az életöröm az egyhangú versek kórusában, mégis
átüt az aggodalma, amelyet az irodalmi, lírai termés elszürkülése láttán érez. Az új szakasz lelkes igenlői között találjuk
Déryt is, aki Illyés cikkéhez Írott "Hozzászólás"-ában59 to
vábbra is támadja az irányítást, amelynek szűkkeblűsége és iga
zoltnak vélt eszközei vezettek oda, hogy a nagy célért méltat
lan müvek születtek. Az irányítást meglepné, állítja Déry,
hogy "ha egy lukkal tágítana esztétikáján", mennyi jó író len
ne. Kónya Lajos viszont a Csillag márciusi számában az aktuá
lis politikai költészet védelmében utasítja el Déry és Illyés
álláspontját.
Február 10-i vezércikkében Illés Béla kísérli meg az iro
dalom feladatait az új szakaszban megfogalmazni. A pártosság
hangsúlyozása, az Örkényi szakadék és híd-elmélet elleni táma
dás mellett /amelyek^nem újak/ az irodalom egységét sürgeti. Ez
az első indirekt említés az irányzatok újjáéledéséről. /Koráb
ban Révai a Felelet-vita kapcsán igen élesen megbélyegezte a
"klikkharcokat"./ Mindeddig a "lelkiismereti válságba" jutot
takat, a pártirányítást ellenzőket, a vészmadarakat, a "polgá
ri ideológiákat felmelegítőket" vagy név szerint megemlítették
/Örkény, Keszi Imre, Háy Gyula/, vagy "egyesek" hibáiról be
széltek. Illés, aki a baloldaliakhoz, tehát az új szakaszt bal
ról, korábbi platformról ts^^dókhoz húzó szimpátiája mellett
végig igyekszik a megosztott pártvezetőség ellentmondásos ál
láspontját tolmácsolva csendesíteni az irodalmi viharokat, má
sodikként /az ellenséges nézetek elleni harc előtt/ emeli ki az
irodalmi egységet. Ez arra mutat, hogy a vezetés felismerte a
régebbi írói-irodalmi ellentétek újraéledését. De világos az
is, hogy az irodalmi köröket egyre inkább a politikai irány
vétel megváltozása, és a további irányok meghatározása tekin
tetében osztják meg ellentétek.
Az irodalmi viták, amelyek 1953 és 1954 fordulóján - el
sősorban az irányítás és az 1948-53 közötti időszak irodalmá
nak megítélése körül - kibontakoztak, megkívántak egy olyan
állásfoglalást, amelyben tisztázódik végre a kultúrpolitikai
vezetés álláspontja. A vita politikai jelentőségének felisme
rését. mi sem mutatja világosabban, mint hogy írói: Horváth
Márton, a kultúrális irányítás második embere, Király István,
25

a Csillag főszerkesztője és Darvas József, népművelési minisz
ter, az írószövetség elnöke voltak. A cikket, amelyet aláírás
nélkül a Szabad Hép március 15-i száma közölt /tehát pártállásfoglalásként értelmezték/, a Politikai Bizottság vitatta meg.®-5
A cikk a jelenkori irodalom legnagyobb egyéniségeinek /és
irányzatainak/, vagy ha úgy tetszik, nemzedékeinek felsorolásá
val kezdődik. Az új irodalom kétségtelen eredményei ellaére k
cikk szerint a párt által vezetett történelmi győzelmeken és
az elvi kultúrpolitikán alapulnak/ még "nem elég forró a múlt
gyűlölete és a jelen, a jövő szeretete".&1 Az irodalomban nem
megfelelő a mai valóság ábrázolása, aminek - az állásfoglalás
szerint - nem csupán szubjektív okai vannak, a gyökerek a "jú
nius előtti" hibákban is keresendők. A júniusi önkritika öröm
teli fogadtatásába azonban gyakran "helytelen túlzások", "pá
nikhangulat" keveredtek. "A tanácsbürokráciát és a törvénysér
téseket kritizáló Írások egyes esetekben államellenes élt kap
tak. Az írói és a kritikai szabadság helyes jelszavát egyesek 52
helytelenül minden párt és állami irányítás ellen fordították".
Ennek oka az is, hogy a párt új irodalompolitikája mindeddig
nem alakult ki.
"Mennyiben jelent a párt új politikája új lehetőségeket
irodalmunk fejlődése számára? Elsősorban, hogy megvethessék
lábukat népi demokráciánk politikájának talaján." Az írók elé
tehát nem állítanak különféle stílus, politikai vagy egyéb kö
vetelményeket, az egyedüli kritérium a nép szolgálata. "Másod
szor: az írók körében fokozatosan kialakuló politikai egyetér
tés lehetővé teszi, hogy /«,./ népi demokráciánk talaján ki
teljesedjék az írók felelősségérzetével párosuló alkotói sza
badság". ” Ez a' követelmény 1956 elejéig"- tehát ameddig a vi
ták többé-kevésbé, legalábbis formailag irodalmi mederben foly
tak - maradt a vita kulcskérdése. Értelmezése, az elv gyakor
latba való átültetése - egyre inkább a politikai helyzet függ
vényeként - állandóan változott, így bő lehetőségeket adott a
polémiákra.
A továbbiakban egyébként a cikk az új elvi állásfoglalás
gyakorlati alkalmazásának igyekezett segítséget adni. Az elve
ket jobboldalról /a kormányprogram önkényes írói értelmezése,
a pártosság körüli zavarok stb. formájában/ és balról /szakí
tás, szűkkeblűség és bürokratikus irányítás formájában/ egya
ránt fenyegetik veszélyek. A feladat: a pártos írói szolgálat,
amelynek nyomatékosan újra és újra hangsúlyozott kritériuma "a
nép szolgálata" és az alkotói szabadság /"az irói munka - az
író dolga"/. Határozottan állást foglalnak a szerzők a temati
kai szűkkeblűség /termelési és közéleti regények/ ellen - de
fenntartva az eszmei színvonalat. Élesen síkraszállnak a sza
tírák ellenzőivel szemben, és a sematizmus felszámolásáért.
Csupán legvégül említtetik az irodalmi pártirányítás kérdése,
amelynek színvonalát emelni kell, de megszüntetendő minden "köz
vetlen beavatkozás", a párt pedig^támogatni fogja a nyílt elvi
vitákat. Az irás végülis a "több írói felelősségtudatot, több
alkotói szabadságot, több elviséget" jelszavának megismétlésé
vel zárul.
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A március 15-i cikk azzal a szándékkal készült, hogy az
1954-es év küszöbönálló eseményei előtt az irodalmi életben
“nyugalmi állapotot" teremtsen, a várható hatalmi küzdelmek
előtt az egyre szaporodó "irodalmi jelzések" élét letompitsa,
a kapuk szélesebbre tárásával az írók - egyelőre még jórészt
potenciális - politikai szereplésének elejét vegye. Bármekkora
engedményeket is tettek a cikk szerzői, hamarosan kiderült,
hogy a határozat kétoldalú, eltérő értelmezését nem sikerült
megakadályozni. A következő időszakban a kulisszák mögött fo
lyó viaskodásokkal összefüggésben növekedett a "szabadságot a
határozat keretein túl is fokozni akarók" aktivitása, amely
1954 őszén érte el tetőfokát.
Jegyzetek
1 A magyar népi demokrácia története 1944-1962. Szerk,
Balogh Sándor és Jakab Sándor. Bp. Kossuth, 1978. 382. p.
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11 Ld. Kónya Lajos: Költő és őszinteség, Irodalmi Újság,
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11. sz.
22 Veres Péter: Almáskert. Csillag, 1953. 6. sz., Urbán
Ernő: Uborkafa. Uj Hang, 1953. 4-5. sz.
2*5
Hermann István: Magyar dráma 1953-56. In: Elő irodalom
222-223#’ p.
2^ Csillag, 1953.7. sz.
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5 Szatírairodalmunk időszerű kérdései. Csillag, 1954. 1.
sz.
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A szatíra új sajátosságai. Uj Hang, 1954. 1. sz.
27 Pl, Bogáti Péter: Nem mese ez gyerekek. IU 1953. aug.
15.; Pehér Klára: A járás kádere; Szentiványi Kálmán: Hétvégi
ellenőrök, IU, 1953. szept. 12.; Déry Tibor: Talpsimogató, Csil
lag, 1954. 4. sz.; Kolozsvári Grandpierre Emil: A csodakáder.
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Urbán Ernő: Pörben a világgal, Uo.; Veres Péter: A rossz aszszony, 1953. 12. sz.
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A Népművelési Minisztérium mellett működött.
34 IU 1953. okt„ 10.
35
"Az irodalmi munka legyen része az egyetemes proletarmunkának, legyen kereke és csavarja az egyetlen egységes nagy
szociáldemokrata gépezetnek, amelyet a munkásosztály egész tu
datos élcsapata mozgat." Lenin: id. mü 43. p.
36
Révai József: Irodalmi tanulmányok. Bp. Szikra, 1950.
233-318. p.
37
Ld. Szerdahelyi István: A magyar esztétika története
1945-1975. Bp. Kossuth, 1976. 105. p.~
Lukács György: Irodalom és demokrácia. Bp. Szikra, 1948.
"Nem az irodalom feladata a társadalom és a politika konkrét
kérdéseire konkrét választ adni. /..,/ Az igazi nagy realista
irodalom ... az új problémák emberi, társadalmi, lelki és er
kölcsi alapjait fedi fel." /65. p./
"A társadalom, a közélet, amelynek az alkotási folyamat
és maga az alkotás részét teszi, nem egy helyben álló, merev
egység, még csak nem is egyirányba haladó menetelés, amelybe
az alkotás egyszerűen belekapcsolódhatnék. Ez az egység ellen
tétek, egymás ellen küzdő erők bonyolult, szakadatlanul válto
zó eredője, minden tényező csak, mint e mozgó egység egyes al
kotóeleme létezik, és maga az egység csak mint a váltakozó ar
cok váltakozó összefogása. Ha most már műalkotás jön létre, az
egész, vagy valamely egészet jelentő résznek jelentős ábrázolá
sa, akkor, bármekkora legyen is a formai és tartalmi kötöttség,
a világnézeti és politikai irányítottság, elvileg lehetetlen,
hogy ezen belül a dolgok kényszerű logikája, a dialetkikus való
ság és annak dialektikus tükrözése ne teremtsen az ideológiai
szabadság részére bizonyos mozgási teret. Helyesebben: ne köve
teljen szabad alkotást." /142.p./
"Itt merül fel - mindkét oldal számára - az un. irányítás
kérdése. Ez az irányítás nem állhat másból, mint a kölcsönös kö
zeledés akadályainak társadalmi, világnézeti és művészi elhárí
tásából, 8 problémák mindenoldalú tudatosításából mindkét oldal
részére, a perspektívák feltárásából, az együtt-dolgozás anyagi,
kulturális, műveltségi, világnézeti, művészeti előfeltételeinek
megteremtéséből, a demokrácia és a dolgozók társadalmi szerve
zetei segítségével. Aki ezt a kérdést bürokratikusán fogja fel
/mindegy, hogy milyen párt- vagy osztályelőírás alapján/, súlyos
károkat okozhat, eljövendő lehetőségeket csírájukban fojthat
el."/158. p ./
38
"Az épülő /és a felépült/ szocializmus társadalmában
a nép már nemcsak kész irodalmi műveket akar vásárolni... ha
nem az alkotás munkájába magába avatkozik bele, megmondja mit,
és milyet akar, az írókat arra igyekszik rávenni, hogy műveiket,
"mérték titán" készítsék, a nép "testére szabják". A Párt vezeté
se: végső soron a nép rendeléseinek, szükségleteinek, bírálatá
nak továbbítását jelenti az Írókhoz. /.../ Drótonrángatást, pa
rancsolgatást, ledorongolást jelent ez? Nem, szó sincs róla. A
Párt az irodalmat elsősorban eszméivel akarja irányitani. A nép,
a munkásosztály, a Párt közvéleményétől nem független, hanem ab
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ba szervesen beletartozó és intézményeken nyugvó irodalmi köz
vélemény teremtésével." Révai József: Irodalmi tanulmányok,
303-304. p.
"A mi életünk középpontjában a szocializmus építése áll,
a Párt vezető szerepe az életben magában van benne. Mindezt az
irodalmi alkotás más módszerével, mint a szocialista realizmus
sál hovatovább nem lehet ábrázolni. A szocialista építést, a
Pártnak a nép életében játszott vezető szerepét a nép harcain
felülemelkedve, pártosság nélkül, a régi realizmus objektivizmusával nem lehet, vagy egyre kevésbé lehet ábrázolni. Uo. 309

P*

Az idézetekből kiderülő ellentmondásosság, engedékenység
és szigorú szektarianizraus között inkább csak Révai írásaiban
volt jellemző. Kritikusi és kultúrpolitikusi tevékenységét ki
zárólag az utóbbi jellemezte 1949 után, Ld, Vita irodalmunk
helyzetéről. Bp. Szikra, 1952. Révai zárszava 99-143. p.
Ugyanerről Déry Tibor: ítélet nincs. Bp, 1979. 293-302.
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J Az SZKP XIX. kongresszusának es Sztálin: "A szocia
lizmus közgazdasági problémái a Szovjetúnióban" c. művének je
lentősége a szocialista realista művészet számára, Csillag,
1953. 11. sz. 1663-1683. p.
4<^ Uo. Irodalmunk sokszínűségéért.
4^ Darvas József: A túllicitálásról. Sz. Nép 1954. nov,
21., uö. Beszámoló az írószövetség 1954-es közgyűlésén, vala
mint Kiss Lajos: Irodalom és pártosság, Kortárs, 1959. 6. sz.
^ Idézi Lázár István: Örkény István: Arcok és vallomá
sok, Bp. 1979. 188. p.
49 Uo. 189. p.
50
IU 1953. nov. 7.
51 A szocialista mezőgazdaságért, Uj Hang, 1953. 15. sz.
75-84. p.
52
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54 IU 1954. jan. 16.
55 IU 1953. dec. 19.; Ugyanitt Szabó Pál:
Kemény dió
/Urbárj. Ernő novelláskötétérői/
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9o Urbán Károly: Révai József, Párttörténeti Közlemé
nyek, 1978. 3.SZ. 162-222. p.
67
Megjegyzés az irodalmi vitákhoz. Csillag, 1954« 2.
sz. 3 OI-3 O 5 . p.
58
Az rodalom és a haszna, IU 1953. nov. 21,
59 Csillag, 1954. 2. sz. 312-314. p.
Szerdahelyi id. mű. 53-54. p. és Aczél-Méray id. mü
208-231. p. Az állásfoglalást a Csillag közölte, idézetek uo.
Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről.Csillag, 1954.
4. sz. 664. p.
62 Uo. 665. p.
^ Uo. 666, p.
/Rainer M. János tanulmányát következő
számainkban folytatjuk./

Ezúton tudatjuk, hogy Horváth Tamás, kiadványunk
publicisztikai rovatának vezetője - látva a meg
jelentetés adminisztrációs nehézségeit - nem kí
vánja folytatni szerkesztői tevékenységét. Kilé
pése fájdalmas veszteség.
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Bacher Iván

Balaton

Jó napot. Jó napot.
Sajátos itt a szag.
Térdig áll levében
a víz és úgy zörög.
A látvány fölröpül
és - ttanggg - szemedbe áll.
Bebirtokosodott
parcellacellákba a táj.
Kerítés kerít és
mindenekelőtt: van
Szerfölött vanásos
körbe-körbe minden.

ETŰD A LINKSÉGHEZ
Linkség, köszöntlek! Szerbusz, öreg haver!
Rólad - no persze óvatosan, mi több,
majd' hallhatatlanná avulva szálljon a csöndbe e lázadóda.
Engedd köszönném: bármibe foghatok,
már tudhatom, hogy el sose végzem azt,
nem érdekel, mi érdekelne,
szertepereg sok időm csörögve.
Lelnem helyemre, állnom a sorba be,
tiltja parancsod sziklakemény szava.
De hát a helytelenkedés az
helytelen és helye nincsen itt, nna!
Ódám ezért halk. Meg ne neszelje sok
fölháborult kis félbehagyott ügyem,
mik, lásd, már egyre, egyre nőnek
s ébredező dühük ellenem tör.
Megtébolyódnak, vérbeborul fülük,
nézd, hogy vonulnak, hogy özönölnek ők
reám iszonytatón üvöltve:
állj be a sorba, m e 'sorrbavágunk!
Kínos. Belátod ezt ugyebár te is
és nem haragszol rám meg azért talán,
hogy én komoly pofával inkább
indulok ellened eltökélten.
Hisz téged megtéveszteni nem fog ez.
Ismersz te engem s átlátsz magadon; tudod,
bogy egy követ fújunk mi ketten.
/Másikat én fújom, én. Helyettem./
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Sziládi Zoltán

PROLÓGUS I)

•

De Dühös Disznók dúlták fel kertemet. Betörtek minden
virágágyásba és a Pöldbetapodták a Hervadó Liliomokat.
S mint ez a Holdtalan éjszakákon többnyire jól kivehe
tő, a dühös disznók általában rózsaszínek, akárcsak némelyik
gyengébb idegzetű rózsám a hajnali ragyogásban.
De ezeknek az állatoknak a mentségére fel kellene hozni
azt, hogy roppant mód könnyű őket összetéveszteni a sertesertésekkel. /Ezt még azok a tudományos kutatások is igazol
ták, melyeket a barátaimmal és a bátyáimmal együtt folytattam
le-/
Miután azonban ezek a magányos malacok kertjeimet oly
sokadjára ily csúnyán helybenhagyták, szép családomnak szembe
kellett néznie a tényekkel, elvileg itt kettőspont következ
nék, de a helyzet ma már tarthatatlan.
Mint a legkisebbiknek a három fiú közül, természetesen
nekem

k e l l e t t

elindulnom, hogy felfedjem feleellen

ségeink szülő- és rejtekhelyét.
A Hosszuútnak csakis taxival lehetett nekivágni, mert
sietni volt muszáj, hiszen űzött bennünket még az IDŐ is ; a
meg-megújuló védelmi harcokban azonban egész nagy családunk
ban nem maradt egyetlen-peták sem.
Még alig ültem be e rabomobilba /éppenhogy elhelyez
kedtem a vezető melletti ülésen/, máris úgy tűnt nekemhogy
asofőr azegynagy dühösdisznó.

Szörnyű mód megijedtem:

?Miképpen tud vezetni egy ilyen kocsit egy ilyen dühös
DISZnó?! — ---- A rozzant tragacs pedig csak száguldott eközben /keresztül-kasül bokrokon, -árkokon, -virágágyásokon.,./
------

Persze a sötétben /hisz' az a disznó még a lámpákat

sem oltotta fel!/ ez nem volt teljesen bizonyosnak vehető:
!Mert gondoljuk csak el! Lehetett volna akár serte-sertés is!
- vagy, a rosszabbik esetben? talán még akár ember is!!!
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De az autó vezető ülésén DÜHÖS diszNÓk tolongtak, és
egymást felülmúlva taposták a gázpedált. A karos szériát ek
korra már rég elhagytuk valamelyik zökkenőnél. Éppen a villa
mosinakon robogtunk tovább; a talpfákon össze-visszavertük
társainkat és önmagunkat is. Valahol még a kerekek is elma
radtak alóltuik. Azután a kormány, majd a pártszervezetek hagy
tak el bennünket. A legvégén még a motor is eltávozott, kio
sont a szélesretárult ajtón, s új munkahelyet keresett magá
nak.
A mese-autó elérte célját:
Visszatérve helyzetem gondolati elemzéséhez, /amit az esemé
nyek e kusza sorozatában sem szabad elfelejtenünk/, úgy érzem,
távozásom oka nemcsak a dühös disznók támadása volt. Bár én
voltam valóban a legkisebb fiú a családban, már jómagam is
felnőtte válhattam az idők múltával, s talán éppen emiatt pró
báltam helyet követelmi magamnak a XIII. kerületi /családi-/
tanácsban. így indulásom, talán már tisztán látható, amúgysem
tűrt volna sok-sok halogatást; de ezért senkit sem kell hibáz
tatni, ez a világ rendje, így kell elfogadni azt, s akár még
én is megbocsáthatok, és Ígérem, ha visszatérek /mert vissza
fogok térni!/, az én kezemben lesz majd az aranyjogar.
: egy vályog-viskók
kal körülhatárolt terület középpontjába csöppentünk. Már igen
nagy tömeg várakozott itt. Minden bizonnyal miránk vártak, ta
lán már órák, napok, hetek vagy éppenséggel hónapok óta.
Már évek óta várunk valakire, mondták.
Azt nem közölték velem, hogy kire is. Csak körülállták
engem, úgyhogy azt hittem már, meg akarnak támadni. ?lázadásr
- ?Iíelyikőtök a Vezér? - kérdeztem, s igyekeztem, hogy
hangom határozottnak hassák,
V, a Ddisznó lépett elő:
- V, a Ddisznó vagyok - mondta és mellső dagadt lábacs
káit felém nyújtotta, mintha valamiféle kéz ek lennének azok;
tömör válaszomra azonban meghátrált:
- Az én nevem pedig Sárkányölő Szent Aurél! - midőn lát
tam. hogy szavaim hatására túlontúl hatalmas rettegés tenyé36

sződik réveteg tekintetükben, hozzáfűztem mondandómhoz:
- S félnetek mégsem kell! ez mindössze egy név, melynek
történetünkben jelentősége nincs,
- ?Hiért szólsz hát akképpen hozzánk, hogy szavaid ér
telmét ne foghassuk fel? Mi mindannyian magyarok vagyunk: te
is, mi is. Sőt, mint később látni fogod, még a serte-sertések
is!
- Ám nektek éreznetek kellene, hogy tőletek különbözöm
én. Ti csak dühösek vagytok
/gondolati elemzés: igaz ez?/
, de okosak nem. S épp emiatt kér
désem lenne hozzátok: ?Milyen jogon ejtettetek foglyul engem?!
Erre csak
szótlanul
egy sátor elé vezettek. Félrehajtották előlem a bejára
ti fekete palástot: benn egy narancsszínűvé vált süldő feküdt
hordágyon.
’■'Már a végét járja, azért ily sápadt - szavalták egy
szerre, szinte kórusban. - A Tekertedben sebezte halálra egy
elha jí to 11 munkakönyv!"
Akárcsakha végszóra történne, ebben a pillanatban fel
bukkant a Varászlő is: Rám sem tekintett, mikor a haldokló
mellé lépett:
- Testvérem, hogyan érzed magadat?
- Kutyául, VaRÁZslatos VaRÁZsló, kutyául.
- Az rossz. Sokkal kedvezőbb lenne a nemzetközi helyzet,
ha legalább sárkányul vagy sertésül éreznéd magadat, testvé
rem.
Ez a beszéd, bevallom ismerős volt nekem. Csak nem tudtam
nem akartam -- nem mertem tudni! hogy honnan is. Mindezig egyet
len helyen éltem: az otthonomban. Ez is sok mindent megmagya
rázhat még.
- Legyek serte-sertés? Erre gondolsz, Varázsl-Óur?
- Inkább azzá válj, mint holmi abbé... Host azonban
mennem kell már: A HATALMAS HALOTT HÍZÓ legyen irgalmas HOZ-
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ZÁD, te kiteszittatott testvérem! - ekképpen elbúcsúzott, mi
közben valami ismeretlen rendeltetésű port hintett szét maga
körül a Földbe /s a malacok szemébe/, aztán pedig, még mindig
rám sem pillantva, kiporozott a faluból. Az Ut sokáig poro
zott mögötte.
Egyébként azt mondják, /nem tudom, érdekel-e valakit?/
a dühös disznóknak kevés hatottuk van. Ezért elég nekik aztán
egyetlen varázsló is. A Hosszúszőrü Tál-tos pedig az erdő va
lamely rejtekhelyén tanyázik naphosszat, ott elmélkedik a vi
lág Folyásáról, s úgy kell érte küldeni.egy kiíütó-malacot,
ha szükség van a tudományára. De mondom ritkán Akad dolga.
Azt is beszélik, hogy ő a legkülönb varázsló!
Nagyon érti a dolgát, mondogatják a malacok, egy elődje sem
ért fel vele. Amióta ő itt él, soha nem látott jólét szenderült a disznók nemzetségére!
- De miért nem szólt hozzám?! Talán nem tudja, hogy ki
vagyok én?!
- Dehogynem, A Darázslatos Darázsló mindent tud! ... csak
hogy szóra sem méltat téged!
- Akkor ti miért beszélhettek velem?
- Mert mi tárgyalni szeretnénk egy emberrel is végre, s
te úgyis minket szándékoztál felkeresni.
- És mit akartok mondani? ?Azt, hogy mindig tönkreteszi
tek a kedvenc virágágyasaimat?!
- Nem
Mi azt szeretnénk, ha megértenél bennünket. Mi nem
tehetünk a rongálásokról, válaszolta egyikük.
- Nem szertünk mi rongálni - toldotta tovább a
tsa.
"A serte-sertések kergetnek mindig felétek!" szólt a 3-dikis.
- Egy-egy éjszakán mindig ránktörnek, s olyankor
menekülnünk kell - fűzte eszterláncba gondolataikat IY. Disznó.
- Csakhogy nekik kisebb lábuk van, mint nekünk!
Ezért ha belépnek a nyomainkba, ez emberek reggel csak a mi
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enket látják, az övékét pedig nem, s így minden rosszért ben
nünket okolnak,
- Az emberek úgy hiszik, hogy mi élvezzük a ron
tást! Pedig csak élni szeretnénk!
- !És ehhez jogunk van, nem?
- De a kertem nap nap után elromlik, mert minduntalan
beletapodtok a leikébe! Meneküljetek másfelé!
- Arra nem lehet
Nincs út, mire a lábunk tehetnénk,
- !Ember! Ha építenél nekünk is széles utakat! Hadd
fussunk át azokon el! Vagy segíts, hogy meggyőzhessük a serte-sertéseket, ne kergessenek bennünket soha,
- Megpróbálom, megigérem.
Majd, Most azonban még nem érek rá. Ugyanis én nem tér
hetek addig Haza, amig Feleséget és Uj-családot nem szerzek
magamnak.
- Ha arra célzol, segíthetünk neked, csak segíts majd te
is rajtunk!
- !Megálljatok! Nem csak hazudtok nekem?! Azt hiszitek,
becsaphattok?!
- Higgy nekünk,
hisz hinned kell,
ha félni akarsz!!
U'jdon- és rostonsült barátaimmal később aztán
nyugovóra tértünk egy viskóban, bár előtte még bemutatták ne
kem egy preparátumon a serte-sertések anatómiai felépítését,
A lábaik valóban kisebbek voltak, mint akár
az enyém, akár a dühös disznóké!
Csak azt nem sikerült megértenem, hogy mindehhez mi
köze van a központi idegrendszer szelektáló tevékenységének,
amiről bővebb és túlontúl hosszúra sikeredett felvilágosítás
ban volt részem azon az estén szerencsétlen müvészlélek lé
temre .
Legvégül felemeltek egy üvegkanesót,amely szinte szinültig volt töltve valami átlátszó sűrtí folyadékkal, amit is
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az első pillantásra tengervíznek gondoltam, utóbb azonban
megmagyarázták, hogy az az ő könnyeik, amit csak sok-sok év
alatt tudtak igy összegyűjteni. Ezt a Tál-at tartva a kezé
ben a következő szónoklatot intézte V.Addisznó:
- Ha túltelik ez a pohár, kicsordulnak majd a könnyek!
De nemcsak a mienk, hanem másoké is! S Európa marionett-kor
mányainak rózsaszínűre festett nacionalista világát forrada
lom fogja romba dönteni! Ha megtelik ez a pohár társadalmunk
tagjainak lelkében, s ha már a könnyhullámok túlnőnek az üveg
falon, mely elkülöníti őket a valóvilágtól, mi - s itt hoszszabb szünet ékelődött dühödt szavai közé, miközben tekinte
tét a szájtátva bámuló disznókra emelte - tudni fogjuk, hogy
elérkezett a cselekmény ideje, smikor is már nem tűrhetjük
tovább megnyomoríttatásunkat és részleges, időleges és vi
szonylagos elnyomattatásunkat és kizsákmányoltságunkat! Egy
új kisértet járja majd be ezt a világot, s az nem a sertesertések szelleme lesz!
Éjjel az ágyamban egy dühös disznő társaságában azon
töprengtem, hogy ezek a felhengerelt herkentyűk mit is érthet
tek azalatt, hogy segítsek nekik meggyőzni azokat a szeren
csétlen másik-malacokat. Talán verjem rózsaszínre a sertesörtéket? De hiszen ehhez a manipulációs művelethez nem kell
erőszak! Elég lenne egyetlen doboz felhígított, agyonvizezett
vörös festék; maximum zománclakk, hogy jobban ragyogjanak a
Statisztikák fényében.
Miért kellett mégis elhagynom az otthonomat? Talán nem volt
elég hely számomra a kastélyunkban? Ez nyilvánvaló, hogy tév
út. Vagy zavartam volna ott akárkit is? Természetesen ez sem
igaz. Netalán dolgozni nem akartam akkor? Akartam...
Mindenesetre csak annyi bizonyos, hogy Apám ezekkel a
szavakkal bocsátott útra: Jegyezd meg jól, bármi is történt
az utóbbi ezer évben, Európa nem a Volgánál, hanem valahol a
Lajtánál ér véget.
Akkor elhatároztam, el fogok zarándokolni egészen az
Elbáig /ha létezik még egyáltalán az ilyen nevű folyó a világ
végénél/.
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Lett légyen bárminemű a válasz, végsősoron sorsomat
nem érinti.
Ezek a dühös disznók meglehetősen fura egy állatkák
tehát. Mégis ahogy este össze-visszaugrabugráltak a tfíz kö
rül, volt bennük valami megkapó meg ható. Harci dalokat zengedeztek /a serte-sertések meggyőzetéséről/, s rózsaszín
lábaikat összepörkölte a lángocska. Le ezutóbbira ügyet sem
vetettek!
Később nyugovóra tértem, ahova a virágágyasaim leggyö
nyörűbb példányaiból fölöltöztetett rózsaszín szépség kísért
el. Nekem ennyi elég volt, hogy megbékéljek egész nemzetségé
vel. Igen, a dzsesszkafal, amit a ritmusos, ritikus táncok
®eltek közénk leomlott. FeltÉRULkozott előttem a dühös disz
nók abszolút lényegisége! Láttam minden titkukat; így bízvást
bízhattam, hogy fojtgathatom tanulmányaimat. Most azonban bo
rítsunk fátylat e dísz nőcslcére!
Éjjel azt hazudtam, fáradt vagyok. Ez igaz is volt, s a
Eloydság sem haragudott meg érte.
Végre sikk-eredett elaludnom!
Égtelen zajra riadtam:
A kiáltások és a rikoltások,a vinnyogások és az üvöl
tések az éget ostromolták; néhány kunyhó ekkorra már porig
égett.
Amint tehettem, kirohantam viskóm elé s az első arra
rohanó dysnoet megállítottam:
- !Mi van itt?
- !A serte-sertések..,! Az ég legyen veled!
- !Szenzáció! Hát megérem ezt is: a serte-sertések tá
madását! De vajon túlérem-e? És egyáltalán most mi lesz?
Szerencsémre éppen felkukkant a lányka, aki mellett
egészen nyugodtan alhattam volna /mivelhogy ő sem vágyott
idegen istenek ölelésére/:
Gyere velem! Tudok egy elhagyatott fösvényt, ott még
elmenekülhetünk, s ha sok pénzünk lesz, megszökhetünk tár
saink elől! - evvel karon ragadott és vonszolt maga után.
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Az elhagyatott ösvényen tízezrek tolongtak. Tapostuk
egymást becsületesen. Egyszercsak - mikor egy pillanatra
józanészre tértem - megtorpantam:
- Megállj! Nem hazafelé viszel te engem?
- Arra, amerre lehet...
Menekültünk. Szaladtunk, rohantunk. Az állatok félelme
átragadt rám is, bár én meglehetős bátor embernek számítok
hazámban: egyetlen sert«-serte sem ért a nyomomba. Legalábbis
én egyet sem láttam.
Feltúrt ágyasok mutatták, merre menekültek az à őttünk
járók. Hirtelen mintha a házunk képe úszott volna el szemem
előtt. Helyesebben csak először előttem, aztán mellettem,
majd mögöttem is. Végül nem lett sehol.
"Szegény virágaim! Hányán taposhatják most ártatlan lel
keitek!"
Futottam.
- Merre vagy, Floydság?! - kiáltottam, mikor végre ész
revettem a nő hiányát. Már régen eltűnhetett mellőlem.
- Itt vagyok Lordság!
- Te nem te vagy! - löktem félre a gyengécske hang tu
lajdonosát, egy rámakaszkodó, házasodni kivánó sötétszínü
disznócska lánykát. - Merre lehet az én szeretőm? A kedvenc
ágyasom! Vi^-á^os ágyasom!
Már csak egyedül lett volna értelme futni tovább, mene
külni a világ elől. Az eladandó és megveendő disznó-lány vi
szont nem tágitott mellőlem:
- Vegyél el, vigyél el engem magaddal, délceg ifyou! El
jünk ketten-együtt e csodaszép világban!
- Nekem már nem kell ez a rohadt világ! Leszámolok ve
le, magamban. Abból, hol a dolgokat önmagukkal és kívülálló
tényezőkkel magyar rázzák, nem kérek! - kiáltoztam s otthagy
tam a tágra meredt szemekkel bámuló kurvácskát.
Elszaladtam. A dühöngő disznók lassanként elmaradtak
mögöttem. Elvesztettem, eldobtam magamtól mindent! Felismert
igazságtalanságban képtelen vagyok élni.
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■ Ismeretlen helyeken vágtattam. Nem tudtam, merre me
gyek, csak mentem. Élveztem az ismeretlenség ism-erős illa
tát. Úgy éreztem, mindinkább közelebb kerülök az igazsághoz;
s hogy nem, csak később tudtam meg.
De akkor még hittem, hinnem kellett futásomban! Élet
erőmben is bíztam. Gondoltam, nincs nálam kitartóbb lény a
földkerekén.
Futottam amerre tudtam, amerre jónak véltem. Ilikor pedig

?

Î
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RÉSZLET A NAPLÓMBÓL
1980. SZEPTEMBER 17.
Ha elsétálok kedvenc virágágyásaimhoz, a parkban már
egyre több lehullott levelet találok.
"Közeledik Dionüszosz ünnepe" - gondoltam délelőtt, de
nem tudtam örülni ennek; este pedig megjegyeztem a vacsorá
nál: "Itt az ősz újra, menthetetlenül."
Feleségem nem válaszolt, csak félrefordult és halkan
sírdogálni kezdett.
- Sírni azért kár - mondtam -, hisz szép az ősz is. Igaz,
a madarak lassan elköltöznek tőlünk a csodálatos Keletre, és
elhullajtják majd szirmaikat rododendronbokraim virágai is,
de a természet nem fogja egykönnyen megadni magát: néhány vad
növény éppen ezekben a napokban hoz majd termést, s a dió-,
bükk- és tölgyfák is sokáig őrzik még nyári ruhájukat. S ott
vannak az örökzöld növények! Januárban is csodálhatjuk méreg
zöld színfoltjukat, ahogy elfedik előlünk a hó vakító sivár
ságát. Igen, ők mindvégig kitartanak!
- Oda kellett volna költöznünk. Ott kellene élnünk. Fenn
a magas hegyekben, fenn a fenyőerdők között. Ott nem érzékel
nénk, ha elhagyja a melegség a Földet. Tél van vagy nyár? Ott
mindegy lenne; boldogok lennénk mindenkor.
Be kell látnom, ebben igaza volt páromnak. Amíg itt élünk lent, ősszel már a telet rettegjük s a tavasz oly meszszinek tűnik ilyenkor, mintha nem is léteznék, csak álmodtunk
volna valamikor. De tehetnék én bármit is ez ellen?
A jövő hónaptól majd nap mint nap melegséget varázsol
szobáinkba a kandalló lángja. Leülök elé feleségemmel, megfo
gom a kezét és várjuk, hogy megérkezzék március ismét. Febru
árban azután újra boldogok leszünk, hiszen érezni fogjuk, már
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egyre közelebb a tavasz.
Ma egyébként neai történt semmi különös. Délután lementem
az angolparkba, amig a gyerekek pihentek egy keveset. Jóőrányit
sétáltam. Sajnos éppen elekor keresett fel bennünket a szomszéd
földbirtokos, s mire visszatértem a szalonba, 6 már eltávozott.
Sajnálom, hogy nem találkozhattam vele!
- Dionüszosz-ünnepre meghívott bennünket - mondta felesé
gem a vacsoránál. Szomorúnak láttam őt.
- Jó, majd elmegyünk, legalább felveheted az új ruhád! válaszoltam, bár arra gondoltam, inkább a Földközi-tengerhez
kellene elutaznunk, vagy valahová Délre.
A garçonnal felhozattam estére két üveg bort. Az ital
vörös színe megnyugtat. Mégis, ha iszom és egyedül vagyok,
ezernyi apró részletre emlékszem vissza a régmúlt időkből.
Ilyenkor újra látom apámék kastélyát és a dühödtek kunyhóit is.
A vacsora végeztével jó éjt kivántam Christinne-nek, mi
vel korán kivántam lepihenni. Már két éve alszunk külön szobá
ban, hogy ne zavarjam őt, ha éjszaka felkelek és írni kezdek.
KONKLÚZIÓ ÉS BEFEJEZÉS
Tulajdonképpen még mindig fiatal vagyok. Mégis úgy érzem,
már sikerült végleg megállapodnom. S hogy ez mennyire így van,
azt a történet alábbi végződése is bizonyítja:
Egyik éjjel különös, rég elfeledett dologra lettem fi
gyelmes. A kertből évek óta nem hallott zörejek törtek fel hoz
zám. Zöld malacok dúlták fel a hatalmas parkot. Mikor a rombo
lás még jófélóra múltán sem hagyott alább, magamra terítettem
köntösömet és leszaladtam közéjük:
- Megálljatok! - kiáltottam széttárt karokkal. Úgy néz
tem ki, mint egy madárijesztő kukoricatáblák közepén. - Ez az
én kertem, az én virágaim! A világ legszebb angolparkja! Nem
tudjátok, mit tesztek, ha romba döntitek!
A dühödtek azonban mit sem törődtek velem. Már erősebbek
voltak, mint én /hiszen én egyedül állottam ott, ők pedig so-
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kan, nagyon sokan törtek-zúztak-tapostak/, s mindaddig foly
tatták a pusztitást, mig kedvüket lelték benne.

Immár nem mentem vissza papírjaim közé. Inkább vissza
tértem Christinne hálószobájába, ahol 6, nem tudni, miért,
már várt reám. Megtértem hát ismét karjai közé!
S életem el nem mondott kalandjait majd más alkalommal
mesélem el.

--jel....
A Jelenlét Alkoto'körének meghívására
1982 március 8-án Szilágyi Ákos tar
tott előadást a legújabb irodalmi nem
zedék lehetőségeiről, problémáiról.Az
ELTE BTK Klubban az érdeklődők és az
előadó között élénk beszélgetés bonta
kozott ki.
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Nagy Attila Kristóf

A S S Z O N

Y I

Á L L A T O K

K E R T J E

"Szerelem gyűrűsférge, asszony"
/Utassy József/

Angyali üdvözlet
Ő Mária. Aranybarokk,
répanadrágos madonna,
s körülötte hullafoltos márvány.
Benne persze rejtelmes odvak
Felszakad hát az
elhagyatott membrán?
Nyakunkra tekeredik a
mennybéli forródrót?
Befőzni télire szemérmét
nincs elég földrehullt,
elvetélt látomás.
Halkan didereg méhében
egy szem penészes málna.
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steril vers

hörögve köröz
a rét fölött az ösztön
s az irdatlan valagű anyák
ellenek egyet két vihogás között
vagy metálkék legyeket zabáinak
raarokszám
szép steril este van
a hold félbeharapott here
kilépünk az oszlopcsarnokból
mindenütt szétszórt csontok
ködöt öklendő tátikák
hullámzó és steril
korintoszi gyárkémények
melyik madár szokott ilyenkor...
fülemüle?
csalogány?
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-é, mely

néma tébollyal zuhan
ránk a gesztenye-tajtékos
zsíros éjszaka
s nem egy fehér-nép
émelygése ez
megkívántam a halál
gyász-gyöngyös
tétova emlőit
hűvös szemmel nézem
százados szeplőit
aggott-pisze orra körül
magam leszek
s egyre én
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fiam szent Zsófia

agykönny
vizenyős lötyögés
csuklóján bádogtusa
húsában álmos hüllő
rágó ér
hogy mennyire
szélfútta énség
hamvába csapódik
véletlen
tipikusan
a te
véletlened
ő aki én
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Kiss Emőke

Frizura
agyamban valóságod
ágyamban pokrócránc
valóság a gyötrődésben
Homlokomon: szerettelek
ráfésülöm hajam

Onnan ide
Mintha maga előtt
tolná az árnyékát:
vacsoraasztal fölött
fotópuszimegjöttem:
ne^éd konyak
elvékonyodik.

Maradvány
Fényt hozom ha távozom
emésztem maradék sötétet
szivembe szorította anyám.
Szerettetek:
az voltam, ami elől véd
a nyári tornác poros fénye.
Lesz mit feledni
a szerelmek délutánjain,
édesítő érintések
körmepiszkában megülök.
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B8lla D. Károly
S z a g g a t o t t

v e r s

a

s z e r e l e m r ő l

A szerelem múlandó és örök
letes, ott hordod te is sejt
elmes ösztöneidbe, bőröd alatt
omos zugaiba rejtve.
A szerelem mámor és láz
adás minden nyugalom ellen, ha
talom azúr magányodon, hogy te
mesd el az önzés fenségét.
A szerelem éj és nap
alm-robbanás, a lélek-dzsungel ég
be kapó lángja, szívedből csap
a töstül szállnak a madarak
A szerelem születés és vég
zet, elkerülnöd sem
misítő sugarát nem sikerül, az idő s a tér
dre ereszkedő kín lesz kísérőd.

Turczi István
Útban Karthágó felé
Troppauer Hümérnek
a drégeli romok alatt ma
greenwichi idő szerint
újra találkoztam Vörös Vaszicscsal
Hova ez a simaképü mindmegannyi?
kérdezte megilletődve és gigantikus bajszát
a hátamnak szegezte

Na el innen

nem látod a táblát?
AKI A ROMOKAT ROMBA DÖNTI
AZ ELEFÁNTJAIVAL FIZET!! !
Pokolba a műemlékvédelemmel
nem tudta hogy

aki kényes az árnyékára
mögém néznek

Szegény szájaié

fizikális természet vagyok
nem szeretem ha

hátba belém látnak

s így átalakul a panoráma
Persze vacsora után felakasztattam
és élve előjogaimmal
magamhoz vettem régtől irigyelt BRAUN
villanyborotváját
/Körkéses

szólt Márdokeus

hogy felmálházott

kedvenc kereskedőm

és megsimogatta ejnye de
dudorodé zsákjait/

Hulla jé hecc volt
nem üdülni jöttünk
gondoltam

ámbátor

fegyelem nélkül oda a diadal
Fel elefántra hát

Sorakozó

Frissen borotvált csapáson bokáznánk tovább
pökhendi mágneses mezőn

újkori múmiák felé

de a nagy sietségben Márdokeus málhája földre zuhan
minő maleur

a zsákokból kihullt

tömérdek herendi porcelán
Rossz ómen

SÓTARTÓ

szólók s bosszankodom

ma már elmarad a nagy prédaparádé
1982. jan. 1.
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Jövő a múltban: .jelen
I
Golyóbiztos vagyok
Torkomban előerősítő továbbítja
idegen idegek megsejtett ritmusát
az impulzusok zavartalanul futnak tovább
a csend páncélingébe öltözve ekképp védett lettem
a

szavak

mint az ostya

olvadnak

számban meghitt semmivé

öblögetésre semmi ok

ünnepélyes ez a pillanat
Túlélem magam

még tömjén se kell

a lét félvezetőin

a tengerig szivárgók

titkon remélem

vagy tovább

s magamról eszembe jut maga a túlélés
Túlélem

magam és egy jól irányzott teljes hasonulással

hullámverés

leszek

nekicsapódok

kitudhatatlan

komisz

az első hozzám legközelebb esőnek

és később
száz év múlva
sőt ezer
ha
kiszáradnak a tengerek
emlékeimben lubickolok
s azt mondom

MAjd

ez az

Megállapíthatatlan
a

kávéskanál

digitális

mint

magzatvizet

álmaim

spongyát rá

leszek

öröklét

iszom

boldoggá

imbecilek kezében
és

tesznek

mondják egyesek

II
sajátságosán
sokkal több minden
köldökzsinórokon
pórusainkban

van
molekulákban

gázkamrákban

mint ami
betelepültünk
ma még
immár

önmagunkba

atomcsend-egyezményekben

és mértani torzókban
vsn

s ami kívül esik

szavak membránjain lódul egyre közelebb
lőtávolságon

belül

1982. ján. 5.

55

Csodakút

Ismerős ez a csodakút
A kút káváján ülök
azt majszolom

Sirályok verdesnek
akaratlanul is

hullámzó homlokom

merthát ugye

megtöri hangjukat
csiklandoz

kezemben kő

s elszántan csikorgók

víz szaga

tarkómra cseppek

göndörödnek

ingerküszöbön innen

hangrobbanáson túl
Innen hallhatóbb az elemek surrogása
minden villanás

kék és

meztelen

A hangok peremén már csak epizód
egy utolsó csípőmozdulat
Zuhanás közben

a kőre gondolok

milyen egyszerű

1982. jan. 2.
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Pálfi Ágnes
.Aszfalt népköltészet
/Háy Ágnessel beszélget Pálfi Ágnes/X

P: A városi folklór trágár, tágabban véve triviális vonásai
nak vajon az-e az igazi funkciója, hogy kirekesztett, a
hétköznapok valóságában elnyomorodott, elfajult érzések
találnak bennük beteljesülést? Vagy csak Ízlésbeli gátlá
sok, konvenciók szülik az ilyen megítélést, és inkább igaz,
ha azt mondjuk: az emberiség közös alapnyelve kerül fel
színre a triviálisban?
H: Voltaképp mindkét megközelítés érvényes lehet. A trágár
ságoknak lényeges funkciója van. De nem az, hogy az embe
rek igy beszélnének, ha nem tiltanák meg nekik, hanem
hogy az emberek azért beszélnek így, azért alkotnak ilyen
műveket, mert meg van tiltva, és ezt kompenzálni kell. Ha
csak a társadalmi tilalom lenne, akkor például az ember
szégyenkezve szarna. Ha viszont ennek a folklórnak a tri
vialitása teljesen magába foglalná az embert, akkor irtó
büszkén. De ahhoz, hogy egyszerűen és természetesen tegye,
ahhoz mindkét oldal kell, hogy kiegyenlítsék egymást. Még
sem arról van szó, hogy a trágárság általános és természe
tes, hanem hogy egyfajta ünnep. Amikor dicsőség a szarás.^"
Amikor az ember túlteszi magát rajta, kompenzálja azt,
hogy szégyen.
x Háy Ágnes 1978-79-ben a budapesti folklór dalait és verse
it gyűjtötte a Népművelési Intézet támogatásával. 1980. má^
jus 9-én a Fiatal Művészek Klubjában "Hülye aki elolvassa"
címmel műsort készített ebből az anyagból Pálfi Ágnessel
és Turcsány Péterrel,
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P: Hogy gondolod, vajon a törzsi lcözösségelcben ezeknek az élet
funkcióknak ugyanígy megvolt a negativ kultusza, vagy ott
esetleg nem volt szükség erre?

, ,

„

H: Valószínű, hogy nem volt szükség.

2

P: Mert csak arról lehet itt szó, hogy vannak olyan részei a
létnek, amelyek fokozatosan, már nagyon régen kiszorultak
a szocializáltságból, leszorultak és a közösségi együttlétek elől el vannak rejtve.
H: És emiatt létrejön egy másfajta közösség, amelynek éppen az
a funkciója, hogy csak ezért jött létre.
P: De ugyanakkor ha igaz az, hogy a tiriviális költészet vala
miképpen az emberiség ősi, nagyrészt elfelejtett alapnyel
véhez nyúl vissza, azt hiszem, ez egy pozitiv mag, amely
az "alantas” beszédmódot, a triviális költészet ellenkultura voltát, szakrális létformáit megtölti egy olyan tartalom
mal, ami túl is mutat, kifelé is vezet. Nem arra gondolok
itt, hogy feloldja, hanem hogy például a tágabb értelemben
vett folklórhoz is kapcsolja, vagy akár az úgynevezett"magas” művészethez is. A gyermekközösségek összetartását ki
fejező mondókákban, a versikékre épülő közös nyelvben, mely
a játéknak is szervezője, továbbélnek például a primitiv
törzsek beavatási szertartásainak mozzanatai. De ugyanilyen
a mulatozó felnőttek sajátos dialektusa is, mely a műveltsé
gi szinttől függetlenül nagy hasonlóságot, közös formakin
cset mutat, és mindenképpen elüt a mindennapok konvencioná
lis nyelvhasználatától és érintkezési formáitól. Ez itt az
a bizonyos újfajta kollektivitás, közösség, amire az előbb
utaltál.
H: Én nem szívesen indulnék ki abból, hogy régen meg most.
Mert igazából nem tudom, nem hiszem, hogy tudhatjuk, mi
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volt a törzsi közösségeknél, hogyan élték ezt át. Mert ez a
lényeg. Én azt ismerem, ami most van. Itt az biztos, hogy
egy közösségteremtő dologról van szó, és hogy a közösség ma
ga is termeli. Sokszor az az érzésem, azért rontják el a
verseket, azért vannak rossz változatok, például láttam egy
falra kiirva, hogy: "Mosson fogat amodenttel/az én fogam is
attól rossz" - "attól ment el" helyett, mert ezzel egy ú,j
jelentése lett. A közösség tagjai mind tudják, hogy ez mi
helyett áll, s hogy ez egy vicc. Az persze előfordulhat,
hogy valaki más, aki nem tartozik oda, így viszi tovább, és
már nem tudja, hogy itt volt egy rím. Egyik srác, aki magnó
ra is énekelt, például igy mondta: "Bé meg a jegesmedve, de
el vagyok keseredve". Azt hittem először, hogy előttem nem
meri mondani. De nem, azt mondja, ezt ők így szokták. Ez
már tehát nem a szégyen, ez már azon túl egy jel: nagyobb
poén már nem kimondani.
P: ő már belíil van. Részese ennek a formának, ennek a közlés
módnak, kultúrának, beavatott. A saját egyéniségét így viszi
bele. Ez arra is példa, hogyan születnek az egyéni varián
sok.
H: Aztán ez közösségivé válik. Valójában ezek nem is egyéni,
hanem közösségi variánsok.
P: Közösségi jellegű ez a variálási mód. Hogy én egyáltalán
mondhatom máshogy, az ugyanúgy egy elfogadott dolog.
H: Plusz poén. Poén kimondani, és az után a kimondás után poén
nem kimondani.

Es ez egész más, mint nem merni kimondani.

Talán a monotónia elkerülésére kell még egy csavarás, mikor
már unják, hogy ki lehet mondani. Mert már ki lett mondva,
egy kultúrán belül ott van mind a két lehetőség.
P: Ez most egy másik kérdés, az ünnephez kapcsolódik. Sokak
szerint a hagyományos folklórnak mindig van egy "ünnepi ru61

hába öltöztetett" jellege. Tehát ott sem arról lenne szó,
hogy egy az egyben az a lét kerül a dalokba, amit élnek.
H: Ennek az "ünnepnek" a városi folklórban van neve is, hülyéskedésnek hivják. Az ünnep helyett használják, egyfajta
fölmentésül is: "Ezt akkor szoktuk mondani, amikor hülyés
kedünk". Mindenképpen egyfajta ünnepi lelkiállapot ez, de
egyfajta lebecsülés is van benne, kifelé nem vállalt dolog,
azért mondják, hogy "hülyéskedünk".
P: Úgy érzed, az ünnepnek egy olyan új formája ez, amely ugyan
negatívnak látszik, de valójában igazi ünnep?
H: Igen. Ha valakire azt mondják, hogy nem szeret hülyéskedni,
az egy negativ dolog. Az nem igazán ember. Fából van.A
P: Mi lehet itt az igazság? Vajon a hagyományos faluközösségek
kultúrájának azokat a vonásait, amelyek a trivialitás köré
be tartoztak,maguk a létrehozók, a hagyományozok is mellőz
ték, s így a trivialitás a folklórnak ugyanxígy nem volt ré
sze, mint az elit kultúrának? Általában úgy tekintjük a ha
gyományos folklórt, mint ami szembenáll a városi kultúrá
val. Részben attól eltanult, átörökített formákban létezik,
de mindenképpen zárt, különálló jellegzetes, független at
tól, hogy eredeti vagy eltanult. Ebben a vidéki folklórban
mindenesetre ugyanúgy nincsenek, vagy csak nagyon halványan
vannak meg azok a vonások, amelyeket te most kutatsz.
H: Megvannak. De már a legkorábbi gyűjtésfelhívásokban is ben
ne van, hogy a trágár szövegeket hagyják ki. Eredetileg
nyilván benne van.

Csak a publikáláskor szelektálták ki

belőle.

P: Vagyis az elit kultúra gyűjti be - gyűjti, ha úgy tetszik,
vissza - a folklórt, Van egy egységes kultúra, amelyen be-
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lül a városi uralkodó rétegek helyzetüknél fogva olyan elő
relépést tesznek, amellyel nem tart lépést a vidék, a vá
rosiak képessé válnak a folklór asszimilálására - de for
dítva nem.
H: Ez mégis kétoldalú jelenség. Találkoztam mind a két állás
ponttal: hogy 3 folklór az égvilágon semmit nem hoz létre,
csak leszállt és eltorzult, vagy fordítva: az elit kultúra
mindent a folklórból vesz, csak tönkreteszi. Ez eléggé köl
csönös. Mindkét esetben bizonyos fajlagosításról van szó.
Az ember megeszi a disznóhúst és a saját sejtjeinek a képé
re alakitja

- az akkor már emberhús.

P: Ez igy van. De amikor az elit kultúra visszaveszi, amit a
folklór a maga képére átformált, a trivialitást, amit te
kutatsz, nem veszi vissza. Az nagy állandósággal lent marad.
H: Azt hiszem, ez szokás kérdése. Hogy éppen mit vesznek át
és mit nem. Host azt hiszem, egyre inkább érdeklődnek a
triviális rétegek iránt.
P: Vajon volt-e már arra példa, amikor a magas kultúra úgy
vette át a folklórt, hogy azzal megszűnt ennek a kultúrá
nak az elszigeteltsége? El tudsz-e képzelni olyan formát,
amelyben nem vevődik vissza az átvétellel az a sajátosság,
ami téged itt érdekel? Vagy ez szerinted teljesen elképzel
hetetlen? Vajon például Hofi mennyiben támaszkodik a folklór
szövegekre? lehet-e azt mondani, hogy ő úgy hasznosítja,
dolgozza fel ezeket a szövegeket, hogy egy szocializált kö
zösségi formába szippantja bele, s ezzel feloldja szakrá
lis, negatív ünnepi jellegüket? Vajon az általad gyűjtött
szövegeknek van-e egy bizonyos önállóságuk? Vagy ennek a
kultúrának az lenne a sajátossága, ahogyan létezik? Vajon
ezeket a szövegeket át lehet-e emelni egy új közegbe, vagy
ezzel egyúttal meg is szűntek azok lenni, amik?
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H: Biztos, hogy Hofi sikerében nagy szerepe van a folklór
fölhasználásának. A közönséggel összekacsintó elhallgatásai
ban sokszor utal ilyen szövegekre, a közös titkos tudásra.
De fordítva is: Hofi szövegei is átmennek a közhasználatba.
Ebben a kultúrában nem válik el olyan élesen az átvett és
az eredeti. Ugyanazon az ünnepségen éneklik például a slá
gereket, a trágár dalokat, a paródiákat, ugyanazzal a szuszszál. És az sem érdekes, sokszor nem is tudják, hogy a szö
vegek honnan erednek, hogy egyszer már feldolgozták-e őket
vagy sem.
P: Ami a hagyományos folklórhoz képest itt alapvetően más:
most a különböző kultúrrétegek folyamatosan együttélnek az
időben. Együtt van a tömegkultúra, a televizió, a rádió,
ahol viszontláthatod ezeket a gyűjtött szövegeket, de
ugyanígy lehet, hogy attól a közösségtől, ahol gyűjtesz,
a televízióból hallottakat gyűjtőd be.
H: A gyűjtési utasításban ezt mondtam megkülönböztetőnek: az
dönti el, hogy folklór-e vagy sem, hogy az énekes kitől ta
nulta. Mert a dal lehet ugyanaz. Például a "Sneider Páni”
eléggé folklorizálódott.

6

De aki még rádióból tanulta, an

nak számára nem az. Azok részéről veszem ezt folklórnak,
akik személyes kapcsolatok útján tanulták.
P: Vajon az ilyen átvett szövegek igazán ki tudják-e forrni
magukat? Ugyanúgy ki tudják-e forrni magukat, mint a hagyo
mányos folklór szövegek?
H: Kétféle dolog van. Az egyik, hogy van valamilyen dal és erre
csinálnak egy paródiát, és ez nem tud több lenni, mint ennek
a dalnak a paródiája, tehát addig él, ameddig a dal.És aztán
van a másik, amikor túléli a dalt. Például a "Vak Pali vak
Pali mindent lát /Szemüvegen át kutya valagát" már nem a
Rákóczi-induló paródiájaként terjed, sokszor nem is azono
sít ják. Tehát leválik a paródia funkcióról, és mint önálló
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szöveg él, akár dallam nélkül is.
P: Ilyenkor sikerül egy olyan szöveget létrehozni, amely mű
fa jilag képes leválni. Vajon mi lehet az oka, hogy az egyik szöveg le tud válni, a másik meg nem?
H: Ez eléggé titokzatos dolog, mint általában minden siker.
Éppen ez, ami érdekel. Vajon mi az, ami megfogja az embe
reket?
P: Engem is érdekel. Mert ilyenkor már nem csupán ellenkultú
raként, nem egy másikhoz képest léteznek a szövegek, ha
nem önállósodnak. Mi az, ami ezt a kristályosodást lehető
vé teszi? Holott ma nincsen annyi idő erre, mint a hagyo
mányos népköltészet virágzásakor.
H: A tiszavirág élet csak a slágerek és más aktuális szövegek
paródiáira igaz. Már a költészeti paródiák - az Arany-,
Petőfi-paródiák is mások. Ezeket a szerzőket tanították,
tanítják és amíg tanítani fogják az iskolában, addig meg
lesz annak az öröme, hogy trivializálják őket.^
P: Ilyen esetben olyanfajta tartóssággal i3 számolni lehet,
amely szociális és életkori is. Vonnak olyan azonos fejlő
dési szakaszok - például, hogy az ember általános iskolás ■
melyek állandó állapotai életünknek, s ez biztosít egyfaj
ta folytonosságot. A szövegek nem úgy adódnak át, hogy az
unokákra szállnak, hanem úgy, hogy az iskolában a korosz
tályok egymásnak adják át.
H: Nem vagyok biztos, hogy a hagyományos folklórban ez nem
így volt bizonyos típusu dolgoknál, például a gyerekcsúfolóknál vagy a játékoknál. Itt az átadó általában csak
3-4 évvel idősebb.
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P: De ez mindenképpen azt jelenti, hogy nincs törés, hogy a
szövegek kikristályosodhatnak.
H: Mostanában például gyakori, hogy a többsoros szövegek kétO
sorosakká válnak. Ezt magyarázhatja megint csak az, hogy
nagyon jól ismerik, és az első két sorra bejön az összes
többi, fölösleges végigmondani. Mindenesetre nem egy két
sorosról kiderült, hogy vannak, akik ismerik 4-6 soros
változatát is, de elterjedtebb a kétsoros.
P: Vajon lehet-e azt mondani, - nekem az esten is, a szövegek
összeállításakor is már volt egy ilyen benyomásom - hogy a
gyerekverseknél több az esély arra, hogy igazán értékes
szövegek jöjjenek létre?
H: Azt hiszem, hogy a gyerekkultúrában több az ősi elem. De
nem hiszem, hogy értékesebb lenne.
P: Ha nem is értékesebb, de önmagukban is teljes szövegek
ezek. Egy klasszikusan zárt kultúrának a dalai. Úgy tűnik,
hogy a gyerekvilág egy ugyanolyan megfogható valami, mint
egy-egy régi népcsoport, vagy falu gazdag vagy kevésbé
gazdag hagyománya.
H: Azt hiszem, ebben az lehet a félrevehető, hogy a gyerek
kultúrában sokkal többen vesznek részt. Nagyon valószínű,
hogy gyerekkultúrában még te is éltél. De a gimnáziumban
és az egyetemen ez már elválik; ott a folklórt már sokkal
kevesebben viszik tovább, a magas kultúráé lesznek. Bizo
nyos rétegeknél él csak tovább, és aki nem éli, annak nyil
ván kevésbé nőhet a szívéhez. Az elit rétegeknél ez csak
egy életkori sajátosság, infantilizmus amit kinőhet. Más
régegeknél folytatódik felnőtt korban is, része a felnőtt
közösségek életének, hasonlóan a hagyományos folklórhoz.
A gyerek folklór még kevésbé rétegdeterminált.
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P: Az önálló formaleleménynek a gyerekdalokban átütő ereje
van. A többi szövegekben az ember ritkábban talál ilyesmit.
H: Én azt hiszem, a "bundázás"^ is ellenpélda lehetne, ami
egyértelműen felnőtt kultúra.
P: A "bundázás" csodálatos. De a gyerekeknél az a ritka, hogy
valami kevésbé erős. A felnőtteknél mintha a paródia volna
erősebb, amikor a szöveg nem tud leválni, egészen sajáttá
válni, megmarad fintornak valamire.
H: Ez lehetséges - a felnőttek "szocializáltabbak". De lehet,
hogy inkább arról van szó, hogy a felnőtt kultvira kevésbé
ismert. Az öltözőfalakról például én is csak fotókat lát
tam, és ott van sz egész gyári folklór.^ Akiktől gyűjtöttem,
azok inkább a gyerekkori emlékeiket mondták. Annak a körnek,
amit én ismerek, általában nincs felnőtt folklór kultiírája.
P: Te feltételezel olyan rétegeket, olyan közeget, ahol a fel
nőtt triviális kultúra teremtő módon jelen van.
H: Igen. S hogy a gyerekdalokat ismerjük inkább, annak az is
oka, hogy a gyerekkultúra demokratikusabb. Sokkal kevésbé
játszik szerepet a származás, mint később.
P: Oka az is, hogy a felnőttek sokkal inkább hozzáférnek a
saját gyerekkorukhoz s aztán a saját gyerekeikéhez is: lát
ják, a szemük előtt zajlik. Nincs az a titok jellege sem.
H: A gyerek-szövegek akár játszótéren is gyűjthetők, mihelyt
elfelejtkeznek a felnőtt jelenlétéről. A felnőtteknél ne
hezebb. Kocsmákban például lehetne,'*'0 vagy ivási alkalmak
nál, de ezek már általában zártabbak. Azt hiszem, ez egy
szerűen a gyűjtésem hiányossága. Meccsekre is ki kellene
menni.
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P: Ezeknél a szövegeknél vajon a játék-ösztöne erősebb-e az
embernek vagy a teremtő? Lehet, hogy nagyon meredeken pró
bálom a kettőt szétválasztani, de érzek egy ilyen lehető
séget.
H: Én nem is a teremtő ösztönnel foglalkozom, inkább a hagyo
mányőrzővel. A játékot sem érzem érvényesnek. Inkább a szak
rálishoz áll ez a folklór közelebb: ha elismételünk egy is
mert szöveget, akkor az felidézés, megidézése ugyanannak a
hangulatnak. Ez persze változik..Vannak olyan szövegek,
amelyekátidőnként elsütnek és vannak olyanok, amelyek állan
dóan együttjárnak bizonyos szituációkkal. Például ivásnál
vannak állandó dalok és vannak ritkán elsüthető magánszámok.
P: Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy bizonyos szövegeket nem
lehet akármikor elmondani. Itt van a szakrális kategóriának
igazán jelentősége.
H: Valóban, én is úgy gondolom, hogy nem lehet akármikor. De
mégis nehéz ezt megtudni az emberektől. Nem tudatosítjak.
Ezek olyan pillanatok, amelyek nehezen körülírhatóak, hogy
ekkor meg ekkor, itt meg itt szoktuk, létrejön, és alckor
tudják, hogy létrejött. De nem tudják megmondani, hogy mi
ért. így aztán arra a kérdésre, hogy mikor szokták ezt elő
adni, rendszerint az a válasz, hogy bármikor. Pedig nyil
ván nem lehet bármikor.
P: Azt azért nehéz lenne elképzelni, hogy mondjuk egy börtön
dalt azt csak úgy énekelgetnek.
H: Kocsmában igen.
P: Igen. Azt lehet mondani, hogy ott ez egy elfogadott dolog.
Hozzátartozik a kocsmának a repertoárjához.
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H: Kamaszok is éneklik. De ők már máshogy, romantikus módon,
mint börtönromantikát.^
P: Van ^y olyan elképzelés, hogy a polgárosodással egy egysé
ges, úgynevezett tömegkultúra vagy kommersz uralkodott el a
világon, ami a kulturális különbségeket teljesen eltünteti,
és már nincsen tovább értelme, funkciója a folklórnak. Mit
gondolsz erről?
H: A triviális kultúra valóban sokkal erősebben befolyásolt,
de azért a népi kultúráról sem lehet elmondani, hogy nin
csen befolyásolva egyrészt a msgas kultúra által, másrészt
a környező népek kultúrájától. Semmi sem eredeti a népi kul
túrában sem, csak ez nem annyira nyilvánvaló. Itt a városi
kultúrában sokkal könnyebben tettenérhetők a források. De
attól, hogy közelebb vannak a források, még lehetnek ennek
a kultúrának csak rá jellemző sajátosságai.
P: Az ember ma nem egy kultúrában vesz részt, hanem két-három
kultúrában egyetlen napja alatt is. Amit a városi folklór
átvesz, azt azért veszi át, mert valamilyen kötődése van
hozzá és fel tudja dolgozni - ez nagyon fontos, hisz nem
mindent vesz át -, s aztán az átvétellel, az elsajátítás
sal együtt emancipál valami olyat is, ami az eredetiben
nem volt benne, amit ő hoz be: új motívumokat vagy azt,
ahogyan ő énekli a szöveget. Voltaképp két dologról van
itt szó: az egyik az átvétel, a másik pedig létünknek azok
az elnyomott mozzanatai, amelyeket feltörni akarnak, jogos
ságukat, létüket akarják bizonyítani. Pl. a Prédi és Béni
tv-sorozata átvételének módja.

Mert nemcsak a trágárság

ról van itt szó, tehát nemcsak egy stilus persziflázsról.
H: De nem is csak ezekről a témákról van szó, hanem például a
szélsőséges romantikáról is.

Az is hiányzik. Nagyon gya

kori a trágárságra szűkíteni ezt a dolgot. Sz az igény is
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van, de sok mas is: a romantikára is van igény, a szo- es

,

, ,

rimjatekra is,
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a nyelv játékos hasznalata es a politikai
•
15
véleménynyilvánítás is
épp olyan kielégítetlen igény,
mint a trágár szavak használata. Mindez máshol, máshogyan
nem talál kielégülést. Ezekben mindig vágyak vannak. Hogy
mire való vagyak, azt mindig egyenként érdemes megnézni.
De hogy ezek a vágyak sokakban élnek, azt feltétlenül bizo
nyltja, hogy a szövegek szájhagyomány útján fennmaradnak.
Persze itt van lehetőség a belemagyarázásra. De a tömegkul
túra, aminek a léte miatt azt állítják, hogy ma nincs folklór,
csak egy bizonyos részét elégíti ki a kulturális igényeknek.
És nemcsak a tömegkultúra átalakítására van igény. Van igény
arra is, önmagában is, hogy legyen egy saját dalunk. Nagyon
gyakori például a gimnáziumokban a drukkereknél vagy bizo
nyos környékeken, hogy indulójuk van. Nagyon ismert pl. a
Pöpej dallamára énekelt Megyeri - Angyalföldi - Kispesti
induló:

Nem lehet tehát arra szűkíteni, hogy vannak igé

nyek, amelyek nem elégülnek ki tematikailag, hanem egy kis
közösséghez - egy vállalt és nem csupán adott közösséghez
való tartozás kinyilvánítása is fontos lehet. S ez nemcsak
a dalokban, hanem a szóhasználatban és az öltözködésben is
megvan.
P: Ez a sajátosság a közösséghez tartozás a hagyományos folklór
ban is fontos.
H: Csak ott kevésbé merül föl a nem vállalás. És kevésbé van
meg ennek az öröme Ó3 tudatosulása, mert nem választják, ha
nem beleszületnek a közösségbe. Es nincsen rivális tömegkul
túra sem. A kérdezettek sokszor nem is voltak hajlandók olyat mégegyszer énekelni, amiről látták, hogy nekem már meg
van, mert kiválni akarnak. Yan bennük egyfajta büszkeség. Ha
csak ugyanazt tudják, már nem is érdekes.
P: A városi folklór énekesei öntudatosabbak, mert napról napra
találkoznak vele, tudják, hogy mi az, ami más.
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H: Tudják a tilalmat, s hogy amit csinálnak, az nem a minden
napi élet része, hanem ünnepi, különleges. Más ez, mint a
hagyományos folklór ünnepi jellege, mert az inkább az egy
házi ünnepekhez kapcsolódott és a természeti lét közösségi
ünnepeihez. Persze a városi folklórban is keveredik a ket
tő: hisz vannak névnapi vagy nőnapi ivászatok, de vannak
csak úgy ivászatok is.
P: Ha még továbbfolytatnád a kutatásod, mi lenne az, amivel
szivesen foglalkoznál?
H: A folklór képzőművészeti részével, fali firkák, YfC-rajzok,
dekorációk, tetoválások, - mert ez is egy kultúra. A zenei
része is nagyon érdekelne, de ehhez egy komoly apparátus
kellene, ehhez én nem értek. Nagyon valószínűnek tartom
például, hogy az átvett daloknak van valamilyen egyesítése,
van valamilyen sajátos jellege a torzulásnak, kiválasztás
nak. És irodalmilag is. Sokszor ha fölveszek egy dalt, azt
hiszem róla, ez egy gyengébb változat, pedig lehet, hogy
csak egy viccet nem értek meg. Mert egy csomó vicc van ezek
ben nyelvileg is és versileg is. Ehhez a versformákat, azok
lehetőségeit is jobban ismerni kellene, a ritmika, a rímelés
lehetőségeit. Aztán szeretnék még újabb műsorokat és egy
nagylemezt ezekkel a szövegekkel, dalokkal.
P: Az biztos, hogy ezek a szövegek verstanilag sematikusebbak, tehát a leginkább beidegzett, elterjedt versformákra
épülnek. Ezért is alkalmasak a behelyettesítésekre, kisebb-nagyobb módosításokra, a formából való alkalmi kitö,
. 1 7
resekre. A Toldi-parodia
ritmusa például jobban bele van
vésődve a verstudatunkba, de ez a ritmus ugyanakkor a nyel
vünkben is jobban benne van, jobban megfelel neki, mint egy
nyugatos forma.
H: Lemérhető ebből a kultúrszint Í3, az, hogy mit tanítanak az
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iskolában. Mindig arról van csak paródia, amit megértenek
valamennyire. Adynak például nincs paródiája, József Atti
lának sincs, csak Aranynak és Petőfinek van. Ugyanígy a ze
nében is megvan ez a jelenség, hogy milyen zenét tesz any*1 Q

nyira magáévá, hogy egy paródiában fölhasználja.
P: Talán a zenei kultúra gazdagabb még, mint a nyelvi, s ez
összefügghet azzal, hogy ma a tömegkultúra is inkább zenei.
Bár a nyelvi sematizmus, az egyszerühöz való vonzódás in
kább csak a külső formára érvényes.
H: Ha az iskolában tanítanák a versírást, más volna a helyzeti
Mert nagyon erős a kölcsönhatás a népesség kultúrája és
folklórja között. Még hogyha úgy tűnik is, hogy ez a folklór
kultúraellenes dolog. Részint kultúraellenes, de részint a
legjobban tükrözi is, mert a napilapokban megjelenő versek
nem tükrözik, hogy mi az, amit befogadnak ténylegesen, Pél
dául a szabadverset nem használják, mert az valószinüleg nem
a sajátjuk.
P: Persze ezekben a versekben olyan ritmusmegoldásokat lehet
látni, melyek kevéssé jellemzőek költőink verselésére. Ta
lán mert nálunk az avantgarde kevéssé dolgozta fel ezeket
a lehetőségeket. A gyerekversek tele vannak ilyesmivel:
rendszeresen felrúgnak bizonyos szabályokat, például a
20
sorhosszúság szabályát,
H: Mit igazol vajon az, hogy egy rossznak tűnő vers szóban
mégis fönnmarad? Mert ha fönnmarad egy olyan vers, amiben
például a szótag biceg, akkor nyilván ennek a szabálytö
résnek is megvan a belső ritmusa, amely rezonál az embe
rekben. Mert különben automatikusan kijavítanák.
P: Jobban érzik ezekben a versekben a forma és a tartalmi
oldal közötti állandó kapcsolatot.
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H: Ha valamit ki akarnak emelni, akkor megnyújtják vagy meg
rövidítik egy szótaggal.
P: Egy-egy szó is megbonthatja a ritmusegységet, mert az olyan hangsúlyos, annak van egy olyan önértékü, felidéző
ereje, amely túllendül a puszta forma-játékon, és már nem
érdekes tovább az, hogy a szöveg szabályszerűen ritmusos
legyen.
H: Magán a megbontáson is lehet a hangsúly, de az is lehet,
hogy egyszerűen csak a téma hozza magával. Tartalom és
forma egysége oly módon, hogy amelyik az erősebb, az győz.
Aki birja, marja.
P: Ez egy harc. S van, amikor azért jegyzem meg a szót, mert
azt nem lehet nem megjegyezni, nem azért, mert ritmusa van.
A környezet lehet ritmusos, de pont ott biceg a ritmus. Vi
szont olyan erős szó van, amit nem lehet elfelejteni.
Pszichológiailag hat ránk. Ez teljesen törvényes, megfelel
az emberi gondolkodás természetének, hogy különböző dolgok
miatt jegyzünk meg valamit. Csak nálunk a verselésnek ezt
az oldalát sokszor maguk a költők is elhanyagolják. Inkább
a kultúrálodás iránti igény volt mindig a nagyobb, mint en
nek az aktualizálódása. Kezdetben például József Attila a
jambusaival azt is igazolni akarta, hogy ő is van olyan,
mint a nyűgetosok, hogy hozzájuk képest más. Igazában nem
az a formakultúra fejlődött tovább, amit Kassák kezdeménye
zett. Nem a szabadversre gondolok itt, általánosabb elvek
re. Ezért is tartom aktuálisnak ezeket a verseket.
H: Ez a vers most jött be, és azt hiszem, hogy új:
Viszket a lábam
megvakarom
Mégpedig ott, ahol
én akarom
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Hiába van rendőrségi
karhatalom
Viszket a lábam,
megvakarom
P: Valamelyes magyarázatot azért ad a magyar verstan erre,
amikor kétfajta ritmuselvet különböztet meg: az ütem-hang
súlyos szótagszámláló és az úgynevezett szólamtagoló verset,
ahol nem kötelező a szótagszámhoz igazodni. De a kettő öszszefüggését kevéssé vizsgálták. Pedig a népköltészetben is
megvan ez a sajátossá-g. A mtíköltészetben jobbára különválik:
ki ilyet használ, ki olyat. Persze kategorikusan nem lehet
ezt kijelenteni, mert a merevséget rendszerint feloldják a
költők maguk is.
H: Minden folklór kutatásnak egyfajta kultúra megújitás is a
célja, az alapokhoz, a gyökerekhez való visszanyúlás. S. eh
hez - meggyőződésem - a városi folklórból is lehet meríteni.
Valaki azt mondta, nem tartja helyesnek ezzel foglalkozni,
mert raegrontom az egészet. En is érzem sokszor ezt. A gyere
keknek sem szívesen mutatom meg a gyűjtött dalokat, mert azoknak a szemükben másfajta értéke van, és félek, elveszti
ezzel az egész a jelentőségét. De !fehet, hogy a felnőtteknél
is rosszul hat vissza, ha újságokban látják viszont ezeket
a szövegeket. De lehet, hogy jól, hogy ad egyfajta önisme
retet ennek a kultúrának, s maguknak a képviselőiknek is.x

A "hülyéskedés" kifejezés azt a kisebbségi érzést is kife
jezi, amit a tömegkultúra épített beléjük. Ha saját kultú
rájuknak sikerül nagyobb rangot adni ezzel

a gyűjtéssel,

akkor megérte. Azért gondoltam a Tükörre a publikáció szem
pontjából, mert ott találkozna azokkal az emberekkel, akik

x Az interjú után a Mozgó Világban /1980/6/ megjelent szöve
gek visszhangja ez utóbbit látszik igazolni.
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élik is ezt a kultúrát. ITem tudora, hogyan reagálnának. Mert
ez más, mint a hagyományos folklór; az már csak hagyományápolás szerintem, amikor minden faluban van egy énekkar, aki
gyűj.ti, betanulja és rendezvényeken előadja a népdalokat.
Számomra a gyűjtés aktualitását éppen az utóbbi évek népdal
kultusza adta, ami csak régi és igazi népi dolgokra terjedt
ki. Ez irritált. Azt a kisebbségi érzést kelti a városi em
berben: neki már nincsen semmij e. Néztem, ahogy a gyerekek
ropják a csárdást, szinte látszott, ahogy mondják magukban:
egyet előre, egyet hátra, ügy éreztem, hogy van, kell lennie
egy sajátnak is, arait ezzel megtagadnak. Egy városi tánckul
túra is van szerintem, a discókban például.
P: A különállás, amely vagy kényszerű vagy választott különál
lás, az minden korszakban újratermelődik, az nemcsak egy bi
zonyos korszak kiváltsága volt. Ennek számtalan jele van.
Nem a folklór bomlott föl, csak a paraszti közösségek.
H: Más típusúak a közösségek, más típusúak a dalok, tematikai
lag is, terjedésükben is vannak különbségek: a sokszorosí
tás, a kazetta. S az alkalmak, amikor elhangzanak, is mások.
Az a képlet, hogy: munkahely, otthon, tévénézés - ez azért
így nem igaz. Eleve tilos kultúra ez, ezért járulékos eleme
a trágárság. Egy városi ember hol énekeljen? Munkahelyen
nem lehet - ha mégis énekel, már eleve azt hiszik, hogy ivott; kocsmában nem énekelhet - ki van írva, hogy tilos;
otthon engedély kell ahhoz, hogy évente egyszer bulit csi
nálhasson.
P: S ha mégis énekel, maga a szöveg is tilos. Másfajta lélek
tana van annak, amit tilosban csinál az ember... Beszél
tünk róla, de konkrétabban még nem: tapasztalatod szerint
milyen társadalmi rétegződése van ennek a kultúrának?
H: Vannak úgynevezett "jólnevelt" gyerekek, akikhez kevésbé
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jut el. Van különbség abban, hogy milyen korban tanulnak
bizonyos szövegeket. Vannak szövegek, amelyeket a külvá
rosban az óvodások, az alsó tagozatosok tudnak, a belvá
rosban pedig a gimnazisták. Korábban volt olyan elképaelésem, hogy a szövegek típusaiban is van különbség, de ezt
pontosabban kellene megvizsgálni. Például, hogy az egyete
mistáknál a paródia a jellemző, különösen a bölcsészeknél.
Külön lehetne foglalkozni azzal is, hogy például a 60-as,
70-es évek ifjúságának is megvannak a maga dalai, ,,
SZEMELVÉNYEK
1 Pisilek én, ha felkelek
Mert reggel mindig megtelek
Pisilek délben, délután
És estebéd után
Moziba menni nem merek
Mert ott pisilni nem lehet
De a ligetnek lágy ölén
Vigan pisilek én

/dallamos beszéd/

2 A nagyorrúnák csúfolt no éneke
Nap hogyha felkél: nagyor ina vagyok...
Vaj tükrében ha nézem:
nagyorru biz én nem vagyok!
Viz tükrében ha nézem:
bunkóorru nem vagyok!
Nap ha felkél:"Nagyorru, eredj,
asszonynak, gazdának ízes halat hozz!"
Asszony, gazduram igy költenek fel engem.
Álmosan megyek halat keresni míg odajárok, derék férfi, derék nő
eget-földet szorítják, úgy basznak.
Mig én halat keresgélek,
asszony és gazda egy helyben alszik engem nem basznak, engem rugdosnak.
Asszonynak, gazdának ifces halat fogtam,
hagytam: vizbe visszacsússzék.

21

Asszonynak, gazdának étkét, íme, meghoztam.
Felaprítom, üstbe rakom,
megfőzöm: no egyétek
undok kutyabűzzel bűzlik.
/Képes Géza fordítása/

Leszállt a medve az égből
/Vogul népköltészet, 3p. 1980./

^

Sötét az éjszaka
Feláll a pék j...a
Forog a péklapát
Veri a pék ^...át

és változata:
Sötét az éjszaka
Feláll a pék a sámlira
Forog a péklapát
Veri a pék a feleségét
/dzsessz dallamra/

Bunda, bunda, szőrös bunda
P... megy az úton, b...d oldalba
Széna szalma köpönyeg
Nyálazd meg a tökömet!
Kinek nem tetszik e nóta
Verje a f...át a lóba!
Bunda, bunda...
/a Bundázás ciklusból/
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^ Ritka kivétel Pálóczi Horváth Adám 1313-as kéziratos
gyűjteményének kiadása /Magyar Helikon, 1979./
ebből egy példa:
Nem eszik a p...a lencsét,
Sem uborkát, sem gesztenyét.
Hússal él 6, mint a vércse,
Mégsem csömörük meg tőle.
/a "Ne .menj rózsám" dallamára/
Háy Agnes gyűjtésében:
Nem eszik a p...a lencsét
Sem barackot, sem cseresznyét
Hússal él az, mint a vércse
Hogy a fogát meg ne sértse.
/a Sorrentői emlék dallamára/

^

Én elmentem a vásárba

refr: Sneider Pánival /háromszor/
Vittem neki piros rózsát
refr; Három csokorral /háromszor/
refr: Sneider Fáni de azt mondta
Nem kell néki piros rózsa
Csak kell nékie gigerli
Mert az őt úgy ingerli
Hazavittem, lefektettem
refr: Jól megkeféltem /háromszor/
Olyat fingott, olyat fingott
refr: Majd elszédültem /háromszor/
Mert: Sneider Fáni de azt mondta...
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7
a/ Talpra papa
Hiv a mama
A kocsmából
Gyere haza
Nem ittál még eleget?
Fene egye meg a beledet!
b/ Este van, este van, ki-ki b....ik ágyba'
Feketén bólogat az anyád p....ája
Zúg az apád f...., nekimegy anyádnak
Együttes erővel kis rajkót csinálnak.
Q

a/ Bá buci bá

b/ Marha

Bújj az ágy alá

Harapj a szarba!

/Húzd ki a répát

/Vidd el a kovácshoz

Csókold meg a békát/

Vágasd a pofádhoz
Csináltass furulyát
Fújd a béka valagát!/

a/ Isten veled, jó kanapé

b/ Hétfőn a fű se nő

Erőm már a munkanapé

Kedden a nő se nő
Szerda munkanap
Csütörtökön befütyül a vonat
Péntek már csonkára áll
Szombat otthon talál

10

a/ - Hazudjunk?
- Hazudjunk!
Máma még.nem ittunk semmit
Nem mehet ez így tovább
Inni kell, ha meghalunk is
Igyunk hát, az angyalát!
stb.
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b/ Három kislány, hat cici

c/ Három pina, hat csöcs

Jó volna egy fél deci

Hét forint a nagyfröccs

Börtön rácsos ablakán túl
Yan egy hajó kikötő
Oda úszik minden este
Egy picsiny fehér hajó
Jaj, de magasok a falak
De nehéz a rabélet
Hogy tudtalak így szereni
Szőke kislány»tégedet.

- Frédi, heló, volna egy kis meló. Ma nem vagyok fáradt,
lökhetnénk egy párat!
- Oké, Vilma, nem bánom. Gombold ki a nadrágom! Ruhádat,
dobd a sarokba, farkamat fogd marokra!
- Drágám, várjunk csak, húzzuk fel a gumidat!
- Nem kell gumi, nincs idő, ne ellenkezz, te nő! Lehúzom
a bugyidat, bedugom a kukimat. Lásd, hogy nem viccelek,
bele is spriccelek,
- Frédi drágám, tü vagy ár, mi a lábam közt ki-bejár?
- Vilma, te szajha, csűr ez vagy pajta, hogy ekkora az
ajtó rajta?
- Nyomjad Frédi, most, finom!
- Várj, Vilma, nem birora!
- Ne hagyd cserben most a nőt, keríts egy kis táperőt!
- Vilma drágám, hagyjuk abba, fejünk felett ég a pajta!
- Ó, ne hagyjuk abba még, megtéríti majd a CSÉB!

Egy magas kőszikláról a völgybe néztem át
S ott láttam három grófot, ki éppen csónakáz
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A legeslegifjabbik gróf kormánypárti volt
S egy szegény leánynak már régen udvarolt
De a lány nagyon szegény volt, s így nem lehet övé
Be is vonult a kedves a zárt falak mögé
Mikor a gróf ezt megtudta, utána sietett
S a zárda ajtaján ő be is zörgetett
/És ezután kiderül, hogy a lány már föl van szentelve.
A gróf lelövi a lányt és magát - mindezt még kilenc
versszakban elbeszélve,/
14
a/ En körte

b/ - Tungsram?

Te körte

- Tungok!

Ökör te
c/ Jó ital a málnaszörp
Ezt iszik ma minden törp
Tudjuk, hogy a törp az törpe
De vajon a szörp az szörp-e?
d/ Édes fiam, jöitzte, jössz te
Készen van a kelkápöszte
Édesanyám, jöszök, jöszök
Finom ez a kelkápöszök
e/ Nem messze van ide Pécel
Nálunk mindig jó a Pacal
f/ Pincér fején görbe sörény
Hogy került a sörbe görény?
g/ Nyelvében él a nemzet
De nyelvével még egy nemzet se nemzett!
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h/ Fekete bika pata kopoÿ a patika pepita kövén
i/ Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az
két kupac kopasz kukac

15

a/ - Ki a vécén pauszt használ
Az az ellenséggel paktál!
- Nem paktálok ellenséggel
Törlőm seggem Szabad Néppel!
b/ - Hol dolgozol, szaki?
- Rákosiba szaki
c/ Ne búsulj, ember, semmi sem tart örökké
Százötven év alatt se váltunk mi "törökké
d/ Ha elsüllyedsz nyakig a szarba
Kapaszkodj a magas életszínvonalba!

16 a/ Megyeri vagány vagyok
Dolgozni nem akarok
Egész nap zsugázok
Este meg bugázok
Megyeri vagány vagyok
b/ Előre dózsások, a végső harcra
A lila zászlót emeld magasra
A lila zászló mindig győzni fog
A lila zászló mindig győzni fog
És minden rohadt Fradi drukker lógni fog.
De hol? A lámpa vason. Meddig?
Míg meg nem döglik!
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c/ Intézeti gyerekek indulója: az Alvarez
ének:

Fekete mélyvizén, fehér sziklák alatt
Bolyongva csendesen, öreg hajó halad
Vitorla rongya lóg, kötele nem feszül
Megy az öreg hajó, csendesen, egyedül

parlandó

Hé, gyerekek, hol van a kapitány, a vén
zsivány,
Hol van Bem barát, hol van a jó, kendersza
kállu Joe?

ének :

Kötélcsomó alól kilóg egy sárga mez
Fekete sombrero, itt nyugszik Alvarez
Mellette Bilbaó, kinyomva két szeme
Fekete vércsomót markol a jobb keze
A halott lábain egy döglött macska lóg
Kiguvadt szemei zöldes üveggolyók
Fenn a kormánykerék magányosan forog
Törött küllőiről megalvadt vér csorog
Egyik kalyüt falán vérrel felirva áll
November elsején itt járt a vad Halál
Fekete mélyvizén, fehér sziklák alatt
Bolyongva csendesen, öreg hajó halad
Vitorla rongya1lóg, kötele nem feszül
Megy az öreg hajó, csendesen, egyedül
Megy az öreg hajó, viszi halottéit
Soha nem éri el Mexikó partjait.
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17 '
„
Eg a napmelegtol a kopár segg szarja
Toldi redves tökét ugyancsak vakarja
Utolsó verssor:
Dicső magyar fa,.od álljon mindörökké!

Beléptem a TSZCS-be, twist, twist
Beadtam a tehénkémet, twist
Hadd tudja meg az a barom
Hogy milyen a közös vagyon
Beléptem a TSZCS-be, twist
/twist dallam/
Nincsen ma tej, mert nem ad a tehén
Mert megdöglött szegény, még a hét elején
És ebből lesz a baj, mert tejből lesz a vaj
A vajból meg a sajt, a vajból meg a sajt...
/No milk today dallamára/

^

Turcsányi Péter költő éveken át /1974-1980/ vezetett szak
köri költészeti foglalkozásokat 9-12 éves gyerekek számára
a Kossuth Lajos Nevelőotthonban, a pesterzsébeti Épitők Mű
velődési Házában, egy kelenvölgyi általános iskolában és a
kazincbarcikai gyárváros dolgozóinak gyerekei számára szer
vezett olvasótáborban. A gyerekszerzők alkotásait többnyire
élőszó nyomán jegyezte le. Kötetnyi összeállitásából mi most
csupán néhány verset tudunk bemutatni. /Ld. még: Kisdobos,
1981. febr.; Uj írás 1979 dec.; Világosság, 1979. dec. és a
Magyar Rádió "Leporelló" c. gyerekelőadása./
Horváth Csaba: A karcsú leányka
A lába szép karcsú,
gyönyörű szép arcú,
szép hosszú haja van,
udvarias szája van.
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A keze szép fehér,
csak amolyan kis tenyér
ez én kezem fekete:
Horváth Csabának keze.
Glonczi József: A ház /6 éves/
Ez egy ház.
Itt lesz egy torony.
A kapu kilincsét kinyitom,
bekulcsolom,
elmegyek hozni fát,
tüzet rakok
és meleg lesz.
Itt lakik egy néni.
A toronyból jön ki a füst.
És szúrni akar valaki a házban,
össze akarja szúrni a házat
és egy hóembert odarak
és azt hiszi, hogy szobor,
az ember rakta oda,
aki meg akarta ölni a nénit,
azért, hogy verje meg a söprűvel.
Most már semmit nem mondok,
Glonczi József mondta.
Beliczi Rudolf: Tyúklopás
Öt éves voltam, már akkor
tyúktolvaj voltam.
A tyúknak a torkát elcsavartam,
megfenyegettem a tyúkot,
aztán^megpucoltam, kibeleztem,
a belét kivettem, aztán megsütöttem,
aztán megettem.
Rohángzky Agnes: A virág
Tegnap még bimbó volt a virág,
de kinyilt,
mint esernyő az emberek kezében.
Dányi János: Gyümölcs János
Egy, megérett a meggy,
kettő, megérett az alma,
három, megérett a barack,
négy» én Gyümölcs János vagyok.
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20

Kútágasra szállott a sas
Engem babám ne csalogassál
Mert ha engem csalogatol
Meghalok a búbánatból kifolyólagossan

21

Munkahelyre kocsin megyek

Vasököl a munkásököl
Hollári lári hó

Hollári lári hó

Már az ököl is könyököl

Rentábilin ül a gyerek
Hollári lári hó

Hollári lári hó

refr: Hollári lári lári

refr.Hollári lári lári
Hollári lári hó /kétszer/

Hollári lári hó /kétszer/

Lakáskérdés nincs már végre
Hollári lári hó
A hidakat fütjük télre
Hollári lári hó
refr.Hollári lári lári
Hollári lári hó /kétszer/

Jegyzet: Háy Ágnes gyűjtéséből a Mozgó Világ 1980/6. számában
jelent meg válogatás. Az átfedésekért elnézést ké
rünk.
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Ismeretlen költő /XVII. szd. vége; Neukirch-antológia, 2.köt./
/Sziléziai urak eleddig esméretlen versei,
Bresslau, lö9V/
Ké.i-társalkodása két sziv-szerelmesnek

PSYCHE Tengerbe merülök, mely teli van csodákkal.
Ismeretlen, amit látok: elborzadok.
Magamat elhagyom, hogy újra járjon által
a bátorság, amit a gyengeség adott.
Mi ez? Miért akar ajkad engem becsapni?
Hízelgés ostromán miért riad szívem?
Hallani akarom, mit is akarsz te kapni:
annak, aki hazug, nem juthat semmi sem.
THYRSIS Szépségem, jersze hát! Itt áll e szép fenyőfa:
amit mondok, csupán kettőnkre tartozik.
P. Mit akarsz? Mit akarsz? Mi ez a sanda tréfa?
Jobban teszem talán, ha félek egy kicsit.
T. Jersze csak, mit se félj! Majd magad is belátod,
hogy nincs félnivalód, csak jussunk addig el!
P. Pélek, de mennyire! Tudom, csalárd vagy, álnok,
de mégiscsak legyen, ha már lennie kell!!
T. Jöszte hát, kedvesem! A langy Zefir ha támad,
üljünk a tölgy alá, hol száz virág fakad!
P. Mi ez a matatás? Széttéped a ruhámat!
Mit keres a kezed az én szoknyám alatt?
T. Véletlen az egész! Ó, semmit sem jelent ez!
így beszélgetnek a menyasszony, s vőlegény.
P. Micsoda jelenet, amit kéjvágya rendez! Ilyenhez - takarodj! - fiatal vagyok én!
T. Ami még új neked, arra most megtanítalak!
/0, Vénusz, adj nekem erőből eleget!/
P. Ne tűrje Jupiter és a sok égi csillag,
hogy könnyen elvegyék a szüzességemet!
T. A szüzesség, mi az? Nem leled semmiképpen.
Akad érved, melyet mellette felhozol?
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P. Nyelvem lassan forog, és elbódulok éppen...
Jaj, megállj! Iszonyú kínokat okozol!
T. A fájdalom nem öl: ki kell állni vitézül,
csak szűznek kin, ami más nőnek élvezet.
P. Megállj, kedves! Ami mélyre hatolni készül,
kéjed és életem gyors végéhez vezet!
T. Pardon! Most kezdenek nedveim kilövellni:
érzem, hogy véremet kéj dagasztja legott.
P. Lehet-e kéjesebb dörzsölődésre lelni?
Betölt az élvezet!
T.

Engem körülfogott!
Hahah!

P.

Gyönyöre mind ágyéknak és a farnak,
cukornál édesebb!

T.

Szétolvad nyelvemen!

P. Hahah! Belém ömöl kedvesemből a harmat!
T. Hahah! Belőlem ez ha csorran, élvezem!
P. Úgy hevít a parázs és úgy dagad a mellem,
hogy akár két ököl, csak úgy mered elő!
T. És én fölmeredek a föld s az egek ellen:
ha nyitod kapudat, katapultom belő!
P. Gyerünk! Zúg a patak s az erdő furcsa-csendes:
szerelmünket - lehet - valaki meglesi!
T. Szerelmünk énekét susogja majd a fenyves,
mert a hűvös Nyugat hatalma lengeti.

Ford.: Márton László
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Gáspár Katalin
HANG-JÁTÉK
esteledik
... ESTELEDIK
Esztella!
engedj utamra drága
DRAGA!
MEDITATION AUF DER LINKEN SEITE
kegyed szomorú látom
kegyed SZOMORÚ? LÁTOM!
hol a szabadideje had puszilom
FREIE ZEIT FREIE LIEBE
pfuj, Esztella!
... PFUJ!
pfujolnak a labdacsősz ex-renegátok

ó
aranylábú fiúk
rúgjátok seggbe a világot
HELYETTÜNK, Esztella
teASSZONYOSnyakú
te! TEteTEteTE
hosszúnyakúhattyúcomb!
<5 NŐ
ő nő
NO?
engedj ENGEDJ ENGEDJ engedj
UTAMRA te KÉJENC-ccc
milyen bérenc?
jaj DRÁGÁM !
UGYANMÁRDRÁGÁM
drágámmárugyan
azok az idők s ők
s mi s ti
simi-simiSIMOGASS
;
... esteledik, Esztella,
esteledik...
EXÜeFEX?
nem iszom nemiszom
eressz...ssssz
FREIHEIT AUF DER RECHTEN SEITE
hallod?
RÁDY ÁRAFÖLDMINDENTÁJA...
/fája/
ne búsulj lesz még
/MILESZMÉH?/

óóóóóóóóóóÓÓÓÓÓÓÓÓŐÓ
ESZTELLAvigyázz!ímegneázzzzzzzz
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FILMKOCKÁK
kis francia fiú
francia kisfiú
kisfiú
francia
fiú is
francia
kis
gömbölyű mint ez
a
0
/ez az Ó és 0/
ó tipimaszcsöcsüfrancialányok!
sóhajt
fittyedttokájú
úr
aszivarjába
lágyan
érzelmesen
szivja
szivemből
a SZAVAKAT
ajkán csókok özöne
s
PÁRIZS 6 PÁRIZS
kék
kék
tengerkék kék a szeme!
Közben: Eric /vagy PIERRR/
átrepül egy hajzuhatagon
Rita /vagy K. Piroska/
beköltözik a MONKART 2J> egy kékre festett
kétszobavécéjébe
MEGÁLL AZ IDŐ
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BLUES EGY BLÚZRÓL
e villamoson a tömegben a blúzod
EGY BLÚZ
azon töprengett valaki azon töprengett
amin én
ELÖLelölVAGYHÁTULhátul kapcsolódik
ami a blúz alatt és a mell fölött
5 A MELL ALATT S A MELL FÖLÖTT
a villamoson a tömegben
a tömeg fölött
ó a tömeg között
TEGNAP DÉLELŐTT SÜTÖTT A NAP
nekitámaszkodtál az ablaküvegnek
ÉN VOLTAM
én voltam az ablaküveg
ÉN
és a kezem
6 A KEZEM
éppen odaért

Ó
mindentláttamonnanaholálltam
mielőttrádtaláltamén
odaodaodaODAPRÉSELŐDTÜNK
mindannyian
a blúz alá a mell fölé
A MENNY EKÖRS ZÁGA VILLAMOSBAN
bepárásodott ablaküvegek voltunk
lélegzeteink nyomot hagytak a világon
LÉLEGZETED NYOMOT HAGYOTT
Óazokafelejthetetlenpillanatok
csípődön a villamoson a tömegben
KÉT MEGÁLLÓ KÖZÖTT
MINDENKI TUDTA HOVA UTAZIK
veled veled VELED
veledakaftunkuta znimind
blúzoddal a villamoson a tömeggel
újsággal és széles aktatáskákkal és
nadrágzsebekkel és nyirkos tenyerekkel
a kezünkben zuhanni feléd
FÉLREÉRTHETETLENÜL ÉSZREVEHETETLENÜL
közelebbközelebbKÖZELEBB
mindannyian egymásba szerettünk
ISTENEM! HÁT EZ A SZERELEM!?
gondoltammárakkorisén
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Szabó János:
"Érthetetlen és pesszimista11 művésziét?

Ez az írás nem kritika, sem pedig tanulmány, tehát nem
elemez úgymond objektív népzőpontból és nincs szigorú, hatá
rozott koncepciója sem. Hogy mégis miért merem közzétenni?
Mert úgy hiszem mégis sikerül néhány olyan gondolatot közrealnom benne, melyek igazolhatják ez írás megjelenésének szük
ségességét. A mai művészetről lesz benne szó, illetve a mű
vészet - úgymond - "pesszimizmusáról" és "érthetetlenségéről".
Jelentős mértékben megnövekedtek információink: az élet
minden területéről, így a műalkotásokból,-ról is többet lá
tunk, hallunk, jobban körülvesznek bennünket, mint bármikor.
A zuhogó információözön közepette ide-oda kapkodjuk

fejün

ket és gyakran hallunk hangokat: "ez teljes érthetetlen...
hülyeség!..." /ilyen szempontßol külön élvezetes végiglapozni
egy mai modern kiállítás vendégkönyvét/.
De hallhatók más hangok is: "én nem is tudom, mit gon
dolnak ezek, nem elég, hogy az ember amúgyis sok borzalmasat,
idegesítő dolgokat lát nap-mint nap az életben, hát tessék:
bemegy egy múzeumba, hogy valami szépet lásson, és erre va
lami iszonyatos förmedvények lógnak a falon, kicsavart kezek-lábak, széttöredezett képek, - nem értem őket, ott ülnek
a meleg szobában egész nap, azért kapják a pénzt, hogy fesse
nek, nem kell gürcölniük - rohangászniuk egész nap, és ahe
lyett, hogy valami szépet, megnyugtatót csinálnának, hát tes
sék itt van ni..."
Mi tagadás, aki járt a legutóbbi nyárvégi Kisplasztikái
Bi ennálén a Műcsarnokban, hát kevés életörömtől duzzadó, a
jövőbe vetett hittől sugárzó műalkotást látott.
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Az absztrakt kompozíciókról most ne beszéljünk, - bár
egy szigorúan mértani idom is hordozhat derűs hitet vagy szo
morúságot - tekintsünk csak inkább a figurális, "ábrándozó"
alkotásokra: kicsavarodott, bekötözött fejű embertorzók, a
nagyméretű talapzaton sovány, didergésen vékonyka kis figu
rák /némelyikük G-iacomettit idézi/, kőlapok közé szorított,
kétségbe esett, már ordítani sem tudó arcok, nyomasztó üveg
folyosókon egymás mellett elhaladó emberek, akik soha nem
érinthetik meg, soha nem érthetik el a másikat, - szóval nem
valami derűs kép. Az első teremben pedig Schaár Erzsébet szo
bor-együttesei, plasztikái: üveglapok, rideg síkok között áll
dogáló, magányos, mozdulni-nem tudó alakok.
Szegeden az Ifjúsági Házban a Biennáléval szinte egyidőben rendezték a fiatal művészek Stúdiójának '81-es kiállí
tását.
Mondandóm szempontjából itt csak néhány képet említenék
meg: Kántor Jenő "Szanálás" c. képén egy romos területen álló
félig lebontott falat látunk, melyen még olvasható a pirosbettís felirat: "A falat lebontani tilos!". Vagy itt van Barabás
Márton Presser Gábor-sorozatának újabb darabja a "Kötelék":
három keskeny, függőleges tárgy-montázs ez: legfelül zongorabillentyűk, alul egy kéz, középütt pedig a barázda, melyben a
kéz felcsúszhat a billentyűig. Csakhogy míg az első képen a
háttér, a környezet felhőtlen égboltot idéz, addig a középső
darabon már megjelennek a vastag, durva üvegszilánkok, hogy a
harmadik alkotáson már teljesen belepjék a felületet: a kéz
immár csak úgy tudna hangokat csalni a billentyűkből, ha köz
ben teljesen összedarabolná, megsemmisítené magát. Még megem
líteném Farkas László "Csirkék" c. képét, mely a horizontvona
lat a kép alsó részére helyezve fölénk magasítja, monumentalizálja az asztallapon fekvő, kicsavart végtagú, döglött, merev,
csupasz csirketetemeket. Nem is idézném tovább a példákat, csak
még röviden utalni szeretnék arra, hogy ezek a jelenségek nem
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korlátozódnak a képzőművészetekre; aki figyelemmel kiséri pél
dául a mai magyar líra alakulását, tapasztalhatja, hogy milyen
nagy számban találhatók sötét hangulatú, kétségbeesettséget,
magányt, kiúttalanságot tükröző versek a kötetekben, lapokban.
Külön tanulmányt /és a magaménál jóval nagyobb felkészültséget/
igényelne a magyar filmek elemzése: miért éppen ekkor, s miért
éppen ilyen filmeket csinálunk? Szintén külön lenne érdemes
foglalkozni a magyar popzene dalszövegeivel - elsősorban per
sze az Illés /és részben a Fonográf/ az LG-T, Zorán és Koncz
Zsuzsa dalszövegeire gondolok. Ez utóbbi előadó legutolsó le
mezének /"Menetrend"/ hangulata sem éppen örömünnep. Végezetül
a szinház világából ragadnék ki egyetlenegy példát: Paál Ist
ván szolnoki Madách-Tragédia-feldolgozásában az Úr utolsó sza
vai nem hangzanak el. Szó sincs itt küzdésről és a jövőbe ve
tett bizalomról! Csak áll,néma csend, és legördül a függöny.
/Félreértés ne essék: nem állítom - nem is lenne igaz hogy ezek a jelenségek kizárólagosak a magyar, illetve külföl
di művészetekben. Én azonban a mondandóm számára lényeges ele
meket emeltem ki az alkotások köréből./
Nem csupán a magyar művészeknek vannak ilyenfajta je
lenségei, a "Projekt" c. művészeti lapban láttam a közelmúlt
ban egy reprodukciót : "Perspektíva" volt a kép címe, a vász
non pedig a felületet szinte teljesen kitöltő téglafal magaslőtt, csak épp a kép fölső szélén látszott egy csík a kék ég
boltból... De legegyszerűbb, ha visszatérünk a Műcsarnokbeli
B iennáléra, hiszen ott nagy számmá, voltak ilyenfajta "peszszimista" művek, pedig alkotóik a világ négy égtája felől
küldték be műveiket. Még mielőtt elmondanám gondolataimat eme
"pesszimizmusról", néhány jelenséget szeretnék ismertetni az
"érthetetlenség"-gel kapcsolatban, ugyanis ez a két fogalom
- melyek használatát a mai művészetre e cikk végén szeretném
kétségbe vonni - összefügg, pontosabban: azok az okok kapcso
lódnak egymáshoz, melyek a művészetet úgynevezett "pesszimis
ta és érthetetlen" alkotások létrehozására ösztökélik. Annak
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idején, amikor Duchamp kiállította az első ready-made-jeit,
a "Palackszáritó"-t, vagy a biciklikereket - a közönség fel
háborodottan érthetetienséggel vádolta őt. Jelenleg müvei a
newyorki Modern Művészetek Muezumában állnak, szinte a főhe
lyen. Hogy ez jelzi-e "megértésüket" vagy sem, kétséges, de
hogy valamilyen elfogadást, az általános kultúrában való in
tegrálódást jelez, az biztos.
Yves Klein rendezett egy olyan "kiállítást", melyen a
galériában csak a képeinek helyét jelölte, megadva méreteit,
sőt kijelentette, hogy képek eladók, a vásárló kapott egy
nyugtát, rajta a kép méreteit feltüntető számokkal... Beuys
az egyik Documentán kiállította a "méz-szivattyú"-t, egy híg
mézzel telt üregből az elektromotoros szivattyú lassan kiemel
te a mézét...
Gilbert és George két angol fiatalember kijelentik, hogy
ők élő szobrok, leírják egy napjuk elteltét s mindenről fotó
dokumentációt jelentetnek meg... Abramovic és társa egy üres
szökőkút medencéjében addig köröztek egy gépkocsival, mig a gu
mik teljesen el nem koptak... EL Kazovszkij az utóbbi időben
szinte csak kutyáival foglalkozik, a szegedi Stúdió-kiállítá
son kis boxot rendezett be szines, papírból-müanyagból kivá
gott kutya-sziluetteinek,.. Sorolhatnám az innen-onnan szemelgetett példákat, de felesleges. A közönség bemegy, kijön és ki
jelenti, hogy érthetetlen. De valóban érthetetlenek ezek a gesz
tusok, ezek a munkák? --Frázissá koptatott tény, hogy századunk a hihetetlen vál
tozások kora. Óriási és rövid időn belüli változások zajlottak
a tudomány, a technika és a társadalmi élet minden területén.
Természetesen a művészetben is. Az avantgarde lassan klasszi
kus fogalommá lett, eredményei pl. a Bauhaus formatervezésének
eredményei —

a mindennapi élet részeivé váltak. A fejlődés

azonban nem állt le a negyvenes években, új és újabb irányza-
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tok születtek, melyeket jobbhíján neoavantgarde címszóval Il
lettek a kritikusok és a művészettörténészek, Magyarországon
a hatvanas évek elejétől kezdődően egyre erőteljesebben je
lentkeztek ezek a "beszűrődő" tendenciák, sokak rosszallását
kiváltva.
Némelyeket elfogadtunk, némelyekről nem akarunk tudo
mást venni, megint másokat kikacagunk - akkor is jelen van
nak, változnak és változtatnak, SzűklátőkörUség lenne csupán
divatmajmolásnak, utánzásnak, feltűnési viszketegségnek nevez
ni ezeket az irányzatokat, illetve képviselőiket. Inkább azt
mondhatjuk: a társadalomban jelentkeztek azok a vonások, me
lyek itt is létrehívták ezeket az irányzatokat - némi sajá
tos jelleggel és egy kis fáziskéséssel. Nem szabad megfeled
kezni arról sem, hogy a művészet az avantgarde alatt döbbent
rá igazán a maga öntörvényűségére, így - némiképp függetlenül
a társadalmi berendezkedéstől - a művészeten belüli kutatás,
önfeltárás itt is - ott is hasonló eredményeket produkált,
A nagy probléma azonban az, hogy az elvárás és befogadás
rendszere nem változott, kis túlzással azt mondhatnám: ugyan
olyan szemmel akarjuk nézni /és érteni/ Munkácsyt mint egy mai
festőt. Ez természetesen feszültséget szül az alkotók-alkotá
sok és az átlagközönség között.
Miről is van szó? A művész - korának érzékeny műszere,
"delejtŰs-ember" ahogyan Latinovits mondta, A minden porcikájában megváltozott világot kizárólag csak régi, megszokott
eszközökkel ábrázolni többé már képtelenség. Létrejönnek a
"határesetek" /néniképp ez is egy izzadtságszagú kategória
az új tendenciák jelölésére/ - mert a hagyományos műfaji ke
retek már képtelenek befogadni az új tartalmakat. Természe
tesen ezeket az újfajta alkotásokat nem lehet régi elvárás
rendszerrel, esztétikai szemlélettel befogadni!
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Ez az egyik lényeges változás.
Joseph Kosuth, a koncept művészet egyik megteremtője és
fő teoretikusa szerint a "filozófia napjainkban már sem az
időről, sem a térről nem tud semmi újat mondani. Ezért szerinte
a művészetre hárul az a jövőbeni feladat, hogy a valóságról új
és átfogó értelmezést adjon!', "A mi korunk művészete - írja egyféle kiterjeszkedés kell legyen azáltal, hogy a művészetet
engedjük belekeveredni a rajta kívül lévő világba, a szociális
realitások szférájába. így birtokba vehetjük a tükrözés eszkö
zeit, amelyekkel megragadhatjuk a valóság lényegét." "A művé
szet csak akkor válhat olyan komollyá, és méllyé, mint a tudo
mány és a filozófia, ha nem törődik a közösséggel. Különös
vagy sem, ez igy van,--

állitja. A művészet megelőző státu

sza a közönség révén sem nyújtott többet a művésznek annál,
mint hogy a show-üzlet kimagasló elöljárója legyen. A koncep
tuális művész közönség nélkül szabadabban dolgozhat. Önmagá
hoz intézett kérdésfelvetése által megértheti, hogy a művész
aktivitása nem egyetlen formára... szorítkozhat, hanem hogy
szabad lehetőségekkel rendelkezik a művészet jelentésfunkciói
nak felkutatásában, hogy javaslataihoz bármit felhasználhat a
konceptus terminusain belül,"
E két jelentős változás bemutatása után - még mielőtt
visszatérnénk a "pesszimizmus" kérdéseihez - két tendenciát
szeretnék vázolni a művészet és társadalom /államgépezet/ vi
szonyában. Példának vegyük először az un. "punk jelenséget".
/Természetesen ennek társadalmi motivációit itt most figyel
men kívül kell hagynunk./ Amikor az angliai államapparátus
érezte, hogy ez az ösztönös underground mozgalom némiképpen
veszélyezteti a "rendet", be kellett avatkoznia. A beavatko
zás lehet drasztikus, direkt: -—

a mozgalom megsemmisítése

/néhol inkább előnyben részesítik az ilyen módszereket/ vagy lehet áttételes, közvetett: vagyis az integrálás. Egy
hónappal a mozgalom megjelenése után már az állami boltokban
lehetett kapni az "originált" szakadt bőr-cuccokat, biztosí
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tótűket. Később lemezcégek alakultak, menedzserek kapták punkbendák fellépéseinek szervezéséért pénzüket. A hatás hamar megnntetkozott: a mozgalom egyre veszélytelenebbé vált.
A polgári demokráciákban hasonló a helyzet a művészetek
kel is. Századunk a művészet áruvá válásának, üzlet által való
manipuláltságának klasszikus példáit adja. Az avantgarde és a
neoavantgarde-alkotásai hamar belekerültek a hatalmas show
business markába, vagyis integrálódtak.
/A következőkben György Péter egyik előadásának gondolat
menetét követem./ A művészet - tudatosan vagy ösztönösen - két
féleképpen reagált erre a mindent - integrációra. Mivel a "kí
vülállás", a "művészeten sőt társadalmon kívüliség" hangoztatá
sa sem tudta megállitani az integrációt, Andy Warhol egy ötle
tes logikai csavarral meglovagolta ezt a folyamatot. A piacot
tette médiummá, megalkotta a "szuperkommersz" művészetet: kia
lakított egy olyan külsőt, életvitelt, alkotási metódust, mely
az üzleten, a show-businessen és az integrációs - törekvéseken
alapul. Alkotásait, műveit hatalmas mennyiségben szórta a vi
lágba, a legkülönfélébb sokszorosító technikák és a film, a vi
deó, a könyv, az újság eszközeivel. Kérdés, hogy ez a magatar
tása, mellyel azt állítja, hogy mivel tudatosan lovagolta meg
az üzletet - ezáltal üzletfölöttivé lett; mivel szándékosan
épített az integrációra, ezáltal gesztusa integrálhatatlan
lett - megoldás-e? És ha Warhol megtehette - mert hiszen elő
ször tette meg /Picasso ilyen jellegű tevékenysége talán kevés
sé volt tudatos/ és így igaza lett - Warhol után mit lehet ten
ni? Tovább folytatni a "szuperkommersz"-et? Warhol tevékenysége
logikus válasz az integrációra, de folytatása - úgy tűnik - le
hetetlen. A hatalomtól való kimenekülés másik útja az intellek
tuális művészetekkel szemben az érzékiség, az antiintellektualitás felé való haladás, /mely egyúttal a művészet magáramaradottságát is jelzi/. Más szóval brutalitásnak is nevezhetnénk ezt
az irányzatot. Amerikai példa: Chris Burden egyik akciójában a
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galéria közönsége előtt a falhoz állt, eltartotta magától
feltúrt ingujju karját és hirtelen, a közönség közül egy pus
kás ember belelőtt. Sebesült karját megmutatva szólt a galé
riatulajdonosnak, hogy hívja ki a mentőket. Az indiai Stelarc
testébe, bőrébe akasztott kampókon függesztette fel magát egy
galéria mennyezetére. Ezek a fajta akciók nem kommercializálhatók, tehát nem is integrálhatók: a művész és művészete /de
milyen áron!/ megőrizte függetlenségét. A brutalitás, az erős
sokk-hatásra való törekvés ezenkívül számos akcióban és művé
szi irányzatban megnyilvánulhat, például a zenében "unterground zenekarok”/, a filmben /rock-sex-horror-sci-fi-egyvelegek/ és a színházban /happeningek, performance/. Mi a helyzet
ezekkel az iiáayzatokkal Magyarországon, ahol az integrációs
törekvések, illetve a kommercializálódás szintén jelen van?
A jelenségek erővonalai a kelet-eruópai művészetekben nem
rajzolódnak ki olyan erővel és annyira nyilvánvalóan, mint a
polgári demokráciákban. /Erre mondta a "Művészet” egyik cik
kében valaki azt, hogy a hatvanas évek végére kialakuló "lan
gyosvíz”./ Az integrációnkivüliségre való törekvés azonban je
len van /pl. a különböző rock-bandákban:lásd Budapest házai
nak festékszórós falfeliratait, illetve a néha kevésbé brutá
lis önfelmutató akciókban, test művészet - body art - illetve
happeningek/. Különálló példa Hajas Tiboré. Magnézium-robba
násokkal kísért performance-iban többször égési sebeket szen
ved, eszméletét veszti. Egy ilyen akció - ha csak pillanatok
ra is - de látható volt Bódy Gábor Psyché-jében. Hajas - ha
láláig - kétségkívül a magyarországi performance legszuggesztivebb egyénisége volt.
Mint azt az előzőekben láttuk, a művek vagy befejezet
lenek, illetve annak tűnnek, vagy drasztikusak - mindennek
egy célja van: a néző aktivitásának felélesztése. A mindent
elárasztó kommersz /lézerofónia a Planetáriumban, a Hilton
ban lézer-multimédia: pucér táncosnők egy Korty Martini mel
lett/ éppen ezt akarja elaltatni: "készen" teszik le a tévé-
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néző, a színházba, a kiállításra járó ember elé az "alkotást",
melyet még megemészteni sem kell, ezt is megtették már jóelőre
a néző helyett.
Most kanyarodnék vissza a "pesszimizmus" kérdésére, miu
tán láttuk, hogy a modern művészet produktumai nem "érthetet
lenek" - csak az eddigieknél sokkal több aktivitás szükséges
a "nézők" részéről befogadáukhoz: együtt kell gondolkodniuk a
művésszel, sőt gondolatsorát, következtetéseit tovább kell gon
dolniuk - hogy miért, erről a "pesszimizmus" problémaköre után
beszélnénk még. - írásom elején említettem tehát, hogy a művé
szeti alkotásokban, és szinte minden műfaj esetében, viszony
lagosan sok a sötét, borús képet, feszültséget bemutató mű, az
eleve már torzónak készült szobor, a már eleve széttöredezett
kép, a töredéknek íródott vers... az Úr utolsó szavait elhagyó
színházi est. /Természetesen nem állítom, hogy ez kizárólagos
jelenség: szép számmal találunk vidám, szines, boldog-hangulatu alkotást, mely elfeledteti velünk a hétköznapok buját-baját, a hivatalnak packázásait stb. De az tagadhatatlan, hogy
nem az ilyenfajta alkotások túlsúlya a jellemző./ A művész talán nem tévedek - idegesebb, érzékenyebb ember: a világunk
ban jelenlévő" feszültségek /amikből szép számmal kijutott e
századvégnek/ erősebben motiválják ezek "lereagálását", mint
azt általában látjuk.
Egy ilyen, külső és belső problémákkal, bajokkal küsz
ködő világban festhet-e a festő hazugság nélkül"hurráoptimista" képeket?
Mint azt Kosuth-nál láttuk, a művészet jobban részt kiván magának a különböző kutatásokban, a természet és társada
lomtudományokkal együtt, tehát saját eszközeivel részt kíván
venni a problémamegoldásokban is. Segítheti-e ezt a folyama
tot, ha hazug képet tart elénk? Természetes, hogy a felbolydult, már már abszurd világ nyomasztó súlya rányomja bélye
gét az e korban született alkotásokra is. És most beszélné k
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a"pesszimizmusról": nevezhetjük-e művészetnek azt a produktu
mot, melyben teszem azt a fasizmus dicséretét zengik, direkten
vagy akár áttételesen? Nevezhetjük-e művészetnek azt, ami ta
gadja az értékeket, az embert, a szépséget? Művészetnek nevezhetjük-e azt, ami emberellenes? Nyilvánvalóan nem. Én azt hi
szem, sokszor felesleges kategóriákat használunk: "kiürült,
dekadens, elüzletiesedett nyugati művészet" - nincs! Emberel
lenes, manipulativ művészet - nincs! /A baj, hogy az ide tar
tozó produktumokat sokszor igen jól sikerült csomagolásban ta
lálják, mely már-már elhiteti azt, hogy ez művészet./ Nem mon
dok új igazságot, évezredek óta igy van ez: a művészek mindig
az emberbe, a boldogulásba vetett hit jegyében készítették al
kotásaikat. Ha a társadalomban az egyén kiteljesíthette magát,
ha nem feszültség, hanem nyugalom volt a levegőben, ha a ha
zugság elbukott és az igazság uralkodott - a művészet

is ezt

tükrözte tendenciájában. Én tehát - még egyszer - felesleges
nek tartom az ilyen-olyan kategorizálásokat: művészet van csak,
mely egyenlő a jobb, újabb, boldogabb, emberszabásúbb világba
vetett hittel, a remény fel nem adásával! Hiszen hiába készít
a művész egy - úgymond - teljesen sötét, megrázó, iszonyatos
képet - teszi ezt nem pesszimizmusból, hanem azért, mert hisz
az alkotás, a tett, a gesztus hatásában, hogy a néző már nem
csupán "nézője" marad művének és ennek az egész világnak, ha
nem cselekszik, tesz, hat. /Ha hagyják - de ez már más kérdés./
A "pesszimista művészet" nem más: mint a nem - cselekvés. A
műalkotás meg - nem alkotása : és ezzel az annak hatásába ve
tett hit teljes elvesztése, feladása. Ha a költő átkokat szór
va méltónak találja az emberiséget a pusztulásra - és ezt le
írja, közreadja - akkor még hiszi: hogy a megjósolt pusztulás
mégsem következik be. /Juhász Ferenc ír erről - többek között nagyon szépen./ Véleményem szerint művészet nélkül nem beszél
hetünk teljes emberről: csak a műalkotások befogadása és főleg
továbbgondolása révén teljesíthetjük ki önmagunkat. Ha bruta
litással, kar-átlövéssel, orditással, ha a "küzdj és bízva
bízzál" elhallgatásával - de valamilyen módon segíteni akar
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az embereknek a művészet. /Ha nem teszi ezt, nem nevezhetjük
annak, tehát felesleges beszélni róla./ Segíteni akar minden
képpen, ha ez csak kompromisszumok árán lehetséges, akkor
úgy - de hogy meddig lehet elmenni a kompromisszumokkal, arra
Szabó István keresi a Mephistóban a választ. - Segíteni az
egyénnek egy olyan világban, ahol az értékek hamar átbillen
nek pozitívból negatívba és viszont, ahol egyre nehezebb tisz
tán látni, eligazodni hazugság és igazság közt, ahol egyre több
a tisztázatlan indulat és kevés a becsületes szó, ahol a téte
lezett célokról egyszerre csak kiderül, hogy nem mindenki té
telezte egyformán, és főleg nem úgy, ahogy az megvalósult; egy
olyan világban, hol "Doktor Agy" plántálná belénk a képernyő
ről elvesztett forradalmiságunkat, hitünket, jövőnket, - szó
val egy nem éppen vidám világban, de ahol élnünk kell, embermódra. Tenni, cselekedni kell, - ki ahol tud, ott tegyen leg
többet a jobbért: ha festő, képével, ha író,tollával, ha ze
nész, dallal mondja el, hogy... /és itt én is egy dalt idéz
nék Koncz Zuszsa Menetrend c. albumáról/:
"Tudom azt, hogy semmi nem veszett el!
Tudom azt, hogy végleg nem veszett el!
Tudom azt, hogy egyszer új tavasz jön el...
Nekünk talán nehéz lesz,
Kivárni talán kevés lesz
az élet..."
írásom befejezéseképpen álljon itt két idézet, ha sza
vaim túl patetikusan csengtek volna. Két idézet, melyet
"pesszimista és érthetetlen" művek alkotói, művészek Írtak,
kiknek nem a szó az igazi kifejező eszközük. A szegedi Stúdió
kiállításon látható volt egy fóliából és fekete kartonból ké
szített labirintus, mely nem valami vidám hangulatot sugár
zott. Művükről azonban a kiállítás kagalógusában így írnak
az alkotók: Berhidi Mária és Hérizi Éva: "Ebben a labirintus
ban útját kereső egyén, a rejtett "emberajtók" útvesztőjében
bolyongva, már nem az antik labirintus szimbólumát hordozza,
hanem Kafka "magányos földmérője", aki sosem jut el az ő kas
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télyába, mely rokon Camus önpusztító "Közönyével" és Sartre
"a többi ember a börtön'1 gondolatával. Az érzelmi megismerés
az emberi tudat alján bujkálva képes csak a valóságot átélni,
melyből kivezető út nincs, csakis a megközelítő megismerési
lehetőséget hordozó, tőlünk különböző másik ember. A megisme
résre törekvő ember Fausti kálváriája ez, melyet csak az élet
igenlésének tudatos vállalása oldhat fel."
Cikkemben szerepelt Gilbert és George a két "élő szo
bor". írásukból, melyben egy napjukat mutatják be, idézek vé
gül: "... bátran felhasználjuk saját magunkat, kezünket, lá
bunkat, fejünket, mint eszközeit művészetünknek. A művészet
a mi útunk és életünk. Nézd meg festményeinket. Sárból és
agyagból vannak. Nézz meg minket, amint táncolunk és mosolygunk. Mi hisszük, és reméljük, hogy ez a művészet valós és
igaz, mert a művészet az az egyetlen reménysugár, ami szá
munkra utat mutat a modern világban, örömet ad és segítséget,
hogy felfoghassuk a valóság árnyalatait. Mi hisszük, hogy a
művészet élő, s hogy ahol élet van, ott mindig van remény
is."

A művészet új jelenségeivel kapcsolatban - a teljesség
igénye nélkül - sorolok fel néhány munkát, melyek segíthet
nek az eligazodásban. Cikkemben főleg Attalai Gábor: "Határ
esetek a képzőművészetben" c. tanulmányát hasznosítottam,
idézeteim is jórészt onnan valók. /Mozgó Világ, 1981. 10-11.
sz./ Attalai hasonló, de rövidebb cikke olvasható a "Művé
szet 1981. áprilisi számában. /"Uj médiumok."/ Jól haszno-
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sítható rendszert ad Bak Imre: Vizuális alkotás és alakitás
c. munkája, kiadta a Népművészeti Intézet 1977-ben. A Gondo
lat Kiadó 1981-ben jelentette meg a sok forrást bemutató "A
Neoavandgarde" c. könyvét, szerkesztette Krén Katalin, Marx
József; bevezető tanulmány: Szabolcsi Miklós. A fiatal kép
zőművészek Stúdójáriak munkáiról katalógusaik is tájékoztat
nak, különösen e Stúdió 1979, 1980, 1981. A Kasseli Dodumentáról - a világ kortárs képzőművészeti törekvésinek négyéven
kénti seregszemléjéről - tájékoztat a "Művészet" 1978-as év
folyama, illetve az azévi évkönyve. Hajas Tiborról ismerte
tést közölt a Mozgó Világ 1980. 10. száma.

-------

j e l .......

A legutóbbi Jelenlét-számban, a 9-esben jelent meg Bocsánat c.
Írásom. A cikk nem egy /vagy egyes/ folyóirat/0k/ szerkesztősége/i/
elleni támadás, hanem irodalmi életünk egészéről /annak visszás
ságairól/ próbál véleményt mondani. Ezen visszásságok alól csu
pán a Mozgó Világ tűnik kivételnek: sajátos szerveződése, közösséggé formálódott Írd-és olvasótábora biztosítja ezt. A Mozgó
Világ szellemi táborához tartozunk mi is, éa

egyben példa is

előttünk: vajon jelenlétünk létrehozza-e a"legújabb nemzedék"
sajátos örökmozgóját? Cikkem bizonyos félreértésekre adott alkal
mat: a fentiekkel a különböző olvasatokat szeretném pontosítani.
Petőcz András

K é s z ü l t a z E L T E S o k s z o r o s ít ó ü z e m é b e n
9 0 0 p é ld á n y b a n
F e l e l ő s k ia d ó : D r . D i ó s z e g i I s tv á n
F e le lő s v e z e t ő : A r a tó T am ás
E L T E 82163
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Sziladi Zoltán:
EPOSZ
I.
Invokáció
a Zene az Isten
és ha akarom rajta kivül nem létezik más semmi
csak hát nyomorékok vagyunk és süketek
és nyomorult gondolatainkkal foltozzuk be
széthasadt tudatunk hiányait
irodalommal és filozófiával kábitjuk magunkat és
nem merünk hinni benned: Zene - Bárcsak mindig mellettünk
lennél hogy megóvj minket az önamitástól a
hazug optimizmustól
hiszékenységünktől
Jöjj! es öleld át lelkünket jöjj! és szeretni fogunk
összes rokonoddal és testvéreiddel együtt

—

csak most

csak most segits még át hogy megénekelhessem búcsúnkat és
szeretteinket
a sötétségen segits túl hogy elménk ragyogja
be balsorsú végzetünket hogy alkoholba fúlásunkat lássuk hogy
felülemelkedjünk a szavakon és lehatolhassunk a hangok
felületeig anol a beszédből is Te szólsz felénk hát ints!
hivj magadhoz ragaszd fel plakataid a mocskos bérházak falára
a nemlétező bordélyok bejáratára
a klubok rockhang-hullámaira
ints! uekints ránk mutasd meg hogy tudsz a mienk csak a
mienk lenni és nem akarsz a szórakoztatóiparral
kurválkodni
feküdj elénk!
átlépünk testeden és lábnyomaink az égbe vezetik majd fel
minden követőinket
simulj hasunk ala kérleld testünket
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kérj tőlünk bármit csak rendszert és logikát ne —

elégedj meg

velünk legyen elég a názáreti tisztaság és a jószándék
ne akarj a mindenség lenni légy egyszerűen minden
a mi teljességünk

Láthatjátok megint részeg vagyok
a józanság kábulatába estem meghemperedem a mocsokban és
hófehér ruhában állok fel onnan
láthatjátok megint ittam
limonádét ittam Hollywoodban A1 Capone limonádéját
láthatjátok megint bort prédikálok
és vizem iszom újra poshadt vizet amit útálok
lathatjátok megint hazudok
es az igazságot hazudom a fületekbe a mocskos fületekbe
meg a szátokba orditok
de

a Zene az igaz
és ha akarom hisztek nekem
bár nyomorék vagyok
és nyomorult betűimmel fárasztóm zenétől elcsigázott
vak szemeitek
bámuljátok meg a tetemem
nesztek! itt vagyok én
és mellettem szike
tépjétek ki a zsigereim is necsak tudatomat! necsak
megöljetek gyalazzatok is meg
emeljétek fel magasba belsőségeim és mutassátok fel
az égnek nemi szervemet
tapadjatok rá vérereimre
hurkoljatok össze idegrostjaimat
izmaimat feszi esetek a villanypóznákra
öntözzetek meg petróleummal
vizeljétek le a roncsomat
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kössetek fel a távvezetékekre
lökjetek metró elé
nyomjatok viz alá és akasszatok nyakamba az irodalmi lexinokat
adjatok rendőrkézre
rejtesetek kényszeregyenruhákba
bélyegezzétek meg a gondolataim
és égessétek meg ami még ezekután is megmarad belőlem
ne sajnáljatok!
én sem sajnálom magam és persze titeket sem
csak a
zene a
zene
a zene ami felébreszt életemből és
elhiteti velem hogy álmodok
feküdjetek mellém! a hányadékok és ürülékek közé

Innen

emelkedjünk fel
ekkor hasítsuk fel szivünk burkát
hogy fáklyaként lángoljunk
azok előtt akik még mernek továbbposhadni a létező
sártengerekben

A Hás tévédé se és a
Test árulása villamosszékbe vontatja az agyamat
Az agyamat az AdïAMAT AZ aGïAMAc az agyamaT aZ adyAmAt!
3

gyerekemmel mar nem élek

párttitkar vagyok es nincs vérrokonom
mindenki vagyok és iró vagyok
ellenszenvemet csorbítom a borral és
szere tetemet jégbehütve edzem magam

----a helyesírásra

vigyázni kell a ocmlasi folyamatok korában is
és elhiszem
nektek hogy nazudok
mert sokan mondjatok

kurvák!!!
az ingem ada ! fazom líessus
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karon iehanyatlatom ürpneus
lantját vécékagylóba hajitom és felhúzom a sliccem
okadok
nemlétező gyerekeim játékai hül.yitettek meg
engem nem bűvölt el A kocka sem pátriárkáink mosolya de a
szöveg A szöveg kiverte homlokomra az izzadságot és a
tenyerem is nedves lett öklöm alatt
hát inkább elkábitom magam
a rácsok előtt
áldemokráciénk rácsai előtt
és inkább nem kell semmitek!
- A Hús lett enyém

Zene
Légy a napfény itt
Jó reggelt! mosolyogj le ránk erősitsd meg kezeinket
sugarad a fény legyen es ragyogásod a kábulat
Tebelőled szóljon szavunk nyilatkoztasd meg szavainkat
nyisd meg előttünk a ter és idő kapuit
a testetlensegbe bóditsd a corpust
emelkedj alánk!
vagyak é's álmok és hazugságok születését meséld el
kiéhezett tudatunknak fennkölt szivünknek es a rohadó világnak
vágd a kepébe az igazságot
de hazudj szemtelenül és rugdald meg pofátlanul a tudományt
ha csendességre int
üvölts-sikits
ne hagyj magunkra
lopakodj be szobáinkba simulj rá lemezeink barázdáira
könnyeddel rendezd át a könyvek betűit és hitesd el velünk
hogy létezik még Művészet

- Te vagy az!

csak te lehetsz ki szétveti majd a múzeumokat és
kiállitótermeke t
mig elaltatjuk a Teremőröket a
Munkácsy-képek he iyébe csempészed gitáraink szörny- és
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torztermékeit kozervbe préselt rózsáinkat
antimilitarizmusunkat és a bárgyúság és faragatlanság elleni
erőszakosságunkat

senkik vagyunk gyávák és konformisták
senki vagyok gyáva és konformista és nem merek csak szeretnék
hinni Benned
erősitsd meg a hitem ne engedd hogy szivembe kételkedés és
rettegés költözzék
anyáink-apáink eldobtak; maguktól
öngyilkosok lettek
hogy ne kelljen szembenézniük örököseikkel —
kiszolgáltattak minket az osztályvezetők hatalmának
és a főosztályvezetők ráültették a szánkra a
segédmunkásokat meg a zselléreket
önmagunkat kérjük számon tőlük
az individuumot
és belefojtatnak saját cigarettafüstünkbe és a
másodosztályú kocsmák sör- és vizeletbüzébe —
az épületek homlokzatát bámuljuk
nézzük hogyan épitik magukat a házak
nézzük hogyan taposnak rá a gégékre a Zsigulik hogyan
repednek végig a hangszálak hogyan robbannak szét
tüdőhólyagocskáink hogyan küszködik a májunk és vesénk
és gerincoszlopunk porckorongjait egy-két jólirányzott
ütéssel küldik gólba a jégkorongvilágbajnokok
fiaink majd a földből előkapart csontok közé bújnak el
ha mi is öngyilkosok leszünk vagy ha a nyakunkra szalad egy
villamos
Én nem láttam nemzedékem legjobbjait nem láthattam őket
mert nem voltak legjobbak
köszvényesek és gyomorfekélyesek
voltak a barátaim példaképeink pedig csak nagyobbak voltak
igy nagyobbat is buktak mint én
de még ez sem vigasztal
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ki mondja meg ki vagyok én
csak jönne valaki aki válaszol csak mondja el
csak beszéljen rólam csak mondja el mennyi a szerepem itt
és mennyi a társadalom
mondja meg mit ér a szó mennyit ér az én szavam
dünödt mondataim között mennyi vagyok
és meddig leszek még nyugodt és álszent és alakoskodó
oldjon fel valasza? adjon menekvést? legyen tamadas!
köpjön arcul forditson szembe magammal és ami nem vagyok én
a szavam váljék véremmé
jöjj! segits Zene!

III.
Epizód
Kezem lehanyatlott a semmibe
szamtalanadszor tanulom újra
az ágyak mellett mindig túl nagy a semmi

Meg veget ért simogatásom
de azután ujjaim lecsúsztak karodról
-ejfél volt mar két órája
éppen abbahagyták a Bárzenét
s a sötétben felhangzott a Gondolat
erőtlenül és remény nélkül küzdötték fel
magukat a szavak a hallhatóság határára
hogy visszaverődjenek vak tükrökről
és leülepedjenek az eml3keze tünkben —
Kényszeredetten mozdult meg a testem
de az agyam már az Utón szarnyalt
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a környezet is mind-mind éledni látszott
de éreztük belenk fulladt mámorunk
s aig labam a messzi földet kereste meg
kezed eierte a kapcsolót
és Fényt szültél! nékem
A világosságban megrázták magukat a fejek
de a kabasag csak lassan szívódott fel
lassan a mondátokká való nangjaink között

Húsz óra alatt annyi badar összevisszaság
zsongitotta elménket hogy most képtelenek
lettünk volna akar egyetlen értelemszikrat
is kicsiholni meggámberedett taplóagyunkból

Automatikusan emeledtek hozzánk a sörösrekeszek
csak automatikusan vágtunk a hónunk alá sokasok
borokat szárazakat vöröseket
ás a pálinkák már maguktól jöttek! úgy kellett
visszazavamunk a véget! mert cascoba
bugyolált e.l&ószülött autónk gyomra is
hányingerré vált az érkéz tükre

Hogy hiszek-e benne hogy van feloldás?
Tehetek mast? ha megvalósíthatjuk
pillanatnyi legszebb gondolatainkat
miszerint csavarogni és együtt jó
ha elindíthatjuk szép Fordunkat
ha még hatan-nyolcan férünk üvegeink mellé
ha meg lehet hajnal ha lehet hajnalunk
elhagyatott messzi de ubredő hajnalunk
ha még remélhetjük hogy
ha hazaterünk reggel szóba áll
velünk majd egy komoly úriember is

akit elkísérhetünk egy darahon
komoly korcs kutyájával együtt

9s mi együtt kisérjük őket!
vagycsak én egymagám egyedül
de emberszámba vesz talán
és nagy volumenű témákról kerdez
és én válaszolok-okosan a költői mondatairaUr és ember beszélget igy
lelkiismeret-furdalasom belém mar:
lám én nem aludtam az éjjel
ki akartam fürkészni éjszakámat
persze nem sikerült de cserebe
elveszítettem a raunkabajaras óráját
mig e becsületes úr itt
máris hasznosan foglalja le magat
pedig megcsak reggeli hét óra van
és megtehetné hogy a vicehazmestert
rábeszéli vigye el az ebet naponta
a faK köre hugyozni
de nem! inkább hősiesen ómaga tesz eleget ennek
hisz ez úgyis csak sport egészségügyi séta
felfrissülés a szervezetének és
túldolgoztatott józaneszének és
én itt rohadok mellette és kisérgebem
kegyetlenül felelek neki mindenre
talán el is hiszi hogy okos vagyok
és milyen elegedett is ő önönmagával!
ezt látom -nahat!
nem vagyok teljesen reménytelen eset-----De miért nem köpöm szembe
miért nem rángatom magammal!
hogy most pedig igenigen nincs más
most meg kell latnia a nap szegyellős mosolyát
meg kell latnia fuldoklón lélegző megnyugtató hajnalomat
százszor is fel kell majd emelnie üvegeimet addig
hogy érezze mindazt amiről en beszelni akarok
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de n a l lania kell az Utak fényét szavaim erejét
és latnia kell ahogy magamhoz ölellek j£va! ! !
csöpögjön titkos nyala az aktáira
de érezze azt hogy Téged Tőlem nam nyerhet el
mert Te birod azt amire ő keptelen
arcodba hulló hajad mögül kiáltasz
Jó Reggelt Csillagon:! Legyetek Napfény Itt!
Nyissatok meg az Utakat es vilagitsatok meg a Reggelt!

Ha nem is tudtál álmodni ma a pirkadat
akkor is ébredést hoz nekünk
es félelmed szertefoszlik
lagy-arcod kiemeled a Nagy Hamutartóból
letörlőd magadról a mocskot
Csak felejteni nem szabad!
Umlekezni kell nogy Bergert elsodorták
és James Dean sem menekülhetett időben
rázaródtak az automatikus zarak
csak egyszer nem volt ereje megalkudni --bsleronant a Szakadékba
Mi is a sziklafalakra bámulunk fel vagy a lankás domboldalra
lecsúsztunk róluk véres szájunk a pilléreknek ütközött
és nemcsak a pofon volt túl nagy de a bányák mélységé is
elakasztotta hangunkat es nem mertünk beszelni sem
csak csodáltuk azokat akiknek sikerült valami
Alkoholista James Dean! es Kafkai Berger!
Kutya Diogenesz! Akasztott Villon! Homoszex Rimbaud!
Anarchista Kassak! Idegbeteg Carl Solomon!
erőtöket hivjuk segítségül
az emberiség szóraérzékeny anyag
és Verlaine-t Jézsef Attilát Munch-öt és Sztravinszkijt
sonasem tudhatják felremagyarazni bármennyire is küzkodnek
hazugságuk lekopik róluk és az Idő Tengelyéről is
és lehányjuk okádékjaikat és fennkölt szavaikat
es n^m^Majakovszkijra haragszunk
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csaK a Majaxovszkijt agyonmagyarazó csepüragókra
akik megideológizé 1ják a szentek minden böffentését
és-de nem! nem fogom Vlagyimir Vlagyimirovicsot védeni
és nem magyarázom hogy miért nem magyarazkodom

megyünk az Utón es a megtestesült Gondolat vagyunk
az éjszaka közepén kiagyalt Gondolat megtestesitői
akiket belehazudott valaki a sötétségbe as ottfelejtette
s akik nem tehettek mást minthogy meneküljenek saját
/hazugságaik elől
a mérföldkövek a szemünkbe csattogjak semmiizüket
minthogyha célt éreznénk a határokon túl -ezt hazudjuk
minthogyha lehetőség sikoltana odaatról félénk
barátom--egyre hatarozottabb a gáz és fékpedalok felett
es mi csak biztatjuk őt hajtson túl a korlatokon
de mert a szél az arcunkba ordit mint egy eszelős
boldognak erezzük lelkünket egymás mellett a Fordban
ISva kinyújtja a lábat és ő mellettem er véget
barátaim!

testetek körbefog de én csak Svát erzem

csak Éva combját erzem ahogy a beleimbe preselődik
megerőszakolva a lappangó idegességet
gyomorgörcseim közepette és üldözöttjeimtől megszabadítva
fekélyes belsőségeimen keresztül az agyamba vési magát
és a szemembe hazudik a nevetesevel: a tiéd vagyok
bár tudnia Kell az egyetlen igazságot amit elmondaatOK
a l'ied vagyok!
s most vissza a realitásokhoz a realizmushoz! hajnal van
a masnapossag h a caran kókadozom időnként görcsbe randui
a gyomrom azt hiszem az életem az rangat igy de megsem
gondolom most rögtön összecsinalom magam na nem hagynak
ezert kihajolok az ajtó felett
és szeretném vegighanyni az autósztradat de csak a rosszabb
a szenvedés marad az ujjamat dugom hat a nyelőcsövembe
egyre lejjebb mar benne van ket-harom ujjam is es miután
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újra előveszem őket lerázom róluk a rajuk tapadt nyálkaré teget
és bámulom: ez is
én? még mindig én? akik józanak tudtak maradni most undorodva
fordulnak el tőlem de szerencsémre a többiek csak egykedvűen
tapogatják gyomruk helyét hányinger-központjukat és ha egy
másra nézünk még mosolygunk is: kellemes! mennyivel másabb
igy mint máshogy!
Félalomban száguldónk valahova barátunk elaludt a gázpedál
feletc csak almanak súlya nyomja be tökig a pedált
valaki azt mondja ez az út Becs felé visz nevetünk rajta
én tálán vágyom rá hogy megálljunk de nem merek szólni mert
tudom csak hülyeségeket dumálnék össze
minek is mondanám el nogy megcsaltam hogy meg akartam hogy
képes letcem volna megcsalni Évát hogy szükségem lett volna
másra is egy tiszta nőre aki magaba fogad akárcsak egy rossz
diszkó és aki elhiszi rólam amit összehazudok neki es
furcsán néz rám mikor berúgok
de van-e egyáltalán ilyen nő! akinek kellek akinek puha a keze
ne röhögj te barom! persze hogy fennhangon beszéltem azért
vagyok részeg de akkor se röhögj! hát persze hogy nincs olyan
nő mint akiről papolok kuss te állat!ne szidd önmagad
igen Te voltál az!
lehet észre sem vetted de Te voltál az; melletted aludtam
az éjjel csak később bújtam vissza az ágyba Éva melle mikor
Egész szeretlek! üvöltöttem bele az éjszakóba EGESZ SZERETLEK!
de nem hallotta senki a zománccsillogású tekintetek mögött
marad nat Éva gondoltam —
könnyezem tálán sirok is ki dönti el? különben nem is oda
csak arrafelé megyünk Praga is nyugatra van olcsó a sör meg
minden es Kiáltozunk meg autómagnónk is bömböl az óvárosi
utcakon és kivigyorgunk a kocsiból és kirönögjük a / ..... /
a középszerű / ..... /
meg magunkat is persze és integetünk és hadonászunk és
keressük a jazzklubokat és álmodunk tiz és ezer lemezről
es kialtoK nézd a varosok elhagynak mindannyiunkát es
nem tudjuk "hogy hova is érkezhetünk meg ha megérkezhetünk
egyáltalán
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Gáspár Katalin:
IT ÉTA
mért ülök itt?
ülök
valaki ül
vagyok
jön
valaki?
rám
néz?
sok sört ittam sok sört sápadt vagyok a sör-tői mindig sápadt vagyok
tükreim közt vicsorgók
rád vicsorgók te halott
minden mozdulat számit
minden mozdulat idő
ma vagy holnap vagy egyszer belevicsorgok magamba
szép zöld tárgyaim vegyetek körül
üdvőzülni akarok nászéjszakázni
pirospöttyös blúzokban vihogni valahol
ami nem itt van
ami egy megváltozott világban
amit nem ezzel a szememmel látok
amit nem is látok
ahol virágzó hússal fekszem
széttárt combjaim ahol megtapossák
csak a vers az igaz csak az álom amit ébren hamisan hazudni
tudtam, hogy miért...
fércélni rohadó sebet?
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hiába alszanak mostmár hiába alszanak a lakók felébrednek
miatyánkot motyognak beletörlik a seggüket a szádba és te
mosolyogsz
maradnak az élők
megvacsoráznak
ha levágnám a kezemet
kinőnének az ujjaim
örülök hogy itt vagy ÖRÜLÖK HOGY ITT VAGY
rád vetem magam
nyálamat ürülékemet viszem magammal hogy szeretkezzünk
hiszen élünk hiszen élünk hiszen élünk
HISZEN ÉLÜNK
ki teriti ki
senki
mi
MI
belehányok a pofátokba
hiszen udvariasan hiszen udvariasan HISZEN UDVARIASAN
meg mindannyian emberek EMBEREK
hol szerepelnek ilyen ócska színészek ilyen ficsurok ilyen
hegyescsöcsü kisasszonyok ilyen
mi tenger
nem folyik sehol
ahol vizelni kell
ahol csontok tartanak
ahol büfögéssel
ahol "mozdulattal"
belélegezlek melledre tapadok
jaj szólj használj tárgyesetet és multidőt és
hogy lássalak hogy lássam mozgatni
mozgatni tudd a lábad
RÁPONÓDIK MINT KERESZT ODASÜPPEDEK
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a férfiakat férfiaknak a nőket nőknek kell nevelni
A FÉRFIAKAT FÉRFIAKNAK A NŐKET NŐKNEK KELL NEVELNI
akkor talán mindnyájan életben maradhatunk
nagy habzó söröket és egy kupica pálinkát adjatok
CSECSEMŐFIAMNAK SELYPÍTŐ KICSI LÁNYOMNAK
hogy meg ne dögöljenek idő előtt valami előreláthatatlan rövid
zárlat miatt
megöltem
mivel én teljesen normális vagyok
mivel én teljesen normális akarok maradni
mert nem rohadok
mert nem vagyok több
mint saját magam
hogyan magyarázhatnám meg neked
kell hogy kinyilj hogy végérvényesen kinyilj
hogy ujjaimmal tapinthassalak élsz-e még
miben higgyek
hogy lássam a szakadékot ahová tántorogtál
kérdőjelet tettél egy kérdőjelet és egy felkiáltójelet
és
kihez szoritottad az arcod az én arcom éppen nevetett
éppen leborult a dicsőség fénypázmái előtt éppen kuncogva magamat
dicsértem a te szádból éppen megfogalmaztalak mint egy fény
reklámot
éppen nézegettem az arcomat mint egy arcot
az orrommal és a számmal éppen levegőt vettem
éppen egy cigaretta lógott a számban éppen egy újabb
ügyesen álcázott magamutogatás volt az arcom
SEMMI HELYE NEM VOI/T ARCOMON AZ ARCODNAK
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<5 persze rám mosolyogtál és rád mosolyogtam és türelmetlenül
és türelmetlenül
ÉS TÍZEIMET LENÜL
bólogattunk
eltelve szemérmes ásitásokkal
mert nem adtál időt hogy megfogalmazzam a válaszaimat
MERT NEM ADTÁL IDŐT HOGY MEGFOGA IMA ZZAM A VÁLASZAIMAT
körbeforgok szüntelenül körbeforgok nyalogatom magam
magamat nyalogatom
az élők
megkapaszkodnak az élőkbe
csupáncsak szemérmetlenül szemérmesek vagyunk
semmi több
SEMMI TÖBB
mintha játszanánk
MINTHA JÁTSZANÁNK ki ugrik előbb
vicces az egész
éppen csak fellép valaki a trambulinra
"a mindenségnek támasztott háttal guggol
cigarettafüst szólamok bolyonganak a térben..."
meddő enyelgés
intenziv másra gondolás
egy verssor fickándozik
ez a szólásszabadság
tudod-e?
NEM VOLT IDŐ ÁTMÁSZNI A KOFONY KÖRÜL FUTÓ KERÍTÉSEN
integetni látlak és repülni is
egy ház tátongó szakadékaiban
elveszitve szép piros ingedet
s látom a konyhakőre térdeplő kezed
látom a világ ablakát
s2emed
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a sötét pokrócok ahogy lengenek
HUNYORÍTS VISSZA LEGALÁBB
KIÁLTS
hunyorits vissza legalább adj időt
NEM ÁLOM AZ
ez éjszakán
átölelve már halott
bucsuzás? miért?
NEM FÁJ NEKEL?
nekem fáj a fájdalom amit te érzel
nem álom az nem fáj neked
ÁLOM EZ
kezed mellkasod arcod
kezem mellkasom arcom
istvánhovamész
motyogja minden pórusom
cseng cseng eső cseng három napja csak eső cseng
lengj, idő, lengj
engem is szelidits meg
fényemet fényesitsd meg
úgy menjek majd a halálba
mintha egy óriás fa odvába
bújna a csend
kihasadozni lassan néma mozdulatlan magzatmaszkban
kitartani arcunkat meghúzódva a combok közt
testünkkel a testben maradva félig
nézzétek EZ AZ ARC AZ ÉN ARCOM LESZ
várok
lecsukott szemmel a szemhéjakon lecsurgó melegséggel
e formával, mit neveztek homloknak, orrnak, szájnak
EZT VISELEM
hozzáérek a fényhez mit neveztek fénynek
ezzel a formával amit neveztek arcnak
mozdulatlan a maszkom nem sérti a várakozásotokból sugárzó
eltökéltség
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VÁROK
az örökkévalóságig élvezem örökkévalóságom
nevezitek ti pillanatnak mig rézsut forditva koponyámat
okozzátok első fájdalmamat
testemmé tesztek nememmé
NE SZÜLJETEK TÖBB EMBERT EMBEREK
széttárt combjaim közt üvölteni jó
hová kövesselek hol tagadjalak meg
ha levágnám a kezem kinőnének az ujjaim
a tenyerem újra a tenyerem lenne
a szürrealisták utolsót böffentenek
még bajuszt növesztenek
még lehúzzák maguk után a vécét
aztán
persze
felhúzzák a nadrágjukat
begombolják a sliccüket
ó
nemi sz erv-fűrtök
csemegézzünk egymás húsából
vér csorog a szánkból
beszélek
BESZÉLEK
ELISMERÉSRE VÁGYOM
falkákba verődtünk és szétszéledtünk és újra arcokat cserélgetve
próbálgatva a jelmezeket felbukkantunk
százéves dédanya lelógó melléhez vittük a szánkat
marakodtunk a tőgyért
MARAKODTUNK A TŐGYÉRT
a mindenség ráncai között
közösültünk pornografikus képsorokban
a begyüremlett has és a testek
A KÍVÜLÁLLÁS e ö r t e l m e i
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a megmerevedett nemiszervekből lövellő világosság
sötétséggé szárad a kezünkön sötétséggé virágzik a szánkban
sötétséggé virágzik a sötétben
megvilágítja halott magzatainkat halott magzatainkat
ARCAINKAT
csipőnkön nyugvó kezét
CSÍPŐNKÖN NYUGVÓ KEZÉT
nincs mentség
ÉS HA VAN?
van mentség
ÉS HA NINCS?
szépen kiszikkadnak a gondolataim
nem érzek semmit
egyetlen mondatodra se tudok visszaemlékezni
megállították a filmet te kisétáltál a képből
s a film újra pereg persze nem lehet visszajátszani
EZ AZ IGAZI NAGY TRÜKK
peregnek a filmek mindenki a maga módján
a maga mozijában
szétáradsz az agyvelőkben ott vagy a mozgó szemhéjak alatt
vajon összeilleszthetjük-e valaha is ezeket a szűnni nem akaró
egymásutánban össze-vissza áradó filmkockákat
Ne tépd le a jelmezt, amelyben megszerettelek,
amelybe fölöltöztettelek.
Szép, fehér testedet hogy lemostam, megpihentem.
Fejedet ölembe vontam, ültem, sóhajtottam,
fejedet hogy ölembe vontam.
Ringtam, előre, hátra.
Angyalok voltak mögöttem,
a levegőben.
1976 október
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Hollós János:
Talált versek

/Ready Made Poems - Poèmes Trouvés/

1. Himnusz
Világ proletárjai, egyesüljetek!
Éljen május elseje!
Éljen a marxizmus-leninizmus!
Éljen a szocializmus!
Éljen a Szovjetunió, a haladás és a béke szilárd támasza!
Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan barátsága!
Erősödjék a szocializmust épitő népek egysége!
Békés jelent, biztonságos jövőt az emberiségnek!
Együtt a világ haladó erőivel a fegyverkezés megfékezéséért,
a leszerelésért!
Védjük meg az enyhülés vívmányait, Európa biztonságát!
Éljen a kommunista és munkáspártok internacionalista szolida
ritása!
Támogatjuk a szabadságukért és függetlenségükért küzdő népek
igazságos harcát!
Nemzeti egységben a szocialista Magyarországért!
Előre a XII. kongresszus határozatainak végrehajtásáért!
Béke - haladás - szocializmus!
Előre az 1982. évi népgazdasági terv sikeres végrehajtáséért!
Köszöntjük a munkában élenjárókat, a szocialista munkaverseny
résztvevőit !
Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt!
Éljen a szocializmust épitő magyar nép!
Éljen és erősödjék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!
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2. Felszabadulás
tér
SOUVENIR
AJÁNDÉK

AJÁNDÉK
JÁTÉK

SOUVENIR
AJÁNDÉK

AJÁNDÉK
JÁTÉK

SOUVENIR AJÁNDÉK
AJÁNDÉK

JÁTÍX

SOUVENIR
AJÁNDÉK

Eriss kávé
darálva is kapható
MÁJUS 2
ANYÁK NAPJA

3.

Epigramma
TŰZ

ESETÉN

BETÖRNI

4« Terek között

M Ó RICZ ZS. KÖRTÉR

6

KARINTHY FRIGYES Ü T PETÖFI HÍD-NAGYKO RÜTMARGIT H ÍD MÁRTÍROK ÚTJA-

MOSZKVA TÉR
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5. Egy .jobb kor...

/elégia/

Holnap házassági évfordulónk.
Holnap feleségem névnapja.
Holnap feleségem születésnapja.
Holnap férjem névnapja.
Holnap férjem születésnapja.
Holnap anyám névnapja.
Holnap anyám születésnapja.
Holnap apám névnapja.
Holnap apám születésnapja.
Holnap
Holnap
Holnap

6. Minden elúszik... /epigramma/ /Eantha rei/

A Mátyás templomba
annyi víz fér,
amennyi egy lakótelep
hibás csapjain
elcsöpög.
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Rainer M.J.:

IV. "NAGYOBB SZABADSÁG..."
1954 vitái
A március 15-i Szabad Nép szerkesztőségi cikk irói vitá
ján, amely az írószövetség aktivaülésén folyt le, nyomban ki
derült, hogy az irók többsége éppenséggel a szigorú birálat
folytatásának hive, és a párt állásfoglalása erre ösztönzi
őket elsősorban. Az Irodalmi Ujsá^ március 27-i vezércikke el
sősorban a szabadabb birálat, a meg türelmesebb vitastilus, és
további viták kezdeményezéseként értékeli a 15-i cikket. Veres
Péter hozzászólásában0^ kiemeli, hogy a határozat továbbra is
"funkcionálisan" tekinti az irodalmi életet. Pő igénye ma az
irodalomnak kettős; mondja - egyfelől a "kormány" élni és irai
hagyja az Írókat, másfelől visszaszerezni azt a helyet a nemzet
életében, amelyet 1848 előtt foglalt el utoljára. Veres Péter
itt nem csupán a színtelen, ezért kevés érdeklődésre számottartó irodalmi termésből eredő veszélyekre figyelmeztet, de a nem
zeti tartalmak és formák száműzését is szóvá teszi /többek kö
zött a nemzeti könyvkiadás szükkeblüségeit/.
Sarkadi elsősorban az Uborkafát és a Nyírségi Naplót ért
méltatlan kritikai támadások megváltoztatását követelte.65 A
bürokráciát, az irányítás merevségét tette szóvá Kónya Lajos ,
Somlyó Györ^y°^. Differenciáltabban fogalmazott felszólalásá
ban Pándi Pál és Király István, akik a március 15-i cikk irány
vonalát képviselték.68 A pártvezetés képviseletében fellépő
Horváth Márton úgy ítélte meg: az irók "meglehetősen minimális
igényekkel" léptek fel az állammal szemben /elsősorban Veres
Péter formulájához kapcsolódva/. "A párt - jelentette ki szakítani akar a politikai hasznosság szerinti megítéléssel,
az
irodalmat, mint irodalmat" akarja támogatni.6” a click
konklúzióit túlhaladva megállapította: "A pártnak nem az a
feladata, hogy kritikusok vagy az irók feje felett, mint va
lami feljebbviteli fórum oldja meg az irói alkotómunka eszmei
és esztétikai problémáit. A párt eszmei segítségével, tisztázó vitákon át - maguknak az elvtársaknak kell kialakítaniuk/.../.
Más szóval: lehetőleg itt, az önök /ti. a kommunista irók és
kritikusok/ soraiban alakuljon ki a párt véleménye irodalmi
életünk egyes jelenségeiről". 'u Ezt követőleg lényegében po
zitívan értékelte a mar korábban említett, vihart kavaró iro
dalmi alkotásokat. Sok egyéb jel mellett Horváth felszólalása
fényt vetett arra, hogy a párt vezetése is a megosztottság,
meghasonlás állapotában figyeli az irók csatározásait.
Egyelőre azonban a publicisztikai viták lecsendesültek:
az irodalom az országos eseményekre figyelt.
Az MDP III. kongresszusa 1954. május 24. és 30. között
ülésezett, és legfontosabb feladata az "új szakasz" sajátos
ságainak megfogalmazása, és a párt egységének kialakitasa,
vagy demonstrálása volt.'1 Hasonlóan a part soraiban uralkodó
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megosztottsághoz, az irodalmi életben uralkodó állapotok is az
"egység" megszilárditását követelték. Ennek adott hangot a kong
resszust értékelők közül Nagy P é t e r é s Illés Béla'^, ezzel
párhuzamosan pedig a március 15-i állásfoglalás - különösen az
előbbi cikkben - merevebb értelmezésével találkozzunk /az irányí
tás, az irodalom egyoldalú funkcionális szemlélete stb. tekinte
tében/. A júniusi határozat, a "hallgatók" visszatérése az iro
dalmi életbe, az alkotói személyiség visszahelyeződése jogaiba
természetesen szétfeszítette a mesterségesen egységbe szoronga
tott irodalom kereteit. Feltámadtak a generációs, irányzati és
csoportellentétek. Ezeket bonyolították a politikai véleménykü
lönbségek, mindenekelőtt az új politikához való viszony. Az egye
lőre szemmel láthatóan sikeres gazdasági és falusi politika mel
lett az irók - ki ilyen, ki olyan szempontból - de egységesen
nagy érdeklődést tanúsítottak az új szakasz társadalmi gyakor
latának várt új vonásai iránt /amelyet Nagy Imre kongresszusi
beszéde körvonalazott/.
Az irodalmi életben tehát akkor jelent meg a nemzeti egy
ség - irodalmi egység - egységes nemzeti irodalom jelszava, ári
kor júniustól márciusig éppen elég tényező osztotta meg az iro
dalmárokat, akiket a március 15-i cikk csak tovább polarizált,
és akik egy ideje amú^yis igen érzékenyen reagáltak minden fe
lülről bedobott jelszóra. Az egység gondolatához sokan csatla
koztak, ez azonban az Ígért változtatások felgyorsításának igé
nyével párosult. Ezek azonban új viták forrásaivá és egy új po
larizáció előkészítőivé váltak. Felfakadt az urbánus-népies el
lentét is. Ennek - eléggé szerencsétlen módon - Kónya Lajos adott
hangot "Kultúránk nemzeti jellegéről" c. cikkében.'4 Miközben
jószándékuan és helyesen bírálta a szektás kultúrpolitika érzé
ketlenségét és idegenségét a nemzeti hagyományok jelentős része
iránt, és helyesen vette észre a nemzeti öntudat bizonyos zava
rait, maga is a sajátmaga által bírált hibába esett. "Önmagában
semmi rossz nincs abban, hogy a magyar hagyományok zömét a pa
rasztság őrizte meg, hiszen a nép^többségét az elmúlt évekig a
parasztság alkotta. A magyar munkásosztály egyrészt fiatal, el
ső nemzedékbeli, másrészt legrégibb kis rétege idegenszármazású
volt. A parasztság megőrizte kultúrát egyetemessé kell tenni,
el kell sajátítani..." Elgondolható, hogy éppen a magyar iroda
lomban mekkora vihart kavar egy ilyen állásfoglalás írótól. A
fő törésvonal azonban továbbra is a politikai fejlődés /és iro
dalmi vetülete/ irányának megítélése maradt.
Ezeket a nézetkülönbségeket kellett volna helyretennie, és
az egységet demonstrálnia a július eleji irószövetségi közgyű
lésnek. Már a kongresszust megelőző sajtóhangok jelezték, hogy
az aligha fog sikerülni. Látszólag mindenki az egység mellett
foglalt állást. Egyfelől azonban Illés Béla,'5 Nagy P é t e r s t b .
a "disszonáns hangok" felszámolását sürgették, szemmel láthatóan
immár defenzívában. Nagy Péter igen erőteljesen hangsúlyozta,
hogy az irodalom nem kizárólag az irók ügye, a pártirányitás
felszámolását hiába remélik egyesek a június előtti hibák elle
nére. A nemzeti egység Nagy Imre-féle koncepciójának megfelelő
en a más világnézetű írókat is be kell vonni az irodalmi egy
ségfrontba, ezt a frontot - ugyancsak a kongresszuson felvetett
Népfronthoz hasonlóan - azonban erős pártvezetés ellenőrzi. Vé-
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gülis az irányítás tagadását, és a Kónya által felkorbácsolt
népi-urbánus ellentéteket tartja a legaggasztóbbaknak. Illés
Béla elsősorban az irodalmi termés egyoldalú "újsematista" kri
tikai és szatirikus attitűdjét bírálta, amelyj'az osztályellen
ség leleplezése helyett az államapparátust, sőt itt-ott a párt
vezetőit" vette célba. /A fellendülő szociografikus riportiroda
lom nagy számban "termelte" a leleplezéseket — amelyek azonban
túlnyomórészt teljesen helyesek voltak, és - legalábbis nyíltan sohasem léptek túl helyi kereteken./ Elmarasztalta a "pesszimiz
mus" vita és Kónya cikkének irányvonalát__is. Az írószövetség
közgyűlésének az éberséget és a felelősségtudatot kellene meg
erősítenie.
Ezzel szemben Déry és Háy
a megkezdett út folytatására,
a kapuk szélesebbre tárására buzdítottak. Déry mindenekelőtt az
Írókat megosztó álellentétek /Kónya cikkére reflektálva/ felszá
molását, a június előtti hibák még elmaradt bírálatát, az ekkori
sérelmek még elmaradt jóvátételét sürgeti, Háy Gyula az irói mél
tóság és szabadság tudatának elmélyítését az alkotómunkában. A
magyar dráma fejlődéséről folytatott p o l é m i á b a n u g y a n c s a k Háy
a bürokrácia, a merev irányítás, a pártvezetők és az alkotók kö
zött tátongó "nagy hézag" következményének tekinti a bemutatott
magyar drámai termés szegényességét /miközben ugyanitt Darvas__
József mind az alkotásokról, mind az irányításról alapjában vé 
ve pozitívan nyilatkozik/. Hasonlóképpen, /sőt továbbvive ezeket
a gondolatokat/ foglalt állást az Irodalmi Újság j’úlius 3-i ve
zércikke - két héttel Illés Béla fentebb ismertetett, ellenkező
előjelű szerkesztői megnyilatkozása után!/ A július 3-i cikk egyébként minden valószínűség szerint a júniusban, az Iü hetilappá
válásával egyidejűleg felelős szerkesztővé kinevezett Molnár Mik
lós írása./ Molnár az új szakasz egy évének mérlegét megvonva,
élesen bírálva a június előtti időszakot,79 az irodalmi fejlő
dést egyértelműen pozitívnak nevezi, kritikai hozzáállásáoan nem
lát veszélyeket, és a korákban adminisztfativ úton berekesztett
viták folytatását javasolja.
oq
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a közgyűlés0 semmi
féle érdemi megoldást nem mutatott fel. Elnöki megnyitójában
Veres Péter egyrészt azt hangoztatta, hogy az irók még mindig
nincsenek a nemzeti élet középpontjában. Ebben a tekintetben a
leghatározottabb igényeket hangoztatta az állami és pártvezetés
felé, ti. olyan általános- és kultúrpolitikát, amely ezt lehető
vé teszi. Ugyanakkor teljes "autonómiát" igényelt az írószövet
ség és az irók részére. Az irodalom fejlődésének eszmei és műhelygondjait "át kell venni a párttól és az államtól". Az ^örökség"
neuralgikus pontját érintve erőteljesen hangsúlyozta a népi iro
dalmi értékeket az elburjánzó urbánus-népies személyeskedések
közepette, ez is olaj volt a tűzre.
Darvas József /1951-53 között az ISZ elnöke, népművelési
miniszter/ beszámolója a pozitívumokat és bürokratikus veszélyt
csak röviden, az elhajlásokat, ideológiai gyengéket viszont an
nál bőségesebben taglalta. Lényegében az irodalmi "teljesítmé
nyek", az igazán jó müvek hiányát állította a középpontba, amelynek okaiként a súlyos tematikai egyoldalúságot, befelé for
dulást, túllicitálást, a hibák eltúlzasát, naturalizmust és
provincializmust, az irók eszmei gyengeségét stb. jelölte meg.
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Félreérthet et lenül utalt arra, hogy a fenti hibák_az irók de
rékhadára jellemzőek. Különösen élesen szembeszállt a párt és
az irodalom viszonyát érintő "jelzések" elméletével. Az irodal
mi egység kérdésével /és általában is/ a március 15-i cikk "be
tűjéhez" ragaszkodva foglalt állást.
A vitaj, amely a két, terjedelmében és alaphangjában gyöke
resen eltérő arculatú nyitóeloadáát követte, lényegeben érdek
telen volt. Illés Béla július 17-i, az Irodalmi Újságban megje
lent vezércikke ezt sajnálattal állapitja meg, tekintve, hogy
"Darvas elvtárs komoly kísérletet tett" a március 15-i elvek
gyakorlati alkalmazására. Akik érdemben szóltak hozzá a vitá
ban, azok inkább ellenségesen fogadták a referátumot /Kónya,
Sarkad!/. Az előbbi elismerte emlitett cikkének helytelen vo
násait, de nem volt hajlandó önkritikára, mig Sarkadi határo
zottan állást foglalt a szempontoktól mentes valóságábrázolás
mellett.81 így azután Darvas zárszava0 ^ már kizárólag a kispol
gári tendenciákat birálta, amelyek a jelen helyzet fő veszélyét
jelentik. /Szavaiból közvetve kiderült, hogy az irók jelentős
része éppenséggel a sematizmusban, a politikai bürokratizmus
ban és a baloldali ellenállásban látja ezt a veszélyt./ A köz
gyűlés megválasztotta az új vezetőséget is, az írószövetség el
nöke Veres Péter a korábbi ügyvezető elnök lett /Darvas már a
március 15-i cikk irányvonala értelmében lemondott tisztségé
ről/. Az írószövetséget tehát "elválasztották" a párttól és a
kormánytól.
A közgyűlésen tehát az irók megelégedtek a beszámoló és
Darvas erőteljes kritikai megjegyzéseinek passziv tudomásul
vételével. Az év második feleben lezajló publicisztikai viták
azonban megmutatták, hogy az irók nem szándékoznak felhagyni
a kritikai gondolkodással, másfelől pedig nagy részük lelke
sen csatlakozott a Nagy-csoport őszi kezdeményezéseihez.
Az 1954-es ősz az országos politikában Nagy Imre irány
zatának /időleges/ felülkerekedését hozta. A gazdaságpolitika
viszonylagos sikerei ellenére 1954 őszére bizonyos nehézségek
mutatkoztak a gazdaságban - ami összefüggött az új szakasz ér
telmezésének bizonytalanságával, és a baloldali ellenállással
egyaránt. Ebben a helyzetben Nagy megkísérelte valamifajta
"társadalom-irányitási" reform beindításával - a z ország köz
véleményét maga és politikája mellé á l l i t a n i . 5
A társadalmi élet reformjának elgondolása lényegében
Nagy Imre kongresszusi beszédében körvonalazódott. Alapelve
- minden hiányossága ellenére a demokrácia, a helyi önkormány
zat fejlesztése volt, a bürokrácia leküzdése és megszüntetése.
A reformelgondolások_fő eszközei a tanácsi^ndszer fejlesztése
és megújitasa, illetőleg a Népfront újjáélesztése voltak. Az
irói mozgalom érdeklődésének homlokterében elsősorban ez utób
bi állott, - úgy tűnt, hogy itt a politikai struktúra valóban
lényeges módosítására nyilott volna lehetőség. A HNF megalakí
tásáról Nagy a III. kongresszuson beszélt részletesebben áőször, "demokratikus elveken alapuló" széles népi társadalmi
és politikai mozgalomként" jellemezve az új ‘'országos és b!elyi szervekkel". A Népfrontban részt vennének a párt vezetése
alatt "tömegszervezetek és népi bizottsgok", úgymint "a szakszervezetek, a DISZ, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, a
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tudományos kulturális és szociális téren működő társadalmi
szervezetek, az Országos Béketanács és bizottságai, a külön
féle népi bizottságok, termelési bizottságok, az állami, tár
sadalmi és egyházi élet vezető egyéniségei, az értelmiség kép
viselői, és igy tovább". Nagy Imre 1955-ös tanulmánya azt is
elmondja, hogy vita folyt arról, vajon "tömegszervezet" /egyéni
tagsággalj a bolgár népfront mintájára/, avagy tömegmozgalom
jellegű népfrontot hozzanak létre /tömegszervezeti tagsággal/.
Nagy az előbbi megoldást támogatta, de végülis az utóbbit fo
gadta el a Politikai Bizottság, azzal a megszorítással, hogy
"tekintélyes, befolyásos egyének" külön tagsága is elképzel
hető.
A várakozás és a lelkesedés óriási volt, mint ezt éppen
az Irodalmi Újság riportjai8^- és ugyanitt Erdei Ferenc nagy
ismertetője°5 tanúsítják. Ez összefüggött a tagadhatatlan ered
ményekkel /életszínvonal emelkedés, légkör, biztonság javulása,
a falu helyzete stb./ és a Népfront szervezését kisérő, a "nem
zeti egység" - ekkor szinte minden mást visszaszorító - jelsza
vának népszerűségével és hatásával.
Ettől azonban a Népfront mibenlétével kapcsolatos bizonyta
lanságok egyáltalában nem szűntek meg. Erdei már említett cikke
kísérlet volt arra, hogy az irodalmi közélet felé világosságot
teremtsen ebben a kérdésben. Erdei nj^omatékosan hangsúlyozta,
hogy politikai tömegmozgalomról van szó, a párt vezetésével,
amelynek nem feladata az államigazgatási és államhatalmi szer
vek befolyásolása avagy ellenőrzése. A népfrontban "nyilvánul
meg az egyes szervezetekbe tartozó v. azon kívül álló dolgozók
nézete, véleménye, bírálata, kiváns^p. a legközvetlenebbül". A
HNP fő működési tevékenysége helyi társadalmi-politikai fórumjellegü feladatában van. Kiemelkedő szerepük van a M u s i szer
vezeteknek, főképpen a hagyományos formáknak, ilyen köröket
/gazdakör/ a^helyi népfrontbizottság is alakíthat.
Mindebből fölöttébb bizonytalan, hogy a monolit hatalmi
struktúrán terveztek-e valamifajta "lazítást". Ez valószínűleg
inkább a gyakorlati tevékenység során dőlt volna el. Intézmé
nyes biztosítékai politikai érdekképviseleti tevékenységnek,
valódi
érdekütköztetésnek nem volna a HNF-ben, intézményes
lehetőségei azonban a különféle szervezetek /és a meg-megalakítandó szervezetek/ útján esetleg. Nagy Imre egész allamszervezeti, társadalompolitikai tevékenységében nem az érdekellen
tétek "kanalizálását" tartotta szem előtt, koncepcióját éppen
séggel egy "széles osztályszövetségen" alapuló állam idslja
határozta meg. Valamifajta "össznépi állam" felé tartó fejlődés
ben "amelyben a diktatórikus erőszak oldala kevésbé domborodik
ki", egy ilyen politikai szerkezetnek nem lehetett helye /fő
ként nem a párttal szemben/. b Hogy azonban a fentebb említett
lehetőségek fennállottak, arra nézve két közvetett bizonyíték
is van. Az egyik Rákosi véleménye, amellyel a Hazafias Népfront
falusi szerveinek visszaszorítását indokolta,8 ' a másik Nagy
Imre 1955-ös visszaemlékezése. Ebben elismeri, hogy "megnyil
vánultak olyan törekvések, amelyek függetleníteni akartak a
párttól" /ti. a népfrontot/, ill. "a part és a tanácsi szervek
fölé akarták emelni". Ebben a helyzetben Nagy, mint írja, sze
mélyesen lépett fel a népfrontszervezés "túlzott lendülete" és
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az ilyenfajta törekvések ellen, azzal, hogy inkább a már elért
eredményekre kell támaszkodni .88 ügy tűnik, hogy a demokratiku
sabb politikai gyakorlat lehetőségét egyik országos jelentőségű
politikai csoport sem gondolta radikálisan végig.
Az irócsoport publicisztikai reagálása az osztatlan helyes
lés a M F szervezésre. Az irodalmi riportok, vezércikkek laLkes
hangja /Halász Péter, Máriássy Judit, Vásárhelyi Miklós, Szabó
Pál Írásai/ mellett kiemelésre kívánkozik Molnár Miklós írása,
amely szeptember 25-én jelent meg az Irodalmi Újságban. Az író
szövetség őszi vitáit a politikai élet biztató alakulására, az
új szakasz politikai sikereire kell alapozni. A müvek elmaradá
sa /sok iró egyre több időt fordított szóbeli és írásbeli poli
tikai-publicisztikai csatározásokra/ az irodalompolitika és a
kritika még mindig fennálló hibáinak számlájára Írandó. Molnár
elhatárolta magát a Darvas-féle referátumtól is, az őszinteséget
nyomatékosan az elkövetkező viták középpontjába állítva.
Már Molnár cikke is nyíltan a politikai eseményekhez és ten
denciákhoz igazította az "irodalmi vitát", a következő hetekben
az IU-ban ez a tendencia folytatódott. Gál György október 16-i
vezércikke a KV ülés határozatairól, a már említett Erdei Ferencféle irás a Hazafias Népfrontról ebbe a tendenciába tartoznak.
Az 1956. október 23-i számban Déry Tibor "Nyílt levél Nagy Imre
elvtárshoz" c. Írása az irók nevében üdvözli és támogatásáról
biztosítja Nagy "emberközpontú", a pártdemokráciát helyreállító
szocializmusát, melynek alapelvei irói ábrázolás számára is kö
vetendők. /Ezeket az elveket Nagy Imre október 20-i Szabad Nép
cikke tartalmazta./ A HNF alakuló kongresszusán Szabó Pál irót
választották a népfront elnökévé, aki október 30-i nyilatkoza
tában kijelentette, hogy az irók sokat segíthetnének a HNF munká
jában a "napi irói publicisztika" és "tárcairás" terén. Bátortalan
kísérletek történnek egyes események átértékelése terén, egyes
riportok a népfront-szervezés hangulatát a koalíciós idők lelkes
atmoszférájával hasonlítják össze, Pándi Pál pedig a DISZ "ko
pott bürokrata" szervezeti életével szemben - csekély fenntarttásokkal a népi kollégiumi mozgalom pcátiv vonásait emeli ki. J
A népfront demokratikus tendenciáiban bizakodó irodalmár-körök
történelmi előképkeresése még a lassabban alkalmazkodó történettudományba is átszűrődött egy, az 1945-ös nemzeti bizottságok
történetét feltáró tanulmányban.90
Az irodalmi vita folytatásához néhány kritika ellentáma
dása szolgáltatott^apropót, akik a Csillagban megjelent irásaikban ^1 a Darvas-féle közgyűlési beszámolóban felsorolt "hibá
kat1^ a referátuménál még súlyosabban elmarasztalták. E kritika
középpontjában az irói bírálatok, jelzések sommásan kispolgári
naturalizmusnak minősített áramlata áll, amely az Irodalmi Új
ság egész "vonalának" elmarasztalásával járt együtt.
Az IU képviselői - a KV 1954 októberi ülésének határoza
tából és Nagy cikkétől bátorítva élesen szembenálltak a "bal
oldallal". A naturalizmus elméleti kérdésénél maradva ezt tette
Keszi Imre,9^ november 6-i vezércikkében /Boldogság és Igazság/,
Hámos György és ugyanitt Vértes György. Hámos az egész 1949 utá
ni politikai és irodalmi fejlődést /"mámoros képzelet összevegyitette a vágyat a valósággal", "sajtónk, irodalmunk homonkuluszokkal -népesedett be - akik soha nem voltaic szerelmesek és
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boldogtalanok és a százalékról álmodtak"/ éles kritika tárgyává
tette ; Vértes tartózkodóbb iaigvétellel - 3ematista, dogmatikus
ellentámadásról beszél. A kultúrpolitikai döntéseket ISZ párt
tagságával kell a jövőben megvitatni - ilyen értelemben a Dar
vas-beszámoló sem tekinthető a párt véleményének. Fekete Sándor93 saját korábbi álláspontját módosítva hívja fel a balolda
li torzításra és "akadályozásra", mint fő veszélyre a figyelmet,
Az új szakasz, Nagy Imre híveinek véleményét legradikáli
sabban Molnár Miklós foglalta össze.94 Még^erőteljesebben sikraszállt a közgyűlési referátum felülvizsgálatáért, a "hibákat"
tagadta és a fentebb már emlitett cikkekre válaszul a Csillag
egész szerkesztési politikáját megkérdőjelezte /a lap ui. Dar
vas közgyűlési zárszavát, mely Sarkadi és Kónya elleni támadá
sokat és vádakat tartalmazott, közölte, de pl. Sarkadi felszó
lalását nem/. Az irodalmi szektarianizmus fő képáselői elleni
harcot folytatni kell, az irói jelzéseket elemezni, az Írókat
bevonni az irodalompolitikai döntéshozatalba - ez a fő feladat.
A helyzet ellentmondásosságát mutatja, hogy az IU vonalá
hoz közelálló Erdei Sándor éppen a Csillag decemberi számában
tett pontot erre a polémiára; nevek említése nélkül a dogmatizmus veszélyét helyezte előtérbe, amelyet sem márciusban, sem a
közgyűlésen, sem azóta nem elemeztek kielégítően. A Csillag
szerkesztőségének toleranciájára vall, hogy helyet adtak az
álláspontjukkal vitázó írásnak. Ebben az alább ismertetendő
ISZ-pártaktiva ülés is szerepet játszhatott.
Az irók és a politikai vezetés, illetve a politikai ese
mények alakuló kapcsolatához két adalékot kell bemutatni ebből
az időből. Az egryik az írószövetség MDP aktivája95 november 5én, ahol az októberi KV-határozat és az új szakasz platformján
"irodalmi egység jött létre" - Tamási Lajos párttitkár megálhpitása szerint. A párt "emberközpontú" politikáját a jelenlevők
üdvözölték, és élénk vita bontakozott ki, többek között a de
mokrácia, az ifjúság, a DISZ problémái körül. Déry Tibor a taggykéshez írott levelében a következőket irta: "Minden terüle
ten, tehát a miénken is az igazmondás elengedhetetlen feltéte
le annak, hogy a nemzet bizalma helyreálljon/..../. Igazmondásra
szükség van, mindenre való tekintet nélkül".9° Ugyanitt Déry
átfogó szociográfiai felmérést javasolt a fenti cél minél tel
jesebb valóra váltása érdekében.
A kapcsolatfelvétel másik jele a Hazafias Népfront Orszá
gos Elnöksáe és az irók közös tanácskozása december 4-én, ahol
megvitatták az irók tanácsválasztási országjárásaik során szer
zett tapasztalataikat. A találkozón, amelyen Jánosi Ferenc és
Szabó Pál is részt vett, elsősorban a parasztság hangulatáról,
kisebb-nagyobb problémáiról szóltak /ezt a már régebben is
szembetűnő egyoldalúságot az ülésen Jánosi és az IU beszámoló
ja egyaránt szóvá tette, - célozva arra, hogy a paraszti demok
rácia biztató jeleivel szemben a munkás-demokrácia problémáinak
felvetése nem történt meg mindeddig/.
Az irók bírálatának fokozódása és radikalizálódása arra
késztette az ekkor Farkas Mihály irányította kultúrpolitikai
vezetést,^ hogy megkísérelje a beavatkozást. Ennek nyitányát
Darvas József cikke jelenti, a Szabad Nép november 21-i számá
ban "A túllicitálásról" címmel. A cikk a KV 1954 októberi haiá-
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rozatával szöges ellentétben megállapította, hogy a dogmatikus
ellenállás helyett inkább bizonyos kispolgári tendenciák veszé
lyeztetik az un szakasz sikeréi, fennek lényege a hibák eitulzása, tullicitálása, - "kritika cimén való destruálás, a vezetők
nek... a vezetés tekintélyének lejáratása". Különösen elharapó
zott ez a veszélyes, anarchiát szülő jelenség az irodalmi össze
jöveteleken, az irodalmi sajtóban. A szociográfiai mozgalom, az
ország újrafelfedezésének jogosságát Darvas elismerte ugyan,
de a párt iránti bizalmatlanságot vélte benne felfedezni. Hozzá
tette, hogy "íróink egy részénél^kezd igen nagy hangsúlyt kapni a
mindenre való tekintet nélküli őszinteség követelése - a kispol
gári ösztönösség nézete/.../ Nincs időtől, tértől, pártosságtól,
tendenciától független igazság."
A "túllicitálásról" írottak megjelenése a párt lapjában
először jelezte a politikai irányvonal megváltozásának lehető
ségét, illetve közeledtét. A cikk megjelenése körüli vitában öszszecsaptak a Nagy-féle politika hívei és a "baloldaliak". A vi
tát valószínűleg az ismét ez utóbbiakhoz csatlakozó Farkas ál
lásfoglalása döntötte el.97
Aczél Tamás december 11-i cikke /Tovább a júniusi úton/ ez
irodalmi és politikai reformok hívei jelentkezésének utolsó jele.
Az őszi vitasorozat már jelzett állomásait áttekintve ő is a
"baloldali" ellenállást tekinti fő veszélynek. Aczél írását a
december 25-i IU-ban Gergely Sándor /az IU éppen leköszönő
szerk. bizottsági tagja/ élesen megtámadta, egy héttel később
viszont Rajcsányi Károly hasonló hangnemben védelmére kelt. Ja
nuár végén viszont - Rákosi már megérkezett "betegszabadságáról"
a SZU-bol, Nagy Imre viszont már megkezdte a magáét - Bölöni
György "baloldalig szellemű bírálata^ tett pontot a vita végé
re. 1955 márciusitól az IU működésének új szakasza kezdődik.

V. "... NAGYOBB FELELŐSSÉG"
Az 1955 márciusi határozat és az irodalmi viták
1955.
március 4-én az MDF Központi Vezetősége határozatot
hozott, mely elitélte a z »53. júniusi határozat jobboldali el
torzítását, egyelőre Nagy Imre "többek között" való elítélésé
vel. A KV bírálatának homlokterében a gazdaságpolitikai kérdé
sek állottak. Egy hónappal később azonban az újabb KV határozat
már összefüggő nézetek "pártellenes" rendszerét tulajdonítja Nagy
Imrének, aki a szocializmust minden téren aláásni igyekvő tevé
kenységéhez frakciós csoportosulást is szervezett.
Nagy a "jobboldali veszély" bizonyos növekedését későbbi
feljegyzéseiben elismerte,
ugyanakkor viszont találóan jegy
zi meg, hogy "széles körben a parton belül az a vélemény ala
kult ki, hogy nem is a június óta folytatott politikánk végre
hajtása során elkövetett hibák kijavításáról volt szó,... hanem
a júniusi politika revíziójárói, a június előtti politika alap
jaira való visszatérésről ",-1
-01 "eszmei zűrzavar" keletkezett,
"amelyben^nem lehet megállapítani... ki milyen elhajló" .l0--
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Az irodalmi közélet és politika összefonódása az előző
években sokkal nagyobb volt annál, semhogy ez a váltás érintet
lenül hagyta volna. Ugyanakkor - akárcsak a politikában - az
irodalmi életben sem volt a "jobboldali elhajlásról" kétoldalú
vita, vagy részletes birálat, hanem a korábbi balos álláspont
terméketlen, ledorongoló téziseit ismételgették. Az irói jel
zések és birálatok ugyanis teljes mértékben helyes figyelmez
tetéseket ^tartalmaztak, amelyek cáfolata nehéz helyzetbe hozta
volna a másik felet. A "jelzők" "birálók" publicisztikája te
hát eltűnt egy időre a sajtó hasábjairól.
Az írószövetség március 22-i aktiváján Tamási Lajos párt
titkár egyelőre igen mérsékelt állásfoglalása jelentette a nyi
tányt:10^ a jobboldali nézetek elleni harcot elsőrendűnek te
kinti, birálja a z ^53 előtti események lebecsülését és a pártirányitás tagadását, de a júniusi határozatokat és a március
15-i cikket továbbra is alapvetőnek tekinti. Nyomatékosan fel
hívta a figyelmet a biálati szabadság fenntartására, és elis
merte, hogy a KV határozatait "bizonytalanság és félelem" fo
gadta. Tamásinál jóval élesebb és egyoldalúbb hangot ütnek meg
az aktiva többi felszólalói /Goda Gábor, Gergely Sándor stb../
és kifejezetten a régi hang éled fel Sarkadi Imre cikkében.104
Sarkadi szerint bizonyos kérdéseket /a falusi nagyüzanek, a
nehézipar elsődlegessége stb./ egyszerűen nem szabad vitákban
érinteni, és minden korábbinál jobban hangsúlyozandó az iroda
lom agitációs és propaganda feladata. /Az azonnali "konzekven
ciák1^ közé tartozik az is, hogy Molnár Miklós március 5-étől
megvált felelős szerkesztői tisztétől. Utódja Hámos György
lett./
Az előzőekhez hasonló gondolatokat fejteget az újra meg
szólaló Illés Béla vezércikke április 2-án, aki egyenesen az
53 előtti áLkotásokat állitja példaként az irók elé. Goda Gábor
április 30-i cikke a sematizmus ellen küzdő kispolgári "széplelkek" finnyáskodásaként állitja be az előző év elméleti vi
táit. "A kispolgári esztétika demagóg handabandázásával egész
szocialista frazeológiánkat sematikus korpává akarja degradál
ni". A költők, irók lelkesüljenek, törődjenek többet a béke
harccal, és ne állandóan az őszinteség kérdésével foglalkoz
zanak - tanácsolja a cikkiró.
A durva támadások ellenére a másik fél visszavonulása
nem annyira adminisztrativ nyomással, mint inkább önkéntes
elhatározással magyarázható. Még az újabb viták fellángolása
előtt szót kaphatott Háy Gyula,105 Erdei Sándor10® az IU-ban,
és hangot adhattak az előzőektől eltérő nézeteiknek. Háy fenn
tartja az irók^bírálati jogát, az igazmondás és a sötétenlátás
közötti egyenlőségjelet elutasítja. Erdei, aki annak idején
"Közelebb a valósághoz" cimü cikkével10^ a "jelzések" elméle
ti megalapozásában is részt vett /és a támadások egyik célpont
ja lett/ az irói önkritikák és kritikák jelentős eredményeiről
beszélt. /Ezzel együtt mindketten elismerték a birálat bizo
nyos túlhajszoltságát, ideológiai gyengéket stb. - ezek azon
ban valószinüleg az óvatosság és a szükség-hozta engedmények/.
így azután nem lehet véletlen, hogy Darvas József "A már
ciusi határozatok és kulturális forradalmunk helyzete" cimü
előadásában 100 különös hangsúlyt helyezett az állami irányitás
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megszilárdítására, elitélve az 1953- 54-es irodalmi egységet és
a vitákban és müvekben kifejeződő jobboldali nézeteket. Ugyan
akkor viszont a valóságnak megfelelően tudomásul vette a kultú
rában meglévő, nem-szocialista nézeteket és ideológiákat, ame
lyek azonban "fejlődnek a szocializmus felé". Bár nem éppen to
leráns módon nyilatkozott ezekről az áramlatokról, mé^is a hely
zet reális megítélése az, ami áttört itt az év eleje óta eléggé
fagyos l é g k ö r ö n . A z "áramlatok" azonban hamarosan a közvetett
emlegetésnél nyíltabban is megmutatkoztak.
"ÖREGEK ÉS FIATALOK"
A vita nemcsak az egyetlen igazi konfrontáció az 55-ös év
ben, de kétségkívül a legfurcsábbak egyike az 53- 56-os szellemi
élet viharai közül. 1955 folyamán történtek bizonyos adminiszt
ratív intézkedések az irodalmi életben /lapok egyes számának le
tiltása, elkobzása; nyílt titok volt egyes darabok betiltása,
bizonyos verseskötetek visszatartása stb./. Maga az írószövetség
elnöke, Veres Péter emelt tehát szót /akarva-tudatosan, vagy
csak a jobb megértés kedvéért?/ irodalomtörténeti köntösbe rejt
ve a dolgot az iró, az irodalom /sőt talán azon is túlmenő/ sza
badság ügyében. Az IU pedig helyt adott a vitának, és alighanem
ezért jelent meg a lapra vonatkozó tételes "rosszallás" az 1955
novemberi iroda]mi párthatározatban, 'ázámosan sorompóba léptek
tehát újra, az 54 őszi lelkesedés legtöbb szereplője, hogy azu
tán szeptemberben az új szakasz hiveinek fő ideológusa, Háy Gyu
la, szinte programszerűen összefoglalja a szocializmus és a de
mokrácia alapjáról biráló irók véleményét. Van valami szimboli
kus abban, hogy a vitát kezdő népi tradidókból táplálkozó Veres
Péter nemzeti-felelősség programjának a vita végén a régi kommu
nista, volt moszkvai emigráns, Háy Gyula nyújt kezet, a maga demokratikus-liberalizáló eszméivel.
Veres Péter nyitócikkében ^ 0 mintha valamiféle asszociációs
játékot játszana: ami az "öregek és fiatalok" fogalompárról eszé
be jutott, leirta. Figyelmesebb olvasás után azonban nyilvámaLó,
hogy tudatosan kimunkált cikkről, mondhatni esszéről volt szó.
Az alapvető gondolat világos: a fiatal tehetségek /irodalmi/ ér
vényesülését akadályozzák, aminek kárát látja az egész irodalom.
A történeti visszatekintés /apropója József Attila és Babits,
és a Baumgarten-dij közti huzavona/ is fölvet néhány ingerlékeny
érzékeny irodalomtörténeti pnntot: a József Attila-Babits kér
dést, a Nyugat szerepét /a népiekkel összehasonlításban/ stb.
A lényeg azonban a mán van. "Támogatjuk az új tehetségeket, de
nem hagyjuk élni /költőileg értem/" - mondja Veres Péter, és
egészen félreértetetlenül fogalmazza meg, hogy ezt ideológiai-esztétikai természetű dogmáink visszahúzó hatásában lehet tett e n é m i . J-LJ- Ugyanigy világos a tanácsa is: harcolják ki a maguk
útját - "a szocialista világnézeten béül". Az, hogy Veres Péter
folyton a "mi" hibáinkról, a "mi" szüklátókörüségünkről stb.
beszélt, senkit sem tévesztett meg arra vonatkozolag, miről is
van szó, és maga Veres Péter - minden "mi" ellenére kivel szoli
dáris .
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Csoóri Sándor 112 a lehető legradikálisabban jelenti ki,
hogy irodalompolitikáról és "irodalmon kivüli dolgokról" kel
lene szólni, mert sem öregek, sem fiatalok nem találják helyü
ket a szocialista világnézeten belül. Ugyancsak az irodalompo
litika korlátjairól értekezik augusztus 13-i "12 pontjában"
Kuczka Péter is. Ez utóbbi két cikk irói - valóban fiatalok,
eddig nemigen hallatták hangjukat, mint publicisták, /bár Kuczka:
Nyírségi Naplója felért jónehány éles hangú vitacikkel/ ehhez
mérten szenvedélyesen és élesen fogalmaznak. Csoóri pl. egyene
sen megmondja, hogy nem az "öreg irók" miatt, hanem az irodalompolitika" hullámfutású változásai" miatt nem tudnak élni. Magya
rázni sem kell, hogy az "irodalompolitikai címre feladott bírá
lat '53 óta a "nagypolitikával szembeni elégedetlenség kifeje
zése /személyi összefonódás és direkt irányítás miatt már sen
kinek sem juthat eszébe, hogy e kettő között valamiféle "finom
distinkciót" alkalmazzon!/ Kuczka politikus-állásfoglalásának
lényeges vonása az ellentmondásosság. Egyfelől a napi politiká
tól mentes irodalmat követel, másfelől egy Németh László-formátumu politikus-kritikus-ideológust vezetőnek. /A példa semmiképpen sem véletlen!/ Szükségünk van a kísérletezés jogára, a
türelemre - kritikai és adminisztratív vonalon egyaránt.
Néhány kihagyható cikk /Szabó Pál, Gellért Oszkár, Sándor
András, Basch Lóránt, Lukácsy Sándor/ után vegyük szemügyre a
vita "derekát", azaz második felét. A legjelentősebb felszóla
lások ekkor hangzottak el. Augusztus 13-an Sarkadi Imre jobbra
és balra egyaránt igazat ad, az igazán érdekes vélemények az
augusztus 20-i számban kezdődnek. Keszi Imre is a fiatalok na
gyobb, szabadabb lehetőségeiért száll síkra, az autonóm egyéni
ség tiszteletben tartásáért. A vezetés ne kérje számon saját
problémáit az irodalomtól, úgy, hogy "elvárják a mosolyt, de
nem ismerik el jogosnak a sötétenlatást, amelyet nem annyira a
valós helyzet indokol, mint inkább a vonzó és rokonszenves írói
indulat."
A következőkben Aczél Tamás és Déry Tíbor11^ fejti ki vé
leményét. Mindkettejük szerepe korábban és később is közismert
/név szerint említi őket az 1955 végi KV-határozat!/. Bizonyos
meglepetés, hogy mindkettő sokkal mértéktartóbb, mint egy éve!
Aczél hozzászólása elsősorban a vita nyílt, elvi és fontos vol
tát emeli ki. Nagyon finom megfogalmazásban a birálat szabadsá
gát "pedzegeti", és a problémák szabad összecsapását tartja
szükségesnek az irodalom fejlődéséhez /éçpen azt tehát, amely
nek március útját szegte/. Déry hasonlóképpen az irodalmon be
lül marad a "fiatalságról" szóló lírai meditációjában. Finoman
gunyoros mondatokban szól az irodalompolitikáról, az 1950-es
évek lírájáról, az un. "mozgalmi nyelvről", ezek azonban csu
pán tűszúrások, nem par excellence politika, mint amilyen pl.
az '54^októberi "Nyílt levél" volt. A jelen helyzetet az 1930assal és az 1951-essel összehasonlitva a "gyakorlati" írói sza
badság "tágulásaként" jellemzi.
Veres^Péter a szeptember 30-i IU-ban furcsa módon kevéssé
vesz tudomást a már az eddigi hozzászálásokkal politikaivá "da
gadt" vitáról. Hosszú cikkének /"Amit még hozzátehetek" címmel/
első részében kizárólag az irodalomtörténeti vonatkozásokat tag
lalja - amelyek itt kevésbé fontosak /nem jelenti természetesen
a kérdés lebecsülését, sőt egyes irodalomtörténeti kérdéseknek
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is lehetettj illetve volt is politikai jelentősége!/. Egyébként
ebben a témában Veres a maga határozottan népi álláspontját
fejti ki ú^fent, az irodalmi /és politikai?/ haladás kizáróla
gos hordozójaként beállítva a népi mozgalmat a 30-as években.
Az "igazi kérdés" számára is a jelen, megelégszik azonban
a mostani irónemzedékről tett néhány elmarasztaló megjegyzéssel.
Nem kerülik meg viszont a felvetett kérdéseket a következő-^
záró hozzászólók: Pándi P á l , H 4 Háy Gyula,H-5 és Erdei Sándor.
Pándi a sokat szidott kritika, a kritikusok nevében szól a kér
déshez. Úgy véli, az irodalmi pangás, amely az '53 ^júniusa óta
bekövetkezett egyértelmű szinvonal-emelkedés ellenére tapasztal
ható, felveti a kritika felelősségét is. Ez utóbbinak fő hibája
az egyértelmű állásfoglalástól való tartózkodás /közvetett birálat a kultúrpolitika állásfoglalást lehetetlenné tevő cikk-cakkjai ellen/. Ezt a lavirozást már 1953-54-től érezte mindenki,
később mind gyakrabban merült fel a vitákban, és 1956-ban az
egyik alapvető "panele" a publicisztikai csatározásoknak. Fel
rója Pándi még a kultúrpolitikának, hogy a szovjet kulturális
élet pozitiv /a XX. kongresszus felé haladó/ "olvadás" irányza
ta visszhang nélküli maradt Magyarországon, ti. itt ellentétben
a szovjet gyakorlattal, március óta - a jobboldal ellen harco
lunk ahelyett, hogy balra ütnénk. Pándi az 1955 márciusi hatá
rozatra kitérve hangsúlyozottan állást foglal '53 júniusa mel
lett, az irodalom és politika kapcsolatának helytelen felfogá
sa ellen. Miközben a politikai életben a márciusi határozatot
követőleg inkább a jobboldal elleni harc került napirendre,
addig a kritikának a sematizmus és a baloldal a fő ellenfele
a szovjet példák értelmében is.
A végső konklúziót Háy Gyula vonja le szeptember 10-i cik
kében. Háy - úgy tűnik - nemcsak az "öregek és fiatalok"-vita,
hanem az egész, '53 júniusától kezdve szamitható "irodalmi"
fejlődési folyamat összefoglalására is vállalkozik. Központi
kategóriája^az irói szabadság, mint olyan érték, amelynek el
érése érdekében /ennek az egyetlen dolognak az érdekében/ 1955ben egység jött /v. jöhet/ létre. Világos az eddigiekből, hogy
az iroi szabadság egyrészt az iró /1949- 53-as/ "szolgálatának"
közkatona-szerepenek ellentettje, bizonyos értelemben a Lukács
féle "partizán" szemlélet újra^felmelegitése. Világos az is,
hogy az eddigi, többé vagy kevésbé "irodalmi viták" /hid-szerep, jelzés, szocialista realizmus, pártirányitás, külpolitika,
pártosság stb./ résztémái is felfüzhetők erre az egy vezérfoiaLra. Ugyanakkor Háy megközelitése a korábbiaktól eltérően sokkal
radikalisabb.
Mindenekelőtt azért, mivel a "szabad irodalmat" már egyál
talán nem az irodalompolitikai apparátustól várja. A kultúrpoli
tika elleni támadást követően leszögezi, hogy az "irók köteles
sége a szabad irodalmat megteremtenit és ami már megvan belőle,
megvédeni", tizen a platformon túlmenően nincs, és nem is leKet
irodalmi egység. A szabadság ti, jelenti a nyilvánosságot nem-marxisták számára is, akiket "szabad versenyben" kell legyőzni,
semmiképpen sem admirisztrativ elhallgattatással.
Van azonban a felvetésnek még egy érdekessége. Nevezetesen
a marxista /párttag/ irók /és értelmiségiek/ kétszeresen nehéz
helyzete: akik számára az adminisztrativ akadályok még szoritóbbak voltak, és akikben ez a fajta elvárás a párttal és annak po—
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litikájával való feltétlen azonosulás mintegy belső természetük
ké vált. "A marxista filozófiai alapon álló Írónak minden szavá
ra baráti árgusszemek vigyáznak, nincs-e benne, akár hangulati
formában is, valami, amiért nem lehet állami szinten vállalni a
felelősséget. Ezek az árgusszemek sajnos gyakran már magának az
Írónak a Iákében is ott találhatók..." Ezzel összefüggésben fej
tegeti Háy, hogy miközben a nem-marxista gondolkodók számára szé
lesebb tér nyílott, a vezetés legkevésbé sem tolerálja a marxiz
muson belül kiutakat keresőket.
Pélő tehát, hogy a mindenképpen szükséges és elkelülhetét
ién "nagy igazmondás" idején éppen a kommunista, marxista erők
nem hallatjak majd szavukat. Benne van ebben azonban az a gör
csös félelem is, amely már 1953 óta skizofrénné tette a marxis
ta irócsoport javát /Örkény István: írás közben/: ami történt,
részünk van benne. Felelősek vagyunk, ugyanakkor saját elvtár
saink támogatnak legkevésbé az önvizsgálatban, tények hosszú és
súlyos sora igazolja viszont a velünk szemben állókat /a megtűr
tek et, a "hallgatókat"/. Azt azonban, hogy felülről oldják meg
az ellentmondásokat, egyre kevésbé lehet várni, ezek a lépések
egyrészt érthetetlenül zavarosak, kuszák /1953 óta nyilvánvaló
an láthatóak/, s igy valószínűtlen, másrészt nem adnak választ
egy csomó, égető kérdésre /pl. a törvénytelenségekre, amelyeknek
a Bérija-analógiára készült Péter Gábor-féle lezárása senkit sem
nyugtatott meg igazán, s amelyek tényei már egy .éve szélesebb
körben is ismeretesek, különösen a szovjet-jugoszláv kapcsolatfelvétel után/. Ebben a helyzetben Háy szerint a marxista irók
szabadságáért fokozottabb mértéiben szükséges a harc, s hogy ez
a jelszó hatásos volt, azt szembetűnően az a memorandum mutatja
majd meg, melyet az írószövetség pártszervezetének tagjai fogal
maztak meg 1955 októberében.
A vita záróakkordja, Erdei Sándor szeptember 17-i cikke a
szabadság kérdését nem érinti, hanem inkább a Veres Péter által
felvetett nemzeti felelősség kérdését boncolgatja - mint a vita
második, legfontosabb következtetését.
Az "Öregek és fiatalok" vita a "balodaliak" felülkerekedésének tetőpontján megmutatta: az irók jelentős része a politikai
változások "követése" helyett legnagyobbrészt kitartott az 1954
őszén kialakult elvek mellett. A következő lépés sokak számára
a politikai cselekvés útjának kipróbálása volt.

VI. A IAEMORANDUM117
Az "Öregek^és fiatalok" vitával kiéleződött konfliktus az
irodalmi körök és a vezetés között novemberben olyan f ordulatot
vett, amely immár végérvényesen elmélyítette a szakadást és
mindkét fél radikálisabb lépéseket tett, mint 1953 júniusa óta
bármikor. Az 1955-ös év sajtóvitáiban kiderült, hogy a korábban
a dogmatikus vezetéssel együttműködő, majd június után a válto
zások mellett állást foglaló irók és újságírók többsége nem
csatlakozott a márciusi határozatokhoz, amelyek "visszhangjául"
csak a "baloldaliak" egyes régebbi képviselőit lehetett felvo-
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nultatni. A "vitázó" irók jó része ismét a munkának szentelte
ideje jelentős részét, ekkor szlettek meg olyan jelentős alko
tások, mint Déry Nikije, Benjámin László újabb versei /pl. Köz
napi dolgok igézete/, Illyés "Dózsa" c. drámája, Háy: Varró Gás
pár
zsága c. darabja stb. /De említhetnénk Juhász Ferenc, Nagy
László, Simon István és mások munkáit is ugyanakkor./
A kulturális életben már 1954 decemberétől meginduló admi
nisztratív beavatkozások sorozata azonban 1955 őszén olyan hely
zetet teremtett, amelynek "felszínre" kellett törnie, olyan fe
szültségeket, amelyek a sajtóvita módszerével nem voltak leve
zethetők.
E beavatkozások az 1954 őszi ujságiró-vitákkal vették kez
detüket. 10 E vitákat a Nagy Imre-féle politikával szembeni "bal
oldali ellenállás" a gazdaságpolitikában, az 1954 őszén "amnesz
tiával" kiszabadult volt illegális kommunisták és más bebörtön
zött ek felbukkanása^^ okozta megdöbbenés váltotta ki, és hason
ló viharokat idézett elő Darvas József: A túllicitálásról ç.
cikkének közlése a Szabad Népben.420 1955 márciusa után számos
újságírót, akik Nagy Imre hiveinek számitottak, elbocsátottak a
párt központi lapjától.421 1955 júniusában, Hruscsov belgrádi
látogatásakor, a szovjet-jugoszláv viszony rendezése sürgetőbben
vetette fel a Rajk-per ügyét, mint korábban. Gimes Miklós a Ma
gyar Nemzet szerkesztőségében követelte Rajkék azonnali rehabi
litálását . ^Gimes az írószövetséggel is felvette a kapcsolatot,4^igy ekkor őt is elbocsátották munkahelyéről, s vele együtt Faze
kas György és Vásárhelyi Miklós újságírókat.
1955. szeptember 17-én "felsőbb utasításra" lefoglalták az
Irodalmi Újság aznapi s é m á t Kónya Lajos egyik versének közlése
miatt. Ez az eset a szenvedélyeket forrpontra hevitette, az író
szövetség tiltakozott az ügy miatt, majd amikor a kultúrpoliti
kai vezetés ezt betetőzte Hámos György felelős szerkesztő levál
tásával, az írószövetség elnökségének hat kommunista tagja /Déry,
Kónya, Zelk, Benjámin, Kuczka, Aczél/ és a Titkárság három tag
ja /- köztük Erdei Sándor főtitkár, valamint Karinthy Ferenc és
Vészi Endre -/ lemondtak tisztégükről. Visszalépésüket - amit a
párt sürgetett - feltételekhez kötötték. /A lefoglalást elrende
lő Non György felelősségre vonása, a lefoglalás hivatalos viszszavonása, és a különböző problémák azonnali nyilt vitája./ Egy
hónapos huzavona után új tagok kinevezésével /Tamás Aladár lett
a főtitkár/ próbálta a vezetés megoldani az egyre kinosabbá vá
ló kérdést, ez azonban nem járt sikerrel, kommunista irók egy
csoportja "memorandumban" tiltakozott az utolsó 10 hónap durva
adminisztrativ beavatkozásainak sorozata ellen.-^3
Az írószövetség MDP-szervezete 1955. november 10-i taggyű
lésén Zelk Zoltán olvasta fel a memorandumot, anelyet minden va
lószínűség szerint a lemondott vezetőségi tagok és Háy Gyula
készítettek. Aczél visszaemlékezése szerint eredetileg a szov
jet kormányhoz, sőt az ENSZ-hez /!/ szándékoztak küldeni, végülis Nagy Imre javaslatára az MDF Központi Bizottságához címez
ték. 124
A Memorandum bevezetéséül visszatekintés olvasható 1953 jú
niusáig, az MDP III. kongresszusáig, amelyet örömmel fogadtak,
és amelyen minden adminisztrativ beavatkozás megszüntetését Ígér
ték a kulturális életben. Ennek ellenére - és a márciusi határo-
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zatokban tett Ígéretek ellenére is - egyes funkcionáriusok is
mételten ilyen módszereket alkalmaznak. Az irat ezután a leg
kirívóbb példák felsorolásával folytatódik.
Fél éven belül leváltották az Irodalmi Újság két felelős
szerkesztőjét, megakadályozták egyes müvek, verseskötetek /Kó
nya, Benjámin, Nagy László/ megjelentetését, kísérletet tettek
előzetes cenzúra bevezetésére, korlátozták az írószövetség auto
nómiáját, és minderre feltette a koronát az Irodalmi Újság el
kobzása, amely "példátlan" a népi demokratikus országokban.
Levetették a műsorról Madách: Az ember tragédiáját /1954ben ui. hosszú szünet után ismét műsorra tüzték 7 , megakadá
lyozták Bartók: "A csodálatos mandarin" és Németh László: Ga
lilei c. müveinek bemutatását. Egyes színészekkel és zenészek
kel szemben szintén adminisztratív intézkedéseket hoztak.
T í z hónapja eltávolították a Szabad Nép szerkesztőségének
több tagját, másokat száműztek a sajtóból. Összességében tehát
számos kulturális területet sújtottak durva beavatkozások, jól
lehet talán éppen itt a legkárosabb minden ilyesfajta módszer
alkalmazása. A memorandum rámutat arra, hogy a meglévő jobbol
dali jelenségek nemhogy megszűnnének ettől, hanem ilyesfajta,
1953 június előtti módszerek csak elmélyítették ezeket. Az
ilyen nézetek leküzdésének is csak egy ellenszere van - a sza
bad, őszinte, demokratikus légkör. Éppen æ r t
kérik a Közpon
ti Vezetőséget, hogy eltorzítóival szemben határozottan érvé
nyesítse a III. kongresszus határozatait, vizsgálja felül a
fenti intézkedéseket, ezzel biztosítsa a szabad alkotómunka le
hetőségét.
A 63 aláíró-1^ között irók, színészek, rendezők, kritiku
sok és újságírók találhatók. A 30 iró közt találhatók a lemon
dott elnökségi és titkársági tagokon kívül Háy Gyula, Méray,
Tardos, Örkény, Juhász Ferenc, Nagy László, Simon István, Sarkadi, Devecseri, Csoóri Sándor stb. Aláírta a memorandumot Ta
mási Lajos, az ISZ MDP-titkára, az Irodalmi Újság két leváltott
/Molnár M., Hámos Gy./ és újonnan kinevezett szerkesztője /Enczi
Endre/.
A színházi élet és a film kiemelkedő képviselői /Major Ta
más, Bessenyei Ferenc, Várkonyi Zoltán, Gábor Miklós, Fábri
Zoltán, Keleti Márton, Máriássy Félix, Ruttkay Éva stb./ a kom
munista zenészek közül Szervánszky Endre, Mihály András, Antal
István stb. aláírása olvasható a dokumentumon.
A harmadik nagy csoportot az újságírók jelentették /Harasz
ti, Losonczy»Vásárhelyi,^Novobáczky, Demeter Imre, Gál György,
Újhelyi Szilárd, Erdős Péter/.
Ez valami egészen új volt. A kommunista értelmiségi és mű
vészeti elit ilyen számos és többé-kevésbé tekintélyes tagjainak
fellépése rendkívüli súlyt adott a Memorandumnak - es ehhez ké
pest súlyos ellenlépést eredményezett.
A Központi Vezetőség 1955 november végén határozatot ho
zott "az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről"126
A határozat éles kritikát mondott az utolsó két év irodalmi ter
méséről, jobboldali, burzsoá szemléletben, politikamentes és
anarchista-álforradalmi elhajlásban, nihilista-cinikus ábrázolás
ban marasztalva el az írókat és költőket. Kiemelte az Irodalmi
Újság szerepét, amely elsősorban teret adott ilyen müveknek, és
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néhány irót /Ácséi Tamást, Déry Tibort, Zelk Zoltánt, Háy Gyu
lát, Méray Tibort/ személy szerint súlyosan megbélyegzett, mivel
a nevezettek elutasítva a KV márciusi határozatát, memorandumot
szerkesztettek, vádakat terjesztettek a párt politikájával kap
csolatban, rágalmaztak egyes vezető politikusokat.
A határozat megállapította, hogy az irodalmi életben jelen
leg a jobboldali opportunizmus a fő veszély, az irócsoport ideo
lógiailag és társadalmilag egyaránt elvesztette a talajt a lába
alól; az ideológiai ellentmondáson kivül pedig burkoltam admi
nisztratív rendszabályokat /szerkesztőségek, lektorátusok mun
kájának megjavítása, éberségük fokozása stb./ is kilátásba he
lyezett. Az irók ellen pártvizsgálatot indítottak és fegyelmi
határozatokat helyeztek kilátásbal27 - frakciózás vádjával.
Mindezt fokozta a KV határozat után december 6-án összehívott
budapesti pártaktiva felszólalásainak durva és kioktató hangne
me az irók ^ellen.^-28
Az irók elleni támadásban természetesen az IU-nak is ki
kellett vennie részét. Mindenekelőtt Illés Béla november 26-i
cikkéről van szó, amely terjengősen, bő lére eresztve taglalta
a jobboldali elhajlás szimptómait. Következtetése: az irodalom
fokozottabb pártirányításra és gyámolitásra szorul. Átfogó bí
rálatot /és átfogó programot is!/ kér. A november 28~i irószövetségi taggyűlésen ennek a cikknek a platformján - immár so
kadszor - "irodalmi egység" jött létre - ugyanakkor a résztve
vők új irodalmi platform kiadását sürgették.129 Ez a platform
- legalábbis fő vonalaiban a KV határozatával adva volt. Ezt
ismét Illés Béla igyekezett megmagyarázni,130
ezen a ponton
Illés mintha a "mundér becsületét" /az Írókét és az IU-ét is/
igyekezett volna menteni. Az irodalmi szabadság félelmetes jel
szavát visszautasította ugyan, ámde önérzetesen a kulturális
események, és a "többi iro" munkásságának védelmében /ami más
szempontból megnyugtatásnak is értelmezhető a példátlanul he
ves támadások után/.
A Memorandum-ügy az irók és a párt- és állami vezetés
közötti szakadékot, amelynek elmélyülése 1955 márciusa, Nagy
Imrének a politikai életből való végleges eltávolítása után
meggyorsult, tulajdonképpen véglegessé tette. Az alapjában vé
ve csak formailag /ti. a pártfegyelem szempontjából/ kifogásol
ható, tartalm ikig azonban igaz és helyes észrevételeket tartal
mazó memorandum szerzőivel és aláíróival szembeni durva kam
pányt számos tény fokozta. A társadalmi és bizalmi válság sú
lyosbodása aligha volt titok a kultúrpolitikai és országos
vezetők előtt. Az irók már korábban is valamiféle "ellenzéket"
formáltak a maguk területén. Az, hogy a "szervezkedés" éppen
a kommunista irók körében zajlott, Rákosiék számára különös
képpen veszélyesnek tüntette fel az ügyet, hisz a párt egysé
ge amúgy sem állott biztos alapokon /Nagy-féle irányzat/. Tra
dicionális okokból az irodalom kiválóan alkalmas lehetett /és
a Memorandum erre utalt/ ellenzéki politikai áramlatok képvi
seletére, a publicitás és tömegbefolyásolás biztosítására.
Bizonyosan csak fokozta a riadalmat az irók és Nagy Imre ujságiró-politikus híveinek a júniusi elvek jegyében történő
kézfogása. De szükség volt egy ilyen kampányra egy ki nem
mondott, de a levegőben érezhető ok miatt is. A Rákosi-féle
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vezetés ti. már képtelen volt a hozzá legközelebb álló, 1953
elótt megszokott módszereivel pontot tenni a "lázadók" ügyére.
Végülis a beavatkozás a későbbi fejlemények, főként kül
politikai események folytán, éppen ellenkezőleg sült el. Az irók időleges eltűnése, a Szabad Nép un. "levelezőinek" gyaláz
kodó megnyilatkozásai éppen hogy az irók nimbuszát, őket és
hiveiket erősitette meg. A júniusi és 1954 októberi politika
hiveit megerősítette igazuk tudatában, és létrehozta a Nagy-csoport és az irók eszmei szövetségét. A válság tehát tovább
mélyült, ezzel együtt az Írókban minden korábbinál jobban tu
datosult, hogy minden megnyilvánulásuk immár a politikai harc
élvonalbeli része.
Ezt világosan kifejtette az egyébként a "baloldalhoz"
csatlakozó Urbán Ernő,1’1 hogy politikai és világnézeti harc
az, ami a pártbürokrácia elleni támadások ürügyén folyik.
1956 első hónapjaiban ez a harc mindenesetre nem került
ki a nyilvánosság elé. Az 3ZKP XX. kongresszusának elő- és utó
hangjai rendkívül szerények az Irodalmi Újságban. Semmiképpen
sem szokatlan, hogy a kulturális kérdésekről, irodalomról szó
ló hozzászólásokat k ö z ü k - ez korábban is gyakorlat volt. Az
új szerkesztőség /Illés Béla és Enczi Endre kivételével kicse
rélődött, új tagjai: Cseres Tibor, Sándor Kálmán, Tamás Aladár,
Tamási Lajos, Tolnai Gábor, Földes Mihály/ általában igyekezett
minden publicisztikai vitát elkerülni. Szabó Pál, aki valamikor
az '53-as fordulatot is bevezette az IU-ban, megint a XX. kong
resszusról szóló első vezércikk írója.
De most csak óvatos
közhelyekben fogalmazza meg mondanivalóját.
Az első érdemi nyilatkozat a szerkesztőség március 24-i
vezércikke, amely Rákosinak a Központi Vezetőség előtt mondott
beszédén alapul. 3 3 Lényege az volt, hogy a kongresszus igazol
ta az MDP politikáját, ideértve a márciusi és áprilisi, határoza
tokat is.
A XX. kongresszus hivatalos közleményei és felszólalásai
is nyilvánvalóvá tették, hogy azok a megingathatatlannak kimon
dott vagy ki nem mondott elméleti tételek, amelyek az utolsó év
tized^során meghatározták a népi demokráciák fejlődését, megdől
tek. Óriási hatást keltett a szocializmus felépítésének különfé
le útjairól és formáiról szóló állásfoglalás. A forrongást csak
fokozta Hruscsov zárt ülésen elhangzott beszédének nyilvános
ságra kerülése. A kérdésfeltevéseket, a vitát többet nem lehe
tett elodázni. Furcsa paradoxon, hogy ezt a vitát végülis a
baloldaliak által kezdeményezett un. pártosság-vita indította
el, amelynek kezdeményezői és első "felszólalói" néhány hét múl
va véglegesen kiszorultak a polémiákból.

42

VII. "VITA AZ IRODALOMRÓL ÉS MAI ÉLETÜNK KÉRDÉSEIRŐL "154
/Az IU 1956 márciustól a júliusi KV határozatig/
A KV márciusi ülését követőié^ az IU szerkesztőségi vezér
cikkben /március 24./ ismertette Rákosi beszédét, a XX. kong
resszus tanulságait, amelynek lényege az volt, nogy a kongreszszus nem igazolta azokat, akik erre számitottak /tehát a jobbol
daliakat, tehát Nagy Imrét is személy szerint, hiszen ezidőtájt
Írott feljegyzéseinek egy részét a Pártvezetés ismerhette .155
Miután a kongresszus a valóságban megbélyegezte a sztálini idő
szak politikáját, és megkezdte a hibák feltárását, Rákosiék úgy
látták, hogy elébe kell vágni az olyan vélekedéseknek, amelyek
az 53 júniusi út igazolását olvassák ki ebből. A későbbi viták
megmutatták, hogy ez nagyon is reális számítás volt. A Rákosi
csoport tehát igyekezett egyrészt a III. kongresszus /és júniu
si határozat/ vonalát összekapcsolni a XX. kongresszussal, úgy,
hogy közben a két előbbit lényegében visszavonó 55 márciusi ha
tározatot is érvényben hagyja. A "kulturfronton" mindez kiegé
szült az 55 november végi jobboldali Írókról szóló határozat
védelmével.
Ezt a preventív hadjáratot igyekezett szolgálni a március
26-i vita a pártosság fogalmáról, amelyet az ELTE-n tartottak
az MTá Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának és a Magyar
Irodalomtudományi Intézetnek a rendezésében. /Az 1955 novembe
ri irodalomtörténeti kongresszus folytatásáról volt szó. A
kongresszus anyagainak egy részét annak idején az IU is közöl
te, és ebből is kiviláglott az a sok bizonytalanság, amely a
szocialista realizmus fogalmának meghatározása körül jelentke
zett.-50/ A március 31-i IU a vita felszólalásai közül néhány
hozzászólást közölt /rövidítve/. Bizonyos, erőteljesen balol
dalinak számitó kritikusok előtérbe helyezése, az egész vita
anyag absztrakt irodalmi hangvétele a kongresszus és a Rákosi-értékelés hatására felizzott légkörben mar-már provokációként
hatott! Bár a szerzők viszonylag differenciáltan fogták fel té
májukat , érmék ellenére a következő szamokban majdhogynem dühödten támadják a cikkírók a felszólalásokat. Már Sőtér leközölt
hozzászólása is jelezte, sokan nem értenek egyet azzal, hoçy
müvek értékét egyedül a belőlük "áradó" eszmei szilárdság es
biztos világnézet szabja meg. Az irodalom elmaradottságáért az
irók /bizonytalanságaik és elhajlásaik/ felelősek - végső fokon
ez csendült ki a leközölt anyagból.
A reagálás az IU következő számában váratlanul heves volt.
A "pártosság-vita" - olaj a tűzre - fellobbantotta az Öregek-fiatalok vita óta szunnyadó /és a novemberi határozattal drasz
tikusan elhallgattatott/ "ellenzék" harci kedvét. Az Irodalmi
Újság hangot vált, és teret ad a legélesebb bírálatoknak, a bal
oldal pedig a másodhegedűs szerepére kényszerül. Az új irányvo
nal a szovjet mellett váratlanul felfedezi a szomszédos orszá
gokban is feltörő új áramlatokat, egymás után ismertetik a ro
mán, bolgár, lengyel stb. "alkotókörök" vitáit, amelyek jelle
ge - úgy tűnik - teljesen hasonló a magyarokéhoz.1 5 '
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Az április 7-i számban indul a cimben jelzett vita "Az
irodalom és mai életünk kérdései"-ről. Mindenekelőtt két éles
és nyíltan politikai cikk köszönti be a vitát!38 a pártosság
kérdéshez kapcsolódva. Kuczka Péter szerint hiábavaló itt az
elméleti tisztázás, mert a párt elmélete és gyakorlata ellent
mondásos, igy az irodalmi ellentétek gyakorlati alkalmazásában
sem a szép elméletek jelentették a kiindulópontot. A szerző
nyomatékosan kijelenti, hogy az Íróknak jelezniük kell ezeket
az ellentmondásokat, az egész felszabadulás utáni irodalmi fej
lődést elemezni kellene, /az adott légkörben ez nyilvánvalóan
nem jelenthetett volna irodalmi belügyet!/ 1953-tól ;jó úton jár
irodalmi fejlődésünk, mert a XX. kongresszus által tárgyalt kér
dések azóta merültek fel nálunk is.
Hasonlóan keserű a bírálatban, élesamegfogalmazásban Tardós Tibor cikke. A XX. kongresszus visszaadta a személyiség,
az alkotó önálló ítéletalkotásának és a gondolkodásnak jogát.
E "jog/1 és képesség elvesztését Tardos személyes sorsában olyan
nyilvanvalóan a kommunista párttagságával hozza összefüggésbe,
hogy az mindkét táborban meglepetést keltett. Ezzel ellentétben
"a XX. kongresszus az önálló ítéletalkotás jogát és képességét
adja vissza az embernek".
A fordulat jegyében közli az április 7-i szám a március
26-i "pártosság-vita" további felszólalásait. Kezdi az előző
számban közölt álláspontokkal élesen szembeszálló Czine Mihály
szavaival /legtöbb gondolata Kuczkáéval egyező/, majd a vissza
fogottabb, de az irodalmi kérdések politikai gyökereit is kuta
tó Tóth Dezső hozzászólása következik. Bóka válaszában megkerül
ve az érdemi vitát, elsősorban a veszélyekre figyelmeztetett /a
pártirodalom bírálata átcsaphat a párthatározat, nyilván az
1955 novemberi bírálatába!/. Kuczka és Tardos éleshangú vita
nyitói után egy darabig úgy tűnt: a vita az utolsó három évben
megindult "irodalmi" mederben folyik majd tovább. Ez a jelleg
zetesség egészen októberig megmarad ugyan, de az Irodalmi Új
ság egész karakterét, és az egyes nyilatkozatokat külön-külön
tekintve is egy lényeges változás történik. Az ii’odalmi kérdé
sek mellett megjelennek más témájú, a dogmatizmus strukturális
birála.tára kísérletet tevő cikkek.
Egyelőre azonban még az irodalmi berkekből indul ki minden,
pontosabban a pártosság-vita utóhajtásai láthatók. Még "vita"
van, nem^téziscikkek, még konfrontálódnak a nézetek, nincs
egyetértés, nincs összetartás az IU-n belül.
Tóth Dezső április 14-i^^9 cikke például egyszerre vitat
kozik Bóka L. és Kuczka álláspontjával. Mind az elmélet és gya
korlat szakadékát, mind a XX. kngresszus tanulságait szigorúan
az irodalom tekintetében vizsgálja. Cikke második részében igyekszik egy kompromisszumot körvonalazni, ti. hogy az irodal
mi sematizmus következménye, illetve kapcsolatban van az ideo
lógiai dogmátizmussál, de nem egyenes következménye, és igy nem
lehet a partiránvitás támadására sem felhasználni. Hasonlóan Gereblyés László1^ is igyekszik a meglepően elszabadult kedélye
ket megnyugtatni. Egyfelől sürgeti a szabad vitát, és ebben va
lóságos "platform-tervezet"-et ad, másrészt ennek célját az iro
dalmi egységnek a baloldal által már alaposan lejáratott jelsætvában határozza meg. /Az "egység" jelszavát egyébként mindkét
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oldal igyekezett felhasználni az irodalmi csatározások folyaméin,
végülis^legutoljára a KV 1955 decemberi határozata előtt jelent
meg a közlemény, hogy az októberi memorandum elítélésének "tala
ján" "találtak egymásra" az írószövetség pártalapszervezetének
tagjai - miután elhallgattatták a meiaorandistákat./ A Gereblyés-féle "pontok" lényegében az 1354. március 15-i cikk gondolatait
tartalmazzák - ami az adott helyzetben érvényes "állásfoglalások
hoz" képest /Darvas 1955 májusi beszéde, 1955 decemberi határozat
stb ./ \kétségtelenül előrelépést jelentett volna.
Április 21-én Gyárfás Miklós keserű hangon jellemzi az elő
ző évek irodalompolitikáját/"Irodalmi dogmatizmus"/ és közben
már kiterjeszkedik ennél szélesebbre is. "A vélemények korláto
zásának tragikuma megmutatkozott az ember egyéni és társadalmi
szerepének korlátozásában, az igazságszolgáltatás megrázó eltor
zulásaiban, a tudományok lassú fejlődésében, a filozófiai pan
gásban, a művészetek kisszerű és egyhangú problematikájában. Az
a közszellem, amely az emberi gondolkodást kénye szerint osztot
ta be tetszőnek és nem tetszőnek, végülis a valóság megtagadásá
ra, a hiedelmek és előítéletek megisténüléséré vezetett."
A társadalmi demokrácia hiányának felismerése a dogmák /el
sősorban az irodalmiak/ bírálatával és az irodalmi szabadság
jelszavának újrafelvetésével párosul Gyárfás cikkében. De megje
lenik az április 21-i számban Bóka László cikke is, aki az 55
novemberi határozathoz kapcsolódik "kommunista ellentámadásként"
jellemzi a március 26-i, emlitett és elemzett pártosság-vitát
/amelynek ő az egyik felszólalója volt/. Ez, és az Írókat többé-kevésbé sommásan elmarasztaló határozat emlegetése nagy fel
háborodást ^keltett, ramelynek többek között hangot adott Gergely
Mihály-'-4-1 és Somlyó György.-*-42 Egyelőre azonban ezek a cikkek,
csakúgy, mint másokéi /Molnár Géza, április 20., Molnár Zoltán
április 21. az IU-ban/ az irodalom berkein belül maradtak, és
/nyíltabban/^tartózkodtak általános politikai érvényű problémák
feszegetésétől. A május 5-i számban viszont megtörtént a bírá
lat kiterjesztése. Jo alkalmat adott erre az ötéves terv irány
elveinek kibocsátása.443 Az IU vezércikke /irója a kitűnő köz
gazdászba régi Magyar Nemzet mukatársa, Markos György/ ennek
aprorpóján több funkciónak is eleget tett. Egyrészt uj terület
tel bővitette az irodalompolitika frontján támadásba lendülök
mozgásterét. Másrészt első Ízben szögezte le, hogy a második
ötéves terv az 53 júniusi határozat és a III. kongresszus által
elkezdett és a XX. kongresszus által beteljesített politika foly
tatása. Ez több szempontból is érdekes. Rákosi a következő sort
állította fel: III. kongresszus - 55. március 6-i határozat XX. kongresszus. Markos nyilván nem véletlenül hallgatott a már
ciusi határozattól. Itt nem elsősorban a tervre, hanem az alaku
lóban levő csoportra kell gondolni. Az ő számukra kellett itt
leszögezni, hogy milyen^előzmények örökösének tekintsék magu
kat. Az új ötéves tervből Markos kiemeli, hogy éles kritikáját
adta az 50-es évek első fele gazdaságpolitikájának, ki nem mond
va, már csak realizmusával is. Erre ugyan a júniusi határozat
is felhívta a figyelmet, de azt egyrészt 55gben többé-kevésbé
visszavonták, másrészt addig sem párosították egy olyanfajta
összefogott gazdaságpllitikai elgondolással, mint amelyek az
56-os irányelvek voltak.
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A terv-vita egyébként nem kapott szélesebb teret az ITJban a továbbiakban sem. Néhány hozzászólástól eltekintve, ame
lyek legföljebb a teljesen laikusok gazdaságképét tükrözték,
vagy egyszerűen riportok voltak egyes helyi gondokról, a "terv
irányelveiről" szóló rovat hamarosan megszűnt. Említésre méltó
viszont Sándor András május 12-i cikke, mely röviden jónéhány
akkoriban vitatott elképzelést érint /minőségi szemlélet a ter
melésben, az anyagi érdekeltség, részesedési rendszer, nagyobb
munkás-beleszólás az üzemek vezetésébe stb./.
A terv-vita végülis a Szabad Nép ügye maradt, az IU-ban
egyetlen egyszer tértek rá vissza érdemben, nevezetesen a jú
nius 2-i számban, ismét Markos György jóvoltából. Ez a cikk
már az "irodalom és mai életünk" formai kereteibe visszatér
ve, elsősorban a sajtóban meg nem jelent nyilvános vitákat is
mertette a tervkérdésről, mindenekelőtt a DISZ Petőfi-kör or
szágos visszhangot keltő rendezvényére koncentrálva. Markos eb
ben a cikkében /a Petőfi-köri vitára támaszkodva/ eléggé helyt
álló elemzését adja a korábbi gazdaságpolitikai szisztémának.
Pe erre még visszatérünk.
Ennél lényegesebb megnyilatkozás volt a május 5-i számban
Háy Gyula írása. Háy az addigi nyilatkozatokat, az írók közhan
gulatát és viszonyát a XX. kongresszushoz, a kívánatos magyarországi változásokhoz igyekszik kapcsolni. A kongresszus fordu
lat-jellegének érzékeltetésével kezdi, legnagyobb hangsúlyt a
személyi kultusz embertelen jellegére helyezve, a kongresszus
ra, amely "az emberi méltóság diadala" az előbbivel szemben.
Szenvedélyes hangon sorolja fel a dogmatizmus következményeit:
az ellentmondás nélkül hozott hibás és káros határozatokat, a
szervilizmust, a kritika üldözését, a hazug szépítgetést, jogtiprást és demagógiát, az emberáldozatokat követelő törvényte
lenségeket .
A magyarországi utolsó három év értékelése kulcskérdés
volt eddig a vitákban. Háy egyértelműen negatívnak tekinti az
55 decemberi határozatot, az 1953 óta tartó folyamatot viszont
/irodalmi téren/ legfeljebb szándékaiban nevezi pozitívnak. Az
írók "híd" szerepét, "szócsű" szerepét összeköti ugyan a párt
irányítással, érzékeltetve azonban, hogy ez csak a "leninizmus
szellemében" működő párttól fogadható el, a jelenlegitől nem.
Programjának alapvető gondolatai is távolabbi érvényűek: az
irodalmi élet szervezeti demokratizálása, művelődéspolitikai
program kidolgozása. Az első követelés ki nem mondott lényege
az 54-ben választott és 55-56 fordulóján adminisztratív úton
"kiegészített" ISZ elnökség és titkárság alakítása. Végezetül
ezt írja: "Jól tudjuk, hogy az irodalom nem él elszigetelt éle
tet . Ha közéletünkben, nolibikái és gazdasági életünkben nem
állna be gyökeres változás^ egészsépeseáés a. ŸJL. kongresszus"
jegyében, akkor hiába hoznánk a legszebb irodalmi határozato
kat ."
Háy fellépése - bár gondolataira először-éppen ellenfelei
reflektáltak legbővebben - nagy hatással volt a viták további
menetére. Az őáltala már az "öregek-fiatalok" - vita során fel
vetett, s most ismét középpontba állított "irodalmi-írói szabad
ság és igazmondás" olyan jelszónak bizonyult, amelynek sikerült
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viszonylag hosszabb távon egyesíteni a politizáló irók legnagyobb
részét. Talán éppen Janus-arcú voltában rejlett az egyik előnye:
eléggé irodalmi is volt, meg eléggé világos politikai állásfogla
lást is tartalmazott, lényeges és valóban élő problémára világí
tott rá, szűkebb értelemben a művészeti adminisztráció szűklátó
körű bürokratizmusára, tágabban pedig az egész demokratikus irodalomfelfogás kritikáját tartalmazta.
Háynak egész írása és főképpen kiemelt gondolatai azt tag
lalták, hogy az írók vezérszerepet kívánnak játszani a vitákban,
ami egyértelműen a nyílt politikai szerepvállalást is jelentette.
Az IU vitáinak karaktere ennek ellenére még mindig "irodalmi" egy
ideig. Ide tartoznak Ungvári Tamás, Keszi Imre és Hajdú Pál május
12-i cikkei,
mely közül az utóbbi kettő vitája leginkább emlí
tésre méltó. A szocialista realizmus esztétikájának kérdései so
hasem nélkülöztek bizonyos politikai "mellékizt" az ötvenes évek
ben. Az ötvenhat tavaszán kialakuló, élesedő helyzetben ismét
szükségszerű és aktuális volt ezeknek a problémáknak a felvetése.
Annál is inkább, mivel a XX. kongresszus látványos elhatárolódá
sa a sztálini, dogmát ileus politikai elvektől közvetlenül érintette
az irodalomelmélet helyzetét. A korábbi szoros összefonódás miatt
világossá vált, hogy a zsdanovi esztétikai, irodalmi elvek rend
szere is diszkreditálódott. Nálunk ez a folyamat, a korábbi iro
dalmi normák elleni fellépés már évek óta tartott, közvetlen po
litikai "felhangokkal". /Ezt Keszi jelen cikkében is nyomatéko
san hangsúlyozta/. Ennek ellenére a mostani vita viszonylag kevés
izgalmat keltett. Jóllehet, Keszi szenvedélyes hangú cikke igen ér
dekes és jelentős horderejű kérdéseket érint, /kétféle erkölcs,
a sematizmus és dogmatizmus politikai összefüggései/ és a szer
kesztés még ugyanabban a számban lehetőséget adott az ellenvéle
ménynek /Hajdú Pál/. Valószínű, hogy Illés Bélának volt szándéka
a vitát a régebbi mederben tartani és - egyébként indokoltan az "irodalmi" vitát ténylegesen irodalmi-elméleti eredményiekkel
párosítani. Ennek ellenére az esztétikai cikkeknek különösebb
visszhangja nem volt. Visszatértek rá néhányan /pl. Egri Péter
június 2 ./, és a későbbiekben is néhány kísérlet történt az ideo
lógiai, esztétikai kérdések tisztázására. Az IU-ban mindezek a
próbálkozások kevés visszhangig találtak, kivéve talán az 1956
októberben újra felvetett "szocialista realizmus" vitát. Ideoló
giai-esztétikai kérdések felvetődtek a Csillag hasábjain is,1'^
de a minden téren uralkodó bizonytalanság és tanácstalanság nem
kedvezett ilyesfajta vitáknak. Említést erdemel viszont /és elem
zést feltétlenül/Lukács György és Hermann István elméleti munkás
sága 1956 tavaszán és nyarán.
E tanulmányok célja a sematizmus elméleti gyökereinek fel
tárása, és ezen túlmenően çy, az új helyzethez igazodó demokra
tikus kultúrpolitika kialakítása volt. lukács György felszólalá
sa a kelet-német irók kongresszusán az előbbi feladat megoldásá
hoz jelent adalékot. A sematizmus fő forrása, mondja, a "perspek
tíva" mechanikus eltorzításában rejlik. A "viszonylag szerény,
közvetlen" tehát életközeli, konkrét emberi fejlődéstendenciák
ból kialakuló perspektíva helyett a sematikus irodalmi művekben
üres és tartalmatlan általánosítások felsorolásává változik /mint
a "szocialista, a '^kommunista" embertípus stb./. Mindez a nehéz
ségek lebecsülésén és az eredmények túlértékelésén, a "közvetle-
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nül elérhető" cél "szerénységétől" való félelmen alapszik. A
valóságos optimizmusból valószínű, hurráoptimista happy end
lesz.
1956 mágusában Hermann a Lukács-féle néçfront-demokrata
jellegű kultúrpolitika elvi megalapozását próbálja meg "Nép
front és irodalom" c. Írásában. Az irodalmi fejlődés gátja a
lenini irodalompolitikái elvek háttérbe szorítása és eltorzí
tása. Ez "összefügg a lenini örökség általános háttérbe szoru
lásával a gazdasági és szellemi élet sok területén". A másik
visszahúzó erő a népfrontpolitika problémája, amelyet mecha
nikusan azonosítottak a koalíciós politikával 1949-ben. A
pártirodalom eltorzított értelmezését, mint követelményt állí
tották az egész irodalom elé. "Akkor, amikor Lenin erről az
irodalomról beszélt, melynek a pártmunka részévé, keretévé és
csavarjává kell válnia, akkor kizárólagosan a publicisztikai
jellegű párt irodalomról beszél. "J-AŐ äz az irodalom lehet irányito, de az irodalmi elet teljességébe beletartoznak az egy
mástól elütő, népi demokratikus világnézetű tendenciák is. A
feladat tehát a sematizmusnak, a szubjektivisztikus idealista,
dekadens világnézet e szülöttének kritikája, és az irodalmi de
mokrácia kiszélesítésáe, a népfrontpolitika alapján /valamint
ennek intézményes biztosítása pl. irányzati folyóiratok megte
remtésével/. Hasonló értelemben ír erről a kultúrpolitikáról
Ungvári Tamás, a magyar irodalom hagyományos, demokratikus
irányzatainak feltámasztása kapcsán, az"irányzati szabadság"
és pártosság összekapcsolásával.^-47
A népfrontpolitika az irodalom túlmutató vonatkozásait
ismét Hermann István fogalmazta meg 1956 júliusában. A demok
ratizmus, a népfront eszméje az irodalomban és a politikában
egyaránt a vita szabadságát jelenti elsősorban, amibe belefér
az is, "hogy valaki elméletileg nem marxista alapon a muriásosztály érzésyilágának, kritikájának ad kifejezést az állammal
szemben". 4° Leninnek a "szakszervezeti vitában" kifejtett ál
láspontjához csatlakozva /amely az állam bürokratikus kinövései
elleni harcot sürgette/ Hermann kifejti, hogy e kritika fel
használhatóságának "egyetlen feltétele, hogy a kritika a való
ság talaján mozogjon. Ha pedig ez így van, akkor a kritika elő
re mutat, és csak segítséget jelenthet a szocializmus építésé
nél" .
Irodalmi téren pedig a Petőfi-epigonizmus, a Szabolcska
Mihály színvonalára süllyedt népieskedés felszámolása és a vi
lág bonyolult összetettségében való megragadása, a társadalom
ban naponta újratermelődő morális problémák ábrázolása lenne
égetően szükséges.
Egyelőre azonban a XX. kongresszus lázában égő irodalmi
közvéleményt sokkal jobban érdekelték a közvetlenebb piitikai
tanulságok. Annál is inkább, mert éppen május vége felé úgy
tűn t , hogy az irodalmi közvélemény egy része nem ért egyet ma
radéktalanul a vita fővonalával, és különösen nem a Háy-féle
irodalmon túlterjeszkedő megnyilvánulásokkal.
így Hajdú Pál Keszi ideológiai tévedéseit ostorozza,
Tolnai Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy viták nem viszik
előre a XX. kongresszus szellemének érvényesítését. Különösen
elitélte Tardos május 5—i cikkét, amelyben ügy fogalmazott, hogy
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a forradalmi /munkás/ mozgalom mintegy két évtizeden keresztül
eltért igazi útjától, s most következetesen újra megkeresi azt.
Tolnai tehát, mint az IU szerkesztője, úgy tűnik, a "túlzókat"
okolta azért a küzdelemért, illetve eredménytelenségért, amelv
a kongresszus eredményeinek, értelmezésének gátját alkotja.
Minden korábbinál élesebb hangot üt meg a baloldal a május
19-í számban. Először is Gergely Sándor cikke /"Szerkesztgetünk,
szerkesztgetünk"/ veszi sorra azokat a "népi demokrácia-ellenes"
megnyilvánulásokat, amelyek az IU szerkesztőségének jóvoltából
napvilágot láthattak /Háy, Kuczka, Tardos, Gergely Mihály Írá
sai/ különösen Háy cikkének idézett végsorait tartja veszélyes
nek, egyenesen a "burzsoá restaurációra" való felhívásnak ér
telmezve. Ugyanígy, némileg ugyan tompítottabb /ormában lépnek
fel az ifjúsági könyvkiadó munkatársai /Somogyi Vilmosné és
Kis Tamás/ Háy és társai "egyoldalúsága ellen". Gergely Sándor
gyűlölettől fröcsögő és szinte nevetséges vádaskodásaival szem
ben reálisabban közelítik meg a kérdéseket, pl. néhány valóságos
adalékkal bizonyítják a^júniusi határozat érvényesülését a kul
turális életben. Egyébként azonban, mintha csak egy évvel koráb
ban imának, a jobboldali veszélyek ecset elése tölti ki mondani
valójukat . ')1
Végső fokon azonban a baloldaliak jelentkezése éppenhogy
nem a viták kiszélesülését hozta, hanem teljes kiszorulásukat
az Irodalmi Újságból. Május 19-i cikkében a nagytekintélyű Ve
res Péter többé-kevésbé a Háy-féle álláspontot támogatja. Bi
zonyos politikai megfogalmazásaiban ugyan enyhébb /gyökeres
változtatások helyett komoly vitára, meggondolásra ajánlja a
szabadság, a kollektiv vezetés kérdéseit pl. /de végülis az iro
dalmi szabadságot, az irók, az ISZ szerepét hasonlóképen fogal
mazza meg, és egész mondanivalóját a pártnak címezi. "Kérdései"
is érzékeltetik, hogy jelen pillanatban az irók azok, akik igé
nyekkel léphetnek fel a vezetéssel szemben.
Az igazi ellentmondás a következő, május 26-i számban bon
takozik ki. Hajdú Pál cikke a párt budapesti bizottságának aktí
váján elhangzottakra támaszkodva hívja fel az írókat /eddigi sze
repüket is nagyra becsülve/ a viták folytatására. Még több őszin
teséget, még több nyíltságot sürget, a személyes elemek kikap
csolásával.
Ilyenek azonban sokkal elevebennül jelentkeztek
annál, hogysem kiiktathatók lettek volna. Mindenekelőtt Gergely
Sándor előző heti vádjaira feleltek az érdekeltek /Háy, Kuczka/
az IU nevében pedig a felelős szerkesztő, Hámos György. A vála
szok hangja egyébként megfogalmazásban cseppet sem volt enyhébb,
mint Gergely inkriminált cikkéé.
Május-június folyamán az IU hasábjain lényegében csak a
dogmatizmust támadók kaptak teret. A folytatódó "irodalom és
mai életünk vita" során a "leleplezések" immár egyre változato
sabb témákra terjeszkedtek ki, a Háy és mások által kijelölt,
megvesztegethetetlen igazmondás jegyében. Hagy szerepet ját
szottak /a korábbiakhoz hasonlóan/ az irói országjárások ter
mékei, a különféle riportok. A korábbi évek falusi térképei
/Márkus István, Szabó Pál már említett szociográfiai jelentő
ségű riportjai/ mellett egyre több a murk ásókkal, gyárakkal
foglalkozó irás - éppen az IU 1953 előtti szintén nagyszámú
"termelési riportjaival" ellentétes hangnemben. -5 Az irók hoz-
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zászólnak a törvényesség kérdéseihez /Sipos Gyula június 2./
a külföldre utazás engedélyezéséhez /Tardos Tibor uo./>, foly
tatódik a tervkérdéshez való hozzászólások - igaz ritkább sorozata /Molnár Zoltán a mezőgazdaság kérdéseiről, június 9.,
Derera Miklós,június 30./. Ugyanakkor a szükebb irodalmi témák
ban Egri Péter csatlakozik - fenntartásokkal - Keszi Imrének a
korábbi évek irodalompolitikai, esztétikai szemléletét támadó
cikkéhez. Egri Írása figyelemre méltó történeti analógiával vi
lágit rá az ötvenes évek első felének irodalmi légkörére. Sze
rinte aki a szocializmus felvilágosult, jakobinus /radikális/
elveit következetesen igyekezett a gyakorlatba átvinni, merev
korlátokba ütközött, vagy éppen elvesztette szabadságát, aki
viszont nem a helyes kritikával közeledett a "dolgok szűkössé
géhez, az maga is szektássá, korlátozottá vált. Az e^ész hely
zet hasonlóvá vált a XIX. sz. első felének német mizériájához
- irja. Maga a kép, illetve a hasonlat is problematikus bizo
nyos fokig, túlmenően ezen Egri semmit sem szól a véleménye^
szerint "helyes" irói-kritikai magatartásról. Mindenesetre tény
az, hqpy - mint erre már korábban többen felhívták a figyelmet hogy főleg 1934-től kibontakozott egyfajta ellen-sematizmus,
mely a "leleplezést" /riport, novella/ tűzte zászlajára, külö
nösebb higgadt oknyomozás,vagy mélyebb átélés nélkül.154 Más
felől azonban akár a leleplezésekkel vádolt költők lelkiálla
potának okait nézzük /ami végülis ugyanaz/ nagyon nehéz lenne
bármilyen alapról megtámadni azokat.
Az elméleti kérdések tehát azért terítéken maradtak az fiú
ban és másutt is, ekkor ős később, de csak a kulturális közélet
második vonalában. Erre utaltak a beszámolók pl. az irodalom-^
történeti kérdések legújabb, az Irodalomtörténeti Kutató Inté
zet és az Oktatásügyi Minisztérium által rendezett vitájáról
/IU 1956. június 9., Tolnai Gábor bevezető előadása A XX. kong
resszus és az irodalomtörténetirás címmel/. A korábban hallga
tásba burkolózott Lukács György előadásainak közzététele ugyan
erre mutat. Az egyiket, a kelet-német írók közgyűlésén elhang
zott felszólalást már érintettük, a másik a "Haladás és reak
ció harca a mai kultúrában".155 e z üúbbi világpolitikai téren
kísérelte meg a XX. kongresszus eredményeinek alkalmazását.
/Leglényegesebb vonása a zsdanovi "két világ" merev ellentété
nek kritikája és a nemzetközi béke és "koegzisztencia lehető
ségeinek elvi fejtegetése volt./
A viták homlokterében, a közélet érdeklődésének középpont
jában akkor azonban a sajtón kívüli megnyilvánulások, mindenek
előtt a Petőfi-kör vitaestjei állottak. Az Irodalmi Újság a
legtöbbről beszámolt, a jelentősebbek sorát Markos Györgynek az
ötéves terv irányelveiről tartott vitákat ismertető cikke nyit
ja meg.
Több rendezvény /TTIT, Közgazdaságtudományi Egyetem/
közül a Petőfi körét emeli ki, mint amelyben a "hozzáértés és
szenvedély" egysége a legbecsesebb elődök /Galilei-kör, Szár
szói konferenciák, NEK0SZ/ hagyományai szellemében valósult
meg. Az elődök felső.: olása is igen érdekes. Valamennyi mozgalom
az ifjúság alulról jövő, demokratikus kezdeményezésének és va
lamilyen még nem uralkodó politikai áramlatnak az összefonódását
mutatja. 1956 nyarán számos cikkben megfogalmazódott az "elődök
és előzmények" kérdése. Utóbbit a XX. kongresszussal, a júniusi
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"új szakasszal", a júliusi KV-határozattal helyettesitették
bç, mig az elődök közül ki a koaliciós idők vitáira, ki a
NEKOSZ-ra, ki a Szárszói vitákra helyezte a hangsúlyt. Mindez
erőteljesen mutatta a Rákosi vezette MDP-től való elhatároló
dás szándékát - igy pl. a párt júniusi határozatának irányonal á t , az új szakaszt ismét altalaban a kormány és egyelőre ki
nem mondva Nagy Imre tevékenységével jellemezték. Másfelől a
gyökerek felsorolása egyértelműen jelezte, hogy a párt és az
ifjúsági szövetség nem tud nemhegy vezető szerepet játszani,
de egyenrangú résztvevővé v á ü sem ezekben az összecsapásokban.
Markos cikke helytállóan veti fel a gazdaságpolitika és az irányitás területén létrejött torzulásokat - nyilvánvalóan a
Petőfi-köri est anyagára támaszkodva. Központi gondolata a
szakember értelmiség kihagyása a vezetésből, és az élet szá
mos területén megnyilvánuló túlzott központositás. Ez utóbbi
tette lehetővé, hogy olyan valóságtól elrugaszkodott tételek
és utasítások jellemezték az első ötéves tervet, melyeket sem
miféle józan érveléssel, hanem csak ridegen adminisztrativ,
bürokratikus módszerekkel lehetett érvényesíteni. Ilyen hely
zetben a világnézeti szilárdság és politikai és szakmai megbíz
hat óság kritériumává az utasitasok pontos végrehajtása vált
Ez az apparátusban egy nemkivánatos kontraszelekciót inditott
el, a szakmai tudás helyett az un. "operativ tipusú", alulról
semmi esetre sem kezdeményező vezető tipusát juttatva túlsúly
ra. A cikkiró ezzel szemben a kezdeményezés, a verseny, a sze
mélyi felelősség gondolatának "bevitelét" sürgeti a tervbe és
a köztudatba egyaránt. Keserűen emlékezik meg az értelmiséggel
való bizalmatlanságokról és rágalmakról, ugyanakkor a jelenle
gi folyamat vezető erejének nevezi ezt a csoportot, a "munká
sok és parasztok értelmiségét".
A következő beszámoló a június 9-i Petőfi-köri népi-kol
légista találkozóról szól.-*-57 a kollégisták 1949ves megbélyeg
zése óta első izben olvasható itt a sajtóban a NÉKOSZ-t egyér
telműen pozitivan értékelő cikk, mely ennél még jóval tovább is
megy. Beszámol a volt népi kollégisták jelenlegi helyzetéről
/egy részük vezető posztokat tölt be, másokkal szemben súlyos
törvénytelenségeket követtek el/ és röviden a jelenlegi értel
miség "legjavát" alkotó csoportnak nevezi őket. A NÉKOSZ-ról
szólva még megemlékezik a cikkiró a 49-es határozatról, öszszességében azonban úgy vélik, hogy a népi kollégiumoknak több
érdeme, értéé volt, mint hibája.
Földes Anna tudósításában olvashatunk az IU június 23-i
számában a Petőfi-kör következő, jelentős és nagy érdeklődést
kiváltó rendezvényéről, a filozófus-vitáról /ezernél többen
vonultak a Kossuth-klubból a Közgazdasági Egyetemre, mely kép
a "márciusi fiatalok" mozgalmát idézte a tudósítóban/. Földes
Anna szerint elsősorban a vitán hosszú idő után először nyil
vánosan szereplő Lukács György, az aktuális politikai felhan
gok /ti. a vitáké/ és a "szabad és bátor" Petőfi-köri viták
hire magyarázták. Különösen fontos és érdekes Lukács György
szereplése. Az irodalompolitika, a kultúra, területének a so
rok "szorosra zárását", a fordulatot az 1949-es Lukács-vita
jelentette, az országos politikában a Rajk-per szerepe volt
hasonló. Bár már 5? után számos elismerésben részesült /Kos-
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suth-dij/, és megszűntek az ellene irányuló, illetve a "vita"
tanulságait emlegető sajtóhangok, aktívabban 56-ban kapcsoló
dott a közéletbe. Az előbb emlegetett cikkek, előadások mellett
utazásai, Petőfi-köri szereplése és interjúi is Jelentős állo
másai voltak ennek a folyamatnak. A Petőfi-köri est egyik alap
vető gondolata egyébként a "revizió", nevezetesen a fó irodalmi
viták eredményeként hozott határozatok visszavonása /Lukács,
Déry, 1955. novemberi határozat/ volt. Ennek a követelésnek Lu
kács fellépése nemcsak mint a nemzetközi tekintélyű filozófusé,
de mint az "első áldozaté" is súlyt adott.
A másik alapvető gondolat a "leninizmus" szellemében való
megújhodás, az alkotó marxizmus, az elméleti munka szabad fel
virágzásának igénye volt. Lukács felszólalásai bőven szólották
az eImáéti munka elmaradottságáról és elsőnek közölte a sajtó
ban a "sztálinizmus kifejezést"; egyelőre csupán a filozófiával
kapcsolatos egyetlen vonatkozást emelt ki: ti. az irányzatok
kérdését. "A sztálinizmus óriási történelmi bűne abban áll"
mondotta, hogy ezeket nemcsak nem használta fel, hanem vissza
fejlesztette, gáncsot vetett azoknak az irányzatoknak, amelyek
alkalmasak^lettek volna a marxizmus... kiépítésére." lukács,
Földes tudósítása szerint, "megállapította, hogy bár a marxiz
mus - Engels és Lenin által követelt - valóságos tudományos ki
építésének anyagi^előfeltételei a proletariátus hatalomra Ju
tásával megteremtődtek, a feladatot máig sem hajtottuk végre",
így késik, vagy sehol sem tart a marxista logika, esztétika,
etika, pedagógia és pszcihológia kidolgozása. /Magát a sztáli
nizmus fogalmat Lukács bővebben kifejtette azon a beszélgeté
sen, melyet egyetemistákkal folytatott, és amelyről az október
13-i Irodalmi Újság is tudósított./
Magában az IU-ban az "irodalom kérdéseiről" folyó vitát
némileg háttérbe szorították a Petőfi kör országos izgalmat
kiváltó eseményei. A pártosság és a Keszi,-féle elméleti viták
nem kaptak új erőre. Nyilvánvalóan: az elmúlt években szinte
csak ilyen kérdésekről vitatkoztak, és a szektás irodalompoli
tika és^irodalomelmélet kritikai elemzése nem szorult sok ki
egészítésre. Védői és alkalmazói hallgatván,konkrét esetek sem
adódtak arra, hogy a bimLat élesre köszörült fegyvereit "beves
sék" ezen az arcvonalon. Nem volt azonban hiány egyéb frontok
ban sem. Az általános irányvonal, a Június elején kiadott /iro
dalmi/ szabadság és demokrácia Jelszavával születtek egyrészt
a mozgósító hançu, szenvedélyes vezércikkek /Tardos Tibor Jú
nius 16./, másrészt ennek az általános Jelszónak a gyakorlati
alkalmazása, az^un. "Életképek" és egyéb folyóiratok indításá
nak terve és igénye. Ötvenhat nyarán és őszén ez a folyóirat
ügy, miután Kuczka Péter a Június 9-i IU-ban felvetette, hoszszas és különféle területre/papirellátás, szerkesztés, brosú
rák túltengése stb./ elágazó polémiát inditott el. A heves,
zaklatott publicisztikai viták során 56 szeptemberéig ez volt
talán az egyetlen, amelynek valóságos, körülhatárolt célja volt,
ugyanakkor teljes mértékben egybeesett az elméleti irányvonallal
is, mely azután októberre a "sajtószabadság" Jelszavában csúcso
sodott ki. Egyelőre a Kuczka ötletéhez érkező hozzászólások
/Czimer József, Lukács Lajos Június 16., Rajcsányi Károly Júni
us 23. stb./ Józanul és igazolható módon közelitették meg a kér-
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dóst, az irodalmi élet sokszínűsége, a stilus-irányzatok, a kí
sérletezések, a szabadabb alkotói lehetőségek érdekében. Hason
lóképpen konkrét problémát érintettek azok, akik az előbb emlí
tett módon /egy folyóirat, a Nagyvilág kiadásával, tájékozta
tással/ szerették volna orvosolni az irodalmi élet mérhetetle
nül egyoldalú provincializmusát, és a haladó külföldi Írók meg
ismertetéséért, lefordításáért szálltak síkra /ld. Ungvári Ta
más korábbi Írását, Gyertyán Ervin hozzászólását és Bárány
György írását.5°/. Ennek kézzelfogható eredményei voltak a nyá
ron azok a tudósítások, ismertetések, amelyek a korábban legfel
jebb otrombán támadott nyugati irók müveit, nyilatkozatait is
mertették /Hemingway, Faulkner stb./.
Az irodalmi szabadság egy más területén egy 1953-ban /és
azóta is néhányszor/ felbukkant téma jelenik meg, a "dráma"
kérdése, természetesnn Háy Gyula írásában.-*-59 Amig azonban a
korábbi írások többnyire érdemi oldalról is, tehát a drámák
tartalmi, stilisztikai, színpadi alkalmazási kérdései nézőpont
jából vizsgálták a magyar színház helyzetét, addig most Háy ki
zárólag szervezeti, szervezési problémákról beszél és szembetű
nően a bürokratikus vezetés bírálatára helyezi a hangsúlyt. A
korábbi és mostani irodalmi viták különbsége talán ekkor a leg
szembetűnőbb. Az előző években /a "szervezetet" ért kritikák
mellett/ elsősorban az irodalompolitika, az irodalomelmélet
"müveket és írókat sorvasztó" hatása volt a viták középpontjá
ban. Ebbe még belefért, sőt az egész gondolatmenet sarkalatos
pontja volt a hibákban való részvétel, a felelősségben való
osztozás gondolata.^Ez az álláspont azonban már 1955-re kiful
ladt, elsősorban azért, mert lényegében nem ellenezték különö
sebben, számottevő elemei már 1951-től, illetve az 1954. már
cius 15-i cikkel bekerültek a "hivatalos" irodalmi platformba.
Az irodalom számottevő gazdagodása, úgy tűnt, nem elégíti ki
sem az elégedetlenkedő írókat, sem a másik tábort /Darvas be
szédei, cikkei/. Mindez elsősorban azt bizonyította, hogy 1953tól az irodalom színvonalának és stilusirányainak meghatározása
egyre kevésbé függött párthatározatban deklarált /vagy akár nem
deklarált/ esztétikai, vagy pláne politikai véleményektől. Már
pedig mindkét tábor a régebbi helyzet alapján szembetűnően ezt
várta, ennek elfogadásában nem különböztek nézeteik egymástól.
Hogy az irodalom fejlődését a társadalom és politika széles
hátterével összefüggésben vizsgálják, kimutatva az esetleges
összefüggéseket, ezt csak kevesen vállalták, vagy ha igen, ak
kor nem tudtak ebből érdemleges következtetéseket levonni. El
vileg ez a problémalátás éberségét és helyességét nem zárja és sok esetben nem is zárta ki.
Az, hogy az ^ 6-os vita éle gyakran az adminisztratív intéz
kedésekre, korlátokra irányult, "megfogható" és látványos, nép
szerű voltában gyökerezett. A Háy-féle dráma-cikk éppenúgy ide
tartozik, mint Kuczka Péter folyóiratának az Életképeknek sor
sáról "borongó" írások, melyek szívesen ecsetelték a megszüle
tendő folyóirat erényeit, majd a bürokrácia akadékoskodasaival
ellenpontozták. Ide tartoznak Sarkadi, Somlyó György, c i k k e i , 6°
11 iró felhívása a június 30-i IU-ban egy "munkásirók lapja"
megindítása érdekében.
- X —

X —

X -
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1956 nyarára eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy az Irodalmi
Újságban teret kapó, az írószövetség és a lap körül csoportosu
ló irók és a fiatal értelmiség vitái, mozgatna egy minden koráb
binál szélesebb "olvadási" folyamatot indított el. A XX. kong
resszus "értelmezésének" jegyében indult viták mind az IU-ban,
mind a Petőfi-körben túlléptek, vagy túllépni készültek egy ha
tárt: a XX. kongresszus eszmei alapjáról, a dogmatizmus és sze
mélyi kultusz okozta hibák és torzulások bírálata kiszélesedett,
és elérte azt a pontot, amikor a kritika egyes jelenségek he
lyett a "komplexumot" próbálta célba venni. Az eddigi viták /ki
vétel a párt által kezdeményezett tervvita, amely éppen ezért
maga is a bírálatok kereszttüzébe került/ jobbára egy viszony
lag jól körülhatárolható értelmiségi réteggel kapcsolatba hoz
ható kérdéseket érintettek /történettudomány, irodalom, filozó
fia stb./, bár ezeknek is voltak kötetlen vagy közvetett össz
társadalmi vonatkozásai. A viták kibővítésének azonban előfel
tétele volt a vizsgálódást és kritikát kiterjeszteni más, orszá
gos problémákra is. A korábbi években, a Nagy Imre-kormány poli
tikájának megfelelően, ha ilyen kísérletek történtek, akkor azok
általában a parasztság és a mezőgazdasági politika probdáaáit ál
lították a középpontba. Erre a fentieken kívül természetes lehe
tőséget kínált az irók körében nagy tekintélyt, az írószövetség
ben pedig vezető pozíciókat élvező népi irocsoport fellépése és
aktivitása is.
A parasztság és a szövetkezetesítés kérdései felmerültek
az 56-os vitákban is, cikkek, riportok érintették e kérdéseket.
Ugyanakkor már korábban, június előtt is megszaporodtak az irók
/egyelőre a fiatalabbak/ üzemi, gyári riportjai, jelezve, hogy
az érdeklődés szélesebbé vált, hogy az irocsoport kiterjeszti
figyelmét a munkásosztályra, a nagyüzemi dolgozók csoportjára
is. Erről a "szokatlan" /az IU-ban ti./ témáról az első hosszabb
irás a június 23-i számban látott napvilágot, Horn Emil /KFKI
elektroműszerész/ tollából.
Már az irás cime is /"Akik hiányoznak a vitákból"/ félre
érthetetlenül utal arra a felismerésre, hogy az IU a viták tö
megbázisának szélesítésére törekszik. Maga az indítás /a munká
sok közömbösségének leírása, alátámasztva az SZNép terv-vita
- statisztikájával - 65 hozzászólóból 32 diplomás, 17 igazgató
stb. 1 munkás/ rendkívül élesen mutatja be a problémát, és - a
korábban látottakhoz hasonlóan - a koalíciós idők munkás akti
vitását, megmozdulásait idézi fel példaként. Szociológiai szem
pontból is érdekes és helytálló az a néhánysoros elemzés, amely
a munkásság összetételében a felszabadulást követően végbement
változást próbálja megragadni. A munkásság passzivitását ti. az
un. régi "proletár mag1^ súlyának abszolút és relativ csökkené
sében látja, amely, adódik a kiemelésekből /munkáskáderek/, az
értelmiségivé válásból, legfőképpen azonban az üzemben maradók
elfáradásából. Ugyancsak hitelesnek tűnik a munkásság viszonya
a felszabaduláshoz és a népi demokráciához /legtöbbet várták,
kevesebbet kaptak, anyagi és egyéb - demokrácia, vezetés - vo
natkozásokban még azt is visszavették - ennek folytán "bizalmi
válság" van az üzemekben/. A végső gondolat szintén tanulságos:
"Ahhoz,^hogy a szabad vitához szükséges bizalmat a munkásokban
a vezetők iránt újra visszaállítsuk, szükség lenne egy még elég-
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gé ki nem mondott kivánság teljesítésére: olyan vezetőkre van
szükség az üzemekben is, akik vagy nem követtek el különöseb
ben súlyos hibákat a múltban, vagy akik hajlandók őszintén be
ismerni és alaposan elemezni elmúlt tevékenységüket". Ebben le
let alapvető feladata egyébként a sajtónak és a tájékoztatás
nak is. Egyébként a vitára és az aktivitásra a munkások köré
ben is volt hajlam, a maguk sajátos eszközeivel, a saját prob
lémáik kifejeződéseként részt vettek a vitákban. Ezt bizonyít
ják a június-júlisi munkabeszüntetések, pl. a július 2-i fi
gyelmeztető sztrájk a Rákosi Müvek Csepeli Szerszámgépgyárá
ban. 61
Jegyzetek
^4 Vita az irodalmi helyzetről. Csillát, 1954. 4. sz.
699 s köv. p.
65 Uo. 707 s köv.
66 IU 1954. márc. 27.
67 üo.

68 Uo.
69 Csillag, 1954. 4. sz. 711 p.
70 Uo. 712 p.
71
A kongresszusról: A Magyar Dolgozok .Pártja III. kong
resszusának jegyzőkönyve. Bç, Szikra, 1954. Értékelésére: A
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Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel.
Bp. Kossuth,1969. 65 p.

/folytatjuk/

.... jel......
i-'iájus 23-án megtartottuk első JELEIKÜL ï-i-tüVU című műsorunkat.
Rendezője Kardos Tiborc volt. A május 28-i előadást viszont
technikai okok miatt nem tudtuk megtartani.
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Veres Péter
PetSez András
Márton László
Pálos György
SUkösd Miki
Rakovszky Pityl
Káváca Bandi
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Kukorelly Indre

A módszer

Nyalka huszár honnan oly vágtatva
kérdez teAran yJános érd ekelteőt
nyalkag u szárATKUDA oly vágtatva
ezekkel a szavaimmal mit csinálok
egymás mellé másolom
sorokat formálok velők
Törékeny
üzivesen megbontom a mondatot
lássuk mennyit bír el
lássuk hogyan csuklik össze
egymás alá másolom a közérzetünk
lássuk mennyit bírunk el
és hogyan csuklunk össze

Dai

kz ötéves terv léptein
az oeteeves terv leeptein
ámul az iskolás kölök
forgatja fejét terv szerint
forgatja fejeet terv szerint
az iskola’köpeny fölött
mesés ez mint mikor befut
mesees ez mint mikor befut
az ötvenötös villamos
s kóvályog mert a Váci űt
koovaajog mert a vaaci uut
egy almafátcl illatos
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Kigombolás

Kigombolom a blúzát
R emelni1 van
Egyszerűen Elnézi Nekem ELTE
kint egy almafán végre is annyi a
gyümölcs és a normás sem közelít
Ez idáig talán nem túl érzelmes
inkább keserűnek tűnhet
ám most következik a meglepetés
Még van szerelem
még van mócárt-est haffner szerenád
és lesz még szellő lágy kanyar ó!
Most még morc vagyok de a körmeimen
kis félholdak mosolyognak

Tátrácsue

Te
tekebaj
nokság televény
Sokmindent csinálok te
tevékeny vagyok intézkedem
hányszor átlépem a küszöböt ami
az előszoba és- a szobám közt van terül
tudok a küszöbről de nem vessem észre az egész
szervezetem tud mindig a küszöbről miért
csinálod így uram hisz nevetséges
ez és olyan szánalmas mint
egy kefelevonat egy
ferencvárosi
rendező

pu.
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A család bejön

A család bejön és
a zenére körben tipeg
a cseléd bej
ön behozza a a
forró husit húsát
ma ilyen az ebéd
ahogy a cseléd bejön
és az a forró hűs hús has hős his hes
vándorol végig a velőszobán az
egészen vakító látvány
ugye egészen vakító Iá
ugye ugye egészen vaki
ugye ugye ugye egészen
ugye ugye ugye ugye eg
ugye ugye ugye ugye ug

'éJmM

Szent-Iványi István:
Egy sikkasztó szorongásai és különös halála

G. urat az utóbbi időben gyakorta gyötörték lidércnyomásos
álmok. G. úr ezt leginkább a nehéz és zsíros vacsorákkal, há
lószobájának fülledt és nyomasztó levegőjével hozta összefüg
gésbe. Mivel hosszú idő óta ezek az álmok jelentik számára a
legnagyobb örömet, a legkéjesebb kielégülést, amit eseményte
len életében egyáltalán remélhet, G. úr úgy döntött, hogy mit
sem tesz a kinzó álmokat

rendszeresen

előidéző körülmények el

len. Sőt, egyre ötletesebb módon kutatott olyan módozatok iránt, amelyek az ébrenlét szorongásait még hatásosabban és erő
teljesebben jelenítik meg álmaiban.
így történt a minap is, a számára oly végzetes, történe
tünk szempontjából viszont megnyugtató befejezést nyert álom
látás előtt is. Bár kellő időben bőséggel megvacsorázott, majd
pedig kipróbált lelki gyakorlatokkal borzolta a munkában kipi
hent idegzetét, éjféli nyugovóratérése előtt még újabb zsiros
falatokkal készítette elő remélt éjszakai rémlátomásait. Nehe
zen jött szemére az álom. Elalvás előtt folyton gyengéd, mond
hatnánk, harmonikus tartalmú víziók zaklatták. Egyre teljeseb
bé váltak aggodalmai: ezen az éjszakán semmi rendkívüli, lidér
ces élmény nem fogja gazdagítani titkos és titkolt szenvedése
it .
Álmai valóban nagyon rosszul kezdődtek: szokásos perver
zitások peregtek lehúnyt szempillái előtt, melyeket alig szí
nezett valami megnyugtató szadizmus, felemelő brutalitás. Mi
vel G. úr álmaiban sem feledkezett meg a rá jellemző kritikai
magatartásról, gyengéd erecske módján csordogáló nyála segít
ségével juttatta kifejezésre azt az utálatot és megvetést, amit e felhőtlen álmokkal szemben indokoltan táplált.
Már-már hajnalodott, amikor fáradt elméjében egy új jele
net körvonalai kezdtek kibontakozni. G. úr elégedetten nyugtáz
ta: lefekvés előtti fáradozásai nem voltak teljesen hiábavalók.
Álmában is hajnal volt, vagy talán korareggel, amit a redőnyön

69

beszüremkedő gyér és erőtlen derengésből nem tudott egészen
pontosan megállapítani. Álmában tett-vett, hivatásának gya
korlásához készülődött, melyre most is, mint mindig, elegendő
időt hagyott. Megszokott készülődéseiből egy hosszú és határo
zott csöngetés zökkentette ki. Kétség nem fért hozzá, hogy a
csengő működtetője csakis felelős, munkáját jól és pontosan
végző ember lehet, akit nem illendő és nem is ajánlatos sokáig
e kinos és tevékenységét hátráltató pozícióban várakoztatni.
G. úr sietve kapta magára az ünnepi alkalmakra tartogatott há
ziköntösét /mindezt ágyában egy széles és kapkodó mozdulattal
imitálta/, és öltözetének hiányosságaiért már előre kereste a
mentegetőző szavakat.
"Bizonyára a pénzespostás lesz" - gondolta útközben -,
akinek jövetele régen esedékes, hiszen már hetekkel ezelőtt
átutalt egy jelentősebb összeget az árvasegélyalapból, amit
még mindig nem kézbesítettek. Be rögtön el is szégyellte magát
az illetlen és kiváncsi gondolata miatt, hiszen hogy jön ő,
mármint G. úr ahhoz, hogy felelőtlen módon feszegesse isme
retlen, de nyilván fontos megbízatást teljesítő vendégének ki
létét, amire mindezidáig semmi sem jogosítja fel őt.
Amikor kinyitotta az ajtót - ezt ágyában egy rosszul si
került fordulással imitálta -, komoly kétségei támadtak aziránt
hogy vendégei a posta kötelékébe tartoznak. Igen, két úr állt
az ajtó előtt. Ezt persze G. úr is kitalálhatta volna a korai
időpontból és a hosszú, erőteljes csengetésből.A két férfi két
ségtelenül szokatlan, mondhatnánk feszült figyelemmel várta az
ajtó nyílását. A fiatalabb nem kis bátorságról téve tanúbizony
ságot, teljes testével fedezte az ezernyi veszélyt rejtegető
ajtónyilást. Az idősebb hátrébb húzódott, engedékenyen belenyu
godva, hogy beosztottja /mert e pozícióból a függelmi viszonyok
ra is fény derült/ testével védelmezze az ő személyi biztonsá
gát. Óh, nem gyávaságból tette ezt, életét magasztosabb, mond
hatnánk a koz javát szolgáló megfontolásokból oltalmazta ennyi
re kötültekintően.
- Alkotmányvédelem! - a köszöntésnek ez a kétségtelenül
szokatlan módja szemmelláthatólag nem igényelt bővebb magyará—
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zatot.
- Fáradjanak "beljebb uraim, máris összekészülők és mehe
tünk - mondta G. úr, és szendergő testében mély, éteri nyugalom
áradt szét. Gyors és határozott, de azért gondos készülődése so
rán jutott idő arra is, hogy a látogatás voltaképpeni célját ta
lálgassa. G. úr nem volt könnyű helyzetben, hiszen, mindezt Önök,
kedves olvasók, mindannyian tudják, alkotmányunk szövege titkos,
csupán zárórendelkezése vált közismertté, mely kimondja: "Az al
kotmány cikkelyeinek nem ismerete nem mentesít a betartási köte
lezettség alól." G. úr még vad álmodozásai során sem tudta le
vetkőzni titkos realitásérzékét. Bizonyos volt, hogy az alkot
mány védelmezői nem az árvasegélyalap megkurtítása miatt fárad
tak ki hozzá, és azt is nehéz lett volna elhinnie, hogy a ki
sebb megvesztegetések

terelték volna rá a legmagasabb hatósá

gok figyelmét. Ezekről a semmiségekről természetesen szó sem
lehet.
"Csakis valami, fontos, nagyon fontos ügy lehet emögött.
Különben aligha fáradtak volna ki hozzám ezek az urak." Mind
ezek a gondolatok boldog elégedettséggel töltötték el G. urat,
s most már minden kényszeredettség nélkül igyekezett látogatói
nak kedvébe járni.
Azt is hamar belátta, hogy ügyéről kísérőinek vajmi kevés
tudomása lehet, feladatuk az effélekisérgetésekben merül ki.
E tiszteletreméltó szervezet vasfegyelme pusztán egyetlen szó
kimondását engedélyezi számukra /jóllehet e szót tetszés sze
rint intonálhatják/: "Alkotmányvédelem!" "Milyen kedves, mond
hatnánk játszi szó ez, mégis mennyi komolyságot, erőt és fele
lősséget testesít meg. Ez ám a valami!" - gondolta a friss őri
zetes. Felesleges kérdésekkel nem kivánta terhelni látogatóit,
és jól tudta, hogy itt minden kérdés felesleges lenne.
Rövid, felfrissitő séta után végre beléphettek az Alkot
mányvédelem első és nagyon felületes látásra kissé zordon, szi
gorú épületébe. G. úr megértőén fogadta be a látványt: rögtön
felfedezte a rideg külszin mögött bújkáló poézist, az új tár
sadalom építésének hitelesen megragadott dinamizmusát, az il
letékesek munkájának és felelősségének gigantizmusát hiven tük
röző méreteket. Nem kerülte el figyelmét a jószándékú atyai
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gondoskodásnak egyetlen diszkrét jele sem: örömmel fedezte fel
a tükrök, kamerák, mikrofonok, megfigyelőnyilások bensőséges so
kaságát .
Rövid várakozás után egy kicsiny, puritán, a komoly munka
jegyeit viselő helyiségbe kisérték. Kisérői kisvártatva sarkonfordultak, és magára hagyták G. urat. Csak most vette észre,
hogy nincs egyedül a szobában: neki háttal, a lichthofra néző
ablaknyilással szemben állt a kihallgató tiszt. Kilátás hiányá
ban avatott kezek az ablak végére egy derűs kihallgatási jelene
tet varázsoltak. A tiszt szemmelláthatólag e rusztikusán megal
kotott, de azért a művészi erudiciót sem nélkülöző alkotás rész
leteiben merült el. G. úr gondolatai még mindig kisérői körül
forogtak. Végtelenül sajnálta, hogy nem sikerült elmélyíteni a
lelkében ébredt vonzalmakat új barátai iránt, bár azt is belát
ta, hogy az ő ragaszkodása terhes lenne elfoglalt kisérői szá
mára.
- Üljön le! Essünk mielőbb túl a maga ügyén, kedves F. úr!
mondta a kihallgató tiszt, miközben hátat fordított az ablaktáb
lának .
- Bátorkodom megjegyezni, hogy G~nek hívnak - G. úr vála
szában némi csalódás bújkált. Bántó gondolatok jártak a fejé
ben: talán csak nem véletlenül, mondhatnánk tévedésből került
ide, új barátai közé. Ez a tudat elfogadhatatlan volt számára.
A tiszt arca egy pillanatra komorrá vált ; nem szokta meg
az illetlen beszédet. Fáradtan rogyott párnázott karosszékébe
- mindezt G. úr jó jelnek vélte: bánni legyen is a helyzet eb
ben a kínos ügyben, vele most már mindenképpen foglalkozni kell.
Illedelmesen, de azért önérzetét is kifejezésre juttatva ő is
helyet fogalt az asztal innenső felén elhelyezett háromlábú
ez oknál foga némileg ingatag festőszéken.
- Nem bánom, ha ragaszkodik hozzá, akkor G-nek szólitom ment bele a játékba engedékenyen a gondterhelt tiszt.
"Ez már beszéd"! - gondolta G. úr, máris kezdett melegebb
érzelmeket táplálni a tiszt iránt.
- Szeretném leszögezni, hogy nincs sok időnk; azaz csakis
akkor foglalkozom magával, ha nem sokat okvetetlenkedik, gyorsan
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beismer mindent és hajlandó terhelő vallomásokra mások vonat
kozásában is.
- Magam is í g y gondoltam - válaszolta önérzetesen G. űr.
- Elismeri, hogy évek óta sorozatosan és súlyosan megsze
gi alkotmányunk csaknem valamennyi cikkelyét? - kérdezte behizelgően a jóságos tiszt.
- Kérem alássan, én ezt nem tudhatom, mert ugye...
- Ne kerteljen, mert kidobom innen! - vált haragossá a
tiszt - Válaszoljon egyenes és határozott igenekkel kérdéseim
re, mert különben börtön sem lesz a maga büntetéséből.
G. úr átkozta magát a kinos pedantériájáért, mely most oly
kinos és megalázó helyzetbe sodorta. "Hát miért nem tudom én
azt mondani az ilyen kérdésekre, mint minden becsületes és
tisztességes állampolgár: elismerem. Miért kell nekem mindig
kukacoskodni a megfogalmazásokon."
- Eocsásson meg tiszt úr, én igazán nem akartam megtévesz
teni. Csupán azért tértem ki a válasz elől, mert úgy találtam,
hogy az Ön nagybecsű megfogalmazása nem elég szigorú, úgy is
fogalmazhatnék, hogy nagyon engedékeny. Tudatában vagyok bűneim
nek, és követelem a kíméletlen megtorlást!
- Ez alkalommal elnéző leszek, de többet elő ne forduljon
ilyesmi, mert abbahagyjuk az egészet. Tehát: elismeri, hogy...
- Igen, elismerem, sőt...
- Semmi sőt, kedves barátom, ez az én ügyem és nem a ma
gáé. Mérsékelje magát, mert ilyen légkörben nem tudok dolgozni.
Egyébként meggyőzött arról, hogy temérdek bűne ellenére dicsére
tes segitőszándék szorult magába. Ami azt illeti, szükségünk is
lesz a maga segítségére. Most arra kérem, hogy röviden, minden
felesleges szószaporitás nélkül nevezze meg indítékait és meg
bízóit. Csak röviden és már végeztünk is magával - a szó mind
két értelmében.
G. úr zavarba jött. Zavarának két forrása is volt. Egy
részt egy ilyen rövid, minden brutalitást nélkülöző kihallga
tás nem illeszkedett terveibe, másrészt viszont - őszintén
szólva - az utóbbi időben némileg elhanyagolta az "Alkotmányvédelem" cimü napilap olvasását. így hát alig van tudomása
arról, hogy mostanában milyen indítékok alapján tevékenykednek
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a h o z z á hasonló közellenségek, kik a soros megbizók, kik mes
terkednek társadalmunk felforgatása érdekében. Úgy gondolta,
egérutat nyer addig, amig istenadta érzékével rátalál a helyes
megoldásra. Reménykedett, hogy talán a tiszt is segítségére lesz
ebben.
- Talán nem is tudja, hogy milyen bonyolult üggyel áll Ön
szemben. Ami engem illet, ezekre a kérdésekre aligha tudnék
pár szavas...
- Ejnye, ejnye - mondta szokatlanul nyájasan a tiszt -, nem
ebben állapodtunk meg, kedves barátom! Tudhatná, hogy a makacs
tagadással pusztán azt a gyanút alapozza, hogy szörnyű bűnök
terhelik a lelkét. Olyan nagy bűnök, melyekről még önmaga előtt
sem mer számot vetni. Előttünk nem lehet semmi titkclnivalója,
kedves barátom. Titkolnivalója csakis rossz szándékú embernek
lehet, márpedig maga itt valamit nagyon eltagad előlünk. Ez a
bizalmatlanság nagyon fáj nekünk. Talán arra vár, hogy durvább
eszközökhöz folyamodjunk, kedves H . , pontosabban P ..... « eh,
az ördögbe is! maga...
- Nem értem egészen pontosan Önt! - vetette félénken közbe
G. - .Árulja el nekem, kérem, hogy mit tehetnék még az ügy érde
kében? Hiszen elismertem, hogy az alkotmányellenes magatartás
részemről fennáll.
- Lassabban a testtel, kedves barátom. Egyelőre szó sem
volt az alkotmányellenes magatartás fennállásáról. Ha tudni
akarja, a magam részéről határozottan ragaszkodom az emlitett
magatartás vonatkozásában a fennforgáshoz. Sőt mitöbb, e fenn
forgó magatartás fordulatszámának meghatározásához. Ezt az ügyet
nem fogják rehabilitálni az államrendőrség tagjai, azt garantá
lom!
A tiszt egészen indulatba jött, homlokát gondok felhozták,
látnivalóan zavarta G. űr értetlensége.
- Mondja... hogyishivják, mondja, maga tényleg ennyire
hülye?
- Én, én ... engedelmével, én teljesen hülye vagyok - vá
laszolta őszinte megbánást tanúsitva G. úr.
- Szomorú dolgokról kell beszélnem Önnek, csupán azért
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tehetem, mert Önnek, kedves barátom, már úgy sem lesz alkalma
nehézségeinkről fecsegni. Ebben a megértést kivánó szituációban
nem tagadhatom, hogy gondjaink egyre sokasodnak. Eredménymutató
ink folyton romlanak a már felderitett, tiszta eseteket is állan
dóan dézsmálja az Allamrendőrség.Egyre több ügyfelünket mossák
tisztára, és ezzel szemben mi teljesen védtelenek vagyunk. Magá
val, remélem, hogy ebben tökéletesen egyetértünk, nem eshet meg
ilyen szégyen.
- A történelmi G. nevet nem hagyom bemocskolni holmi reha
bilitációval! Ragaszkodom hozzá, hogy súlyos Ítélet szülessék
ügyemben,és ehhez az Ítélethez ne merjen nyúlni senki!
- Nos, köszönöm a megértést, úgy látom, nem kell hangsúlyoz
nom együttműködésünk fontosságát, magára teljes mértékben szá
míthatok.
- Természetesen - mondta örömtől sugárzó hangon G. - Töre
delmesen beismerem, hogy alkotmányellenes magatartásom 5000 fordulat/sec gyorsasággal forgott fenn.
- Marha! Egy ilyen kerek számnak soha senki sem ad hitelt.
A vádiratban a körülmények pontos feltárása kívánatos, majd ki
találok valami magas, de azért hihető fordulatszámot, és akkor
nem lesz semmi baj.
- A továbbiakat magára bíznám, tiszt úr. Hiszen, láthatja,
hogy én gyakorlatlan vagyok az effélékben, csak elrontanám ezt
a gyönyörű jegyzőkönyvet. Én most szeretném aláírni a jegyző
könyvet, és megkérném szépen, hogy a hiányzó részeket töltse
ki Ön, mégiscsak jobban ért hozzá.
- Ehhez van eszetek - morogta a tiszt -, a munka nehezét
mind rám hagyja. ... No, nem bánom... Takarodjon innen!
- Tartottam szerencsémnek, hogy a jósors össze...
- Ne érzelegjen, mert kiköttetem! - a tiszt visszanyerte
magabiztosságát, és egy gyors mozdulattal kirúgta G. alól a
háromlábú festőszéket. Az álom fonala itt egy pillanatra meg
szakadt ...
G. úr felrezzent: az izzadságáztatta ágyneműben felettébb
kényelmetlenül érezte magát. E féléber állapotban pusztán az
nyugtatta meg G. urat, hogy álomlátása a szokottnál is lidér
cesebb volt. Kínzó szomjúságát egy pohár áporodott vízzel eny-
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hitette, majd visszahuzant végéhez közeledő álmába.
Meg kell hagyni, hogy az álom folytatása már kevés érdekes
séget tartogat számunkra; afféle szokvány történetté laposodik,.
A gyorsított birósági eljárás érdektelen tucatügy volt csupán.
A közvádló kevesellte a fennforgás fordulatszámát, a védő viszont
kitartott a kihallgató tiszt által oly bölcsen rögzitett fordulat
szám mellett. A birót ezek a részletek csak untatták, és hamar
véget vetett a terméketlen vitáknak. Ne borzoljuk tovább a nyájas
Olvasó kimerült idegeit és ne áruljunk zsákbamacskát: G. urat an
nak rendje s módja szerint halálra Ítélték. G. úr tökéletesen
tisztában lévén nézeteinek fokozott társadalmi veszélyességével,
nem folyamodott kegyelemért. G. úr utolsó emlékképei egy hajnali
derengésről, egy magas keritésről és egy hat tagú kivégzőosztag
ról szólnak.
A sortüz után G. úr vonaglott ágyában, majd megmerevedett.
Mellkasán a lélegzetvételnek, a szivdobogásnak már semmi nyoma,
szája szegletében diszkréten csordogáló erecske jelent meg.
Az egyéb nedvektől átvizesedett ágynemű lassan, szivacsszerüen itta magába G. úr vérét ; különleges szigetvilág képe
rajzolódott ki a lepedőn.
A haláltusa zajára G. úr ajtaja elé gyűltek a szomszédok:
némelyikük még hiányos öltözékben, ezzel is jelezve, hogy a
szokatlan zajongást korainak és egyúttal illetlennek tartják,
mások viszont már télikabátjuk felsőgombjait igazgatva álltak
ott, szemmelláthatólag abban reménykedve, hogy kiadós alibijük
lesz a már úgyis megkezdett műszakra. Bevallhatjuk, hogy eme
kétes társaság próbálkozásai, melyek a bejutást célozták, meglehe
tősen erőtlenek és hatástalanok voltak. Kisvártatva előkerült a
derék házmester is, kezében a legendás kulcscsomóval, melynek
segítségével - természetesen csakis a tulajdonosok távollétében szorgosan látogatja a lakásokat. Házmesterünk előtt a bezárt aj
tó nem képezett említésre méltó akadályt. A kis és tanácstalan
tömeg élén a felelősségteljes házfelügyelővel, benyomult a gya
nús lakásba. G. úr tetemét felfedezve, valaki rövid és velős
ténymegállapítást tett:
- Ez kimurdelt.
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A lakók megállapítottak a fenti kijelentés helyénvalóságát,
és rögtön hozzáláttak a lakás gondos átkutatásához. A házmester
biztos és gyakorlott kézzel csapott le G-. úr üzelmeiből származó
csinos kis készpénzösszegre. Ez a kutató tevékenység még koránt
sem érte el a tetőpontját, amikor egy hosszú és határozott csen
getés zavarta meg a részvétteli fosztogatás csendjét.
A házmester sietett ajtót nyitni. E nagy sietség közepette
sem feledkezett meg a talált pénzösszegről, melyet csaknem észre
vétlenül rejtett pizsamájának ki tudja mi célból készült belső
zsebébe. Az ajtó előtt két úr állt, számukra már korántsem meg
lepő pozícióban. A vendégek kissé megilletődötten léptek a tö
megjelenet szinterére. Látnivaló volt, hogy munkájuk fontos és
diszkrét, nem viseli el ezt a széles nyilvánosságot.
Az izgatottan kutató lakók ügyet sem vetettek a jövevények
re. Szemmelláthatólag a két urat sem vonzották az összépi kuta
tómunka örömei. Nehezen fogták fel az immáron megváltoztathatat
lan szomorú tényt. Levertségük a gyanakodva leselkedő házmester
számára őszintének tetszett. A két vendég közül az idősebbik,
aki személyi biztonságára nagyobb gondot fordított, őszinte áté
léssel morogta maga elé:
- Ez a kurva Alkotmányvédelem már megint megelőzött minket!
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jel
A legut 'bbi szám c'ta kísérlet történt a szerkesztőség kibővítésé
re, egy Csoport és Mozgalom létrehozására* A jelenlegi szerkesz
tőkön kívül Filip Tamás, Kardos Tiborc, Turcsi István tartozott
még - szorosabb értelembe véve - a JElAKLi-.?-.hez. Írnek eredménye
volt egy viszonylag sikeres műsor létrehozása az írószövetség
Klubjában, /1982. nov. ?~ár/ n Csoport ezután felbomlott.
i’ecember 22-én a Fiatal Művészek Klubjában volt JkLANLLT-ílOVL.
Császár László, Garaczi László, Kukorelly Andre, retőcz András,
Jziládi Zoltán írásai hangzottak el. Közreműködött : Czipott Gábor,
Holies János, ozurcsik József.
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Filip Tamás:

Feltételes

Megforgatnának kátrányban,
tollpihében. Lehetnél
buta vásárok bohóca élvezhetnéd magad is a szennyet.
És röhöghetnéd, ki inatlanul
végigsimit magán, ha rádnéz.
Arcán szétlapul mosolya:
megnyugszik ön-tisztaságán.

Canto triste
Szürke csuklyások hegedüszavára
megadják magukat
az ellenséges városok:
falaik térdre borulnak,
tornyaik elomolnak,
pogány zsoldosaik
gúlába rakják a fegyvereket,
és emberként zokognak,
mint akik tudják,
száraz lábbal nem lehet átkelni
a hatalom felségvizein.
Csukaszürke barátaim! győzelmetek halandó
A felszin mosolygós leple alatt
a szeszélyes panoptikum
bitang figurákat készit fel a harcra,
foltoshiéna-nyomait
kölnivel hinti be.
Észre sem veszitek,
s már a vesztesek prédikálnak
s z a b a d

elvonulásról.

Elég egy pillanat,
s döndülnek a kapuk: bezárattok
egzakt gonosz zónákba,
a Sárga H á z ,
a szögesdrót-város hétköznapjaiba.
A nyomor orvosai
kinálgatják majd a borsót
egy éven á t .
Közben titokban
megvizsgálják származástokat.
Iiinden körülményt,
ami

f o n t o s

lehet.

Fejformát, koponyaméretet.
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Oszthatatlan
a reggel sebébe száradt gézt tépjétek ki valahogyan
a tormbiták lekuporodtak a sarokba
átkozott katonaköpenyek szárogatják magukat kétségbeesetten
a hajléktalanul gőzölgő időben megtorpannak a xehervonatok
a tűrhetetlen útkereszteződésekben összetorlódnak a
tolókocsik
egy őrült szemeiehérjén a savószin ragaszkodás
a letagadott újszülöttek másszanak ki anyjuk testéből^
adják meg magukat vagy meneküljenek a tiltott övezetből
mert a rögök sikba mennek át
s mégsem lesz burjánzó növényzet csak folytonos elbotlás
a kopár karókkal kitűzött geometriában
hordágyból nézed a várost
a házak háttal az uralkodó széliránynak
amit fölmérsz - arányok metszetek sávok és görbületek
fölfoghatatlan érrendszerek
fényszóró-alagutakban vergődő bogarak
zokog rázkódik hányni próbál
a hordágyról lecsusszan könyörög
rángassak jobban a száján kilógó lepedő-csücsköket
de a belső súrlódást már nem tudja elviselni
pedig az árulkodó fotográfiákat nem akarja letagadni
sem a megszorult s z í v szárnycsapásait a bordák rácsaiban
és a megrongált jelzések közti tétovasága is éltitkolhatatlan
és minden ami leselkedik taszit vagy visszaránt
neki elég ophélia szerelme és fortinbras barátsága
különben szabadesés hamvasztja el a levegőt
vagy a vonzások végleg eltékozoljálc

Szlalom,
avagy
a tündér nevetés
sodornak
meg-megakadok
kiálló fogakon /köveken
horzsolódom januárban és áprilisban
az utca rámteriti pállott
délutáni mosolyát
- de hol a tündér nevetés
egy medúza megcibálja kabátujjamat
tökmagot kinál és szotyolát
elutasitó kézfejemen
taxik és villamosok derengenek át
a normálbenzin aromája csettint
megbotlok
fönnakadok
- a tündér nevetést hiányolom
az olajtócsák szivárványos kontinensek
csatornanyilások hörpitik a lucskot
a tél taknya-nyála buzog
s végül elforrja önmagát
ó bakancsaim ti szelid állatok
vigyetek magatokkal
caplassunk egymás közelében
egyik ámulattól a másik felé
most beállók egy üvegkoporsós gyászmenetbe
kisirt szemeinkkel lekaszaboljuk
a kegyetlen tornyokat
mesehős-hajunkba lágyan tép a szél
- és nincs tündér nevetés
látod Rogyion Romanovics
ilyenek vagyunk
én pl. egy széttaposott köpést
viszek magammal haza a talpamon
ebből a tündökletes préri-városból
hát igen
mindenki méltó jutalmát
tudod Rogyion
lennék fogtömés is akár
de a legrosszabb
ez az érzéstelenített
tudatlanság

Valamikori t él. költővel
Nyelvem alatt fekete szálkák.
Kimondhatatlan Magyarország
Szervác József
Hallok kavarogni söpredék havakat.
Félrészeg angyalok csengettyüszavát halion.
Ms hallom, hálóznak hasas kisasszonyok sikongatásuk átüti mind a falakat.
Csak ropják, romlott virágok, a táncot,
s nem tudják térdig gyomok közt lépnek.
Szégyenük semmi - miért is lenne?
Hisz nyár óta csönd van a. harci mezőkön.
Hogy odalettek a fiuk? Porontyaik már
rugódcznak a hasakban. Közben vonók
gyilkolják a h gedüket, s a szomszéd
szobában, vastag szivarfüstben
elkártyázzák az országot.
Csak ülök itt, toll, papir előttem,
és mindent hallanom kell.
Hűvös borok a torkom balzsamolják.
Meghalt költőkkel gondolok.
Hajnalra csönd lesz, ásítanak
a tánci termek. Hazamennek a ragacsos
lányok, haza a szivaros urak.
Hintóik tengelyig merülnek a hóba.
Káromkodások, kocsisok.
Az erdő felől balták és farkasok.
Egyedül maradt a j ósnő. Kártyát v e t ,
bámulja a lapokat. Feje iebiccen,
sirva fakad.
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Menetkészen
Eredjetek haza innen, fiuk
Semmi keresnivalótok itten«
Dögcédulátok régen hazaért már.
Itt csak fázni lehet, fáztok is
évtizedek óta. Rátok segitem
a nagykabátot - huzatos itt a part.
És füvel-fával-szajha a temető.
Na, ne kelljen ilyen soká noszogatni
benneteket. Lennék csak nagyhangú
kölykötök, mernék jobban is kiabálni.
Föl a kincstári köpenyre
a kisuvickolt kisezüstöt, nagykeresztet
műemlékeit hetedhét rohamoknak.
Van nálam kormozott üveg
múltbanéző szemeteknek, és nagyitó
a töredezett fényképekhez.
Édességnek kockacukrot hoztam.
Igen, mint a lovaknak.
Es gramafónról tangót penderítek a szélbe,
tangót örökké - kecses szoknyasuhanást
a sár fölé.
Na elég legyen már,
cihelődjetek fiuk.
Sorakozó.
Csontjaitokat szedjétek össze szépen.
És hazáig-haza.
Igen rumot is.
Csak induljatok végre.

Vörös Antal:
Pista
A kopott domboldalon, háttal a falunak, a féligtörött,
kopár ágakkal meredező fa mellett feküdt. Sarkát belemélyesztette az agyagos földbe. Tátott száján szaporán szedte a leve
gőt, szeme az ég felé a semmibe révedt. Keze a nadrágjába
nyúlt. Lassan, majd egyre gyorsabb ütemben mozgott. Fülledt
éjszakák suttogásai, a fénycsikokon látott szeretkezések, mez
telen női testek aranysárga képei vonultak el szeme előtt. Tes
te megfeszült, kissé ivbefordult. Madárraj zúgott el felette,
élesen felcsapott, oldalt fordult, meredeken zuhanni kezdett,
majd újra fel és eltűnt a távolban.
Harangoztak. Messze kocsizörgés, a lovakat hajtó káromko
dása.
Kezét feje alá tette, bámult maga elé, felült, majd botla
dozva elindult. Bakancsán nőtt a sárkolonc, kabátja alá befutt
a tavaszi szél.
A kertek alatt disznók röfögtek, összeterelte őket, leült
melléjük és várta az estét. A fény csak vékony esik az égalján
mikor terelni kezdte a kondát. Végig az utcákon a kapuk kitá
rultak és a malacok röfögve futottak az ólba, a vályúhoz.
Bezárultak a porták kapui, az út sara fölé sötétség szállt,
kutya vonitott hosszan.
A marhák leheletétől meleg istálózugban keverte levesét,
ölébe vette a lábast és nagy szünetekkel kanalazta, néha felbő
gött valamelyik állat, egymásra néztek. Nagy barna, bánatos sze
mekkel. Nekidőlt a falnak és magára gondolt. A házak között oso
nó valakire, akit kiröhögnek, vagy anyjára. Szerette anyját, de
ez felizgatta.
Anyja ligehett a szoba végében, egy férfival birkózva,
nyögve, kiabálva, mert ő csak egy gügye, neki mindegy.
Szaros, félkegyelmű, lökte ki a férfi.
Pista vagyok!
A szalmába fúrta fejét úgy bőgött.
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Fiam, mondta később és lassan az anyja, menj el.
Menj el?
Az arca maszatos. Bebújt az állatok közé, az egyik végig
nyalta.
Mindég végignyalja, ha hozzáhúzódik.

Sztrin
1
Most lett vége az estét kitöltő kisebb számoknak. A szokványos
taps elhalkul, a teremvilágitás erősödik, de azért diszkrét marad.
Szinte mindenki a poharáért nyúl, koccint akinek van párja és ma
gába iszik aki egyedül jött. A teremben zsibongás, andalitó
zene, áttetsző dohányfüst, telt és kevésbé telt keblű nők,
spicces férfiak, álmos tekintetek, fáradt lábak, leizzadt fes
tékek és vágyak találhatók.
2
A főmüsor még hátra van. Az est fénypontja, amiről a nappali
utcán egymás között beszélgetnek a férfiak és amiért mindig
teltház van, a csodálatos testű, egzotikus szépségű, leopárd
mozgású nő vetkőző száma.

3
Tekintetét kiemeli a szomszéd nő keblei közül, mond valamit
feleségének, iszik egy korty rumot, rágyújt. A felesége nem
akart eljönni, de nem akarta egyedül hagyni férjét, igy most
álmosan szenved, mert ugyan az eddigi számok elég jók voltak,
de a főmüsorra nem kiváncsi. Kilép cipőjéből, elfojt egy ásitást, már legszivesebben hálóingben lenne, bebújna az ágyba
és testét eleresztve lassú, mély szuszogással elaludna.

4
Majdnem leokádja az asztalt, de idejében felugrik, ugyan fel
dönti székét és majdnem egy pincért, de sikerül kijutni a WC-
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re. Ott lehányja a kagylót, meg a cipőjét és most nézi magát
a tükörben, azt a sápadt, álmos szemű valakit. Kimossa száját,
letisztitja cipőjét, megszámolja pénzét, kihúzza magát és kilép'

5
Mindjárt vége az egésznek és csak néhány kóbor részeg szólítot
ta meg, semmi komoly. Kedvetlenül ül a pultnál. Nem lenne kedve
hozzá, már napok óta utálkozással csinálja, nem mintha előtte
nagy kedve lett volna, de mostanában nagyon abbahagyná. Ritkán
akad férfi aki mutatós is és többet akar mint azt a néhány másodpercnyi élvezetet. Megvonja vállát, nyúl a poharáért, a konyak
ide-oda mozdul. Ide-oda, ezzel eljátszogat majd gyorsan felhajt
ja. Kifordul és száll le a székről, közben szoknyája felcsúszik,
észreveszi. Felnevet és egy rántással letépi. Nesztek, mondja.

6
Jól esne egy kis friss levegő, mondja a szmokingos úr a mellet
te elhaladó pincérnek, az rábólint mosolyogva. A portásnak is
ezt mondja, ő kinyitja előtte az ajtót. Még hozzáteszi, ha a
felesége keresné csak sétál. Az ajtó előtt megáll, nagyot szip
pant, visszanéz a kerek ablakon utána néző portásra, újra teleszivja magát mutatva milyen jól esik és kilép a látószögéből.

7
Hölgyeim és Uraim! Most következik a csoda! Önök még sosem lát
tak ilyen szépséget és ilyen szépségű testet!
Uraim készüljenek!

8
így részegen mindig az ablak fénycsikja jut eszébe. Fények a
szobából. Először véletlen volt, de a test elbűvölte és ezért
később rendszeresen figyelte hol van rés, nyilás és mint egy
alvajáró, mint a lepke a fényre úgy ment. Most végre nem kell
nyúlásokon lesni, reszkető lábbal nyújtózkodni. Felhajtja
fépohár borát és idegesen vár.
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9
Kezd készülődni a kabátok kiosztására. Minden este kicsit iz
gul ilyenkor, nem tudná megmagyarázni, miért. Talán azért,
hogy jól tüzte-e fel a cédulákat és, hogy ne legyen keveredés
vagy egyszerűen a szereplés miatt. Most ő következik. A. műsort
már régóta nem nézi és ez a vetkőzés borzalmas. Minek azt mu
togatni.

10
Vége a rohamnak, mehet haza. Szerencsére nem lakik messze, ezért
is vállalta el a ruhátárosságot. Mikor hazaér, fáradt ugyan, de
azért mindig lemosakszik a nagy lavórban. Vetkőzni kezd. A kö
peny alatt otthonkát hord, alatta egy rózsaszín kombinét. Mi
kor leveszi jól esik bőrének a levegő, leül, úgy húzza le a ha
risnyát. Kiönti a vizet. Lehúzza vastag bugyiját, kioldja mell
tartóját. Felül kezd el mosakodni és mikor végzett beleül,

úgy

mosakszik alul. Törölközés közben meglátja magát az ablak tük
rében. Megáll a mozdulattal, nézi öreg, kissé alaktalan testét.
Hölgyeim és Uraim, mondja félhangosan.
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Szabó János:

A Csepeli Műhelyről
Kiadványunk következő lapjain nyolc kép reprodukcióját
láthatjátok. A műalkotás akkor jó, ha felesleges magyarázgatással, szöveggel alátámasztani; - én sem a kepékről szeret
nék most néhány sort i m i , hanem készítőikről, a Csepeli Mű
hely elnevezésű amatőrmüvészeti alkotócsoport tagjairól.
Négy lelkes fiatalember nagy szorgalommal és kitartó
munkával létrehozott egy kis műhelyt egy bérház alagsorában,
ahol - mint ezt látni fogjuk - nemcsak önös érdekből, hanem
a nagyobb közösségért is tenniakarva dolgoztak, készítették
festményeiket,^ grafikáikat. Mire e^sorok megjelennek, e Mű
helyt már valószinüleg kilakoltatták, utcára tették. ...
Nem állitom, hogy pusztán ebből a tényből messzemenő kö
vetkeztetéseket lehet levonni, de semmiképp nem tartom feles
legesnek, ha kissé közelebbről is megismerkedünk a Csepeli Mű
hellyel.
A magyarországi amatőrmozgalom - több alapvető okból gyökereztethetően - stagnál, jelentős problémákkal küzd. A külön
böző művelődési házaknál létező amatőr művészeti körök immáron
képtelenek igazi alkotó - közösségi légkört teremteni. Nehéz
helyzetben vannak azok az amatőrök, akik - körülmények miatt nem dolgozhatnak otthon, hiszen a művészeti szakkörök 8 h - 9 h
felé bezárnak.
Mindezeket a problémákat saját bőrünkön érezve négy cse
peli fiatal amatőr - egy festő, egy iró, egy szobrász és egy
grafikus - a helyzeten javitani próbálván, önmaguknak szeret
tek volna jobb körülményeket, jobb légkört kialakítani - igy
került sor a Csepeli Műhely megalapítására 1980 januárjában.
Nem kívánom részletezni a bürokrácia, a megnemértés, a rossz
hiszeműség útvesztőjében való bolyongásukat. 1981 júniusában
végülis - tanácsi engedéllyel - hivatalosan is használhatták
elnevezésüket, "legalizálódtak". Ekkor már mögöttük volt a
panel - bérház nedves-poros pincesorában töltött sok-sok mun
kanap, melynek eredméiyeképpen /kétkezi munkájukon kivül mint
egy 40.000 forintot fektettek a műterem kijavítására, felsze
relésére/ végre nyugodt körülmények között, kellemes légkör
ben akár késő éjszakáig is dolgozhattak.
A műhelynek nem volt fenntartó szerve, /sokaknak már ez
is szemöldökösszehúzó furcsaságnak tűnt/ a ház lakóit is meg
kellett győzni, hogy az alagsorban nem sex - tivornyákat tar
tanak; és mivel mindnyájan egy képzőmüvészkörből jöttek - a^
művelődési házban sem fogadta mindenki kitörő örömmel önálló
sulásukat. Következtek az első közös kiállítások, majd személycserék, /az együttdolgozás során alakul ki az i^azi közösség/
1981-re létrejött a máig is összetartó gárda: Bandi András
/fotó/, Boros Tamás György /festészet/, Farkas László /grafika/
Szlabey Zoltán /festészet/. Úgy érezték, eljött a csendes, de
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aktiv alkotás ideje, im 1931 végén a bérbeadó /a csepeli "Pe
tőfi" Lakásfenntartó Szövetkezet/ egyoldalúan felbontotta a
szerződést, arra hivatkozván, hogy a lakók igényt tartanak a
helyiségre, /saját szemeimmel láttam,hogy a mellettük lévő pin
ce - rekeszek kihasználatlanul üresen tátonganak./ Jogtalanság
nem történt: a szerződést úgy kötötték meg, hogy a bérbeadó^
az, bármikor, indoklás nélkül felbonthatja. Szövetkezet egyéb
ként felkínált egy másik helyiséget: a szomszéd bérházban,^50
méterre a mostani Műhelytől - egy vizes, nedvesfalu pincerészt
- a felújitás, a rendbehozatal kezdődhet élőről?
A Műhely tagjai egyelőre nem tudják, mihez is kezdjenek.
Tény: májusig távozniuk kell. Tények ezek is: a csepeli Tanács
KISZ szervezete a Műhely Írásbeli kezdeményezésére /sic!/ ak
ciót indított a mozgássérültek számára építendő speciális tor
naterem építésének segítésére, a kerületben élő amatőr képző
művészek képeinek eladásából származó összeget hasznosítanák
például.
A Műhely ezen kívül nyáron a lakótelepi sportpályákon és
tereken művészeti délutánokat szeretne rendezni - a kulturális
lehetőségek skáláját tágítandó. Tervbe vették az üres tűzfalak,
falfelületek absztrakt kompozíciókkal való kitöltését, mely
szintén a vizuális kultúra ügyét szolgálná.
Mindegy, az utcára kerülnek, és mi innen csak szurkolni
tudunk sorsuk jobbulásáért. És legfeljebb elmorfondirózhatunk
azon: vajon törvényszerü-e, hogy nálunk majd minden új, segí
teni,^ tenniakaró szándék bele kell, hogy fulladjon a felüle
tesség, a bürokrácia, a megnemértés, az újtól való félelem,
az emberi érdektelenség, közöny és rosszhiszeműség kátyújába?
Röviden még szeretném bemutatni a Csepeli Műhely tagjait:
Bándi András, 30 éves amatőr fotós, a technikai fotózás
ban Horling Róbert, a képi komponálásban Moholy-Nagy László a
példaképe. 1975 óta több mint húsz alkalommal állított ki ha
zai pályázatokon és kiállításokon. Specialitása a sportfotó
zás. A Fővárosi Tanács "Mező Imre" kollégiumában állandó kiál
lítása látható.
Boros Tamás György, 22 éves, a Műhely "legmegszállottabb"
tagja, létrehozásában is^övé a legnagyobb érdem. Képzőművésze
ti látásmódját és fejlődését nagyban befolyásolta Lantos Ferenc
és Fájó János festők munkássága. 1974 óta több mint negyven
országos tárlaton szerepeltek munkái, öt egyéni kiállítása
volt. Képei tiszta harmóniáját életviteléve szeretné tenni.
Farkas László a csoport "naturalistája", 21 éves, 1975
óta állít ki. A fotónaturalisztikus kifejezésmód, a grafit
technika bravúros birtoklása nála nem cél, hanem mélyen em
berközpontú gondolatainak hordozója. Húsz csoportos kiállítá
son vett részt.
Szlabey Zoltán, 26 éves, az utóbbi évek kísérletezései nyo
mán kezd igazi képivilágára találni, melynek lényegi vonása a
népi díszítőművészet, a biológiai organizmusok és a gyermekraj
zok ^motívumainak geometrikus absztrakcióba való ágyazása. Öt
egyéni és számos csoportos kiállítása volt.
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A "Jelenlét" nyomdatechnikai lehetőségei reprodukcióink
minőségét is meghatározzák. Remélhetőleg igy is megnyerik tet
széseteket a Csepeli Műhelyben született alkotások és valószimü, hogy munkáikat viszontláthatjuk a Bölcsészklub egyik tár
latán is.
jel

'^Közösség": - mágikus erejű varázsszó a XX. század végén.
Kellenének, hogy legyenek; mégis alig van ember, ki elmondhat
ná ma: igazi közösséghez tartozik. Hazudnánk, ha azt mondanánk:
a "Jelenlét-alkotókör": közösség. Még nem az. Kiadványunk^munka
társainak túl Kevés emberhez van igazán "köze" — s e néhány em
bér között is túl sok a kesze-kusza erővonal, igy az eredők még
nem rajzolhatták ki azt a fő irányt, amely csakis a "Jelenlét"re lenne JELlemző.
Kiadványunk a hozzánk beérkezett anyagokból él. Annak el
lenére, hogy már a 13-as számot készítjük elő, me^ kell valla
nunk: kevésnek tartjuk a hozzánk érkező munkák szamát., és ke
vésből nehezebb jót csinálni, mint ^sokból. Még több, sokkal
több fiatal figyelmére és SEGÍTSÉGÉRE várunk tehát ; ha a Jelene
iét a "legújabb nemzedék örök MOZGÓja" szeretne lenni — /10-es
szám, 104 oldal/ — akkor ez: a még több emberrel való kapcso
lattartás , kommunikáció alapvető törekvésünk kell legyen.
Plakátjainkon mindenkit tájékoztatunk a Jelenlet alkotó
kor összejöveteleinek időpontjairól. Jöjjetek minél többen: ver
sekkel, cikkekkel, novellákkal, fotókkal, grafikákkal, ötletek
kel a tarsolyotokban! Próbáljuk ki: mit tehetünk EGYÜTT, EGY
MÁSÉRT !
A kilences számban megjelent felhívásra /Szabó János:
"Figyelem!" 106-122. oldal/ elenyészően kevesen jelentkeztek.
Számunkra hihetetlennek tűnik ez az érdektelenség. Ennyire
csábitó lenne a langy03vizben való semmittevés? Ezt nem hihet3ük.
Várjuk személyes JELEN LÉTeteket az Alkotókor összejöve
telein, és várjuk levélben való JELENTkezéseteket, szerkesztő
ségünk /még/ nem lévén, postacímünk:
JELENLÉT,

Budapest 1502 Pf. 174

KÖSZÖNJÜK!
- A szerkesztőség -
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Császár László:
Máriusz
A főtéren tömeg hullámzik. Fehér, fekete, rozsdavörös,
havannabama, ezüst macskák tülekednek. Kezükben aktatáska és
rétikul. Zsebükben gombolyag. Szemük szivárványhártyája vál
tozatos.
A tér közepén ébenfa oszlopon feszít Máriusz. Tömzsi, rö
vid lábú, gömbölyded cirmos. Farka kicsi, szürke csimbók. Mell
ső lábával megdörzsöli szemét, fülét, orrát, kackiás-pödrött
bajuszát. Levegőbe ütöget, láthatatlan ellenfeleket pofoz. Mik
rofonhoz lép. A tömeg elcsendesül.
- Minden igaz macska hasában hat fehér kavics csörög!
Zsebéből előhúz egy keserügyökeret. Az ég felé mutatja.
- Boldogok a növényevők, mert mancsukhoz nem tapad véri
A tömeg döbbenten hallgat.
- Boldog, kinek keserügyökérrel kezében tűzik dárdára
fejét

- recsegi a hangszóró.
Fehér lobogók csattognak a szélben. Felmorajlik a közön

ség. Magykaőrök tartják fenn a rendet. Máriusz jóságosán moso
lyog, aprókat biccent. Vállán fehér galambok turbékolnak.
A tömeg izgalmi állapotát fülmozgása jelzi. Szőrük borzolódik. Figyelnek.
Ébenfa oszlopról Máriusz keserügyökérrel az égre mutat.
Vállán a fehér galambok jóságosán bólogatnak.
A tér szegletéből összevont szemöldökkel figyel Péter, a
tisztességes macska. Hétvégi házra gyűjt. Falak árnyékában a
kastély felé indul. Fejét meghajtva belép a trónterembe.
Ékes trónján Jeremiás, a főmacska békésen szundit. Fekete
macskák pálmalevéllel legyezik. Karcsú angóramacskák járnak lá
bainál kán-kánt. A mennyezet freskóin kövér patkányok sütkérez
nek. Dús asztalon patkánypecsenye gőzölög. Péter Jeremiás ék
kövekkel diszitett füléhez hajol. Suttog.
- Micsoda őrültség! - motyog Jeremiás.
Péter alázatos mosollyal tovább suttog.
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- Zendülésforradalomösszceslcüvéshazaárulás ! - üvölt Jeremiás. Piciny szája óriásira tágul. Gyémánt karmait kiereszti
puha hórpárnáihói.
A főtér felé dárdaerdő közelit. Diszlépések csattognak.
Oszlik a tömeg. A tér közepén ébenfa oszlopon feszit Máriusz.
Mellső lábával megdörzsöli szemét, fülét,orrát, kackiás-pödrött bajuszát. Levegőbe ütöget, láthatatlan ellenfeleket pofoz.
Keserügyölcérrel az ég felé döfköd.
A főtéren dárdaerdő hullámzik. Fehér, fekete, rozsdavörös,
havannabarna, ezüst macskák csúcsos sisakban. Zsebükben görbe
kés. Szemük szivárványhártyája változatos. Tüzoltólétrák dől
nek az ébenfa oszlopnak. Csiícsos sisakok kúsznak a keserügyökérrel égre mutató Márisz felé.
Földre rángatják. Csúcsos sisakok fogják körül. Fogaikat
vicsoritják, köpködnek,sziszegnek, morognak. Szőrük felborzolódik, kieresztett karmaik Máriusz nyakát célozzák. Kezéből ki
csavarják a gyökeret. Máriusz feje dárdacsúcson leng. Kapual
jakból tömeg szivárog. Körbehordozzák a ^ e t . Fehér, fekete,
rozsdavöros, havannabarna, ezüst macskák régi dallamra sanzont
énekelnek. A tornyokon Jeremiás kék zászlói lengenek.
Örömünnep. A nép ingyen patkányneosenyét fal. Bronz ser
legekből patkányvért szürcsöl.
líkes trónján Jeremiás, a főmacska békésen dorombol. Fe
kete macskák pálmalevéllel legyezik. Lábainál angóra macskák
járnak kán-kánt. Dús asztalán patkánypecsenye. Freskókon dunai
patkányok vinnyognak. Kevés a patkány, sok a macska, suttogják
Jeremiás ékkövekkel diszitett fülébe tanácsosai. "Tenni kéne
valamit !"
- Mintha hat fehér kavics csörögne hasamban! - szól Jere
miás .
- Kivánom: boldog legyen a nép!
A városban tömeg hullámzik. Hasukban hat fehér kavics csö
rög. Fehér, fekete, rozsdavörös, havanna-barna, ezüst macskák
tülekednek. Kezükben aktatáska és rétikul. Zsebükben keserűgyökér. Szemük szivárványhártyája változatos. Kezükhöz vér nem
tapad. Gallérukon piciny jelvény: dárda, csúcsán arany macska
fej.
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A városban tömeg hullámzik. Farkuk kicsi, szürke csimbók.
Mellső lábukkal megdörzsölik szemüket, fülüket, orrukat, kackiás-pödrött bajuszukat. Levegőbe ütögetnek, láthatatlan ellen
feleket pofoznak. Keserügyölceret rágcsálnak.
A városban tömeg hullámzik. Sipoló Máriusz-gumibabákat vá
sárolnak kölykeiknek. Yitrineikben porcelán Máriuszok. Falak
ról térhatású Máriuszok kacsingatnak.
Közeledik az évforduló, Felépül az arany torony. Arany
toronyban, arany oszlopon feszit Máriusz szobra. Karcsú, hoszszú lábú, szögletes fejű, arany cirmos. Kezében arany keserűgyökér. Mellső lábával körszakállát simogatja.
Örömünnep. A nép ingyen keserügyölceret fal. Fakupákból
vizet szürcsöl. Jeremiás fehér zászlóit lobogtatja a forró
szél. Jeremiás bibor palástban, diszlépésben vonul az emlék
műhöz

Koszorút akaszt a talapzatra. Éljent kiált a nép.
A diszőrség fehér kesztyűben tiszteleg.
Az ünnepély véget ér. Jeremiás fáradtan nyúlik el ékes

trónján. Fekete macskák páliaLevéllel legyezik. Karcsú angóra
macskák kán-kánt járnak lábainál. A mennyezet freskóin kövér
patkányok sütkéreznek. Dús asztalon patkánypecsenye gőzölög.
A főtéren tömeg hullámzik. Fehér, fekete, rozsdavörös,
havannabama, ezüst macskák tülekednek. Kezükben aktatáska és
retikül. Zsebükben keserügyökér. Szemük szivárványhártyája
változatos.
A tér közepén jádéoszlopon feszit Mingusz. Lompos, hosszú
szőrű, tarka macska. Farka vékony, hegyes. Mellső lábával tar
kóját vakarja. Mikrofonhoz lép. A tömeg elcsendesül.
- Minden igaz macska hasában hét zöld golyó csörög!
Zsebéből előhúz egy patkánycubákot és egy keserügyökeret.
- Boldogok a mindenevők, mert emésztésük tökéletes!
A tömeg döbbenten hallgat.
Zöld lobogók csattognak a szélben. Mingusz vállán zöld
galambok bólogatnak. Jádéoszlopról Mingusz patlcánycubákkal
és keserügyökérrel az égre mutat.
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Sárkánygála
A hajnal zöld pikkelyes bőre megreped. Farkát csóválja,
fogatlan szájából lógó, cukorkától vörös nyelvével tüzet nyal
dos. Fogatlan szájával szüzeket csócsál, mert nagy nap ez a
mai.
Az előkészületek megtörténtek. A Sárkány Hotel díszter
mének vörös szőnyeggel futtatott nyelve nyújtva. Az arany
brokátok szemellenzőként feszülnek. Állnak már a hajóhinták,
céllövöldék, sátrak, bódék. A "Lökd meg a kecskét!" sin tete
jén türelmetlenül hajlong a szalmával tömött sárkánybáb. Min
den készen áll.
Nagy Görbe úr, a Sárkányutánzó Akadémia örökös dirétora,
a Sárkányutánzótehetségkutató diszelnöke, n y elwörös nyak
kendőjét igazgatja, mig másik kezével diszsárkányruháját rán
gatja gyengéd mozdulatokkal, hogy hátáról a sok kis, szinte
megülhető nyerget, - csigolyáit - begyürje díszruhája disztaréjai alá.
Offélia kisasszony, a Sárkány üditck, a Sárkány áruház
göndör, szőke reklámprimadonnája tarajcsipkés, hosszú, zöld
selyembugyqpját simitja enyhén, de angyalian oldalra tartott,
pompásan Ívelő combjaira, s vörös nyelvecskéjét icipicit ki
dugva plakát szájacskájából, margaréta szemeivel gyönyörkö
dik pikkelyes blúzában feszülő halmocskáiban.
Sárkány úr, a könyvelő, Sárkány asszony, háztartásbeli,
Sárkány Sanyika és Sárkány Sacika, a gyermekeik már ünneplő
ruhába bújva ülik körül a konyha asztalán gőzölgő tejbegrizt,
s mikor Sanyika a tálba markol mocskos karmaival, Sárkány úr,
a könyvelő, mozgékpny farkával nyakon legyinti.
Pjupilla asszony, a Sárkányölők és Sárkányutánzók Tömö
rülésének elnöke, a Nagy Mecénás abroncsszoknyaját már fel
szerelve, megigazítja hajában a pikkelydiadémet, s felrakja
gödrös arcára a zölditőt, miközben aprókat sikkant.
Minden készen áll. A vörös bársonnyal bevont dobogó
szélén könnyezőpálmák zokognak. A "Lökd meg a kecskét" sin
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tetején izgatottan készíti seggét a sárkánybáb. Füstölgő or
ra előtt vattacukorfelhők úszkálnak. A Sárkányölő rezesbanda
hangol. Tarajos, orrvédős rézsisakjukon, ezüst mellényükön,
arany lábszárvédőjükön vörös, lila, sárga fénykévék korcso
lyáznak. /Minden ruhadarabjuk természetesen tűz-, és ütésálló
betéttel ellátott./ A céllövöldés felállítja az aktuális kli
séfejeket. Sárkányok, banyák, óriások, kalózok vicsorognak. Kékszemü reklámsárkányok farkukat csóválva sárkánycukorkát, sár
kányleporellókat rakosgatnak.
Lábak süppednek a puha futószőnyegbe. A feldíszített te
rembe tömeg szivárog.
Jönnek a divattervezők, háziasszonyok, riporterek, fény
képészek.
Jönnek, jönnek az érdeklődő dolgozók, a kitüntetett sárkányölők vegeteriánus unokáikkal, mózeskosarakban jönnek a
csecsemők.
Jönnek, jönnek, jönnek a zöldkörmü süldőlányok, a sár
kányszakma, a sárkányszakma gyermekei. /"Mert ők a mi fiaink,
behúnyt szemmel rajzolnak sárkányt."/
Jönnek a diákok, katonák FÉLÁRON. "Az ólomkristály csil
lár kettétöri alakjukat."
Vakuk villannak a csupamosoly arcokba. Szembogarak lük
tetnek kamerák előtt. A rendezők gomblyukában kis sárkánykák
lógatják tizenkét fejüket. A sárkányszakma ide-oda, ki-be sé
tál. Kézfogással pecsételik kapcsolataikat. Mélyen dekoltált,
tisztaselyem, pliszírozott alkalmi ruhás, klasszikus öltönyös
hölgyek és urak SÁRKÁiTYVÉR pecsenyeborral öblítik le a frissensültek fűszeres ízét.
Nagy Görbe úr, a Sárkánutánzó Akadémia örökös dirétora,
a Sárkányutánz.'tehetségkutató díszelnöke kamerák, mikrofonok,
kérdések "kereszttüzében" vonzó mosollyal áll. Nyilatkozik,
mig jobbjával díszsárkányruháját rángatja óvatosan, hogy hátá
ról a sok kis, szinte megülhető nyereg besimuljon a díszruha
dísztaréjai alá. "Minden nagynak kicsi a kezdete, de azért a
fül nem nőhet túl a fejen, és mint mindnyájan tudjuk, a far
katlan ökörről Isten hajtja el a legyeket." Nagy Görbe úr fel
emeli jobbját és a kamerába mosolyog. Az éter hullámai nyaldos
sák lábait.
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Offélia kisasszony, a Sárkány üditók, a Sárkány áruház
göndör, szőke reklámprimadonnája felölti sárkányjelmezét. Ta
ra jcsipkés, hosszú, zöld selyembugyogójára kacéran ringó far
kat ragaszt« Zöldre festett körmeit száritja a ventillátorok
kavarta szélben. Vörös nyelvecskéjét pindurkát kidugva plakát
szájacskájából, margaréta szemeivel mustrálgatja pikkelyes com
bo cskáj át .
A Sárkány család a fogyasztópultnál állva füstölgő orrlikakkal sárkányvéres hurkát majszol. Miközben szívószálon szív
ják a SÁBKANY-COLA üdítő cseppjeit, méregetik a céllövölde kli
séfejeit, a sárkánybáb feszülő fenekét.
Pjupilla asszony, a Sárkányölők és Sárkányutánzók Tömörü
lésének elnöke, a Nagy Mecénás, abroncsszoknyájában billeg, a
zöldítő alatt izgatottságtól pirul arca. Kivénhedt sárkányölők,
ifjú titánok csókdossák kezeit. Arca gödröcskéiben apró sár
kányfejekként ülnek az izzadságcseppek. Csilingelve nevetgél.
A sárkányruhás néger izmai megfeszülnek. Hatalmas ütővel
egy gongra üt. Elül a zsivaj. A kliséfejek üveg szemében érte
lem csillog.
A tamburinajor felemeli pálcáját. A Sárkányölő rezesbanda
szájához emeli hangszerét. Felcsendül a
"Sárkány van egy fejű,
van két fejű,
van hét fejű,
sőt több..."
kezdetű Sárkányölő Himnusz. A tarajos, orrvédős rézsisakok
ritmusra billegnek. A kürtök hangjai mint ezüstös pikkelyek
lifégnék a kopasz kottafejeken. A rezesbanda tüzes sárkányölő
indulóra vált, /"Bátran küzd seregünk hogyha kell,
Testünket sárkányvér önti el!"/
és az izgatottan hullámzó tömeg élén a díszterembe masíroz. A
sarkokba állított füstölőkből felszálló tömjénpaplan lassem
rátelepszik a vörös bársonnyal bevont dobogót pusmogva körül
ülő zöldes fejekre.
Andalító szalonzene. A konferanszié bemutatja a zöld-szivárványos pikkelybarítású díszemelvényre egyébként fellépő zsű
ritagokat .
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Nagy Görbe urat, a Sárkányutánzó Akadémia örökös dirétor á t , a Sárkányutánzótehetségkutató diszelnökét.
Pjupilla asszonyt, a Sárkányotok és Sárkányutánzók Tömö
rülésének elnökét, a Nagy Mecénást.
Zolika Zoltán urat, a Nyugdíjas Sárkányotok Egyesült Szer
vezetének főtitkárát.
Zoltán Zolikát, a Sárkáyölők és Sárkányutánzók Tömörülé
sének Titánreménység Körének ifjú titkárát.
Csillapíthatatlan vastaps köszönti a becsületben megőszült
fejet, a nagyszivü patrónát, a nyugdíjas csilingelő sárkányölő
kitüntetéseit és az izmait megfeszítő fiatal titánt.
Az ólomkristály csillár fénye halványul, kialszik. A kon
feranszié szenzációt igérő hangsúllyal jó mulatást kiván. S ime:
Hisztérikusan feltebben az arannyal átszőtt függöny. Tüllszoknyácskában begörkorcsolyázik egy tündibündi nyalókababa,
kezében tábla: [

l.j

Mögötte ! ! !! úr dong rémitő jelmezében. Nyál

kás pikkelyeire alvadt vér tapad, hatalmas, füstölgő szájában,
jatagán fogai között pucér szüzlány jajong. Kibomlott haja a
földet sepri, vértelen kezei segítségért kapkodnak, sikolyai
fehér zászlócskákként röpködnek mögötte. !!!! úr dühödten.fúj
tat , füstfelhő burkolja a szüzlány záp o m y i könnyét. !!!! úr
háta mögött összecsapódik az arannyal átszőtt függöny.
Erekben hül a vér. A sárkányszakma kardja csörög. Felhá
borodott moraj.
Tüllszoknyácskában begörkorcsolyázik egy tündibündi nyaló
kababa, kezében tábla:

Mögötte ???? úr mint vérszomjas

sárkány beront. Pofáját óriásira tátja, fogai csattognak, v é r 
fagyasztót üvölt. Rongyos ruhája cafatokban lóg, kezében lán
cot csörget. ???? úr mögött összecsapódik ...... A sárkányszak
ma kirántja kardját, fütyül, szitkozódik. A hölgyek zsebkendő
ikbe temetik orrukat /Juj de büdös!/, szemüket befogják, apró
kat sikkantanak.
Tüllszoknyácskában .............. tábla:

Mögötte Of-

félia kisasszony, a Sárkány üdítők, a Sárkány áruház göndör,
szőke reklámprimadonnája röppen be sárkányjelmezében. Tarajcsipkés, zöld selyembugyogójára ragasztott farkát kacéran
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ringatja, miközben vörös nyelvecskéjét kidugva szájacskájáből a nézőkre kacsint. Angyalian oldalra nyújtja arannyal át
szőtt zöld harisnyába bújtatott pompásan ívelő lábát, buján
megrázza szőke sörényét. Of Je lia kisasszony mögött .........
A sárkányotok sarkantyúikat pengetik, megpödrik kackiás baju
szukat .
Tüllszoknyácskában .............. tábla : [ 4 .] Mögötte % % % %
kisasszonyt, tépett, vérző jelmezben,egy kiskocsira terítve
tolják be. Döglött sárkány. Utolsókat rúgja. % % % % kisasszony
mögött ...... .

A győzedelmesen tapsoló publikum előtt a

versenyzők még egyszer meghajtjáÍL füstokádó fejüket. Hátuk
mögött hisztérikusan összecsapódik az arannyal átszőtt függöny.
A zenekar harsány galoppra zendít.
A zsűri Ítélethozatalra visszavonul. A T. publikum nyál
kás fürtökben lóg a bódék pultjain. Röpködnek a hajóhinták, a
papirmasé páncélba öltözött hintáslegények egyenletesen ringó
fejjel csapják a szelet. A céllövöldében golyók bombázzák az
aktuális kliséfejeket, hullanak a tüzokádó sárkányok, vasorrú
banyák, kancsal óriások, falábú kalózok. A kékszemü reklámsár
kányok mosolyogva kinálják portékáikat. "Sárkánycukorkát az if
jú sárkányölöknek, sárkányleporellót!" "Szeretteit köszöntse
sárkányképeslappal!" A lökdmegkecske fejveszetten le-föl szalad
gál. Pelrobog a dombra, kampós szarvát beakasztja a sárkánybáb
fenekébe, az egyet sikkant, nevetés, közöröm, majd visszacsú
szik a következő próbálkozó nyitott tenyerébe.
A művészet oltára paravánnal takarva, fanfár, kezdi műso
rát a bábszínház. "Lankelló és a huszonnégyfejü sárkány" A hős
kis báb rettenthetetlenül kaszabolja a kapcsokkal rögzített fe
jeket. Győz, füstfelhő, pirotechnika, taps.
A Sárkány család egymást bökdösve, kacarászva tapsol. Sár
kány úr a céllövöldében lőtt sárkányfejet, Sárkány Sanyika és
Sacika sárkányleporellót szorongat hóna alatt.
Offélia kisasszony az öltözőben levedli sárkányjelmezét,
tarajcsipkés, hosszú, zöld seifyembugyogóját formás lábaira si
mítja, vörös nyelvecskéjét kidugva szájacskájából margaréta
szemecskéit kerekítve, izgatottan latolgatja esélyeit.
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A zenekar rázendit a "Bátran küzd.»." kezdetű indulóra és
a türelmetlen tömeg élén a díszterembe vonul. Áll már a dobogó,
az eredményhirdetés kellékei a vörös bársonnyal borított aszta
lon hevernek.
"Tekintettel a sárkányutánzás szép hagyományainak ápolásá
ra és a bemutatásban látott, gyengéd bájjal megnyilatkozó kísér
letező kedvre, a szakmai zsűri Offélia kisasszonynak Ítéli a
"Legsárkányabb sárkányutáEÓ" elmet." Szól a mikrofonnál álló
Nagy Görbe úr, majd mint a zsűri elnöke, a hattyúnyakba akaszt
ja a pikkelymintás, hímzett szalagot, a göndör, szőke fürtökre
koronát illeszt.
Az általános ovációban pezsgősüvegek durrognak. Offélia
kisasszony margaréta szemeiből kitörli az öröm könnyeit, s vö
rös nyelvecskéjét icipicit kidugva szájacskájából a finoman met
szett kristálypoharat a közönségre emeli.
A tömeg oszlani kezd, ismét zajos a vurstli.
Pjupilla asszony, a Sárkányölőlc és Sárkányutánzók Tömörülésánek elnöke, a Nagy Mecénás visszatér rajongói körébe, arca
gödröcskéiben apró sárkányfejek csillognak.
Nagy Görbe úr felemelt jobbját Offélia kisasszony vállára
ejti, "és hogy ilyen őstehetségek ne heverhessenek parlagon,
éberségünket evidenciában kell tartanunk, és Offélia kisasszonyt,
hogy virágzóbban kamatoztathassa csodás képességeit, a Sárkány
Színház társulatához szerződtetjük, ami korántsem jelenti fi
gyelmünk végső határát, a későbbiekben is figyelmet szentelünk
virágzó tehetségének." Kamerába mosolyognak.
Offélia kisasszony az éter hullámaiban megmossa lábát. Há
lásan Nagy Görbe úrra szögezve margaréta pillantását az autogrammkérők gyűrűjébe lép, apró kendőcskéket szőrit arcához, s a vász
nakon csodás hűséggel kirajzolódó vonásait a kapkodó kezek közé
szórja.
Sárkány Sanyika a zsákmányolt tendővel szüleihez rohan, akik
vitrinükbe aluminium sárkányt vásárolnak, majd begyűjtött relik
viáikat vigyázva szorítva elindulnak.
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Mítosz
Először van az Óriás Karakul. Ivarzása csendes évmillió
kig. Hátán billegő homoksivatag a világ, négy birkalábon hajókázik.
Mígnem történik egy szép napon, hogy a Nagy Fehér Cikta,
napi égi ellenőrző körútja során arra röpülve, megkívánja és
megtermékenyíti a sivatagot. Karakulnak földbe gyökereznek lá
bai, s első izgalmi tünetként vizelni kezd. így lesznek a ten
gerek és a folyók.
Kedvét töltvén, a Nagy Fehér visszaszárnyal bárányfelhő
jébe, s elfoglalja helyét cifra trónusán. Kezébe veszi arany
lemezekkel díszített lángpallosát, összevonja szemöldökét,
így tekintget le.
Körötte alattvalói tolonganak, nagyság szerint sorakozva,
csilingelő hangon, szárnyaikkal verdesve, dicsőségéről dalol
nak. Trónja körül sündörögve, látszólag lopva csókolják patá
it. A lépcsőkön Nagy Zöld Cikták állnak. Kezükben kard.
A bááayfelhőben zajlik az élet. Hófehér báránykák ver
senyt repülnek, vígan nektárt hörpintenek. Egymás szőrét gön
dörítik, fehérítő elixírrel kenegetik.
S ím, az iskolában épp csengetnek. Önfeláldozás órára
szaladnak a barikák.

X
Lenn a mélyben az Óriás Karakul hintázó járásával, fáj
dalmasan bégetve ismét megindul. Hátán pediglen csírázni kezd
az élet. Először tetvek formáját ölti, majd nőttön-nőve, szám
talan fejlődési fokozaton át, eléri a tökéletességet. így lesz
nek a birkák.

X
Az Óriás Karakul gyomrában is van élet. A mocsár fojto
gató kigőzölgésében fekete bárányok húzzák a boronát. Lábuk
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meg-megcsúszik az iszapban. Sáros-gubancos-csimbókos szőrükön
paraziták vonulnak, de ők énekelnek, éneklik az "Iszapmüvelő
jerkék dalát".
Tűrhetetlen engedetlenségükért és megveszekedett gőgjükért
büntetésből vannak itt. Átnevelik őket.
Nyolcfejü, hatalmas testű juhok az őrzők, kezükben bikacsököt lóbálnak.
A mocsár szélén nyolclábú szállítójerkék sorakoznak. Fo
lyik a berakodás. Az iszap feldolgozása során előállított vég
termékeket, a nektárt és a szörfehéritő elixírt szállítják a
bárányf elhőbe.

X

X

Óriás Karakul hátán, a homoksivatag közepén, megyen-megyen Benjámin népe az egyetlen Igazselymü legelő felé.
Tejfölös ködben, szurkos éjszakában, zimankóban, perzselő
hőségben, éhesen, mocskosán, fogaik között csikorgó homoksze
mekkel támolyognak.
"Elleneink egyre gyilkosabb akadályokat gördítenek elénk,
tehát nincs már messze a cél. Erősödjünk meg lélekben, énekel
jünk fiúk!" Szól népéhez Benjámin.
Acélos lelkű, zümmögő hangyasorként kanyarog a karaván.
útjuk mentén néhány sárga fűszál kókad. Benjámin egy ho
mokbuckára kapaszkodik, felemeli mellső lábát, kivárja a teljes
csöndet. Méltóságteljes komolysággal szól:
"Mi, a juhok nemzetsége, az egyetlen Igazselymü Legelő fe
lé vonulunk! Küzdelmek során, lemondások kohójában edződött testünk-lelkünk! Immár érdemesekké váltunk a Kövér Legelőre, a Te
li Gyomorra! Nézzetek e pár szánalmas fücsomóra! Ezekkel erősít
jük testünket az utolsó harc előtt!"
Szárnysegédei learatják a fücsomókat, s ünnepélyes csend
ben kiosztják a fejadagokat. B. büszkén szemlélődik, míg néhány
lelkes kisszarvú csókot lop patáira.
Induláshoz igazodik a menet.
"Én itt szeretnék maradni. Nekem itt is jó lenne. Itt is
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van fü!" A kisszarvú szürkének el-elcsuklik a hangja, pirulva
lesüti szemét. Társai elhúzódnak tőle, mutogatnak, kuncognak,
legyintgetnek.
"Légy igazi racka, ne hozz szégyent nemzetségünkre, fiam!
Mehetünk!" Benjámin a csapat élére áll.
"Kövér Legelő, Teli Gyomor!" fut végig a soron, és megin
dulnak. A kisszarvú szürke belép a menetbe.
X

X

Óriás Karakul hátán, a homoksivatag közepén megyen-megyen
Benjámin népe az egyetlen Igazselymü Legelő felé.
Erejük lankadtán "Kövér Legelő, Teli Gyomor" motyogják. Fo
gaikkal csikorogják ki lépteik ütemét. Lábuk meg-megbicsaklik a
homokban.
Egy magasabb bokára érve Benjámin szólni kiván népéhez:
"Mi, juhok, sikereinket egységes kiállásunknak köszönhetjük!
Szelidek vagyunk és tiszták! Ne hagyjuk, hogy megbolygassák so
rainkat !"
"Éhesek vagyunk, céltalanul kóválygunk, a mocsok és tetü
vastagon áll rajtunk! Nincs is semmiféle legáő, csak a Nagy Ho
moksivatag van!"-béget közbe egy fekete pödrött szarvú racka.
A beálló döbbent csendben Benjámin megcsóválja fejét, el
fordul, egy könnycseppet töröl ki szeme sarkából, alig hallha
tóan szipogja: "micsoda hálátlanság, hiszen életemet népemért
áldoztam!"
Vihar dúl a kisszarvúak lelkében, majd elszabadul. Szempillantás alatt széttépik a fekete rackát, csontjaira homokot
kaparnak.
B. erőt vesz magán, visszafordul, kenetteljesen folytatja:
"Óvakodni kell az ilyen szavaktól! Ez nem a mi hangunk! Mi tö
rekszünk önmagunk tökéletesitésére, s ha kell közös ügyünkért
feláldozzuk magunkat!"
"Bizunk benned!" "Hurrá!" Kiáltja a nemzetség.
"Vezessen bennünket a Teli Gyomor, Kövér Fü, Kristály Pa
tak, Langyos Szellő, Puha Akol eszménye!"
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A kezdődő viharban, csapkodó villámok között Benjámin körül
összebújik a nyáj, egymás testét melengetve, félálomban motyog
ják: "Teli Gyomor, Kövér Fü, Kristály Patak, Langyos Szellő, Pu
ha Akol".
X

X

X

Az Óriás Karakul hátán, a homoksivatag közepén, sok hányó
dás után Benjámin az egyetlen Igazselymü Legelőre ér népével.
Sárguló, kiszáradt fücsomók között, büszkeségtől dagadó keb
lekkel, mélyeket szippantanak a lebegő homokszemcséktől fátyolos
levegőből. UJJongásukat nem palástolják, mint barikák hentereg
nek a süppedő homokban.
Berjjímin ünnepélyes komolysággal áll csapata fölött, szemé
ből az öröm könnyei potyognak. "Vigadjunk fiúk!"
X

X

X

Az ünneplőkre hatalmas árnyék vetődik, az Igazselymü Lege
lő közepén monumentális szobor áll. Púpos törpe, kezében ütüttkopott, töredezett bárd. Festett, kék szeme bambán bámul. A Ju
hok nemzetsége alázatosan s e r e g ü k köréje. Illőképp köszöntik.
0 nem válaszol, csak néz "azzal a bámész tekintettel, mely nem
mond se bűt, se bát".
Homályos szégyen és lelkifurdalás támad a nagy utat meg
járt seregben. Szelíd lelkűk riadtan verdes, kis szívük ijed
ten kalapál.
Vakmerő szárnysegéd lép a szobor lábaihoz: "Az élet egy
pillanat, egy pillangó, mit az őszi szél, egy szemhunyás, s
elsodor." S ezzel pödrött szarvánál fogva letépi saját fejét,
és a törpe lábaihoz helyezi, majd zsákként eldől. Lelke a bá
rányfelhő felé száll.
A bamba tekintet meg se rezzen.
Egy kisszarvú szürke lép elő: "Baldachinos nászi ágy a
halál, a függöny lehull, s én porrá égek ez ölelésben." Fel
hajtja méregpoharát, és a fej mellé omlik.
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Két szerelmes ifjú merinó következik: "Ez ámyékvilágban
a szerelem is árny csupán, hol nem lesz árny, összeköt minket
a közös halál." Összeborulnak, s egymásba mártják késeiket.
Egyre nő a halom a közönyös púpos lábainál.
Benjámin a sorban az utolsó. Esdeklő, könnyes szemekkel
tekint fel, de a festett szemek nem mondanak se bűt, se bát.
B. felemeli mellső lábát: "Mehetünk!"
X

X

X

X

Be a monumentális óriás törpe gyomrában is van élet. A
fa szobor mállott aranyfestéke alatt egy sereg szú perceg ren
dezett alakzatban.

Pálfi Agnes:
A vendég
Aztán fölmosták a vért. Kimeszelték a falakat.
- Korai volt - mondta néhanapján az egyik.
- Nem akart velünk maradni - felelte rá a másik.
A fénykép fiatal nőt ábrázolt, kurta fehér ruhában.
Teltek az évek.
Forró nyári nap volt, éppen teáztak, amikor becsöngetett.
Leültették, elővették a vitrinből a harmadik poharat.
- Semmit sem változtál - mondta az egyik.
- Hég mindig szereted a kaviárt? - kérdezte a másik.
Jó kedvük volt, éjfélig nem fogytak ki a történetekből.
- És hová tettétek a kést? - szólalt meg egyszercsak a
vendég.
- Megtalálod a kredencben - válaszolta az egyik.
- Nem emlékszel? Jobbra a második polcon - tette hozzá a
másik.
Az MTI jelenti
Budapesten egy teázás alkalmával váratlanul megszületett
a Kétperces Szinház első előadásának ötlete. A török csá
szárt, akit egy kitömött bábu alakit, leengedik a zsinór
padlásról. A szinpadon egy huszárnak öltözött fiatalember
rel találkozik, aki elrabolt gyémánt félkrajcárját követe
li rajta. A jól ismert dalszöveg harmadszori ismétlésekor
a császárt soha nem tapasztalt nagylelkűség szállja meg.
Csak ennyit mond: "Nesze!" - és az előadásnak végeszakad.
Amig a megváltott jegyek árát vissza nem kapják, a nézők
nem hagyhatják el a szinháztérmét.
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Napló

------- Sci-fi ------esténként fekete tinta vonatok
fehér papir vitorlák indulnak életünkből
kikötnek délpont ián távol-időnek
hóemberek az olvadó napon
mi égig érő fán ülünk
vörös sziromnak hűvösében
------- Torony ------ábrándozom, hogy elbújok
sötét, magas szobába költözöm
csalánnal égetem kezem
és dolgozom, mig tart a fájdalom
Rómába nem megyek, csak olvasok
cérnavékonyan éldegélek
ritkán iszom és nem szeretkezek
éjszaka járok egyet, tépek új csalánt
------ Kereszt -----nem tudtuk, hogy

ilyen soká tart

felnőtt időnk
nem olyan hirtelen merülnek már a kések
mik vértelen vajba faragták egykörös
gyermek arcunk
hogy ennyi napunk lesz
ennyi álmatlan éjszakánk
jósolt halálunk egyre távolabb
meg kell nevezni sorra gyilkosainkat

------ Révülő -----vizem alatt, kövem alatt
valaki álmodik születésről
vállamon férfifej olvassa az Írást
és macskák surrannak be a várkapun
éf jél van felhőre rajzolt városomban
------ Kondor Bélához -----istentelen életünk hosszú lesz
te tudtad
hűvös mocsáron fönnakad könnyű testünk
nem rajzoltad lábunk a földig sosem
angyal-szárnyunkon végighúztad a tollat
és ránkhagytál minden szerelmet
hogy az ég hasadékán megleljük nyomod
------ Jelenés -----múltak az évek, és a rézkilincs
egyszercsak megnyikordult
a szárnyas ajtó fölrepült
karmos lábakon ovális asztal áll
a griffmadár kihűlt tojása
------H u n y ó ------templomban rágok aranybojtot?
tavalyi szúnyog könyved lapjai lözt?
apám zsebében fészkelődöm?
vagyok farsanki kutyafej?
bárány vérében szunditok?
ki mondja meg, hogy hol vagyok?
őseim torkán fönnakadtam?

Fátum

anyám, én bálba nem megyek
tükrödben örökké illegek
feljő a hold és hül a viz
ki rám várt, örökké várni fog
anyám, nem halsz meg soha többé
sárga fonalad el sose fogy
villog a tü kezedben, csattog az olló
az én szoknyám el sose készül
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Lapszerkesztés
/X: igazgató és Y: beosztott/
XY
X
zsák szája
rés a falon
nagyszájú légy

Y :MINT DÖG-MADÁR A ROMOKON
ÜGY ÜLÖK ITT. MÉGIS VAN
TÚLÉLÉS, NEM IGAZ?
X :V A N , PERSZE, HOGY VAN,

csupa csőr vagyok
kikacaglak
csupa csőr
--- ...........---ne reszkess annyira

a falon

HÚSZ ÍVBŐL LESZ TALÁN

énelőttem, nem vagyok

közel jött

KETTŐ. A FŐIRÁNY......

vadász, én is madár

eltaposom som

A FŐIRÁNY. JÖVŐRE.....

te is fázol, hova

o b o ő ó 6 6

ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY

misznak a szemeid?

tatatata puff!

JÖVŐRE PÉNZT KAPUNK,...

kalitkába, kalitkába!

ADDIG IS MINDENT A ....

kire lőttél onnét?

esőviz

FŐIRÁNYRA KÓDOLUNK....

fa fa fa fa

öle lucskos-e

NÉZEM MAGÁT...... . . .AZ

slicced dudorodik

vajon? kus3
paraszt! sakk

ASZTALÁT A GÉPPAPÍRT .. .
Y :LEHET, HOGY VÉGE LESZ

................ .
kék kék kék

matt

A GELLERT-HEGYNEK VÉGE

ketyeg a kegyeg a

fekete-fehér

LESZ___ AZ INTÉZETNEK

percmutató

cocococococo

VÉGE LESZ... LE EZ A LAP

én magam

kislány kislány

.... .

állni látszom

mentél volna
sormintának

A MI LAPUNK

INSTÁLLOM...MEGJELENIK
X-.M03T ROHANOK.... MOST..

........... ........
jó jó jó

falvédőnek

ROHANUNK. CSAK KÉSZ...

jó lóra tettem

disz-tokre-va-

MUNKÁT VÁSÁROLUNK....„

lóvá nem tesztek engem

lé-nak!

ADDIG IS MINDEN ESETRE

jó folyó

MAGAM MÖGÖTT ÉN MINDENT

elf olydogálok

hátulsó pár

RENDBEN HAGYOK. KI TUDJA

nesztek

előre fuss!

HOGY... ÉN MINDEN ESETRE

tintaleves

fuss-leüss

LETESZEK MINDENT___ ...

papirgaluska!

hek-hek

..... MÁSRA HAGYOK....

sus-kus
mama én nem
nem én voltam
mama te ugye
elhiszed?

lib

Márton László:
Nagy-budapesti
Rém-üldözés
A Rém-üldözés első perce
így szólt a levágott fej. "Mélymagasan tisztel
"t Együtthallgatók, tág-érdemü, -tekintetű, -n
"emesletü nagyságos Urak és Asszonyságok! Igaz
"okát adjuk most, miért, hogy még a levágott f
"ej is vitézi kardként forgatja nyelvét, habár
a nagy Natúra törvénye szerént az efféle nyelv
"ek csendes alázattal szunnyadoznak az enyésze
"t marcongló vasmarkában, és annyi nyikkanást"sem pergetnek a holt ínyekről avagy ajkakról,
"hogy a pusztulkodás játékterének örök rolléja
"fölhangozhatnék. Mert a nyelvet a Sors, a Gon
"dviselés valamint a lélek tüze forgatja forté
"lyosan, bár a fújtató légáramlásokat messzi 6
"illagzatok indítják az éteren által, s lemets
"zett gigám csonka csövében szellemek süvölten
"ek, szellőszellemek, melyek sürü, homályos fe
"Hegeket hömpölygetnek a láthatárra,s ez a ki
"cyinyhitüekben rettegést kelt ugyan, de nem r
"emegteti meg a tiszta szíveket..."
A levágott fej nem '-ókadozott másutt, mint:
egy virágvázában, amelynek peremén repedések é
s csorbulatok mutatták örömteli kajánsággal ig
az arculatukat, miként a megrendült államok fe
jedelmeinek tekintélyen, s a rágalom homályába
n alig engedtek egy-egy fénysugárt a rózsavörö
s vegyelegybe hullni, melyből a levágott fej n
yelőcsövének és nyaki csigolyáinak maradékán k
eresztül éltető Energeiákat szippant magába, h
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'mert az emberi
csillagtestet
ismétleg föl
szippantják a
csillagok'Para
celsus
'magadba burko
lózz te is /ha
dúl az orkán/
míg Phoebus fel
ragyog fellegek
pára-torkán '

ogy jázminillatot és tulipánragyogást sohasem
tapasztalva bár, mégse lássa meg a váza belső
falán ama sókicsapódású kérges gyűrűket, amely
ek odagyültek, mint az alázatos kérelnEŐk a f+
ejedelmi kegy napsugárkoszorúja köré; nyelve s
záraz kopogással csapódott kivillanó fogazatár
a,

'emitt orromba
hogy-se csap a
rózsa, jázmin
illat-árja, s az
itt nem élő szir
mokat versenyre
tulipán se várja'
Andr. Gryphius

könyörtelen árverési kalapácshoz hasonlatos

an. Az Együtthallgat óság elszömyülködött----A levágott fej pihent kicsinyég hunyt szemm
el, mintha csak a hang űrét belengvén örök vil
ágot átfogni vágyna, majd így folytatta beszéd
ét. "A rend, a törvény hímringyó szélhámosa, k
it korunk minden önkényurának szellemi heréitj
ei, sivatag háremek tompult intrikus udvaronca
i, lelkűk mélyén, hogy bátornak higgyék maguka

'az é húsába és
vérébe is be van
írva, hogy a sza^
vak érvényesek'
Thomas Mann

t, vagy nyelvükön, hogy igazolást keressenek a
z ő sötét mesterkedéseikre, példaképként mégha
jlonganak és üdvözölnek, Perdinandus császár a
utomát sasmadaraként méltóságteljesen libbenti
szárnyát a híg levegő magasán, feledvén, hogy/
Perdinandus császár kiséretétől eltávolodván s
előrébb lépvén az időben a sasmadár lassú-mélt
óságteljes légbeli suhamlása fészkét-vesztett/
verébfiók versedéséhez hasonlatos; hogy a körö
ttunk lebegő Curiositások állócsillagok a talm
i törvénytisztelet púposkodásához fogva."

firmamentumba
fogózom itt le
beg a kuriózom'

Mindezt halk szóval posszantotta volt a lev
ágott fej, talán csak az ajka rángott merőmegsz
okásból// nem is tettüik Apostrophokat a sorok e
libé//, de most fölnyitotta szemét a fülét kuty

'hogyan is gesz
amód hegyezni kezdte, s meglátta végre sugámya tikulálhatna más
ként?'
lábját az áldott napnak, mely a falon három Szt
.életű Pérfiú képe-mására vetült, és meghallott
a végül a tavasz tölesérvirágzatábul áradó fris
eh villamoscsörömpölést ; végigtekintett az Együ
tthallgatók hökkenő száj-nyiladékin, s most már
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az alant következő hangos igékre fakadt. "A lev
"ágott fej ímhol azért nyílik szóra, mert, mint
"minden dolgoknak e világon, őnéki csakúgy megv
"an a maga története, s nincsen addig nyugovása
"néki, míg meg nem szabadul tőle, könnyítve lel
"kén ezzel is. Csakhogy a dolgok általában korá
"nt sem levágott fejek, hogy hajuknál fogva ránc
"ágálhatnánk őket, sokaságuk is inkább önfarkáb
"a harapó kígyóra vagy hóhérhurokba csomózott k
"ötéire hasonlít, s a történetet fölakasztott k 'amiből élhetünk/
gyakorta meg is
"ötélverőként lógázzák a szelek, mert nem a csa
öl/ testem kötél
"ttanók villamos kisülése, hanem a körmönfont k ből élt és köté
len dögöl'
"ígyótekeredés példáz bennünket, asszonyságok é
"s urak. Beszélgessünk tehát, mélymagos elméjű,
"bagolybölcs urak, mirtuszerényü, szendeszép As
"szonyságok, hangozzanak el históriák, adomák,/
"elménckedések, maximák, reflexiók, purgomák, h
"ogy az utolsó szavak elzendülésekor árva lelke 'szép és hasznos
gondolatok!"

"végre nyugságra leljen..."

Az Örökkévalóság vajha megadná, hogy így légy
en!
A Rém-üldözés másod perce
Az Együtthallgatóság arcvonásin tengerparti s+
ziklára kicsapódó sóként rajzolódott a fesz és
a pöf. Szép és nemes a szándok előbeszélése -+
de miért a Rém-üldözés? A tudós Menantes úr i+
gy felelt a fogas kérdésre. "Rém-üldözésnek a+
"zért neveztetik a jelen Sociétás tücsök-bogá+
"r beszéde, mert

agyaskodását szenvedők átkoz+

"ott szömyasszociációknak, akikkel szárnyaló*
"szívkinyomásexpresszióink harcbaszállni kés++
"zek. Csakhogy a szárnyalás nem akár-mindig a+
"nemesség pecsété. Mert a hattyú nemesen röpt+
“éti testét, csakhogy az undok és kopasz vakon
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'foga van de nem
harap ha rásüt az
elme-nap'

"degér annál kevésbé. Sem a kapzsi varjak röp 'Natura tévedett/
vagy a Sors volt
"te nem egyéb merő csúfságnál, sem az ínségbe hanyag/ formálta
"sorvadt adósok húsát faló keselyű röpte nem volna szárnyröpít
ve a szerelmet/ ám
"rajzolja ki példánk pályáját, s a verébnek b
a szárnyhoz bizony
"ujálkodó figurázása sem érdemel mást, mint m túl sok volt az
anyag '
"egvetést. Itt hemzsegnek tahát a rémek, s rö
Assmann: Púpozott
"vidvelős üldözésük, szavamra, nagyot kottyan szép
"na csúfos fejükön!"
Az Együtthallgatók egyik nemes nőtagja szó
lásra készítette nyelvét. Minthogy női neveke
t papír síkjára cibálni-citálni nem illendő d
olog, tehát az ő kiléte rejtezzék a feltétele
zés örvénylő ködőbuborékában, mivel pedig asz
szonyságok szájába szavakat adni még annyirasem illik, vetüljön elibénk csupán beszdéjéne
k borda-gerince, hogy akárki megépíthesse rajt'
a viruló szavak rózsás húsa-bőrét. "Minthogy él
etünk végórájára figyelmeztetnek mind a mennydö
rgő próféciák mind az élet apróbb intései; mind
az újságokbeli vezércikkek mind a Múzeum körítő
n a kiflisvirslikínálgatás, tehát a

Sors- és a

Gondviselésnek parancsolatait riadt angusztiáva
I tekénti, miként a városunkban száguldozó mély 'locsafecse nyelvgaland végül iga
zat brekeg minden
rettegve várják, hogy a látszólag mérőzsinóregy ember elhaland meg
hal fiatal öreg
enes utakon húzódó létpályájukról a zord kontro nemhogy mindenki
II alácibálja mindüket, mert az utazás bármely/ valárd inkább min
den kihalárd '
minutában végét érheti, hogy utastársainktól m l Abraham a Santa
ni kell, és ki tudja, lesz-e még találkozás. Bi Clara
azúr buszok potyaheringi, kik tátogó potykaként

zony, mélymagasan tisztelt Együtthallgatók, az/
'vajon ebben az
esetben Ínyenc önélvezetet lel-e min
tók az asszonyság ábrázolat ja helyett a levágot den értelmetlenség
ben, föltéve, hogy
t fej pergamen orr-száj-pofájára, vértelen ajak ez elég eltökélten
ára tekintettek, a fürgenyelvü Palamedes úr köz értelmetlen?'
G. Lukács
bekottyantotta, hogy a balvégzet Perdinandus cb

Utazásra nem kaptunk bilétát."-----------------

A pillanatnyi némaságban, amíg az Együtthallga

ászár automát sasmadaraként választatlanul zuha
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n a mélyeni föld-pontokra, s ehhez képest a Rém
ek púposkodása játék-időtevés: mert a púpos tev
e szebb a szárnyas játszi váznál, aki lappantyú
röptével utolér, enyészet-illatával eltörni lége
sövünket; elménk malmának ezért kell vad ügyeke
zettel őrölnie« Mert, folytatta Palamedes úr, m
iközben a tekintetek lassan őfelé fordultak, e

'testvéreim /ha
nem akartok meg
dögölni/ ne foly
jon orrotok lyu
kába spricni-kölni '
Fleming: Egy agyon
hergelt medvebocs
etc.

Imánk, miként a sebesült iramszarvas, bár boti
adózik hébe-hóba, gyengülvék a vérveszteségtől
inai, mégis megelőzi tíz lépéssel végzetét, mi
nt Achillést a sztoikus teknőc, kit a trójai h
áború neves hőse valamint Martyrja minden erej

'Achillésnek ina
szakad a teknönc
inalva szalad'

ét megfeszítve sem ér utol egyhamar. Tehát az/
ember-elmének a grönlandi gleccsereket utánzva
borjadzania kell; minden elme-nyúlvány és -bor
jadzás a balvégzet kinullálása s édes Hazánk f
elvirágzattya. Sajnos Palamedes úr a folytatás
t elfelejtette, bizony, elmeborjadzása kicsit/
később kezdi kérődző pálya sor sfut ás át-------- Azonban a meg nem nevezett asszonyság tág 1
evegővel töltötte tüdejét, mellbimbója csakúgy
átütött ingén, ahogy hős hadirokkantak pólya-k
ötésén a vér; kiterjesztett fogalmi hálójával/
két legyet Rém-üldözött agyon egyetlen csapásr
a, petárdaként sistergett minden egyes, alább/
kivonatosan idézett szava: „Történt egyszer, =
hogy a piros hetes húszon utaztában a Hungária
kőrútnál, amikor a rázkódás miattán úgysem tud

'robban a lobbanyagú tűzijá
ték /ennyi ga
rat-sugarat so
se láték'

ott olvasni, fölpillantott úti lektűrjéből, és
konstatálnia kellett, hogy az elülső ajtónál f
elszállt Fatum, fölcsatolta kontrollkarszalagj
át, majd pediglen a jegyeket követelte. Nyomor
ült púpos kis fickónak látszott, akit az első/
forgószellő fel- vagy aláröppintene, ha nem ra
kna néhány ónsúlyú nyugtatömböt aktatáskájába.
Néha köhögött egy-két szánalmasat, amikor pedi
g a busz a Dózsa György út előtt fékezett, meg
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'sors és dal kö
zösek'

is tántorodott szegényke. Talán csak nem a sze
115 fuvintott be valamely ablakocskán? Ám a tü
relemmel viselt szenvedtetés meghozza gyümölcs
ét, a Keleti p.udvar közelében Fatum végül ráb
ukkant a bliccelőre, ki nyugodt lélekkel, tisz
ta szívvel a második ajtó fogódzókorlátjának d

'téged viszont leteper minden szél
/ha túlerős/ ragá
lyokkal viselés
pára-gőz a földre
ver '
T s cheming

ölve várta már. Eddig még elmenne, de most jön
a nagyja, mert időközben hátul fölszállt Provi
dentia, fölcsatolta kontrollkarszalagját stb.=
Fatumnak fél szeme hályogos volt, arca besárgu
lt, haja gyér, orra mintha csak így szólna hoz
záhkr'Aki magasban áll, magas gondokba fárad.*
Providentia viszont, ahogy egyre közelgő lényé
n kirajzolódott, éppen elég erős volt ahhoz, h
ogy a világ hamaros pusztulását is elviselje,= ’a jövő látomásá
ból sem hiányoz
+ habár szíve bizonyára csendes derűvel sajogna/ hat a megrázkód
belé. Providentia megtestesülése harmincöt év+ tatás '
E m s t Fischer
körüli lehet, 'bal czombja farkasharapástul je
gyes, álla megett harangvágás miatt fejérség 1
átszik', bugyijának szegélye mintegy ujjnyival
pecsétes nadrágja széle fölé csúszott, bizoryá
ra túlságosan erős gumi volt benne, mert mélye
n bevágódott a húsba, mely alatta-fölötte megh
'aggódó szeretőd
ne rettegje a
világosbarna kardigán'bőrén, mintha csak a ka bajt/hogy lilio
modat a rothadás
rdigánról szöktek volna, világosbarna foltok,= emészti: e lágy
szája formátlanná rúzsozva, fogai töredékesek, nyirokesőn még
szebb virága hajt'
miként a megháborodott költők életalkonyulati h Assmann báró
ymnusai. Szerelmes két keze görcsösen kapaszkod
'szerelmes két ke
ott a fogódaó rudakba. Végre csak megérkezett a zed nyuvaszt /
bliccelés tett-helyére, s a nyámnyila Fatumot f ahogy pecér a
élresodorván, a felelősségre vonandókat felelős korcs kuvaszt'
urkásodott, fölötte két ujjnyival kezdődött a=

ségre vonta, könyörtelenül. Mert most nem kémek 'a kémekről vagy
holland leányokról
és afrikai barbárok
ia nyilván azt fortyogtatta bölcs elméjében,hof ról szóló veszélyek
től csak a jóllakot
gy ez időkben sokan vannak, akik megtorlást köf tak és részegek fan
veteknek, főleg, akiket leköpdösött a csőcselék táziája csiklandoztatik'Lu Hszün

ről vagy afrikai barbárokról van szó. Provident
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, és az 5 haragjokat megértéssel kell fogadni még ha nem ütött is a cselekvés órája. Providen
tia tehát kiteként a busz ablakán. Az egy hónap
pal korábbijak/!/hoz képest megváltozott az utc
arculata. Eltűntek a végeláthatatlan sorok, sót
általában az emberek is. Az amúgy is kifürkészh
'a külföldiek szán
déké kifürkészhe
n-útfélen előnyös pénzbeváltást ajánló rosszarc tetlen, ők még az
egyiptomi sírfel
ú bűnözők. Nem osztogatnak sztrájkra vagy tűnte iratokat is elol
tésre csábító röpcédulákat acsarkodó vérebekkel vassák'
Kim Ir-szen
körülvett pattanásos képű suhancok. Providentia
et etlen szándékú külföldieket nem zaklatják úto

nyugtát ír, Fatum orrot ürít. Az Sínkénél sokan=
fel, kevesen le, csattog a lyukasztó masinéria.
Sokan járják a Végzet labirintusát. Igazoltatna
k, ellenőrzik a gépkocsikat, ám a géppisztolyuk
ra tűzött szurony sem akadályozza meg őket abba
n, hogy barátságos mosollyal vigyázzanak egy-eg
y babakocsiban sírdogáló csecsemőre, míg az any
juk engedélyt kér arra, hogy. Ha tehát a Végzet
és a Gondviselés karöltve járnak a kijelölt eg
yenes úton, a Történelem hogyan is futhatott v
olna zsákutcába? Talán egy-két pillanatkára le
pihent, körülnéz és elgondolkodik, hogy azután
öntudatra gerjedve fölpattanandjon, és kérlelh
etetlenül meginduljon a cél felé, mint a már e

'a fűbe lehevert /
szemén az álom ül/
dalol az éjsetét
bokron a Philemül'

mlintett Achillés a teknönc után."-----------Fontanus úr fölpattant. "Jó volt ez a kis h
"asonlat, jó volt ez a kis hasonlat." Kert a h
asonlat erős és az állhatatlan idővel dacoló 1
egyen; kopásálló, nyühetetlen. Simulékony, for
máját váltó, nem pedig feszült-szakadó, máskép
p formulérozva, hazug.

Erről a magvas gondola

tról Fontanus úrnak a következők jutottak eszé
be. "Hidőn az Astoriánál a föld betonnal kipár
"názott, mohó gyomrába leszálltam, hangokat hal
"lók, melyek mintha csak azt mondanák: álljon=+
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a hazugság /akár
a lavina/ ha meg
feszül elszakad
az ina'

"meg!, álljon meg! A kővel bélelt bunkerek szá
"rnyas géniusza viszontag idejekorán súgta nék
em, hogy a földkéreg alatt önhittség megállni,
"kicsinyhitüség futásnak eredni. A világi ható
"ságok eredendő rögeszméje, hogy efféléket rik
"oltoz, mintha bizony legyintve lehetne vasat=
"önteni vagy a halgerinc lenne fakitermelésre= 'utánzva példa-mód
a fürész-hal ge
"predesztinálva. Mármost őrület ide vagy oda,= rincét/ fürésze"bizony, az Isten képmásai meg lettek vadászva lés rágja szét a
kamrát és a pin
"néhaperc. Nem lehettem soha bizonyos, hogy a'
cét '
"kiáltások nékem szólnak-e, de bizonyos lehett Ovid. Metam. 8/343 k.
"em abban, hogy, amint megállók, nékem szóland
"anak. Bizonytalanabbul támolygék a fényes márván
+ykockákon, valamint a kameruni vaderdei bozótban
"támolyogván, ahol pedig a halhatatlan Thomas Kyd
"del életre szóló barátságot kötöttem volt, miutá 'kicsinyt se
"n fáradságos vadászexpedícióm során sikerült őte félj nyájas ol
vasó kémek afri
"t foglyul ejtenem, és az elmémben épp az hánykol
kai barbárok és
"ódott: ugyan szépen föstene múzeumunkban az ő go más effélék mé
"ndosan preparált bőre; hagyjuk hát az alvadt vér giscsak ante p.'
"tői csöpögő kísérteteket, lépjünk az Astoriánál=
"ismét az értelem napvilágára, azonosságunk megké 'de segített az
ész, aludt vér
"rdőjelezhetetlenségének biztos tudatában!"------ től nehéz padlaSípszótól háborítatlanul ültek hát az együttha tú zárkája fe
lett a világra
Ugatok, s a porszemecskék arany villanásának ját kifejtezett'
szi táncában gyönyörködtek, miközben az óceán-szü Voltaire
lőtt hús-nedves légtömegek immár elérték hazánk n
yagati térés vidékeit, hol is az újdonat lakkozás
mázlás alól kilátszott még a régi burkolat, a meg
bízható, derék oskolamesteri bölcsesség: amely em 'hazánkat egy-__
kor oskolatudó
béri müvek ennek alapzatán épültek, pusztulkodásu sok boríták és
k nem nyomtalanul és csendesen, s korántsem az al köztük volt legböcsültebb ki
ig hervadó papírdicsőség harsogó maszkjában, hane legtöbb erkölcs
m a mélabú dallamos, messzire hangzó sóhajával ha mondatot szuszékolt '
tol beléjük. Fontanus úr szavai nyomán az Együtth *+mondjuk így:
allgatók előtt a kameruni vadon-vidék merevült ké
kitárult *
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pe; túlzás nélkül állíthatjuk, hogy együttes erőv+
el vadászták meg Th. Kyd urat, vért-verejtéket ne+
m kímélve, s a furmányos hálót is testvérjesen ve+
tették Th. Kyd úr iszamós pocsétában hánykódó vas+
tagbőrü testére; bömbölt is hatalmasat a Spanyol-+
Tragosz és a Hull az elsárgult levél halhatatlan s
zerzóje, mintha csak megsejdítette volna, hogy nem
sokára csak Dryden János úr méltóságteljes, ösztöv
'soxegény bará
tod árva, diszketrecvermében; de ne vágjunk a dolgok elejbe, kér naj-ólba van be
zárva *
leli nemes együtthallgatóságát Fontanus úr: "...va Homer. Od.X.283
"bízzexpedícióm gondolata nyolc éves koromban csír
ér pofácskáját fogja szemlélhetni szűkös, ólszerü-

"ázkodott, midőn a mi kedvelt Múzejmunk egyik félr
"ekanyarintott különtermében megpillantottam a kit
"ömött Marlowe urat, kinek délceg termete s okosan
"csillogó gombszeme lenyűgözött, s megtudván, hogy
"vad-erdeinkben efféle nemes vadakat ritkán ejthet
"ni foglyul, feltettem tehát illékony életemet arr
"a, hogy a mi közkincs Múzejmunkát, kiváltképpen p
"edig édes Hazánkat gyarapítani fogom. Nem élvezet
"re vadásztam én; inkább gyakorlatra, tapasztalatr
"a! Később is megesett, hogy belopakodtam a különt
"erembe: saját kezemmel keféltem le Marlowe úr sör
"teszerü bundácskájáról a tollpihéket. Most pedig"a tágbogú háló Thomas Kyd urat, a nagy rugdalódzó
"t vontatta volt a pocséta partjára!" Hurrá hip hi
p! ELÉBE HÁT ELLENSÉGNEK, BARÁTNAK! Hip

ip hurrá!

'ha olyan írókat
tanulmányé zunk,
akiknek müveit
képtelenek vagyun élvezni,
nagyon értékes
gyakorlathoz és
tapasztalathoz
juthatunk'
T. S. Eliot

BÁR A HALÁLBAN SZŰNIK SZENVEDÉSÜK, ITT MEGKEZDŐDIK
ÖRÖK BÜNTETÉSÜK. Fontanus úr a tudós felfedezők so 'Szabó Magda
ford.'
rába lép. Hozsánna-tülkölés hallik a Nagykörútról.
Be nem tudjátok, ti rest és renyhe szívek, menn
yi vért verejtékezett a derék Fontanus úr. Nem sej
titek, nyámnyila kutyák, hány derék teherhordóját
siratta meg a fojtópárás ősvadonok rece-gyomrában!
Miből szaglinthatnátok, szárazföldi patkányok, h++
ány regimentre való veszéllyel dacolva cserkészt+3
e be Fontanus úr a visszavonultan élő Th. Kyd úr++

128

at, míg az ő tisztességben ráncolódott ábrázolat
ja körül a rágalom kobraviperáy süvöltöttek; s h
ányat kellett az efféle szörnyetegekből elnyelni
néki? Viszontag a termesz-férgek az ő húsából vág
ytanak lakmárolni; tucatszori szerencse, hogy az
5 kedvenc majmocskája hevert az ágy alatt, aki m
agára vonván a termesz-férgek buzgalmását, nyikk
anás nélkül várta reggelnek felsziporkázását, am
ely majom-ösztövérke csonthalmát beragyogta volt
. Nem emlékezhettek rá, lágyszívű, báva pondrók,
hogy Th. Kyd úrnak még a krokodilusénál is vészé
ttebb híre kélt! Most is erről csobog a fontanus
i mese-csermely. "Kyd úr elhevert a verem agyago
"s mélyén, amint Róma városa Tiberisnek forró si
"vataga mélyén, önsúlyába roppanva meg; létezésé
"ről tehát megbizonyosodhattunk, de néha parányi 'Rómátlan ROM!
Kis-nagy törpe
"vá zsugorodott ámuló szemünkben, néha pedig fen óriás ! 'Q,
"yegető veszéllyé tomyolult. Néha bizony fölmag
"zott elmémben a gyilkos gondolat: kettőnkből eg
"ynek vesznie kell; vagy (3, vagy Én! Róma halálá
"ban is intő példa lehet minden idők irtandó kéj
"encei számára! A ketrecverem szélén álltam tehá
"t: fölöttem a mennybolt, szívemben a halál. Ekk
"or hűséges négerem kezéből kiragadtam acélhegyü
"dzsidáját, és elébb egy édesgyökéren döftem ált
"al, hogy a diadal ellenére lankadt életkedvemet

'Róma kicsiny,
hogy benne meg
legyek; nem fél
re, nem: törnizúzni megyek,
hogy meg ne tör
jenek a Hét He
gyek! '
Quirin
é

" s a mogorva Th. Kyd urat fölcsiklándozzam; de mii
"y meglepetés: Kyd úra az acélhegyen benyújtott éd
esgyökeret jámbor csámcsogással befalta! Kyd úr, a
"rettegett vadállat, megvesztegethető hivatalnokud
"varonccá silányult! A szégyen ajkamhoz növesztett
"e nyelvemet; húrja-vesztett poéta-lantom, szelíd+ 'végsiralmimat zo
kogó lantom zöld
"vad-leső két szemem versenyt zokogtak. Akárhogy v hantom fölött ke
"an is, ettől fogva Thomas Kyd urat, aki rendesen/ seregve letúrja
itt - húrjait'
"a nap hevében heverészve vakarta hasának repedező
"pikkelyes bőrzetét, édesgybkérrel tápláltuk, =+3+
"amely édesgyökeret időnként papír-ceruzával is me

"gbővítettünk volt ; az ily módon keletkezett haszn
"avehetetlen firkálmányokat viszontag átvettük örö
"k megőrzésre. Napjaink ettől számítva lassú boldo
"gságban olvadtak semmivé; nem képezett előttük to
"riaszt Dryden János úr későbbi csapdában-ejtése k
"orántsem! Nemes EgyütthaUgatóság, ennél többet i
"s mondok: boldog révületünket még a mindig éhes D
"ryden János úrnak Thomas Kyd úrral való folytonos
"civódása sem szakította meg. Csak egy ízben kelle
"tt közbelépnünk, midőn egy irodalmi vita során Dr
"yden úr lerágta Kyd úr bojtos farkának alsó harma
"dát, Kyd úr pedig sorstársa

tarjagos orrlebenyéb

"e harapott; ekkor is csak azért, nehogy az istene
"két jogérzékünk hiánya messzire távoztassa; késő-i-+
"bb, a sajnos nem túl egészséges éghajlatnak hála+
", megbékéltek az urak, ha csonkult résa-tagjaik++++
"vissza nem nőttenek is. Édesdeden szunnyadoztak a p
"árás ősvadonba vájt ketrecverem legmélyén eme bájos
"Dioszkurok. Néha megpróbáltak menekülni: nem csekél
"y mulatság-okulásunkra szolgált, midőn a kecses-hár
"tyás kis uszonyok a síkos rácsokon lesiklottanak, é
" s a vad-bozont egy vagy más protagonistája mélybe b
"ucskált. Ó, hogy sipákoltak a pici szájak!"-------Fontanus úr meséje nagy tetszésre lelt. A tudós M
enantes úr megállapította, hogy az elbeszélő morális
vulkán-erői vígsággal pöfékelnek egyre még, mert

az

imént elhangzott arany szavak erkölcsi tanulsággal r
ágcsálják szívünk hús-izomzatát, hogy a tormában ese
tt féreg forogni való keserű levét kilucskolják önha
ngzat-réseykbül„ Ő, Menantes úr, fennszóval hirdeti,
hogy a ma-napsági bolydult idők, amikor nem biztos m
i sem, csak a bizonytalan, rettegő-félelmes óvatossá
gra késztetnek; minő könnyebbülés tehát a próbált ba
rátok társas-körében ülni,

reméli mindezekért, hogy

Dryden úr is rájött: egysegyedül Thomas Kyd úrban bí
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'mit itt szem
lélünk nem
csak egy em
ber bukása,
hanem egész
nagy biralmunk
elközelgő semmi
vé létinek je
le 'Teleki L.

zhat és viszontag. Az Együtthallgatóság egyik nőtagj 'gondolg meg
százszor is/
a, ki nem azonos a korábban szóló kedves-elmés asszo kiben bízol
nysággal, azt firtatta, nem lehetséges-e, hogy Kyd é meg egyszer
hogy hűséged,
s Dryden uraknak legalább egyike királyi vérbül sarj legyen hitét
adó varázsolmány, efféle rézkoronás csipetkevarangy.
éltetni vegy
szer'
Ez esetben ő kész volna némely könnyeket hullajtani+
prepara-bőrére jeles literátusoknak. Mert ország- és
világunkat balzsam-üvegcseként rázták össze forró Iá
ngörvények és nyirkos-hideg zsamok-agyvelők, hogy a
ztán elfelejtett is ülepedni, s ki tudja, rajzol-e va
laha még erővonalakat az összefüggések princípiuma? Ő
tehát, ez a bizonyos együtthallgató Lányság, azt hisz
i, hogy a nagy historikus kavarodások folytán mindenk
i mindenkinek rokona, vagyis az ember-érzeménynek nem
szabadna szívünkből száműzetnie. Ez tévedés!; a királ
yok, jegyezte meg Eontanus úr maliciózusan, zsidók, n
övények és raakákómajmok mischungjai; leginkább a vámp
írokra hasonlítanak, ami nem azt jelenti, hogy ő, Eon
tahus úr, a tisztelt együtthallgatóságot vámpír-histó
riákkal rémítgetni vágyna. Egyebet nem szól, csak ann
yit, hogy a hím kirák /!/ metronóm-taktusra kötik lát
szat-nászukat és osztódással szaporodnak, önpusztító= 'királyi meny
asszonynak
kicsapongásikról, melyek vajmi kevés élvnek forrása 1 minden ficeehetnek, nem is beszélve. Eztán Fontanus úr csendben/ mája sem le
het á m y o k a
elsomolyodott, jól tudván, hogy az ő szavaj hatásukat páva farkának,
el még nem tévesztették. Csakugyan, támadt is oly zen sőt, amely
áj ért a király
ebona, hogy a pohárszék üvegnemüi finoman összekocódt vizslába néha
kibocsát az al
ak, s mind a padlatot, mind a mennyezést megdöngeték
felén, azt a
a kömyüllakólc, a Rém-üldözés játékterét képző ház el király szájaott pedig finom suhamlással megállt egy nagy fekete k tüdejével s z í v
ja bé'
ocsimobil //melyet az Együtt.hallgatók csak az ablakok
lefüggönyzöttsége következtéiül nem vettek észben// még szerencse, hogy a következő pillanásban tovagördü
l t , anélkül, hogy láthatatlan utasságának bármelyikét
is kibocsátotta voln. Kérdések özöne zúdult a királyi
ajzatra, megidézték tolibóbitáját, a borzasát, varacs
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kos háta-tüskéyt, farka-taraját. Hát még aztán az ell
ipszisek, hiper-, parabolák és egyéb rétorikus a
lakzatok! Republikánus ízű beszédek is hallatszó
ttak néhaperc, kivált Palamedes úr szájából; eze
k nyilvánvaló káros befolyásától tartva, Menante
s úr, a tudós, intő-mód fölemelintette hüvelykuj
ját: minthogy a káromlás ördögi métely, hiánya m
erő nemzeti megmentés hazánknak, az édesnek.---Palamedes úr értett az okos intelmező beszédb

'mivelhogy nem vaiának ezek az ék
telen káromlások,
megvala még Isten
áldása, pénzesedék*
népesedék vala ha
zánk'

ől: hosszasan köszörülte torkát. Habár orcáját v
ígság mosolya ráncolta keresztezőn, szívét a hív
ság és az enyészet örök mélabúja vonta hosszanti
redőkbe. Bizony, szólt végül, roncsoló lázak szá
irtanak a levegőben,s bolond fővel

szipákoltuk+

nem is túl keserű mérgöket. legfőbb ideje, hogyv
égre kijózanítsanak bennünket; ha magunktól nem/
hajlanánk rá, hát a bölcs Polícia bölcs kerékfor
gásaként kész erő-hatalommal. Hahogy egészség és
Reálgondolkodás okánál megfagy is elménk, mint a
z egykori Zöldland, gleccserek elmeborjadzását b
ocsátjuk magunkból, mint azt Palamedes úr egysze
r már megjegyezte. Most hát ő szeretne mesélni t

'sőt ellenben effé
le mérges pára fö
lötte kedves ízű
s ugyancsak nya
latja magát mint
a nyári hév hóna
pokban az arany
bányákban támadni
szokott véralutó
szellő' Pápai
Páriz P . : Pax
corporis

isztelt Együtthallgatóságának, masinériákról, ko
mpozíciókról, csontokról, főként pedig legbaráti
bb túlvilági referensünkről, hogy a lélek histor
ikus fájdalmát a Phantasia szolgálatába léptesse
. A nap hattyúcsőre beleharapott a szemközti ház
tetőgerincébe, melyen egy macska görbítette háta
t az égnek; árnya rávetült az ablak függönyzeté

'mert nem fáj sem
fejünk sem lábunk
hanem egyedül az
lélekben van az
fájdalom, vagyis
bontakozásnak
szomorúságos
érzetje'

re. Röpke látvány; de magunk is csak így púposko
dunk. A három falra kent s mostanra kissé hóm
ályba merült Szt. életű férfiú ritka-Szt. éré
nyi csakoly ritkák, hogy nem is léteztek talá
n. Mert a ház-gerincen ólálkodó púpos macskák
settengése csak a miénk, s a bölcs ember, aki
rájön, hogy a világ útvesz ejtőjét-behálózzák+
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'nota bene'

az élet vonulásának sokféle szálay, melyek so
ha nem is az 6 kezén forogtak, csak olybá vés
zi magát, mint a hamis mértékek művese: mióta
csak a napsugár fönt-felől sápaát arcunkat ra
gyogja, lelkünk zsákmány-falatja gyászférgek/

'a vak törvény e~
lőtt reszket a
mérlegárus akár
a labirint mélyén
a Minotárus'

csapatának, s a Minotárus rettegésének nem eg
y fajtája suhog a szürkületben. Érthető tehát
, hogy Palamedes úr hangja megbicsaklott kies
inyég, fő-kiváltképp elmefüzérének első gyöng
yszemei pergetésekor; nem is vállalkozunk arr
a, hogy elécitéljuk szó szerént az ő beszédét!
"Történt egyszer, hogy egy-egy Tűzoltó, Ka
lauz és Esőkabátviselész elhatározták, hogy a
z ő fejőket kincskeresőére fogják adni. Csakh
ogy a viszály kígyófürtü szörnyetege máris kö

'kínoztak más fé
lelmek is; a na
posnak kellett a
padlót felsöpör
nie: mi lesz ha
rám kerül a napos
ság?, az bezzeg
nem okozott nekem
fejtörést, amikor
a Kvantung hadse
reggel titkos pak
tumot írtam alá
Pu Ji csász.

zébük lopakodott. Merthogy a kincsek mibenáll
ásán egyességre jutni képtelenek voltak, szeg
ények! A Tűzoltó szerént a kincsek a láng-lob
bgás pára-gőzében rejlenek; minden egyéb hazu
gság. A Kalauz legény szerint a kincseket a t
engeri-Kalauzkodás bőséges aratása h.ozandja m
eg: lényegükből fakadólag ezek a kincsek. Pöl
dalatti virányrétek, ércek-barlángok, nibelun
gi kamorák, szalamandrametamorfózisos varázskor
ö k , vonzásválasztások: az esőkabátviselész errő
1 beszélt volna, ha száját a két másik be nem t
apasztaná még idejekorán. Ergo purgo: marakodtak
'mert a drága-kö
, mint a kutyák a csonton avagy mócsingon. Sok++ vek a szikla-cson
civódásnak egy a vége: derék bajvívónk módján so tok csepke darabji; csak efféle
dratták magokat Luft Rézi barlangjába. luft Réz piciny és hunyor
i kiválóságára Palamedes úrnak szavát veszteget ka földi csontocskákat szimatol a
nie kár volna: közismert lebuj-kotorékában az i világnak ostoba
ntellektusnak nem egy megtestesülése tanyázott.
dagály os népe,
miként az ebek a
Személyzete halk és barátságos volt: fehér-bóbi
koncnak utána
tás, piros-kötényes, bögyös-faros polivinilklor futnak 'Er. Pranid bábuk töltögették a bort és a sert a serlege clsci: Játékháza
minden Curiosií
kbe, s némely elhagyott zugolykában további báb soknak
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uk lankadoztak egymás hegyén és hátán, a szunny
adó tettvágy biztató-vidám érzeményét ébresztvé
n. Ez a vígságos hely a cimborák füle-szívébe s
ugallta, miben is rejlenek a kincsek, csakhát a
gyáválkodás fogta vissza nyelvüket, hogy a Cons
ensust ékesen röppenő szavakba foglalják. Végül

'ezeket ha meg
indít ják az Automatáriusok, Ur
Jézusnak szüle
tését repraesentál
ják' Bachich J.:
Egy utazás le
írása

is, lévén köztök a legbátrabb, a Kalauz legény
huzigálta ki csizmaszárábul a bátorságát: "liékü
nk ha jut kincs és vagyon, WRDWGnek seggibe vág
yon", suttogta vakmerész elszántsággal; szeme k

'szólintod az WRDWGEt /már a há
tadon üget '

idülledt egy pillanatkára, hajzata csak úgy mer
edt az imént elkótyavetyélt ég-üdvösség felé, m
int a távoli fároszra tengerbe- úlók tekéntete,
esztelenül merész húsa jeges verejtékbe, kénköv
es lángnyelvek nyálas izzadmányába feredőzött; b
izony, lesz még idő, hogy a Tűzoltónak tudománya
s az Es.viselésznek esőkabátja sem lesz elegendő
néki! A fent emlíntett két jó cimbora mit sem ve
tt észbe harmadikuk állapotjának hirtelen változ
'bajt mind-egyre
tűrve tűrtünk /
az WRDWG seggibe! Valamely kiszolgáló masinérián most már segít
sen az WRDWNG '
ak markába pénzt hajintottak, s kirohantak a esi
ásából; ujjongtak és hahotáztak: hojsza, jerühk =

llagos ég alatt görbülködő Nagykörútra. Tudták m
ár, hoő az a kincs! Rajtások, szólt a Tűzoltó, n 'vagy legalábbis
tudni vélték'
em tudom, hogy mit ettem avagy ittam, ám a vérem
et fölöttébb forralja valami! Biz a két másik .jó
madár sem érzett egyéb-mód! Ezért hát alighogy m
egláttak a Hargit-hídon egy magányos-ácsorga höl
gyet, üstöllést mondották néki: vízbe vagy villa
mos alá nehogy ugorj ék, hanem ugorj ék csak az ő
Vl izmos karjuk fonadékába. Nem éppen rideg-elut
ásító volt a válasz: "Látom, nem vagytok ti holm
"i kasztrált virágszálak, bár hahogy azok volnát 'kikkel a nősté
"ok is, csak elviselném valahogy. Nem bánom, ist nyek éltek/tobbnyire puhány he
"en is úgy akarja, gyerünk." Átsétáltak három va réit ek/mert a kogy négy dombon, végül egy meredélyes kutyaszorít kas/bárha kappan/
ettül nem a farka
ó sűrűjében egy kicsiny, de jól épült ház előtt= csappan' luvenalis
sat. VI. 366. k.
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megálltak. A ház, magyarázta nékik a nómber, egy-+ +
atoro-Ehysicusnak nyújt szállást és menedéket, ha+n
több éves távoli-titkos elfoglaltságából hazavár-*-ff
atlankodik egy-két napra, melynek megtörténtétől+-+-+
most, kedves huncfut urak, éppen korántsem keile *-++
tartani, lévén a legutóbbi visszalibbenésnek nenu++
rég lejárta. Ezt hallván oly hancúrozást rendeztek+
mind a négyen, hogy y. gyalu lat lan deszkapadlatnake f
dobogása hallhatatlanná fojtotta, faleveleknek és b+
'az Örökkévaló
ság a holtakat
rszámos italiktól fölhevülve ropták a IV Protagonif eloldozza, hogy
az ő titkaikat
sták a dühös táncot, furfangos-változékony világíte elárulják ne
ócsövek fány-árnyokában. Táncközbeni pihegés alatta künk ' Schiller
őbeszédii hazajáró leik elmek suttogó hangját. Füszet

pedig csiklandós adomák járták. Mekkorát nevetett/e
a Kalauz legény, amikor meghallotta, hogy a ház u++
ra, ki pofazacskóját az Értelem napvilágánál bere++
tválja simára, gondolatátviteli találmányraboltatáe
sssal foglalkozik, többek között! Vígan vicsorgott=
a Tűzoltó, megtudván, hogy a folyópartokon leselgő+
gyilkos-vad indiánusok fegyver-eldobálva vetették-)-*
öntestöket a habokba, hogy az ő fölökbe csendült az
atom-Physikusnak szirén-dala! Az Esőkabátviselész m
indeddig rendületlenül, szó nélkül nézett a kincske
resés elibé, most azonban szerepébe-sült ripacsként
csavarodott a mértékkel sikongató nőstény szoknya-f
üggőnyébe; csakhogy ott elállt a szívverése, mert a 'a minőség nél
küli lény agy
minőségnek legcsekélyebb nyomára sem talált! Tátott
rém, kisértet'
a volna száját figyelmeztető rivalgásra, csakhogy a Feuerbach
nyelve helyén tömött rongylabda pöffeszkedett, és m
ár ugrottának is a társak, semmi rossznak megjavító
y lenni nem akarván. Esőkabátviselész barátunk - ha
már efféle

természetbúvár házba merészkedett -, se

jthette volna, hogy az explosiók megállíthatatlanok
mi mást is tehetett óvatos lankadásában tehát, mint
hogy azon forgatta töprengésbe kanyarult elméjét: m
iért, hogy oly elvetemült és természetellenes végbé
1-kompozíciókat hoznak létre pajkos cimborái? Nyakl
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anak, vonaglanak, szaggatóznak, rángatóznak, fe
jóról a talpára forgatják fajtalankodások áldoz
atját; mechanikus koreográfia, merevgörcsbe for
dúlt kéjcsavarodás: a ragadozó darazsak pókháló

'de ha megfordít
juk, még mindig
benne maradunk'
Garaudy

ba ragadoztak. Vagy a kincset akarják Esőkabátv
iselész barátjuktól elorozni? Csakhogy a szenve
délyek dús áradását máris tétova szócskák torla
szólják; kísértetes vázak zsinóron rángatott, e
rőtlenül aláhanyatló kerge tánca! A Margit híd
magányos hölgye koponyájáról foszlanak a dús-cs
igás barna fürtök, kazánsötétté formátlanodó sz

'a szenvedély
hajsza viharzása,
ha kötőszőkka.l
simára lapogatod,
erőtlenül aláhanyatlik '
?s eu do-longings

ájürege sátáni vihogást gurgulázik s az ökörnyá
1-mód foszló szoknya mögül siklópikkelyes farok
tekeredik elő, beléndek-izü kábulatot uszítván
az óvatlan harácsolok sivár-elhagyottan széthul
ló szívére: hogy ezt a farkat eddig észre sem v
ették! Az is alighahogy el nem kerülte figyelmű

'nősztödet ne ke
serűid / ám a
Farkat kikerüld'
Casper v. Lohen
stein: Venus

két: végig a szigeti zárda romladéki közt mulat
ták az időt, most íme, rájuk szánakozik a holdv
ilág az egyik boltív alól. A közeli krypontégőn
él éjjeli pillékre vadászó vakondegér suhog rid
egen ; alszik a kín és munka gyötört ember a gyá
sz, a magány idejében. Kivilágítatlan villamos
csörömpölt a távoli hídon. A józan reggeli dere
ngésben vörösba m a foltok türemkedtek a Tűzoltó
hasára; kisvártatva meghalt; amikor a Kalauz le
gény hasonló foltokat pillantott meg önhasán,se
se svágta P. m-üldözésbe fogott, és a. János-kórhá
z bejáratától mintegy XX lépésnyire végződött be
e szegény kis élete. Az isőkabátviseiésznek még
'jóllakott ember
hez illik az éhes
stóriájokat, mielőtt kincséhez homorú hasán. 'JRD nő? - Bizony, fe
lelte Karosz, mert
WG- asszonyság bűntől domború hasának sugárzolat a tele has domború,
az üres has homorú'
ja kirajzolódott volna."X enophón : L á m p á i 
Szóval, rikkantotta kontanús ú r , végre megt
dé ia
alálta zsák a foltjait'Menantes úr óvakodott a
épp annyi ke vis ideje maradt, hogy elmesélje ni

z efféle hamariságos ítéletektől; véleménye sz
erént a kincs-keresés a jóra törekvő, bátor em
béri szellem örök tévelygését ábrázza. Továbbis futamította volna galoppos elme-lóversenyét
, ha hátulról közbe nem kérdez a teleszkópteki
ntetü, megnevezhetetlenül bölcs Asszonyság: mi
t keresnek Palamedes úr hasa-bőrén azok a vörö
sbarna foltok? Csend lett ; még az alkonyi harm
at szitálását, a mélyben tovadübörgő metró kér
ék-zaját is hallani lehetett. Csakhogy Palamed
es úr most is kivágta magát fürge nyelve segél 'bölcs elmékben
yével: ezek a foltok az ő bőrszín ingének mint rengést kondit
/mindenki mást
ázatja csupán, hiszen az azonosságot a látszat megbolondít'
tál ragadhatni meg, s az efféle ragadság fölöt
tébb csalóka tünemény.-----------------------A levágott fejnek szeme héja halk csettenés
sei fölpattant ; ebből és Palamedes úr talpárafordított válaszából érezte már az Együtthallg
atóság, hogy a Rém-üldözés másod perce lejárt.
A Rém-üldözés végső perce
így szólt a levágott fej. "Feketén ront le ránk a
"z éj, melankóliától nemesült Hölgyek és Urak. Mi
"vagyunk az ő túlélői, vér- és veszélytelen öleié
"sét szép szavakkal köszöntsük ezért, hiszen azt 'alighogy véget"mutatja sötét lepedéke nékünk, hogy a Rém-üldözé g j J r ^ a d á s z a t /
"s lassan elcsendesül."
s te máris öleled
a csont-vicsorga
Késő volt már csakugyan. Az Állami Biztosító v
vázat 'Guarini
ibráló fényreklámjából és a tovafutó fénykévékből
kötött illékony csokrot a félhomály; még így is 1
átszőtt, amint Palamedes úr boltozatos homlokán 1
assan kiterjeszti szárnyát Ferdinandus császár au
tornát sasmadara. A III Szt.életű Férfiú talán elr
ejtezni vágyott a fal síkjának lepattogzó mészrét
ege mögé; vagy éppen csak falfehérre sápadtak, ha
rájuk vetült egy-egy pillanatra valamely rögtön s
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á w á soványodó fény-paralelogramm. A levágott fej
pedig így beszélt egyre-tovább. "Sietni kell, ked
"vés Együtthallgatóság, de nem a szavakat és a go
"ndolatokat vágyom lecsupálni, de szétszórni vágy
"om a bárgyú balkedély motoros rohamosztagát. Műk
"ödésemet életnek nevezhetjük-e?, ki fogja mögött
"etek az ajtót becsukni, ha majd eltávoztok innét
"? Ki csúsztatta rám azt az üveglapot, amely levá
"lasztott az időközben elbomlott, ám egykor nem k
"evéssé hasznavehető test-organizmusról?: fölösle
"ges kérdések» Valójában a három Szt.életű Férfiú
"ról kell beszélnem; érettük emlintek még Valaki
"t, aki korántsem volt szt.életű, kiváltképp, mi
"vei a falánkozás bűnében dagonyáit, nem törődvé
"n azzal, hogy addig virágzó világbirodalmak nye 'tündöklött Róma
sorsa /míg étke
"lték a lakomákkal a mételyt őfeneketlenségökbe, volt a torsa'
"nem sejdítván, hogy a fenék az emberi Corpus le Monddezkiő: A
rómabeliek nagy
"gfontosabb megnyilvánulási tárgy-eszköze, s min ságáról
"t ilyen, a birodalmaknak is aligha nélkülözhető 'ujjak nélkül élni
"rész-alkotója. Valaki barátunk pedig annyira fa
"Iánk vala, hogy torkoskodni még paráználkodás k

lehet, valag nél
kül élni nem le
het ' Luther d r .

"őzben sem átallott. Gondolhatta volna pedig, ho
"gy megannyi megrágott és elnyelt falás, meganny
"i kalapácsütés az ő sokasodó koporsószegey fejé 'haramja-nagy fa
"n avagy apró csuszamlások a síri gödör meredély lás hamarja sír
ba ránt kell élni
"e-táján. Valaki barátunk fikarcnyi-keveset sem kelletén amúgy mi
"gondolt a halállal, hanem a szobája kimeszeltet baj se bánt'
Muszkák Nagy Nov"éséhez volt esze! Csakhogy a mester elébb még e gorodjában 1634
"gy kevéssé kapirgálta volt Valakinek a szobája
"falát, s a három Szt.életű Férfiúnak orr-szája/
"nyomban előbukkant. Estek is ezután siralmas hi 'freskóra leltünk,
annyit mondhatok!

"stóriák! Egész éjjel helikopter szálldosott a k
"ohó fölött, üvöltő szirénaszóval. Reggel nyolc"kilenc óra körül mintegy húsz helikopter szállt
"el fölöttünk, elhajintván röpcéduláykat, amelye

"kben felszólítottáak, hogy adjuk meg magunkat. A
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"hangszórón óránként bekapcsolták egy síró nő ha
"ngját, aki mindig azt kiáltozta: Jurek, gyere h
"aza! Kell-e csodálkoznunk, hogy ezek után Valak
"inek a lakását üstöllést Múzeummá nyilvánították, am
"ely Múzeumot Valaki vasárnap délutánonként kinyitni,
"vasárnap esténként pedig becsukni tartozott,, Ezzel v
"égeszakadt a dőzsölésnek: a három Szt.életű Férfiú n
"éma szemrehányással tekintett az apró kicsapongásokr
"a csakúgy, mint a nagyobbakra.Csak az éjszakák!, azo 'szerelem,
éjszaka,
"k az éjszakák! Bármennyi sebet ütöttek is Valakinek
bor: bajba"az organizmusában, csak-mégis visszavágyasztók volta veszélybe
sodor'
"k. De hát addig!, a Szt.életű Férfiak addig is ott 1
"apultak a mészréteg alatt! Töprengésre nincs idő, va
"sárnap délután van, csikorogva fon'.ul a Múzejm ajtaj
ában a kulcs, kintről feszítővasak munkálása hallatsz
"ik; az így ütött résen át pajzsokkal, sisakokkal, gu
"mibotokkal, könnygázzal fölfegyverzett rohamosztagos
"ok tömege hatol be. Hol g épfegyverkattogás, hol szór
"ványos lövések zaját hallani. Jönnek a látogatók, a '
"mi közkincs Nagy-Budapestünk szépre szomjas polgáraj 'innét vég
képp elsza
". Az egyiket láttam közelről, fekete kezeslábasban,
kadtak a
tüskés kesztyűben volt, hátán és mellén is tüskék, fe szálak'
A. von Platen
"jén arcvédős rohamsisak; gumibotjával játszadotott,
"artikulálatlan hangokat adott ki. De hát ily vékony
"mészréteg alól mindent lehet látni: nincs menekvés!!
"Akkor inkább, gondoltam én, amikor csak úgy akármith
"elgondolni lehetett még, kenődjenek a falra három Sz
"t.életű mitugrászunk, legalább látom a pofájukat! Az
"üveglap ennek jóval későbbi következménye volt; s ho
"gy titokban azt hiszem-e, létezik a testem egyre még
", csakoly mellékes, mint a többi hasonló kérdés, mel
"vekre létünk a választ kutyafuttában adja meg. Hisze
"n a ki nem egyengetett igazságtalanságokat is nyugal
"om szokt? követni, sőt, a bűnöket rendszerint az áld
"ctt-menetrendszerű megbékélésre, megbocsátásra számo
"lva -követik el"--------------------------------------
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Csend lett, csak a gyanakvó-gyakorlatias Fon
tanús úr sandított a vázát és a fejet hordozó s
zekrény-állványra: hátha mégis ott rejtezik a n
yak s a giga folytatásaként az ép-egész test; e
Ívégre józan ésszel ez volna gondolható!
Csakhogy a fej még egyszer megszólalt. "Héja
"k repedezése, mélységek nyugalma: sem véletlen
", sem szándékos, hanem elkerülhetetlen. Vagyis
"az idő nem dolgozik senkinek. Mégis, a levágot

'ha majd a magas
Ur a sírkertet
behordsza kopo
aak most megnyúltak és -merevedtek a vonásai. P nya csontok én
alamedes úr dudorászni kezdett. A többiek némi+ leszek egy án
gy álorca'
habozás után csatlakozták hozzá, s az est-árnya
"t fejek megőrizhetik arcukat." Ám ennek az arc

kba kanyarult hangoslással az Együtthallgatóság
Rém-üldözése

BEFEJEZŐDÖTT

1982

jel
Néhány hibát idő hiányában nem tudtunk kijavítani. A Szerző elnézé
sét kérjük.
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Papp LVa
"Hindenkinek, akiket valaha is megdöbbentett
ifjúságunk halott távlata."
/Andrzej Bursa/
Andrzej Bursa 1932-ben született Krakkóban. A gimnázium
befejezése után a Jagelló egyetem történelem-filozófia szakos
hallgatója, de az ott uralkodó légkör miatt néhány hónappal ké
sőbb átiratkozik bolgár filológiára. 1952-ben feleségül veszi
Ludwika Szemiotot, és ugyanebben az évben fiuk születik, liichal.
1954-től a Dzienn.ik Polski újságírójaként dolgozik. 1957 novem
berében hal meg váratlanul, ám természetes halállal. /Halála
után azonnal elterjed a hír: öngyilkos lett. Talán így kívánja
ezt a lengyel irodalmi szokásjog? / Első kötete 195B-ban jelent
meg Versek /Wiersze/ címmel. Halálának tizedik évfordulóján a
krakkói költők - köztük Harasymov/icz és Nowak - Andrzej Bursa
díjat alapítottak. Eddig olyan költők kapták meg, mint Bwa
Lipska, Rafal Wojaczek, Stanislaw Baranczak. 1969-ben megjele
nik egy viszonylag teljes kötet alkotásaiból. A kötet a "hetve
nes évek eleji" nemzedéknek valóságos Bibliája lett, míg ki nem
szorította '75 után a később valóban öngyilkos Stachura.
Andrzej Bursa
Figyelem! Tragédia!
Egy kis szürke ember
olyan szürke mint vasárnap után a hétfő
szürke mint szürke egér a szürke mezőn
egy önkényesen szortírozott ember
raktározott és árusított
nagyk er e ske d elm i1eg
valamint darabáruforgalomban
mint egy darabja
az azonos darabáruk
hatalmas tömegének
egy voltaképpen fölösleges darab
még a föléje irt számjegynél
is sokkalta fölöslegesebb
hatalmas szerelemre fulladt.
1957.
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Idézés

Városunkban egy-egy férfi időről időre idézést kap, mely
arról értesiti, hogy a címzettnek meg kell felennie a megadott
helyen Jobb kezefejének levágása céljából. Az idézés egy rövid
mondat, melyet olvashatóan, tintával irtak egy negyedivnyi koc
kás papirra. A lap aljín fekete maszat, melyről nem deríthető
ki: vajon tintapaca-e vagy elmosódott pecsétnyom. A beidézettek
közül még senki sem merte teljes biztonsággal kijelenteni, hogy
nem pecsét.
Az idézés kézbesítése általában húsz - harmincöt nappal
előbb történik a megadott időpontnál. A Jelöltek rendszerint
májusban kapják meg, igy a megadott időpont legtöbbször a Jú
niusi kánikulára esik.
A megadott napon a beidézett férfi valamilyen ürüggyel
kioson az otthonából és elmegy a megadott címre, ökölbe szorí
tott Jobb kezét zsebre vágja és erősen lágyékához nyomja. A
megadott cimen alacsony, hetvehkedő bérház van, melyet a Tár
sadalmi Biztositó épületéhez toldottak hozzá. A lépcsőházban
gyakran találkozni orvosokkal és Rolókkal, akik itt vágnak át,
hogy lerövidítsék a sarki trafikhoz vezető utat. Az első eme
leti folyosón az ügyfél odaadja az idézést egy takaroska kis
asszonynak. Hég sosem történt meg, hogy valakit azonnal elin
téztek volna. A kisasszony megkéri a Jelöltet, hogy legyen olyan kedves két-három órát várakozni, vagy hogy Jelentkezzen
néhány nap múlva. A ház előtt buján zöldellő terecske van. Itt
várakoznak a Jelöltek.
A műtétet egy meghitt - fogorvosi rendelőre emlékeztető
szobában végzik. A mennyezeten és az egyik falon hatalmas, bo
nyolult gépezet, több tucat éles és vékony peremű acéltárcsával
és néhány lámpa. Egy öreg tutyi-mutyi orvos és egy huszonéves
aszisztensnő végzi a műtétet. Tula Jdonit épp en csak a nő számit.
Ámulatra méltó gyorsasággal állítja el a vérzést, miután az
éles tárcsa levágta a kezet. Az ügyfél általában elájul a fáj
dalomtól, és csak hosszú órák múlva tér magához egy kicsit ki
merültén, de felfrissülve.
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Még soha nem fordult elő, hogy valaki a heidézettek kö
zül ne jelent volna meg.
Csak egyszer történt meg, hogy egy végzős gimnazista a
megadott nap előtti estén elutazott a városból, és néhány
napig a környező mezőkön és erdőkben bolyongott. Őrülten ta
láltak rá egy szénakazalban, és bevitték a városi elmegyógy
intézetbe. Még ma is ott van. Megmentette a kezét, de örökre
eszét vesztette.

Szent József
Az összes katolikus szent közül
legjobban Szent Józsefet szeretem
mert nem volt mazochista
sem perverz
csak szakember
mindig azzal a fejszével
a fejsze nélkül talán úgy érezte
mintha nyomorék lenne a karja
és bár nehezére esett
felnevelte a Gyermeket
akiről tudta
hogy nem az ő fia
hanem Istené
vagy valaki másé
és amikor a rendőrség elől menekültek
a Ramszeszek embertelen épületeinek kulisszái között
/talán ezért hívják a rendőröket/
vitte a gyermeket
és a legnehezebb kosarat
1957

Szerelem

Csak úgy csináld hogy ne legyen gyerek
Csak úgy csináld hogy ne legyen gyerek
Ez a nem létező csecsemő
szerelmünk szemefénye
gyógyszertárakban vásárolunk neki kelengyét
és trafikokban ahol dohányt
és hegyekre-tavakra táruló képeslapokat kapni
egyáltalán jobban törődünk vele mintha lenne
de mégis
... oáoá
állandóan bőg nekünk és hisztizik
olyankor mesélni kell neki
a steril csipeszekről
melyek érintése egyáltalán nem fáj
és nem hagynak nyomot
akkor megnyugszik
sajnos
nem sokáig.
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Papucsállatka

A gyerekek kedvesebbek a felnőtteknél
az állatok kedvesebbek a gyerekeknél
azt mondod ha igy gondolkozom
arra a megállapitásra kell jutnom
hogy az egysejtű papucsállatka a legkedvesebb
na és aztán
kedvesebb nekem a papucsállatka
nálad te rohadék

1957
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A muskátlikat öntözgető rákbeteg dala

A rák gyógyíthatatlan betegség
A halál jelensége elkerülhetetlen
Muris öltözékben csikós pizsamában
Öntözgetem a muskátlikat
A vérvörös muskátlikat
A tejfehér muskátlikat
Égszínkék nyárpengésben alkonyaikor
A kórházi balkonon
A madarak harmatot jósolnak doktor ur
A harmat hőség fehér tombolását
Én öntözgetem a muskátlikat
Bölcs fehér doktor ur
A rák gyógyíthatatlan betegség
Az élet győzhetetlen tartalom
Vigyázni kell a fülledt napokon
A muskátlik el ne hervadjanak

1957

Bapp Éva fordításai
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Zoltán:

++++++++++++-

amikor az utcánk végén felrobbant a transzformátor

REGITATIVÓ KANTÁTA

Személyek :
ELSŐ BESZÉLŐ
MÁSODIK BESZÉLŐ
FÉRÉI KÓRUS
NŐI KÓRUS
GY ERl'IEKKÓRUS
EGY FÉRFI HANG A KÓRUSBÓL
EGY NŐI HANG A KÓRUSBÓL
ELEKTRONIKUS HANG
JEAN JACQUES ROUSSEAU ÉNEKEL, mint egy hőstenor
A TANÍTÓ
RÁDIÓTECHNIKAI ZÖREJEK, HANGEFFEKTUSOK
és
G RÁMA FON-FELV ÉTELEK

ELSŐ BESZÉLŐ

Prológus. Örüljünk és örvendezzünk, és ad
junk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány
mennyegzője, és az 5 felesége elkészítette
magát. János jelenésekről, tizenkilenc, hét
AMIKOR AZ UTCÁNK VÉGÉIT FELROBBANT A TRANSZ
FORMÁTOR. AllegrettoMÁSODIK BESZÉLŐ
Mindennapi cselekedeteink, tevékenységünk
/munka, testi és szellemi szükségleteink
kielégítése, feszes napirend/ elgépiesedésével - a.mi mellékesen bizonyos biztonság
érzetet is.ad - már a legkisebb változások
ra, anomáliákra is a legelképzelhetetlenebb
reakciókkal válaszolhatunk.
ELSŐ BESZÉLŐ
... Pedig reggel még tulajdonképpen a nap
is sütött, kellemesen meleg volt, a nyári
nap már vesztett egyforraié dühéből, amely/?! még néhány hete sói izzadsagcseppek
hektoliterjeit szippantotta ki a város la
kóinak bőréből.

MÁSODIK BESZÉLŐ
J. is alapjában véve vidáman lépett ki la
kásából. Ugyanúgy járt-kelt a városban
a metroállomásokon, ugyanazt az arckifejezést
öltötte magára, mint tegnap vagy tegnapelőtt,
vagy holnap - csaknem bizonyára. Rendezett
nyugodt életet élt, természetesen voltak
problémái is...
ELSŐ BESZÉLŐ
... Felesége néhány ideges fintora...
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EGY FÉRFI HAITG A KÓRUSBÓL
Mikor beérek a munkahelyemre, mindig vizelnem kell, de gyűlölöm a nyilvános WC-ket,
Székrekedés kinoz, és álmatlanságban szenve
dek, a legkisebb neszre is felébredek éjsza
kánként ,
MÁSODIK BESZÉLŐ
Ezek voltak életének legnagyobb problémái
ELSŐ BESZÉLŐ
Különféle rendszabályok lebegtek előtte, J-t
felvilágosultnak és erkölcsösnek nevelték.
FÉRFI KÓRUS
Bélrendszeredet esténként, reggelenként ki
kell nyitnod, el kell lazitanod.
NŐI KÓRUS
Azért szeretkezz a feleségeddel /lehetőleg
minél változatosabban/, hogy

n e k i

szerezz örömet.
FÉRFI KÓRUS
Az utcán, a földalattin a legközönyösebb vi
selkedés a célszerű, nem szabad ok nélkül
vigyorogni, mert még azt hiszikrrólad,
i d e g e n

vagy és hülye, de azt se mu

tasd, hogy teljesen le vagy kmbozódva...
GYERMEKKÓRUS
Légy pesszimista, hisz milyen nagy öröm az
ha kellemesen csalódsz!
ELSŐ BESZÉLŐ
Satöbbi, s J. ur igyekezett eleget tenni ezeknek a - tudatában transzparensek gyanánt
- megjelenő jelszavaknak, reguláknak, hogy
még harmonikusabbá tegye az életét
/légköri zajok, majd éles, rövid sivitás/
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ELSŐ BESZÉLŐ
... Már a munkahelyén kezdődtek a problé
mák. J. tudományos cikkek kivonatolásával
foglalatoskodott. Délelőtt tiz felé áttele
fonál az osztályvezetője...
/Katonabakancsok ütemes robaja hallatszik,
közben Les Preludes/

MÁSODIK BESZÉLŐ
Dél felé újabb telefont kap...
TANÍTÓ
Péter osztályfőnöke vagyok, no ne ijedjen
meg. Meg kellene beszélnünk néhány dolgot
a fiával kapcsolatban. Éln egy szabadgondolkodású, nyilt ember vagyok. Jó lenne, ha
együtt ebédelhetnénk.
MÁSODIK BESZÉLŐ
Megbeszélik, hogy hol, J. három állomást
utazik a földalattin, majd az állomás
szintjén elhelyezett gyorsbüfében talál
koznak
NŐI KÓRUS
Akkoriban már nem volt vallás, egyházak,
templomok. A templomokban sasokat és véresé
két röptettek: ez volt az új kor zenéje.
A gyóntatószékeket pedig nyilvános étkezdék
be szállították. J. és a Tanitó beültek
egy ilyen gyóntatószékbe; a vesszőrácson
keresztül igy szólt a Tanitó:
TANÍTÓ
Minden az ókori Midász király esetéhez ha
sonlít
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ELSŐ BESZÉLŐ

- mondja az alighanem félrészeg osztályfőnök.
TANÍTÓ
... mindenhez, amihez csak hozzáérünk,
arannyá változik, igy megy ez most is, már
majdnem mindent automatizáltunk, a tudósok cso
dálatosabbnál csodálatosabb felfedezéseket
tesznek, de megvalósíthatatlanok, mert három
hét alatt elavulttá bálnak, s jönnek az újab
bak, a számítóközpontok pedig egyre több ener
giát, embert, pénzt zabáinak, maga is például
számitógépeknek készit kivonatokat, ugye, szó
val minden csillog-villog, de ezt még azért nem
lehet megenni, ebbe a csillogásba-villogásba
fogunk beledögleni, és ugye itt van a maga
fia is, jó, tudom, a mai gyerekek mennyire
fejlettebbek a régebbi idők gyerekeinél,
de azért mégis furcsa, hogy a maga fiának,
a 13 éves Péternek - akármennyire is divat
mostanában - homoszexuális hajlamai legyenek,
nomeg ezek a szendvicsek, hallott már Malthusról?, nem, no mindegy, szóval minden fel
gyorsul, annyira gyors, hogy mi már semmit
sem érhetünk el, lassúak vagyunk ehhez a
tempóhoz képest, elérkeztünk képességeink
legvégső határához, ugye kifizeti a szendvi
cseket, volt egy koffeinmentes kávé is,
köszönöm, egyszer igazán beszélgethetnénk
erről a Malthusról, meg a sakktáblára rakott
búzaszemekről...
ELSŐ BESZÉLŐ
J.-nek e beszélgetés után olyan képzete tá
mad, miszerint minden ember egy végtelenbe
nyúló, végtelen magasan feszülő kötélen egyen
súlyoz; az egyensúlyozás maga az élet. El is
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képzelte

i g y ,

s

le

is rajzolta magát

egy Nature-cikk kivonatának szélére; bekunkorodó tagokkal, esernyővel kalapban, ame
lyen kis harang vagy csengő csilingel, egyen
súlyozva a végtelen kötélen, mellére pedig
egy női alak van tetoválva, melynek háromszál
haját a szél lobogtatja,
/Egy régi hanglemez ropogása, majd egy
Karády-szám: Ez lett a vesztünk,,./
ELSŐ BESZÉLŐ
Minden házaspárnak megvannak a sajátos
szokásai. /Légköri zajok, a hanglemez ropo
gása/ ... most J.-né idegesen nézett férjé
re... /a hang elhalkul, visszatér/...
az ebédlő ajtajában állt, a konyhába hivta,
a tükör elé, J.-né ideges lassúsággal,
valami miméit közönnyel átitatott mozgással
közeledett a konyha felé: párhuzamosan
előre néző lábfejek, leszorított kezek,
forgó fej. Ez a sajátos szokás az volt,
hogy J. és J.-né a konyhában, nappal, a
tükör előtt szerettek leginkább nemileg
érintkezni sine ira et studio, J. már
intett is a feleségének, hogy vesse le
az overallját, s már térdre is bukott,
de J.-né megrázta a fejét és ellépett
J.-től.
FÉRFI HANG
Mi bajod van? ügy tudom, két nappal eze
lőtt fejezted be a mensest...
NŐI HANG
Nem... még most is...
FÉRFI HANG
Na, és?
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NŐI HANG
Igazán megszokhattad volna, hogy ezt nálam
nehéz előre kiszámítani.
FÉRFI HANG
Pedig te szeretted legjobban a tükör előtt..
Ez csak kifogás.
NŐI HANG
Nem, ma tényleg nem.
ELSŐ BESZÉLŐ
A család tévézéssel tölti az estét, a tv-falon
egy elvont emóciós játék megy, de J. máson
töpreng, gondolkozik.
FÉRFI HANG
Hülye nap volt a mai, igazán hülye egy nap,
rossz napom...
MÁSODIK BESZÉLŐ
J» már-már álomba zuhan, de ekkor valami olyasmi történik, ami talán még soha;
sötét lesz, a tv-falban valami kattan.
Egy másodperc csend, majd felesége elkezd
sikoltozni, "a kurva életbe", gondolja J„
ELEKTRONIKUS HANG
ha

n i n c s

h e t

-

-

n e m

h i d e g

l e 

l e s z -

nem lehet élni, ha nincs fény - m i

l e s z

v e l ü n k

n e m

l e h e t
a
NŐI KÓRUS elkezd sikoltozni
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MÁSODIK BESZÉLŐ
J. is félni kezd, kiskorában nagyon félt a sö
tétségtől, J.-né tovább sikoltozik.
FÉRFI HANGIgazán hülye nap, pedig ő szerette legjobban
a tükör előtt
ELSŐ BESZÉLŐ
Kifogást, kifogásra halmoz, gondolkozik, s
ekkor milliónyi agyon át suhan a gondolat,
hogy
FÉRFI KÓRUS
Az áramszünet, amely oly ritkán következik
be, nem jelenti feltétlenül a halált.
De a sötétség eltakar, a sötétség diszkrét
a sötétség száján mutatóujjával jár...
FÉRFI HANG
Tényleg, igaza van annak a tanítónak,
túl sok életünkben a c sillogás-villogás,
a fényben pucérok vagyaink, de most...
MÁSODIK BESZÉLŐ
J. keze mozogni kezd a sötétben, s kezében
a szétbelezett E-pszichoszintetizátor henge
rével abba az irányba sújt, amerre a sikolto
zó, idegtépő hang forrását sejti
NŐI KÓRUS
... az ŐSOCEÁNVIZtől nedves hengerrel a
kezében
ELSŐ BESZÉLŐ
Lerohan a lépcsőkön, úgy érzi üldözik, a
szerkezetet arra hajit ja, amerre az üldözőit,
azoknak lábdobogása alapján érzi
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/Egy Liszt-orgonamü hallatszik, miközben a
házat idegtépő üvöltések, sikolyok kavarják
fel cukros nyugalmából./
J. gyűlöletet érez, a garázs felé rohan.
Vadul végighajt a lakónegyedet és a belvárost
összekötő autóúton. Távolból fényt lát, talán
újra kigyulladt a villany, de néhány kilo
méter után észreveszi, hogy csak
autók égnek az út másik pályáján.
A belv- /recsegés, ropogás/

/Madárfütty, lombsusogás/
GYERMEKKÓRUS
INTERMEZZO. A LOVAK SZÉP ÁLLATOK.
A LOVAKNÁL SZEBBEK A TEVÉK. A TEKNŐS
BÉKA IS SZÉP ÁLLAT. UGYE, NEKED IS
TETSZIK EZ AZ ELEFÁNT?
ELSŐ BESZÉLŐ
Az autórádióban arról beszélnek...
ELEKTRONIKUS HANG
Éppen ideje, hogy felébredjünk, be kell
látnunk, hogy ez nem mehet igy tovább.
Meddig pusztítjuk még a természetet?
Vissza kell térnünk a régi állapotokhoz.
Közös lét szelleme forrassza újra össze
a lelkeket. Vissza kell állítanunk a
szeretet intézményét, mindenki szeressen
mindenkit. Tartozzanak egymáshoz egymásnak
az emberek. Ejtsétek szerét kishugaitok
boldogságának, gyönyörűségének. Nap mint
nap térjetek vissza az anyai ölbe. És
ne felejtsétek el, hogy az ember leghűsé
gesebb barátja a kutya és a ló!
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♦

ELSŐ BESZÉLŐ

A belváros egyik terén belerohan a sötét
tömegbe, a szélvédője betörik, a motorház
tető felgyürődik. A tér közepén valami ég,
J. nem látja, csak vala.mi különös szagot
érez. Mindenki üvölt, ezernyi ütőér dagad ki
a verejtékes-véres koponyákon. Közben homá
lyosan felpislákol a közvilágitás, de senki
sem törődik a lámpaoszlopokkal, a vezetékek
kel, a bakelit szigetelő fejekkel. Az ember
nek egy furcsa dalt énekelnek...
FÉRFI KÓRUS
El kell pusztítani a gyárakat!
Le kell dönteni a kéményeket!
MÁSODIK BESZÉLŐ
Az autóját bemázolják a környezetvédők
nagy szigmajelzésével, s az elgázolt nyö
szörgő vagy már életlen vérvelős testektől
néhány méterre már J. is üvöltözni kezd, mint
egy sakál, s besorozzák a környzetvédők had
seregébe /bajtársnak szólitják/ s valakitől
azt az utasítást kapja, hogy egy forradalmár
társával induljanak a külvárosba, a gyárak
elpusztítását kell előkészíteniük.
ELSŐ BESZÉLŐ
Kivergődnek a tömegből, s lobogó hajjal
/minthogy szélvédő már nem volt/ a gyárak
felé hajtanak.
ROUSSEAU
Én nem hittem, hogy léteznek még ekkora for
radalmi erők. Én azt hittem, hogy már nem
lehet forrahlmat csinálni ebben a rohadt vi
lágban, hisz mindenki csak a saját életével
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foglalkozik, senkit sem érdekel, hogy mi
történik tőle néhány méterre, egy másik la
kócellában, azt hittem, hogy már nincs olyan
dolog, amiről két»normális ember két percnâ. tovább képes lenne beszélni.», de ma
éjszaka...
FÉRFI HANG
Hogy hÍvnak?
ROUSSEAU
Jean Jacques Rousseau. Végre megláttuk hibá
inkat, s tüzet gyújtunk, hogy megtisztuljunk
s visszatérhessünk a régi, ősi életformá
hoz. Földet művelni, kinn, a szabad levegőn
élni, ördögbe is a gyárakkal, a tv-vel, nem
kell ez nekünk. Fizikai munka kell, izzadt
hónalj, és nincs székrekedés, álmatlanság,
munka után pedig könyvek, s egy végtelen
ostoba, meghágnivaló nő, vagy egy toll és
egy hidegen fénylő, iv fehér papir. Ilikor
láttunk utoljára fát, erdőt? Tudod., milyen
a tehénszar illata? Szagoltál már? Ugye nem?
ELSŐ BESZÉLŐ
Rousseau egy kicsit megdermed J. úr vérben
forgó szemeitől. Újabb tömeg felé közelíte
nek, majd a bartársat egy hatalmas lökés
vágja előre, s sötétből belehajtanak a
tömegbe...
ROUSSEAU
Ember, hiszen ezek is környezetvédők!
/Kerékcsikorgás hallatszik, a karosszéria
dübörgése/

/Sercegés és berregés hallatszik/
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ERPI KÓRUS
Olyan, mintha villámlana. A roncs a villany
telep mellett füstölög. Az egyik trafón ivláng villog, s mintegy végszóra, mire J. is
kiszenved, a trafó még utoljára millió fokos
lángot köp...
/a trafó felrobban/
. .. Majd szétfröccsen a porcelán, sötét, sötét
ség borul a mindenki-rossz-napja utolsó
órájára

del

Előző számunkban Kis Zoltán nevét helytelenül irtuk.
A szerző elnézését kérjük.

/ kardos tiborc /

kollázs
a dohányzás
ártalmasságáról

Hétköznapi dramaturgia
Vékonyak a falak
A bal szomszédból a Sors
Szimfónia

a jobb

Szomszédból a tévékabaré
én meg középen

plusz kocsma

fölött lakunk
Anton Pavlovics Csehov
A DOHÁNYZÁS ÁRTALMASSÁGÁRÓL
cimii egyfelvonásps
monológját
kezdem

" Az üres, tartalmatlan élet erkölcsileg szeplős élet. A közjó szolgálatának
vágya a lélek feltétlen igénye, a személyes boldogság elengedhetetlen feltéte
le kell hogy legyen. Az embernek nem három öl földre és nem csepp tanyá
ra van szüksége, az egész földgolyó, az egész természet kell neki, amely
nek tágas terén kifejtheti szabad szellemének minden sajátságát és képességét."
(Csehov)

A DOHÁNYZÁS
ÁRTALMASSÁGÁRÓL
MONOLÓG EGY FELVONÁSBAN
FORDÍTOTTA
SÍK ENDRE

Ez a monológból kibomló élet-karikatúra egyre megrenditőbben
kezd el a karikatúra alanyáról árulkodni. Eközben pedig mintegy
kritikailag épül újra az emberi élet tartalmáról szóló csehovi
hitvallás.

NYUHIN, IVAN IVANOVICS
Árulkodó név. Az Ivan Ivanovics
a Nyuhin pedig - a "nyuhity"
jelenti azt, aki "szimatol",

- mint gyakorisági mutató,

igéből levezethető'en - egyszerre
"szaglászik",

aki "szippant-tubákol"

és ezt a kifejezést használják a "nem ért valamihez"
"nem is szagol hozzá".

összetételben:

így képes maga a név a darab több aspektusát

már elöljáróban felmutatni.

'A JELENET SZEREPLŐJE
NYUHIN, IVAN IVANOVICS, foglalkozására nézve feleségének, egy zeneiskola
és egy női penzió tulajdonosnőjének a férje "
Ez a karikaturisztikus meghatározás előrevetíti a darab alaphangulatát. Megtud
juk belőle, hogy Nyuhin életét egy kispolgár-miliőbeli "papucsférjség" tölti ki.
Mégpedig egy zeneiskola - és női penzió tulajdonosaként bizonyos polgári "comme
il faut" - birtokos feleség elnyomása alatt.
Torokszoritóan komikus.
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Színhely: vidéki társaskör színpada

Ez a színhely már általánosan is hordoz egyfajta elzártságot, belterjességet, kisszerüséget. A multszázad orosz irodalmában pedig kifejezetten szimbolikus jelen
tőségű a "vidék" mocsárszerüsége, szellemének korlátoltsága, a perspektívák hiá
nya. Azáltal, hogy egy vidéki társaskör színpadán mondja el monológját hó'sünk
- azaz itt tartja meg a dohányzás ártalmasságáról szóló előadását - a szerző' a
mindenkori közönséget is besorolja demonstrációjába, a gesztussal kioszt rá egy
"szerepet". Az olvasó (ha ez egyáltalán feltűnik neki) tudomásul veszi - csak annyi
ban tartozik rá, amennyiben segíti elképzelni számára a szituációt - és lapoz to
vább. ..
A darab azonban egy vérbeli színházi ember írása egy valódi színésznek, aki való
ságos közönség előtt jelenik meg.
És ez a közönség a "vidéki társaskör" tagjává válik, ahogy belép a terembe.
Ennek befogadás-pszichológiai aspektusaiba nem célom belebonyolódni, de megje
gyezném, hogy a néző ilyen "kettős jelenléte" és ennek fontos következményeként
növekvő érdekeltsége, jelenlétének intenzitása - alapmodelljét tekintve - máig a
legmodernebb színházi gesztus. Pszichológia - és színház viszonyában pedig Csehov
újszerű hatást kereső alkotói szándéka - a közönség szerepének megjelölésével (tu
datosan vagy öntudatlanul) - affelé a morenoi "szerepjátszás"-modell felé mutat,
amelyből később a szocio- és pszichodráma - a terápia mellett - mint színházi
módszer létrejött.

Ivan Ivanovics Nyuhin - jónevü színész hosszú oldalszakállt visel, bajusz nélkül felesége nincs attól a perctől kezdve, hogy méltóságteljesen elénk lép egyetlen dolgot akar minket megszólaltatni de mi hallgatunk ö mindent megtesz: - bohóckodik - hazudozik - provokál
földhöz veri magát
- toporzékol de hiába
- mi hallgatunk tovább
ekkor föláll
- leporolja a frakkját mélyen meghajtja magát
- és méltóságteljesen
távozik
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NYUHIN ( h o s s z ú o l d a ls z a k á ll a l, b a ju s z n é lk ü l, r é g i, e ln y ű tt f r a k k b a n ,
m é ltó sá g te lje se n l é p a

s z ín r e , m e g h a jtja

m a g á t, i g a z í t a

m e llé n y é n )

2
i Nyuhin megjelenése egy deklasszálódott, de látszatot tartani igyekvő csinovnyiké.

ÿ

A ruházatával már aszinkronban levő "comme il faut" gesztus-rendszer végigki-

•;

séri majd az egész darabon. Csak későbbi "kiborulása" bontja ezt föl egy időre,

5

hogy aztán újra visszatérjen. Ez a fölcsattanás - visszafelé - egynemübbként értei- ÿ
mezi újra a gesztusok - és a kopott frakk viszonyát, amennyiben e fölcsattanás-

„

ban Nyuhin egyszerreigyekszik mindkettőt megtagadni. De akeretesszerkezet uj- ÿ

!•

'6

ra a régi gesztusokkal és öltözettel zárul. Csakhogy már sokkaltöbb tartalmat

ÿ

hordoznak számunkra,mint az antrénál.

;•

Nyuhinnak szabadelőadást kell tartania a dohányzás ártalmasságáról. Mégpedig a

í

5
felesége parancsára.

Hát ha szabadelőadás, legyen szabadelőadás... Hát ha a

; dohányzás ártalmasságáról (erről a divatos témáról) akkor a "dohányzás ártalmas-

5;
2

! ságáról" (erről a divatos témáról) ... Neki mindegy. Ez a "mindegy" szkeptikusabb, ÿ
; mint amennyire tudóskodóan önhitt... Aztán kioktat, aztán panaszkodik, aztán kibo- >
í rul, aztán megkér, hogy felejtsük el, aztán meg mintha mi sem történt volna.
; ...És előadása parancsba adott témájáról csak a darab elején és végén ejt néhány

;!

! mondatot... Mindez megfejthetetlennek tűnik az IRÓNIA kulcsszava nélkül. Az iró-

;
ft#
; nia napjainkban a sors nagy adománya egy eltűnt koordináta-rendszer helyén. Ezért »
;
í>
! is áll hozzánk olyan közel ez a darab. Már az irói magatartás is ön ironikus.

m

[ Mégpedig úgy önironikus, hogy ugyanakkor minden jellemrajzbeli, életérzésbeli,

■

;

■ dramaturgiai sűrítetten karakterisztikus motívum önmagát kétszeresen is hordozni

;

képes. Egyrészt: skizofrén - mint önironikus gesztus, ami már szükségszerűen

'

hordozza mindazt, amire az iróniája irányul. Másrészt: a gesztus energiája és kö- i
; vetkëzetessége képes arra, hogy egy uj - kicsit a kabaré (sőt: "szürkabaré") és
kicsit a "cirkusz" felé nyitó - de ismét csak meghatározhatatlan műfajt teremtve,
I újra elmondhassa ugyanazt, amire az önirónikus gesztusa irányult.

>
!

Ezen belül pedig még Nyuhin alakja is ironikus.
Miközben magával is ironizál. Csak igy fér meg együtt féregsége és
"mégiscsak-ember" volta. A "féregség" irodalomtörténeti asszociációs
csábitásának engedve azt mondhatnánk: Nyuhin korlátolt félelmének nyelvi
fordulatai sokszor rimelnek Übü papáéval, de alakja KISZOLGÁLTATOTT
SÁGÁBAN sokkal emberibb. És egyáltalán... Ót csak a tizenhármas szám
üldözi... Különben... különben a felesége sem lenne... (?) Dehát: ki is ez
a "feleség" ?...

Lehetséges, hogy Übü papa az, csak Übü mamát ját

szik az "O-Férje-Nyuhin

Feleségeként?.......

joruszomorueztal3-asszámteszi! nekemmársemmisesikerülmegöregedtemelbutultamszomoruszomoru

lisztes areu clown ajkai pirosak homloka közepétől indulva egy vékonyodó fekete vonal húzódik lefelé,
a szeme alatt ér véget ügyetlenül van kifestve,
mint ahogy idétlenül áll rajta a porondmester kidobott frakkja is mégis ez a frakk kapja most a tust, ahogy a clown a porondra lép egyik kezén egy clown bábfigurája most hátat fordit háta a paraván válla fölött játszik a közönségnek a bábbal a bábfigura egyre jobban siránkozva próbál énekelni közben a háttal álló clown kezére, vállára, nyakára
a trapézról lelógó huzalokat erősit végül egy marionett-figura hajlong egy kesztyűsbábbal a kezén
a porondmester kidobott frakkjában -

loruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszomoruszo

A vásári bábjátékok lisztes molnárjának korlátoltságán mulatunk, ahogy Vitéz
László túljár az eszén, degenerált kicsinyességét nevetségessé teszi.
A clown a nevettetésnek és a magányosság tragédiájának ötvözete. A múlt
század irodalma imádta a patológiát. Ha ehhez hozzákapcsoljuk az iróniát, elő
tűnik: a patologikusnak itt egy hivatásos skizofrén, a clown kell hogy megfe
leljen.
Ivan Ivanovics Nyuhin igazi lelepleződése mégsem a clown könnyes arcának
előbukkanása a festék mögül. Inkább az, hogy miközben - eleinte még erre
rájátszva - igazolni akarja magát, egyre tragikusabb tartalmú lirai leleplező
dés történik. Mégpedig két szinten. Az egyik a tudatos önvallomásé. Ez az
"idézőjelben" önleleplezés annál riasztóbbá válik, minél őszintébb. A másik
nem tudatos. Benne a megnyilvánulások vallanak magukról. Ebből kiderül,
hogy Nyuhin egyetlen álma már csak a "megtagadás", amely még a szót ön
magát jelentve is csak tárgyának energiáit és tudat-koloncait hordozná. "
(Nem akarni itt már kevés!)

m:
m

1
1

§SSS

»

»

K tu m ellény. . . (A hátára mutat) N em kell nekem már semmi! M a
gasan és tisztán állok mindenek fölött, én, aki valamikor fiatal és okos
voltam, egyetemre jártam, ábrándoztam, embernek éreztem maga
mat . . . N em kell most már nekem sem m i! Semmi más, csak nyuga-
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A DOHÁNYZÁS ARTALMASSAGARÖL

lo m . . . nyugalom
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Körülnéz, és gyors m ozdulattal felö ltia frakkot) Ü gy

m

Csakhogy ez ugyanaz a motiváció, amely esküvői frakkját bohócruhaként kény
szerei rá már harminchárom éve. Ez zárja látványosan magába. így csinál a
clown magából bábfigurát, az pedig belőle marionettet.
Egész életében egyetlen dolgot szeretett volna: nyugalmat.
Ez sodorta ebbe a helyzetbe is, ahonnan most nyugalomba szeretne menekülni.
De rettegése a - már egészen távoli, és számára megragadhatatlan ködképpé
váló - történéstől, tehát a nyugalom iránti vágya nagyobb annál, hogy akárcsak
a valóságos menekülés történését is vállalja feltett nyugalma érdekében.
Féltett nyugalma nem egyszerűen legyőzi feltett nyugalmát, hanem

végsősoron

•egy vele.
"Önkatarzisa", amely egy pohárka ital (a felejtés elixirje helyett az emlékezés
elixirje) hatásának felidézéséből bomlik ki, e magukról valló és bevallott motí
vumok együttes megnyilvánulásaitól válik megrázó erejűvé.

estéli pantomim - etűd romos belső udvar - közepén megtépázott tábori sátor az ázott föld vastagon leszórva fürészporral a sátor közepén viharlámpa lóg alatta dobogószerüen ládák egymás mellett körben szétdobálva tábori székek - néhány törött karosszék Nyuhin tesz-vesz közöttük - más nincs a sátorban - közeledő ostromzaj
persze poloskák hemzsegnek... - hátizsákjából kopott frakkot húz elő óvatosan porolgatja - rongyaira veszi kihúzza magát és méltóságteljesen a ládákra lép ... körbehajlong - igazit ruháján, oldalszakállát fésüli szkeptikus képet vág - túl nagy gesztusokkal legyint vállát vonogatja - álmatagon - fitymáló ajkakkal bámul körül most egyetlen szöszt vesz észre frakkja vállán túl széles mozdulatokkal próbálja leverni nem sikerül az egész frakk különben is tele van piszokkal
és amúgy is hemzsegnek rajta a poloskák egyre vadabbul döngeti a vállát eredménytelenül végül lerántja magáról a frakkot a dühtől szinte extázisbán megtapossa közeledő ostromzaj hirtelen fölkapja és magára veszi a frakkot körülnéz valószinütlenül kihúzza magát lelép a ládáról és méltóságteljesen
távozik egészen közeli ostromzaj valami becsapódik (vagy mégsem)
a viharlámpa elalszik csönd -
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Nyuhin maga is dohányzik - nem esik tehát szó komolyan a dohányzás ártal
másságáról. Azonban Nyuhin maga is "dohányzik", tehát ezzel szemben szó
esik arról, hogy a "dohányzás ártalmas ..."
A "tubákoló" ugyanis csak egyetlen témában kompetens - abban a témában,
hogy nem kompetens saját életében. És erről a témáról ad elő: a "dohányzás
ártalmass ágáról.
Az eredeti tehát a darab végére már csak a "nevét adja" az újonnan, a da
rab során alakult "dohányzás ártalmassága" tartalomnak.
így történhet, hogy a darab legvégére Nyuhin és Csehov iróniája összemosó
dik - és együtt fejezik be az előadást:

"Mondanivalómat ezzel befejeztem,
DIXI ET ANIMAM LEVAVI ! "

"KOLLÁZS"

mondás:

"MA G Y A R DOHÁNYIPAR"
20 db cigaretta ára: 10, -Ft
A DOHÁNYZÁS KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE !"
(részlet)

/kardos tiborc/

Székely Ákos:
forgatható indulatok
ara szól fehér pap írón egész éne kk
át magas cé lokált alvezér elve passz
ül ihat ás körrel k őr bejár rend ki v
ön far kába kap ismét lő dőli heg ön
láz adóin dúl attól dagad ózva vitor
ÁBA TÉP EMŐ KÉT MIND Hl
ÜKBE UJ A K NŐNEK A HELY

KÜVETTACIMKE

mücsont^ ^ 2ik

^ro

lebeny

onnan izál innen nyalal rá pen
dűl gy húron illu és zió st/b/
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encilezett vepÿs ággal capskod
lilla cimpa boldog mosoly hull
ámzó álszak áll aljközben ring
16 fa rock Pénisz S°mba é segg
ész /k/éjjel dörzs öli /k/ezét
Lear a fülkeres és mííkösz örül

Egy pohár Icviz
Hagy Gáspár .remenstruáit sajt(o)jáho
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Garaczi László

Arc
Kezes. Akar. Idomul.
Legyen ennyi elég:
hártyányi kesztyű.
Idegpályák végén, mint lasszón.
Gének tavasza. Fegyelem. Latyak.
Önemésztés VAGY önpusztitás.
Legyen ennyi elég:
Lubickol a megfogalmazhatóságban.

Huszonhat
kezdetnek ennyi elég
végzetnek ennyi sok
soknak ennyi kezdet
elégnek ennyi végzet
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A szinkópa-hal rejtély

2 nagymamádra és
2 nagypapádra még
csakcsak szoktál

gondolni

de eszedbe jutott-e valaha
hogy a vizben oldódó hal
vagy a halban oldódó horog
vagy éppen a stégen oldódó horgász
stb. mellett ott
ott
ott
ott
ott a helye Sartre ünnepi szavainak
a tárgyaknak nem volna szabad
megérinteniük az embert
vagy másképp felötlött-e benned valaha
hogy nem 2 hanem 4 dédnagyival rendelkezel
és hogy hasonló a helyzet a dédpapikkaü
no és az ükök jobb rá se gondolni
16 fergeteges koitusz
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Két Tjlrike-'song
"A rock and roll egy ember,
nem tarthatod szemmel,
a rock and roll egy állat,
veszélyesebb nálad"
M. P.
1.
Elfolyt összes véred már,
nincs jótanács, nincs tanár.
Fel ne ébredj, mert az a halál.
Egy vörös ringyó szobádban áll,
szived helyén követ talál.
Fel ne ébredj, mert az a halál.
A kapu alatt Ulrike vár,
Pezsgő nála és kaviár.
Fel ne ébredj, mert az a halál.

2

.

úgy bánom hogy rádtaláltam
soha nem jött akit vártam
elég lenne a teste
minden áldott este
nem hiv félelem és jóság
akasztott ember a valóság

nagyon szép vagy és nagyon rut
keletről nincs visszaút
ki igazit ja helyre
kapitálist und kleine
tanuld meg hogy vasárnap
szeretni kell a hazádat
elvéreznek a hasad alatt
vagy vértelenek a forradalmak
minden egyre megy
egyre több a kegy
kopj le vagy tettesd a békét
úgy sem éred meg a végét

Bédekker
Az első, ami szembetűnik az embereken,
hogy talponállók és temetetlenek.
Temetetlenek és zömöt képeznek.
Birtokolnak két fület, két szemet,
meg egy orrot /orrr-gazdak/.
Ha kell, terpeszbe állnak és ha kell,
törrrrzsüket egyenesen előredöntik.
Nem kukoricáznak.
Nem trrrrafikálnak.
Csak képezik a zömöt.
+

Nyugat-ázsiában kiguvad egy ország.
Kompót-ország, kompót-ország
Fekete kéz ®s fekete haj.
Csak a tam-tam dobok vad robaja.
Támadnak az arabok,
és mi csak iszogatunk.
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Köröttünk meg felkoncolódnak,
szörnyethalódnak, kardélre lányodnak,
a részegek kardélre hánynak.
A fékomadta hepciás mindenit.
De valami mindig megmarad.
Az irmag.

Kocsma a Fő utca kanyarulatában.
"Fogódzkodni tessék-lássék".
A barátommal együtt szeretjük a barátomat.
/Őszintének lenni annyi, mint bevallani másoknak,
hogy kételkedünk az őszinteségükben./
Te, öreg, falni kéne valamit.
Csókolom, Dunakavics van?
VAN - válaszolja a nő és kétértelműen vigyorog.
Barátom hüppögve botorkál vissza:
engem most megshurcoltak, engem, kérlek...
Sir, sir, sir.
Gyere, igyunk egyet a béke poraira.
De ő csak hajtogatja:
vége, vége, bottal ütöm a nyomom,
vége, már nem is állok szándékomban,
beadom a kulcsot, befellegzek,
dugámba dőlök,
vége, vége

Simon Ferenc
Megrepedezettségeim
I.
Fáradt vagyok.
Pihenni szeretnék.
Mint óriás oszlopok omolnak rám
az esték.
II.
Ülök kint a lépcsőn
Egyedül
Távolban kutyák ugatása
Halk esti nesz szivemben
Elvegyül
Rég elmúlt romantika
fénye dereng a. hold
dermesztő sugarán
Keresztül
S agyamban "A ROMLÁS VIRÁGAI"
nyilának.
III.
KiKaKtuszosodott napoK
Kigyómart éjszaKáX
IV.
Hideg, borzongató hullám
fut át testemen.
Nem mozdul már semmi
Széttöredeztem.
Össze kell söpörni.
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Jelenlétvesztés
létünkkel összezártan
állunk szoborrá dermedten
egy faltaiéin szobában
hol már a semmi sincs ielen
csak a hiányok hegedülnek
mozdulatlanul szüntelen s magunkból éneink kiesnek

185

Horváth Tamás :
U;i emberképek - kritika és támpontok a választáshoz
/V itaanyag'V
Társadalmi utópia kidolgozásához feltétlenül szükséges
határozott emberfelfogás kialakítása. Liska Tibor manapság
sok vitát kiváltó gazdasági-társadalmi modellje szokatlanul
konzekvens emberképet rajzol meg. A rendszerben rejlő érték
tételezés azonban nemcsak önmagában érdemes az elemzésre, ha
nem mint történelmi folyamat eredménye is. A piacnak az ér
tékeiére gyakorolt hatását történetileg vizsgálva mód nyílik
vele szembenálló, vagy kiegészítő értékrendszerek megragadá
sára, és ezúton új alternatívák kialakítására. A Liska-rnodell
feltárását tehát az indokolja, hogy koherensen épit ki egy
meghatározott, a piacra épülő értékrendszert, ezért rajta ke
resztül bizonyos "ideáltípust" elemezhetünk. I-íásrészt a modell
hiveinek várhatóan tovább növekvő tábora a rend.szer társaddal!
funkcióját is bizonyltja: a fennálló társadalom legsúlyosabb
bajaira /innováció és ösztönzés elégtelensége, a bürokratikus
apparátus fojtogató hatása, stb./ kinál gyógyirt.
Bár lenne még négy-öt ilyen alternativa! - idézhetjük a
Siklaky Istvántól hallott mondatot. - "De nincs." - tesszük
hozzá sokszor magánbeszélgetéseink során. Talán kissé sommás
ez a megállapitás, mégis nagyon alkalmas arra, hogy e dolgo
zat Írójának a modellhez való viszoryát kifejezze. Noha a
Jelen-kritika állításaival csak egyetérteni lehet, Liska ér
téktételezése azonban megkérdőjelezhető. Annak magától érte
tődő /eredendően épp igy/ volta ugyanis korántsem olyan egy
értelmű, mint ahogy ez rendszeréből kitűnik. A továbbiakban
kifejtend.ő kritika a rendszer előfeltevéseinek vizsgálatán
keresztül próbálja ezt az állitást igazolni. Elemzésem gyen
géje, hogy igazában nincs platformja, azaz nincs - egyelőre másik modell, amelyet ütköztethetnénk. De a "nincs más lehe
tőség" kijelentésből nem következik a meglévő egy "választá
sának" szükségessége. A Liska-modell emberfelfogásának vizs
gálata során egy másfajta értékválasztáshoz szeretnék támpon
tokat adni. Ezzel talán másik modell felvázolásához nyújtok
adalékokat, anélkül, hogy magam látnám a készet; valahogy úgy,
ahogy a Mengyelejev-féle periódusos rendszer is Jó pár üres
kockát foglal^magában.- A társadalmi "üres kockák" betöltése
pasze olyan vállalkozás, melynek kimenetele - legalábbis ké
tes.

^ Az Interdiszciplináris Tudományos Diákkör 1982. március
13-i szekcióülésén vitaanyagként szerepelt ez a dolgozat, mely
Liska Tibor szocialista vállalkozási modelljének emberfelfogá
sát vizsgálja. Ezen keresztül egy megközelitési mód felvázolá
sára tesz kísérletet. Az állítások bizonyítása korántsem teljes
értékű.
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E hozzáállás a választáshoz való képtelenség bevallásaként
is értelmezhető. Ez esetben nem másról van szó, mint kételyek
közzétételéről. A komplex vállalkozói rendszer hiveit nem aka
rom megingatni, csak segítséget nyújtani a felelősségteljes vá
lasztáshoz. Az értéktételezések elemzése során a modellt mint
egységes egészet vizsgálom. A részleges bevezetés, kísérletek
kérdésével látszólag nem foglalkozom, mert rendszerek értelme
zésekor célszerű viszonylag tiszta formákat alapul venni. - No
ha a gyakorlatból mindig hiányzik az efféle egyneműség.
vállalkozó ideáltípusa
A Liska-modell központi alakja a vállalkozó. A mai magyar
társadalomban a második gazdaság és modellkísérletek révén egy
re inkább reálissá váló alakot Liska szembeállítja a hierarchi
ába beépült ember típusával. A vállalkozó ideáltípusát ebben a
relációban a következőképpen jellemezhetjük. Autonóm, szabad
lény, aki tevékenységének irányát önállóan szabja meg; képes
ségeit, főként kreativitását korlátozás nélkül bontakoztathat
ja ki. A hatóságoktól függetlenül, szabadon hozza gazdasági dön
téseit,^ és teljes mértékben felelős értük: a sikerből származó
nyereség az övé, a bukás egzisztenciájában érinti. Nem kénysze
rül arra, hogy - Liska szavaival - "éles nyelvcsapásokkal" egyen
gesse előmenetele útját, a főnökök véleményére nem, csakis a
piac igényeire kell tekintettel lennie. Nem kell görcsösen ra
gaszkodnia a termelő eszközökhöz: ügyes stratégiával nyereségét
megőrizve nyergeiket át bármikor a korának, változó érdeklődé
sének, céljainak megfelelő más szakterületekre, vagy akár ki is
vonulhat - egzisztenciája fenntartásával - a vállalkozói szférá
ból. Öntudatát mi sem szilárdíthatja jobban, mint az a tudat,
hogy saját nyereségérdekeltségének minél teljesebb kielégítése
a rendszer konstrukciója folytán a társadalom egészének érdekét
szolgálja. A "társadalom egésze" azonban ez esetben nem merő
absztrakció, még látszólag sem ellentmondás, mert a jól gazdál
kodó nem saját érdeke ellenére hizlalja a többieket, hanem a rálicitáláson keresztül minden egyes társának a nagyobb kockázatvállalással elérhető nagyobb nyereség megszerzésének lehetősé
gét kinálja. I'indenki "tarisznyájában hordja a marsallbotját".
i\z Ily módon megrajzolt ideáltípus kétségtelenül rendkívül
vonzó, különösen a létező, mai magyar típusokhoz mérten. K o m á i
János: A hiány cimii könyvében szereplő hasonló birálat alapján
mondhatjuk, hogy ez esetben az együk séma tényleges tapasztala
tával áll szemben egy másik - ideális, tiszta formája. Ebből nem
a modell kritikájának igaztalansága következik /ellenkezőleg/,
A modellel kapcsolatos ellenvetéseket azonban lehetséges más
ideális feltételezések talajáról megtenni; tehát a modell biralata során aligha jogos visszakérdezni: na, és most talán
jobb? A dilemma nem a fennálló és az elképzelt között van, ha
nem a modell és másféle modellek között.
Vitatható az ideáltípusban rejlő értéktételezés0 Liska azt
feltételezi, hogy az ember gazdasági tevékenységét eredendően
a pénz- /nyereség-/ érdekeltség motiválja. Holott az emberek
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tevékenységére más indítékok is jellemzőek.7' Ilyen például kü
lönösen a vezető beosztásúak esetében az azonosulás a munkakör
rel, az a törekvés, hogy a dolgozó a rábizott részleg, egység
zavartalan működőképességét biztosítsa.
De ösztönző erőt nyújthatnak a konkrét társadalmi viszo
nyok is: jutalmak, büntetések, anyagi és erkölcsi ösztönzők,
ambiciók, távlatok vagy ellenkező előjellel félelmek, illetve
a felettes szetv helyeslése. Egyáltalán a funkció, a társadalmi
szerep hatása lehet erősebb, mint a közvetlen anyagi érdekelt
ségé. A gazdaság a társadalomba beágyazottan, a társadalomért
van, nem pedig önmagáért. Az egyén elsősorban társadalmi javai
megőrzése, gyarapítása érdekében tevékenykedik, nem pedig anya
gi javak felhalmozása a célja. Mindezt persze ugyancsak saját
jól felfogott érdeke alapján teszi. Mivel azonban az ember ere
dendően társadalmi lény, valójában ez nem dichotómia. Vagyis a
pénzérdekeltséggel nem holni romantikus értékeket állitunk szem
be. Továbbá a motivációk felsorolásával nem azt állitom, hogy
ezek fejlettebbek a pénzösztönzőnél, hanem csak leszögeztem lé
tüket. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az emlitett tényezők nem
nevezhetők eleve deviánsnak vagy meghaladottnak a történelmi
fejlődés folyamatában.
Az eddig leírtaknak ellene vethető, hogy a modell egyálta
lán nem helyezi minden más érték fölé a nyereségérdekeltséget:
a korszakos vivmány éppen a szabadság biztosításában rejlik;
aki nem érez kedvet vagy tehetséget magában a vállalkozáshoz,
annak nem kell erőszakot tennie magán: szövetkezhet egy mened
zserrel, aki leveszi válláról a nem szívesen vállalt terheket,
vagy élhet - igaz, nem fényűzően - társadalmi örökségéből is.
A rendszernek e biztosítékai azonban inkább liberalizmust,
mintsem tényleges szabadságot biztosítanak. Szélsőséges példát
véve: ha valaki nem akar vállalkozni, de azért társadalmilag
feltehetően hasznos vagy távlatilag értékes tevékenységet foly
tat, és történetesen nem talál menedzselő vállalkozót, akkor
noha a garanciák révén biztosított számára egy olyan státusz,
ami civilizált társadalomtól megilleti a még oly haszontalan
tagot is, de semmiképpen sem kaphat annyit, mint egy közepes
vállalkozó. Persze minden társadalomban vannak és lesznek el
kallódd értékek, és nem is az egyenlőséget kénem számon /3.
rendszer axiómái között szerepel, hogy a jövedelmek kiegyenlitése nem célja/, csak megállapítom, hogy a modellben rejlő li
beralizmus nagyon is határozottan előnyben részesit bizonyos
értékeket /főként a. piaci nyereséget/. Ebből következően iuás
értékek nem szabadon ezek mellett, hanem nekik alárendelten
jelennek meg. - Ahhoz persze kétség sem fér, hogy egy hiérarchi
sait, túlbiztosított polit lkai-társadalmi rendszerből nézve e h
az e£félr- liberálisnál« is csábítóan kívánatos,'

x /. kifejtés K o m á i János: A hiány cinéi könyvének emberfelfogása es ?olányi Károly: Az archaikus társadalom és a gaz
dasági szemlélet c. müve alapján történik.
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Lehetséges "ellen"-értekek
Lsek után logikus a kérdés: milyen értékeket állíthatunk
szembe a modell tételezéseivel? A válasz nem könnyű. - A léte
ző szocializmus értékeivel való összevetés nem lenne gyümöl
csöző. /A deklarált elvek és a realizált célkitűzések közötti
viszony meghatározása ezen az absztrakciós szinten csaknem meg
oldhatatlan feladat volna./ Ezért más utat választunk.
A Liska-modell értékorientációja, emberfelfogása tulaj
donképpen a klasszikus kapitalizmusét fejleszti tovább, azt
emeli egy új minőség szintjére. Hangsúlyosom: a kérdést ebben
az esetben nem történeti szempontból vetem fel, hiszen a modell
esetleges bevezetéséhez nagyon is szükséges a termelő eszközök
társadalmi tulajdonba vétele, sőt talán az ilyen formában való
tartós funkcionálás is. Aligha képzelhető el a modell megvalósitása magántulajdonosi struktúrában. Világos továbbá, hogy e
rendszer jelentősen túllép a klasszikus kapitalizmuson főként
azzal, hogy nincs magántulajdon, a termelőeszközök nem monopo
lizálhatok. A terraeles fejlődését éppen a XIX. században meg
nem valósult teljes vállalkozói szabadsággal biztosítja. A
klasszikus kapitalizmussal való analógia csak annyiban szük
séges, amennyiben a prekapitalista társadalmakat viszonjűtjuk:
a nem piaci formációk milyen egyéb értékeket részesítenek előnvben? Feltételezzük tehát,"hogy ezek pl. a termelés nem anya
gi érdekű motivációi nem a fejletlenségből adódó korlátok vol
tak. Az ily módon megragadott értékeket absztraháljuk és megpró
báljuk őket tartalommal megtölteni a m o d e m társadalmak viszo
nyai között. A tradicionális társadalmak vizsgálatakor nagyban
épitünk Polányi Károly már említett müvére.
^Talán azt sem felesleges leszögezni, hogy a prekapitalista
formációk gazdasága éppúgy működésre és növekedésre' képes, mint
ahogy a K o m á i által elemzett erőforrás-korlátos /tipikusan terv
utasításos szocialista/ gazdaság. A nem-piaci jelleg tehát önma
gában még nem vonja maga után az anyagi termelés fejlődésének
megrekedését, a társadalom stagnálását. Pusztán más értékhordo
zó tényezők kerülnek vagy inkább kerülhetnek előtérbe. A továb
biakban a teljesség igénye nélkül elemzünk néhány ilyen értékmozzanatot .
a/ /a munka/ Az ember gazdasági tevékenységét nem kizáró
lag a haszonszerzés motiválja. A munka értelme nem az eladásra
termelésben, hanem önkiteljesitő jellegében rejlik. A csak pén
zért végzett munka puszta eszköz a nem-munkaidőben élt "igazi"
élet realizálásához. Holott a munka önérték is lehet. Részben,
mert képes közvetíteni az egyéni képességeket,^tevékenységet a
társadalom számára ; - másrészt, mert a munka tárgyain keresz
tül mindezeket a közösség tagjai is elsajátíthatják. A munkate
vékenység ezáltal közvetlenül is, közvetve is az egyéni emberi
kiteljesedés eszközévé válhat.
A ^munka elidegenült voltának felszámolása azonban aligha
várható a közeli jövőben. A kapitalizmust megelőző formációk
ban az^emberek egeszen más indítékok alapján végeztek gazdasá
gi tevékenységet. A szerzetesek például vallási okokból keres
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kedtek, a feudális gazdaság működését jórészt a szokás irányitóttá, a primitiv törzsi társadalmakban a becsület biztosítot
ta a csere szabályainak megtartását, másutt a kereskedelem esz
tétikai tevékenység volt. Noha e más vezédő erőktől a munka még
távolról sem vált örömforrássá, az emberi kiteljesedés eszközé
vé, de az elidegenülést mégiscsak sikerült bizonyos fokig kizár
ni. E másfajta motivációk ugyanis legalább részben kiemelték,
vagy kiemelhették a dolgozó embert a hétköznapi mechanikus lét
világából. A szokás és a politika /pl. a merkantilista rendszer
ipar- és kereskedelempolitikája/ gazdaságszervező, irányitó
szerepe pedig potenciálisan biztosította a piac fölötti társa
dalmi ellenőrzést.
A piacra ható "külső” /társadalmi/ tényezők jóllehet gá
tolták a gazdaság töretlen fejlődését, és akadályozták az in
dividuum kibontakozását, mégis az ember számára nélkülözhetet
len értékeket hordoztak. Olyanokat, amelyek nem pusztán a tör
ténelmi fejlődés adott fokán voltak szükségesek, hanem az em
ber igazi lényegéhez tartozóak. Nem sirjuk vissza a társadalmak
történelmileg letűnt vonásait, mindössze a nyomukban keletke
zett hiátusra mutatunk rá. Uj alternativok kidolgozásához ez
- talán - nem felesleges.
b/ /cselekvési motívumok/ A modell vállalkozóját kizáró
lag a nagyobb nyereség deresének vágya sarkallja teljesítménye
növelésére. Holott az ember általában "kevert" motívumok alap
ján cselekszik. Az előbb említetteken kívül például, másokkal
vagy önmagával szembeni kötelezettsége alapján. Ez még a liberálkapitalizmusban is igy volt, és igy maradna a történetesen
megvalósított modellben is, - minden ellenkező szabályozás da
cára. De ha ez igy van, akkor olyan alternatívára van szükség,
amely az embernek ezt az arcát is súlyozottan figyelembe veszi.
A modell rendszerén belül maradva is kifogásolható - K o m á i Já
nos szerint -, hogy a vállalkozó indítékai a valóságban jóval
gazdagabbak, például lehet, hogy a gazdálkodásért magáért vál
lalkozik, nem a minél nagyobb nyereségért. A rálicitálás in
tézménye révén az ilyen szempont kevéssé tolerált.
c/ /piacszabályozás/ A primitiv társadalmakban a piacokat
szigorúan szabályozták a^hely, az időpont, a forgalomba hozott
áruk tekintetében. A középkorban a piaci napokat a hagyomány
szabta meg, üzleti ügyekkel csak meghatározott időtartamon belül foglalkozhattak. A római jog az árutermelést szabályozó pol
gári jog számos ma is alkalmazott intézményét dolgozta ki, még
is a szakrális vonások mindvégig döntő szerepet játszottak. Le
het ezeket úgy értelmezni, mint az árutermelés jogának korlátá
it, helyesebb azonban a szertartásokban nem pusztán kölöncöt, ha
nem bizonyos meghatározott társadalmi igények és törekvések meg
nyilvánulását látni, sőt ezekben a jövő szempontjából is értéke
ket felfedezni.
Történelmileg a piac és a szabályozás együtt nőttek fel.
A gazdasági rendszer a kapitalizmus előtt általában feloldó
dott a társadalmi rendszerben. A létező szocializmus ezirányú
törekvéseiben megnyilvánuló számos negativ vonás, önmagában
még nem indokolja a szabályozás, mint olyan "természetellenes-
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nek" és ezért elvetendőnelc minősítését. Feltételezve persze,
hogy az nem a társadalom feje felett lebegő bürokratikus ap
parátus túlsúlyában ölt testet.
d/ /adminisztratív cselekvés/ A tradicionális társadal
makban is jól megragadható adminisztratív cselekvés /mely
kifejezés alatt itt tudatos társadalmi döntést értünk/ számos
előny forrása volt. Sok esetben ez nem feltétlenül a piac ki 
irtását, csak alárendelését jelentette, pl. az athéni agora műkö
désének megszervezésében. Meghatározott társadalmi kör számára
a biztonságot, az egész közösségnek a védelmet, a mozgósithatóságot nyújtották a "beavatkozó" döntések. Ezek a gazdaság tisz
ta működését ugyan zavarták, a társadalom szempontjából viszont
éppen igy volt racionális.
A felsorolt tényezőket nem kell mereven szembeállítani a
piaci értékítélettel. Pusztán az elsődlegesség kérdéséről van
szó. A tradicionális társadalmak piacának alárendelt volta épp
úgy nem a fejletlenségből származó korlátozottság, mint ahogy
a gazdaság tiszta működésébe beavatkozó"külső" tényezők sem in
dokolhatók az árutermelő individuum kialakulatlanságával. Nem
állítom, hogy az ember változatlan lenne minden korban, azt
azonban igen, hogy a prekapitalista formációk embere nem teleológilcusan fejlődött a liberálkapitalista egyéniség irányába.
Az ember fejlődését /mint olyant/ nem tagadva az emberi nem bi
zonyos fokú azonosságát kell tételeznünk minden korban. Ebből
következően az^újabb és újabb társadalmak embertípusa nemcsak
ráépül a megelőzőre, hanem egy meglévő általános hangsúlyelto
lódásaiban is megragadható. Siklaky István találó hasonlattal
érzékeltette, szerinte miben áll a Liska-modell lényege: "nem
kell a halat úszni tanítani, csak hagyni kell". De vajon az
embernek olyan kitüntetett tulajdonsága-e a nyereségérdekelt
ség, mint amilyen a halé az úsznitudás? - Erre bárki feltehe
ti a kérdést: akkor hát mi lehetne
■ ilyen kitüntetett ért ók? Es itt egyelőre csak válaszlehetőségeink vannak: bizo
nyos, - az előbbiekben vázlatosan kifejtett - történelmi em
bertípusokból absztrahált értékek.
E kijelentésnek ellene vethető: miért nem a létező szoci
alizmus értékpreferenciáit állítom szembe a modell elkötelezett
ségével? - főbb okból is: egyrészt az ideális modellel egy lé
tező rendszert a maga kompromisszumaival, tényleges gyakorlatá
val ütköztetni meddő próbálkozás, másrészt Liska Tibor rendszer
kritikájával messzemenően egyetértek, koncepciójának legfőbb
érdeme, hogy a maga^markáns értákelkötelezettségét tiszteletre
méltó következetességgel végigvezette a modellben, és ezzel a
gondolataival megismerkedők számára lehetővé teszi az értéktéte
lezés problémájának tudatosulását. Ezzel - közvetve - új komp
lex alternatívák kidolgozásához nyitja meg az utat. - Egy Kon
cepció jelentősége nemcsak a vele azonosulni tudók számában mér
hető.
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Az idő papagájósán akkor.
Lehajtott fej. Lehajtott fejek.
Az idő papagájósán akkor lehajtott fej.
Lehajtott fejek.
Lehajtott és felemelt fejek.
Könnyííléptü zarándokok.
Párizs.
Az idő lehajtott fej.
60 esztendő az idő.
A visszavonult idő.
A föltornyosuló idő.
A föltornyosuló idő a lélegzetvételt megelőző másodperc
szava.
ás egyben a reménytelené.
Az idő. A kopaszodó fegyencfejek szava.
Mindez azonban időelőtti definíció.
Egy biztos.
A zarándokok pálinkát vedelnek és orruk mindig új illatot
szimatol.
Hosszú az út.
Tarisznyánk vállunkra feszül.
Valaki könnyezik.
Almunkban sivatagok rohannak lábaink alá.
Persze egy bólintás az egész.

Persze.
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Persze persze.
Aztán Jolán.
Jolán karjai a légcsavarok.
Jolán a központi kategória.
A költő felölt! címeres mezét.
Autogrammokat osztogat.
Eközben a postást figyeli sóvárogva.
Jolán volt köztünk az egyedüli.
Kezével az égre mutatott.
Arc. Sápadt-szürke arc.
A sápadt-szürke arc a tükörhöz feszül.
A sápadt-szürke arc az időt figyeli.
Valaki mindig megjelenik.
Pista vagyok.
Valaki mindig megjelenik.
Pista vagyok a felolvasóestre sietek.
Kezemben kezed feszül.
Mondatok. Szavak. Betűhalmazok.
A betűhalmazok kitekert nyakak.
A betűhalmazok megdöfködött tekintetek.
Nem. Nincsenek képzavarok.
Immáron azonban.
A történet.

A történet egy beteg kitérő csupán.
Egy valódi hasmenés.
Felkelteni az érdeklődésedet.
Ha mással nem végbéltermékem sajátos illataival,
így. így-így. Többesszám. Sima többesszám.
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Nincs másképp.

Az idő fölöttünk repül.
Mi vagyunk az idő.
Valamiképpen.
Valamiképpen belédfeledkezett a csend.
Nem. Nem lépjük át a lehatárolt pillanatot.
A reménytelen idő.
A büszke reménytelen idő.
Az idő felsüvített és papagájosan kiterjesztett karjai mint
a légcsavarok és futott tovább aztán megszületett és
ment és felmutatta és vérző sebek az idő a pillanat
előtti idő Jolán Pista és az összes többi mert fejük
ben varangyosbékák kukkorékoltak feltétlen két k-val
feltétlen lehajtott fejjel és feltétlen szkeptikusan
mert másként nem is lehet ezért feltétlen szaporítva
az öngyilkosjelölteket és feltétlen tétlenségre kár
hoztatva és feltétlen a propellerek hangján és tovább
is egészen a kiérlelt pillanatig mi a pillanat előtti
csend vagyunk de továbblépnek rajtunk a költők és per
sze költői póz költői

póz

ez az egész előszaladás a

kiskassák felé tudom tudom előszaladás hm hm a kis a
pici kasika felé hm hm valamiképpen ez is az ősz-tél
legfőbb jellemzője nincs értelme a kalaplengetésnek az
idő belénktemetkezik az idő

lehajtott fej.
Lehajtott fejek.
Arc. Sápadt-szürke arc.

mert elközeleg holnap majd
de nem fogtok tudni kiáltani
csukva lesznek a ti szemeitek
zárva lesznek a ti füleitek_
és lelketekre telepszik az Úr ^
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V A lehajtott fej az idő megismételhetetlenségéről tart szívet
gyönyörködtető előadást.
Hatalmas. Lélegzetelállitd beteljesülés.
Jolán a Pista péniszét nyalogatja.
Vannak akik kipróbálják a dolgot.
Nyakkendősen. Öregurasan.
Ar c. Sápadt-s zürke ar c.
Meg az idő.
Ezek a központi kategóriák.
A figyelem a kiteljesedett csendre ügyel.
Ez egy európai körutazás.
Budapest.
Hallo itt Budapest.
Budapest beszél.
Budapest hangja.
Független rádióállomás.
Mi vagyunk a kelet-európaiak.
Közép-Kelet-Európa földrajzi adottságai.
Kifulladás.
Zöld tinta folyik nyakatokba.
Majdhogynem egykedvűen.
Remélem ezt senki nem fogja felfedezni.
Néhány perc.
Néhány perc az egész.
Arc. Sápadt-szürke arc.
A sápadt-szürke arc gyereket zabái.
Embereket eszik.
Falhoz keni az asszonyokat.
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Kiszívja az agyvelődet.
Az agyvelő csupán egy fül.
Egy

őrült tekintet az egész.

Egy

őrült szó és pillanat.

András Petőcz.
I am András Petőcz.
Understand? Andrew Petőcz.
Do you speak?
Sprechen Sie?
Gavaritye po ruszki?
A tü?
Tü haraso?
Az idő.
Az idő falhoz keni a csecsemők arcát.
A gyomorbajosok szava az egész.
Nyakatokra hozom az időt.
Továbbmegyünk.
Az idő központi kategória.
A sápadt-szürke arc embereket eszik.
Rápisál az égre.
Mert ott lakik az igazi emberevő.
Túl könnyen mennek a dolgok.
Arc. Arc. Arc.
Mindenütt tekintetek.
Gyilkos. Gyilkos vagyok.
Mindenütt tekintetek.
A gyilkos a tömeg pikáns illata.
A gyilkos a tavak fölé hajol.
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■* A gyilkos menekül.
A gyilkos lélegzetet vesz.
A gyilkos a legfontosabb időtényező.
Értelmezni kéne már a fentieket.
Előre hát.
Előre hát mert megfejelik gyomorszájamat.
Persze.
A gyilkos.
Lehajol.
Felemelkedik.
Lehajtja fejét.
Tekintet.
Sápadt-szürke tekint-eo.
A gyilkos fasisztoid és magyarDajuszt visel.
Lerántja nadrágját as emberek előtt
Az anyja mellét szorongatja és képtelen ajánlatokkal ismeret
len várakat ostromol.
A nyitott ablakon át ondóját az utcára lövi.
A gyilkos hatalomra tör.
A gyilkos felemdi a fejszét és lesújt.
Ez a dolga.
Ez a dolga mondta valaki és képtelenül elvigyorodott.
Nem tudnálak letagadni kedves Kassák Lajos.
A gyilkos könyvtárakat látogat.
Én nem tudok betelni az ismeretlen tekintet ismeretlen
csáberejével.

A gyilkos sajátos társadalmi tényező.
Valamiképpen lehajol.
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Valamiképpen felemelkedik.
Valamiképpen lehajtja fejét.
Nem létezik kiút a kiúttalanságból.
Zsákutcába jutott a gyilkos.
A bírák ítéletet hirdetnek.
A bírák mindenképpen a jövőszázad megdiesőült igehirdetői.
Ez már előreszaladés.
Előreszaladás az új igék felé.
De addig.
Addig addig.
Addig valamiképpen továbblépünk ismeretlen égtájak között.
Persze ne felejtsük hogy ez a föltornyosult idő.
A föltornyosult idő a lélegzetvételt megelőző másodperc szava
Am ez eltarthat ezer évig.
Szavunk tehát a mozdulatlan tekintet.
Az egyhelybentopogás kielégületlen izzadt testszaga.
A marokra fogott fájdalom.
A marokra fogott társadalom.
Es a csend.
Ezzel nem akarom anakronizálni a dolgokat.
A tény. A tény az tény.
Az illat feltétlenül orrunkba hatol.
Hiszen a csend.
A csend is valamiképpen kiszárítja a nyelvet.
Izzadtságszagú az egész.
Bár nem hiszem hogy tippeket kéne adni.
Mindénképpen.
Mindenképpen továbblépés fogalmazódik.
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•^■Amszterdamból Párizs felé.

Párizsban már igazi próféta voltam és egy asszony azt mondta
egykori szeretőjére hasonlítok.
Bocs.
Bocs ez megint másképpen volt.
Tény az hogy ismét Párizsban vagyunk.
Legalábbis Budapesten.
Persze az előző megint csupán egy pdz.
Párizs 1
Mit nekem az a ronda város és az előszaladás.
Előreszaladás.
Na meg az úttörőélet 12 pontja.
Akár a tízparancsolat.
Ezzel nem az egyiket vagy másikat akartam degradálni.
A tények.
A tények mindenképpen tények.
Kivéve amikor nem.
Persze ez is egy ritmikai tényező.

Se

t
é

r
delek mondta és az Úristen előtt imádkozom
Csak.
Csak így egyszerűen.
Arc. Sápadt-szürke arc.
Az égen.
Táncba kezdenek a betűk.
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Felsüvít a szél.
A kiteljesedett csend vagyok.

/Továbblépett.
Már megint továbblépett.
Valamiképpen ránkzúdul majd az egész.
A kiteljesedett csend.
A kiteljesedett csend a tömeg önfeledt médiuma.
Hipnózis.
Tömeghipnozis.
A kiteljesedett csend a tömeg önfeledt.
Wines tovább.
Mondta.
Mondta és nincs tovább.
Valamiképpen lezárt továbblépés az egész.
Lélegzetvétel.
A közbeiktatott szünet./
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valami mindig mindenütt

N
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Aztán az utazás.
A nagy utazás.
A nagy utazás kinyílt szem.
Megmerevedett tekintet csupán.
És apró sóhaj.
És kiteljesedett gondolat.
A nagy utazás európai vonatablak.
Zarándokmenet.
Népvándorlás.
Egykedvű emigráció.
Félénk radikalizmus.
A félénk radikalizmus lehajtott fej.
Átvirrasztott éjszakai megkönnyebbülés.
Sikongó fellebbezés.
A nagy utazás zokogó evakuáció.
Prága. Varsó. Leningrád.
Moszkva. Bukarest. Szófia.
Belgrád. Bécs. Zürich.
Berlin. Koppenhága. Amszterdam.
Brüsszel. London. Párizs.
Madrid. Róma. Budapest.
És megint csak Budapest.
A kinyílt tekintet az időelőtti félelem.
Jolán zokog a hátországban.
Prágában sört iszunk és levizeljük Györgyöt a sárkányölő
hőst.
Varsóban fölfedezzük a forint valutáris értékeit.
És így tovább. És így tovább.
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A feszültség ökleinkben halmozódik.
A barátom sátorrá változik és naphosszat mást se csinál
csak hallgat.
A sápadt-szürke tekinteteket figyeljük.
Te vagy a csend.
Te vagy a csend.
Otthon Jolán a gázcsapot nyitogatja.
Ml is eltévedtünk a zsákutcák között.
A lélek.
Hiányzik belőled a lélek.
Valaki megint Jolán háta mögé feküdt.
Kezét a fenekére formázta.
Hátulról a lába közé kuporodott.
A puha szőrzet.
A kiteljesedett puha szőrzet.
Lélekkel kell csinálni a dolgokat.
Valaki megint Jolán mögé.
Jolán mögé kuporodott.
Végelgyengülésben kimúltak az ifjú költők.
Egymáshoz vágták a követeléseiket tartalmazó brossúrákat.
Pitypalaty.
Az egész csupán néhány jólirányzott pitypalaty.
Nem nem.
Párizsban aztán mászkálhat tunic a St. Denis-en.
Ott ránkcsimpaszkodtak az igazi nők.
Végre kiírhatom a bánatomat.
Mondta az öreg haver.
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^

-^Mindennap pornográf képeslapot küldött érintetlen
menya sszonyának.
Közben a hajunk is megnőtt.
7 frankért szendvicset ettünk és az elárusítóra vigyorogtunk.
Kevés.
Kevés még ez az élmény.

**Szül. Szüli a miérteket.

Ap. Apó. Apró. Apró dadadogás.
Az egész.
Jolán a kiteljesedett.
Jolán a kisebesedett.
Jolán.
Az élvezet.
A finom csend.
A bamba nők.
Valaki a péniszét mutogatja.
A lépcsőház meztelen világbajnoka.
Jolán egy feltrancsírozott hullát szorongat.
Egy kéthetes hulla feszül körmei között.

Képtelen.
Képtelen agymunka az egész.
Egyben a teljesség szaga.
Pontosabban szava.

"^Pontosabban előre hát.
Az elbeszélés itt feltétlen töredezett.
Pontosabban előre hát.
Valamiképpen hátunkba harap az idő.
Valaki mázsányi mellemet markolássza.
Ahogy ezt Írom önkéntelenül a világba merevedik testem.
A vörös nő bizonyos részeimet szorongatja.
Megszületik az igazi kinyilatkoztatás.

_v
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•^Aztán a hazatérés.
Ami több mint a megalkuvások általában.
A kifinomult vágyban megbánás feszül.
Persze tévedés lenne felfedezni a szerkezetet
Itt nincsenek valódi központi kategóriák.
És nincsenek tudatosan kettéválasztott elemek
Csupán a lélegzet létezik.
A lélegzet egy Íróasztal körül,
hs a csend.
Jolánt azóta elvitte a Duna.
De valaki mindig az égbe röpül.
Felsüvít.
Megtagadja az emlékezet utolsó ösvényeit.
Mindenütt felvigyorognak erdőségeink.
A völgyek és hegyek.
A természet szava parancs.
Gondoskodunk fajunk fennmaradásáról.
Az élvezetek után fájdalom.
De azért mindenképpen Petőcz András maradok.
A szimultanista költő.
Fejünk fölött ezerféle dolog repül.
Mi meg csak ijedten kussolunk.
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Negyven éve, 1943-ban halt meg Pásztor Béla,
költő. Talán kevesen tudják, hogy folyóirat
elindítását is kezdeményezte, melynek Költészet
volt a címe, és csak verseket tartalmazott. Ezzel a
számunkkal kicsit rá is emlékezünk: versszámot
álljtottunk össze, bizonyítandó, hogy napjaink
ban, mikor a költészet „haláláról” beszélnek,
születnek érdeklődésre számot tartható versek.
Mert nem sok a vers, hanem sok a középszerű
vers. Az irodalmi folyóiratok nehézkesek: éppen a
legfiatalabb és -újszerűbb verseknek adnak ritkán
és nehezen helyt. Az egymáshozszürkítéssel éppen
mai költészetünk sokszínűségét veszik el. Nem
állítjuk, hogy nekünk sikerült bizonyítanunk
ezzel a számmal. Ehhez a Jelenlét lehetőségei még
mindig nagyon szűkösek. De ízelítőt a sokféle
ségből talán igen.
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HVHomsona

ENDRÖDI SZABÓ ERNŐ
zété-nek géjé-nek és cs-nek

a parkok a terek hatalmas szétlapított bolyhos síkokká hengerelt
bulldózerek bukottforradalomősz mészfehér mészkék sercegés
levert fölkelésként szanaszét gőzölgő délutánromok tócsafényben ázó
járdák szörcsögő-szürcsölő revesbőrű aszfaltállatok irdatlan
festékestubusok csillogó szétkent bélsara a falakon röpülő
pitypangbolyhok halála a balkonokon kattogó-ropogó-bokaharapó-ősz
nedvező-szivárgó-napvizelet-ősz most kellene

EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC
OKTÓBER
SZERZŐ
KÖZBEN TÁVOLLÉVŐ BARÁTAIRA

AVAGY
DÉLUTÁN KEDVESÉRE VÁRAKOZIK ÉS
GONDOL

most kellene hogy megérkezz
légkalapácsok dübörgése a metróbejáratnál torkolatbűz
mozgólépcsőalagúttűz: arcok testek srapnellsorozata
szemgödörben az aluljáró szemgödörben szemétvödörben olvadó
fagylalt gömbjei a szemgödörben rózsaszín égszín tűzszín
fagylaltgömbök gurigázása a szemgödörben a szemétgödörben
kiégő kialvó bordóbársonybolyhú szemgolyókban fagylaltgömbök olvadó
cseppfolyósán szétszivárgó bukottforradalomősz
október október októberi hókalitka-ősz galambcsontvázősz
rókaszagzászlóősz fegyveresek a szeldelt harántsávos
szélben vég nélkül a befejezettség felé befejezetlenül a vég
felé fegyveresek fegyveresek szemük fehérje mint döglött
fóka prémje villog fegyveresek fegyveresek kurva ősz kurva
ősz faszszopó rohadt kurva ősz hova tetted a szeretőmet
mint rossz regényben olcsó fogás: most kellene hogy
megérkezz hová tetted a szeretőmet mért dübörög az összes
vonat a számban mit keresnek ezek a tolató mozdonyok a
pofámban kinek az élete ez Anélkül Bnélkül Cnélkül szerető
nélkül MINDEN NÉLKÜL rohadék pályaudvarok rohadék metró
rohadék főnökség hová tetted a szeretőmet mozik visszhangzó
termeiben kerestem őt a parti lépcsők ájultjai között
kerestem őt parkokban szökőkutak zúgóinál aluljárókban
kerestem őt kerestem és kerestem itt ott és is is is
már mindenütt és kerestem kerestem rohadék európa
hová tetted a bukott forradalmakat bukott forradalom ez
az ősz bukott forradalom a fagylalt olvadó gömbje a
szememben bukott forradalom a szétcsorgó háztetőkön a
rohadék metrón a dadogó villamoson és a buszokon és a
gépfegyversorozat-vonaton bukott forradalom a könyv a
kezemben A SZERETŐM BELEBUKOTT A FORRADALOMBA a belebuktam a
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szeretőmbe a magány a magány a magányosok belebuktak a
forradalomba szar szar szar ezernyolckilencszáznegyvennyolc
te csillagszar te koponyámban élősködő daganat te
koponyarohasztó here ezemyolcszáznegyvennyolc koponyát
herélő halottasgödör-neve ezernyolckilencszáznegyvennyolc
te kurva te most kellene rábasztunk a kisnemzeti nagy
ábrándra fiúk most itt a háromszín lábos moss benne szívet
(lábat) tiboijános és tiszta (lábad mint) ragyogó szívedet
emeld az égre: hiába: nem nyalja ki senki seggfej-szívünket
megérte hát megérte sosemvolt szeretőért sosemvolt szabadságért
SOSEMVOLT SOSEMVOLTÉRT te jános te te tiborlángos nem pofánkba
agyunkba sül már agyunkba rohad szét a vilángos vilángos na
ugye már vilángos hogy mit mit is ugatok a kutyának nincs
szabadság-konca de van seggnehéz nyakkolonca én már marikákat
terítgető Juhász az leszek és énekelek szép hosszú sokezersoros
éneket és közben most kellene hogy megérkezz hogy szart
szart szart és szart a billikomba ÎN1NCSEMBERFENNÎNINCSEMBERLENN
de van katakomba és a katatonbákban van sok katibomba és
lábaközi is van neki és melle gombja most kellene hogy és van
neki melle-dombja bizony bizony tiboijánok acsítanak topoijánok
gáborjánok kiprijánok és leszarnak a legszebb lányok világos
na ugye világos kiről kiről is van szó az őszről van
itt szó az őszről a rohadék bukottforradlomőszről a rohadék
hatalomőszről tavaly ősztől jövő ősztől ezernyolcszáznegyvennyolcősztől amikor ellopták a szere világos-porcelánzöld szemek
éjjeli madárcsont-tüzekként előttem most fölfénylenek
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CSÁSZÁR LÁSZLÓ

BÁL

Garuda a madarak királya, Garuda az állatok királya,
klasszikus alkalmi öltönyben trónja lépcsőjén áll.
Élőlényre nem lép, sarjadó fűre sem. Delfin fogatán
havonta megtekinti az épülő lakótelepeket. Alattvalói
sorsát szívén viseli. Kesztyű nélkül kezet nem fog.
Neje, Garudáné, a nagyasszony, a Nőszövetség fővédnöke
a szószéken, szájánál mikrofon. Nyelve hegyén ápolt szakáll.
Zsebében pénztárkönyv.
Japán szabású, fekete zsorzsett ruhában ül öltözőtükre
előtt Tündér Ilona, Garuda alkalmi kedvese. Arcát leheletnyi
vörös festék fedi. Keze fehér tigrise állát vakarja.
Előtte virág. —Szeret, nem szeret - tépkedi.
Zene szól. Medvetánc, rókatánc, békatánc.
Dundi angyalok a Kodály-módszer szerint összeállított
énekkönyvükkel ki-be szaladgálnak.
(Aureolájuk akasztóra aggatva.)
A terem közepén táncosnő jár kán-kánt.
Hasában pirinyó táncosnő jár kán-kánt.
Ingek, fátylak, szalmakalapok polipeptid vigyora.
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CSELÉNYI BÉLA

Becsengettem a gitárosnőhöz

Becsengettem a gitárosnőhöz.
A gitárosnő karcsú, keskenyarcú; sötét, rövid síma haja van. Krisztus-papucsa látni engedi hosszú lábfeje felé elvékonyodó lábujjait. Előzékenyen
hátrálva/,/ egyik szőke kicsinyére lép. Talán leányanya, gondolom, de erre rá
cáfol az ajtóra ragasztott két /db/ öntapadós név. Az ajtó ugyanis még nyitva
van egy darabig. Kissé hajlottan befáradok. Nagy esetlen, sárga kesztyűm,
orosz prémessapkám —, bőrszíjas, fatalpú Krisztus-papucsa, testhezálló, sö
tét nadrágja.
—Megvárhatod itt is, de talán késő lesz —mondja.
— A gitárosnő nálam fiatalabb. Csinos. Úgy elgondolom magamban:
egy napon felhagynék mindennel és ide horgonyoznék, aztán sírnék a bará
tom vállára borulva, hogy egy kis koporsócska, nem túl nagy, már csak anynyi kell nekem. Apa kell a gyermekeknek, gondolom, de a férj kizárva nin
csen. Leányanyának derűs. Kérdezi, nem élnék-e ott. Válaszolok. Nem tudok
semmit a gitárosnőről —: a gitárosnő szomszédja valakinek, akit nem talál
tam otthon. Azt sem tudtam róla, hogy gitározik, míg nem leltem hang
villára a szőnyegén. Ekkor elmondta.
Egy más klikk lovagjának szerencséjéről tesz említést. Onnan való,
ahonnan én, de nem ismerem az illetőt. Közös vonásunk eltérőnek mutat
kozik.
—Holnap este, azt mondtad, otthon lesz? —kérdezem.
—Általában későn megy haza - válaszolja.
— Hát akkor te majd megmondod neki, hogy kerestem - mondom.
Visszakérdezem körülményes nevemet. Megjegyezte.

Budapest, 1982. XII.8.

Svéd gyermekvers
Ránézek a szomszéd kislányra és azt mondom: ,,Svea!”
Svea, a szomszéd kislány apró órájára néz és ezt mondja:
- MENJ HAZA!
Nem szeretem Svea apró óráját. Olyan, mint egy himlőol
tás helye.

1982. VIII. 14-15.
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diákbentlakás

vézna sándorfiú hajlik
mezítláb ing bele valamibe
ami rajta van
olyan mint egy ruha
bejön being a lányok
tenyérnyi tévén néznek pucérságot

olyan mintha este lenne
olyan mintha campus lenne
olyan mintha nemileg
meg aztán olyan mintha sándorfiú mondana valamit
olyan mintha egy lány azt mondaná
na és ha nincs hapsija
muszáj mindenkinek hapsija legyen?
olyan mintha amannak ölében a kard tokja fulladozna
olyan mintha a pincében
mikor már szállingóznak el
egy néger zongorázna hálásan
sápadt
szupermagas
tápszerszőke
kuvaszszemű mozgólépcsőfiúknak
billentyűzene csak billentyűzene a pincében
olyan mintha wolframok izzadnának magnószagú verítéket
olyan mintha nyelvemen szólnának
olyan mintha találkoztunk volna

Budapest, 1982. XI. 18-19.
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BODOR BÉLA

ELEFANT-RAG

RANDEVÚ - RAG
főhúzoda
zórod
főhúzoda
zórod
mondmért
mondmért

zelefántnak bébi
zelefántnak bébi
elővana elővana
zórmánya
bizonya
zórmánya bébi

nemhúzoma
zórom
nemhúzoma
zórom
dehatovább

zelefántnak bébi
zelefántnak bébi
hátúvana hátúvava
farkincája
bizonya
farkincája bébi

szobrozunk
itten
szobrozunk
itten
lefagya
zórom

ámdemégis bébi
ámdemégis bébi
haköztúk nincsa
haköztük nincsa
zelefánt
kárafáradságér
bizonya
bébi

lefagya
zórom
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CIRKUSZ-RAG

NONSZENSZ-RAG

kik gyünnek
kik gyünnek
műlovarnők vótak
nem gyünnek

kávicsbónyá
kávicsbónyá
kidütt bádütt
fáná bónnyá

kik gyünnek
kik gyünnek
zidomárok vótak
nem gyünnek

kávicsbónyá
fáná bónnyá
gyüjjünk összá
kiskábótbá

kik gyünnek
kik gyünnek
zartisták má vótak
nem gyünnek

kiskábótbá
nágykábótbá
kávicsbónyá
fáná bónnyá

kik gyünnek
kik gyünnek
má csak a bohócok
ők gyünnek

gyüjjünk összá
nágykábótbá
kázdődik a
falugyüjjés
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TETOVÁLÓ-RAG

HÁBORÚ-RAG

tetovájjá pityu
tetovajja pityu
horgot a karomra
kötéllee
szép ám a

gyütt a göpzaj
oszt bumm
muter vót-nincs

gyütt a göpzaj
oszt bumm
fater vót-nics

tetovájjá pityu
tetovájjá pityu
sellőt a mejjemre
didikkee
szép ám a

gyütí a göpzaj
oszt bumm
hugó vót-nincs

tetovájjá pityu
tetovájjá pityu
hajót a hasamra
árbóccaa
szép ám a

gyütt a göpzaj
oszt bumm
bratyó vót-nincs

gyütt a göpzaj
oszt bumm
itten vagyok
itten
pityu

tetovájjá pityu
tetovájjá pityu
a lábomra
a lábomra
ja ammá nincs
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VACSORA-RAG
töpörtyüta zasztaara
töpörtyüta zasztaara
töszik

könyereta zasztaara
könyereta zasztaara
töszik

oszt öszik

19

*•*

MOLNÁR BÉLA

SZERELEM

1,

1 0 .0 0 0 p oh ár s ö r
1 0 . 0 0 0 s ö r m e g iv á s a
1 0 .0 0 0 b ö f f e n t é s
a f é r f i a k i m e g it t a a 1 0 .0 0 0 s ö r t
a nő
a k i e lm o s t a a 1 0 .0 0 0 p o h a r a t
é s f e lm o s t a a 1 0 .0 0 0 h á n y á s t
A NŐ, a c s á b i t ó Nő:
h a t á s a 1 0 .0 0 0 s ö r

2.

n in c s e g y e t é r t é s
m égha e g y ü t t f e t r e n g ü n k i s ,
m e r t m ás h a n g o k , m ás z e n é k
g ő z e r e j e h a j t j a m a sin á n k a t

3.

e lte m e te m a d é l u t á n t
m e ly é l t e m m e g u t á l t s ö t é t s é g e i t
K ed v e se m sz o m o r ú s z e m é b e s p r i c c e l t e .
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A „KISKRAPEKOK DIKTÁLTÁK” C. CIKLUSBÓL

C ic i-v e r s

S z e m eim a c i c i r e t á r u l n a k :
a c i c i t bőr fe d i
a c i c i b ő l jö n a t e j
a c i c i ly u k a s m in t a p u n c i
van n ő i c i c i é s f é r f i c i c i
a c i c i t n agyk oráb an c s ö c s n e k n e v e z ik
a c s ö c s h a s o n l i t a lé g g ö m b r e
a nagym am a c s ö c s e c s ü n g
a m e n y a ss z o n y c i c i j e f e l á l l m in t a v ő l e g é n y f ü t y i j e
a tö m ö tt v illa m o s o n jó a c i c i h e z d ö r g ö lő z n i
a c ic i r e s z á l l lé g y i s
a c i c i n a g y o n é r z é k e n y , v ig y á z n a k r á a nők
a lá n y m a c s k á k n a k i s v a n c i c i j e
a f e lh ő k n agy c i c i k
a b ö r tö n b e n a b á c s i k s o k a t g o n d o ln a k a c i c i r e
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KÖRÖSSI P. JÓZSEF
HÉTKÖZNAPI LEVELEINK

én írom
ERŐLTETETT MENETBEN
SZEMMEL SEM KÖVETHETŐ A TEJUT
A TÉBOLYDÁTÓL
EGY KELETRE NYÍLÓ HÁLÓSZOBÁIG
MINDEN ELŐSZOBA BŰZE FELSZÓLÍTÁS
te írod
„VEDD LE KÉSEMRŐL VÉRES TORKOC
én írom
ES HA NEM VESZEM ? !
te írod
EBBEN AZ ÉGÉSBEN
A PATKÁNYOK BŰZE ÍNYCSIKLANDOZÓ
VAJON
AZ ÁLLAT ÉS NÖVÉNYVILÁGBAN
VANNAK-E - ÚGY NEVEZHETŐ ERŐSZAKOS NEMI KÖZÖSÜLÉSEK ?
S A MI
KÖZÖSÜLÉSEINK
MITŐL
MEDDIG
NEM ERŐSZAKOSAK ?
ITT MOST KETTEN VAGYUNK:
AZ EPER MEG EN
MINDKETTEN MAGVAZOTTAK
NO HÁT AKKOR MOST TALÁN
MOST
MOST AZONNAL
VÉGE

*

EGYEDÜL ÜLÖK
AKKOR HOGY KÖNNYEBB LEGYEN

Diana di Prima
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ÊS MOST OLYANFÉLE VOLT
ES MOST ESZEMBE JUTOTT
MIND ARRA JÓK
MEG AZTÁN ÚGY SEM LEHET
JÖ LENNE BELEDÖGLENI
ES TÚLÉLNI HOGY BELEDÖGLÖTTÜNK
ARRA GONDOLTAM
AZT HISZEM
TUDOD ÉN IDŐNKÉNT KEGYETLENÜL
ÉS AZT NEM AKAROM HOGY MARA EGY KICSIT
CSAK AZOK
ÜLNEK VAGY ÁLLNAK VAGY FEKSZENEK
MELI ETTEM
AKIK MÁSKOR LÉPNEK MEG AMIKOR ÉPP OLVASOD
RITKÁN ÁLLTAM
LEVELEZŐ VISZONYBAN
AKKOR MOST MIT CSINÁLJAK
HA VAN HOZZÁ KEDVED IS
NE CSINÁLD
VAGY MIT TUDOM ÉN
AMIT NAGYON SZERETNÉK
közös figyelmeztető levél az olvasóhoz

ENGEDELMES ÉS JÁMBOR BARÁTUNK
nyorbecsemve is tedd magad mellé a konyakos
NYELVCSÖVEGET S HA ÍGY IS FÁJ
öltözz konyakba!
AMI LENTEBB KÖVETKEZIK
NEM ELLENED MERÉNYLET
hüzgelődj benne és miatta
amíg jól esik
SENKI NEM ÍGÉRI HOGY MEGUSZOD SZÁRAZON
kocsleködsz te is
ÉRZEM A BŰZÖD
s erről csak te tehetsz
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É g h e t a k e r t is
ÉS BENNED A MUCSKEGÖ
m e r t k ív ü l t á g a s a b b

ÊS EBRUGÁLHATOM NYOMRAKEDVEGYED
NYÜRGENCS LESZELTE IS HA BEDORGENYOLOD
S A RÁMÁBÓL KILÉPSZ
ÉRDEMES SZEMBENYEZGELÖDNI
HA MINDEGYRE VISSZAKETYREGÖLNEK ? !
HA KEGYRECSORKEL A SZÓ
ÉS A LAKMOGERÁNG
NINCS KIRE NÉZNED
MEG CSÖRGENYE JERKÖL
ES DÖGREGENYE CSER
HEMÖGI KIBEK HA MIRMÁL
DE REPKENGÖRE ÉPP:
ú j r a s ír b a s e g ö r c s e

EZÉRT A GECSÖRDE
MEGHENYÁKOLÁZ A CSŐ
NEM HISZEK:
SE JE SE FÉNY SE FEGY
LEHET REPKENGÖ
MÉGIS SIRBASEGÖRCS
CSEMINYE BI
DORDÜRE DIKE
KIRGIRE HI NYÜKLEVECS
CSERMINYE CSEMINYE
LÓREGGENY LÓREGGENY
KAVALEJÖ SIRNYEGG
SIRNYEGG RATEK KETAR
A KORHŰ NYUMM DAGODEGVE
GYAVENYE HÓT

NYERMELE!
NYÜM !
HOCSEDIRE !
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RAINER M. JANOS
KULTURÁLIS ÉS IDEOLÓGIAI VITÁK: AZ IRODALMI ÚJSÁG
1953 - 1956
III. rész
VIII. Julius: Fordulatok
1956. június végén a hónapok óta tartó viták
elérték az első tetőpontjukat. Ezek a nézeteltérések
megjelennek a párt lapjának, a Szabad Népnek a ha
sábjain is, ahol június 24-én szerkesztőségi cikkben
,,a szellem napvilágaiként ünnepük a Petőfi-kör, a fi
atal értelmiség vitáit. A viták legfőbb érdemei: a lelkes
kiállás a XX. kongresszus eszméi mellett, a dogmatizmustól való éles elhatárolódás, a demokratizmus aka
rása, és az az országos felelősség, amely a ma már je
lentős részben munkás-paraszt értelmiségre jellemző.
A cikk visszautasítja a kört ért rágalmakat, kiemeli,
hogy az értelmiséget ért súlyos sérelmek ellenére is
képviselői marxista módon, alkotóan vitáznak. Vé
gezetül pedig felszólítja a párt és állami vezetést, hogy
látogassák a rendezvényeket, mert az ideológiai élet
megtisztítása, az „egyéni önkritika” múlhatatlanul
szükséges folyamatában éppen őnekik kellene elöljárniuk.
A június 27-i Petőfi-köri sajtóvitán 6-8000 ember
részvételével történt meg az eddig sem elszigetelten
küzdő csoportok eszmei találkozása. (A vitát az ISZ
párttitkára, Máté György, Losonczy Géza és Horváth
Márton, a Szabad Nép szerkesztő bizottságának feje
vezették.) A vitán Déry Tibor, Losonczy Géza és Tardós Tibor felszólalásai lényegében az eddigi viták öszszefoglalását jelentették. Déry többek között a követ
kezőket mondotta:
,,Meg kell keresni szocialista rendszerünkben
azokat a hibákat, amelyeknek következményeképpen
nemcsak a vezetés él rosszul hatalmával, hanem mi
magunk sem tudunk egymással bánni azzal az ember
séggel, amelyet egymástól megérdemlőnk. Szerkezet
beli hibákról van itt szó, amelyek szükségtelenül
megnyirbálják az ember jogait.” 1” ^
Majd arra a kérdésre, mi az oka bajainknak:
„Három feleletet kapunk ezekre a kérdésekre
hivatalos helyről. Az egyik a személyi kultuszról szól,
a másik a dogmatizmusról, a harmadik a szabadság hi
ánya. Azt hiszem, bajaink kútforrása a szabadság hiánya.Hogy félreértés ne essék, szabadság alatt én az
egyénnek a szocialista társadalom kötelességei által
korlátozott szabadságát értem.” ^
Szerkezetbeli hibának tekintette Déry a pártde
mokrácia a párton belül szabad véleménycsere lehetet
lenségét. Tardos felszólalásában elhatárolta magát a
jelen pártvezetéstől (,,a párt mi vagyunk, a mi egyre

növekvő csoportunk”), Losonczy zárszavában pedig a
megoldás útját Nagy Imre politikai visszatérésében je
lölte meg. ^
A június 30-i IU adott hirt az írószövetség június
22-i kibővített vezetőségi üléséről, amely irodalmunk
időszerű kérdéseiről tárgyalt. A csaknem kéttucatnyi
felszólalás rövid ismertetéséből kiderül, hogy a jelen
levők (főleg a korábbi viták résztvevői) irodalommal
—egy-két kivéteüel nem, vagy alig foglalkoztak, jónéhány felszólalás pedig kifejezetten politikai, országos
kérdések megoldását sürgette. Sőt, volt, aki a mostani
viták „erős leszűkülését irodalmi téren” tette szóvá
(Boldizsár Iván).
Mik voltak a főbb pontok, amelyeket szóvátettek?
Elsőrendű volt a viták, a gondolkodás szabadsága,
a még bénító visszahúzó „tényezők” e téren (Horváth
Márton, Veres Péter, Zelk Zoltán, Mesterházi Lajos).
A résztvevők közül sokan leszögezték: a személyi
kultusz, a dogmatizmus számos területen él tovább
(Erdei Sándor, Háy Gyula, Benjámin László, Pándi.
Kuczka), többek szerint az 1953 júniusi politikai
irányvonalra is a dogmatizmus többé-kevésbé egyér
telmű érvényesülése jellemző (Háy, Erdei, Mészáros
István). A radikalizálódásra jellemző, hogy Benjámin
László nyíltan kimondta: a XX. kongresszus ne szün
tesse meg az „aggodalmat”, és hogy az írók értékelése
nem a politika dolga. Többen (Devecseri, Pándi) bírál
ták a Szabad Népet, és rámutattak a párton belüli
irányzatharcokra. Eörsi István és Kuczka Péter
más-más oldalról közelítve egyaránt követelték, hogy
a vitákban győzedelmeskedők (ill. az írók) hatalom
mal a kezükben állhassanak a fejlődés élére. Nem ma
radt el a vezetők (Sólyom László), illetve a sztálinis
ta ideológia (Mészáros L, Krassó M., Márkus I.) gyö
keres, személyi konzekvenciák levonásával együttjáró
(Devecseri G.) bírálatának követelése sem.
Irodalommal legbővebben az ülésen vezetőségi tag
ként jelenlevő Darvas József foglalkozott, aki azon
ban mégis személyes és állami tekintélyével szentesí
tette az irodalmi irányelvek (pl. a Lukács-vita) revízi
óját, és önkritikusan szólott az irodalommal szemben
támasztott helytelen állami és pártkövetelményekről
Félreérthetetlenül kijelentette, hogy személyes (tehát
a miniszteri) tevékenységét ezeknek szellemében foly
tatja majd a továbbiakban. Mindez kétségtelenül
helytálló volt, a vita egészét tekintve (amelynek is
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Úgy tűnik, hogy a június végi számok hangneme
eléggé világosan jelez egyfajta hangulatváltást, amely a
bírálatból a támadás irányába mutat. A viták országos
visszhangja az IU példányszáma fél év alatt 18 ezerről
40 ezerre emelkedett), a különböző társadalmi réte
gekből érkező világos jelek, amelyek akár a párttag
ság, akár egyszerűen a munkásosztály (sztrájkok stb.)
vagy különösen az értelnúség köreiből érkeztek, és a
határozott változtatás szándéka tükröződött bennük,
az eddig is (vélt vagy valódi) vezérszerepet játszó író
csoportot is radikálisabb hangvételre késztették. Im
már kevesebb szó esett a XX. kongresszusról, úgy
tűnt, erre a ,Jcülső támaszra” nem szorultak rá többé.
Mindezek a válságjelek, tehát a hovatovább de
mokratikus tömegmozgalommá *^ váló, nyíltan poli
tikai demonstrációk arra késztették az irányítókat,
hogy — a maguk módján —ellenlépéseket tegyenek.
A Rákosi-csoportnak még egy ilyen megtételéhez volt
ereje. A KV június 30-i határozatában —jellemzően
felemás módon — „üdvözölte a demokráciát, de elí
télte a d e m a g ó g i á t é s a Belügyminisztérium be
tiltotta a Petőfi-kör működését. Az írócsoportot érin
tő adminisztratív intézkedések, tehát Déry és Tardos
kizárása a pártból, ennél enyhébbek voltak ugyan, az
IU azonban érzékenyen reagált erre az újabb draszti
kus beavatkozásra. (Ehhez járult még Enczi Endre el
távolítása a szerkesztőségből).
A július 7-i vezércikk (aláírás nélkül jelent meg,
és stílusa annyira elüt a közelmúlt, illetve annyira ha
sonlít a kissé már távolabbi múlt vezércikkeinek stílu
sára, hogy lehetetlen nem Illés Bélára gondolni),
,,A Központi Vezetőség határozata után” címet visel
te. Mindenekelőtt körvonalazza a lap széleskörűvé
vált hatását — míg korábban szinte kizárólag értelmi
ségi olvasótábornak készült. A demokratizmus örven
detes megnyilvánulásai közé azonban demagóg véle
mények, megnyilatkozások is bekerültek, és ez már az
országos vitákra is érvényes. Az Irodalmi Újságban en
nek jellegzetes megnyilvánulása volt a „munkásosz
tállyal” foglalkozó cikkek sorozata, amelyek egyikét,
folytatja az írás, egy munkásküldöttség is megbírálta.
Végezetül pedig éles kirohanás ítéli el azokat, akik kü
lönböző ellenséges szándékú és célzatú reményeket
fűznek az egészséges vitákhoz.
Bár a vezércikk hangneme és témája éles cezúrát
jelez az akár hetekkel azelőtti írásokéhoz képest, az
,.irodalom és mai életünk” vitarovat további vikkei
nincsenek teljes szinkronban vele. Közlik ugyan a
Kiss Béla „munkáslevelére” válaszul küldött ellenleve
let (amely a Szabad Nép régi „olvasóleveleinek” hang
ján utasítja el még a feltehetően igaz állításokat is), és
az előző számok élessége sem tapasztalható. A bírálat
átmenetileg irodalmi berkekbe húzódik vissza, ilyen
,,a szocialista realizmusról” tartott vitáról szóló be
számoló, amely a „dogmatizmus és sematizmus ellen

mertetése egyébként az IU első oldalán, a vezércikk
helyén jelent meg), azonban lehetetlen nem észreven
ni: az események túlléptek ezen a szinten, az írók cso
portját már nem elégítette ki az ..irodalmi vita” szá
mukra kedvező lezárása.
Az ISZ elnöksége egyébként június 27-én újabb
ülést tartott, amely állást foglalt két új folyóirat, az
Életképek (Kuczka P.) és a SZOT égisze alatt műkö
dő munkástémájú irodalmi lap (Rajcsányi kezdemé
nyezése) beindítása mellett, és 1956. július 15-re tűz
te ki az Írószövetség esedékes tisztújító közgyűlését.
A 22-i ülés jelezte hangulatban, nem kétséges, hogy a
közgyűlés a szélesedő vita nyilvánosságának kiterjesz
tését, és nem utolsósorban a személyi konzekvenci
ák” levonását tűzte ki célul.
Az élesedő légkör a június 30-i Irodalmi Újság
más írásaiból is világosan érezhető. A már régebben
terítéken levő új folyóiratokkal kapcsolatban napvilá
got látott írásokban (Sarkadi Imre, Nemes György) im
már szó szerint a sajtószabadság követelése jelenik
meg, össztűz alá kerül a párt mezőgazdasági politikája.
Sarkadi már nem a tsz-szervezés hibáiról, hanem a
mezőgazdaság, a magyar föld romlásáról is beszél,
amelynek tényeit az Életképek országismereti rovatá
ban kellene tüzetes szociográfiai feltárással elemezni.
Hasonlóképpen a Rajcsányi Károly által felvetett
,.munkáslap” munkatársaiként kínálkozó tizenegy író
is vezető szerepet kíván játszani egy országos kérdés
— itt a munkásosztály „tájékoztatása” és kulturális
színvonalának emelése — megoldásában. Két „mun
káslevél” jelzi még, hogy az IU szerkesztői határozot
tan törekszenek az értelmiségre korlátozódó mozga
lom társadalmi bázisának kitágítására. Eisner Ervin és
Kiss Béla cikkei az előző számban megjelent Horn
Emil-féle elemzés kiegészítései, annál némiképpen
szenvedélyesebb hangon. Végül Zelk Zoltán „Felszó
lalása” erélyesen visszautasítja Dobi Istvánnak, az El
nöki Tanács elnökének ceglédi beszédében elhangzott
bírálatát azokról az írókról, „akik szinte a csalhatatlanság magasságából ítélkeznek életünk és fejlődésünk
dolgai felett”. Jóllehet, Dobi nem tagadta meg az
íróktól az elismerést sem, Zelk félreérthetetlenül viszszafordítja a bírálat élét azokra, akik „az írók hiszé
kenységéből, lelkesedéséből fakadó tévedéseiért —il
letve legyünk csak kemények magunkhoz, bűneiért
felelősek.” Itt már szó sincs olyasféle megszenvedett,
kétségekkel vívódó önmarcangolásról, lelkiismeretvizsgálatról, mint amilyen Örkény Istváné volt pl.
1953-ban (írás közben), de amely felelősséget még
Háy Gyula cikkeiben is olvashattunk 1955-ben és 56
tavaszán is. Miközben az írók „elmerülnek” (a mun
kaképtelenségig - Zelk szavaival ) „önmaguk bírálatá
ban”, addig az igazi felelősök (vagyis a párt és állami,
kulturális stb. vezetők) nem Hajlandók levonni a ta
nulságokat.
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irányul”, és amelynek néhány felszólalását (Keszi Im
re, Mészáros István) ismertetik. ^ 7 Keszi Imre a már
korábban az IU-ban kifejtett álláspontját ismételte
meg az áramlatok, stílusirányzatok sokrétűségéről.
Mészáros pedig későbbi nagy tanulmányához™ ha
sonlóan a művészet nemzeti jellegéről szóló, a zsdanovi szocilaista-realizmus, és Sztálin művészeti-irodal
mi írásait bíráló nézeteiről szólt. Irodalmi belügyként
jelentkezik az Életképek c. folyóirat tervéhez érke
zett újabb hozzászólás (Somlyó György), amely azon
ban legélesebben támadja az irodalmi folyóiratok
rendszerében megnyilvánuló bürokratikus centralizá
lást, a Csillag monopolhelyzetét, amely így szükség
szerűen felvette a „hamis hivatalosság szürke almanach-zsakettjét”. A Csillag elleni támadás nem az első
és egyetlen az IU-ban, erre sor kerül már a korábbi
években is, pl. 1954 őszén. Nem elsősorban az itt kö
zölt szépirodalmi müvek okán, hiszen kitűnő költők
és prózai munkák jelentek itt meg (Juhász F : Tékoz
ló ország, Sánta F., Déry T. és még sok más mű, Né
meth L. Galilei c. drámája, Veres P.: Almáskert, Karin
thy F.: Ezer év c. művei, Márkus I. szociográfiái stb.),
hanem inkább a lap publicisztikai, politikai és kritikai
rovatának „óvatossága” miatt.
Ugyancsak az irodalom kérdéseire való visszatérés
jegyében közlik Veres Péter „közbeszólását” (aki
igaz, korábban sem hagyta el nyíltan az irodalom vize
it). Az irodalom elé állított hibás követelmények (il
lusztrálás, forradalmi romantika, eleve megadott
szempontok) sürgetik a felülvizsgálatot, és az új iro
dalmi platform kiadását. Ezen irányelvek a szabadság
és a bizalom légkörében szülessenek meg —sürgeti az
ISZ elnöke —némiképp enyhébb ez a korábbi hetek
„teljes szabadságot”, „megvesztegethetetlen igaz
mondást” követelő jelszavaitól.
Július 7-én tűnik fel az IU hasábjain Pálóczi-Horváth György, a korábban politikai okokból igaztalanul
bebörtönzött ismert publicista neve. Pálóczi ettől
kezdve egyre fokozódó szerepet játszik az IU-ban
— mint vezércikkíró, és szenvedélyes, olykor gunyoros hangú, avagy lírai eszmefuttatások hója. Ezek az
aktuális helyzethez igazodva egy-egy időszerű, az ér
deklődés középpontjában álló politikai kérdést fejtet
tek ki (törvénytelenségek, pártapparátus stb.) valószí
nűleg számos nyílt, bíráló cikknél hatásosabban, a
szenvedélyeket mélyebben felkavaróan.
Az előbb jelzett kettősség a hangütésben mara
déktalanul jellemző az IU következő, július 14á szá
mára is. Földeák János vezércikke (,,Még nagyobb fe
lelősséggel) jóllehet pozitívan értékeli, sőt valóságos
dicshimnuszokat zeng az „eddigi vitákról”, amelyet
legfeljebb az „elfogultsággal” vádolhatunk némelykor,
de a 30-i KV határozatnak megfelelően nyomatéko
san figyelmeztet a reakció spekulációira. A pártveze
tés korábbi taktikájának megfelelően felhívja az író
kat: további viták és tettek (!) helyett most leginkább
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az új művekre lenne szükség. A többi cikk hangneme
már korántsem ilyen óvatos. Sipos Gyula például éle
sen visszautasítja a Tolnai Napló útszéli hangú vádas
kodását a Petőfi-körben felszólalt írók ellen. Háy
Gyula szatirikus hangú cikkében utasítja el az iroda
lom mindenfajta adminisztratív irányítását. Molnár
Zoltán pedig a Rákosi-fémjelezte pártvezetés utolsó
nagyobbszabású kezdeményezését, a közigazgatási re
formot veszi pergőtűz alá. Úgy tűnik, az irodalomba
való (kényszerű) visszavonulás ideje véget ért. Molnár
írása nem is annyira a közigazgatási reformról, mint
inkább a centralizált bürokrácia hibáiról szól, a közi
gazgatás közvetlen demokratikus ellenőrzés alá helye
zését sürgeti. Akár a választott népi ellenőrző szervek
ről, akár a tanács szigorú alárendeltségében működő
apparátus követeléséről van szó, ezek lényegében he
lyes és demokratikus törekvések voltak. A téma jelez
te, hogy a „kényszerszünet” az országos szereplés
színpadán csupán időleges.
1956. július 18-án összeült az MDP Központi Ve
zetősége, és négynapos ülésezés után széleskörű, nagy
jelentőségű határozatokat hozott mind a politikai
irányvonal, mind pedig személyi vonatkozásban. Az
igazi és legszenzációsabb fordulat azonban már a júli
us 19-i Szabad Népben benne volt: Rákosi Mátyás le
mondásáról van szó. Ha a határozatokat teljes terje
delmükben még nem ismerték tehát, de bizonyosra
vehető, hogy az ülés jelentősége teljesen világossá vált
az írók körei előtt. Ezt szemléletesen mutatja a 21-i
szám szerkesztőségi vezércikke (Mindnyájunk ügyé
ért”, valószínű szerzője Pálóczi-Horváth György)
amely megkísérelte a legfontosabb változás után és a
további változások előestéjén összefoglalni az írók és a
pártvezetés viszonyát az új helyzetben.
pártvezetés és az irodalmi élet között hosszú
idő óta ellentétek vannak” - kezdődik a cikk; ezek
nyilvánvalóan kihatottak az ország hangulatára. Az „írók”, az „irodalmi élet” itt tehát egy ország hangula
tát befolyásoló, aktív politikai tényezőként szerepel.
Ez a beállítás - eltekintve ennek minősítésétől, helyes,
vagy helytelen voltától - az adott időben többé-kevésbé valóságosnak tekinthető. Az írók - a cikk sze
rint - a közélet aktív harcosaivá lettek, és ez elvonta
őket az alkotó munkától Sőt, úgy tűnik, hogy éppen
séggel csak a „magyar írók legtöbbjét ... fűtötték és
fűtik” azok a „nagy kérdések” ..., melyeknek teljes és
egyértelmű lezárása nélkül lehetetlenség népünk és
pártunk történelmében új, tiszta lapot nyitni.” Ezek a
kérdések - általánosságban - a törvényesség, a párté
let, közélet és (utoljára) az irodalmi élet demokratizá
lása. Ez a „harc a XX. kongresszusból eredt, annak
eszméiből táplálkozott, tehát nem denunciálhatják
azt, erkölcsi értékeiből semmit sem vonhatnak le az
„ellenséges” próbálkozások. Ez az írók válasza a júni
us 30-1 KV-határozatra. Az eddigiekben tehát az írók
világosan megfogalmazzák a párt még teljesen nem

Veres Péter mondanivalójának központjában az
író prófétai, szeizmográf szerepe nemzeti lelkiismeret
funkciója van. „Elképzelhetetlennek tartom ... az
egészséges nemzeti közéletet az írók beleszólásai
nélkül.” Ezt elsősorban művekkel, irodalmi alkotá
sokkal kell megvalósítani, amikor a vezetés részéről
biztosítandó türelem, bizalom és szabadság alapvető
en fontos. A művek pedig elsősorban a nemzeti érzés,
a nemzeti gondolat kifejezői legyenek - így az írószö
vetség elnöke. Az utolsó hónapok fő ideológiai áram
lata a demokratizmus, a dogmatizmus ellen való harc
volt. Veres Péter ezekről szót sem ejt, viszont igen
erőteljesen száll síkra a népben-nemzetben való írói
gondolkodásért. „Meg kell értenie mindenkinek, hogy
egy nép természetes önfenntartó életösztóne, egy nép
természetes, mert történelmileg kialakult jogérzete és
ízlésvilága nem narodnyikizmus és nem nacionaliz
mus, hanem társadalmi és politikai valóság. Ezt vál
toztatni, jó irányban fejleszteni lehet, de elfojtani po
litikai ostobaság, mert reakciót szül, esetleg ellenfor
radalmi érzéssé változik át.” Lehetetlen nem elismerni
e szavak igazságát, sőt talán —nem prófétaságát, de
józan előrelátását. Jelzi azt, hogy a mozgalom lehet
séges irányvételei közül a több, majd a teljes szabad
ság, az irodalmi élet demokratizálása csupán az egyik,
amelyik mellett a népi, nemritkán nacionalista vonal
is szerepet kér. Hogy ez igazságokat és közös demagó
giát, légvárakat egyaránt tartalmazhatott, arra éppen
Veres Péter vezércikkének vége lehetne a példa: Ez a
nemzetben gondolkodó írói alkotások kívánatos té
májaként valóságos nemzeti problémát sorol fel (né
pességszám, születések csökkenése, öregek helyzete,
bürokrácia, köztulajdon báni kártevések stb.), de
mindezt egy visszavonulóban lévő népi-paraszti ősi,
tiszta erkölcs talajáról (cinizmus és kozmopolitizmus
a szórakoztató iparban, erkölcsi oldódás, „fiatal lá
nyok szüzességének semmibevétele”, a magzatelhajtás
sommás elítélése).
Háy cikkének címe (,,Ne folytassunk sérelmi po
litikát!”) szintén sokatmondó. Leszögezi, hogy a közvélekedéssel ellentétben a párthatározat nem az írók
sikere, vagy nem kizárólag az. (Mottója: Nem a kakas
szavára kezd virradni, de a kakas kiált, merthogy vir
rad.) Végülis az irodalmárok „tántoríthatatlan” szán
dékai és a politika vargabetűi hoztak el a jelen hely
zethez. Amelyben —ugyan sebek, melyeket orvosol
ni kell, maradtak bőven, mégsem e sebek mutogatása
a fő feladat. A két legfontosabb megnyilatkozás jel
lemzően mutatja a korábbiakban fokozatosan ellen
zékké szerveződő csoport magatartását az új helyzet
ben: helyeslés, csatlakozás, de nem fenntartások nél
kül, bizonyos distancia megtartásával. Végeredmény
ben a „művekkel szolgálni a demokratizálódást, a ha
ladást” jelszavát általában elfogadták, de a feltételek
re (teljes író szabadság stb.) nagy hangsúlyt fektettek.

ismert új politikájával szembeni „előzetes” követelé
seiket. Nyflt deklarációként is értelmezhetjük ezt:
bármi is legyen a változtatás iránya, nélkülünk nem
lehet politizálni! Egyelőre azonban szó sincs szakítás
ról. Sőt, a cikk folytatása leszögezi, hogy a KV-ülés
ső napja után úgy tűnik, hogy a párt végre élére áll a
demokratizálás folyamatának. A párt ismételten fel
hívta az írók figyelmét arra, hogy helyes lenne műve
ikkel, illetve irodalommal foglalkozniuk. Ennek felté
tele azonban —a vezércikk szerint —az írószövetség
és az írók ügyeinek rendezése (az 1955 decemberi ha
tározat és az 1956 június 30-i határozat felülvizsgá
lása —bár ezeket nem említik meg), illetve a szocialis
ta törvényesség és demokrácia kérdéseinek megvitatá
sa és megoldása.
Ha itt egy pillanatra előugrunk, és szemügyre
vesszük akár csak a következő heti IU cikkeit, akkor
némi meglepetéssel láthatjuk, hogy a keményebb
hangnak szinte nyoma sincs, ellenkezőleg, a legellenzékibbek is nevük feltüntetésével csatlakoznak a KVhatározathoz. Ez egyrészt azt jelenti, hogy még egy
hete sem gondoltak ennyi változtatásra, talán csak ki
sebb engedményekre számítottak, amelyekkel szem
ben indokoltnak tűnt a nyílt kiállás, a feltételek fel
sorolása. Nyilvánvalóan alábecsülték tehát a párt ru
galmasságát, és önmegújító képességét. Másrészt a jú
lius 21-i vezércikk éles megfogalmazása a változtatá
sokat sürgető nyomás eszközének is felfogható.
A 21-i IU-ban található még egy figyelemreméltó
írás: Kolossá Tibornak az új népi kollégiumi mozgal
mat sürgető írása. A Petőfi-köri NÉKOSZ találkozó
után az irodalmi folyóiratok mind foglalkoztak a né
pi-kollégiumi mozgalom újjáélesztésével (a Csillagban
Márkus István írt erről, a Társadalmi Szemlében Pata
ki Ferenc). Ezt táplálta egyrészt a számos ismert és je
lentős értelmiségi pozícióba jutott volt népi kollégista
szubjektív színezetű kötődésén és a mozgalom tagad
hatatlanul óriási értékein kívül az a „politikai bírálat”,
amely a NÉKOSZ-t felszámolta, és amely kitűnően
illeszkedett az 1949 és azutáni politika bírálatához.
Ezen mit sem változtatott, hogy a volt kollégisták és
vezetőik elsősorban a mozgalom emberformáló erejé
vel, pedagógiai előnyeivel stb. érveltek mellette, és
igen ritkán engedtek utat a kollégiumi mozgalom fel
számolásával kapcsolatos személyes sérelmeiknek.^^
A július 28-i IU vezércikkét Veres Péter, az író
szövetség elnöke írja, mellette az első oldalon Háy
Gyula írása olvasható. Mondanivalójuk alapvetően
azonos: a KV júliusi határozata teremtette új helyzet
ben az íróknak is módosítani kell „politikájukon”, va
gyis immár megvan a lehetősége a konstruktív együttműködésnek író és párt között. Az együttműkö
dés azonban semmiképpen sem jelentheti —ezt mind
ketten érzékeltetik —az írói beleszólásnak, végső fo
kon az írók politikai szerepvállalásának feladatát.
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nem történt semmilyen súlyosabb konfrontáció. Szep
tember elejétől viszont az ellenzéki csoportok a júliusi
határozat végrehajtásának akadozását, mindenekelőtt
pedig a párt megtisztulásának elmaradását tűzve zászlaikra, új támadásra lendültek. Ezekben az új csatá
rozásokban alaposan kivette részét az IU is —cikkírói
büszkén hangoztatták, hogy ők a legrégebbi harcosok,
az egész küzdelem folytonosságának képviselői — de
immár csak a szerteágazó sajtóharc egyik részeként.
Az egyre radikálisabb politikai hangot megütő ellen
zék a már korábban is az IU mellé felzárkózó Művelt
Nép hasábjain közölte Losonczy Géza cikkét, 170
amelynek nevezetes szerepe volt az új támadás meg
indításában. Felújította tevékenységét a Petőfi-kör is,
jóllehet a júliusi'KV-ülés nem vonta vissza a június
30-i határozatot, mely elítélte a kör tevékenységét,
sőt Gerő július 19-i beszédében is mint kiformálódó
második politikai központról szólt a Körről. A Petőfikör pedagógiai vitáinak és a DISZ kezdeményezésé
nek eredményeként (augusztus 12-től a Művelt Nép
ben) széleskörű vita bontakozott ki az egyetemek
helyzetéről. A valamivel korábban kezdődő, és az ere
detileg ugyancsak Petőfi-kör kezdeményezésére indu
ló (a párt által is többé-kevésbé támogatott) mozga
lom a népi kollégiumok feltámasztására amúgyis az
érdeklődés homlokterébe állította egyfelől az oktatás,
másfelől az értelmiség helyzetét. A vitákban ját
szott különleges szerepe, az elmúlt időszakban elszen
vedett sérelmei (melyeknél természetesen nem voltak
kisebbek más rétegek sérelmei sem) magától értető
dővé tették az értelmiség számára, hogy a változáso
kért folyó politikai harc élére kell állnia. Ezt a tényt a
párt is észrevette, és különféle intézkedésekkel igye
kezett is kielégíteni a jogosan elégedetlenkedőket
(„értelmiségi határozat”), de képtelen volt határozot
tan az események élére állni, éppen ellenkezőleg, meg
nyilvánulásaiban gyakran a fékező szerepet lehetett
felismerni (pl. Friss István vádaskodó cikke Losonczy
ellen). Máskor viszont a feszültséglevezető szándékok
ellenkezőleg „sültek el” (Rajk temetés, és egyéb te
metések) méginkább felkorbácsolták a szenvedélye
ket. Ugyanez volt a reformokért harcoló, a változtatás
forradalmi lázában izzó értelmiségiek, írók, diákok
(legalábbis túlnyomó részük) tragédiája: a helyes és
igen kívánatos törekvések és követelések is diszkre tizálódtak a részint felelőtlenül felszított, részint az
események természetéből adódóan felszabadult szen
vedélyek nyomása alatt. A szükséges és teljesen indo
kolt politikai ás társadalmi reformkövetelések közé
elsősorban szeptember és október folyamán kevered
tek - jóllehet nagyrészt megalapozott, ám az adott
időben főként külpolitikailag veszélyes - , túlságosan
az indulatokra apelláló nacionalista jelszavak és szó
lamok. Ezek azután szerencsétlen módon az előtérbe
csúszva lehetővé tették az ellentábornak, hogy az
egész előző folyamat tartalmát képtelen módon eltor

A szám további hozzászólói (Major Ottó, Földe
ák János, Barabás Tibor ) szinte fenntartások nélkül
ünnepelték a határozatot, annak lehetőségeit, sőt
egyesek (Gergely Sándor, Barabás T.) már a határo
zattal szemben fenntartásokkal élőket is szükségesnek
látták figyelmeztetni (Gergely a frakciózókról, Bara
bás jobboldaliakról, pártellenes vonulatról írt).
Végeredményben július végén egyetlen pillanatra
úgy tűnt, hogy a párt képes a megújulás élére állva
megoldani az elmélyülő válságot. Az írók megnyilat
kozásai azt mutatják, hogy ezt a tényt nyomban fel
ismerték, és elismerték a párt vezető szerepét —a füg
gőben lévő kérdések megoldásában bizakodva, a de
mokratizálási folyamat következetes folytatását re
mélve. Jóllehet sem a személyi döntések, sem az ön
kritikus politikai iránymódosítás, főképpen pedig a
„tiszta lap” jelszava önmagában nem elégíthetett ki
senkit, mégis lehetőség kínálkozott a súlyos bizalmi
válság leküzdésére. A korábban elképzelhetetlen mó
don elszabadult szenvedélyek, az egész politikai lég
kör azonban mindkét féltől nagy türelmet és —min
denekelőtt a vezetéstől — a kellő pillanatban megfe
lelő határozott továbblépéseket kívántak volna. En
nek a magatartásnak a realizálhatósága már eleve két
séges és igen nehéz volt az adott politikai helyzetben
(nem szólva a személyi feltételekről). Hamarosan ki
derült azonban, hogy az erre való hajlandóság többé
-kevésbé mindkét félből (elsősorban a pártból, de az
ellenzéki mozgalomból is, a szenvedélyek felkorbácso
lása terén) hiányzik. Különösképpen akkor vált vilá
gossá, amikor a júliusi fordulatok hozta enyhülés
légkörében kiderült, hogy a vezetés hatalomban ma
radt régi garnitúrája mindent megtesz azért, hogy ha
talmát akár a reformok elodázása és visszavonása árán
is megőrizze.
IX. Külön úton
Az írószövetség közgyűlésének előkészítése
a sajtóban
Két hónapnyi idő telik el a Központi vezetőség
júliusi határozatai és az írószövetség szeptemberi köz
gyűlése között. Láthattuk, hogy a határozatokat a ko
rábban a párt- és állami vezetéssel kritikusan szemben
álló írók bizonyos fenntartásokkal ugyan, de öröm
mel és együttműködésre készen fogadták. A határozat
elismerte a problémákat, amelyek elválasztják az „író
kat” és a pártot (ezt akár politikai szerepük és jelen
tőségük elismerésének is értelmezhették), de megoldá
sukban türelmet hirdetett. Ugyanakkor érzékelték azt
is, hogy a jövőben a párt elsősorban irodalmi művek
re számít az íróktól, akik így tudják leginkább segíteni
a szocialista demokrácia kibontakozásának folya
matát.
Az írói csoport azonban nem adta fel kritikai ma
gatartását, ha az éles megfogalmazások egyelőre el is
maradtak. Augusztus folyamán azonban lényegileg

32

sén az irodalom belügyeiről jóval kevesebb szó esett
(s akkor is politikai összefüggésben), mint az országos
ügyeket érintő problémákról.
Augusztus tehát fegyverszünet. Az ellenzék az
ígért változtatásokra bizakodva vár, a hatalom pedig
lassan megkezdi a legkényesebb kérdések (így a tör
vénysértések) kivizsgálását.^ Az Irodalmi Újság
vonalának lényege a bizalomnyilvánítás és a demokra
tizálási folyamat támogatása. Ezt tükrözik a vezércik
kek és )rAz irodalom és mai életünk” kérdéseiről fo
lyó vita cikkei. Az augusztus 4-i szám vezércikkében
Markos György ír az ötévesterv-vita lezárásáról, amely
vitát — más formában — tovább kellene folytatni
(többek között pl. a szocialista vállakózás és vállalko
zókedv, a vállalati önállóság és exportjog stb. gondo
latkörében).
Gergely Mihály cikke ugyané számban
—a
KV határozatot fordulatjellegűnek állítja be. Megkí
sérli a jelen helyzet legfontosabb feladatait is össze
foglalni. Az írószövetség közgyűlése (a július végi
kommunista íróaktíva szeptember közepére tűzte ki),
a tisztújítás, az új műveken való munka után követ
keznek a viták. Gergely helyesen látja a párt feladatait
is a XX. kongresszus és július utáni időszakban.
Feladata hármas: megtisztítani a marxizmust, az el
méletet az idegen (sztálini) elemektől, a gyakorlat ál
tal évek óta újonnan felvetett kérdésekre elvi választ
keresni (vagyis „korszerűsíteni” a dogmatizmus ál
tal megbénított ideológiát), és végül a tömegek bizal
mát visszaszerezni. Ez utóbbinak útja a szocialista de
mokrácia megteremtése, amelynek ugyancsak három
fő vonása van. Előszöris az emberi viszonylatok figye
lembe vétele a gazdasági kérdések mellett. Ez a polgá
ri demokratikus szabadságjogok, döntően a véleménynyilvánítás szabadságának adaptálását jelenti. Másod
szor fokozottabban kell építeni az új értelmiségre.
Harmadszor a párt életében is érvényesüljenek a de
mokrácia elemei.
Fekete Gyula még békésebb hangot ütött meg
néhány héttel később. ^ Csak általánosságban sür
get „tetteket és műveket”, s bár leszögezi, hogy a
tiszta lap nem lehet sem „menlevél”, sem „ajánlóle
vél” senki számára, mégsem volna jó, ha most errő
vitákat folytatnának.
A vitacikkek a konkrét kérdésekre összpontosí
tanak, kiadók, példányszámok, a kollégiumi stb. kér
dések az írások témái. (Ugyané kérdések jelennek meg
pl. a Művelt Nép hasábjain. Itt azonban a legtartósabb
vitatéma, az augusztus 12-én*^ kezdődő egyetemi
vita egészen októberig tartott, és szóba kerültek a
hallgatóság legkülönfélébb követelései, a centralizált
ság, az ideológiai tárgyak túltengése és merevsége, szo
ciális kérdések stb.).
Ugyanakkor az Irodalmi Újság „kritikai vonalá
nak” fenntartását jelzi Máriássy Judit nagy port felve-

zítsa. Ezek a tények az októberi események tragédiá
jában főszerepet játszottak.
Ebben a kiélezett helyzetben az Irodalmi Újság
szerepe már sokkal kevésbé volt központi, mint ko
rábban, 1953-tól bármikor. Szeptember-októberben a
sajtó minden területe bekapcsolódott a vitákba, ide
értve még a párt lanját is, a DISZ központi lapja, a
Szabad Ifjúság az utolsó napokban pedig közölte az
egyetemek követeléseit (amelyek a tanrendi reformtól
szinte tüneményes gyorsasággal jutottak el az un. 16
pontig, amelyben szó sem esett egyetemi változtatá
sokról). Az írók, akik valóban nem csekély szerepet
játszottak abban, hogy az ország helyzete, a szocializ
mus művészeti irodalmi, később politikai fejlődésének
űtja(i) viták tisztítótüzébe kerültek, most már sokfelé
ágazó mozgalmak csupán egyik osztagát alkotják. Az
IU publicista, írói, újságírói gárdája a sajtóharc tereületén még mindig vezető szerepet játszik, de a már po
litikai térre helyeződő küzdelemben nem biztosíthat
ja ezt a helyét. Tagja közül már sokan más lapokban
is kifejtik véleményüket, és egyre nagyobb szerepük
van a különféle körök vitaestjein, immár nyílt politi
kai agitációban (pl. Háy szerzői estjén Győrben hang
zott el az első olyan hang, amely a szovjet csapatok
kivonását követelte Magyarország területéről).
Mindez azonban fokozatosan történt, és az IUkör szívesen hangoztatott vezető szerepe is fokozato
san halványult el. Még előtte vagyunk az írói mozga
lom talán legfontosabb, legnagyobb hatású, az 1953
óta tartó mozgalmat egészében, ellentmondásaiban
fémjelző vállalkozásának. Ez az esemény —az írószö
vetség 1956. szeptember 17-i tisztújító közgyűlése —
bizonyult tulajdonképpen a végső, logikus láncszem
nek abban az eseménysorozatban, amely valamikor
1952-53-ban, az első tudatosított, és művekben is ki
fejezett ellentmondások felismerésekor kezdődött,
„írás közben”, de főleg publicisztikai kérdésektől lo
gikusan jutott el a politikai kérdések felvetéséig, a
XX. kongresszus és július után pedig megoldódni,
nyugvópontra jutni látszott. Szeptemberre kiderült,
hogy az író cső port, a párton belül és kívül szerveződő
politikai ellenzéki mozgalom részeként (és részben
ideológusaként) nem fogadja el a júliusi felemás meg
oldást. Az Irodalmi Újságnak és a vele összekapcsoló
dott írószövetség közgyűlésének nevezetes szerep ju
tott az új támadásban. Ennek során az IU módszere
nem változott a korábbiakhoz képest: Változatlanul
próbálkoznak a sajátos irányvonal kialakításával (va
gyis irodalmi, művészeti kérdésekről is írnak), ez
azonban az új légkörben korántsem volt olyan nagy
hatással, mint korábban. Nagyobb hatásúak voltak vi
szont azok az írások, amelyek témáit az erősödő poli
tikai mozgalom vetette fel (amelyből természetesen
az írók sem zárhatók ki, hiszen cselekvő részesei és
alakítói voltak). Így azután az írószövetség közgyűlé
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rő cikke augusztus 18-án. 17S Az Ujságírónó a párt es
állami vezetőknek a közvéleményt mélyen sértő ki
váltságait (lefüggönyözött autók, külön üzletek stb),
a „kóros-káros” biztonsági intézkedéseket bírálja. Ez
az első írás, amely még csupán külsőségeiben, de nyíl
tan a párt és állami funkcionáriusok csoportja ellen
irányul.
1956 augusztusában az MDP KV — szem előtt
tartva az értelmiséggel szemben elkövetett korábbi sú
lyos hibákat és túlkapásokat, valamint a tavasz óta
egyre fokozódó, értelmiségi bázisú ellenzéki mozgal
makat — határozatot hozott a legfontosabb hiányok
orvoslásáról.*^** A határozat azonban váratlan módon
nem a feszültség csökkenését eredményezte, hanem
ellenkezőleg, felújult a „strukturális bírálat” irányvo
nala, és az értelmiségi határozat önkritikus hangja a
párt összpolitikájának bírálatához adta meg a kezdő
hangot.
Pálóczi-Horváth György szeptember 1-i vezércik
ke („Emberi kincseink”) a határozatokat csupán
szűkszavúan üdvözli, annál szenvedélyesebben támad
ja az irányítókat, akik „funkcionárius képzettségük
büszke tudatában egyre-másra nevezgették ki szakem
berek helyére a nem-szakembereket”, akik „inasko
dás nélkül érezték magukat hivatottnak dönteni a mű
vészeti élet elevenjei és holtjai felett”, akik „ostoba
hasznossági szempontokat akartak érvényesíteni a tu
domány terén”. Mindennek eredményeképpen ,,a
sztálini korszak színvonal-süllyedést és a szakértelem
válságát hozta maga után”. A gazdasági károk (gya
potkalandok stb.) az áldatlan sajtóviszonyok, az egye
temi felvételik, származási kategóriák mind e politika
következményei, ugyanakkor a tanácsapparátusban
dolgozók 4,3 %-a, a városi párttitkárok 1,7 %-a ren
delkezik felsőoktatási végzettséggel.
Az igazi fordulatot azonban Losonczy Géza írása
(„Az értelmiségi határozatról”) jelenti a Művelt Nép
szeptember 2-i számában. Az értelmiségi politika hi
bái az összpolitika hibái — írja, a Rajk-ügy, a jugoszláv-ügy, a törvénytelenségek, a gazdasági helyzet,
majd később a „hibák kijavításában a határozottság, a
gyorsaság és következetesség elég nagyfokú hiánya, a
felelősség felvetésének elodázása — az egész népet
érintették.” Az értelmiségi határozat csupán egy kis
lépés a demokrácia, a változások útján. Azonnali to
vábbi lépésekre van szükség, amelyek közül Losonczy
hármat emel ki.
1A KV és a Minisztertanács szigorúan a határo
zat szellemében dolgozzon. A határozatot ki kell
egészíteni az írók, újságírók és művészek helyze
téről szóló résszel, ezzel kapcsolatban pedig felül kell
vizsgálni az 1955. decemberi (irodalmi) és 1956. jú
nius 30-i (Petőfi-köri) párthatározatokat.

2. Néhány, a korábbi politikában különösen vé
szes túlbuzgó személlyel szemben le kell vonni a szük
séges következtetéseket, különösképpen azokkal
szemben, akika XX. kongresszus után is „ellenálltak".
3. Végül a XX. kongresszus szellemének teljes
győzelme szükséges, értelmiségi vonalon ennek intéz
ményes biztosítéka, értelmiségi szak- és egyéb szerve
zetek, demokratikus vezetőkkel.
A párt nénú késlekedés után Friss István tollából
Losonczyt támadó cikket közölt a Szabad Nép
ben.* ^ Friss Losonczyt vádolta visszahüzással, meghasonlás szításával, közben azonban — különösen a
személyi felelősségrevonás kérdéseiben maga igyeke
zett elodázni a határozott lépéseket. Ez a káros halo
gatás a párt egész politikáját jellemezte, bár ettől füg
getlenül Friss István Figyelmeztetése egy új boszor
kányüldözésről nem bizonyult alaptalannak. Valószí
nűleg azonban ennek is elejét lehetett volna venni, ha
határozottan, a határokat is szigorúan megvonva, a
párt áll önmegtisztulási folyamatának élére. Erre
azonban a párt fent, lent és középen egyaránt képte
lennek bizonyult.
Szeptember 8-án Háy Gyula fogalmazta meg,
hogy a felújult konfrontációban milyen szerepet ját
szik majd a 17-ére kitűzött közgyűlés. „Leegyszerűsí
tés lenne, ha azt hinnénk, hogy az írók problémái
most már mind megoldódhatnak az ISZ-en belül (...).
A tiszta lap az irodalom számára akkor igazán tiszta,
ha láthatatlan betűkkel egy törvényerejű megszeghetetlen dekrétum van ráírva: dekrétum az irodalom sza
badságáról (...), essünk túl az ijedtségen: igenis az iro
dalom teljes szabadságára gondolunk”. Más szóval:
semmi sem tilos az irodalomnak, amit a társadalom
törvényei egyébként nem tiltanak (nem szabad tehát
gyilkosságra, atrocitásokra, stb., a népi demokrácia
megdöntésére bujtogatni). „Szabad legyen: megmon
dani az igazságot; kritizálni akárkit és akármit, szomorkodni, szerelmesnek lenni; hinni istenben, nem
hinni istenben; kételkedni bizonyos tervszámok he
lyességében; nem-marxista módon gondolkodni; mar
xista módon gondolkodni akkor is, ha az így születő
gondolat még nem szerepelt a kötelező erővel megál
lapított igazságok között; igazságtalannak találni,
amit hivatalosan még igazságosnak mondanak, nem
szeretni egyes vezetőket stb.”
A teljes szabadság intézményes akadályait („szu
perlektorátusok", cenzúra) le kell bontani. Az” iro
dalmi szabadságnál azonban Háy nem áll meg. „Az
utóbbi egy-másfél évben az írók szokatlanul sokat
foglalkoztak politikával. Az Írószövetség valósággal
politikai góccá változott, a haladó, Lenin szellemében
való politika gócává”. És miután „az eddig követett
politikai vonal, itt-ott előforduló tévedéseket leszá
mítva, helyesnek bizonyult, tehát ezen a vonalon fo-
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megvalósításán kellene munkálkodni . Megígérte há
rom új folyóirat indítását (Nagyvilág, Életképek, és
egy esztétikai jellegű kiadvány Lukács György szer
kesztésében), az IU terjedelmének megnövelését stb.
Ezt követően Képes Géza titkári beszámolója kö
vetkezett, aki az 1945-56 közötti irodalmi harcokat
— lényegében helytállóan —elemezte. Fő feladatul a
már április óta előkészítés alatt álló irodalmi plat
formtervezet befejezését jelölte meg. Erőteljesen
visszautasította a viták lezárását, „mi ... ezután is aka
runk és fogunk is vitázni ... mert ez demokratikus jo
ga és kötelessége minden magyar embernek”.
Ami a hozzászólásokat illeti, azok már korántsem
maradtak ennyire általánosságokban. Az irodalmi sza
badság és a viták folytatása mellett konkrét politikai
problémák merültek fel. Kónya Lajos a júliusi határo
zatokat bírálta, amelyek az előző párthatározatokat
érvényben hagyva a szektarianizmus elleni harcot
„személytelenül” fogják fel a jobboldaliság ellenit
viszont nagyonis határozott értelmiségi csoportok
ra koncentrálják. Akadozik a határozat végrehajtása, a
vezetők „taktikázásnak” tekintik csupán azt. Kónya
követelte Nagy Imre pártügyének rendezését, a tör
vénytelenségekben részesek elleni vádemelést, az író
írókra vonatkozó összes elmarasztaló határozat vissza
vonását.
Zelk Zoltán a Szabad Nép előző napi cikkéből ki
maradt Déry, Banjámin, Kónya elleni büntetések ér
vénytelenítését (ezzel összefüggésben Tardosét is) kö
vetelte.
A többi hozzászóló egybehangzó véleménye: a jú
liusi határozat végrehajtása akadozik. Ezért a vezetés,
a pártfunkcionáriusok felelősek (Fekete Gyula, Aczél
Tamás). Méray, Aczél és mások támadták Friss István
már említett cikkét, ők és Háy Gyula követelték a
Nagy Imre-ügy rendezését. Szinte mindenki szót
emelt a korábbi irodalmi határozatok revíziója, Déry
és Tardos pártba való visszavétele érdekében. Márkus
István a Népfront feltámasztását, a szövetkezeti prog
ram felülvizsgálatát követelte. A politikai kérdések
ben való egyetértését, az újabb .irodalmi egységet”
Háy Gyula fogalmazta meg: „Mi, magyar írók, tekin
tet nélkül a pártállásunk és a filozófiai meggyőződé
sünk különbségeire, véd- és dacszövetséget kötünk az
igazmondásra)...).Az írók ... hol tanuk, hol bírák az
ember jogaiért ... folyó hatalmas perben”. Az írócso
port és a politikai ellenzék szövetségének legvilágo
sabban Aczél Tamás adott hangot, aki lényegében
pontról-pontra megismételte Losonczy előbb említett
pontjait, és nyomatékosan hangsúlyozta az újságírók
(tehát Losonczyék) rehabilitálásának igényét.*®“*
Az elnökség és titkárság tagjainak sorába a tisztú
jítás után nem kerültek be a részben korábban (1954ben) beválasztott, részben a memorandum-ügy kap
csán kooptált baloldaliak (Bölöni, Barabás Tibor,

gunk továbbmenni: a XX. kongresszus, a leninizmus
vonalán.”
A közgyűlés „előhangjai” közül hasonló politikai
alapállást képvisel Tamás Lajos.*^® Inkább a művek
re, az alkotómunkára helyezi a hangsúlyt, Erdei Sán
dor és Kovács András a szeptember 15-i Irodalmi Új
ságban. Az irodalmi szabadságot a viták eredménye
képpen elértük, most már magunkban kell ezt biztosí
tani —írja Erdei.
Hasonlóképpen foglalt állást a Szabad Nép szer
kesztőségi cikke. *^9 Elismerte, hogy még nincsen ki
alakuló, új irodalompolitika, a közgyűlésnek ehhez
mindenekelőtt az szervezeti alapot kellene megterem
tenie. Helytelen lenne viszont, ha a vezetőség választá
sánál a korábbival ellentétes előjelű szűkkeblűséget ta
núsítanának.
Az 1955. decemberi határozatot követőleg kioszí «n
tott pártbüntetéseket a KEB hatálytalanította.1
A pártállásfoglalás azonban —bár elismerte hibáit —
nem vonta vissza magát az írókat megbélyegző hatá
rozatokat, fenntartotta a „hibás nézetek” és a pártszerűtlenség vádját (bár jóval mérsékeltebb megfo
galmazásban). Ez az újabb elodázó lépés ismét meg
bosszulta magát, és nem segített a Szabad Nép fogad
kozása sem a régi irodalompolitikával való teljes szakí
tásról.
Egy közgyűlés és ami utána következik
A Magyar írók Szövetségének közgyűlése 1956.
szeptember 17-én Veres Péter elnöki megnyitójával
kezdődött.*®* Irodalmi kérdésekkel kevésbé, politi
kai problémákkal bővebben foglalkozott. Szokásától
eltérően Veres Péter nem a nemzeti, hanem a demok
ratikus feladatokat helyezte előtérbe, a közgyűlés fő
feladatának a „funkcionális demokrácia” megterem
tését tartotta. E demokratikus fejlődés lépcsői a
kényszerszabta vélemények megszüntetése, a hallgatás
és az írás szabadsága. Veres Péter kétoldalúan fogal
mazta meg ehhez a feltételeket: az írók népszeretete
és forradalmisága, a párt világos, félremagyarázhatatlan politikája a XX. kongresszus szellemében. A párt
demokrácián túlmenően újfajta kormányzásra van
szükség.
A nemzet túlélt már számos nyomást, olyan
rendszereket, amelyekkel nem értett egyet. Túlvészelte
és passzívan veszni hagyta, ezt kell most elkerülni az
ember jogainak biztosításával és tiszteletbentartásával.
Az írók felelősségteljes módon, műveikkel és mint
társadalmi apostolok próbálják meg e folyamatot elő
revinni - fogalmazta meg az ISZ elnöke.
Kállai Gyula a pártvezetés nevében lényegében
nem mondott ellent Veres Péter bevezető gondolatai
nak, mindössze nagyobb hangsúlyt helyzetet az im
már lezárandó vitára, illetve megváltoztatandó jelle
gükre (ti. az országos kérdések helyett a feladatok
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Sándor Kálmán, Darvas József, Illés Béla, Urbán Ernő,
Rideg Sándor, Tamás Aladár stb.). Visszakerült vi
szont az 1955 októberében lemondott, illetve eltávo
lított 9 író (Déry, Kónya, Zelk, Benjámin, Kuczka,
Aczél, Karinthy Ferenc, stb.). Beválasztották az el
nökség tagjai közé Ignotus Pált, Fodor Józsefet, Né
meth Lászlót és Kassák Lajost. Az ISZ elnöke Veres
Péter, társelnökei Háy Gyula és Tamási Áron, főtitká
ra ismét Erdei Sándor lett. Az Irodalmi Újság főszer
kesztője újra Hámos György lett.
A közgyűlés —a hangnem túlzott szenvedélye, a
jobboldali veszélyek meg-nem-említése ellenére —he
lyesen tette szóvá a júliusi elvek érvényesülésének
akadályait. Az objektív elemzés, a türelem ugyan
csaknem teljesen hiányzott már a felszólalások egyikéből-másikából, de másfelől a vezetés sem mutatko
zott rugalmasabbnak a kívánságok figyelembe vételé
nél. A Szabad Nép szeptember 19-i tudósítása szerint
a „felszólalások egy része nem felelt meg a júliusi ha
tározat szellemének”. A pártfunkcionáriusok bírálatát
mereven elutasította, és kizárólag a pártfórumokra
tartozónak ítélte Nagy Imre ügyét. Formailag ez két
ségtelenül igaz volt, ám elsősorban az 1955 márciusi
és áprilisi határozatok, valamint Nagy országos néprűsége miatt (amely egyik fél számára sem volt ellent
mondásoktól mentes, és veszélytelen sem) ezt a meg
fogalmazást ismét a döntés elodázásaként lehetett ér
telmezni.
Hasonló értelemben foglalkozott a közgyűléssel
Nógrádi Sándor a Szabad Népben.188 Fenntarrotta
az 1955 decemberi határozat „formai” vádjait, a Lo
son czy-cikk bírálatával kapcsolatban Friss István
mellé állt. Elismerte ugyan a vezetőségválasztás de
mokratizmusát, de rosszallóan jegyezte meg a ,,szektások” kizárását. Frisshez hasonlóan utasította el a
múltban való vájkálást és Kállai felszólalásához képest
is visszalépve támadta meg a Háy-féle tézist az iroda
lom szabadságáról (a kétféle igazságról szóló tétel fel
elevenítésével).
A közgyűlés fogadtatása, a felszólalások megíté
lése az írók körében sem tűnik egyértelműnek. Az IU
szeptember 29-i vezércikke kiemelte, hogy „a magyar
írók szinte egyértelműen ... a XX. kongresszus szelle
mében foglaltak állást a múlt politikai hibáival szem
ben, a személyi kultusz és a szektás-dogmatikus szem
lélet maradványainak legteljesebb felszámolását köve
telve”. Ugyanakkor azonban úgyelmeztet bizonyos
túlzásokra, a szocializmus ellen fellépő erőkre. Ha
sonló értelemben foglalkozott az eseményekkel a Mű
velt Nép hasábjain Nagy Sándo' is.18“* A forradalmi
szituációt helyesen érzékelve, az irodalom szabadsá
gáért, a Nagy-ügy nyilvános vitájáért, a személyi kon
zekvenciák levonásáért síkraszállva szót emel a sztáli
nizmus csődjéből hasznot húzó burzsoá nézetek ellen
A fő veszélynek azonban már nem ezt, hanem a dog

matikus restauráció lehetőségét tekinti. Ugyanígy
Major Ottó írása az IU-ban,1 8 amely a forradalmi
erkölcs tisztaságának helyreállítását követeli. Az er
kölcsi válság tudatosulását 1945-re teszi, a Rajk-ügy
nyilvánosságra kerülésére, csúcspontját pedig Hrus
csov zártülési beszédére a kongresszuson. Az írói moz
galom ennek az erkölcsi válságnak adott hangot. A
megtisztulást nem lehet elodázni a kétféle igazság,
kétféle erkölcs stb. nevében, a folyamatnak nem lehet
akadálya a pártegységgel való érvelés.
Az országos politikai kérdések maradtak tehát a
vita fővonalában. A konkrét feladatok kérdései visszhangtalanok maradtak, ennek illusztrálására két pél
dát lehetne megemlíteni. Az egyik a közigazgatás még
Rákosi által kezdeményezett reformja. Szeptember
29-i cikkében Markos György a rá jellemző higgadt,
elemző szakértelemmel mutatja ki, hogy a mammutmegyék létrehozása a kívánatos demokratizálás és a
decentralizáció ellenében hat. Kónya Lajos október
13-i írása voszont szinte kizárólag a nemzeti sajátossá
gok semmibevételét látja e tervben (ugyanakkor vi
szont helyesen mutat rá az ügy figyelemelterelő jelle
gére. Október 12-én egyébként a KV és a Minisztertanács levette az országgyűlés napirendjéről a megye
rendezést).
A másik a kritika, illetve a szocialista realizmus
körüli „vita”. Szeptember 29-i cikkében Nagy Péter
inkább a közgyűlés politikai tanulságait elemzi, a kri
tikusok részvételét a politikai harcban. Nem tud kü
lönösebben újat mondani
ebben az „irodalmi vitaté1OC
mában” Keszi Imre,
aki Nagy Péter előző cikké
ben olvasható felszólításnak (ti. a szocialista realizmus
fogalmának tisztázására, új esztétikai alapelvek kidol
gozására) kísérel meg eleget tenni. Az irányzat, kísér
letezési szabadság biztosítása, a forradalmi avantgarde, az 1920-as évek szovjet és a weimari Németország
irodalmi örökségének feltárása - mindezt már előző
leg számosán hangsúlyozták.
Ezeknél az írásoknál érdemlegesebb Mészáros Ist
ván tanulmánya „A művészet nemzeti jellegéről” , amely komoly kísérlet az irodalmi dogmatizmus elem
zésére.'
Jelentősek Lukács György interjúi, ame
lyek az Irodalmi Újságban,188 illetve a Szabad Nép
ben189 jelentek meg. Az előbbiben Lukács kijelentet
te, hogy semmilyen művészeti irányzat nem kodifikál
ható, így a szocialista realizmus sem (amelyet hiba le
ne viszont 1949-53 néhány középszerű magyar alkotá
sa alapján megítélni). Lenin sokat idézett pártirodalom-formuláját Lukács úgy értelmezte, hogy Lenin
1905-ben „arról ír, hogy mi a kötelessége a pártsajtó
ban dolgozó publicistának. Mindazt, amit Lenin e
művében megállapított, erre a történelmi korszakra,
erre a tollforgató rétegre vonatkozik.” Lukács szót
emelt az irányzatok (marxista és nem-marxista irodal
mi, kritikai és filozófiai áramlatok) nyílt vitája és ver
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válaszát,
amelyben minden bírálatot elhárít, és
lényegében újra összefoglalja szeptemberi programját
— többszázezres példányban. Radikálisan előbbrelép
tek a személyi kérdéesk terén is: letartóztatták Farkas
Mihály, Farkas Vladimir és más ÁVH tiszteket, vé
gül október 13-án visszavették a pártba Nagy Im.164
rét. ^
Az események innentől kezdve már világosan
mutatják a magyarországi 56 jellegzetes szindrómá
ját: a kormány, az irányítók azt hiszik, elég enged
ményt tettek a nyugalom érdekében, ám az esemé
nyek ezt előbb vagy utóbb brutálisan cáfolják. Ennek
oka elsősorban az óvatoskodás, az állandó lemaradás a
valóságos (vagy annak tűnő) tömegkövetelésektől,
másrészt az ellenzék taktikája, amely egyre inkább
kezd egy demagóg rálicitáláshoz hasonlítani. (Bár az
írók ebben szerényebb mértékben vettek részt.) Az
október közepén kialakult helyzetre a demokratikus
nyitás lépéseire a nemzeti szempontok felvetésének és
az átfogó programnak az igényével válaszoltak.
Nemzeti szempontok már a korábbi viták során is
felbukkantak, mint ahogy erre utaltunk is. Az 1956.
október eleji fellépés kezdettől párosult bizonyos
szovjet-ellenes felhangokkal. Szabó Pál szeptember
29-én vetette fel az IU-ban a még haza nem tért ha
difoglyok sorsát („Egy anya sírása a Bükkben”). Méray Tibor október 6-án a Rajk-temetésre írott beszé
dében párhuzamot vont a „habsburgi és sztálini ön
kény” között, amikoris mindannyiszor „az ártatlanul
kiontott vér a nemzet szabadságának a fájára hul
lott”. Erdei Sándor október 13-i Tovább! c. vezércik
ke az IU-ban egyszerre mutatja a nemzeti kérdésre va
ló áthangolódás, és a demokratikus-reformer irodalmi
újság-vonal továbblépését. A nemzeti megújulást, a
demokratikus elvek kiharcolását, és a még „további
leleplezések” szükségességén alapuló nemzeti egység
gondolattal igyekszik összekapcsolni. A szocilaizmus
demokratikus fejlődése nem csupán az értelmiség, ha
nem az egész nemzet érdeke, az íróknak egyszerre kell
nemzeti és emberi lelkiismeretté válniuk. A Petőfi-köriek nemzeti irányba való nyitását Tánczos Gábor
cikke jelzi a Művelt Népben, 5 ahol a szocializmus
magyar útjára a korábbiaknál sokkalta nagyobb hang
súlyt fektet.
Az Irodalmi Újság politizáló fővonala egyelőre
elmarad ettől a tendenciától. Az utolsó számok poli
tikai írásai még mindig elsősorban a megtisztulás, a re
form, a demokrácia irányába mutató intézkedéseket,
politikai döntéseket követelnek.
Ide tartozik Molnár Zoltán Népfront-írása,*^1
amely Nagy Imre 1954-es elképzeléseit eleveníti fel.
Ide tartoznak a funkcionárius-kérdést, a párt önmeg
tisztítását tárgyaló cikkek, köztük a Háy-féle Kucseratémához hozzászóló Fekete Sándor (október 13.) és
Lovas Márton (október 20.) írásai.

senye mellett, igényelte a nyugati irodalom klasszikus
filozófiai alkotásainak lefordítását, a titkos könyvek
hozzáférhetővé tételét. Úgy vélte, hogy a szabad disz
kusszió és a demokrácia helyreállítása nem jelenti az
eltolódást a polgári demokrácia irányába, s ugyanezt
kell tenni a szocialista realizmusról újonnan támadt
nézeteltérések esetében is. (Utalva Keszi Imre cikkére.)
Szeptemberben felújította tevékenységét a Petőfi-kór is, de legalábbis a tudósítások szerint az újabb
„szakmai viták” egyelőre valóban inkább konkrét
kérdések körül zajlottak. 190 A legkiemelkedőbb
esemény az október 17-18-i ..Kertmagyarország” vita
volt,
amely a mezőgazdaság belterjességéről, a szö
vetkezeti mozgalom perspektíváiról és a júniusi politi
kajelen alkalmazhatóságáról folyt.
Az Irodalmi Újság fő politikai vonalában azonban
mindenekelőtt a párt megtisztitásának követelése ál
lott. Ennek adott hangot előszöris Novobáczky Sán
dor: Különös emberek c. vezércikke október 6-án.
Szembeállította a funkcionáriusokat és a szakembere
ket, bírálta a kommunisták körében fellelhető gőgös
kiválasztottság-tudatot, szektás emberszemléletüket,
amely a szektás politika terméke. Novobáczky hang
súlyozta, hogy „helytelen és téves minden olyan meg
nyilatkozás, amely a múlt politikai hibáiért a kommu
nista funkcionáriusokat általában felelőssé teszi” , de
nem mondhatunk le egyes személyek felelősségrevonásától.
A „funkcionárius-kérdés” kétségkívül leghatáso
sabb vitairatának Háy Gyula: Miért nem
1 szeretem Kucsera elvtársat? c. cikke bizonyult.
Kucserát, a
rossz funkcionáriust Háy minden igyekezete ellené
re sem tudja elhatárolni általában a vezetőktől. Ku
cserát ti. azért védik a .jó funkcionáriusok”, mert ő
a meghatározó, s kicsit mindenki olyan, mint ő.
A Kucserákat Háy előszöris pöffeteg parvenü mi
voltukban, és a néptől való gőgös elzárkózásukban
marasztalja el. Másodszor szakmai dilettentizmusukat
bírálja, amely az éleződő osztályharc tétele szerint a
politikai megbízhatóságot mindenek fölé helyezi. Har
madszor pedig bürokrata élősdi mivoltukat. Kucsera
gazdaságilag káros, mert értéktöbblet-elsajátításából
él. Kucsera az, aki meghosszabítja a szocializmus lét
rejöttének útját, mindenfélét épít (városokat, földa
lattit), hogy pozícióját megőrizhesse. Kucsera „törté
nelmi tévedésünk”, akitől süigősen meg kell szabadul
nunk —zárja be mondandóját Háy. Tévedései és egybemosásai ellenére a cikk lényegében valóságos jelen
ségeken alapult, emellett maróan gunyoros hangja,
fölényes biztonsága is magyarázza hatását.
Ebben a helyzetben a pártvezetőség, úgy tűnik,
rádöbbent, hogy itt a korábbi sajtó-perpatvaroknál
jóval mélyebb, és hasonlíthatatlanul erősebb mozga
lomról van szó. Október közepén Losonczy Géza a
Szabad Népben közölhette Friss Istvánnak címzett
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rálat azonban ,,nem megy túl a múlt negatív jelensége
inek tagadásán” . Az új, előrevivő programhoz demok
ratikusan választott új országos pártvezetőség szüksé
ges, ezért az írók kérik a KV-t, hogy hívja össze a párt
soron következő kongresszusát.1^
Amikor a közvélemény megjelent, az egyeteme
ken már meg is születtek az első programok, és októ
ber 22-23-án ezek a Petőfi-kör vezetőségének felhívá
sával együtt országos nyilvánosságot kaptak.-®® Az
írók felhívása tehát azz azonnali cselekvést követelők
hangja között elodázásként volt értelmezhető.
Ez a ,Jemaradás” és felelősségteljesebb hozzáállás
megmutatkozott az íróknak az október 23-i tünteté
sére kiadott „Kiáltványában”2®1 is. —elsősorban az
y 02
új, egyetemi 16 ponttal
összehasonlítva.
A Kiáltvány bevezetője megállapítja, hogy „a pár
párt és az állam vezetői mindeddig nem adtak életké
pes programot, amiért a restaurációra törekvők, szervezkedők, szektások felelősek. Az első két pont
„önálló nemzeti politikát” követel „a szocializmus
eszméje alapján”, a ,Jenini elvek szerint rendezni kell
viszonyunkat valamemennyi országgal, mindeneke
lőtt a Szovjetúnióval és a népi demokráciákkal (...),
véget kell vetni a népek barátságát zavaró nemzetiségi
politikának”. Ugyanakkor a lenini politika alapján
őszinte barátságot és szövetséget kell fenntartani a
Szovjetúnióval. Az egyetemi pontok élén a szovjet
csapatok azonnali kivonásának követelése állott.
A 3. pont szerint „nyíltan fel kell tárni az ország
gazdasági helyzetét, a válságból csak akkor tudunk ki
jutni, ha a munkásság, a parasztság és az értelmiség
végre az őt megillető szerephez jut az ország politikai,
társadalmi és gazdasági életének irányításában.” Az
egyetemi pontok a „tervgazdálkodás felülvizsgálatát”,
a külkereskedelmi szerződések, az uránérc-szerződés
és a jóvátétel revízióját sürgették.
A 4. pontban az írószövetség követelte, hogy „az
üzemeket a munkások és szakemberek vezessék”, va
lamint a norma- és bérrendszert, a társadalombiztosí
tás ujjáformálását, a szakszervezetek valódi érdekkép
viseleti szervekké tételét. (A másik programból a két
utóbbi hiányzik.) A következő két pont a parasztság
gal foglalkozott, a paraszti önrendelkezés, a szövet
kezeti önkéntesség feltételeinek biztosítását, a begyűj
tési és adózási rendszerről a szabad árucserére való
fokozatos áttérést javasolta. Az egyetemi pontokban
csupán a „begyűjtés felülvázsgálatát” követelték.
6. pont. „Mindennek a feltétele az, hogy a párt és
az állam vezetésében alapvető szerkezeti és személyi
változtatások történjenek. El kell távolítani közéle
tünkből a restaurációra törekvő Rákosi-klikket. Mél
tó helyére kell állítani Nagy Imrét, és azokat akik az
elmúlt években következetesen harcoltak a szocialista
demokráciáért, ugyanakkor határozottan fel kell lépni
minden ellenforradalmi szándék és kísérlet ellen.” Vé

Ezek ugyan már nem szolgáltatnak érdemleges új
adalékokat, mégis figyelemreméltó, hogy pl. Lovas
cikke, amely élesen visszautasítja Háy nem egy megál
lapítását, helyt kapott az IU-ban. Ehhez hasonlóan a
gazdasági kérdések újrafelvetése sem hozott különö
sebb újdonságot. így Varga Domokosnak az ötéves
terv legújabb változatát is támadó cikke csupán Mar
kos György korábbi gondolatai ismétlésének tű
nik.
De az már szinte riasztóan groteszk, ahogy
Veres Péter az 1956-ban hirtelen tudatosult lakásínség
megoldására „Ezer évig jó volt, az atomkorszakig már
kibírjuk” jelszóval a kemencével fűtött falusi vályog
házat ajánlja, szószátyár fejtegetésekbe bocsátkozva a
vályogkészítés és a kemencetapasztás módszereiről
(október 20. „Hajlékot a fejünk fölé”).
Az utolsó számokat két fő téma határozza meg.
Az egyik a törvénysértések széleskörű orvoslásának,
és az azonnali felelősségrevonásnak a követelése. Ok
tóber 13-án Olvasói levél (Méray Tibor helyeslésével)
követeli a rehabilitációs perek, így a Rajk-rehabilitáció anyagainak nyilvánosságra hozatalát, és Rákosi
szerepének teljes felderítését. Hellai György október
20.) a pereket koholó ÁVH-t és a beismerő vallomá
sok alapján eljáró jogászok felelősségrevonását tár
gyalja —kényszer és részvétel, felelősség fogalmát erő
sen egybemosva. Rónai Mihály András Károlyi Mihály
és az őszirózsás forradalom igazságos történelmi értékelésének felülvizsgálatát szorgalmazta.
Október
20-án Kónya Lajos az összes politikai foglyok szabadonbocsátását követeli. A politikai felek revíziója a
„Rajk-Brankov összeesküvés” hazug vádjának tisztázá
sa ad alkalmat Lukácsy Sándornak, hogy a jugoszlávokkal való kibékülés, a jugoszláv gazdasági, önigazga
tási és független külpolitikai példák figyelembe vétele
mellett emeljen szót.
A másik fő téma a nemzeti egység, és a demokra
tizálás tömegbázisánalcLérdése. A nyári reformlázhoz
hasonlóan ismét a munkásosztály kerül utolsó pilla
natban az érdeklődés középpontjába. A munkások
elmaradtak a viták színvonala mögött —állapítja meg
Pál László október 13-án. Az október 20-i szám vezér
cikke (Pálóczi-Horváth György írása) ugyanezzel fog
lalkozik. Kevés szó esett a munkásságról, ,yiem mond
tuk ki egyértelműen, hogy a lezáródóban lévő korszak
minden bűne őket sújtotta elsősorban”. (Különösen a
gazdaságpolitikai hibák és az életszínvonal alakulása.)
Ezért Pálóczi —az egyre jobban fokozódó feszültség
napjaiban - nyilvános vitára hív fel gazdasági problé
máink megoldására. Ez azonban már az utolsó mérsé
keltebb hangok egyike.
Október 17-én az Írószövetség pártvezetősége
határozatot hozott, amely megállapította,hogy a „hi
bákkal szemben” széles népi egység alakult ki. A biza
lom helyreállítását szolgálták a magyar-jugoszláv kö
zeledés tényei és Nagy Imre ügyének rendezése. A bí
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későbbiekben számosán „behozták a lemaradást”, ez
azonban egyrészt nem tárgya a dolgozatnak, másfelől
nem vetíthető vissza az Irodalmi Újság legtöbb vo
natkozásban helyes, a demokratizálás, a társadalmi és
ideológiai reform és kibontakozás irányában ható vi
táiban való részvételükre. Az Irodalmi Újság nevével
fémjelzett csoport ellentmondásossága azonban még
az utolsó pillanatban is, a november első napjaiban
megjelent számban is ott tükröződik. Pálóczi-Horváth
György cikkében, aki „Lábhoz tett fegyverrel” ün
nepli az ÁVO-terror felett aratott győzelmet, és Né
meth Lászlóéban, aki ugyan csak követte a vitákat, de
november elején talán elsőnek vette észre egy szüksé
ges és helyes reform-mozgalomnak az eredményeket a
jelenben és visszamenőleg is veszélyeztető végzetes el
torzulását. 203

gül az utolsó pont a Hazafias Népfront megreformálá
sáról, és a választási rendszer demokratikussá tételéről
szólt. E politikai jellegű követelésekben az egyetemi
pontok sokkalta radikálisabbak. (Nagy Imre minisz
terelnökségét, többpártrendszert, Farkas és Rákosi
ügyének nyílt tárgyalását, az összes perek felülvizsgá
latát, a polgári szabadságjogok biztosítását stb. köve
telték.) Ugyanakkor hangsúlyt fektetnek bizonyos
külsőségekre is. (Sztálin-szobor lebontása, Kossuth cí
mer, katonai egyenruha.)
Az Irodalmi Újságnak és csoportjának eme (és ezt
követő) hattyúdala” azt igazolja, hogy a szubjektív
szándékoktól függetlenül az írócsoport az utolsó pil
lanatokban mérsékeltebben és reálisabban ítélte meg
az ország előtt álló feladatokat. Hogy ez politikai óva
tosság-e, vagy tényleges distancia az utolsó napokban
élretörőkhöz képest, ez nem teljesen világos, minden
esetre az írók 23-a után eltűntek az első vonalból. A
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KUKORELLY ENDRE

ÉSZ EGY PONYVA ALATT A HATÓSÁG

Most tél van és csend és hó és a hóban kiskutyák
szaglásszák egymás végeit A Vörösmarty téren van
egy csomag naponta megcsodálom mikor kijövök a f
öldalattiból Mindenki tudja hogy benne van Vörös
marty M. jelentékeny magyar költő akiről még a G
izella teret sőt a Zserbót is elnevezték de elég
mert folyton Szép Ilonkára gondolok A Mestert kö
rülveszik halhatatlan alakjai Szép Ilonka stb. v
alamint a nép egyszerű gyermekei carrarai márván
yból Kallós E. és Teles E. müv E. jelenleg az eg
ész egy ponyva alatt a hatóság igy védi a költőt
a repedéstől

4-1

KARDOS ANDRÁS
BIZTATÓ

Petri Györgynek
A nagy Túlélő pedig én vagyok,
még mindig én vagyok.
Bár ágyam szélén
már nem kucorognak krisztusok
sem.

CSALOGATÓ

Hidd meg, botló félszek
már nem sunyitanak bennem;
én mennék hozzád,
csak gyere el értem.

A TAKTIKÁRÓL

Várnai Gábornak
Most még egy kicsit őrizd meg magad.
Ne rágódj Hegelen, vagy a védett pondrók
gennyfakasztó nagyot akarásain.
Ha a busz ajtaja bevágódik előtted,
csak akkor dühöngj.
Tudod
mi is a békeévek presszóiban készülődünk,
s igy egy darabka hullaszag
minket is beleng.
A szabadság;
még hang nélküli ének.

KEMÉNY ISTVÁN

ELIT NEGYED

Buda ajkai kissé nyitva voltak
álmában keltául mormogott
másfél órával éjfél előtt
Farkasrét felől egy vörös arcú jött
Pest fölött egy foszfortartalmu felleg
vigyorgott a neonszinü tájra
fagyos vonásaitól nyugatra
felhőtlen tér s a Vizöntő alakja
hanyatlottak és újra felcsillantak
pulzáltak a civilizációk
- már utón vannak, mindenki érzi
itt a bokrok közt fognak földetérni de most még csöndben futkosnak a bokrok
sötét villák kerítésein túl
egy ablakban gyertyák jártak föl-le
egy nő kinézett és lenyúlt a féldre
föltépte a gyepet az Alvilágig
belesikoltott, hogy nincs szerelme
azt is suttogta, hogy nincs leánya
és most jött el egy igazi szeánszra
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A FALU KÖRNYÉKE

A kert at őzekig tart
és elvesz a gazban
kijjebb már csak a földek
és a földeken este kóbor emberek
a közelben erdő is lehet
s a fűben egy reflektor darabokra törve
Az erdő szélén álló Volvoban
alszik egy nő - aranyszinü a körme

LASSÚ IDŐJÁRÁSI FRONT

Ma kigyó jön, hosszú, hegyes a szája
száraz a bőre, letarolja a gazt
mert ferdén kúszik, nem is értem
áthullámzik a Kálvin téren
ma kigyó jön bután szuszogva
feldől Laokón és Fiai szobra
és márványszobor száll a rétek fölött.
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BECK ANDRÁS

ÖLTÖZKÖDÉS KÖZBEN

Ö lt ö z k ö d é s k ö z b e n k i n y ú j t o t t k e z é t ,
úgy é r e z t e a l e l ó g ó
F e ln é z e tt:

lá m p á b a v e r t e b e .

" H is z e n n i n c s i t t

A c s a l ó d á s nem i n d i t o t t

s e m m if é le lá m p a

e l b e n n e se m m it

é s e g y p i l l a n a t n y i m eg to rp a n á s u tá n
fo ly ta tta

az ö ltö z k ö d é s t.

C sak k é s ő b b j u t o t t

eszéb e az e g é sz .

A DOLGOK TERMÉSZETES RENDJE

A d o lg o k t e r m é s z e t e l l e n e s r e n d j e i s

fe lb o r u l

Már h á t s ó g o n d o l a t a i n k sem b i z t o s a k .
A hogy r e g g e l f e l v e s z e m

a z arcom ,

A hogy a szem em a u t o m a t ik u s a n c s i l l o g ,
A hogy a szá m a u t o m a t ik u s a n m o z o g ,
A hogy a f ü le m a u t o m a t ik u s a n h e g y e z e m .
A hogy a z arco m e s t e
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e lfe le jte m

le v e n n i.

SZÁNDÉKOK

Szándékok r a j z o l j á k

a város té r k é p é t.

E gy ó r a k é s é s s e l k e r e s l e k .
S z o m s z é d o k a z o n o s ü te m r e v e r i k

fe jü k e t fa lb a ,

de c s a k a s a j á t j u k k o p p a n á s á t h a l l j á k .
1 0 0 0 e m b e r r e l e g y s z e r r e g y ú jt o m a g y u f á t
eg y v á r a t la n áram szü n et e s e t é n .
1 0 0 0 em b er i r

ú g y m in t é n .

Már h a l l g a t n i sem tu d u n k k ö z ö s a s z t a l n á l .

KÍSÉRLET

Egy em ber f e k s z i k
a fe lm a g a s ito tt vagy s ü l ly e s z t e t t
K örbe á l l j á k ,

ágyon.

v a la m i b i z o t t s á g .

Az em ber e g é s z i d ő a l a t t

a ls z ik ,

n y ö sz ö r ö g , h o r k o l,

fo r g o ló d ik ,

fo g á t c s ik o r g a tja ,

b e s z é l é s á lm o d ik .

fé s z k e lő d ik ,

A tö b b ie k n é z ik ,
m ig ö s s z e nem c s u k l a n a k a f á r a d t s á g t ó l ,
v a g y e l nem a l s z a n a k
ők i s .
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FILIP TAMÁS

KÉSEI TRÓNBESZÉD

Ugye minden világos barátaim?
Beköszöntött az időjárás, és
hőmérsékletre kell számitanunk.
Mindez rám is vonatkozik.
Bár álnéven ragyogok egy elfekvőben.
"Amatőr haldoklóra vár a formalin"
- ezt szoktam dudolgatni. Belső
szerveim hazámra hagyom. S még
mindig változom: már nem huzom föl
magam az apró bosszúságokon. De azt
azért megkövetelem, hogy az ágytál
előmelegített legyen. Az is jólesik
nagyon, ha a nővérke megfogja
a kezem. Látogatni ritkán
látogatnak. Tudom persze, egy nép
nem férhet be egy kórterembe.
Meg aztán a szag is riasztó
a kényes orruaknak. Most elég jól
érzem magam: közvetit a rádió.
A tv is akarta, de azt nem
engedtem: ily rozoga főnököt
népnek látnia nem ildomos.
Ajánlom egyébként mindannyiuknak,
viselkedjenek mintha mindia adásban.
Értik ugye?
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Most mi is következik? Nekem
legalábbis a csillagászati tél,
a felejthetetlen behajózás a kikötőben.

KÉRÉS

Hölgyek és hercegek, és
ti mind, kik nevemen szólítotok.
Töltessetek most szolgáitokkal
nékem egy kupa hűvös, nehéz bort.
Legyek

c s a k

vendégetek ezúttal,

s tőlem muzsikát ne kívánjatok.
Egy mese nem sok, annyit elmondhatok,
vagy mástól jó s.zivvel elhallgatom.
Közben valaki lábához odaülnék
kezébe hajtva homlokom.
Kérném, dörzsölje lágy kenőccsel:
szűnjön meg bennem a fájdalom.
A tűz pedig sárgán lobogna,
s boldog esztendők hajói
kötnének ki az ország partjain.
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KETTŐ ÁLOM

aranypapír
országok hullámzanak sárga
búzamezők a röhögéstől a
rajtakapott villamos tüdőgyulladást kap és elsomfordál
zsebében a kert fönnakadt
hajszálai kezicsókolom a
szentté avatott mozicsillag
teccik papirkoronája nem épp
éghetetlen lenni izzó anyag
a félelemtől mikor az öklök
Csordája legelészik fölturva
járdát és temetőt

ezüstpapir
tócsába rakott kövek
alázatosan lépkedek
ösmerem határaim
s lépkedtem mig idáig elértem
szineim elálmosodnak
feszitett vizt.ükör a szinpad
a négyes kövön állok a
legjobb idővel jöttem a döntőbe
nem áltatom magam Yorick
koponyáját becsomagoltam
feszitve magam és mégsem homoruan
nyújtózkodom és rövidülök
egyeneseim párhuzamosak
nézzétek merülésem
mily szabályos kezem
kilóg két ujjam U betűben
bots* megfulladok
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SZABÓ ANTAL

KI LÁTJA

bennem
a s z i v b e h u l l t p lé h d a r a b o k á t
h a r m in c ö té v e s h u llá k
cső k j a it
tü d ő k i s z a p j á t
és a r e tte g é st
k a ro m a t l á t j á k
a h o g y a n a z iz m o k e r e d n e k
ám e z a b e s z i l á r d u l t t e r v é s g o n d o l a t
is

a lé le k

m ert
nem a p a p o k h e r é i
nem a n ép
gyom ra
meg a c s i t r i k

ö le

a tá m a s z
vagy a k a p cso k b e k a p c s o lá s a !
álm om ban a z t m o n d ta d
a sa ro k b a n van a béke
r e g g e l o t t ta lá lta m
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e v e z ő im e t

TÉLI FORDULÓ
a
v ilá g o s s á g

g y ő z e lm e

Nap még s e h o l
H e ly é n i b o l y a s z i n ü s z a l a g
F ö lö tte

r ó z s a s z í n b ő l s á r g a á tm e n e t

A k ék f e l é .
V ö r ö s lő v í z s z i n t e s

fo n á l

V a la m i f e l h ő l e b e g
A r a k tá r é p ü le t f e l e t t ,

de t á v o l ,

J a n u á r m e z t e le n
Sárga fü

z iz e g .

Az a r a n y lő f o n a l már b a l r a s i k l o t t
E lő tte

g o m b o stű fe j

c s illo g á s ...

V a d á szg ép r e p ü l
N agy Í v b e n m e g k e r ü l
fe g y v e r e m á llv á n y r a t é v e á l l
a H a lá l
H arm in c l e h e t ő s é g é v e l a t á r b a n :
A fü lk e

a b la k á t k it á r t a m ,

- s m ost rá d g o n d o lo k ...
C sak

R á d !! !

A HÁZ ÉS A JEGENYÉK
/

r é s z le t /
B e r e m é n y i G ézának

LEGBOLDOGABB napom v o l t

az az ú t t ö r ő -

a v a tá s .
E lk é p z e le m a t i z é v e s

fiú t

b o r z o n g ó t a r k ó v a l a h im n u s z c r e s c e n d o j á t ó l
/ o l y a n " v ig y á z z " - b a n h o g y m ég ma i s

b e c s ü le té r e

v á ln a /

n y a k á b a n a H ősök V é r é t ő l V ö r ö s l ő k e n d ő
a k ik h e z lá m
immár H a l á l i g T a r tó S z ö v e t s é g
k ö t i m a jd .
E ste ,

a m ó ló n ,

/m é g m in d ig ú t t ö r ő i n g b e n / e g y i k k ezem m el a p a k e z é t
fo g t a m

m á s ik k a l
anyuét

EB URA FAKÓ

ó v a to s lé g y
szö k v én
a p r a k tik u s -g a z d a
le v e s e

e lő l

m er s ö r é t
vár a r é te n
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Zen buddhista koanok

- Ki a Buddha? —kérdezte egy szerzetes.
—Ki vagy TE? —kérdezte a Mester.
Sokan elmélkednek az életről, sokan válnak képzelgéseik áldoza
tává. Az okoskodás és a valós dolgok között nincs összhang,
hiszen az élet csak élet által ismerhető meg. A Zen mesterek nem
becsülték az írást. Tanításuk —amely „szavakon túli tanítás” —,
tanítványaik fejlődését szolgálta, akiknek néha sikerült feljegyez
ni egy-egy mondást, történetet.

* **

Két szerzetes a zászlóról vitatkozott. Az egyik azt mondta:
—A zászló mozog.
A másik azt mondta:
—A szél mozog.
Véletlenül arra járt Eno, a hatodik pátriárka. Azt mondta nekik:
—Nem a zászló, nem a szél; —az értelem mozog!
*

Egy szerzetes azt kérdezte :
—Mit csináljak, ha már üres az elmém?
- Dobd ki! —válaszolt Joshu.
—De ha nincs benne semmi, mit dobjak ki?
- Jó, akkor csak tedd ki.

Shuzan felemelte a botját.
- Ha ezt botnak nevezitek, szembeszegültök az igazsággal.
Ha nem nevezitek botnak, szembeszegültök a valósággal. Nos,
minek nevezitek?
*

Egy reggel, amint Manjusri álldogált a Kapu előtt, Buddha szólt
hozzá.
- Manjusri, Manjusri miért nem lépsz be?
- Itt sem találom magam, minek menjek? - hangzott a felelet.

58

A könyvtáros észrevette, hogy egy szerezetes hosszú idő óta csak
ül és meditál.
—Miért nem olvasod a szutrákat? —kérdezte tőle.
—Nem tudok olvasni.
—Akkor miért nem kérsz meg valakit, aki tud?
A szerzetes felállt, kezeit Zen- módon mellére tette, mélyen
meghajolt és udvariasan megkérdezte:
—Mi ez?
A könyvtáros nem tudott válaszolni.
*

Daiju meglátogatta Baso mestert Kínában. A Mester azt kér
dezte:
—Mit látsz magad előtt?
—Magát a megvilágosodást. —válaszolta Daiju.
—Saját kincsesházad van, miért kívül kutatsz?
—Hol van az én kincsesházam?
—Aki kérdez, az a kincsesház! —válaszolta Baso.
Ekkor Daiju megvilágosult.
*

Egy fiatal szerzetes minden üdvözlés nélkül járult Nansen elé.
- Túlságosan laikus vagy! - mondta neki a Mester.
Erre a szerzetes hagyományos módon összetette két tenyerét.
- Túlságosan szerzetes vagy! - mondta Nansen.
A szerzetes nem tudta mit csináljon.
Mikor egy másik mester meghallotta ezt a történetet, azt mondta
- Ha én vagyok az a szerzetes, leengedem a kezem és
újra fölemelem.
*

Egy vándorszerzetes azt kérdezte Unmontól:
—Mi volt Sakyamuni tanítása?
— „A tanítások szembenállnak egymással.” —válaszolt a Mester.
*

Egy szerzetes azt kérdezte:
—Mi lesz, ha egy fa kiszárad?
—Őszi szélben fatörzs. —válaszolta Unmon.
*
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Egy szerzetes azt kérdezte :
- Mit csinált volna Gautama Buddha, ha senki sem hallgatja, és
nincs kit tanítania?
— Az ellenkezőjét. - válaszolta Unmon.
*

Ananda azt kérdezte Kasapától:
— Buddha neked adta az Aranyruhát. Mit adott még?
—Ananda!
—Igen, testvér!
—Azt vedd fel, ami a tiéd. —figyelmeztette barátja.

Tanzan és tanítványa a szomszéd városba indultak, de útjukat egy
megáradt patak keresztezte. Fiatal nő tétovázott éppen a parton,
mert a víz elsodorta a hidat. Tanzan karjaiba vette és átlábaltak
a túlsó partra, majd folytatták útjukat.
A tanítvány egész délután ezen az eseten töprengett, hiszen
szerzetesnek tilos nőt érintenie. Este nem bírta türtőztetni ma
gát, s megkérdezte a Mestert:
— Miért vetted karjaidba azt a nőt?
- Én a patak túlsó partján hagytam, és te még mindig
simogatod!?
*

Gyosan azt kérdezte Isantól:
- Ha millió dolog áramlik feléd, mit csinálsz?
- Ami zöld, az nem sárga. Ami hosszú, az nem rövid.
Mindennek megvan a maga sora. Miért zavarnék össze bármit is?
Gyosan tisztelettel meghajolt.

/ S z a b ó 17«
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János f o r d ít á s a /

JAROSLAW GIZINSKI

Ideje van a m egölésnek és ideje a m eggyógyításnak
(Prédikátor könyve: 3.3.)

Egyre csak menekülsz
mint vágtató lova vérét ivó
kegyetlen szemű tatár lovasok
De én nem akarlak már életben tartani
feldarabolt szivem húsával etetni feledésed
Valahol van az időnk határa
Valahol mondom egy hajszálnyi vonal
amely elválasztja végre
az örökkévalóságot az örökkévirrasztástól
Most még csak az inneni tükörképem ismerem
de kevés itt nekem minden: a hely az idő
és minden szó mit megérteni véltem
Menj menj az állat összerogyásáig
tovább egyre távolabb visz a lépted
és furcsa erő ébred bennem Felállók emelem lassan a fejem
Majd te is felébredsz kegyetlen álmodból
és idefutsz hegyeken vizeken át
mert hiv az éjszakák őrült hangja
Láttam már azt a képet
mint a próféták példázatait:
a kezed megtapogatja még
a korán ébredt ágy elhagyott melegségét
1981.

»Magyarországon tanuló lengyel diák. Magyarul írja verseit.
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11.

ADAGIO

Azt hittem: egy pillanatra megdermedt minden,
kezed megállt szétbontott hajadban.
Majd valaki odavetett egy óvatlan szót.
Hatalmas zene
vágódott a halott kagylókhoz a tengerparton.
Fáradtan indultunk el a viz és homok határán.
A kertekben hullottak nagy, érett gyümölcsök.
Az öbölben a hajók adtak még utolsó jeleket.
Akkor megértettem, hogy beteljesedik
saját, kegyetlen jóslatom.
1981.

12.

TEGNAP ESTE

Görögtüztöl gyulladt fel a szinház
és senkise kiált nem áll fel
Mintha tovább játszanák a régi darabot
1980.

12.

OIDIPUS KIRÁLY

Válaszoltam a Szfinksz minden kérdésére
és nyitott kaput látva visszafordultam az útról
A Szfinksz pedig meglepetésében elfelejtett
a szakadékba vetődni.
1980.
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12.

CONOUISTA

Messzi már és nehéz
a hazám oly sötét
mint a czestochwai Mária szeme

Könnyű feldobni egy érmét
felkiáltani - ime a sors !
és kopogni a Királyság ajtóján

De itt még egyszer kell
az életből érettségiznem
Kolumbuszok régi vitorláját megfeszíteni
és az Újvilágot megtalálni
ott a Visztula és Warta között

1981.
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6.

TRUONG DANG DUNG
A NYÁR KÖZEPÉN
1.

Mire ajkam a szemedet lezárta,
önárnyékává sorvadt a nyár, s akárha
a verebek lopva alvadt vérre járnak,
az árnyékot fölcsipegetve
széthordták titkát annak a nyárnak;
a naphosszat mormoló eső
mint alvajáró botlott a füvekbe;
elhagyott szék állt a kertben,
ázott szirmokkal még épp tetten
érte a nyarat az ablaknál a szél;
munkába mentél, nagymamád alakja
az ablak mögött az üres lakásra hagyva . ..

2.

Most itt vagy velem,
s még ujjong a nyár,
az óra, melyen a mutató megállt,
miféle időbe helyezi a szobát?
Talán csak egy délutánba,
mely fekete hajamat szőke fürtökbe mártja,
s ajkam a szemedhez ér ;
felidézi nekem anyám,
aki vérével dőlve messze földön
szemét most hunyja le pihenni rizsaratás után.
Ott lassan este lesz.
Az ELTE n végzett. Jelenleg a MTA megbízásából vietnami
költészetből készít nyersfordításokat.
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Most itt vagy velem
a nyár közepén,
mikor fél földre nap tűz, és
egy fél föld fénytelen.

3.

A szemedet akarom nézni,
hogy létemet benne visszafogjam lassan,
ahogy ott tükröződik hosszan,
de ha belezársz, egy résnyi
jelenlét sem marad belőlem,
csak te
az elmúló nyár képeivel:
egy kertsarok, pár vadvirág, bokor,
egy elhagyott szék, suhogó záporok,
egy nagymama homállyá olvadó haja,
amint egy ablakban oszlat el
a madárszárnyakra ülepedő napsütés nyara.

1975

/fordította: Holló András/
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VONATOKAT NÉZVE

Hány délután temetett már el
elcsattogó vonatok zajába,
mert minden erre- s tovarobogáskor,
mint egy belém-árvuló pályaudvar,
önmagámból szorított ki bánatom.
Ismeretleneket teszel ismerősünkké azáltal,
Hogy a fájdalmat közéjük rajzolod,
kiknek hiánya a sinek párhuzamosáról
már végtelenből néz csak vissza ránk.
Vonat, közönyös csatangoló!
Lelkem pályaudvarára érkezel,
de tőle egy árnyékot se hozol,
pedig jártál arrafelé,
azóta, hogy az idő csupasz súly nekem.
Csak állok és nézlek, vonat,
mielőtt végképp magamra hagysz.

1975

/fordította: Holló András/
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KÉPZELT EMLÉKEK

Holló Andrásnak

Kedves András,
feledhetetlen az az 1054-es májusi nap,
amikor együtt jöttünk a világra.
Kórházban aznap voltunk legelőször,
amikor megszülettünk,
örömmel fogadtak az orvosok
bennünket, újszülötteket, hiszen
ellophatták a méhlepényt,
hogy rizspálinka mellett elfogyasszák.
Az ápolónők is megnézegettek,
és a menstruációs vér lecsorgott
a combjukon, élénkpiros volt;
nem volt vattájuk, fehér köpenyük
szegélyével törölgették.
Az első éjszakán az első érzés,
amit a bőrünkön tapasztalunk:
toldott-foldott pelenkáinkat az
egerek ellopják és belebujnak,
úgy surrannak a kórház folyosóin;
az arcunkon motoznak és lenyalják
az ajkunkról a tejet.
Aztán elmennek. Mi pedig szorongva
várakozunk.
Felnőttünk.
Együtt ettük a kutyahust.
Együtt láttunk bivalyokat pisálni,
miközben
tovább kellett huzniuk az ekét.
Együtt láttuk a kurvákat aludni
félrebillent fejjel a folyónál.
Együtt láttunk fegyverekkel tömött
vonatokat, amelyek tetején
öregasszonyok és gyerekek kuporogtak.
Együtt láttunk temetést, amelyen
a koporsóra hiányzott a pénz,
s a gyékényből integetett
a hulla lába.
Együtt láttunk sebesült asszonyokat,
akiknek már kilógott a belük,
de közben az óvóhelyre szaladtak
gyermekükkel,
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s az óvóhelyre menekült
kígyókat kizavarták,
és láttunk olyan asszonyokat is,
akik halott gyermeküket csak a
gyomrukban levő édesburgonyáról
ismerték fel,
és láttunk bambuszágról csüngeni
csecsemőkarokat, amig a lomb
közé akasztott utcai
megafon altatódalt harsogott.
Épp ma hajnalban született a húgom.
Amikor meglátott anyám, zavarba jött,
kényszeredetten elmosolyodott,
mintha bűnös volna valamiben.
Ott fekszik a húgom ráncosán, fintorogva;
ezredik születésnapunkba
belefeküdt.
Tőlünk már a hollók is elröpültek,
de meglehet, hogy visszatérnek egy
szép napon, hátukon tömérdek
lábszárcsonttal,
hogy legyen, amiből játékbabát
és dobverőt faragjak a húgomnak.
Üdvözöl a 2054. évből
T.D.D.
/Márton László forditása./
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Allen Ginsberg 1981-ben Magyarországon járt. Peter Orlowskival közösen, többek között
az ELTE BTK Tanácstermében is nagy sikerű műsort tartott.
Számunkban néhány Magyarországon eddig meg nem jelent versét közöljük.

ALLEN GINSBERG

a v il á g k ü l s z ín e a l a t t a n n y i a s e g g , a p in a

Under the World There’s A Lot of Ass, A Lot of Cunt

annyi a száj meg a fasz,
a világ külszíne alatt annyi az elélvezés, annyi nyál szivárog
patakokban,
Annyi a Szar a világ alatt, a városok alatt a folyókba ömlik,
annyi vizelet özönlik a világ külszíne alatt,
annyi a takony a világ ipari orrlyukában, izzadtság a vaskarú világ
hóna alatt, annyi vér
szökell ki a világ melléből,
végtelen könnytavak, hányástengerek áradnak a hemiszférák között
özönlenek Sargasso felé, avítt olajos rongyok és fékfolyadékok,
emberi benzin —
A világ külszíne alatt mennyi kín, eltört combok, fekete hajban
égő napalm, foszfor, könyököt csontig evő
óceánt szennyező rovarirtók, műanyag-babák ringnak az Atlanti
Óceánon,
Játékkatonák nyüzsögnek a Csendes Óceánon, B-52-es bombázók szennygázcsíkokkal és tündöklő villanásokkal fojtogatják a dzsun
gel levegőjét
Távirányított repülőgépek zúgnak el terraszos rizsföldek fölött,
fürtös gránátokat potyogtatnak, gipsz-sörétet permeteznek a
húsba, sárgányfogú bombák és tűzkocsonyák hullanak szalma
tetőkre és ázsiai bivalyokra,
tüskés srapnelekkel lukasztják ki a kalibákat, a lövészárkokat
üzemanyaggal mérgezett lőpor tölti meg —
A világ külszíne alatt mennyi kiloccsantott koponya, összezúzott
láb, kimetszett szemgolyó, levágott ujj, széttört állkapocs
van,
Dizentéria, otthontalan milliók, üres lelkek, megkínzott szívek.

73. április
Eörsi István fordítása
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HALÁL VAN GOGH FÜLÉRE
Death to Van Gogh’ s Ear!

A Költő Pap
a Pénz kikalkulálta Amerika lelkét
a Kongresszus utat tört az Öröklét szakadékéig
az Elnök hadi gépezete Kansasból okádja-fossa majd mocsadékát
Oroszországra
Az Amerikai Évszázadot megcsalta egy őrült szenátus mely már nem
alszik a feleségével
Franco meggyilkolta Lorcát Whitman tündért fiát
Majakovszkij öngyilkos lett hogy távol tartsa magát Oroszországtól
Hart Crane kiváló platonista öngyilkos lett hogy bebarlangozódjék
a rossz Amerikába
mely sokmillió tonna emberi búzát égetett el titkos üregekben a
Fehér Ház alatt
míg India éhezett és sivítozott és esőmosta veszett kutyákat
evett
és tojáshegyeket őröltek fehér porrá a Kongresszus csarnokaiban
istenfélő ember nem teszi be oda újra a lábát Amerika záptojá
sainak bűze miatt
és a chiapai indiánok tovább rágják vitamintalan tortillájukat
Ausztrália őslakói talán tojástalan pusztában makognak
és én ritkán reggelizhetek tojást noha munkámhoz töméntelen tojás
kéne hogy megszülethessenek az Öröklétben
a tojásokat meg kéne enni vagy anyjuknak kéne adni őket
és Amerika számtalan csirkéjének bánatát komédiásai sikítják
világgá a rádióban
Detroit egy millió autót gyártott gumifákból és rémképekből
de én gyalogolok, gyalogolok és Kelet velem gyalogol és egész
Afrika gyalogol
és előbb-utóbb Északamerika is gyalogol majd
mert ahogy elűztük kapunktól a Kínai Angyalt ő is elűz bennünket
a jövő Arany Kapujától
nem szántuk Tanganyikát
az eleven Einsteint gúnyolták mennyei politikája miatt
Bertrand Russelt elkergették New Yorkból mert valaki hált vele
és a halhatatlan Chaplint elűzték partjainktól szájában rózsa
és a Kongresszus illemhelyein a Katolikus Egyház titkos össze
esküvése megtagadta India szakadatlan tömegeitől a fogamzásgátlót.
Minden közölt szó elfajult észjárás gyáván gépies kiböffenése
amikor napvilágot lát az amerikai test igazi irodalma a Forra
dalom napja beköszönt
a szexi bárány forradalma
az egyetlen vértelen forradalom mely lemond a giccsről
szegény Genet fényt gyújt Ohio aratóiban
a marijuana jótékony narkotikums de J. Edgar Hoover jobban ked
veli halálos viszkijét
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és Lao-Ce és a Hatodik Pátriárcha heroinjáért villamosszék jár
és a Kábítószerek szegény beteg rabjai sehol sem hajthatják le
fejüket
mániákusok a kormányunkban kábítószerellenes elvonókúrát agyaltak
ki mely oly sötét mint a Megelőző Védelmi Riasztó Radar
Rendszer.
Én vagyok a megelőző védelmi riasztó radar rendszer
mást se látok csak bombát
nem érdekem meggátolni Ázsiát abban hogy Ázsia legyen
és Oroszország és Ázsia kormányai kelnek és buknak de Ázsia és
Oroszország nem bukik meg
Amerika kormánya is megbukik de hogy bukhatna meg Amerika
Kétlem hogy bárki is megbukna ezután a kormányokon kívül
szerencsére minden kormány megbukik
kivéve a jókat
és a jók nem léteznek még
De létre kell jönniük léteznek verseimben
léteznek az orosz és amerikai kormányok halálában
léteznek Hart Crane és Majakovszkij halálában
Itt a halállal nem járó jövendölések ideje
a mindenség eltűnik végül
Hollywoodot megőrlik az Öröklét szélmalmai
Hollywood filmjei megakadnak Isten torkán
Igen Hollywood megkapja amit érdemel
Idő
Beszüremlés vagy idegölő gáz a röntgenfelvételen
A történelem látnokivá teszi e verset és iszonyú bárgyúságát
förtelmes spirituálévá
Enyém a galambok nyögellése és az önkívület tolla
Sokáig nem viselhető el a kannibál absztrakció éhsége
A háború absztrakt
a világot lerontják
de én csak a költészetért halok meg mely megmenti a világot
Sacco és Vanzetti emlékművére még nincs pénz hogy megnemesítse
Bostont
Kenyai benszülötteket hülye angol szédelgők gyötörnek
a fehér bolond markában Délafrika
Vachel Lindsay belügyminiszter
Poe képzeletügyi miniszter
Pound gazdaságügyi min.,
és Kra legyen Kraé és Púk ti Puktié
Biok és Artaud keresztbeporzandó
Van Gogh füle a pénznemen
szűnjön meg a szörnyek népszerűsítése
és a költők ne politizáljanak vagy szörnyekké válnak
Engem szörnnyé tett a politika
az orosz költő kétségkívül szörnyeteg titkos jegyzetfüzetében
Hagyják békén Tibetet
Ezek nyilvánvaló jövendölések
Amerikát lerontják
Az orosz költők megvívják harcukat Oroszországgal
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Whitman e „mesésen kárhozott nemzettől” óvott
Hol volt Theodore Roosevelt amikor ultimátumokat intézett camdeni
kastélyából
Hol volt a képviselőház amikor Crane felolvasott látnoki könyveiből
Mit fundált ki a Wall Street amikor Lindsay kihirdette a Pénz vég
ítéletét
Figyeltek-e hadovámra a bickfordi állásközvetítő bezárt szobáiban?
Hajtották-e fülüket lelkem nyögéseire amikor piackutató statiszti
kákkal küzködtem a római fórumon?
Nem, szilaj hivatalokban tusáztak, a szívbénulás szőnyegein, a
Végzettel sivítozva és alkudozva
szablyákkal, karabélyokkal, kiálló fogakkal, gyomorrontással, a
tolvajlás bombáival, kurvasággal, rakétákkal, homoszexualitással harcoltak a Csontváz ellen,
a falhoz hátráltak hogy felépítsék feleségüket és lakásukat, pá
zsitjukat, külvárosaikat, tündérbirodalmaikat,
Portoricóiakat zsúfoltak össze a 1 14. utcában hogy lemészárolják
őket egy modern kínai hűtőszekrény-hamisítvány miatt
az irgalom elefántjai gyilkoltak egy erzsébetkori kalitka miatt
izgatott fanatikusok milliói a diliházban az ipar sivalkodó
szopránja miatt
Kenők pénz-danája —fogpaszta-majmok a televízióban - szagtalanítók
hipnotikus székeken —
petróleum üzérek Texasban — lökhajtásosok csíkjai a felhők között —
füstreklámaikkal az istenség arcába hazudnak — kalapok és cipők
vicsorgó sintérei, minden Tulajdonos! Tulajdonos! Tulajdonos! —
vagyon és satnyuló egyéniség megszállottái,
és a hangyák-megtámadta sikoltozó néger palánkján terjengős vezér
cikkeik lemásztak a címoldalról!
Villamos tömeg-álom gépezete! Babilon háború-szülő kurvája üvölt
Kapitóliumok és Akadémiák fölött!
Pénz! Pénz! Pénz! az illúzió őrülten sivítozó mennyei pénze! Semmi
ből, éhínségből, öngyilkosságból gyártott pénz! Kudarc pénze!
Halál pénze!
Pénz az Öröklét ellen! és az öröklét erős malmai az Illúzió hatalmas
bankóját bezúzzák!

Párizs, 1958
Eörsi István fordítása
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KIÁLTVÁNY
Manifesto

Hadd kezdjem azzal, hogy nem hiszek a Lélekben
A szív, a híres szív egy kosár szar, írtam 25 évvel ezelőtt
Ó én halhatatlan lelkem! kiáltott Shelley, az ifjú költő
Ó én halhatatlan Énem — csekély tudással
nem hitt Istenben. En sem hiszek.
Es mind a tudomány ész valóság és jóratörő erkölcsi Akarat
üres atomok gyűjteménye csak mint ezt Kerouac Buddha írta.
Es a halhatatlan nagy szeretet sem dacol kínnal lidércnyomással
Halállal Kínvallatással Saigonnal Rendőrséggel Földalatti
Sajtóval Pravdával Alkotmányos Jogainkkal —
És ha már itt tartunk, hadd jelentsem fel a Demokráciát, a
Fasizmust, a Kommunizmust és a hősöket.
A művészet nem üres ha megmutatja önnön ürességét
A hasznos költészet saját csontvázát a levegőbe akasztja
mint Buddha, Shakespeare és Rimbaud.
De tényleg, minek nekünk a törvény, kivéve az Okot és Okozatot, de
még ez alól is akad kivétel
Az ok és okozat hiánya nem diliflepni.
Van olyan Tudatosság, mely összezavarja a Lelket, a Szívet, Istent,
Tudományt, Szere tetet Kormányokat és az Ok és Okozat lidérc
nyomását.

1974. január 28. 01 óra
Eörsi István fordítása

SEGGCSÓK
Kiss Áss

Seggcsók a Béke Része
Amerikának meg kell majd seggcsókolnia a Földanyát
A Fehéreknek meg kell seggcsókolniuk a Feketéket a Békéért és Gyönyörért
Egyetlen ösvény a Békéhez, Seggcsók.

Houston, Texas 1967.
Eörsi István fordítása
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Nyikolaj Sztyepanovics Gumiljov (1886 - 1921) a tízes évek orosz
irodalmának egyik vezéralakja. A késői szimbolizmus misztikájával
szembeforduló, tárgyias, világos, klasszicizáló hangon megszólaló köl
tőkhöz tartozik (Mihail Kuzmin, Oszip Mandelstam, Anna Ahmatova),
csoportosulásukat Gumiljov nevezte akmeistáknak (akmé, gör. = csúcs,
tetőzés).
Gumiljov részt vett afrikai expedíciókban, verseiben az egzotikum
mint téma és gondolkodásmód döntő szerepet kapott. A Zsiráf talán
legszebb, legjellemzőbb verse.
1982 nyarán fordítottam Grúziában, itthon azután még két fordí
tását találtam, Győri-Juhász Jenőét (Orosz költők antológiája, 1945.)
és Eörsi Istvánét (Klasszikus orosz költők, 1978.).
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NYIKOLÁJ SZ. GUMILJOV:

ZSIRÁF

Látom: ma szemed különös-szomorú, tüze fáj,
s véznább ma kezed, mig a térdedet átkarolod,
figyelj ide: messze, a Csad csuda-partjainál
egy dendi zsiráf csavarog.
Harmonikus és kecses, édes-arányú kobold,
bőrén divatos, kusza minta varázsa virul,
versengeni senki se tud véle, tán csak a hold,
mig ring a tavak tetején, remeg és kisimul.
Távolban akárcsak a tarka vitorla, suhan,
futása örömteli, fürge madár-repülés,
márvány-üregébe bújik ha az est lezuhan,
s ilyenkor a föld csodaszép örömök fele néz.
Mondjam, hogy a messzi regékben az ifjú vezér
hogyan szeretett s vele volt-e az éjhaju lány?
Nehéz ez a köd, belehelted, a torkodig ér,
és hinni csupán az esőben akarsz ezután.
Meséljem-e el, milyen ékes a trópusi táj,
mily karcsú a pálma s a fü milyen ős-magas ott?
Zokogsz? No, figyelj csak: a Csad csuda-partjainál
egy dendi zsiráf csavarog.

/Forditotta: Eörsi István/
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Ma, látom, szemeden bánat megint a fátyol
És térden összefont tiz ujjad keskeny krétasáv.
Hallgass ide: a Csád tavánál, messze, távol,
Barangol egy nemes zsiráf.
Kecses, lágy termete nem hordoz semmi terhet
S bőrét varázslatos formájú rajz mintázza;
Vele mérkőzni csak a hold sugára merhet,
Mikor széles tavak hátán lebeg hintázva.
A távolból olyan, mint vitorla egy bárkán;
Mintha vidám madár repülne, könnyedén üget.
Tudom, a földnek is bámulatos a látvány,
Midőn napnyugtakor elrejti őt márványüreg.
Tudok titokzatos tájakról vig meséket,
Szerecsen lányról, kit ifjú törzsfő szeret hiven.
De túl régen szivod már e ködülte léget
És az esőn kivül nem akarsz hinni semmiben.
És buja trópusi kertről is mesélnék én,
Hol pálma, fü, virág dus illatát heviti rád ...
Te sirsz? Hallgass ide ... messze, a Csád vidékén
Barangol egy nemes zsiráf...

/Forditotta: Győri Juhász Jenő/

76

Oly különös, szomorú a tekinteted ma, lám
Ahogy vékonyka karjaid átfogják a térded
Hallgass ide: messzi, a Csád tónál, hallgass csak rám
Egy elegáns zsiráf lépked
Kecsesen és karcsún, ahogy megadatott néki
És a bőrén varázsos, titkos ábrákat hordoz
S csak a hold tud versenyre kelni véle ha égi
Arcát tükrében széttörni elkuszik a tóhoz
Hasonlit messzi hajók szines vitorláihoz
Futása olyan,,mint madár ha az égre lebben
Immár tudom e föld milyen csodákra áhitoz
Ahogy eltűnik az alkonyi márvány üregben
Mesés országokról vidám meséket ismerek
Hogy imád fekete királyfi fekete lánykát
Ám te az esőnek hiszel csak s nehéz köd lebeg
Körülötted, és kiterjeszti föléd a szárnyát
S hogy meséljem el a kertet és karcsú pálmafám
S trópusi hihetetlen füvek illatát néked
Miért sirsz hát? Messzi, a Csád tónál, hallgass csak rám
Egy elegáns sziráf lépked.

/Fordította: Kukorelly Endre/

ANGELUS S IL E S IUS
KERUBI VÁNDOR

Am int m e g o l v a d o k a z I s t e n n e k

tü zén ,

a len y o m a ta k én t form á ja l e s z e k
H a llg a ss e l ,

k e d v e s e m : h o g y h a néma l e s z e l ,

r á t a l á ls z töb b re,
Isten ,

én.

m int a m e n n y it k e r e s e l .

akár a k ú t:

h a b á r b ő s é g g e l ad

m a g á b ó l, m ig t e r e m t ,

m agán ak m eg m arad .

A k i nem j á r t a meg a f ö l d m e g a n n y i t á j á t ,
az a p o k o lb a n i s

m egism eri h a z á j á t .

E l f o g y m in d a r e m é n y ,
e lh a llg a t a beszéd,
m egalk ottu n k .

e le n y é sz ik a h it ,

e l m ú l i k m ind,

am it

Örök c s u p á n a s z e r e t e t ,

a z é r t n y i s d meg n e k i már m o s t a l e l k e d e t .
Óra v a g y .

S zerv eid id ő t id ő r e

Ha t e s t e d v é g e t
M o n d já k , g y o r s
A v ilá g -fo g a lo m

ér,

vége l e s z

az id ő .

szőnek.
az id ő n e k .

Ki l á t t a ,

hogy r e p ü l?

le g b e lse jé b e n ü l.

C su p a sz , m in t a z ü v e g ,

parázs,

a m e l y nem é g e t

és k ő sz ik la -k e m é n y le g y e n s z e m é ly is é g e d !
Suhanjon e l i d ő - t é r s z e l l e m e d a l a t t ,
é s ö r ö k k év a ló l e s z

m inden p i l l a n a t .
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H ogyh a nem l e n n e már I s t e n ú g y i s
szeretettel

csupán

en y ém ,

rá k én y szeriten ém .

S z ü k s é g e s a m a g án y : a k i m é l y r e m e r ü l ,
m indenütt s i v a t a g f o g l a l h a t j a

k ö r ü l.

A b ö lc s,

sz á ll,

aki sa já t

cse le k sz ik ,
Aki a k é j ,

lé n y e f ö lé b e

ha f i g y e l :

m ozog, am ikor á l l .

a k in s a baj

az Iste n h e z ju t

el

k ö z t meg s e r e z d ü l ,

m indezeken k e r e s z t ü l .

O rg o n a sip vagyunk s o r b a n I s t e n e l ő t t :
a z I s t e n ad n e k ü n k h a n g o t é s l e v e g ő t .
N a p t ó l m ozog a f ö l d
v ig y á zz,

és az E gész v e le :

m ert ha m e g á l l a z ,

nem t a r t o z o l b e l e .

iV íe r r e f e le v a g y t o k ? É p p en a h o l nem á l l o k .
M erre l e h e t a V é g ,

a m elyre r á t a l á l o k ?

O tt v a n ,

M erre m e h e t n i még?

E red j,

amerre n i n c s .

Isten fö lö tt

a p u s z t a se m m is é g .

Az Ö r ö k l é t v a g y o k :

az id ő t

I s t e n n e l magamat

együvé fo g la lo m .

Ha h o s s z a n f i g y e l e k ,
p illa n tá so m e l ő t t

elh a g y o m ,

s a közép p on tb an é le k ,

k itá r u ln a k a s z é l e k .

Nem g o n d o l I s t e n é s h a g o n d o l a t a l e n n e ,
m e g i n o g n a ham ar s m e g i n o g n á n k mi b e n n e .
A m egváltó j ö h e t

e z e r s z e r B e tle h e m b ő l:

h a b e n n e d n i n c s e n Ő, k i nem j ö s s z
Ha Szodom a f e l ő l
v ig y á zz,

a verem b ől.

m enekülöd a b o s s z ú t ,

v i s s z a ne n é z z :
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h á ta d m ögött a r o s s z u t .

Légy I s t e n n e l r o k o n v é r e d d e l ,
Isten tő l isten ét
és I s te n t

m e g is te n ü lv e vedd e l ,

add n e k i .

Ne c s a k s z e r e s d ,

V ajon s z e r e t e d - e ?

le g y é l sz ü lő je ,

I g n a t iu s t m iért b e s t i a t é p t e
Isten

ő r lö tte

szelle m e d d e l,

gyerm eke.

szét?

meg a z ő b u z a s z e m é t .

I s t e n lé n y e g ib ő l a n n y it i t t a k
am ennyire b e l é

sü lly e d n i,

a szen tek ,

v e s z n i m entek.

Ki l e i k é v e l magán t u l e m e l k e d n i nem m e r ,
az érd em telen ü l

é s m in d h iá b a n em ber.

I s t e n eg y : benne n in c s ,

m it m e g is m e r h e t e l,

vagy ha m egism ered, m áris a z z á l e s z e l .
I s t e n n e k n i n c s e n u j , még h a l á t s z i k
m inden k e l e t k e z ő k

is

anna

ö r ö k tő l fo g v a vannak.

I s t e n ben n em o l y a n s o k v a g y t ö b b i s

ta lá n ,

m in t e g y s z iv e .c s b a n a z e g é s z nagy ó c e á n .
A szerelem elé b b ,
ahogy l e t i s z t u l ,

m in t a z u j b o r ,
úgy l e s z

pezseg:

egyre csendesebb.

I s t e n n e k m inden e g y ,

n in c s n ék i k ü lö n ö s;

a lé g g y e l éppen ú gy,

hahogy v e le d ,

A m ikor I s t e n e g y

közös.

le á n y ö lé b e r o n t,

akkor van, hogy a k ö r t v e s z i k ö r ü l a p o n t.
P on tb an r e j l i k

a k ö r s a m agban a g y ü m ö l c s ,

v ilá g b a n I s t e n :

o tt

A k a r a to m h a l o t t :
a m in tát és a c e l t

keresi
Isten

őt a b ö lc s .

őt k ö v eti,

en d .ik tá lo m n e k i .
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É r z é k e it ak i

b e f o r d í t j a m agába,

az h a ll a csen d b en és b e lá t az é js z a k á b a .
Ember, l é n y e g i l é g y :

mert a v i l á g ha v é s z ,

a l é n y e g m egm a ra d ,

s a v é le tle n

Nem a v i l á g b i l i n c s :
ahonnan,

a m itő l

v i l á g v a g y ö n m ag ad ,

sosem l e s z e l

Három nap v a g y c s u p á n :
A teg n a p m in d ig i s
e lő tt

ma,

szab ad .

teg n a p ,

é s a h o ln a p ,

a mába t ü n i k - o l v a d ,

s e l f o g y a h o ln a p i s .
ahol a l é t

enyész.

Abban a n a p b a n é l e k ,

I s t e n n e l egy a l é l e k .

M á r to n L á s z l ó f o r d í t á s a .
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A k ö v etk ező néhány o ld a lo n a t i z

éves

''KELET" i r o d a l m i a l k o t ó c s o p o r t o t m u t a t 
ju k b e .

A cso p o r t 1972-b en a la k u l t ,

három a n t o l ó g i á t a d t a k k i ,

1976-b an ,

s az u t o l s ó t 1 983-b an H y i l t l e v é l . . .
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ed d ig
1979-b en ,
c im m el.

FURMANN IMRE

HARCTÉRI JELENTÉS

Nyolcvan ember halt meg
a hazáért,
több mint kétszázezret
csupán halálos találat ért.

VERS

Legyözöttnek, vesztesnek születtünk.
Vereségünk olyan természetes mint
a halál.
Ha olykor győztünk, még akkor is
az égre lökött két kezünk,
összekulcsolódik a tarkónknál.

CSENDES FORRADALOM

A Keleti pályaudvar
mocskos wc-jében,
kóbor üzenetek között,
fehéren hagytam
egy igazolványkép méretű
falrészletet.
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MAR

harmadik évtizede, hogy nyalogatom
a segged uram, neked tetsző cselekedetekkel.
Nem öltem, nem raboltam és megbocsájtottam
mindenkinek, aki ellenem vétkezett.
Te mit tettél hatalmas elme?!
Megmarkoltál s tövestől téptél ki a földből,
úgy állítottad be szemeimet, hogy árnyékra
reagáljon, füleim antennáját felerősítetted
s most jajgatásnak hallom a legapróbb sóhajokat is.
Betetézted mindezt azzal,
szám csendhólyagját elpattintottad.
A Mindenséget Ígérted mindezért,
de Európát is csupán hallomásból ismerem,
miközben arcomra naponta újabb
magyaros ráncokat vájsz.
Idegeimet mint az ijhurt,
megfeszítetted elpattanásig .. .
Arcomon csend-buta mosolygással,
hagyj most már elvegyülni kicsit ...

85

UTRY ATTILA

• TÖREDÉKEK

a szavak, mint rögök
a magokat, eltakartak
a hit még érv lehet
a gondolatban
mondjanak ismét
"próféta-bohócnak",
mert egykor zsonglőr voltam

szitává szövődnek az évek
megszűrik örömeink
késő lobbanó eszmélet:
elfeledni szeretteink

alszik a vérnyomás
kiöntötték ereinket
az akaratos nem tanulhat
a fáradt nem énekelhet

‘körben a horda, ülünk,
tűzgyújtásra készülünk:
zord apánk és kis fiuk
szikra-tüze pattan,
levél és moha lobban
apák ölelik fiuk ...

86

RÉPÂSSY TAMÁS

GULACSY LAJOS: RÉGI OSZLOPSOROK

/Ilyen festmény nincs/
már nem hallom a sipot zenét
csak azt hallom ahogy kiáltom
hallani akarom
süket csend fog a kongó
visszhangos folyosón
béna királyszékben ülök
dór oszlopok zuhannának rám
körben ülnek és vigyázzák
mese- álmom
ilyen nehéz kitalálni
a csendet űző lombzugást
vérünk áramlását ilyen nagyon nehéz
újra álmodni
a dór oszlopokról
kődarabok hullanak
s nem hallani már
suta koppanásait
eljő újra sip dob
zene harsona
ide huzza átkos zörejét
az autó a tv zaja
a dór oszlopkról
megafonok üvöltsék
ezt a hétfőt
ezt a tv nélküli
süket vak csendet
ennyi hát az ember
irigylésre méltó
csodás élte
már látom a hangot
ahogy üvölti rezgő kezével
és szétzavarja
haláltól félő
normális agyam
netán a dór oszlopok között
eljátszuk utolsó
normális világhoz kötött
jaj szavunk
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hogy fáj még ez a szürkeség
ez a hétfő
ez a nyugalom
hétfő van
adásszünet

1981. nov. 30.

LABODA KALMAN
ŐSZ

izzó tojássárga tejüveg mögötta Nap, kollektiv égi rész,
bokor, fa összevész,
megszűnik az egyetértés
zöldje, kertek barna földje
fölött a táj szines ruhába
öltözött

arrébb, a fü között
két tök rejtőzködik,
- ügyetlen katonák! az alapszin zöld még
s ők ott hasalnak
sárgán !

mintha megállt volna az idő
a világ nagy tömb méz
néhány bogár halni készül
ökörnyál köt üssze ágakat
mint dolgokat a felismerés

FÖLDLAKÓ TÁRSAIMHOZ

bár a lombikon
ülünk
s nem benn
és e vidám száguldás
a hüs űrben
sokaknak
igen jól
esik azért ne feledd:
a kisérlet
folyik
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CSEH KÁROLY

MENTHETETLENÜL

Valaki magához szőrit Gomblyukadba tűzi ujját
lakkozott körme piros szekfü
Nem dobod ki pedig tudod
mellével lát csak és combjával ölel
a tragikus kapaszkodásban
Mégis mint elromlott cippzár
szétnyílik logikád fényes vonala
mert megérzed menthetetlenül
a test kalandja mindkettőtöknek
a remény éltető eleme lehet
ha kitölti a legbelső hiányt

Jel

K ép zőm ű vészeti s z e r k e s z t ő n k , Szabó

János egyéb

te e n d ő i m ia tt m egvált s z e r k e s z t ő s é g ü n k t ő l.
ra,

k é p e ir e te r m é s z e te s e n továb b ra i s

Ir á sa i-

s z á m itr u n k .

CSÁSZÁR LÁSZLÓ

HARALAMBUS A NYÁJÁSZ

Megyen, megyen a nyáj, kongatja kolompjait. Porból szőtt porköpenyük
a porba lóg. Vígan vannak. Uj világ!
Elől mene Benjámin, a főkolomp. Igen tekintélyes racka. Arcát nem
ráncolja mosoly, bezzeg homlokát a gond! Nagy a felelősség! A tízszer csa
vart szarv kötelez. „Én vagyok a nyáj atyja!”
Fejét lomhán forgatja, az eget kémleli, jó szelünk van fiúk, levegőbe szag
lász, menekülnek a farkasok, fiúk!
Jóságosán tekint az útközben ábrándosán ibolyát legelgető szűzjuhokra,
hja az ifjúság romantikája! „Siessünk gyerekek, nincs idő!”
„Hiába kísért, s csalogat e délibáb, népemet az egyetlen Igazselymű Lege
lőre vezetem!” Szeme haragosan villan, ki elém áll, letaposom!
Elmosolyodik, hisz szeretett népemért teszem!
Válogatott testőr-szárnysegédei alázatosan figyelik szavát. Tapsolnak, bó
logatnak .
(Egyszer felfordul ez is — gondolják — és akkor ÉN leszek a főkolomp, s
szeretett népemet az ÉN Igaz Legelőmre vezetem!)
Benjámin megveregeti vállukat, siessünk jó szárnysegédek, vezessük né
pünket, nem fáradhatunk!
Alázatosan bólogatnak, tapsolnak.
Mögöttük a szürke kisszarvúak is tapsra fakadnak.
Megtorpan a nyáj, hosszan tartó taps.
Benjámin mosolyogva felemeli kezét, csendesedj népem, ti vagytok az úr,
én csak a szolgátok, ki néktek szolgálok!
Megindul a nyáj, erőltetett menet.
A szürke kisszarvúak alázatosan dörgölőznek a testőr-szárnysegédekhez,
lesik szavukat, mosolyognak bólogatnak.
(Egyszer felfordulsz te is — gondolják — és akkor ÉN leszek a testőr-szárnysegéd, s szeretett vezéremet testemmel óvhatom!)
A testőr-szárnysegédek megveregetik vállukat, megcsipkedik asszonyai
kat, na, gyorsan, gyorsan!
Alázatosan mosolyognak.
Nagy kolompolással megyen, megyen a nyáj, az Igaz Legelőre.
A kisszarvú szürkék után a nőstények baktatnak. Kacéran bégetnek, ka
csintgatnak a testőr-szárnysegédekre. Finoman cizellált kolompocska, dupla
fűadag! Óh, óh!
Hátul lihegnek a barikák. Csupa-csupa húsvéti. Rajongva lesik a kisszarvú
szürkék minden mozdulatát. Esztendőre vagy kettőre ilyen óriás leszek én is!
így megyen a nyáj.
Porfelhő közelít.
Megérkezik Durbintssógor és Kocsisirma disznóháton lovagolva.
Haralambus, a nagybajúszú nyájász, kiveszi szájából a szivarcsut
kát, megpattintja ostorát. Bodri kutya hegyezi fülét, körbeugatja a nyájat.
Állj!
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Állj!
Haralambus megböki kalpagját, s szó la: —Hunnan, hunnan sógor?
- Gyüvünk a vásárbul, disznót vettünk, sógor! Hát kend huva?huva?
Ezöket viszöm-e a vágóhídra! No, aggyisten!
—Aggyonisten!
Haralambus, a nagybajúszú nyájász szájába teszi a szivarcsutkát, kalpagjához nyúl, megpattintja ustorát. Bodri kutya hegyezi fülét, a nyájra ugat.
Indulj!
Benjámin felemeli mellső lábát. Mehetünk!

93

HARALAMBUS A NYÁJAS RACKA

Haralambus a nyájas racka napszemüvegben, fekete köpönyegben erké
lyén áll. Szeretett városának lüktető ütőerén tartja ujját.
Lüktetés, hangzavar, tülkölés.
A Juhpanteonban bronz házijuhok. Kivont kardok. Madárpiszok. A Su
gárút felé bámulnak. Megannyi sóbálvány. Bele a juhtudat, juhhagyomány,
dicső juhjövő fodros, kék felhőcskéibe. Gyapjúk hosszú, hullámos tincsekben
lóg. Fejükön rézabroncs, bársony süveg. Pödrött szarvaik V alakban meredeznek. Fogpiszkálómadarak csíkos köpenykében, magasnyomású fecskendővel
tisztogatják bronz fürtjeiket.
Járókelők a Panteon előtt megemelik svájcisapkájukat. Megilletődve pi
hennek mozgékony ajkaik. A rágógumit nyelvük őrlőfogaik hátlapjához ta
pasztja. Gubancos-hullámos szőrükből porfelhő száll. A Sugárút felé bámul
nak. Megannyi élőkép. Bele a juhtudat, juhhagyomány, dicső juhjövő fodros,
kék felhőcskéibe.
Sugárút. Vonul a nép. Birka, kos, jerke, toklyó, berbécs. Juhhölgyek,
juhurak tolonganak. Pödrött szarvaik V alakban bólogatnak. Szőrfesték,
szőrlakk, juhparfőm illata. Gyapjúzsír csípős szaga. Arany-ezüst-bronz kolompok pöttyös homokfutókon suhannak. A nép ma pöttyös ruhában moso
lyog. Csapzott gyapjúk izzadt fürtökben tapad bőrükre.
Haralambus szeretett városának ütőeréről leveszi ujját.
Szobájába lép. Képek, szobrok, könyvek.
Képeken bodros szépségek vadregényes háttérben, fürtös párocska egy
más szemébe mered, hosszú szőrű kos a tengeri alkonyba bámul. Arany ke
retben egyenruhás dalárda.
Szobrok. Lágyan vállakra omló dús fürtök. Megannyi mellső láb csatos
könyvre hág. összevont kese szemöldök.
Könyvek. Lapok között sarjadó göndör szőrszálak. Sörényes ifjú juhok bo
rulnak össze. Bongyor, mélakóros kos hóna alatt koponyát szorongatva a sű
rű ködbe bámul.
Haralambus besétál velencei tükrébe. Rövid, síma, pirosszőrű racka. Csa
vart szarv, gombszem. Orrában apró pihék, homlokán ráncok. Ajka mozog,
drótkeretes pápaszeme le-föl csúszkál.
- Fújjj! - sóhajtja.
A falon függő dalárda nótára fakad: „Kimennék én az utcára, de nem merek.
Mert azt mondják, göndör szeretőt keresek!”
Haralambus kisétál velencei tükréből. Öltözőtükre előtt fejébe húzza fülvédős sapkáját. Felhúzza csizmáját és kesztyűjét. Zsebébe csúsztat egy cso
mag rágógumit. Bő malaclopóját összehúzva kilép a kétszárnyu ajtón.
Utca. Rakott, húzott, hólos juhszépségek. Befelé kissé rolnizott szőrvé
gek, kettős lófarkak, minikontyok, tupírtomyok. Piciny lakkcipők kopogása.
Alumínium kolompok csoszognak nylonharisnyafák árnyékában. A köztere
ken műanyag harsonák riognak.
Haralambus nem nézve a Sugárút felé.elindul.
Mellékutca. Loncsos, gubancos kosok. Apró boltok. Törtfogú, borvirágos
rikkancs ront Haralambusra. Karján színes újságok.
Gyöngyfogú szupersztár vicsorog. Orcáján, orrán, száján, fülén zöld festék.
Fülében gyémánt kolompocskák himbálóznak. Fején arany harang. A rik
kancs béget. „Rózsaszínű lesz fürtös szívünk, ha végre kimondjuk az
IGEN-t!”

94

Haralambus behúzza nyakát, elvörösödik, zavarban van. Odébb sündö
rög. Egy rozzant bolt előtt megáll. Résnyi kirakat mellett öles betűk:
PEDIKÜR MANIKŰR SZŐRT!LOLÁS BONGYORITÁS SZÖRNÖVESZTES.
A kirakatban tégelyek, fiolák, dobozok, szőrcsavarók, fésűk, szőrvakarók.
Belép a szűk üzletbe. A MESTER vérvörös csuklyában, köpenyben.
Közönyösen Haralambusra néz. Ajka lefittyed. Undorodik. Széles mozdulat
tal a bőrfotelre mutat. Erőlködve mosolyogni próbál. Haralambus a fejek
koptatta támasznak dönti tarkóját. Összeszorítja szemét. Fogai csikorognak.
Vitaminos arcmaszk, szőrnövesztő massza, szőrmosás, szőrfestés, szőrcsava
rás. Haralambus szőrszárítóbúra alatt izzad. A falon plakátok. Jólápolt nyáj
legel selymes pázsiton. A MESTER gyönyörködve söprögeti a fehér partedlit.
Haralambus a foltos tükörben. Hosszú, göndörszőrű, sárga racka. Csavart
szarv, gombszem. Orra fitos, fényes, homloka ránctalan. Ajka motzog, kon
taktlencséje értelmesen csillog.
—Felséges! - hajlong a MESTER.
Kilép az utcára. Az első kapu alatt malaclopóját szeméttartóba süllyesz
ti. Pöttyös tuhája megfeszül testén. Lassan elindul. Szájába vesz egy rágógu
mit. Kényelmesen sétál. Napszemüvegét leveszi. A nap felé fordítja arcát.
Egy bódé előtt megáll. Szétterített könyvek. Belelapoz néhány verseskötet
be. Hóna alá csapja az „Öh, göndör fürtjeid sárga sikolya” címűt és pöttyös
ruhájában a Sugárút felé fordulva mosolyog.
A mellékutca felől rövid, síma, pirosszőrű rackák közelednek. Pápasze
mükön megcsillan a napfény.
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HARALAMBUS ÉS A CSODAVIZ

Haralambus görbe botja egy mellékutca macskakö
vein kopog. Kipp-kopp. Lyukas cipőjében cuppog a
hóié. Ruhája hasítékain bevág a csípős szél. Borostás
arccal dülöngél, motyog, halkan énekel.
—A fenébe ...—torpan meg. Két kő közé ragad a
botja. Húzza, rángatja, rúgja, tépi. A bot nem mozdul.
A járdán egy vak fehér botja, egy nyomorék man
kója kopog.
—Kérem segítsenek kihúzni!
A vak és a béna megragadja a botot. Kirántják. Víz
fakad a bot nyomából. Haralambus rémülten próbálja
kövekkel, hóval eltorlaszolni. Egyre magasabbra szökik
a víz. Beborítja a vakot és a bénát.
És csodák csodája: lát a vak, táncol a béna. „Cso
davíz, csodavíz, csodavíz fakadt!” Botjaikat elhajítva
örvendeznek.
Haralambus rémülten néz. „Megint bevisznek köz
botrányért!” Menekülni próbál, de a néhai nyomoré
kok összecsődült serege megragadja, kezét simogatja,
levegőbe hajigálja.
H. a menekülés útját keresi, miközben fel-le röp
köd, kétségbeesetten figyeli az egyre növekvő tömeget.
—Éljen Haralambus! Éljen a megmentő! Vivát!
Gyógyulnak vakok, bénák, süketek, lúdtalpasok,
félkegyelműek.
Előkerül a meggyógyult borbély (simára borotválja H.
arcát), a szabó (díszes palástot borít vállára), a cipész
(lakkcipőbe bujtatja lábát). Hevenyészett dobogóra ál
lítják, csókolják kezeit.
Fúvószenekar jón, pántlikás küldöttség. Kitüntetést
akasztanak szíve fölé.
Gyógyulnak vakok, bénák, süketek, lúdtalpasok,
félkegyelműek. Haralambus hevenyészett dobogón
mosolyog, kezét kézcsókra nyújtja.
Mellén kitüntetés villog.
Csodájára jár a nép.
Tíz néger pálmalegyezővel tör utat a tömegben.
Három fejlődő ország köztársasági elnöke egzotikus ko
szorút helyez a hevenyészett dobogó elé.

— Igen tisztelt Haralambus úr! Országainkban a
nyomorékok élete csupa könny, csupa szenvedés! Kér
jük, látogasson el hozzánk, és fakasszon csodavizet!
Végtelen hálára kötelezné kedves és vendégszerető né
peinket!
Haralambus hevenyészett dobogójáról, nyitott ko
csin különgépéhez hajtat.
A három fővárost lobogóerdő takarja. Széles su
gárutakon kocsikáztatják. A kedves és vendégszerető
nép az ablakokban zászlót lobogtat. „Éljen Haralambus,
a nyomorékok megmentője!”
H. az autóból könnyedén kilógatva kezét, időn
ként arany fogantyús elefántcsont botjával a megolvadt
aszfaltra bök.
A díszsorfalat álló nyomorékok között elvonulva szitá
vá lyuggatja a főútvonalat.
És csodák csodája: csodavíz nem fakad sehol.
„Talán a klíma és a fáradság miatt!” H. izzó hom
lokát torülgeti. „Visszavonulok szálláshelyemre.”
A fellobogózott épület előtt nyomorékok lengetik
zászlóikat, éljeneznek. Haralambus bedugaszolja fülét.
Éjszaka kioson, bérkocsival, inkognitóban vissza
szökik csodaforrásához.
Tömeg lökdösődik a HARALAMBUS SUGÁRUTtá kiépített hajdani mellékutcán. Mint szigetet ölelik
körül a forrás felett felemelt ujjal álló, frissen felavatott
Haralambus szobrot.
Haralambus fellép a talapzatra, felemeli kezét.
Felmorajlik a tömeg: „Visszajött Haralambus, a
megmentő! Éljen,éljen!”
Gyógyulnak vakok, bénák, süketek, lúdtalpasok,
fél kegy elmüek.
Haralambus a talapzaton állva mosolyog, kezét kéz
csókra nyújtja, mellén a kitüntetés villog.
Csodájára jár a nép....................................................

SZILÁDI ZOLTÁN

EPOSZ

I V.

ÖNKONTROLL

Plááázzzsssty!
Ne ijedj meg ez csak a roló volt
minek nekünk a napfény mikor nincs itthon senki se
a családból végre
itt a lemez
Wish You Were Here
mondják
erre lehet a legjobban
a nappali sötétségban olyan mintha hajnal lenne
Ragyogj Te Bolond Gyémánt! és
Várj még!
Várj !
Ne vedd le még !
Nekünk van fridzsiderünk is.
és benne sör -Várj még!
Várj !
Ne vedd le még!
Találtam egy csomag Gitanes-t!
Várj még!
Várj !
Ne vedd le még !
Segíthetek is talán -tudnod kell hogy mennyire szeretlek már az első naptól fogva
vigyáztam a legapróbb részletekre is vigyáztam minden mozdu
latra csakhogy mostanra meglegyen minden te is és a lakás is
Az öcsém moziban anyám dolgozni apám pedig a temetőben van
s a húgomnak is összehoztam egy kecsegtető partit délutánra
háromszobás lakással -a nagyapám sem fog hazajönni hogy
ellenőrizzen minket ő vécépumpát keres ez a mai napiparancsa
és a nagyanyámat is sikerült beutalnom végre az elfekvőbe
és a nővérem is már régen disszidált és bátyám meg nincs is
unokanővérem pedig
aki szintén itt él velünk
fél éve tűnt el egy osztályidegen melóssal
de még az albérlőnk is ki van tiltva a lakásból délután 4-ig
a vendégeket önmagukkal mondattam le
a villanyszámlást meg a
postást már tegnap kifizettem inkább csakhogy nyugton hagyjanak
ma pedig bennehagytam a kulcsot a zárban és elvágtam a telefon
zsinórt és betömtem a csengő csengetőjét és ekrazitot szereltem
a kaputelefonba!
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igy ma végre üres a szoba!

Csak könnyedén! lezser mozdulattal nyitom ki bélyeggyüjteményem
csak elegánsan! elhitetem veled hogy értékes vagyok
a számodra legalábbis
úgy hiszed együtt menekültünk ide a világ elöl
mert nem maradtak mások
csak mi
minek cáfolnám?
igaz! úgyis csakhogy nincs csakhogy
őszintén is szeretlek
még nem vagy enyém de most! DÉLUTÁN
2 ÓRA VAN!

ugyan! egy gomb egy zippzár mit számit!
elszakadt a ruhád is na jó dehát számit?
izgalmas vagyok
mondd hogy nem
mondd hogy nem!
titokzatos
t i t o k z a t o s !
nahát! sikerült lenn van

ÖNKONTROLL:
nézzétek!
nézzétek!
mily kéjben úszik az emberi nem
színejava
nézzéteknézzétek!
itt izzad alattam
kivetkőzik magából
lehántja emberálarcát és szeretkezik mint a barmok és görények
akárcsak a csótányok
Én Szép Szkarabeuszom! görgessük együtt a sziszifuszi ganéjt
úgyis akárcsak az állatok —
szagod van szerelmem! szagod
szerelemszagod van
hánykolódsz mint tengeri beteg álmaidban
és holnap azt hazudod jó volt
és ez ÉN vagyok
és Te -te- nem ismerhetsz!
én is állat vagyok: ló
nekivadult csődör és
Te -te- nem ismerhetsz mert magam alá gyűrtelek
mint máskor a lepedőt szoktam

ÖNKONTROLL:
szembe kell nézned magaddal te majom
végre szembesítened kell önmagad
fogd be a pofád és csak őszintén! tépd föl
mellkasod záradékát nézd! zsigereid mint lüktetnek
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perisztartikusságuk felháborít
féreg vagy önmagadban
mégis most kellene hogy merd azt mondani amit
mindenki más is hazudik hogy igenis őszinte leszel
tudod jól hogy nem
tested egytized részét sem ismered
nemhogy el is merd beszélni amit ott találsz
csak tudatodon keresztül áramoltathatod
felfelbukkanó információid és valljuk be
ez túl nagy cenzúra magányosságod számára
Na te! majom! most mit tártál föl?
elbújtál titkolózásod mögé
csak kéjelegtél magadban hogy t i t o k z a t o s
vagy
úgy tettél mintha ismerhetnéd
önmagad sem és közben megkapó Ítéletet mondanak fölötted
Szar alak! K e l l
még egy p o h á r
b o r ?
Ne kicsinyeskedjünk!
fü kell neked igazi narkotikum nem elmondani
de kivetíteni kell magadból valódiságodat
ringatózz bele a tudatba
hogy állat vagy! tollatlan két lábon járó vámpír
csakhogy arcod halál lesz ha ráébredsz valóban
csak ennyi vagy
Halkabban avval a gitárral! nem akarok hallani
szerelemről érteni szeretném érteni!
érezni egész közel benned
felhatolni a szivedig fel szivgödröd ütni
hogy többé ne legyen erőd mozdulni hogy ne
mozdulhass el mellőlem

kerestem a feloldozást
a végtelen az abszolutum
mindenre magyarázat

BENNEDBEN

ISTEN
Bennedtien
szerettelek amig nem váltam álattá
nevedben
ez még nem lett volna baj de te is
azzá lettél mert emberek vagyunk?
kértelek hogy súgj valamit
bármit ha kell
de tetete
semmit se te
és el fogsz menni
,,
azért jöttél hogy elmehess
és nem hiszed el hogy nálam jobban nem szeretett senki sem

100

mert az én! legkisebb szerelmem is ezerszer ér többet bárkiénél
Hogy innom kellett hogy meg- téged?
mire gondolsz most
az elélvezés előtt?
majd újrakezdjük
van rá potenciál elhiheted

most itt állok/fekszem tökig szarosán
mondták ugyan hogy vigyázni kell a fiatalabb lányokkal
nem jó őket seggbe kurni
RÓZSASZÍN végbelük nem birja a dugást
porhanyós húsúk széthasad ha keményebben nyúlsz hozzájuk
mint kellene
és még ők érzik megbántva maguk
de nem haragszik rám tudom nem mer
már egészen jól megy a gépirás
és ez a fő!
fő hogy valami látsszék hogy látszódjék van valamim
még akkor is ha az nem kézzel fogható
de a szájukba adni
valami szavakat amikről még azt sem
képzelik hogy lehetségesek vagyhogy
lehetetlen a tagadásuk -most itt állok/fekszem hát lassan fürdeni kell mennem
utam során majd elfordulok a tükörtől
és zászlórudam a
Föld felé mutat
egykét jólirányzott pofon talán segítene
kijózanítani a barátnőmet aki
/ne feledjük ő nem Éva!/
itt nyuvadt el az ágyon mocsokba taszitva engem
amiről nem tud semmit sem
-alszik
aludjon csak! majd felrázom ha
eluntam már a fetrengést és érzem
hogy gerincem sorvad
hátrahagyott mocskából majd kihajitom
hátravágom őt a sarokba az emléknyi résekbe
most itt állok/fekszem majd felkelek ha ki kell kisérnem őt
majd búcsúzni is fogok illendőn:
azért szépnek indult ugye?

Bezárom az ajtót a kulcsot is ráfordítom
visszaaraszolok a szobába már túl vagyok a mosakodáson
magamhoz veszem a leborozott hamutartókat és megyek kimosni őket
utána előkeresgélem a hamuból a kiürült borosüvegeket is
a maradékot összeöntögetem és LENYELEM
A DÜHÖM elfelejtem
mi volt?
A tálcán ételmaradványok ótvaros ragacsok
a penész! megtelepedett
a péniszíben
-felejtsük el
Majd beleirom az eposzba talán
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oda még ez is jó lesz majd elonanizálnak rajta azok akik
olvassák és imádják a papirt!
a papir szemetebb a fémeknél is
pedig őket aztán már
végképp utálom —
kinézek az ablakon látom
hogyan távolodsz
nem is olyan gyorsan mint
gondoltam nem is gondoltam semmit
még a semmi is lehet semmi rossz
összerakosgatom a széthajigáit papirokat
felkajtatok minden szemetet
mondjuk hogy rend lett
és üresség
hanyatt dobom magam mint egy rossz kurva
szétb a s z o m a lábaim
és elalszom

Csak a végtelen exhibicionizmusom
ami valamelyest erőt ad magamnak hogy el
tudjam viselni ocsmányrekedtes kishangomat
amivel mocskos hasam erotikumát
szavalhatom majdha meghallgat valaki
Már nem is tiltakozom az eszmélés ellen
hogy undoritó vagyok
már m eg sem le p ő d ö m h a e z t m ások i s

e lh is z ik

Selymes bőröm kelései mint nyiló szirmok boritják
végtelen felületem
nyelvemen szifiliszes kiütések hálaképpen
hogy mertem néha igazat is hazudni magamnak
igy talán könnyebb lesz holnap is!
igaz a konyak ingerli a sebhelyeket
igaz a gondolataim ingerük a gondolataim
de hát ez igy van rendjén!
legfeljebb magamban hányok egy rossz pillanatomban
mikor hinni szeretnék valakinek pedig tudni fogom
csak azt hazudja majd amit várok tőle
Valahogy talán az a baj hogy az ital túl hamar megárt
hogy a cigaretta is túlságosan korán kábit el vagyhogy
túl hamar elfáradok

102

V.

Monológok

UTCASEPRŐ
A bolhák tetvek és seggnyalók mocskát kellene
elpucerálnom rücskös ujjaimmal
de én még nem vagyok gépesítve
igy a sok szemetet hogy szórhatnám szét!
EGY AGYONERŐSZAKOLT LÁNY
Csak szét a lábakat! és nem ellenkezni!
élvezni kell! elélvezni! amennyire csak lehet
e barom péniszének lüktetésében
látom -izzad mocskos göncei hatalmában
ruhája lilává vál verejtéke cseppkeitől
itt liheg felettem és bennem! nyála blúzomra csurog
ondója megerőszakolja méhemet -- esküszöm hogy nem
fogom megszülni---------------- óh Én!
AKASSZATOK FÖL MINDENKIT E KURVA VILÁGON
a fiúm is nemhogy megvédene de megdöglik inkább
derekában kilences hüvely
-ettől már végképp elélvezett az örökvadászmezőkön
EPOSZ
No lám! hogy mik vannak! és itt rohadsz három éve már
csak néhanap jutsz hozzá intellektuális tölteteidhez
KARVEZETŐ
Nem tanultál az évezredek példájából?
alantas csúszómászó vagy a csillagok között
alantas csúszómászó vagy az argonauták tettei mögött
csak vársz hajnalodra miközben alkonyod közéig és
hírnökök sem jőnek felőled hogy énekeljék dicsőségeid
Lesz-e erőd szétvetni a Dagon-templomot újra!
nem vagy Dávid
sem Góliát
élni hát miért akarsz!
KAR
A hős ki összeomlik jöttment határvidékiek ütéseitől!
most itt fekszik a földön csak az éjszakát lesi
hogy reá nyugodalmat hozzon az élet
fejét karjára hajtja hogy elfedje fülcimpáit
fetisizmusa istentelen!
csak a narkotikum és a
delirium üvölteti fehér szoknyák után
kiáltása szétszakad a kősivatagban
gondolatainak aprószemü kavicsai lavina
-lavina mi maga alá temeti önönrobaját
ZSOLT
...legnagyobb munkáim szombat délutánokon voltak
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ZSOLT
...legnagyobb munkáim szombat délutánokon voltak
ezerszer kellett rohangásznom apám parancsoló kérésére
egyegy liter ecetizü borért és a demizsonok
emelgetésétől bőrkeményedett ujjaimmal végezhettem
precíziós munkámat a másoknak készülő HiFitornyok
lelkében
az Orionban forrasztottam de ott legalább meleg
vett körül és nem nekem kellett fütenem a gyárat ha
dolgozni akartam
á! de most nyár van és nem fázom!
csakhogy ha nem vigyázok magamra
a barátnőm leég a Balatonnál egyik barátom mellett
PÉTER
És mi mindent nem tettél még meg!
ott volt az a kis szuka is az a vörös
és itt vannak a könyvek is!
el sem égettük őket
TAMÁS
Csak felnövekedtünk az eperszinü és váladékszagu
otthonokban és tizennyolcadik születésnapunk elmúltán
telehányva és lerombolva a diszkókat egy lilaizü éjjel
ráébredtünk utáljuk az epret meg a banánt ezért hát
edzett képzeletünkön elmenekültünk elébb csak Óbudára
majd Párizsba és Londonba a Warsaw Congress Hallba meg a
Madison Square Gardenbe és legvégül Knebworthbe meg Isle
of Wightra
már untuk hogy könyörögni kelljen minden üveg sörért
hogy minduntalan kitegyük a pontot művészi mondataink
kompromisszumvégzetére éshogy tulbecsületes apánk igy
szóljon hozzánk szombat délután
EGY TULBECSÜLETES APA
Eriggyél csak fiam hozzál föl a pincébül egy üveg bort
ZSOLT
...azután meg újra és újra és még egyszer futnom kellett
a farkasok sörényével kibélelt plüsspinceajtóhoz
rákiáltani tárulj nyilj meg Szezám! és beleillesztettem
megfelelő méretű szerszámomat és lihegve könyörögtem
bünbocsánatért
Nem tehettem mást ezt meg kell érteni
kell hogy adjon lélegzet még tiszta levegőt
éltethozó nedvet!
és vaksin tapogatóztam a váladékos falak között
hogy megérezzem merre van a melegebb de erőt vettem
reszketésemen és eltökéltem többé soha nem lesz tél
és ujjongtam is mert nem vettem észre hogy a kitört
ablakon beoson Boreasz és rám leheli fagyottságát
GÁBOR
Az éjszakéként ujraálmodott ideológia
bosszulta meg mindennapi újjászületését
az értelem nélküli körmondatok és akkordhangok
konganak ily üresen ha lecsapódnak a kiábrándultság
törékeny üvegfelületén
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EPOSZ
de az eposzt irni kell mert az eposz az élet!
atomapokalipszis és pszichoszomatika ha jobban tetszik igy
EMLÉKLAP ELSŐ SZAVAZÁSA ALKALMÁBÓL
neve! anyja! lakása! született? kire voksol!
ÉN
Nem! nem tudom kérem szépen én már megint berúgtam tudom
hogy nem lett volna szabad hogy most nem lett volna szabad
de hát tetszik tudni megdöglött a kedvenc iróm igy ahogy
mondom megdöglött hasbaszurta magát tiz liter homokival és
nem mentették meg még az ásványi kincsekben oly gazdag
szikvizeink sem leendő részegségeit
ezért ma csak egyedül ittam
szokatlan volt igy de jólesett
s bár az alkalom sem kedvezett
berúgtam megint -kérem szépen az az igazság hogy szeretnék egy kérelemmel
élni vagyis feleségül venném egy kérelmemet ha megengednék
állambácsik !
tudom némi akadályok tornyosulnak majd elém
de ha icipicit rám is figyelnének és engedélyeznék
elmondanám mi vezetett idáig engem el
EGY OLVASÓ HIÁNYÁBAN MEG NEM SZÜLETETT KÉRVÉNY
Először is szó se róla meg kell vallanom valamelyest én is
hibás vagyok; meggondolatlanul születtem mondhatnám és bár
ebben nemcsak én vagyok vétkes mégis kérem a T. Hatóságot
necsak nemzőimet Ítélje el e szempontból Ti. az hogy az
Idő nem kedvez nekem nemcsak a mi bününkül róható fel de
az Időének is
mindenesetre tény ami tény és amit el kell ismerni ismerjük
el: nem fontoltam meg eléggé hogy itt és most kivánok-e
világra jönni Jójó megint igazuk van ezután még legalább 3
esztendő állt a rendelkezésemre hogy eldöntsem akarom-e
anyanyelvemet ami végsősoron egymagában is ideköt és
meghatároz talán túlságosan is
-na tessék már megint baromságokat beszélekdehát kérem szépen engem akkor még senki sem informált
én nem tudhattam hogy szegény finneinkkel együtt is csak
egyedül vagyunk e rohadt világon Európában éshogy mindenki
milyen furcsán néz bennünket
hogyan szemlélik ázsiaiságunkat
uráli tipusu koponyánkat éshogy árgus szemekkel lesik mikor
ütközik ki rajtunk nomád gondolkodásunk
és átvetitik belénk
mélyen-ülő-ködös-tekintetü jellemüket és nyomorult
szabadság-igényüket
kérem én ezt akkor még nem tudhattam!
ELSŐ KÖZBESZÓLÁS
lég! hagyja abba!
EGY OLVASÓ HIÁNYÁBAN MEG NEM SZÜLETETT KÉRVÉNY II. RÉSZ
...addigra pedig már eldöntetett hovatartozásom
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EGY OLVASÓ HIÁNYÁBAN MEG NEM SZÜLETETT KÉRVÉNY II. RÉSZ
... addigra pedig már eldöntetett hovatartozásom
kérem szépen én egyszercsak azon kaptam magam hogy magyar
vagyok és nem tehetek talán nem is akarok tenni ellene
semmit
no de sebaj ! találtam egy mentőlehetőséget csak kérem
hallgassanak végig türelmesen: ha megnősülhetnék ha egy
k é r e lm e m e t f e l e s é g ü l v e h e tn é m t a l á n s o h a t ö b b é nem é l n é k

más beadvánnyal kielégíteném magam egyetlen papirossal is
csak tudnám hogy mit kell ráirni -nos ebben kellene talán
segíteniük kitalálnánk közösen hogy mit kell arra az
infantilis papirra rányomtatni és akkor oké! meg lennék
oldva és akkor megígérhetném hogy csak fejhallgatón
keresztül hallgatok jazzt éshogy a könyveket is mind a
szekrények nélyébe zárom el és kérvényeket sem kellene
MÁSODIK KÖZBESZÓLÁS
ki ez az őrült? miért hagyják

beszélni? még mindig hagyják?

EGY OLVASÓ HIÁNYÁBAN MEG NEM SZÜLETETT KÉRVÉNY III. RÉSZ
különben mindegy- csak hát sajnálom- sajnálom hogy ismét
elragadtattam magam- azt hittem okos vagyok úgy látszik
mégsem- tudom ne kellett volna- most már tudom soha nem
kellett vo na semmit- dehát tudják hogy van az ilyesmiaz ember azt hiszi igen mikor nem- néhányan még mindig úgy
gondolják azért mert magyarok még emberek- mert közepesek
vagy hogy mondják- középszerűek igen igy igen tisztes
középszerű emberek de emberek- és undoruk is bár szokványos
mégiscsak undorHARMADIK KÖZBESZÓLÁS
szóval igy állunk? de értjük már legalább!
az értelmes munka hiánya eredményezte ezt!
tessék itt az ásó meg a kapa és a szántóföld
az intenziv munka hiánya mindig megbosszulja magát
ilyenkor a lélek kiszolgáltatottá válik a nem-termelő
értelmiségi ideológiák önpusztitó entellektüális
kiuttalanságlátszat belemagyarázások hatásával szemben
érti?
A MEGÉRTÉS PILLANATA
hogyne ! hogyne !
/hosszan tartó vastaps/
/függöny/
GÁBOR
Nos láthattátok megmondtam előre
ZSOLT
Bizonnyal- csakhogy én nem semmit sem
lehet bennem van a hiba de én akkor sem semmit sem
PÉTER
Pedig tudhatnád látnod kellene csak fésülöd
fésülöd a hajad mintha ettől rendes gyerek lehetnél
GÁBOR
Na ugye! csak ül a közönség a színházban mint a moziban
s még az sem tűnik fel neki hogy önmagát láthatja ott
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ZSOLT
Reggel dolgoznom kell! lihegtem bele egy büdös nőbe mikor
kiderült hogy impotenssé ittam magam
a Kossuth teret akartam megerőszakolni aztán feleségül
vettem a mostohaanyám
és most csak röhögök hogy pfuj ! pfuj !
ÁRPÁD
Mert mindig csak az emlékekre gondoltok
nagyszenvedéseitekre meg a hosszuestékre
ZSOLT
...én szamárháton érkeztem az egyetemre akárcsak Jézus
Jeruzsálembe
egy miniszter nyakába ültem igy sikerült átsiklani a
jegyszedők között Odabenn aztán a liftesfiuk meg a konyha
lányok pofoztak amiért nem akartam 3orbaállni
és most szürcsölve iszom a kávét tej és cukor nélkül
az ablaknál dudolgatva kevergetem benne a semmit kinézek
a térre becsukom a fülem huzat van hátulról úgy nézek ki
mintha aludnék
a tonikot már állva iszom meg és tervezgetek közben:
melyik kocsmába mehetek sörözni? honnan nem vagyok
kitiltva még?
TAMÁS
S ha ez egy szindarab volt is- mit kellett volna észlelnünk?
lehet mi voltunk azok de: és? hogyan tovább? összevagdosott
szavainkmondataink k-rnyezetükből kiragadott kedvenc
formuláink -rendben oké de: és? hogyan tovább?
ZSOLT
...szerelmes vagyok -szerelmes vagyok magamba szerelmes vagyok az életembe is
mindenbe !
csakhát valami olyan furcsa olyan vigyorgó vagy mi
/függöny/
KAR

Tisztelt Közönség!
higgye el mi elhangzott itt és most
bár játék volt mégsem az csupán
és minden szó a valóság
/függöny megint/
EPOSZ
Mi ez- ki tette ezt velem- mily ármány áldozatául estem?
ÉN
Bevallom én -tudom hibáztam ismét
úgy gondoltam bemutatni elég lesz
merthogy bemutató volt ez annyi bizonyos
bemutató volt ez egy hiperrealista darab bemutatója
éshogy nemcsak a műben de az életben sincs több
arról már igazán nem én tehetek -Igazad van kedves eposz! számodra ez valóban kevés
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dehát igyekszünk valami többet is nyújtani a pénzedért
ne félj
csak ne felejtsd el az már kitalálás lesz vágy látomás
talán hazugság
EnnyiEGY BEZÁRT ABLAK MÖGÜL
A roló rései között egy arc Ö kivül én belül
meztelenül állok a szoba közepén kezemben utolsó ruhadarabom
itt állok ő néz lát
aztán ha elbújok a paplan alá elmegy sétál tovább
a körülzárt éjszakában hiába vagyok szép kivánatos lány
talán hogyha nem a takaró alatt játszanék maszturbációt
és nem félnék nem tudom miért hogy néz talán néhány percig
még megtarthatnám öt és elérném ne forditsa el a tekintetét
közöttünk az ablak meg a rács
ő kinn én benn ő lát én nem látom öt
a vesztegzár alatt tartott éjben szabadon kószál
és én /a kivánatos és szép leány egy leendő feleség/
a -paplan alatt nem alszom!
Talán holnap is eljön! és néz figyel:
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VI
Álom
a m o to rt i s

le á llíto ttu k

ne z a b á lj a f e l e s l e g e s e n a b e n z in t

p ái z t á r c á n k ú g y i s m e g fo n y a d t már n a g y n y o m o r ú sá g u n k b a n
é s i g y nem m a r a d h a t o t t ! más m in th o g y k ih ú z z u k v a la h o g y
a m ig b í r j u k a z u t á n le d ö g l ü n k k é t r o z s d á s k i l o m é t e r k ő
k ö z ö tt tu d ju k j ó l r é g ó ta r á g já k a szá n k b a
m ajd a z u t s z é l e n v á r r á n k a z é l e t ü n k
m ajd i n t e g e t i s

d e a d d ig r a mi már e l v b ő l nem v e s z ü n k f ö l

a u tó s to p p o s in d ig o ö lt ö n y ö s ö k e t é s s z á j té p ő va d a k a t
m ajd m in d e n k it f é l r e s o d o r n a k o d a a z a n tr o p o m o r f ó r i á s k m io n k e r e k e k , de h a m á st nem i s

m in k e t e g é s z b i z t o s a n

m ajd a g ó t i k u s f á k á r n y é k á b a n n y u g s z u n k l e
m ajd a k k o r v a la h o g y
e n n y it az o r s z á g ú ir ó l !
a m ik n e k s a j á t o s

le k é p z ő d m é n y e i a

t é r r ő l té r r e h a so g a tó g y ű rű b ezáróan f o j t o g a t ó

h á ló z a t a

g y á r a in k k ö z ö t t m e g t e l e p e d e t t v á r o s a i n k g y o m rá b a n !
f e h é r F ord u n k e l n y u j t ó z o t t a c s i k ó s

a s z fa lto n

s z o b a k o n y h á s n a g y s á g a b e f o g a d t a t e s t ü n k e t k é n y e lm e s e n
e l t e r p e s z k e d t ü n k b en n e é s lá b u n k a s z e r e t ő n k h ö z s i m u l t
a j é g r ő l e lő r á n g a ttu k a z ü v eg s ö r ö k e t é s h a llg a t t u k a
C s ú c s f o r g a l m a t n a p o z tu n k a b á r k á n k b a n a m e l lü n k e t s ü t t e t t ü k
P h o e b u s s z a l m e g v a k a r g a t tu k k o s z o s s ö r h a s u n k a t é s b á m u ltu k
m ások h o g y a n s z e r e t k e z n e k

a s e b v á ltó k k ö rü l

e g y u n d o r í t ó p o f a m o c s k o s n y ú lá n k k e z e a z ö t ö d i k s í r b ó l
á t k í g y ó z o t t , h o z z á n k a tü k r ö k k ö z ö t t é s a h a n g e r ő s z a b á l y o z ó
a l a t t m e g m a r k o lta E l v i r á t
é n a k o r r a már f e l e m e l k e d t e m a K é t Comb R e j t e k é b ő l
é s tu d ta m h o g y E l v i r a s z o k n y á j a a l a t t

n i n c s sem m i sem

m é g is h i b á z t a t t a m magam a m ié r t h a g y ta m h o g y ő a m érn ök ök
sz e r e tő je

le g y e n

a t e r v e z ő k e z e p e d ig a z ö t ö d ik k o c s i b ó l puhány v o l t s ő t !
meg la g y m a t a g s z o r í t á s o m b a n i s

fe lo ld ó d ta k

z s í r p á r n á i s m in t

a l v a d t v é r d a r a b k á k d e r m e d te k meg a l e v e g ő b e n
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Még i l y e t !

v a la k i s z e m b e s z á lln i m e r é s z e lt v e le ?
m e g l e p ő d ö t t de t a g a d t a e z t
k ésőb b E lv ir a i s

é szb ek a p o tt é s gyo rsa n e l f e l e j t e t t

e l é l v e z n i é n p e d i g c s a k e lő k a p t a m l o p o t t p á r t t a g s á g i k ön yvem
m ir e e z a m á s o d ik Le C o r b u s ie r e l n é z é s t k é r ő m o s o l l y a l é s
z a v a r t á l s z e n t v i g y o r r a l n y o m a k o d o tt v i s s z a h e t v e n h é t s z o b á s
ró zsa d o m b i o tth o n á b a s z á z n e g y v e n k ile n c u tó d a k ö z é
E lv i r a té g e d m e g g y a lá z ta k !
k a r n y ú jtá s n y ir a te s p e d te k m e lle ttü n k a Z s ig u lik
meg a M o s z k v ic s o k é s S k o d á k i s
a d u g a tty ú k k i v i c s o r í t o t t á k

p ersze

a m o s o ly u k a t é s a p o r l a s z t ó k

nem v o l t a k h a j l a n d ó k d o l g o z n i SZTRÁJK! - már nem v o l t
s z é t p o r la s s z a n a k é s k ü r tö k m e g s z ó la lt a t t á k
a fé n y s z ó r ó k v i l l o g t a t t á k
egym ásh oz s z o r í t o t t á k
üvegek i s

a s z e m e ik e t é s a lö k h á r ít ó k

n ed v es p o fá c sk á ju k a t é s a s z é lv é d ő

k im e r e v ite tté k

ocsm á n y v i l á g !

a n ézésü k et

b en n ed r o s t o k o lu n k

g y á r k é m é n y e id á t h a j l a n a k f e l e t t ü n k
N apok e l ő t t

a m it

önm agukat é s

é s ö s s z e ö le lk e z n e k

a v a k o lá s p e d ig a fe j ü n k r e h u l l i k

g o n d o la t a in k a t é s f e l p i l l a n t u n k

a

és b e tö r i

é s l á t j u k h o g y b om b ázn ak

m in k e t
a t ö l t é s e k e n k é k meg z ö l d m o zd o n y o k r o h a n g á s z t a k é s
m i n d e n f é l e s z é n n e l meg e m b e r e k k e l m e g r a k o t t v a g o n o k a t
r á n g a t t a k maguk u t á n - a h e r in g e m b e r e k p e d i g k i l e s t e k
a b la k k e r e t e k e n é s i n t e g e t t e k

az

n ek ü n k

s u t a a r c o k b a b á m u ltu n k b e l e
v is s z a p il la n t o t t a k ránk ü r e s t e k in t e t e k

é s m e g ö lt ü k a z

e m lé k e in k e t
a z ö ld n é z e te k

az agyunkba j ó s z a g u lá t v á n y t h a z u d ta k

e g y l o k o m o t ív l e r o h a n t a h í d r ó l a k o r l á t b a f e j e l t

és

b e le z ú g o tt az a s z f a lt b a m ö g ö tte s z é p s o r já b a n le k ig y ó d z t a k
a t ö l t é s r ő l a p u ll m a n n k o c s i k i s

és r á e jte tté k

to n n á ik a t az

a la n t á c so r g ó t e h e t e t le n e k r e
b a r á to m e r r e m agáh oz t é r t

f e lo c s ú d o t t e lk á b u lts á g á b ó l

t o r k o n r ú g o t t g y e r ü n k h á t t e b arom e m b e r e k v a g y u n k v a g y mi
g y e r ü n k m e n t ő k é r t meg o r v o s o k é r t g y e r ü n k h á t m ennünk k e l l a
s e g íté s é r t

110

á t g u r u l t u n k a z a u tó k b a r ik á d f a l a i n
gyárkapukon é s f e lt é p t ü k

b e r o n to ttu n k a

a t e l e f o n o k a t d e a g y u n k b a n már

o tt v is ito t t

a s z ir é n á k h a n g ja

Jó s z i r é n á k !

é n e k e l j é t e k meg h o g y a z u t ó n

fe k s z e m hogy

o t t f e k s z e m v é g r e e l a l é l t a n h o g y o t t n y ú jt ó z o m e l v é g i g
a m e le g b e t o n o n é s v é g r e é r te m m o z d u ln a k a b é n a k e z e k !
d e h á t nem f e k s z e m o t t !
a ren d őrök !
a r e n d é sz e k a ren d ező k a m egren d ezők !
a m e n tő tü z o ltó k fe n n a k a d ta k a t ö m e g s z e r e n c s é t le n s é g e n
m in d h iá b a e n g e d t é k s z a b a d j á r a é s z v e s z t ő v i j j o g á s u k a t
s ü k e t f ü le m h e z kaptam
s z á z ö k ö l z ú z ta ö s s z e h a lló c s o n to c s k á im a t
r e n d ő r ö k r e n d t e r e m t ő g u m i b o t j a t é p t e f ö l d o b h á r ty á m a t
az a g y o n v e r te k b ő l f e ls z a k a d t az ü v ö lt é s
le e s e tt

á lla l

és sz e m h é jja l f ig y e lt é k

v e r g ő d tü n k -

az é lő k p e d ig

őket

d o b á lt u k m agu n k at

a z é g r e h á n y tu k g y o m o r t a r ta lm u n k a t
ám o s z t á l y u n k e l r a g a d o t t m a g u n k tó l
ig y e k e z tü n k v i s s z a de e l é n k t o p p a n t e g y r u t r e n d é s z é s ü v ö l t ö t t
mi c s a k s i k o l t o z t u n k
a ren d ész:
le h e t

de k i h a l l o t t

ő is

en g em !

a g y á r a t c s a k a m u n k a s z o lg á la t l e t e l t e

e lh a g y n i!

sk era v is s z a

u tá n

a sz e r e lő c s a r n o k b a k o sz o s

c sa v a r g ó k h o s s z u h a ju h u lig á n o k s ö r b e n á z o t t k a p ca ro n g y o k !
é p p e n m o s t e m e ln e k b e e g y g ő z m o z d o n y t a f o r g ó k o r o n g r ó l
ne a k a r j a t o k m in d é g l ó g n i r o h a d t m u n k a k e r ü lő k
h o g y h o g y nem t u d j á t o k mi a z a f o r g ó k o r o n g b ü d ö s e k !
3ZA30TA Z3 i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » ! ! ! ! ! ! ! ! i r ; ; ; j ; j j t rj » j

b ú c s ú p illa n tá s t v e te ttü n k

és le a r a ttu k

e g y c ö lö p v e r ő g é p b e l e d a r á l t a a f ö l d b e

ö n m agu n k at

c so d a s z é p a u tó n k a t

a z t á n m e g r a g a d ta k a m u n k a tö r v é n y k ö n y v h u r o k k a r j a i é s
m e g t a s z i g á l t a k a z i z z a d s á g s z a g ú á ll a m p o l g á r o k
a b o r a szám b ól a f ö l d r e f o l y t
a z á r n y é k a b la k ü v e g e n c s a k j á t s z o t t v e le m
a m inap h á t r a n é z t e m é s l á t t a m
d e te k tív e k lé p t e k

n i n c s már á rn y ék o m sem

s ö t é t nyomomba é s f é r g e s f e j e m r e
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c s u k ly á t h ú z ta k a z t á n m e g s z ó lít o t t a k
é s tő lü k

az u tc á n bérkurvák

a j á n d é k b a t r i p p e r t k a p ta m

a szám e l g e n n y ü l t m e lle m n ő t t é s h a j d a n e r ő s fa r k a m
e lc s ö k e v é n y e s e d e t t a r o s s z i z ü nők b en k iö ltö z k ö d te m h á t
m agam ból de m e g e r ő s z a k o lt á k r a j t a m még a m u n k a ru h á t i s
és fe lk iá lto tta k

é lje n !

m in d e z c s a k á lo m e g y álm om at m e s é le m e l
M

e z é r t ily e n

e s z e lő s

m ost n e k te k

e z a z e g é s z c s a k á lm o d ta m t e h á t

0

g o n d o lo m nem l e t t

s

h is z e n r é g ó ta r á g já k a sz á to k b a én s k iz o f r é n a lk a t vagyok

v o l n a s z a b a d de h á t t u d j á t o k j ó l

t

nem b i r o k magammal n é h a f e l t ö r

b e llő ie m

v a la m i m ak acs d a c é s i g y n y u g o d ta n f e l

v a la m i ő s i v a d s á g
is

a k a sz th a tto k

m

nem l e s z

l e l k i i s m e r e t f v i r d a l á s o t o k m in ek i s !

á

l e u g r a n é k s a j á t v á l l a m r ó l é s s z é p a r c u k é p e t e k b e b ö fö g n é m

r

a m a r h a s á g a im -m e g ö s s z e s z a r n á m magam a k ö t e l e t e k
d e e z c s a k á lo m nem k e l l f é l n e t e k

e

én akkor i s
a la tt

e z c s a k e g y s z im b ó lu m :

e g y ü zem b en t r ó g e r o l t a m n a g y g y á r b a n h a t a lm a s h a d iü z e m b e n

1

egy g ó tik u s

m

v e s s z ő v o lt a m c s a k s z á l k a m ások s z e m é b e n é s m in d ig

o

csa rn o k b a n r o z e t t á s

a b la k o k m ö g ö t t a p r ó

k o v á c s o l t u n k p á n c é l v o n a t o k a t meg p á n c é lk ö n y v e k e t p e r s z e

n

é s k ö r ü l ö t t e m a s o k s o k ö n é r z e t e s m e ló s b ü s z k é n v e r t e

d

o l a j o s m e l l é t ÉN VAGYOK AZ ÁLLAM SZEMETE m o s t m ajd t e

h

m e g t a n u lo d k ö ly ö k m i
van is t e n e

is

a m a g y a r o k i s t e n e ! m e r t a m e ló s n a k

a

ig e n is

k e l l hogy le g y e n !

t

é n a z t c s a k é n t u d h a t t a m ám nem s z ó l t a m n e k i k / h a g y ta m

o

h o g y a z e le k t r o m o s k é s z ü l é k

m

lé z e n g h e s s e k
tú ls á g o s a n i s

/d e h ogy k i i s

e lle n ő r z é s é n e k

v o lt a m

a lá llo m á s á n

c s a k h á t e z e k a r o p p a n t b ü sz k e em berek n éh a
k o m o ly a n v e t t é k

é s r e n d ő r t h iv t a k

önm agukat m e g d o lg o z ta tt a k

és u tá lta k

p e r s z e m in d ig

de nem h a r a g u d ta m r á j u k tu d ta m ők g e n y ó a la k o k é s c s a k t e l t
te lt

a pohár ahogy itta m

id e g e i m r e m ent é s

b e lő le

a s z e s z t a r e m én y p e d i g a z

e ls o r v a d t a m m ajdnem ! i l y e n k o r s o k a t s i r t a m

k ö n n y e im f o j t o g a t t a k
Í z e ltlá b ú a k a t ö le lte m

é s nem l á t t a m

a jó z a n m is z tik u s u ta t

m agam hoz h o g y é r e z z e m t e s t ü k m e l e g é t

de a c em en t h i d e g v o l t
f e l a konyhák k ö v e z e te n :

é j s z a k á n k é n t é s é r t e t l e n ü l r ia d t a m
é n p a r k e t t á s la k á s r a , v á g y ta m m in d ig

é s in k á b b a lu d t a m k é s ő b b h á n y i n g e r s z a g u p á ly a u d v a r o k f a p a d j a i n
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mint saját otthonomban nincstelen rovarok barátságára utalva
Mikor az óriásmozdonyt beemelték repülőgéphangárunkba az
ezer tonnák a fejem felett lebegtek és a daru igaz erős volt
de az acélkötelek meg acélidegeim is csikorogtak a félelemtől
és a bizonytalanságtól
bizonyos voltam benne hogy itt most meg kell krepálnom
de nem engedték azt sem! belém verték az élet örömét és
örülnöm kellett hogy élek
a legnagyobb csirkefogók jártak a nyomomban lesték mennyit
lopok és én minduntalan megloptam őket önmagámmal
csak néha berúgtam sajnos és olyankor mindig középeurópai
jazzt hallgattam erre pedig elment minden pénzem meg a
bírságokra persze és igy sohase juthattam messzebbre a
munkásszállóknál
egyszeregyszer ugyan elhatároztam hogy gyűjteni fogok
bármire ha kell de esetlen voltam és szerencsétlen
kisvasutakat gyűjtöttem
csodáltam miniatüritásukat és most mikor megjelent nekem az
ősapjuk és itt lebegett a fejem felett nem tehettem mást
lenyűgözve bámultam minden részletét
a hidraulikus fékpofák az l-D-2-es tengelyelrendezés a
Heusinger-vezérmü mind csodálatos apróság gyerekes játék
volt a szememben csupán
de ahogy a melósok alvadtvéresszájukkal rám mosolyogtak
ahogy a vezetők hátbavágtak "itt az alkalom végre!" ahogy
mindenki minket figyelt mi pedig az óriást
éreznühk kellett
volna az Uj Idők izeiét de mi csak néztünk megkövültén és
nem is akartunk mást csak nézelődni
de sikoltoztak a neoncsövek és a kürtök eltompitották
éleslátásunkat a brigádvezetők pedig végigaraszoltak a csarnokon
HA GY3RÎ.-HK I23LCZHI OLÓáOK!

én azt sem tudtam hogy mi szükségük /an rám az én hatvanöt
kilómra hiszen én képtelen vagyok megemelni azt a monstrumot
különben is engem valami egészen mással hitegettek
de ott vannak a mázsányi óriások! ők szeretik az erejüket
ők majd a vállukra kapják ezt a hegyet is!
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é n v i s z o n t nem tud om é s nem i s

é r d e k e l!

nekem m i s s z i ó m v a n e l h i v a t o t t s á g o m

é s h a m aga I s t e n m ondaná

h o g y m in d a z a m ib e n m o st m ég h i s z e k nem é r se m m it sem a k k o r
s z á j b a rúgnám ő t i s

é s r e tt e g n é k hogy h á th a ig a z a van

de a t r a n s z f o r m á t o r o k k ö r n y é k é n
és ez a fo n to s !
MINDIG VAN B IC IK L I! l e g a l á b b

e g y e t l e n b i c i k l i m in d ig v a n o t t

é s a n y e r e g b ő l már e g é s z e n m ásk ép p lá t o m a v i l á g o t
m e g in t v a n HOVA é s nem é r d e k e s h o g y h o n n a n i s

tu la jd o n k é p p e n

És
az ü ld ö z é s a g y á r t e le p e n b e lü l :

a g y á r k o m p le x u m k o m p le x u s a i

a z a c é lm ű v e k k i n y ú j t o t t k a r j a i é s a g é p g y á r a k p ö c e g ö d ö r c s a p d á i
az é le s

fo r d u ló k

é s a r o z s d á s s z ö g e k a lá d á k b a n a f o r d u l ó k u t á n

még j ó h o g y ü r e s v a g y o k é s
m o st m e g in t a z v a g y o k !

szép !

k e l l e m e s a szem em s z i n e s z t é z i á s

a

h ngom é s a m u n k á s lá n y o k u tá n a m f o r d u l n a k a h o g y s z á g u ld o z o m
és a sza b a d sá g b i c i k l i s
a p a s ija ik

p e d ig

lé g ö r v é n y e i m e g le b b e n ti a s z o k n y á ju k a t!

h iá b a r á z z á k a z ö k l ü k e t l e g b e l ü l n e k ik i s

é r e z n i ü k k e l l a z I d ő m o s t már v é g é r v é n y e s e n é s
■ v i s s z a v o n h a t a t l a n u l a m ié n k !
c s a k a so r o m p ó k ! a so r o m p ó k ! a so r o m p ó k o n m ég nem t ö r t e m á t !
de s z á z d e c i b e l e s s a r k a n t y ú im a p o r t á s o k f ü l é b e
a k o r lá t o k ö n k én t h a j t j á k

v á jó d n a k é s

já r o m b a k o p a s z n y a k u k a t

é s e z már ú j r a a z o r s z á g ú t i t t !

i n n é t in d u ltu n k e l

csa k h á t

a s z e r e n c s é t l e n s é g m i n d e n k iv e l m e g t ö r t é n h e t h o g y h i b á s
orszá g b a té v e d
a kerékpárom i s

e g y r e g y o r s a b b m árm ár e l é r i e x fe h é r P o r d o m

s e b e s s é g é t i g y e lh ú z u n k n é h á n y t e h e r a u t ó m e l l e t t
Z s ig u lik i s

de még a

e lm a r a d n a k m e l lő l ü n k

k é t k é z z e l k a p a szk o d v a a v e z é r lő p u lt b a n eh ogy le r e p ü lj e n e k
a z ö r ö k k é v a l ó s á g r a k é t á j á r ó l é s ép p e z é r t nem i s

é r d e k e ln e k

a ren d őrök t á r c s á i
m o s o ly g o k : h o g y a z a m arh a m i l y e n p o f á t v á g o t t m ik o r e g y
l e z s e r m o z d u la tta l é s k é ts z á z k ilo m é te r p e r ó r á v a l á t s z a l t ó z o t t
te h e te tle n

a k a d á ly a i k k ö z ö t t !

még a z a n y a m v a d t t á r c s á j a i s

h ip e r s z o n ik u s b ic ik lim
e ls á r g u lt

lá ttá n

a kezében

de m egsem s i k e r ü l h e t e t t m in d e n t f e l f o g n i a p e d i g m e r e s z t e t t e
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a z a g y á t b e c s ü l e t e s e n m é g is v a l a m i t nem s i k e r ü l h e t e t t m e g é r t e n i e
m e r t e g y n y á lk á s k é k r e m á z o lt c s i g á t e r e s z t e t t u tá n a m
de h á t s z á m it- e e z !
p e r s z e h o g y nem s z á m it a n a h a nem g y ű ln e ö s s z e m in d e n
sark on egyegy ra j

b e lő lü k

d e h á t ér z e m h o g y g y ü le k e z n e k é s é l e s i t i k
és r e s z e lik

már a f o g a i k a t i s

a k a r m a ik a t é s b e l e b ö f ö g n e k a r á d i ó i k b a s t b

stb

é s rám v á r n a k c s a k i s !
c s a k h o g y é n h iá b a f é l e k

akkor i s

szu p ern ó v a vagyok a

r o h a d ó tá r s a d a lm a k e g é n é s v a n erő m é s b á to r s á g o m i d ő l e g e s e n
a m e l l é k u t a k r a m e n e k ü ln i !
m in d ig i s

b iz t a m a s z ő l ő f ö l d e k r e j t ő z t e t ő

e r e jé b e n !

g o n d o lt a m a b iz a lm a m m o st sem f o g c s e r b e n h a g y n i
é s egy ra j

p o l o s k á v a l a nyomomban b á t r a n s z á g u l d o z t a m e z é r t

a tő k ék k ö z ö tt
p e r s z e v ig y á z t a m g o n d o s a n a t e r m é s t h o g y ne é n de m a jd ők
t a p o s s á k h a l á l r a j ö v ő é v i a l k o h o l iz m u s u n k a t
s z ó v a l m in d en a p r ó s á g r a é s r é s z l e t r e

ü g y e lv e k a ta p u lt á lo k

já r m ü v em b ő l é s s i m a k é n y s z e r l e s z á l l á s t h a j t o k v é g r e n é h á n y s o r
s z ő l ő v e l o d éb b
é s n e v e t e k m ik o r lá t o m h o g y a z á l l a m t i s z t v i s e l ő k

nem

t a l á l n a k rám —
é s e z m e g in t a z o r s z á g ú t i t t !
g y a l o g é s már e g é s z k ö z e l i s

m o st már e lm o n d h a to m h i s z e n

v a g y o k : a V á r o s b a ig y e k s z e m

tud om h a k i l é p e k r e g g e l r e m e g é r k e z e m o t t p e d i g már v á r n i f o g n a k !
é s k o m o ly d i p l o m á c i a i t e t t e k r e k é s z ü l n e k a m ik n e k p e r d ö n t ő
i r a t a i n á la m v a n n a k
a f e j e m b e n p e r s z e h i s z e n m o st már OKOS v a g y o k é s i g y
f e lk é s z ü lt e m

m in d e n r e e l ő r e még a l e g r o s s z a b b r a i s

a k in v a lla t á s
h iá b a v e r n é n e k agy o n a z e g y ik k e r ü l e t i r e n d ő r ő r s z o b á n
meg sem k o t t y a n n a nekem e n n é l j ó v a l n a g y o b b
p o fo n o k a t i s

k ap tam l é l e k b e n már CSAK t u d j a k m in d v é g ig h i n n i

b e n n e h o g y nekem v a n ig a z a m !
és a r e g g e l:
/ e z ú t t a l még é n sem tu d om f e l d o l g o z n i a té m á t a z e l s ő
szab ad r e g g e l h a n g u la tá t/

T a lá n ta lá n a n a g y v e n ö tö sö k
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erezhettek valami ehhez hasonlót csakhogy nekik később
csalódniok kellett mig engem most semmiféleképp nem érhet
újabb kiábrándulás!
a Szabadság Reggelén érkeztem meg a Városba
fagylaltot vettem és igyekeztem a megadott cimre
nem szabad csalódni! az összekötő bár nem volt otthon
mondták várjam meg mondtam fáradt vagyok és erre lefektettek
2 darab csodaaranyos és csodaszép tizennyolc éves lány közé
mikor felébredtem márcsak az egyikük volt a szobában
éppen öltözködött ezért úgy tettem mintha aludnék és a testét
megnyugvással szemléltem /levetkőzött teljesen/ és nem vágyat
csak örömet éreztem: lám vannak még lányok akik nekem is
tudnak tetszeni
amikor magára vette a szoknyáját és morcogni kezdtem
ő mellém csúszott "felébredtél?" »"láttalak" mondtam
"találkoznunk kellene"
"itt nem lehet szeretkezni becsaptak téged is sajnos most
nincs idő magyarázkodni de elégedj meg vele: hosszú a hajad
és én hiszek neked én elhiszem hogy te voltál az egyetlen aki
bizott ebben a marhaságban - a politikai megoldásban - sokakat
letartóztattak ezt a házat is figyelik sőt itt a lakáson belül
is sok spicli les rád ha itt maradsz börtönbe kerülsz és nem
akarom hogy vállald és tudom hogy láttál de nem bántam és a
villamosvégállomásnál foglak várni de most jobb ha menekülsz
megint, sajnálom"
a villamos végállomása a város vége
sokáig kellett várnom mármár azt hittem semmire
egy villamos kisiklott az ég felé fordította a hasát és a
roncsokba pedig belerohantak a tülkölő teherautók -sok ember
pusztult el ott
aztán kézenfogtam a lányt mosolyogni próbáltam /neki
sikerült/ és elindultunk a villák kerítései mellett az
országút felé
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Papp Tamás 1948 -1986

TÉRBEN KORÁBBAN, IDŐBEN MÖGÖTTE

Irodalomtörténészek körében általánosan elfogadott nézet, hogy jó kézirat sohasem marad
asztalfiókban, előbb-utóbb nyilvánosságra kerül. Ez az utóbb most érkezett el. Hogy miért nem
előbb, annak igen sok oka lehet. E kéziratok legnagyobb része nem is publikációs célokra ké
szült a maga idejében, hanem felolvasták, levélként küldték el valahová, kiállítási falra szögelték őket, naplóként vagy forgatókönyvként íródtak, s végül nem is volt akkoriban publikációs
fórum, melynek „profiljába" beillettek volna. Azt sem szabad felednünk, hogy a szerzők közül
többen képzőművészek, a képzőművész-írásoknak pedig sohasem alakult ki hatékony és könynyen felismerhető műfaji közege nálunk. (A képzőművész-szöveg itt nem feltétlenül megírt ars
poeticát, műalkotáshoz fűzött biografikus vagy szubjektív magyarázatot, statementet jelent, ha
nem az írás közegére komponált képzőművészeti alkotást is - melynek mindazonáltal
lehetnek kimondottan irodalmi értékei.) Hogy miért pont most jelenik meg ez az antológia,
annak nyomós oka nem utolsósorban az az intenzív érdeklődés, mely a fiatalabb generációknál
a maguk közvetlen - de csak hézagosán ismert - előzményei iránt újabban megnyilvánul.
Végül el kellett szánnia magát néhány embernek, hogy a szövegválogatás konkrét munkáját
elvégezze, s itt elsősorban Papp Tamás érdemeit szeretném kiemelni. Papp Tamás hihetetlen
szívóssággal „hajtotta ki" a már csaknem elfelejtett kéziratokat a lusta szerzőkből, föltárta az
obskúrus magánarchívumokat, s még arra is maradt energiája, hogy a felgyülemlett óriási
anyagból biztos kézzel szelektáljon. Hangsúlyoznom kell, hogy igen nagy kiadatlan anyaggal
kell számolnunk továbbra is, s nyilván csak az egész sajtó alá rendezésével kaphatunk teljes
képet a 60-as és 70-es évek magyar avantgarde-jának gondolatvilágáról - ez a válogatás mégis
reprezentatívnak számít. ,A fél autó nem autó, de a fél alma az még finom alma" - írja Erdély
Miklós; vannak olyan jelenségek, melyeknek lényege és minősége nem függ a terjedelmétől; és
merem állítani, hogy az itt közölt írások java részét az elfogulatlan olvasó nem egyszerűen
dokumentumként, hanem revelációként fogja értékelni.
Az előszóíró helyzete persze fölöttébb fonák. Tér- és időzavarban szenved. Az előszó térben
előbbre tolakszik, mint a kötet testét (s bizonyos értelemben történelmet) konstituáló lényeg,
időben későbbi, mint bármelyik az itt publikált írások közül. Az előszóíró zavarodottsága jeléül
megfordítja a címben jelzett határozós viszonylatokat, így: „Térben korábban, időben mögöt
te". Túl korai, éretlen térben mozgok, időben az események után kullogok. De nem csak én,
hanem feltehetőleg az olvasók nagyobb része is. A szerzők jelentős hányada ugyanis térben és
időben régen eltűnt. Altorjai Sándor, Hajas Tibor meghalt*, Lajtai Péter, Bálint István és a
Kassák Stúdió, Najmányi László, Molnár Gergely, Ajtony Árpád, Szentjóby Tamás kivándo
rolt, Major János nem alkot többé.
Dokumentumokat hagytak hátra nekünk, hogy jelenítsük meg őket. Mi e feladattal késésben
vagyunk. Késésünk azonban egyszersmind helyzeti előny, mely az idővel egyre növekszik: egyre
inkább csak mi tudjuk a jelenítést végrehajtani. Helyzetünket és mentegetőzésünket ezért foko
zódó bűnös zavarodottság jellemzi, s ennek az idő múlása az oka. Az idő, mely bűnbakként tol
ható magunk és az események közé. Igaza volt Udo Kiér német színésznek, mikor fogyatékos
magyar tudásával, de rendkívül pontosan felírta egy fénykép hátoldalára: „Az idő bűn".
Az előszóíró zavarát elmélyíti továbbá, hogy az itt leírtak többségét eseményként és szemé
lyes élményként élte meg, s noha tudja, hogy feladata szerint „objektív rálátásból" objektív in
formációkkal kellene szolgálnia, most gátlásokkal küszködik, mert éppen a fentemlített esemé
nyekből tanulta meg, hogy olykor az objektivitás nem ér semmit. Egy olyan szópár olvasása,
mint „Habszivacs 2", talán nem jelentett többet egy érdes hangulatnál, de én nem tudok attól a
•Erdély Miklós 1986-ban hunyt el.
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helyzettől elvonatkoztatni, amikor ezt a kifejezést az egyetemi Hordóban Balaskó Jenő mezte
len felsőtestére húzott fekete mellényben, vastag feketekeretes szemüvegére hulló, hosszú, fe
kete hajjal, mint valami kinyilatkoztatást mennydörögte. Egy olyan zseniális kínrím mögé, mint
„Ah Bruszilov beh puszilom" (Lajtai Péter) oda kell képzelnünk egy zsidó misztikába, tétova
századfordulós képekbe, kuplészerű lamentációba és zűrzavaros tárgyak együttesébe ágyazott
egész színházat. (Ugyanígy Bálint István Frankensteinje is tele van a Kassák Stúdióra - a mai
New York-i Squat színház előzményére - vonatkozó utalásokkal, a surányi bánya homokjával,
a balatonboglári kápolna előtti gyeprészlettel, a Donáth Péter tervezte gigantikus King-Kong
figurával, melyből nemiszerv gyanánt úszósapkás alakok bukkantak elő.) Szentjóby Tamás
tényleg ott ült hétszámra a bogiári kápolnában vödörrel a fején, és az „önelítéltnek" tényleg ál
landóan kérdéseket tettek fel a látogatók. A 60-as évek második felében, vagy a 70-es években
tényleg a szabadság fogalmának érzékivé tétele foglalkoztatta a művészeket Najmányi László
tól Erdély Miklósig. „Borges az olyan, mint Hernádi és Erdély együtt és még ki tudja mi min
den" - nem kisebb személyiségtől hangzik el ez a kijelentés, könnyed társasági csevegés köz
ben, mint Pasolinitől - Molnár Gergely beszámolójában, aki a maga szabadságát a radikális
álmok műfaján belül valósította meg. (Hajas Tibor a saját radikális álmait olykor az ébrenlét
állapotában is megvalósította!) Más és más színezetű szabadság nyilvánul meg Legéndy Péter
beadványaiban és fellebbezéseiben, Tábor Adám metafizikai költeményeiben, Pauer Gyula
Pszeudo- (Pszeudo-Pszeudo-) manifesztumaiban és akcióiban, Maurer Dóra számomra is revelációként ható, nyersen expresszív korai rajzában, vagy Algol László általam mindeddig is
meretlen versciklusában (melynek feltűnő újdonsága, hogy el van belőle távolítva az alany. Ala
nyi költészet helyett alanytalan költészet?).
A hatodik és hetedik évtized avantgarde művészetének a szabadság mellett kulcsszavai vol
tak még: az új minőség és a másság. Körülbelül 1980-tól kezdve e fogalmak csillogása mintha
elhomályosult volna - újdonságként eléjük került mindaz, ami nem új (posztavantgarde, poszt
modern, eklektika, „új" festészet stb.). Ez a „régi avantgarde-ot" dokumentáló kötet alkalmas
lehet arra, hogy segítségével felülvizsgáljuk: valóban elavultak-e ezek az értékek, vagy hogy ez a
mi avantgarde utáni időszakunk másról sem szól-e, mint ugyanezen értékek kamufiáit, de an
nál intenzívebb kereséséről?
1984. július
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Beke László

AJTONY ÁRPÁD
RETORIKAI
Határállomás. A vámosok épületén fekete zászló. Előállították a szkotofobint, azt a fehérjét,
amely „felelős" azért, hogy a rágcsálók kerülik a sötétséget. Houstonban.
Nyilatkozat:
„Először meséltem el olyan dolgokat, amelyek átlépik az elviselhetőség határát."
,Az elviselhetőség határának átlépése az elviselhetetlen elviselhetőségét bizonyítja."
„A világot reménységgel kell megfertőzni." (Hoekendijk)
„Minden szeretőnek szüksége van, hogy forradalmat csináljon, mint ahogy a forradalmárnak
szüksége, hogy szeressen." (Moltmann)
Jézus nem tartozott sem a túlbuzgó és humortalan ellenállók csoportjához, sem pedig a bűn
bánatot prédikáló komoly keresztelőszentjánosi csoporthoz, sőt környezete „nagyétkűnek", „ré
szeges embernek", a „bűnösök és vámszedők barátjának" tartotta. - De nem feledkezhetünk
meg kínszenvedéseiről sem.
November 2.
Leginkább váratlanságával lepett meg. Az alkoholizmusban az ember egy szituációból indul
ki, s ahogy fokozatosan leépül öntudata, úgy alakulnak ki „alkoholista reflexei", tehát sikerül akár eszmélet, logika nélkül is - saját maga és környezete között a kontinuitást fenntartani.
Ha hirtelen változik meg az állapotom és kicserélődik az érzékelő apparátusom, elszakadtam a
külvilágtól. Nemcsak hogy nem fontos, ami a külvilágban történik, de még inspirációkat sem
kapok. Nincsenek üzenetek. A belsőm sokkal merészebb perspektívákat kap, mint hogy egysze
rinek tetsző, az anyag keménységével felmutatkozó tények befolyásolhatnák.
Bizsergés az alsó lábszáramban, majd rövidesen két különböző idő keletkezik a szobában; a
szoba ideje lelassul; a mozgás, a beszéd. Az a gyanúm, ha valakivel beszélek, az illető két álta
lam fölfogott mondata között még legalább három-négy másik is elhangzott, a mondatok kere
kek, befejezettek, grammatikájuk egy lazább, kötetlenebb társalgás grammatikájára emlékez
tet. Értelmük viszont nincs. Igény: úgy kapcsolódjanak egymáshoz, mintha egy csőrendszer da
rabjai lennének. Ez persze lehetetlen, talán azért, mert a szem nem vesz részt a közlekedésben.
Az érzékszervek tompák, egymásba folynak: éppen a „felvevő helyen" a legzavarosabb a műkö
désük, ettől kívül és beljebb aztán körültapogatják a vonalakat, formákat, színeket... az ízeket,
szagokat... Van valami igazsága a szolipszizmusnak. Mintha az érzékelésnek az a fázisa, amely
a külvilágtól az idegekig tart, nem létezne, nem lenne más, mint a belső fázis projektálása.
Most, amikor megszűnt ez az egyidejű (pontosabban: előidejű) projekció, az emlékezet próbál
segíteni. Nem szórja be semmivel sem az érzékeléseket, éppen ellenkezőleg, tevékenysége a le
hető legsivárabb módon, mechanikusan teszi össze a mozdulatokat (ugyanígy a mondatokat is).
A szoba történései a végletekig leegyszerűsödnek.
A másik idő: az én belső időm viszont hihetetlenül bonyolultan áramlott. Legalább négy vagy
öt részre tagolódott, az egyes részek izoláltan jelentkeztek. A newtoni időtartályra hasonlítot
tak, amelyek jelenleg benzineshordók alakjában képzelhetőek el - bár csupán természetre.
Külsőre: nyílegyenes csövek futnak egymás mellett, fémes csillogás, szabályos téglalapalakú sö
tét foltok, egy négyzetek helyett téglalapokból álló letakart sakktábla fedetlenül hagyott részei.
Ami itt történt, az követhetetlen, épp ezért a tartalom kicserélhető. Többször ki is cserélődtek.
Persze ez egyáltalán nem azt jelenti, mintha azok a tartalmak véletlenül csöppentek volna a
tartályokba, nagyon is kauzálisak, nagyon is kauzálisak...
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Az érzékelés tompaságáról és a gyakori gasztrikus zavarokról. A bélrendszerben szelek tá
madnak.* Más esetben elég az izmok összehúzása, s rögtön tudatosítva van, hogy a távozásukat
megakadályoztuk. Most azonban nem vagyok biztos abban, hogy az izomösszehuzás sikerült,
ill. úgy sikerült, hogy eredményes is legyen. Valami biztosan történt, de micsoda? Szaglászom,
s mivel szaglóérzékem is tompa, lassan érezni kezdem a szagot. Ez bizonyos perspektívákat
nyit: ugyanilyen erővel egy „fenséges élménybe", transzcendens élménybe is beleheccelhetem
magamat. De vissza a jelenhez: hogy a szellentés nem történt meg, arról csak végtelen pedan
tériával biztosíthatom magamat. Végig kell játszani a szarást, még akkor is, ha nem kell. Eköz
ben a belső és külső idő szétválása végérvényes lesz. A szarás egyes aktusait a szokásos ritmus
ban végzem, sőt a „végtelen pedantéria" erre különös hangsúlyt helyez, nemcsak magára a rit
musra ügyel, de a kontrollra és korrekcióra is. Ebből következően a legegyszerűbb mozdulatok
is olyan tudatosak, mintha egy szuperszonikus utasszállító repülőgép pilótájaként kényszerle
szállást végeznék. Az atmoszféra-zajból egyes elemek** kiugranak, mások viszont - esetleg
fontosabbak - „lényegtelenülnek". Lehetetlenül a figyelem irányítása.
Úgy rendezik ezeket az eseményeket, mintha csakugyan nem lennének egészen érvényesek,
egészen valódiak. Ezt az érvénytelenséget ugyanazzal az eszközzel állítják elő, mint amellyel a
sokk-hatást is kiváltják: minden látható motívum nélkül csinálják és teljesen elszigetelt intermezzóként csapódik bele a valóságos történés kontextusába.
Ez természetesen félreérthető. Ugyanis csak azoknak a szemszögéből tűnik értelmetlennek,
motiválatlannak és valószerűtlennek, akiket bánt. A rendezők tudják, hogy miért művelik a lát
szólag értelmetlent: hogy a szituációt, amelybe beszállnak, hasonló valószerűtlen és értelmetlen
dologgá tegyék. Definíció: olyan cselekedeteknek nevezhetjük őket, amelyeknek az az értelme,
hogy értelmetlenségükkel a valóságot is, amelybe belerobbannak, ugyanolyan értelmetlenné te
gyék, vagy helyesebben: hogy ezt a valóságot értelmetlenként vagy nevetségesként leleplezzék
és kipellengérezzék.
Igen ám, de miért ilyen extravagáns módszerekkel zúzzák szét azt, amit elavultnak és szétzú
zásra érdemesnek tartanak?
Művelőik olyanok, akiknek nincs hatalmuk. Általában szükség és pótcselekmény, sőt néha
egyenesen a kétségbeesés aktusa; a hatalom-nélküliek rajtuk keresztül jelentik be igényeiket.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hatalom birtokosai (bármilyen ostobának is tűnjenek lépéseik,
kiváltképpen méltóságuk és hatalmuk fitogtatása), nemigen érzik szükségét az ilyesfajta csele
kedeteknek. A hatalom birtoklása olyan komollyá teszi a birtoklót, hogy elveszti viccértési ké
pességét. Különösen az ilyenfajta viccek megértése esik nehezükre, mivel ezek nem verbálisán,
hanem álruhában, azaz cselekvések formájában jelentkeznek.
Politikailag nézve: csak olyan történelmi pillanatokban törnek ki, amikor a valódi ellenállás
lehetősége - hogy a forradalom esélyeiről ne is beszéljünk - a nullával egyenlő.
Második számú meghatározás: olyan tréfa, amelyet nemcsak megírnak és elolvasnak, amely
nemcsak a könyvek lapjain jelenik meg és nemcsak a színpadon „realizálódik", hanem magában
a valóságban, nyilvános helyen, egyetemen, tanácsteremben vagy az utcán.
•Varrnak ún. fingós emberek. Az alábbi esetnek ugyan nem voltam szemtanúja, de olyan valaki mesélte, akinek megbízhatósága ebből a szempontból
nem vonható kétségbe. Kb. 1962 körül történt. A helyszín: a Déli pu-hoz közel járó 61-es hátsó peronja. Egy magas ún. csinos nő kétforintossal fizetett, a
kalauz ügyetlenül adott vissza, az aprópénz szétgurult a földön. A tanácstalan képet vágó nőnek egy katonatiszt sietett a segítségére. M ár majdnem az
egészet sikerült kikaparni a fekete, olajos padlólécek közül, amikor az egy* guggolásnál “véletlenül" elfingta magát. Mindenki úgy tett, mintha nem vette
volna észre. Ekkor az első ülésről egy öreg, félig alvó - feltehetően kissé alkoholos - ember előremutattott: "Ott is van még egy, fingókim.* Az eset,
anekdótikus jellege ellenére is, igazi gasztrikus eseményként értékelhető.
•*egy porcelán edény koppanása, egy autókürt jelzése az utcáról
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Közbülső megoldás, hibrid-akció, amely még nem valóságos politikai tett, de már nem is
csak irodalom vagy művészet.
A tréfa, dialektikus módon, sokszor azért válik komollyá, mert csak tréfa, mert egyenesen a
tréfa ingerel „vérre". A végrehajtó hatalomnak, amely nemigen kedveli a játékosságot, nincs
ínyére, ha ugratják. Minden rendőrnek kedvesebb, ha valódi derék késelőkkel van dolga, itt
tudja az ember, hányadán áll. A rendőrök néha éppen azért lépnek fel különösen keményen és
agresszíven, mert nem szeretnek csak látszólag vérezni, és nem akarnak maguk is tréfává válni.
Ilyenkor a „látszat" a „létbe" csap át.
Egy adat: a fejenként ezer dolláros nemzeti jövedelem. A számítások szerint 15 év múlva
2000-2500 dolláros lesz, fejlettségében a mai Svájc szintjére emelkedik.
1. Karpo Acsmovics: Egészséges emberek szórakozása
Pupilije Ferkevers gratinírozott agya
2. Zsilnyik: Júniusi mozgalmak
Munkanélküliek
Az ifjúság falun, télen
Kis pionírok, mi vagyunk az igazi hadsereg
Feketefilm
3. Nasko Krizsnar: Fehér emberek
4. Bojana Makavejev: Vidám osztály
5. Branyiszlav Obradovics: Emerik Fejes
6. Boriszlav Sajtinac: Nem mind madár, ami repül
7. Boriszlav Sajtinac: Az élet forrása
Az ulica T. közel esett a belvároshoz, kedves kis utca. Nagyon hideg volt. Az árnyékok fantomok. (A fogpiszkálókat nem az én fogaimhoz méretezték, ezért szívesebben használtam a
gyufaskatulya széléről letört darabokat, ezeket remekül lehetett szeletelni, ugyanis székében
erezettek.) Beugró, lapos térség. Fekete szobakutya szaglászik a lépcső körül, egy színház mű
vészbejáróján lépek be, anélkül, hogy tudnám. A falon plakátok. BALETT. Két-három fiatal
ember fordul le a lépcsőről, beszólnak a portáshoz, egyikük odalép a falhoz, hangosan elolvas
három szót. Gondolkozni kezdek. „Ich bin müde" - ez jut eszembe. Frappáns válasznak tartom
a fiatalemberek könnyed mozgáskultúrájára. Megkérdem a portástól, hogy hányas numer. Va
lami egészen elképesztőt válaszol, nem is tartozik ide. Visszamegyek az utcára, valaki jön
sréen, barátságosan mosolyog a kutyára, a kutya nekem ugrik, átkarolja a lábamat. Nem ve
szem észre, ahogy jön utánam. Bemegyünk a következő kertbe, sehol sincs feltüntetve a nu
mer, a kutya megkerüli az épületet, én indulok kifele, szeretném lerázni, de nem hagyja magát.
A következő a 12. Visszamordulok, hogy hagyjon békén, ez használ. Többet nem is látom.
ing. Stanko Bloudek
(1890-1959)
Renoválják az épületet. Az első teremben a munkások között egy hatvanon felüli őszeshajú
férfi áll, hozzá fordulok, de ő a belső szobába tessékel. A felhalmozott bútorok között egy házi
asszonyt találok, mindenütt dossziék, újságok, folyóiratok, a falon kopott, málló tapéták, „szé
pek leszünk" - mondják később, miután közölték, hogy a munkálatok tavasszal kezdődtek.
Egyedül az ablak előtti íróasztalon látszik valamiféle „rend a rendetlenségben", ami tkp. még
nagyobb, de gazdája számára kiismerhető rendetlenséget jelent. Az asszonnyal is közlöm, hogy
ki vagyok, nagy szabadkozások közepette egy székre mutat, a takarítónővel kávét és konyakot
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hozat, telefonálásokba kezd. Hamarosan megjelenik egy másik asszony, aki valamivel maga
sabb rangúnak látszik, türelemre intenek, megiszom a konyakot, később a kávét is, megtanul
tam már, hogyan kell a zaccot a csésze alján hagyni, cigarettázom, elég sokat. Ezután egy kreá
ló lép be a szobába, kérvényt hoz magával, megmutatja a második asszonynak, megbeszélik, az
asszony beleszövi a beszédébe, hogy ki vagyok én, pontosan követni tudom a rólam szóló mon
datokat, anélkül, hogy érteném, a kreáló irigykedve nézi a kávémat és a konyakomat, s mikor
később hoznak még egy kávét, azt gyorsan felhajtja. Lehetséges, ezt nem is neki szánták. Nincs
szünet. Lehajtom a fejemet, nehogy megszólítsanak. Újabb idő elteltével két nő jön be, ezek
már külsejükben is erősen különböznek a szobában ülőktől, az első ötven körüli energikus je
lenség a bájosság igényével, a második vékonyabb és fiatalabb, természetességét egy hullám
csat húzza alá a hajában. Nyilván ők is adminisztrátorok, bár nem lepődnék meg, ha valami ki
derülne róluk. A magas kreáló még útközben elkapja az első nőt, mutatja neki a kérvényét, áll
va tárgyalják, szabatos kifejezések, de semmi fontoskodás. A nő időnként mosolyt küld felém a
szemüvege alól. A kérvényre pecsét kerül. Ezután nekilátnak, hogy elintézzék az én ügyemet,
de hiába telefonálnak egy csomó helyre, sehol semmi eredmény, hamarosan kiderül: egyelőre
nincs megoldás. Az első nő praktikusabb hangra vált, közli, hogy az ő szervezetük kreatív. Úgy
tudja, hogy Magyarországon kreálni és interpretálni az egy és ugyanazt jelenti, úgy tudja, Ro
mániában is, sőt Magyarországon az interpretátornak van még egy jelentése: club-tag. Igazat
adok neki. Nálunk ez két különböző szervezet, ők a kreálok, meg kell várni az interpretátorokat. Ekkor mondták, hogy „szépek leszünk". Ha akarok, megihatok még egy konyakot, ezt
egyébként elutasítom, nem akarom olcsón adni magamat, bár nem bántam meg, hogy a koráb
bit elfogadtam. Ha van ismerősöm, felhívhatom. Élek a lehetőséggel, bár nincsenek ismerőse
im, csak címeim. A történet a következőkben már olyan bonyolultan folytatódott, hogy szavak
kal nem lehetne elég plasztikusan elmondani.
a magas kreáló maga választott széke,
kávéspohara
Asszony I. széke
telefon
íróasztal
ablak
íróasztal
X
szekrény
íróasztal
Dolgozó munkások,
az öreg férfi néha
bejön
zongorahangok
dolgozó munkások, az egyik
billentyű leütésekor kiszólnak
hozzájuk, de nem ezért
tálca, kávés
pohár, konyakos
pohár
ajtó III.
Remington
második asszony
munkahelye
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ajtó 1.
szék, ezen
ültem
ajtó II.
Innen hozzák a kávét
a konyakot és a pálinkát
Ebben a térségben találkozott a magas kreáló
Nő I.-gyel
és nem messze állt innen Nő II.
táska a kisasztalon
hosszabb időtöltés
Nő I. elolvas egy levelet, járkálva diktálja a választ
első telefonálás
második telefonálás (már engem hívnak, odaadom a második
asszonynak a kagylót, majd visszaveszem tőle)
második asszony telefonál
első asszony levesz a polcról valamit, majd visszamegy
a helyére
takarítónő behoz egy pohár pálinkát Nő I.-nek („Ez az
én honoráriumom")
Nő II. újságot olvas, közben egyszer kicseréli az újságját
Nő I. telefonálása
második asszony megfogja a derekát
Miután a két nő elment, mondom az asszonyoknak, hogy én is elmegyek, de ők mindenáron
vissza akarnak tartani, magyarázgatják, hogy fél óra múlva itt lesznek az interpretátorok, ne
kem azonban kissé lehangoltnak tűnik a szoba, bezártnak érzem magamat. „Csak egy fél órá
ra." „Az interpretátorok sem fognak sokat várni." „Ich werde pünktlich."
A W.C. előterében egy köpenyes asszony állt elém és egy dollárt követelt. Önkiszolgáló: már
a látásával is jóllaktam. Kipróbálni: „A munkásnak mindennap új szenvedés." ,A nagy folyók a
szennyüket kihányják." A szocializmus csak a teljes anyagi bőségben valósulhat meg. Ha nincs
rum, nincs szocializmus.
„Sokan vannak ott?"
„Nem. De azért akad. Hát itt?"
„Itt nem. Nincsenek, akik
fel tudnák fogni."
Vakaródzás.
Ásítás, állandósult kifejezés, amely annyit jelent
mint tehát, hogy valaki (valami) adva van,
adódik, van, létezik, illetve valakik (valamik) adva vannak, adódnak, vannak, léteznek.
(vő. 512.)
Például: Sok okos ember van, de kevés bölcs adódik.
Mi a különbség egy szőrözött és egy lyukacsos cipő között?
Ha a béketáborban jártál elemiben, tanultál Oszejeva két faleveléről, látod, mit lehet a
képzelettel tenni.
Egy interpretátor elbeszélése: négyen voltunk fiútestvérek és mind a négyen csináltunk vala
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mit. Legidősebb bátyám festett: az volt a véleménye, hogy mivel a festészet a művészettel és az
élettel van kapcsolatban, de sem az egyikkel, sem a másikkal nem azonosul, ezért következete
sen el kell szigetelni az élettől is és a művészettől is. Az öcsém ideológiával foglalkozott. Kez
detben egész határozott fejlődésnek indult, két alapvető tétele közül az egyik az volt, hogy ,A
világot reménységgel kell megfertőzni", a másik pedig az, hogy „Minden szeretőnek szüksége
van, hogy forradalmat csináljon, mint ahogy a forradalmárnak szüksége van, hogy szeressen.",
de aztán kiderült, hogy ezeket a maximákat úgy lopta, az elsőt Hoekendijktől, a másodikat pe
dig Moltmanntól. A vádat nagyon a szívére vette, tény, hogy mind a két mondat szerepel Hoekendijknál is és Moltmannál is, apánk utána nézett, de egyik sem abban az összefüggésben,
amelyben öcsém használta, ezenkívül végül is mind a két mondat egyszerű, könnyen belátható
igazságokat tartalmazott, amelyre az öcsém magától is rájöhetett volna, harmadszor pedig az is
teljesen kideríthetetlen, hogy kerültek az általunk neki tulajdonított maximák az említett szer
zők könyveibe. A félreértések elkerülése végett, nem alkalmazott tükörkonstrukciót, tehát nem
mondom azt, mivel az öcsém nem lopott, tehát tőle loptak... Ez különben is elég fantasztikusan
hangzana, csak éppen azt nem értem, hogy egy szinte a szemünk előtt keletkező dolog hogyan
jöhetett létre pontosan ugyanolyan formában másvalahol is. Ezután rohamosan hanyatlani kez
dett, két évre rá már a hippiket támadta, szerinte az egész hippizmus nem más, mint a nagyha
talmak társadalmainak felelőtlen megnyilatkozásai, állandóan Ortegát bújta, az „önelégült úrfival" példálózott, s kijelentette, a hippik cselekedeteit csak annyira kell komolyan venni, mint a
„házifiú" hülyeségeit. Kissé magát mondta fel, volt egy olyan érzésem. És egyébként már Or
tegánál is sántított a hasonlat, mivel ő maga eleve lojális volt, eleve már a ház arisztokratikus
dimenziójában gondolja el a kérdést. ,A hippik éjfél után dobták el a civilizációt" - tartotta az
öcsém ennek ellenére. A másik öcsém regényeket írt. Elmesélem egyik regényének tartalmát,
ami szerintem kissé Camus-re emlékeztetett.
»„Egy fáradt fiatalember megérkezik egy tengerparti üdülőhelyre. Bemegy egy szállodába, és
mindjárt megindul fölfelé a lépcsőn, arra gondol, hogy a legfelső emeleten talán talál egy für
dőmedencét, amelyben kicsit úszhat. A portás utána megy, kihívja a rendőrséget. A fiatalem
ber angol, a fürdőhely spanyol, a portás viszont csak franciául tud, nehéz tisztázni a nézetelté
réseket. A kövér és nagykezű spanyol rendőr csak anyanyelvén beszél. A fiatalember természe
tére nézve eléggé szelíd, s fennáll annak a veszélye, ha csak egyszerűen a bizonyítványát akarja
megmagyarázni, alulmarad. Szerencsére a portás arca emlékezteti őt egy figurára, akit pár
nappal azelőtt látott egy képújság politikai képriportjában, mégpedig eléggé negatív szerepben.
Szépfiú. Miközben várnak a rendőrre, egy francia társasággal viháncol. S ekkor hirtelen a fia
talembernek már nem csupán a „megúszás", a „kikerülés" a célja, hanem ennél jóval több. Ami
kor megjelenik a rendőr, már tudja, nem az a fontos, hogy igaza van-e vagy sem, egy egész vi
lággal áll szemben. Ha csak magyarázkodik, az annyi, mintha ilyeneket vallana: „Nem politizá
lok!" „Ne szólj szám, nem fáj fejem." „Hiszek istenben, mert ha nincs, akkor mindegy, de ha van
és nem hittem, akkor megüthetem a bokámat." (Micsoda naiv részlet ez - jegyezte meg az
interpretátor nevetve, - gondoljon csak Heideggerre.)
A portás vádolt és ő fordította a fiatalembert a rendőrnek. S ekkor csoda történt. Kiderült,
hogy a fiatalember is egészen jól tud franciául, csak éppen eddig passzív volt a tudása, hogy ő
maga sem tudott róla. De most, hogy támadásba lendült, valami megfoghatatlan erő csak úgy
dobta ki belőle a szavakat, egész körmondatokat. Eljegyezte magát a harc mellett. Két hónap
pal később azonban, visszagondolva az esetre, úgy találta, jóval előkelőbb lenne, ha nem kelle
ne ilyen pitiáner dolgokban részt vennie. Persze, hogy ennek mi a módja, azt nem tudta, de ab
ban megállapodott, hogy a „kikerülés szublimálása" ugyanolyan rugóval működik, mint a „véle
mény szublimálása" - ez utóbbit pedig - mint tudjuk - „nem szabad szublimálni."«
Jómagam a művészet és a tudomány közötti kapcsolattal foglalkoztam, de megvallom őszin
tén, ebben a tárgyban nem sokra jutottam.
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Egy kreáló árulkodásai: mi is valójában az a kreáció?

................................................................................................................. a kreatív álom, azt jelenti,
hogy amikor nappal az ember valamivel ellátja a dolgokat, pl. névvel, számmal, virággal, de
ezeket még csak jelzőként használja, éjjel viszont már úgy jelennek meg, mintha nem lennének
dolgok, hanem csak nevek, számok, virágok.
Át akartam menni az úttesten a Felszabadulás téren. Nem tudtam tájékozódni, azt hittem,
egy idegen országban vagyok. A mellettem álló, talán éppen mozdulat közben lévő, a járdáról
az úttestre lépő férfihez fordultam. Lehet, hogy rendőr volt. Oroszul beszélt, útbaigazított, de
bár értettem mindent, amit mondott, mégsem értettem. Valami intézményt emlegetett, hogy
azt keressem fel. Az arca igen komoly volt. Később, lehet, hogy ezzel az esettel összefüggésben
a papírgyárba kerültem dolgozni; ugyanazok a szobák, folyosók, ahol már egyszer dolgoztam.
Ez az Oroszországban tanult férfi volt a főnök; mert mint kiderült, magyar volt, csak nem szí
vesen beszélt magyarul, ebben a vonásában hajdani orosz tanáromat ismertem fel, bár külsejük
lényegesen különbözött. A munkatársa csupa kedves, fiatal lány, az a típus, aki között nem
érdemes úgy különbséget tenni, hogy már vagy még nem, ugyanis valamiféle evidenciából kifo
lyólag ez egészen természetes volt.
Félkarú ember dohányzása:
A levágott karja be van hasítva, oda tűzi a cigarettát.
Fürdőkád elfekvőknek: az elfekvőt puha műanyagágyra fektetik, amely melegszínű műanyag
falakkal van körülvéve. Ezt egy csempézett medence veszi körbe, amelyet megtöltenek a kívánt
hőfokú vízzel. Az elfekvő kilógathatja a karját, úgy ellenőrizheti a hőmérsékletet. A szoba hő
mérsékletét is a legmegfelelőbb hőfokon kell tartani. A víz fokozatosan, de a csap folyásánál
lényegesen gyorsabban hatol be a műanyagkádba. Először még nem lepi el teljesen az elfekvőt
és a befolyással egyidejűleg ki is folyik. Ez a szappanozás ideje. A második adag víznek sem
szábad sokáig áztatni az elfekvő testét, egyrészt a bőr érzékenysége miatt, másrészt nehogy
meghűljön. Miután ez is kifolyt, eltávolítjuk az alsó műanyaglapot, s alulról puha frottírkendők
borítják be az elfekvő testét. Ily módon megkíméltük szerencsétlent a szivacsozás kényelmet
lenségeitől, a szivacsozás erotikáját viszont pótolhatja a fürdés után a leszopás vagy benyalás.
,A rések tágításával hatolnak előre ..."
L. - kulturáltan unalmas, T. - itt aztán lehet reflektálni. Szombat este érkeztem. A korzón
rengeteg katonát láttam, a szórakozóhelyeken is. Fél órán belül egy karambol és egy utcai ve
rekedés. A szálloda drága, amellett nem is tudnak különszobát adni. A portás elmagyarázza,
hol van a turista iroda, siessek, öt perc múlva bezár. Rosszul magyarázza el, egy fodrászüzlet
ben kötök ki. Nehezen értetem meg magamat. Amikor végre megtalálom az irodát, már tény
leg bezárt, de lehet, hogy ki se nyitott aznap, az ajtaja elé van döntve egy hatalmas és nehéz
vaskeretes üveglap. Bent ég a villany, életnek viszont nincs nyoma. Elromlott a zár, elvesztették
a kulcsot. A fodrászüzlet egyik vendége utánam jön, amikor látja tanácstalan kutatásaimat,
megszólít: „privát-zimmer", „hotel", „zu viel", - ezeket mondja. A hotel előtti taxiállomáshoz
megyünk, tárgyalásokba kezd az egyik sofőrrel, pillanatokig úgy tetszik, mintha valamin erősen
vitatkoznának. A taxisofőr az oszlopok felé int, onnan egy negyven körüli bolond, sárga zakó,
hajlott tartás, enyhén hízott borostás arc, egy vasdarabot tart a kezében, ütögeti a tenyerét. A
fodrászüzlet vendége kézzel-lábbal magyarázza, hogy a bolond majd elvezet egy helyre. Köve
tem. A bolond átvág az úttesten, be egyenesen a kivilágítatlan parkba. Az első pádon mintha
egy nejlonharisnyás női lábat látnék, a moccanásokat már elfedi a tömött sötétség. A bolond
15

fütyürészik, három-négy lépéssel mögötte megyek. Kikerülünk egy medence-félét, ez még a fősétány, de a következő pillanatban lekanyarodunk. Egy villanás: fodrászüzlet - taxisofőr - bo
lond - egyre elhagyatottabb, egyre sötétebb helyek. Lefelé tart az út, majd egy fapallón kelünk
át, egy nyomortelep egyik házához érünk, bent ég a villany. A bolond bekopog. Ötven-hatvan
közötti nyűtt asszony jön ki. A ház három helyiségből áll, a keskeny középsőben van egy ágy és
egy asztal meg a tűzhely, az egyik oldalon egy széles családi ágy, itt alszik az öregasszony 15 év
körüli lányával és három-négy év körüli gyerekével, a másik felén négy ágy, ezt szokták kiadni a
turistáknak. Később, amikor bemegyek a szobába, az asszony a cipőmre mutat, vegyem le. A
rongyszőnyegnek vegyem le. Reggel kérdezem, hol mosakodhatok, a patakra mutat. De arrébb
találtam egy csapot is. A kisfiúnak hosszú a haja, azt mondja rá, hogy Beatles. A nagylány iz
mos, kemény, az anyja félti. Amikor este lefeküdtünk, csak négyen voltunk a házban, reggel a
középső keskeny helyiségben is találtam egy fiatal férfit, mélyen aludt, későn fekhetett le.
Elmentem, amikor délben visszajöttem, egy másik férfit találtam a ház előtt, a haját mosta egy
vödör vízben tojássamponnal.
Rengeteg taxi van a városban. A buszpályaudvar előtti kövön üldögélünk, amikor odajön egy
fiú és éles hangon mondogatja: Jugoszlávia-Luxemburg, Jugoszlávia-Luxemburg... A kocsi
ajtaja nyitva, a sofőrök kilógatják a lábukat, a rádióban tánczene, elnyújtott, szenvedős stílusú
tánczene, némelyik együtt tart az énekessel. „Rádió Luxemburg?" - kérdezem a fiútól. A gye
rek kétségbeesetten hajtogatja: „Jugoszlávia-Luxemburg"... Odalép egy-két felnőtt, kiderítjük,
hogy futballmecsről van szó. Magyarázzák. Én úgy értem, hogy ma 15-kor van, a mellettem ülő
amerikai folyó hó 15-ét ért, valószínűleg nekem van igazam, aznapi dátum: 24-e, ENNYIRE
ELŐRE NEM GONDOLKODHATNAK!
Olyan volt a pöcse, mint egy rossz vízcsap.
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hagyja eltávozni újabb mászik
elő a kerítés tövéből az üveglaphoz
húzódva hallgat fehéres
színei egymásba fakulnak, a vermekkel
a csúszó sikló állattal zsúfolt omladékon
botorkál lefelé a korlát felett
már párásán csillámlik
messzi nappal, az ujjak mélyében
felriad kőoszlopokat töviseket törve
repül ki az ismert csomópontra
amely fölött ott a tábor füstölög
rothad mindenkivel elolthatatlan.

1.02
a kútrács alatt megmerül lezárja.
ott indul lefelé a vájat a
meg nem fordítható amelyen lezuhog
letéved függőleges síkkal vált át
a néma közegbe az elégnél átérhetetlenebb
távolságban özönlenek csak
számukkal képviselve, az elfeledett
célpont irányában, öntöttvas oszlop
fenyőcsoport a kőzet felszínre
bukkanása jelöli több a tulajdonlásnál
mindent onnan nyer ki fenn
is lenn is minden levéllemez mögött.

1.03

a pályaudvar városrészében
indul el sűrűn zuhog a szennyes
az elpusztított állatok kormával
fedett körutakra benyit a kampó
termébe visszaugrik már nincs ereje
újból bezárni a kiürült vásár terén
kenderfoszlatás hőségével kitöltött medencén
tévelyeg át hordozza a lüktető
ágat az utolsó stációnál hajnalodni kezd a
szelíd víz felett kendőt nyújt át
vagy nagy levélbe rejti arcát
nyugvóhelyet keres hangtalan kisimul.

és át a másik szobába nagyon
csendesen hogy megtudja várja-e még
valami ott tárgyféle a párával
kitöltött egyre hűvösebb mélyedésben
csoportosulnak elvékonyuló szálakban
ontják magukból fáradatlan. hátsó sorból
való virág amelyért már nem számítható
nem illik és egyre kevésbé is lehetséges
hisz a szikráktól átugrált málló porladó
sötétlő moccanatlan falhoz a térdeplőkő
a gyümölcs elhelyezési pontja közelebb,
ma is, mint tegnap.

2.02
vödrök segítségével
a porral földdel kővel összemosottat állítja
szembe az oldott szennyel, elindul
a lépcsőről az utca túloldalára hogy átkerüljön
a hamuövezetben az esőtető alatt még
vár hogy a várakozásba majd belép, hamu
kívülről a bőrük de vázuk képlékeny
viszkózus állomány ahogy a gépi formát
odahagyja, nem ismeri az értelmetlen, haragban
italban fogant rúgás ütés ízét az egyre
szűkösebben szivárgó vért ami elől kitárt
összezagyvált testtel rohan, az őrlőmű
előtt, a geodéziai pontnál felbukik.

2.03
kettős ujj alakú elágazás, a villám
megérinti a fémkunyhó sarkát belekúszik
folyik zuhog át a szilárd lemezen nagyon
kevésszer lép az áruházba a tömbök
egyszerű elrendezése is méretlen marad
keskeny sávval különül el a nyugodalmas
hálózattól a csüggő és merev ágú
változat egyaránt árnyékot vet.
már süllyedni készül, vízszintes, hosszadalmas
tárgy széleit izzítja a láthatáron
élő alakok futkosnak a szél sem
szállít önmagától idegen hangot, a szög
csökken egyetlen síkba kerülnek a táblák
a mészízű lángsárga vásznat is, anélkül,
hogy bárminek kezdetére kárhoztatná.

Z.U4

látszólag hogy az újszülötthöz és anyjához
léphessen, de a sokféle évszakkal is az
árokszántotta visszaúton a járművel a
hőmérséklet-ingadozással mitől
egy egy szokás mélyen a bőrbe forrad.
hibiscus trionum- kehellyel sem
állíthatja meg kihull a szétmorzsolt
korláttal együtt értelmezés és
értelmeződés előtt elemekre oszlik,
nem épül újjá a láthatóban.

2.05
a sűrű fűben a tövises járkál, a
békemondó diót vadgesztenyét kapcsol
össze a mészfelületen alvadásában gátolt
vér a száraz szerkezet nyomán.
idegenül rohan az első sziklaarcú
hegy felett a második felett azon
is túl az esztendőnek vége sokkal hosszabb
irgalom mint a mentség, a térképlapok
szállnak leülepednek égmagas erdő nő
örök árnyéköv egy eszközmentes
indulatban, egyenlően a véghetetlen ködszín csupasz
hajóval, ami mögött, ami mögöttük.

2.06
mikor az utcai hálózat hirtelen
árnyékot vet maga mögött kell
hagyja a széles mellvéddel őrzött ormot
a szél levelet terepábrázolást
üvegszemcséket szór a látképet
átkapcsoló kanyarban egy szobortól fedve
áll a fogsor nyílna de a kéz se
moccan zizeg suhan egy tervszerű lépcső
a földbe temetett szétrágott sáv mögött
és elindul, vízszintesen kilép a
völgy feletti térbe.

az esősavaktól végigmart torony alatt
alig támadható mélyedésben várakozik,
a fehér szöveten átszűrt nap sebessége
a talaj művelésmód fajtaválasztás
éppúgy mint a fészersort megkerülő út
rettegése, felkel hogy a még függő levél
a már lehullt gyümölcs közt oszcilláljon
a célgömb fonálkereszt alatt is változatlan
lüktet a születő víznél lenyugszik
felriad a sötét ablakhoz áll arccal a homályos
sövény felé melynek résében a fénykép kimutatja.

2.08
egy asszonyt a villamos megsemmisít
hangja a burkolatba zúz a városban
ahol minden világítás tilos, sugárirányú
szétfutás szívévé válik a távolság
nőttével rákényszerül hisz hozzáért
a fogantyúhoz amit minden mindenki
szennyez, a bőrön
képlékeny felhevült kéreg töredezik
majd egyre sebezhetőbbé súrolódik ahol
a folyosó szöget zár be messze a fák felett
áll mozdulatlan, minden zászló és fegyver
továbbvonul évek múltán egymástól
csekély távolságban ujjheggyel
a festékréteghez érnek.

a szerkezet mélyen viszonylag egyenletesen halad
a rét felett amelyen összegyűlt a dér a száraz szirmok
örvénye a lánc a füst a fehér fa körül, lassú
lépésben felfelé indul a számozott helyek boltozatán minden
testszelvény sarán keresztül míg az útvesztőszerű talp alatt
el nem veszíti, száll a keskenynyomközű erek
függőleges hálózatában túl a legfelső fonálon is
egyesülve a szennyes napbarnított aljas kézzel
a sóízű ínnyel már már az érintetlen
réteg selymének közelében.

3.01

a conventio épületével szegül
szembe vagy onnan származik vagy
ott kapcsolódik a termelésbe, az
elágazási szögek betartásával
anélkül hogy a földre szórná
a mederfal vízszintes vonalába olvadt
gerincoszloppal, a résen roncsarcú
gépkocsi hatol be egyre több szálat
szakít el gépiesen, állandó
előrehaladási sebességgel, a mutatóujj
követi csak a cseppek útját lassú
függőlegesben a fehéres szürkés
árnyékba mosódó tárgyon, a föld keresztig.

3.02

munkafolyamat peremén létesül, az
ismeretlenben hagyott arccal az autóút
befejezését jelző harántvonallal teszi meg
a vízzel, a pályák metszéspontján
mint idegen rendszeren fut keresztül
száll indíttatástól mentesen
lángra kap gyorsabban hamvad el mint
azt való dolgoknál látjuk, az üvegre
alkalmatlan eszközzel igen sokféle
sor kerül a párától megőrzötten a
visszautasított felhívásban a reggelben
a vonatban amely mögött zaj nélkül szétszóródik.

3.03

a lángtartalék már nem ellensúlyoz,
átadja a felfelé emelkedő teraszoknak a
szökdelő mozgásnak a sárgás, vöröses
korlátok felett a ködszín kénízű
városnak a korhadó toronynak, a
pontosan kifeszített ujj végigkúszik a
rozsdarétegen a porban kígyózó jégágakon
az építendő város másán, állat
rohan a talapzat felé. körülkeríti
védi napról napra ahogy a szú
egyneművé őrli majd a port is
feldolgozza.

3.04
fajsúlykülönbség folytán szóródik alá a
gépezetből, ott a bányákkal odvas
hegyoldalon tápászkodik újra a sárba
markol csúszkálás óráin át ismeri fel az
évszakot, egy erősség sáncokkal védett
ott a terv az ég felett a bőrszín sziklák
közrefogta kútban arcok
viaszával hitelesített, több oldalról kell, hogy
meghatározza mielőtt a
tűvékony ujj tövébe megtér.

4.01
mikor a gyufaláng is elvégezheti
elindul a parton a kerítés mentén végig
kirajzolódik elhomályosul.

4.02
a templom mögött emlékkő
a sötétségben csorgó kéreghez mért
a virágzáshoz az érezhetetlen
földrészen és az örökkévaló névben
az út gyökérporába hullt cseppekhez
a benőtt kompállomás korhadékához
a beszédhez mért a rágcsálókhoz
a napban magasló fenyőhöz és
a csendhez, ugyancsak elégtelenül.

4.03
színes csíkokkal fut végig a
vízmű körzetében elnyelődik, magaslik
tornyosul a lassú, emberkéztől mentes
gát a medren keresztül a gázlón át
a tűzrétegbe. eltűnik, a fű
megnedvesül végigsurran közte
utána ott fenn a szél a
hűvös, mésszel klórral gázzal telt
egyre kisebb méretű helyiség, a
fennsík, az egyre csendesebb zihálás.

4.04

a betonsávot keresztezi, mindkét
felől árok az ártatlanoké a
zsúrlók amik felettük nőnek
afelett égerágak. az egyik
kéz az egyik a másik
az átellenes sarokhoz szorul
átlósan végigszakad a cementtel
átitatott fakult lemez
megbillen a rég várt szédülésben
úszik a tükör a meddők a tavak a tetők
felett a narancsepres kerthez.

4.05

a zavart földhányásoknál szolgálnak
a tározó mélyedésnél, ereszkedik
az elszivárgó visszacsorgó fémzaj
csökkenésével tűnik alá aztán a
tekintetnyi hullámözön is. felforrósodott,
földdel szennyezett hártyát feszít ki
odahagyja hogy megtalálható meg
nem található nyomként vezekeljen.

4.06

a vonat a települést végigéri
lefékez továbbindul, füst
kőliszt a keskeny sziromsugarakon
olajos üledék, iszap marad
vissza, baktériumok, szürke szőnyeg,
egy keményebb kővel megpróbál
széjjelzúzni egy másikat az arcban
kristály szűnik meg. lassú léptekkel
kisétál a vízhez a betonszegély
rései a moszattól síkos lépcső a
fogyasztás émelygése hull ki
belőle, könnyű lesz az éjszakai
hajó felett elindul, fel, fel az
égi lépcsőn.

4.07

a helyiségben néhány összefüggést
határoz meg gyermekeket őriz elbocsát
számlál védelmez, keskeny szál a part
a parttól befelé a nedves, rejtőz
ködő szervezet felbomlásának illata,
a tűz. hogy utolér hogy utolérik
hogy teljesülnek hogy teljesül.

4.08

a páncélvégtag a talp alá kerül
száraz szilánkokká törik, ujjvég
nyoma átlósan a felső peremtől
az alsóig hozzávetőleges helyszínrajzot
ad aztán újra a következő évben
egymásra nem helyezhető mértékarányok,
augusztustól mart arcok, a füzénynyel mocsárillattal teljes láp felé
vonulnak a jármű felett egy
nagyobb csend négyszögében szárny.

5.01

egyértelműséggé válik szét.
a zúzószekrény lelassul
néhány sugár kúszik végig rajta,
az ujjvég a kardhegynyúlvány felett
az érinthető az érinthetetlen
amikor már sem névvel
sem a tudomással.

5.02

felváltja, hogy felderíthesse,
a járdaszegély szélével
kettémetszve nyílirányban
a kardhegynyúlvány a gyomorszáj
mentén, hogy elemzés tárgya
lehessen számba vesz egyet kettőt
a meszes ajtó a széltől
kitárul lezárul futnak ahogyan
az ütés csattan a vízfelszín
felé kering leereszkedik
lassan hártyaként megszilárdul
csillámló özönné kábul nyomát
veszítik.

5.03

a padlólapra merőleges, vörös
fénynégyszög, inog szemétkosárba
kényszerül a szájüregbe orrüregbe
lucskos sár tömődik megtanulja
milyen csövön vezesse el egy
csengés felvillan kilobban magasról
magasabbra hág a hídpillér
tetejéről tűz le a hamu
szárnyra. a háncstól megfosztják
felépítik belőle kitett
korhadt tilos lesz
állatok tápláléka a víztől
elragadott ár ellen árirányban.

6.01
'Deum de Deo
lumen de lumine...’

a keskeny, levelektől örvénylő ajtó
becsapódik a sarkig feszített
mutatóujj vége az ujjvéghez kettős
vonallal a kettős eszköz nyomán
a sárban nem néz az arc területére
hogy hosszadalmas lehessen hogy
előszámláltathassék a folyosóban
a mésztörmelék a vezetékek a zuhogás közül,
a rácsszemekből.

6.02
derékszögű elágazás formájában
háromfélét szeretne adni a pollenhullás
végéhez ér fehérül a tető felett
a kövön földön szőnyegen szőnyeg
az érdes száraz rajzolat amellyel
tiszteletre ébred.

6.03

ott kinn az emlékműmezőn
a vaspályán rohan áthull
az ütéssel szegélyezett dróton
külső másodlagos okból tartatik
meg. reggelről reggelre a
város felett hegy a hegyen lüktető
torony termésről termésre, a sebességben.

6.04

a nyomdai oldószer illata a gyapot
repülő a levéllemezek iránya
fokozatosan és mégis
megváltoztathatatlanul, hogy hihetővé
váljon hogy megszámlálhassa
hogy helyt adjon annak ami
amúgyis, onnan kintről,
a napfénycsorgás csatornáin.

6.05

az ismeretlen nevű állomás íze kisimul
alámerül a békalencsés tócsagazos vízben az ujjsor
a lárvákkal tele iszaprétegbe mélyed műanyaggal
átitatott, kékes szöveten kísérlik meg még egyszer
a folyószín felett alatt épíkezés felhők
sötétlenek a kettétört hídnál szél tétovázik
kéz súrlódik a törzshöz viselhetetlen sarat
hagy vissza a tenyér mélyén a körömrésben az
együvé utazásban, amit határ, akárhány.

7.01

az utaktól metszett fehérlő
méretlen kereszt a mészvölgyből
felszáll a padlón ujjak
cementpor múló érkező
napszak a törött helyiséget
hogy pusztán hagyják, egyenként
bocsátkoznak le a hármas
négyes folyosóban, az út tükre
mederré válik víz emelkedik
zuhog bizonytalan irányban
odanyújtja, jel nélkül átvétetik.

7.02

a víz- a fém- az üvegsíkban
szemcséivel kirajzolódik a
sárga izzással beszórt tengely
a sárral borított lombok nélkül
az üzletajtón retesz csúszik végig
a terem mögötte kitárul a
kétszer égetett téglák amelyre a
tagló villanása parancsolja,
minden folyadéknál könnyebb
anyagból készít koronát, elengedi
a kazán ablakából.

7.03

kettős fényforrás ragyog a
határoló réteg sebei a
ponton ahol semmi sem nevezi
meg. az eltompult játék
szabályai a párhuzamos ólak
űzik rohan a rozsdás tó
felett az erdőkön a szántókon
a szakadozott rajzolaton át
a temetődomb tornya amerre
árnyékot vet ameddig engedett
ameddig éjjel kíséri vagy nappal.

7.04

a résrendszeren ahogy a harangszó
lelassul lángmozgás szüremlik át
fel felvillan a fémtükörben szürke
szövetet terít magára feláll
a vízparton a kőtörmelék között bukdácsol
végig a közszolgáltató vállalat papírlapja
a csorba kikötőoszlop előtt hirtelen
átfordul a szájjal a porban súrolva
fekszik ameddig a víztől a
nappaltól a szavaktól lehetséges.

7.05

világosabb színe választja el a
levelektől amelyek között függeszkedik
a völgy felé futó sötétlő csatornában
a burkolatréteg alatt csúszik
előre szennyet sodor az ujjak
között a törzs alatt a fényforrás
eltömődik kivonszolják az
árnyékoktól szántott rétre, arccal
a korlátlannak.
zúgás rohan, alábbhagy, elvesz.

7.06

hogy akaratmentesen is végbemenjen
a tobzódókra hagyja, elveszíti
a határközegben elindul felfelé
útmetszetek váltakoznak sín
kerék kattog, hamu salak száraz
hínár szitál, a parton
lerakva minden teher minden ruha végül
a test is árnyékok találnak
a mederre, a tövises rács
beszövi sérülését.

7.07

a támadó göröngyarca a fű közé
ami a kerítés felett száll az égbe szövődik
rögzítik a redőny csatlakozását egyező majd
elágazó útvonalon elhagyják a magaslatot
néhány indokolatlan mintázatú
fa osztja az ösvényfonalat
a közeget amelyben felgyorsul akadályait
veszti eltűnik szem elől.

7.08

amikor az állomás mögött elolvassa
a ruházat a talaj átnedvesedik
kiszárad elindul a széllel a
víztükör irányában alul az
utca a partszegély már néptelen
a hegy felett egyetlen fénypont tündököl.

7.09

a lovakat bútorzatot az
értekezletvezetőket elszállították a teremből
a nézőtérszerű medencében egy gótikus
ablak szélén kísérli meg a számvetést
alkalmatlan eszköz töröl a párarétegbe
a mocsoktól síkos falak tövében szén
a mezőkön a köd a véghetetlen
futópályák amelyek kezdeténél
tömör árnyékoszlop hever.

7.10

a mozdony az égitest felhúzódik a templomdombra
a fokok egyre ritkábban váltják egymást
a föld a napszak kiszárad a szél
mind mélyebb marékkai emel ki belőle
és aztán ott az egyenlő közű zizegésben
be is sötétül.

7.11

a papírszilánkszirmú földillatú virág
borítja be a test a fatörzsek
sora a gyárfal mozdulatlan nedves
és száraz övezet válik el a sötét
szőnyegen itt ott szárnyszerű levelek
takarják a huzal a szándék kiegyenesül
átszakítja a vízszint világosság tör fel
később a felhők közt lecsillapul.

7.12

a rövid nevű állomás felé ahol
az éjjelkocsi várakozik átbújik a kerítésen
a rozsdás szögeket kiakasztja a szövetből
a másik lábat is áthajlítja lassú léptekkel
gázol az embermagas virágtengerben két mozdítatlan
rönk között fekve széttárt kézzel akit
keresés nélkül is. a kátrányízű fémrács
a fékezések az arcba vájódó tenyér mögött
ahol nyirkos reggel mászik elő.

7.13

a Hatszögű Házból felfelé a
súlyos szőnyeggel borított völgyben, itt is
ott is hogy eltérhessen a selyem
hálókon át közel, közelebb ahogy rétegenként elsötétül.

ALTORJAI SÁNDOR
LEVÉL JOVÁNOVICS GYÖRGYNEK

Altorjai Sándor

BALASKÓ JENŐ
MINI CIKLON
anyádból nem lesz szalonna!
súghatom betonon túlra
napallá űzlek téged szépség
hars virág-roncs! tök-szét! csigasűrű!
halvány motor majd sápadt duplaajtó
ásítvamajd mint biciklihajú
ki vitamellü furcsa gyors rötúr
mint furcsa ricinus ki lelkes radarmocsár
folyamosán ide a kívül emésztő
belül a mostmár monszuncsajokra
te édes sztoikus vagány te pindur te!
a súgott velünk-te hatalom-idom!
sőt lepkeszellő lebegteti muciparipáját
félelem miféle tengerzöld szembaj
és jönnek tovább az előreszaladtak
ülnek színes trágyát dekánként
tovább te kedves jóravaló
jönnek a csatából a pici művészek
mindenre semmi birtokos jelzőkkel
jönnek a vonalzón görbülök
jönnek örökké lompos csatákból
az irigy emberek a másrautalt arcú hülye belesétál a jegenyébe
anyjából megcsinál lírát
hazám vegyél már létrát
másnak szőreit próbálják át
megvárják mások hibáját jönnek
recések fagylaltban bolondok
kezdetben vég szörnyezer
hars tök-szét és csigaörvény
most gyömöszölj anyádba pólyát
fegyveres ádáz senki
csikorgó emberhasú halvány
te hasonlat! és radarmocsár!
mosolyspulni hova hova
1967
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HABSZIVACS 2

1956. augusztus húszadika.
Magyar acél, szombat.
Búcsúműsor.
Komolyan: pótgallér.
Nadrág nélkül: gallér.
Döntött.
(Ezt sem tudta.)
Nadrág nélkül: néma.
Újra iktatják.
Habszivacs 3!
Hiszen ez pótgallér!
Sötét galamb.
Ezt sem tudta az első Ürmatt idején;
Rosszcsont!
1968. augusztus húszadika, gyalog az égbe.
Cseh sör, vasárnap.
Újra iktatnak ezer évet.
Erdőtűz fenyeget.
Rossz nézni.
(Vadlovas a lezuhanó gyereket!)
Támadás! (Ágybetét.)
Támadás! (Edénydivat.)
Nagy nadrág! (Támadás.)
Sötét alapszín világos mintával.
Elfogták.
Sötét galamb vármegyeházára!
Egyet elfogtak.
Válaszolt: a lezuhanó gyereket.
Zakó nélkül járhat.
Végre én.
És a bizonyítvány: támadás!
A képen: katonák sorfala közt
Egy tüntető lány is.
Mellére írva: RÁDIÓ.
Elfogták.
(Rossz nézni.)

Hétfő, augusztus húszadika; kérdés:
Neon fizess!
A birkózó és a passzivitás.
Izzad és retteg a néző.
(Másodszor is győzelem.)
Néma telefon, nem szégyen.
A parancsnok is vezető.
A szomszéd országban átáztak is.
A képen:
Meztelen nő és egy férfi pisztollyal.
És mindenütt felirat:
"Hülye papok ármádiája!"
Egy nagyobb képen:
Meztelen nő pisztollyal
És egy férfi géppisztollyal.
Másodszor is győzelem!
Utasítás:
Nem szégyen.
Húszadikán a parancsnok vezető is.
Rendeljen!
Neon, fizess!
Augusztus húszadikán, kedden:
Túl az uránon.
(Ez kész.)
Túl az uránon:
Zúdult a hó!
És rohannak!
(Szünet is sok van.)
Villanyoszlopfekete nadrág:
Villanyoszlopfeketevillanyoszlop ablakból már csak!
Rohannak: közös.
Túl az Urálon:
Elárulták.
Az új acélkantiléna, Jevgenyíj!
Ma még nélkülözik. És holnap?
Egy fiú levele anyjához:
Rekord orvosi szemmel.
És jő a koronatanú:
A jó a testületben van.

Kicsi magyar, kicsi
Homokzsákválaszték.
Nadrág vissza!
"Hogy tetszettünk?" - mondta.
"Hagyom magam elcsábítani!" - kérdezte.
És húszadikán, a keddi nappal együtt
a jó: a testületben vala.
"A szegbelövő szolgálatból jöttünk!"-mondta.
Egy fiú levele: "Anyám,
Augusztus húszadika, ma még
Nélkülözik, de holnap:
Szerda! (Rekordorvos.)
Ahol még várják, hol legyen?
(Már nem is.)
Ingyen juthat nyomásra
Illő helyen a forgalomban.
Most tisztíttassa! Ma tetőzik!
"Kellett neki szólnia!" - (Ki vala: Helynök.)
Már nem is.
Véleménye lassan apad.
A negyedik negyed: lassan.
Nyár!!
Véleménye negyed nyár.
Orgonaszó, szívből öiellek;
Csütörtök: csak vádak;
Franz ma választ elnököt.
Mindig legyen a boltban?
Széljegyzet: szülővárosában búcsúműsor.
Idős, csökkent, legújabb.
Elmúlasztja az alkalmat.
Mindig legyen a boltban?
Széljegyzet:
Éleslövészet a sivatagban,
Tízezer méter kordon.
Látogató: a szerelem.
Látogatás: ajándékozzon
a szünidőre mélyebb fényképezőgépet!
És nem csorog a víztorony, a:
Nemcsorogavíztorony!
Vádjai: szülővárosomban széljegyzet.

Éleslövészet a sivatagban.
Ez nem az utolsó akció volt.
Szünidőre ajándékozzon
Szovjet fényképezőgépet!
Ha elmulasztja az alkalmat:
Mindig legyen a boltban.
Húszadikán, csütörtökön Franc választ!
Húszadika: péntek!
Álmodnunk kell.
Segítőtársa bűntársa volt.
Tejjel hígította a tejet.
Megegyeztek: álmodnunk kell.
Nincs mélypont?
Cserefoglyok.
Mondd: "Kettő és fél!" - és fél.
Megvették a répát.
"Répa: aki benne ül."
Csökkent második. Megvetették.
Gátőrné.
Látogatása: csendes
Hibajegyzék.
Nincs mélypont. Péntek.
Befejezték?
Akik ablakot nyitottunk.
Emlékezzünk.
Nem hitelesítették hosszú futásunk.
Pedig holnap! - (Mindenki.)
(Nem várják meg az utolsó gondot.)
Ott voltam. Nem hitelesítette.
Villámlásra ébredt!
Ott voltam: a történet, és krónikája.
Indultam történet szerint. (Emlékezik?)
Nem hitelesítette. (Használja?)
Elárult. (Használják.)
Ma megkezdték apróban.
(Még mindig használja.)
Elkábítottak és beköltöztek egy ládába.
Nem látta egyik elrablóm!

Gyógy iszap a háztetőn és elindították
a történetet program szerint.
Kritikáját: használat szerint.
Üdülőterület.
Reményekről: Antik Blue.
És vérmérséklet.
Tiltsanak!

1968-1970

MAGYARORSZÁG NÉLKÜL

Én csak úgy mint mindig.
Téged, ki mindig. Én csak
puha szemednek: mindig.
Ki éjszaka titokban járkálsz. Halott.
Házmesternének kisüstit!
A tiszta blúz a melleden délig.
Repedt kályhádon zúgó fehér.
És te csak rám leszel macska félig.
Kifosztott szájú csillagebédlő.
Kinek estére zúg a blúza.
Ki hajnalig mellettem mosdasz, én nem.
Te úgy mint mindig. Én nem.

1969
ajándék Csajka G. Cypriánnak

FIGYELJ IDE!

De te!
Kérem, maga rövid gyerek!
Megszorozva: maga rövid sárga!
Maga keskeny!
(Magyarba egyenesen átkérdez.)
(Visszaátló.)
(Rögeszme.)
Átló vissza!
Kérdezd vissza!
(Átkérdez.)
Csatló!
Hatalmas önsárga!
Vödör!
Odaadó.
Ideoda zöldsárga.
Horpadt.
Lila.
Város.
Rövidkerek!
Gátló zöldpáros!
Rövid kút!
Esővíznek becsülete elintézve.
Vödörke itt meg nem reped
Rövid kút a rövid gyerek
Önsárga!
Zöldsárga!
Zöld krém!
Jól van ez így kré-mem?
(Kérem.)
Végeredményben összejön a hó.
A rövid felnőttiek.
Még aligsemert gyerek.
Akkor!
Azután féligrégen már felnőtt.
Lenni: megszakadt.

Azután átmászott
És visszakülönítmény.
Azután szlvfenéklapos.
Hanyathomlok oldalbarúgtam és kifelé tört a bordája.
Áthidalta két rövid szemét.
(Szemeit.)
Azután kék.
Szívfenéklapos kék állkapcsával.
Majd:
Majd!
Kaptam magam:
Úgy gondolta maga:
Kaptám fára ártott.
Majdnem magam.
Gyere pajtás találj meg
Te millió
Számháborús vitéz!
Azután átártott a rámának készült őserdőnek.
Kedves személyiségem odalenni nem akart.
Kész lett a harag.
És jön az utazó.
Végigbeszéli a végignemjárt mondatszakadékot.
És az unatkozó
Hosszúsággal szakadékot építeni untat:
Utat mutat.
Hosszú pusztán a puszta hosszú!
Irigykedsz nekem verssel
József Attila vérében bagzó
Aktatáskádban a számtalan
Hülyére nevelt csecsemőhullával!
(Ha jön az utazó,
Ez ennyit jelent.)
Prézli van? Prézli van?
Csak oksági hatalommal lélek!
Valahány hegyekbe fúlt a büdös ágyú
Kurva kultúrával verjen meg az Isten
Mind a két kezével!
Addig kegyekbe gyűlt a homloknyálú!

Ha jön az utazó,
Ez ennyit jelent.
Állsz.
Állsz!
Felszínen a felszínfejtés.
Hogy’ nem lehet semmi rejtelem a sejtlaposban!?
Unokavödör!
(Kedves magyar.)
Kedves környezet!
Ne gondolkodd vissza életemet!
Leküzdhetetlenül odavissza-környezet:
Vissza!
Senkim. Senkim.
Ezután jöhet.
Kedves nyilatkozatom, szeretlek!
Két-dines szemű genézist nevelt át.
Át két-dines neveltet a genézisen.
Senkim.
Felejts el.
Felejts el!!
Lamberg szívében kés Latour
Nyakán kötél s utánuk több is
Jön talán hatalmas kezdesz
Lenni végre felejts el!!
Gyorsan nem lehet, mert az pontos.
Lassan nem pontos, mert az nem ér oda.
Mert odaérni nagyon hosszú a bűn.
A bűnös hosszan nem ér oda.
A gyönyörű mindig: rövid.
A jó: csak szünet.
A bűn: az mindig!
Ezentúl kezdd az egyetlentől:
Kezdd el!
A forradalmárok itthagyták önöket?
Önök: maradtak? Vagy: csak más is?
Ők?
Akkor lehet, hogy csak önök maradtak?
A lélek elszállt?

(1970-ben, Sárospatakon,
Baksa Soós János barátomnak)

Hát várógépnek nézel engem?
Aztán elmentem rámolni.
Egy darabig minden este.
Lehet, jó lett volna együtt.
Akkor holnap kimegyek a jelvényhez.
A legrosszabb esetben ittmaradok.
Egy import turnus jött,
egy fruttiszagú csoport. Pusszia!
Színes filctollaimat próbáld,
írjál, ölellek. Akkor ez csornüj.

1971

KATI KETTŐNKET NÉZTE

Kati kijött a boldog szobából,
piros kabátban boldog volt még.
Elindultunk piros kabátban,
szája a Körúton kabátban volt még.
Másnap kartondobozban ébredtem,
kiraktam belőle minden tévét.
Kati kettőnket nézte műsorban,
felsorolta magát, s amije maradt még.

1971
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A haldokló embereket a hallgatás
és az alakoskodás összeesküvése veszi körül.
Erre a következtetésre juthat,
aki a halál tanulmányozása (tanatológia) gyorsan
fejlődő tudományának szakértője.
Ennek az összeesküvésnek a leküzdésére
könyvet írtak. Reméljük
segíti a haldoklókat.
Az ember halálrarémül a halál kísérletétől.
Próbálja: mintha nem is létezne, legalábbis
nem az ő számára. Nem én,
mások halnak meg.
365 haldokló tanulmányozása
arra vezetett, hogy az igazság tagadása
legalább 365 formában jelenik meg.
Előfordul, hogy a haldokló
ilyesmit mond: az orvosom meg akar
bizonyosodni, hogy nincs
(semmi bajom.)
Előfordult a haldoklóval,
hogy nagy súly
veszteségére indokot találjon:
diétázni kezdett.
Egy haldokló, akinek vesefájdalmainak
enyhítésére morfiumra lett volna szüksége,
gyengébb gyógyszert kért, mert az
betegségének korai szakaszára emlékeztette.
A reményhez szükség van bizonyos fokú ön
állóságra, arra az illúzióra, hogy egy
egészen kicsit megváltoztathatjuk
(a világot.)
A haldokló támogatásához tartozik az is, ha hagyjuk
(lemondani a hősi kezelési módokról) mert nagy
szenvedést kellene elviselnie anélkül, hogy.

Segítséget jelent a haldoklónak az is, ha.
(megtervezheti saját temetését)
Legtöbb, amit tehetünk,ha előmozdítjuk
a végső búcsúkat és kibéküléseket. (így)
alkalmat nyújtunk
a haldoklótól el búcsúzóknak
arra, hogy
mégegyszer
(megérinthessék az elsuhanó életet.)

1972

Balaskó Jenő
55
Á

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI*
(K on zerv 3)

(Tóth János filmművésznek ajánlom szeretette!)

Vegyes gyümölcsízek.
Vannak gyümölcsök, amelyek
egymagukban nem adnak jó ízt.
Ilyen: az alma.
(Körte, birsalma, dinnye.)
Ezeket a gyümölcsöket más
gyümölcsökkel keverjük,
amelyeknek átütő, jellegzetes ízük
az egész lekvárt megízesítik.
így a fent említett
gyümölcsökhöz málnát, meggyet, ribizlit,
sárgabarackot tetszés
szerinti mennyiségben keverhetünk.**
Már az ókori görögök
és rómaiak is használtak
cementszerű kötőanyagokat.***
A rómaiak felismerték azt is,
hogy az őrölt tetőcserép
hasonló tulajdonságokkal bír.
Mint történeti érdekességet
meg kell jegyezni, hogy már a kínai fal
építésénél is használtak cementszerű kötőanyagot.
A rómaiak a betont is ismerték
és Plinius le is írja
a ciszternáknál alkalmazott keveréket.
John Smeaton angol mérnök
1756-ban megbízást kapott.
Világítótorony építésére.
Legelőször is olyan mészmintákat
szerzett, amelyek?

•Elhangzott 1972. november 22-én J J . festő kiállításának megnyitójaként.
••Horváth Ilona; Szakácskönyv, MNDSz kiadványa, 1956.
•••Dolezsai - Pauka: Cementgyártás; Műszaki, 1964.
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Valamint a közönséges mészmintákat is
megpróbálta salétromsavban feloldani
és tapasztalta, hogy a jó hidraulikus!
-tulajdonságú meszek nagyobb
mennyigégű maradékot hagytak
hátra míg a közönséges mész
minták tökéletesen feloldódtak.
A savban oldhatatlan maradékról
kiderült, hogy az agyag és homok.
Az így kiégetett termék egészen új
tulajdonságokkal rendelkezett.
Ellenben ha finom porrá őrölték,
gyorsan római cementnek nevezték el.
(Mely névvel azt akarták kifejezni,
hogy cementje ugyanolyan vízálló, mint a rómaiak.)
Parker római cementje
románcement néven hamarosan
elterjedt, s már Amerikába is eljutott.
Magyarországon,
a Lánchíd építésénél először
emelt aknamedencékben
égettek ki.
Gyárat alapítottak. Az égetést
alacsony hőmérsékleten végezték,
leírásukban közük: az égetést
távozásukig kell folytatni.
Cementjét cementnek nevezte el,
mert szilárdsága és színe az
általánosságban elfogadott színével
és szilárdságával megegyezett.
Bár a cement kialakulását
az irodalom általában
az említett szakembereknek
tulajdonítja: már előttük
is tudományos alapokon
kutatták a cement elő
állításának kérdéseit. Orosz
országban is foglalkoztak
kötőanyagok kutatásával.
Az első hely e téren Csel
ijevet illeti akinek
orosz nyelvű könyve jelent meg.

Vegyük figyelembe az akkori
könyvnyomási nehézséget és
elhúzódó kísérleteket ( mint
Jung: Mész és cementipari techno
lógia című könyvében köz
li) - azt vonhatjuk le hogy őt
illeti elsőség a mész
és agyagból való cement
gyártás kutatása terén.
Megértette, hogy milyen fontos
a komponensek finomra őrlése.
Mivel könyvével nem volt célja
szabadalmakat vagy jogot szerezni,
találmánya nem vált ismertté,
így Aspdint tartják a feltalálónak.
A magyar cementgyárak története.
a) Tatabányai Cement- és Mészművek.
b) Lábatlani Cement.
A gyár neve
Dunavölgyi Mészművek volt.
Az alapító még a kezdeti időben társult,
így indult meg a cementgyártási kísérlet.
1867-ben.
És így a termelés a gyár alapításakor
a dolgozók létszáma volt.
c) Dunai Cement- és Mészmű.
d) Hejőcsabai Cement- és Mészművek.
e) Bélapátfalvai Cement- és Mészművek.
A fehércement gyártását 1950-ben
megszüntették és a gyártóberendezést
cement gyártására alakították át.
f) Selypi Cementművek.
Mivel a Vulkán-cement nem felelt meg,
beszüntették. Eladták.
A Cementgyári Uniónak.
Az kibővítette és megindította a cementgyártást
A gépeket gőzgép hajtotta kötéláttétellel.
Ez magával hozta
a nyersoldal
és cementoldal
bővítését is
Megépült egy kő és szénbunker,
egy új kőszárító és felszereltek
egy Krupp nyerscsőmalmot.

A vagonürftéssel járó fizikai
munka kiküszöbölésére
vagonbuktatót építettek.
Itt állítják elő a fehércementet,
itt a gyorsankötő duzzadócement.
Déry Tibor
Bernáth Aurél életműve
kiállításának megnyitóján
többek között
ezeket mondta:*
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, nyissam
meg Bernáth Aurél barátom
életművének kiállítását.
A termek nyitva vannak.
Ha volna kulcsom
amellyel a kiállítást az értelem
számára is meg tudnám nyitni,
könnyű volna a dolgom.
Ilyen kulcs azonban nincs.
Egy életműnek számtalan bejárata van,
majdnem azt mondanám, minden
látogató számára külön ajtó,
melyen csak ő fér át.
Igyekezzünk megérteni egymást:
e háborúzó vad világban,
melyben élünk,
ez minden menedékünk.
A művészet talán
talán segítségünkre
tud ebben lenni.
Nem vagyok
(képzőművészeti) kritikus,
de azt hiszem, hogy Bernáth
Aurél egyik művének egyik nagy erénye,
hogy összebékíti
az embereket. Összebékíti,
sőt kibékíti
őket. Említettem,
hogy életműveknek nincs kulcsuk.
Elárulom a magamét: számomra
•Élet és Irodalom, 1972. okt. 7.

Bernáth Aurél egy szép
világot teremtett. Mondhatnám
úgy is: egy
harmonikus világot.
Bernáth világának vezető
szólama azonban a szépség,
minden szolgálójának, kik serényen
gyülekezve azon munkálkodnak,
hogy elviselhetővé tegyék
világunkat.
Megnevezném
a rendkívüli műszi (művészi)
tapintatot, amely az előttünk
álló műből kizárt
minden olyan elemet, mely
világának szolid dallamát meg
zavarhatná.
Nevezzük meg
továbbá a tökéletes egyen
súlyérzéket mely ennek
a világnak az alkatrészeit oly
türelemmel illesztette egymáshoz,
hogy bárhonnét nézzük,
nem billennek meg.
Bernáth Aurél egy szép
világot teremtett, mondtam.
Tegyem hozzá a jobb
érthetőség kedvéért, hogy
költői világot, melynek tüzeit
édeni líra éleszti. Ha
végignézem e képtárat mintha
egy versgyűjteményen járnék végig.
Ezért is oly kedves
és megható szívemnek.
Ne feledjük el, hogy Bernáth
Aurél egyik kezében ecsetet de
a másikban tollat tart.
g) Beremendi Cement.
A Beremendi Cementgyárat
Schaumburg Lippe herceg alapította
nedves gyártási technológiával.
Az alapozási munkákat februárban kezdték
meg. Schaumburg eladta a gyárat.

1950-ben a gyárat
teljes kapacitás érte. (Üzembe helyezték.)
1956-ban két új
egyenáramú szénszárítóval,
majd négycsövű csomagológéppel
egészítették ki.
500-as cementet állít elő.
És közösen, hangosan mondjuk:
A hidraulikus kötőanyagok fogalma:
Hidraulikus kötőanyagoknak nevezzük
Azokat a kötőanyagokat
Amelyek finomra őrölt állapotban
Vízzel elkeverve
A víz felvétele következtében
Rövidebb-hosszabb időn belül
Megszilárdulnak
Szilárdságukat fokozatosan növelik
És kőszerű
Vízben nem oldódó
A víz támadásával szemben
Ellenálló képződményt adnak!

1972

NOTESZLAP - JÁNOS ÉS ÉN

Mikor az útra rátévedt,
János mindenre ráébredt.
Sokszor mondtam neki: ne félj
János, inkább zubbonyt kefélj.
Azt hitte, hogy szigorú
vagyok és jó modorú.
Olykor-mindig elém állt,
zavarában meditált.
Mindennapi élvezetem
az úttesten átvezetem.
Mikor a járdán rámréved,
János mindenre ráébred.
1973

VASASOK AZ ÚTON
(K on zerv 8)

Tegnap indult az egyik
legrangosabb tavaszi
vetélkedő: a vidéki
távolsági verseny mezőnye.
Váratlan akadályba ütköztek: a város
határában vasmunkások állták útjukat,
elmondták: szeretnék kifejezni tiltakozásukat.
Amiatt, hogy az állami vállalatokkal
ellentétben a magáncégek még mindig
nem tettek eleget a szakszervezetek
követelésének. Egyelőre
félbeszakították a népszerű versenyt.
Több kommentár sürgeti: a magáncégek
mielőbb teljesítsék a szervezett dolgozók
követeléseit, mert az újabb munka
beszüntetések veszélyeztetik
az amúgy is rendkívül ingatag
kerékpárversenyeket.

1973

ajándék Esterházy Péternek

ORSZÁGJÁRÁS PETŐFIVEL
(K o n zerv 4)

Berek Kati verset mond a réten
- juhászbojtár hallgatja
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
az ég tetejéről a juhászbojtárra
Berek Kati a János Vitéz
kezdő sorait mondja egy alföldi
réten fiatal juhász
hallgatja a verset és pontosan
tudja megénekelt bojtár
kollégája nem más mint
Kukorica Jancsi s tud
a vers írójáról
is Petőfiről
Egy másik képsor falusi
iskolába visz
Ha majd a bőség kosarából
mindenki egyaránt vehet - hangzik
Berek tagolt magyarázó hangján
azután kiderül a bőség kosara
a jognak asztalánál a szellem
napvilága e viszonylag egyszerű
képek érthetetlenek a gyereknek
nyilván nem magyarázta meg neki senki
Mit tud róla mit tud
Petőfiről szereti
nem szereti Zolnay Pál
és Berek Kati ezekkel a kérdésekkel indult
Berek Kati verset mond és kérdez
Míg a vers szól arcokat látunk

A figyelem és az öröm vagy
épp a közöny az érdektelenség
tekintetével a szín
helyek szőlőskert falusi
udvar hentesbolt kis
iskolások gimnazisták
a látogatás mind vár
atlan előkészítetlen
Vannak idős emberek
akiknek agyában elmosódott
iskoláskori emlék
Petőfi van kinek
eleven máig is vele
élő lelki
szellemi tulajdon
Egy öreg cigányembernek a Zöld
Marci a kedvence egy asszony
arc a reszket a bokor
ra derül fel
Az ELTE bölcsész
lányainak vit
ája magasabb szín
vonalú kitágul
s benne helyet kap
a költészet hivat
ása korunkban
Okos vállalkozás az év
forduló emlékezései közben
okos és gyakorlatias
vállalkozás ez a film
a népköltő Petőfi képét
keresi a nép közt A felvett
anyag s a mögötte levő élmény
anyag órjási hogy összegez most Berek

Kati aki végig a versmondó
s a riporter ezúttal egybe
olvadt szerepében
Bár végig Petőfiről
van szó mondja volta
képpen mégsem csak
róla de a kultúr
a művészet és költészet ir
ánti igényről próbáltunk
tájékozódni Petőfi
Sándor neve mivel indul
hattunk ez a
név amelyről legalább minden
ki hallott az országban ő az ki
nek szobra áll csaknem minden fő
téren kiről ha máshonnan nem
iskola leckék homály
ából mindenkinek
kell legyen vala
micske képzelete
Négyórás film készül
és az eredmény
bonyolult én azt hogy egész
életet végiggürcölt idős
parasztember tudatában nincs hely
igény a versre megérthetőnek találom
Nagyobb baj az hogy ez a
mai fiatal Petőfi-kép
oly iskolás sok tanár
nem tesz meg mindent
Egyetemistákkal folytatott beszélgetésekből
tűnik elő milyen sok függött gyermek

korunkban attól jó vagy rossz
magyar tanárunk volt-e
És aki megszerette
közülünk Petőfit az a legtöbb
je nem az órákon hanem otthon
A négyszer negyvenöt
perces érdekes
dokumentum első
részét a tévé
sugározza ma este
csütörtökön (mínusz kis ká)

Bálint István és Kurtág György

BÁLINT ISTVÁN
FRANKENSTEIN EVANGÉLIUMA
1.
2. Elhagyott homokbánya
3. Három rózsaszín flamingó
Három-rózsasem-flamingó
4. Frankenstein
5. Méz
6. Ijj
+ három ijj
7. Kápolna
8. King Kong
9. Spárgából font övék koszorúk karkötők
10. Pieta
11. (Bp., Jeruzsálem, Párizs, New York)
12. Oroszlán
Atlantiszi apokrif eretnek
13. Pál eltűnt
és néhány hónappal később a levél amit megígértem
14. We Were There Last Year
15. A megrendelés szentsége, a kiszolgálás szentsége
15/A. „T. Igazgató Úr..." „Kedves Gyuri..." „...
15/B. a japán nő már Tamás előtt fél évtizeddel
felszólító módot használ, a tradícióra és
a szabad vándorlás jogára gondolunk én a
M e g szólító módra. (Dániel)
16. Siófokon eltűnt az utolsó spárgakoszorú - a víz tetején
lebegett
17. Új tagok jelentkeznek
18. Régi tagok szerelmeskednek
19. Igazolja magát
20. Autók rá a törpére
21. Azért csinálunk belőled törpét, mert hiányzik
belőled az egyesszám második személy és ezt mi
látványossággal szoktuk pótolni, nagyon kedves
22. Ago szereti, vagy nem szereti az ilyen jelenlétet
amiről én azt írtam, hogy meddig tűrhető
mert illeszkedik vagy nem illeszkedik de
nem zavarja mások intenzitás-gazdálkodását csak felvesz
de téged talán nem szabadna összetévesztenem magammal
mert öntudatlan vagy, kedves nyomorék, isten hozott!
23. színház
24. Tamás, have you a cup of cacao or blood
25. Felé ... vezető úton
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K O M M E N T Á R O K

1. boldog szövegromlás
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. egészen idáig terjed
12. házőrző a szfinx kertjében
színészcsoport érkezik holt társukat temetik
ahogy halkan énekelve elvonulnak a kerítés előtt
a vadállat átugrik és holtan lefordul
a szfinx szétporlad
a színészcsoport tanácskozik, ki veszi át szerepüket
ketten hátra maradnak, a szfinx és a vadállat,
Dániel búcsút int Pánepetrének,
aki elhagyja vadászterületét, megvakul (megszelídül)
13. (szövegromlás) személyes, egybeesések, múltidő
olvashatatlan másvilág, ezt mind neked adom, ami úgyis övé
olvasatlanul
14.
15.
15/A. Ránehezül
15/B. a zseniális életforma hiánya
stílussá válik, avantgarde
a felzavart felszínről átreppenő sirály
(ezekben az években elégették magukat)
„Eurázsia"
16.
17.
18.
19. én
20. Alatti fény-árnyék (kitörés) játék
21.

22. / /
23. A színház a hely egyetlen lehetősége
az avantgarde vágya
ha kimondatlan marad
zseniális életforma
elhagyott V
24. -nk.
25. ...nyilvános...
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26. + piros babák + piros műanyag ragasztó zászlója leng
a kápolna felé vezető fasoron, miért vált belőle többágú
csillag, enigmatic art, stigma, King Kong hímvesszejét
padlóra ragasztó, légyfogó a szobámban
27. Legyek: Ivánka Amerikából küldött McSorle/s üdvözlő kártyái
Lewis Carrol rajzai az Alizhoz
Beckett arca
Cluny egyszarvú Le Gout
Hírkő (véletlen elütésem „S" helyett)
HŐSNŐ VOLTÁL felirattal M.J. műve
és két fallikus műanyag játék
28. Dániel beszél a parton
Éva szerint mindenki hallani kívánta
de csak annyi szűrődött ki, hogy tulajdonképpen
alig értettem valamit a Naptól és a testemtől
a víztől és a zajtól
figyelmetlen színház
de Dániel mégegyszer
segíteni fog csinálni
29. Péter,
nem azért szeretlek, mert hipnotizálsz
vagy mert szőrös vagy
hanem azért, mert színházat csinálsz.
30. ígéret. A színház betartott ígérés. Beígértetek.
31. Péter, miért nem tartottad
32. Az oroszlán betocsog a vízbe és kitocsog.
33. Áruláfc
Árulás.
34. Péter,
figyelj a különbségre köztem és köztem
soha többé nem csinálhatunk színházat
ha nem tartod be a különbséget közted és közted
várj csendben sorodra
35. soromra
36.....
Ahol ez nincs jelen
Ott lehet szó vágyról, félelemről,
intenzív fantáziálásról,
de akaratról akkor sem, ha mindezt
akaratnak is nevezzük, élve
a névadás átmeneti felelőtlenségével.
Más oldalról ugyanez Nyugodt szemlélet nélkül nincs akarat...
Akarat nélkül nincs nyugodt szemlélet.
Nyugodt szemlélet; ez pleonazmus, analitikus ítélet,
vagy tautológia, ha úgy tetszik,
mert élt-e valaki valaha szemléletet,
amely nem volt nyugodt..."
37. Minotaurusz, King Kong, közötte madár
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26. Ház kínálgatja magát minden felsorolásban
27. az első személy parázna kiárusítása
28. nyaral
29. kő
30. korszak
31. a gesztus, könyökből levágott kéz, alkony
ormány a költő az elefánt és zöld között, lehull
fölfreccsen a szürkület az irányítottra,
szökésben lévő rabszolga, ez azt jelenti, hogy
ne higyj nyelvjárásának.
32. tiszta sor
33.
34. Itt minden elcsendesül
nincsenek események
hogy új eseményeket
szüljenek
35. soromra hát
36.
37.
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38. Ezek a félállat szerepek közted és közöttem
Hajnalodik az emberrévállás útján
kakas, amazonaszi pinty,
labdapattogás
39. Tizenkét éve elbarátkoztam tőle,
aki azóta süllyed a mézmocsárba
és most Dániel belép
az oroszlán barlangjába
40. A pokol közmondásai
41. Blake déli 12 óráról éji 12 órára állította a mutatókat
a lázadó angyal nem e világból való
de éppen ebbe a világba való
hőstette.
Hihetetlen közhely
Hitetlen közös hely
Az utópia azt jelenti, hogy most következel
de nem te.
Hány méter a nagy?
Milyen bátor a hős?
Mit teremt a teremtő?
Szellemi utópia
Ezeknek a soroknak nem lehet előlegezni semmi emberi
hangsúlyt és nem lehet őket másképp mondani
nem mondhatod hogy hat óra van 12 óra helyett
csak azt hogy tizenkét óra van 12 óra helyett,
a gyakorlatban nem tudtuk megoldani
(talán tükör használatával lehetne)
Most te következik, most múlt következel
hátadon egy zsák allegóriával szállsz a jövőbe
minden lehetséges, ha tudomásul veszed, hogy
te és ... az kettő, Blake lángol és fagyoskodik
egyszer mert nem hisz a
másodszor mert tudja hogy a világ
mi is tudjuk
ezért fejezzük ki magunkat allegóriában
de alázat van bennünk
és ezért nem hiszünk az utópiában
A világ lelakatolt szárnyú sas nem pedig önmaga
Az ember nincs nem pedig önmaga
Te jössz
A paradoxon mozzanata nem allegorikus
bár allegorikus világnézetből születő
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38.
39. a szándék drapéria
a vértanúk barlangbejáratán
letépjük, hadd fújja el a szél az örök gyertyákat
ha tudja
40. a színház kapuit nyitod, csukod
nyitod
eldől a sorsom/mosros a lődle
türelmetlenek.
41. Amit leírok, rövid szöveg,
vagy a leírás régi összeaszott médium
tele félelemmel, vagy fokozatos csökkenés
még a szélnek visszaküldött elhasznált lélegzetben is.
(kommentár)

hiszen egy szimbolikus és konkrét
világ boldog álmát alussza igazán
és egy boldog álom az aranykor
a boldogság allegóriája pedig
nagyon mai álom, egy nőalak
átnyújt egy kardot
és a felkelő Nap kioltja
a macskaszemeket
Az allegória az első lépés
minden lehetséges a világban
elszabadultak a démonok
világnézet
A paradoxon a lépés

akkor te jössz
A paradoxon nem világnézet
hanem lehetségessé válsz
és Blake csak azért allegorikus
mert nem életforma, mert jövőbe vetetten
és a múltból szent, mert nincs nyája
mert önmaga gazdája.
Önmaga gazdája. Allegória.
Szolgál az Úr. Paradoxon.
42. Én hajlandó vagyok színházat csinálni, és te?
43. Blake az állandó utolsó ítélet utópiája,
mennyi állat és indulat, most eldőlsz,
minden szöveg belső ellentmondását
személyes szövegválasztás - személytelen szöveg
melyet értelem nélkül ért és ropogtat a szétszéledt nyáj
a közvetlen jelentésbe viszi át
Nem vállalja a teremtést csak imitálja
de mi csak eszkábáljuk ezeket az allegorikus
paradoxonokat, hogy jöhess,
nem tőlünk függ, de rajtunk múlik
nem vagy szomorú, nem vagy okos, előkészítesz
összehozod a kettőt, üvölt helyetted
a paradoxon csöndje
kivársz, nem folysz bele
a sírás előtti pillanat biztosabb
44. Születés. Ráchel 1973. június 19. Puliszka.
45. „Nem tudhatod mi elég, amíg nem ismered azt,
ami több az elégnél.
Elég! vagy nagyon is sok."
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Arany csurog végig ezen az oldalon
le a lábszáron
napváladék
XXIII. sor: ... = -ban (eretnek)
XXV. sor: ( + )
XXVI. sor: +
42. Te hajlandó vagy, én nem.
43. Honnan
résből, egészből
csurog a szöveg,
megkeményedett láva alatt béget
ő egész csorda
44. ÉL
45.
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46. Minotaurusz, Frankenstein, King Kong
47. ,A ciszterna tartalmaz, a forrás túlárad."
48. Az elég túlárad
49. A másik jelentés: vége, elég legyen, abbahagyni!
és másra válaszol erre: nagyon is sok, túl sok,
abbahagyni, a szövegre vonatkozik és nem rád.
(Ezután az eredeti szövegben már csak utószó,
jegyzet következik.)
Te következel. Ezért nem „Elég!" mert az „Elég!" után
nem jön semmi. A z a teljes. Hit az adottban.
De e z nagyon is sok.
Egyszer Jézusnak is túl sok volt,
akkor ő következett, nem,
a második személy, te.
A sokat sok elviselni. A paradoxon sok, kettő és te
A teremtésbe esés, elég, vagy nagyon is sok!
50. Az áldozat következett, nem,
Ábrahám következik
51. King Kong hímvesszeje
52. * A 3 már sok, idézte Dániel
53. Aludjunk egyet rá
54. így szólt King Konghoz a newyorki nő: aludj el szépen
aludd ki magad, most túlságosan akarsz, vagy nem akarsz
és ez ugyanaz, holnap is itt találsz
túl sok vagy nekem, nehéz kimondani,
nagyon más, ha sikerülne,
holnap egészen megpróbálok szétnyílni,
túl sok vagy, nagyonis sok, mindenkié
55. Lerészegedés - felrészegedés
ki az ... alól - be az ... alá
Dionüzosz alatta hány és fölötte táncol
56. Egymáshoz izzadtak és Surányban távol senki, csak ássák, mélyítik a gödröt
sötét ruhában, ünneplőben, az esküvői pár
előképe, a monumentális rést,
azon át kellett volna eljutni Amerikába,
ahonnan elindulsz King Kong felé
newyorki nő, égő homokkatlanban,
értelmetlen és lehetetlen behatolási gyakorlatok
után újra tükröcskét húzni elő,
egyetlen kísérletet magad felé
aztán újra a stílus newyorki
rongyaiban jövök feléd
57._________________

58. Madárfütty
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46.
47.
48. már innen nyilvánvalóvá válik
49. hogy a fölosztás
és minden fölosztás végül
csak kétfelé osztás lehet
az egyén megszűnését eredményezi
a személy, az első testetöltő üres tér javára
amikor a jelenidő is csak metafora
a múlt már és a jövő máris
egyetlen
elszáradt héját levető idő
50. Az áldozat következik
51. tárgyak nem erőszakos megszüntetése
52.
53. kifárasztotta
54. hogyan képes egy hisztériás lányban
egy t i l t o t t szexuális kívánság fájdalmas t ü n e t té
átalakulni
55. Az üres tér
56. Rendkívüli szerepe itt a legerősebb
57. még nem lehet szó
58. a körülíratlan
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59. Az épületet befalazták
elindultunk lassan a fasoron felé
kiöltözve változó ritmusban párt és helyzetet váltva
mögöttünk a törpe piros csíkot húzott a szürkületben
polgárnak néztük egymást és az időt
valahonnan jönnünk kellett, a helyszín
elismert, hétköznapi hely és idő várt
az eseményre, az első áldozat, hogy nyakkendőt
kötöttünk, adaptáltuk az időt.
King Kong odébbállt.
Elhatároztuk, hogy játékainkat szembesítjük
a szörnnyel. Hogy játékainkra lép a nagyság.
A játéktörmelékben egy-egy gesztus majd nem szorul
magyarázatra, örökség és jutalom nélkül jelentkezik.
De King Kong túl kedvesre sikerült,
nem zavart meg minket.
A kiszabadult démonok a térben. Mámorosak.
A saját forma lehetőségétől nőnek.
A saját forma megment egy másik formát.
A szorongás elpusztít.
King Kong azért nagy mert nem kicsinyes.
Örülök, hogy mozdulatlan. Nem szökött rab.
60. A cethal sötét gyomrában cethal
61. És King Kong a játékainkra lépett,
de nem úgy ahogy kiterveltük, a játékon belül,
hanem most.
Öl és véd, ennyiben hagyományos,
de múltat öl és jövőt véd, ennyiben nem az.
A funkciója: más.
Nem a múltat védi a jövőtől, mint a régi közösségek
démonai, a múlt átmentése jelenbe.
Szertartás jelen - színház jelen.
Átmentés, ez a jellemző ránk, mentőcsónak át
történelem
62. Kérdés: akar-e mást a szertartás mint szertartást
és a színház mást, mint színházat:
(akar-e mást a más) sertéstartás!
63. Fallikus szörny, akinek áldoznak, akivel egyesülnek,
mégsem utóda Minotaurusznak
64. sem az underground komiksz démonoknak
65. Gyilkos kritikájuk egy gyilkos és kritikus közösség
önfenntartó önkifejezése
Azok külsővé formálták a belsőt egy magáért való
közösség kedvéért
Ezek belsővé formálják a társadalmit egy semmirevaló
közösség kedvéért,
Magáértvalóság fenntartása, semmirevalóság fenntartása.
Kritikátlan és kritikus jövőtlenség.
A komiksz szörnyek leleplezik az összhangot egy racionális
78

59. Tér-ről
60.
61. valamilyen nézi magát a tükörben
megfordítható, homályos V éles
62. Kirke kedvence Péter apostol,
akit később Rómában fejjel lefelé feszítettek keresztre
nőruhás férfiakat szül
63.
64.
65. A szövegromlás ellenére talán a természetről beszél
de valószínűbb: egy közösség a kozmikusban él,
amely belső rendezőelvvé válik, ill. a „pszichikai"
kozmikus tárgyat kap.
Egy társadalom a társadalomban él, a kozmikus hiánya
ellenállástalan megfelelés külső és belső között.
Fájdalomnélküli szülés (növekszik az ellenállás!)
hiány vérengzés véres szomorúság hiányos szöveg
felismeri, hogy Minosz kedvence nem a saját akaratából
mint mi, ezért ez az ő helye,
nem a miénk.
Ha megnyálazzuk a pop matricát
leválik valahonnan és megragad tárgyain,
a szerző szétválaszt, hogy az etikus meghatódás
állapotában kiéljen,
King Kong kezében tükörrel
Minotauruszon lovagol,
éjszaka nézi magát
és nappal a saját szemébe veri
a Nap sugarát.

külső és egy irracionális belső között.
Az analógia elszabadult démonai. A régi gesztus.
Racionális, ha irracionálisán beszélünk az irracionálisról.
A racionálisan berendezkedett külső infantilis, koravén
démonai. Szülés.
66. nem ér!
67. Másfajta logikával. Nagy fekete baba. Nem vegyül el,
nem mozdul valamerre, ösztönökből és allegóriákból
épült, de az építés módja, a hely és idő választása,
a várakozás rá és rátok
68. A newyorki nő jelentése
69. A régi analógia belső és természet között
nem a természet és Isten között (kiküszöbölhető
követítővel) ahogy szeretnénk
70. Simon és Rebeka órákat játszott King Kong ágyékában
alig hallhatóan. Egy felnőtt és egy gyerek
71. A játék, a játékszer
áldozatot kér és paradoxont
változtasd meg véleményedet
72. King Kong az új lakás
73. Olyan, mint akinek nincs véleménye,
de megváltoztathatja a másét.
74. Bejött három idősebb férfi, körülnéztek
és az egyik keresztet vetett King Kong felé
75. King Kong nem fogadja el a vágy és gondolat dualizmusát.
76. Fallusza emberi arc,
nemcsak a méretek túlságosak a newyorki nőnek,
(ez pszihológia)
nemcsak a gondolatai, (ez kultúra)
de hogyan lehet a gondolattal szeretkezni
és a vággyal csevegni.
77. A játék mechanizmusában a newyorki nő a kitépett
elárult hímvessző helyére kerül. Nővessző.
Játékos egyesülés újabb áldozat árán
King Konggal, vágy a gondolattal, a jövővel
didaktikusán: Aki sohasem változtatja véleményét...
78. Hogyan rendezzük be King Kongot?!
a) a modern vagy a régi bútorokat szereted?
b) Az ágyat vagy az asztalt?
c) Kit szeretsz?

az utókor döntse el,
számomra egy a fő,
hogy létezel
80. A színház nem akar semmi mást mint színházat.
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66.

67. Története nem övé, a szobáé; falak feltárása
68. Ariadne
69.
70.
71.
72.
73.
74. dokumentum
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81. Inkákkal és zsidókkal, táborokkal és gyerekekkel,
értelmiséggel és munkásosztállyal, nyitott és bezárt
épületekkel, Pállal, aki eltűnt és veled
egyáltalán nem foglalkozik, csak a színházzal.
A színház osztály nélküli társadalom.
Hogy foglalkozna akkor az ellenséggel.
82. Baba.
83. A testetöltésnek mi a jelentése számodra?
a)

84.1943. Mennyi kecske, Dionüzosz!
85. Ha a newyorki nő képes lett volna,
most nem az előlegezett bizalom játékait játszanánk.
86. Surány homokjába süllyedt Minotaurusz
lelassuló mozdulatokkal nem halált és szerelmet
imitált, hanem különleges körülmények között
halált és szerelmet játszott.
87. Frankenstein kúszik a három rózsaszín flamingó felé
88. A sátrak állnak és a pokol kapui sem dönthetik le
az ott megkötött frigyet, tüzet és izzadságot
89. Három rózsaszín flamingó vigyáz rám
Frankenstein kúszik állandóan feléjük
Frankenstein vigyáz rám
Három rózsaszín flamingó illegeti magát
90. Nem mindenki talált ki a homokbányába. Ahol laktunk.
91. Minden történet végén madárfütty.
92. A férfiak kijönnek az asztal alól és levetkőznek
egyszál fehér ingre. íjat feszítenek vessző nélkül.
93. A homokbánya falába süllyedve álltam
és kifeszítettem az íjam,
mely éppúgy volt gyerekjáték
mint célratartás célpont nélkül,
nyílvessző nélkül. Testet öltött célratartás.
94. Amikor Pánepetre megjelent a tetőn
és fütyörészett a szájüregével és
nem az ajkával képezve a hangot,
akkor testetöltött a cél.
Felé fordítottam
és a célratartást lőttem ki felé.
Pánepetre elnémult és lezuhant a szakadékba
ezt játszottuk.
95. Dávid második üzenete különbözik az elsőtől,
elolvasom.
96. A szabadság az, ha valaki azt csinálja amit akar.
97. Ne kerítsetek be, bekeríti magát.
98. Ha eljátsszuk az utolsó vacsorát én szeretnék lenni
a János.
99. Te miért nem
miért csak én vagyok közös?
100. Kaldeusok napkorongja
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81.

82. (piros babák) A szerint erotikus jelek
B szerint erotikus jelek +
a teremtés pillanatát
újszülöttként megőrző
barátaim 3. személyben
és többesszámban,
szempillantás alatt
ha nem beszélsz róluk
és nem értékeled őket
a leírás lehetséges,
nem hierarchikus eleven tárgyak.
83.
a) provokáció
84. kecskenyáj szökell isten rozsdás kése alá
85. a feltételes mód mágikus naivitás
áthárítás másra, tűvel átdöfött bábu
szövegromlás
86. A halál és szerelem úgy ágyazódik játékukba
ahogy a játék halálukba és szerelmükbe
jogosak, de nem igaziak.
Te igaz vagy? Igen. Igen.
Még nem szeretlek, de őket ismerem,
még nem ismerlek, de őket szeretem,
téged elhagylak, de őket nem hagyom*
VÉGE
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

•(már megszólítalak é t leírom őket)

101. Hüperion - Ago születésnapja az asztal alatt
a könyvre zöld erőspaprikát ragasztottam
piros celluxxal, megünnepeltük, Anna
faggyúval csöpögtette ki jelét
a háromság és a kresz között
egy fajta virág és vörösbor, zene
ki adhat... őt elfelejtettem... ki adhat...
102. Az egyszerű felsorolást követni foga a szál kihúzása.
103. Ago szerint a közös fellépés jelei fontosabbak
lehetnek, mint a közös fellépés
104. A nap oroszlánhoz is hasonló
105. „Démonizálni csak kivételesen démonizáltak a kereszténység
106. Meghalunk a szabad epiphámiáért!
107. Jöttünk haza a vonaton
Még King Kong előtt egy
rabszolgalány beszélgetett velem.
Péter aludt, lenn töltöttük az éjszakát
és felmértük a játék lehetőségeit
(már nem emlékszem arra amikor fölkelt a Nap)
most csak arra gondolok, a Nap-nyugta semmi,
a búcsú semmi, ki mehet el, ki szűnhet meg,
a halál semmi, bebiztosított természetes
természet, a napnyugta érzés, emberek nézik a
dombon, őrzik éjszaka,
de amikor feljön a Nap
108. Azt mondtam félhangosan:
Legyen áldott, Legyen áldott, Legyen áldott
a seregek Ura!
109. Dávid azt mondta, „miért vagy zavarban?"
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peremén,
ahol
az
embér
erősebben
érezte
magát
kiszolgál
tatva
hatal
mának.

101. Olyan halkan köszön,
olyan halkan köszönök vissza,
longplay
a közös események ráérnek bekövetkezni holnap reggel
vagy hajnalban
102. 0-t ütök át X-el.
103. a jelek birodalmában soha nem nyugszik le a Nap (...)
104.
105. ad notam
106. költők
107. utazók
a jelek birodalmában sohasem kel föl a Nap.
108.
109. A M. megkérdezte a T.-t: miért vagy zavarban?
A tanítvány rövid gondolkodás után így válaszolt:
mert nem vagyok tanítvány.
A mester ránézett és látott: egy óriási majmot
egy kislányt üvegen át
egy templomot toronnyal
(isten házát)
2 db, hatalmas nemiszervet
holttengert
éneklő dolgot
pirosat
az idő szövetét kiszabva
Egy óriási majom nyakába kanyarította az idő szövetéből
készült vastag és bő köpenyt az idő szövetéből kiszabott
öltönye fölé. Egy kislány üvegen át kidugta picit a nyelvét
és halkan énekelgetett. A holttenger partján néhányan
voltak. Kezdődik az előadás.
A nyelv ami másról szól, megbocsátható.
A nyelv ami úgy szól magáról, mintha másról szólna,
rettenetes.
Mert ez a nyelv más, amikor magáról szól.
Visszatér önmagába, nem nevez meg, nem ismer téged.
Ez a nyelv akkor tér vissza önmagába,
amikor már nem önmaga, kinevezték.
Hová tér vissza? Mi az örök rabszolgaság?
A szoba megbocsátható. Ahol laksz, a lakásod.
A ház megbocsáthatatlan. Ahol élsz, az életed.
Rádnézek és azt mondom, én.
Ki nézett rám?
A nyelv, ami másról szól, megbocsátható,
de már meg is bocsátották. Te nem szólsz.
Nem élek vissza azzal, hogy jelen vagy
a gesztus és név színházában, mindenütt.
Visszavonnád a teremtést, de ezúttal
egy színész távolról integetett,
majd közelről a másik fülébe súgta

110. Azt válaszoltam, nem vagyok
illetve azért, mert tanácsot osztok,
azután arra gondoltam, megmondom neki
ne kérdezze meg attól, aki zavarban van,
hogy miért vagy zavarban,
még zavarában sem.
Most tudom, hogy zavarában mindenki mindent kérdezhet
és hogy nem lett volna szabad zavarban lennem, hazug,
és hogy azért vagyok zavarban
mert színházat csinálok, de King Kong testében
még nem kelt föl a napkorong és a partról
visszahúzódó víz kis riadt rákokat hagyott itt,
a puha homokba nyomott testek széttárva,
megborzongva, összehúzódva, amíg
feljön a Nap.
111. Analógiás helyzet.
112. Hold (tartott)
113. színezd ki
114. Pauszániász,
ami halál, lenyugszik, itt volt,
úgy érezzük fölkel újra,
ne foglalkozz vele.
Ami születés, fölkel, nem volt itt,
úgy érezzük itt volt
és lenyugszik újra,
nem nyugszik le.
Amit érzel itt volt,
ne foglalkozz vele.
115. 1. Ünnep - áll a híd
2. A hidak aljassága,
a dramaturgia, a színház aljassága
hídpénz, szimbólum,
a túlsó partra élvezel.
116. A versforma önkéntelenül növelte a sortávolságot.
Kedves Adám, nagyon szép vagy a fényképen,
hosszúra nőtt sörénnyel nézel a rácson át,
a bűvészet bűvészet, a hallás hallás,
minden megtörténik nélkülem, ha kell,
ezért helyrehozhatatlan hibáim számát ne növeld,
kérlek, kakaózz velünk
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és megölelte a másik színészt.
Mindenki hallhatja.
(színészeink nem kívánják egy kiváltságos
lelki-testi formarendszerbe zárni
jelenlétük szellemét, mivel
a színészben az egyetlen és megismételhetetlen
közös végsősoron - és ha mégis alávetik
magukat egy eszmének vagy testtartásnak,
csak örömből és alázatból, az egyetlen
és megismételhetetlen felé vezető úton.)
110.
111.
112.

113. Kánaán.
114.
115. Hídépítés, hídavatás,
átkelés, állandó ünnep, hídépítés - hídavatás,
állandó szent színház,
csak városok és közlekedési útvonalak,
lakott területek és lakott területek felé vezető utak
esetén. Még nem színház.
Valaki a hídon lakik és megakadályozza,
hogy keresztüljárkáljanak a lakásán.
Ismerkedj meg vele először, aztán menj át!
A hídon ki lakik? Otthagyható?
Ugyanazt ugyanazzal lehet.
Mást mással lehet.
Mást ugyanazzal egyetlen mozdulattal megrontasz.
(Árvíz, kiszáradás)
116.

117. ne kakaózz senkivel!
118. Hídon csókolóztál?
119. Tedd meg vagy ne tedd meg,
nem kerülheted el,
hogyha meghívnak, megjelenj,
ha adnak, elfogadd,
és ez történt.
120. Aki bolondozott, jól tette
121. Áldozat.
122. A lerombolt híd allegória,
szállj csónakba és csurogj
anélkül, hogy léket kapnál
köss ki!
123. /15/B. / +
124. Ha bejönnek ketten, két színész, és egy üveglapot
két egyenlő üveglapra vágnak, akkor összeillesztettek
két fél áttetsző üveglapot,
és az összeilleszthetetlen „drámá"-hoz illesztették
az összeilleszthetetlenséget, a színházat,
de nem elégedhetünk meg ennyivel,
művészettel
125. Ago elment.
126. „aki túlságosan megfeszíti íját, az jobban tette volna,
ha idejében abbahagyja. Ha művedet véghezvitted,
nyomban vonulj vissza..."
Ago elment, mielőtt az utolsó terep-praxis és az
iniciális események tisztázására sor került volna.
Nem akar beszélni. Az utolsó terep-praxis az
iniciális események alázatában történt.
Kérdés, hogy az iniciális, tehát a külső szemlélő számára
megtörtént esemény, amely jelentőségét, de nem létét
a külső szemlélő számára láthatatlan, egy pillanatban
egyetlen lehetséges választásból nyeri, az ismétlés,
tehát analógia által szertartássá vált gyakorlat
lehetséges-e. (Most nem kérdezhetem meg,
hogy csak egy tágabb közösség számára nyilvánvaló
események nevezhetők iniciálisnak, vallásban, forradalomban,
kultúrában, vagy annak nevezhető
magányos személy személyes sorsát meghatározó
nevezetes események is.) A távolodás az iniciális
eseményektől, a megkövesülés, a közösség társadalommá
válásának útján, - gyakorolható-e szertartás,
egy közösség jelbeszéde az egyetlen fontos dologról,
amely egyetlen fontos dolog maga a szertartás +
éppen ennek a jelbeszédnek személyes választása
újra és újra, ha nincs közösség. Csak személyes
választás újra és újra. Egy közösségi szándékban
gyakorlattá válhat egy iniciális esemény analóg
szertartása, de nem egy személy bármilyen hiteles
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117.
118.
119.
120.

121.

áld

122..

123.
124.
125.
126.
A
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK
MEGHÍVJA ÖNT
VAJDA

JÚLIA

FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
1974. JÚNIUS 30. - AUGUSZTUS 11.

A
KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA

1974. JÚNIUS 30-ÁN VASÁRNAP
DÉLELŐTT FÉL 12-KOR
AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUMBAN
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ
HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL NAPONTA 10-13 ÉS 15-18 ÓRÁIG
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interpretálásán keresztül, csak egy hiteles személyt
interpretálva. Egy hiteles személy a nemlétező
közösségben újra és újra a közösséget választja.
Amit választ, nincs még jelen, ezért nem hízeleg.
Iniciális eseménynek nevezzük az egy közösség
számára látható közösségteremtő eseményeket.
Kivel jár egy hiteles személy.
A hívő nem hízeleg a múltnak, ő se jobb mint én.
Jelenleg.
127. Túl sok idő telt el
az iniciális események óta.
128. Empedoklész.
129. Aki rájön, hogy rosszul választotta meg a helyet
az időt, vagy az embereit,
vagy ismétli önmagát,
elmegy.
130. Mindenkivel megtörténhet, hogy újra találkozik az apjával,
Franz! táncolok és a kísértés túl nagy, már táncolok.
131. Felveszed a nagykabátot, ahogy leülsz, látszik
a fehér ing és a szürke zakó. A végén a falhoz mész
lábujjhegyre állsz, és úgy húzod le a piros csíkot
a földig és a padlón a lendületből egy kicsit még,
én csinálom így, a gyermeki elérés, kihúzódik az ing
a nadrágból, megizzadok, azután egyre gyorsuló mozgással
lefelé és lendületből még tovább a padlón,
a lehető legmagasabbról lehúzott piros csíkkal
választod szét Empedoklész az oszthatatlan szobát,
ahol jelen vannak, elválasztod, mielőtt lehúzod
cipőidet és kimész a szobából. Nem vagy szakember.
Üveget vágsz az üvegerdőből. Már nem fogadod el
a mézet és a műanyagragasztó a véred. Ez választ el a lelkektől.
A német hangsúly elszántan magabiztos idegessége.
Ez vagy te a lelkeknek, akik közül egy kiválasztottról
mindenki számára érthetően és fáradtan visszaverődik
a más jelentésű Hölderlined.
Azt akarod, hogy hazainduljanak, ezért érthetlen nyelven
szólsz hozzájuk, amit megértenek és hazaindulsz.
Jó helyre nem mehetsz, mert akkor itt maradtál a jóban,
és nem mentünk sehova. A játék után találkozunk.
Halálod után.
132. Táncolok, ahogy szoktam.
A szokásom táncát mindig.
De nem egyedül szoktam, hanem velük.
Most nélkülük táncolok, a nélküliét tánca
veled, hogy meggyógyítsalak.
Önfeledten táncoltam - szégyenkezve táncoltam - táncolok.
Empedoklész tánca az öröktől tartó magáértvaló tánc
választása, miközben maga mögött hagyja a szégyent
amelyet azért érzett mert résztvett valamiben
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127.
128.
129.
130. Arthur
131. Forrás (szöveg)
132.

amit nem választott (táncolt a többiekkel)
és választott valamit amiben nem vett részt
(táncolt a többieknek), de mert e második
feltétel nem lehetséges, eljutott a felismeréshez, hogy
táncol. És ha így táncol, meggyógyít.
Nem baj, hogy rosszul táncol.
Ez egy ilyen játék.
Empedoklész szokásos táncán kívül még lehetséges
volna, az én egyetlen most történő táncom,
de ehhez nincs szükségem Empedoklészre, sem rátok,
ez egy másik játék.
Művészi tánc, azt nem csinálnám és elveszne
a kockázat, ami Empedoklész lényege.
Eltáncolni a kockázatot nem érdemes, elég táncolni.
És végül valamilyen régi társastánc, azért nem,
mert két legfontosabb van és a második a divat.
Ezért táncol Empedoklész úgy,
ahogy szoktam.
133. Az „Etnát" együtt cipeltük haza egy kirándulásról,
ez az ismeretlen rendeltetésű lyukas fémtárgy,
valami egészen közönséges edény vagy alkatrész,
melyet a tudatlanságunk mentett meg talán,
és ez a tudatlanság, amely az idők folyamán
sokszor bizonyult már tudásnak,
hogy megvárta amíg elnevezik, Etna,
mert tüzet is lehet benne gyújtani,
ha Empedoklész eloltja a villanyt
és csak Empedoklész táncol a sötétben
olyan, mint a tűz.
134. Amilyen Etna az az edény
olyan a te beszéded.
135. Nélküliét - egyedüllét Hölderlin útja
Együttlét - nélküliét a színház útja
a tökéletesség miatt, ami más és más tengerben fürdik
mielőtt felkel és miután lenyugodott anélkül, hogy
egy pillanatra is más lenne mint a tengerparton
táncolok, akik összetévesztik, mondjuk egy Nappal.
136. Egy iniciális eseménnyel.
137. Mit táncolnak el.
138. Allegória fenség nélkül.
139. A konkrét tánc elvesztése
után az allegorikus tánc Empedoklész kitépett tánca.
140. Rajta zakó van, Empedoklész.
Ezért szólsz te,
Ezért van veled dolgom,
én vagyok amilyen vagyok,
táncolok,
ő tökéletes és naiv.
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133. könyvégetés
134. a részegség melyik fokán, hamu vagy tűz felé
135. gyermekgyilkosok üvegen át
(Jézusszöktetők sétálnak)
136. Csak történelmi vagy kozmikus, káprázat?
„Mit felejtettél el,
a formát vagy a lényeget?"
Nem, a választ a kérdésben.
Ezen a helyen a 2 lényeg és három,
és ezért a kettő forma, mert 3
137. Amit elvesztettél, megjelenik.
Te és / / hármassága.
Egyetlen tánc.
Ha fontossá válsz, új forma vagy.
Ha fontossá teszel, formával teszed.
Szabad?
138. (múltidőből/nyert)
139.
140.

141. A te, aki ti
elhagyásra méltók.
A játék után találkozunk.
142. Nélkülük
a közönség és 3
143. „a napisten kíséretében lévő majmokkal hozza
összefüggésbe a szöveget."
144.
1973/74
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141.
142. Egyedül
143. Nem szabad
144. kitöltetlenül Uram
ígérj meg

145. gyerekszínház

Erdély Miklós: „Az elmúlt tíz év alatt megvalósult, illetve nyilvánosságot kapott elképzelések
aránya a rögzített elképzelések (tervek, írások) viszonylatában."
(IPARTERV KATALÓGUS, 1980)
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ERDÉLY M IKLÓS

FELJEGYZÉSEK EGY KATALÓGUSHOZ
Az Iparterv-csoport 1969-ben csak lazán kapcsolódott a hazai kulturális élethez. Én akkor
csak lazán kapcsolódtam az Iparterv-csoporthoz. Ez a helyzet tíz év alatt megváltozott. A cso
port (itthon maradt tagjai) már letagadhatatlanul szerves részét képezik a kulturális életnek.
Én ma lazán kapcsolódom a kulturális élethez.
Az Iparterv-csoporthoz való tartozásomat, illetve kívülállásomat személyes kapcsolataim ha
tározták meg. Két ponton azonban az együttműködés realizálódott. A másik katalógusban való
részvételemmel és az első kiállítást megelőző akciósorozattal, amit két héttel korábban, másodmagammal (Szentjóby Tamással) az Iparterv helyiségében tartottunk. A bemutatót tartom
fontosabbnak. Címe „Három kvarkot Marke királynak" volt. Itt három akciót hajtottam végre.

1. Klipsz
/Szétnyitható ágyon megágyaztam, lavórban körömkefével megmostam egy fehér gumibo
tot és egy fej káposztát. Mindkettőt behintőporoztam és a dunna alá dugtam. A párnára egy
rádiót helyeztem, melyet szándékom szerint az Esti Krónika időpontjában nyitottam volna
ki, és az ágy mellett ülve, két, a fülemre erősített ötkilós súllyal hallgattam volna végig. Idő
elcsúszás miatt sajnos az Esti Krónikát előre elkészített magnetofontekercs bejátszásával
kellett pótolnom. Az ágyat életlenül beállított színes mozgófilm világította meg./

2. Dirac a mozipénztár előtt
/Az előre megírt párbeszéd-jellegű szöveget libasorban állva (én, Urbán Miklós, Cseh Ta
más, Szentjóby Tamás) mondtuk fel. Aki egy mondatot elmondott, egy lépést előre lépett,
így fokozatosan haladtunk előre, a kijárat irányába. A hely ugyanakkor visszafelé haladt, cé
lozva Dirac lyuk-elméletére. Egy nagy méretű felirat és egy haladási irányokai ellentétes
nyíl jelezte „az igazság áramlási irányá"-t./

3. Sejtések
/Szintén előre megírt mondatokat úgy olvastam fel, hogy minden mondat után tűhegyű pa
pírröppentyűt dobtam egy nagyméretű női fotoportréba./

(IPARTERV KATALÓGUS, 1980)
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MONDOLAT
Ha valami elég nagy, Hogy végtelen legyen, akkor az az egésznek tekinthető, oszthatatlan és
elemi.
Ha valami elég kicsi, hogy elemi és oszthatalan legyen, akkor az a mindenségnek tekinthető,
mint egész és végtelen.
Ha valami elég kicsi vagy nagy, hogy egész legyen, értelmetlenség osztani vagy sokszorozni,
mert a végtelen végül is önmagát nyújtja.
Minden elemi az egész maga, ugyanúgy az egész minden elemiben ott van, mint azonosság.
Az önmagával azonosat meg nem számolhatod. (Édesanyádat meg nem számolhatod, mert ő
mindig ugyanaz. Ő.)
így nem lehet különbséget tenni az egy és a sok között, mert az egy és ugyanaz.
Ha be tudod látni, ha elképzelni nem is, hogy az egyre kisebb máshová nem torkollhat, mint
az egészbe és az egyre nagyobb máshová nem juthat, mint a lehető legkisebbe, ha be tudod
látni, ha elképzelni nem is, hogy az egész kicsi nem valami más, mint az egész, úgy sohasem
lehetsz vigasztalan, mert nincs más mit belátni.
Ha kétfelé mereszted a szemed: az egyre kisebbre és a beláthatatlan nagyra, akkor belátod,
hogy ugyanazt látod, és eltűnik napi bánatod.
Ha a végeláthatatlan sokaságra mereszted a szemed és belátod, hogy a sok ugyanaz az egy,
mint sok egy, úgy megtudod, hogy nincs se sok, se egy, és a halálod is eltűnik.
Ha ellentétes oldalon mindig megtalálod, aminek hátat fordítottál, úgy sohasem tévedhetsz el.
Ha képes vagy állandó és hirtelen görbülettel gondolkodni, úgy gondolatod imává és
gyakorlattá válik.
Hiszed-e, hogy amíg az egész önmagához osztódással visszatalál, akármi lehet, akár ló, akár
fényképezőgép?
Mert sokszor egy csak akkor sok, ha ugyanolyan, de hiába sok, ha a sok egy, mind egy és
ugyanaz.
Ha lassan megérted, miképpen nincs, ami van, úgy nevében érted meg és neve erősebb
valósággá válik. Távolodva lásd egyre élesebben!
Ha sorsod nem rendeled alá, ha boldog vagy és minden mint önnön kívánságod kerül eléd, ha
tetszik, az egész állapotod igazán jó, távolodva szolgáltasd vissza mindazt, ami már úgy tűnt, Te
vagy, hogy kívülállásodtól el ne térj. De ne mondd, hogy káprázat, hogy el ne veszítsd.
IDŐ-MŐBIUSZ
1. Ami lesz és visszahatni képes, az van.
2. Ami önmagára visszahat, az önmagát okként határozza meg.
3. Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és magára okként hat.
4. Aki magára okként hat, az már olyan, amilyenné magát alakítani kívánja.
5. Azonban mégsem lehetett volna olyan amilyen, ha nem alakította volna olyanná, amilyen,
jóllehet azzal a magával alakította magát olyanná, amilyen, amilyenné alakult.
6. A fejlettebb visszanyúl, hogy fejlettebb legyen.
7. így önmagát (oda-vissza) kölcsönösen meghatározza.
8. Ekként a szabadság kétszeres meghatározottság az időben.
9. Ha annak tudatában élsz, hogy minden pillanatodhoz vissza- (meg)térhetsz, saját megváltá
sodtól vagy bekerített.
10. Az ember tehát alávetett valakinek, aki legjobban ismeri: önmagának.
11. Tarts önmagadtól.
12. Kész van, ami készül.
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LEHETŐSÉG-VIZSGÁLAT
Gondolati modellek konstruálása az ún. múlt-anomáliákkal kapcsolatban, azok feldolgo
zása anélkül, hogy az alábbi gondolat-kísérletek a való világ igazi tükrözésére számot tartaná
nak.
Idézet: „Egyelőre nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy „csupasz szingularitások" is lé
teznek mindenféle eseményhorizont nélkül. Ha ez valóban így van, akkor másfajta „csodák" fel
bukkanásától is tartanunk kell. Egyebek között - amint arra B. Carter cambridge-i professzor
is rámutatott - , a csupasz szingularitások kiváló időgépként is felhasználhatók. Az eljárás egy
szerű: egy űrhajóval megközelítjük a szingularitást, bizonyos irányban többször megkerüljük,
majd visszatérünk a kívánt világba. így bármilyen távoli múltba eljuthatunk". (DELTA, 1974.
január, Perjés Zoltán: A tér bezárul.)
Feltevés: Lehetőségem van visszatérni a múltba, s valamilyen módon beavatkozhatom az
események menetébe, például megakadályozhatom a megszületésemet, majd visszatérek a sa
ját jelenidőmbe.
A. A feltevés hibás, nem teljesülhet.
B. A feltevés részben teljesülhet.
C. A feltevés teljesülhet.
A /l Az időben való mozgás absztrakt konstrukció, melyre az adott világban nincs, és soha
nem is lesz lehetőség.
A /l.l Ha az időben mozgásra volna lehetőség, a jövő lényei a mi jelenünkbe, illetve az ő
múltjukba utazást tennének, így észlelhetnénk őket. Mivel ilyesmit nem észlelünk, a feltevés
eleve lehetetlen. (Indukció.)
A /2 Az időben való mozgást ún. „kozmikus cenzúra" tiltja.
A/2.1 Ha a kozmikus cenzúra nem tiltaná, a világ idő-anarchikus állapotba kerülne, kaoti
kussá válna, tönkremenne.
A/2.11 így az okozott folyamatok, az evolúció végül is kiegyenlített káosz, „entrópia" állapo
tába kerülnének.
A/2.2 Voltak már időanarchikus világok, a végtelen múltban, és tönkre is mentek. Ezért nin
csenek.
A/2.21 Ez a világ azért létezik, mert a végtelen kísérletezés révén olyan törvényei alakultak
ki, melyek az időanarchia lehetőségét kiküszöbölték. Ezért van.
A/2.22 „Kozmikus cenzúra" fogalma a fentiek szerint a biológiai természetes kiválasztódás
kozmogóniai megfelelőjének tekinthető.
A/3 Az időbeli mozgást felsőbbrendű, istenszerű lény akadályozza meg.
A/3.1 Aki a világot teremtette, a törvényei által az „idő-utazás" ellen „programozta" be.
A/3.2 Még nem létező, de a fejlődés folyamatán esetleg épppen az emberből kialakuló is
tenszerű lény, aki jelenünket, mint saját kialakulásának folyamatát szemléli és, hogy ezt meg ne
zavarja, nem avatkozik bele.
A/3.21 Csak akkor avatkozik bele, amikor múlt-utazási kísérletet tapasztal.
A/3.211 A múlt-utazás módját felfedező kor lényei szembetalálják magukat egy, a még távo
labbi jövőben élő és működő istenszerű lény tilalmával.
A/3.221 A jövőben létrejövő istenszerű lény feltételezésével semmi változtatást nem kell
eszközölnünk a jelenlegi „naiv" világszemléletünkön, és egyfajta módon a mitológiák értelme
zését is megadja.
A/3.222 A mitológiák „véletlenül", illetve természetes kiválasztódás kényszere által jöttek
létre, melyeket a jövőben kialakuló istenszerű lény mint saját programját ismeri fel és hagyja
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jóvá. („És látta Isten, hogy jó.")
A/3.223 A jövőben létrejövő, a múltra visszatekintő, a múltra hatni képes, de nem akaró is
tenszerű lényről, a jelenre vonatkoztatva azt se lehet állítani, hogy van - hiszen még nincs - és
azt sem, hogy nincs - hiszen lát minket és hatni is tudna, ha akarna - és akar is, ha idő-anar
chiához vezető idő-utazást tapasztalna.
A/3.3 Az időbeli utazás megvalósíthatóságának feltalálásával egy időben a jövő lényei között
létrejön egy olyan jellegű megállapodás, mint az incesztus-tilalom volt az emberiség eddigi tör
ténetében, de ami az idő-utazást tiltja.
A/3.31 Az esetleges törvényszegések (mitológiában: bukások) hatástalanításának valamilyen
módját megtalálják, miáltal a kivételeket érvényteleníteni képesek.
A/3.311 Bizonyos „fertőzött" időszakok kiiktatása és visszavezetése az eredeti érintetlen ál
lapotba. (Mit.: megváltás.)
A/3.3111 „Fertőzött" időszaknak tekinthető a múlt-utazás érkezési pontjától, a múlt-utazás
indulási pontjáig terjedő teljes intervallum. (Mit.: kiűzetéstől - feltámadásig.)
A /4 Az idő-utazás nem lehetséges, mert minden civilizáció, mielőtt az idő-utazás lehetősé
géhez eljutna, törvényszerűen elpusztul.
A/4.1 Önmagát pusztítja el.
A/4.2 Felsőbbrendű lény pusztítja el.
A/5 Az idő-utazásokat a világegyetemben már létrejött magasabbrendű civilizáció akadá
lyozza meg.
A/5.1 Magasabb rendű, totális hatalmú civilizáció pusztítja el az utazás képességével rendel
kező bármely más civilizációt. (A kozmikus cenzúra egyik változata.)
A/5.11 Lényegi különbség a földiből kialakuló és máshol létrejött magasabbrendű civilizáci
ók között nincs.
A /5.111 Hacsak az nem, hogy földön kívüli civilizációról még nem tudunk.
A /5.112 A földi civilizációról tudunk.
A /5.113 Semmi sem biztosítja, hogy valaha más civilizációról tudni fogunk, vagy hogy léte
zik.
A/5.114 Semmi sem szól bizonyító erővel az ellen, hogy az általunk ismert földi civilizáció
ne fejlődjön és végtelen lehetőségeibe ne terjedjen ki.
A /6 Minden időben tett utazási kísérlet katasztrófához vezet.
A/6.1 Kozmikus katasztrófához.
A/6.11 Mellyel egy világperiódus lezárul.
A/6.2 Helyi katasztrófához.
A/6.21 Mely által az a bizonyos civilizáció, mely az idő-utazást megkísérelte, semmisül meg.
A /7 Az idő-utazáshoz végtelenül nagy, vagy elérhetetlen mennyiségű energia szükséges.
A/7.1 Valami olyan, ami mennyiségben vagy minőségben az adott világban nem lelhető fel.
A/8 Az utazási kísérlet az utazó pusztulásához vezet.
B /l A múltba való utazás megvalósítható, de az utas csak hatástalan, érzékelhetetlen szem
lélő lehet.
B /l.l Mint A/1.8-ig, de csak a múltba való beavatkozásra vonatkoztatva.
B/1.2 A beavatkozás az utazó szubjektumába szívódik vissza, aki újra és újra a változatlan
valóságra ébred rá, valahogy úgy, mint Gogol .Arckép" című elbeszélésében.
B/2 Ellenőrizhetetlen és esetleges beavatkozásra képes, valahogy úgy, mint a kísértetek.
B/3 A mindenkori jelen „abszorbeálja", a beavatkozást eltünteti.
B/3.1 A múlt érintetlen marad azáltal, hogy a visszatérő teljes mértékben azonossá válik régi
önmagával, és mint ilyen, nem tud semmi mást tenni, mint annakidején.
B/3.11 Ha megszületése előtti időbe utazik az idő-utazó vissza, úgy a nemlétbe kerül.
B/3.12 A megszületése előtti időbe visszatérőt egyenértékű nemlét fogadja.
100

B/3.2 A múlt-utazás maximális lehetősége az élet változatlan megismétlése - korlátlan
számban. (Ú.m.C/3)
B/3.21 Olyan kor feltételezése lehetséges, mely érdemesnek találja önmaga folytonos megis
métlését.
B/3.22 Olyan kor feltételezése lehetséges, mely kollektív akarattal érdemesnek tartja létre
jöttének megismétlését. (Nietzsche: örök visszatérés.)
B/3.221 A B/3.22 a B/3.12 szerint csak az esetben lehetséges, ha a megvalósító jövőben fel
lelhető valami, még olyan élő organizmus, mely múltjába visszaküldhető, s amely következmé
nyeiben az egész további fejlődés meghatározója, oka lehet.
B/3.3 Az idő-utazó, mikor múltjába visszatér és önmagával azonossá válik, a beavatkozása
eleve lehetetlen, de feltételezhető egy olyan állapot, amikor tudatilag képes érzékelni folyama
tosan azt, hogy létét ismétlik.
B/331 Az ún. .déjà vu"-élmény kiterjesztésével folyamatosan tudatossá válhat a létismétlés,
anélkül, hogy ez beavatkozásra adna lehetőséget.
B/4 A lehetséges múlt-utazásoknak már eleve megvan a .helyük" és csak azoknak.
B/4.1 A nem eleve elrendelt idő-utazások nem végrehajthatóak, az idő-utazást tenni kívá
nóknak megvan a módszerük, hogy a múltból kikeressék azokat az .üregeket", melybe érkezni
egyáltalán lehet. De mivel a történet egészében ez a megjelenés már eleve bekalkulált, változ
tatni képtelenek.
B/5 A beavatkozás következtében a teljes azt követő jövő megsemmisül, és más, új jövő ve
szi kezdetét.
B/5.1 Az utazók minden jövőből hozott emléke álomként szertefoszlik, idegenként, idegen
szituációba kerülnek.
B/6 Az utazás és a beavatkozás által csökkent létértékű, más konzekvenciájú lét válik le az
eredeti folyamatról. A beavatkozás következtében a levált folyamat lidérces fokon játssza le a
beavatkozás következményeit.
B/6.1 Elképzelhető egy, a sértetlen fejlődési folyamatról leváló .rossz" jövő, mely önpusztító
tulajdonsággal bír és megsemmisül.
B/6.11 Létsérült létfolyamatok viszonylag rövid vegetálás után elpusztulnak és így nem érin
tik a fővonalat.
B/6.12 A mi világunk tekinthető ilyennek. (Mitológia: bukott világok apokaliptikusán elpusz
tulnak.)
B/6.2 Az idő-utazás következtében leváló másik létfolyamat egyenértékű az eredetivel, de
egymásba mégse képesek beavatkozni.
B/6.21 Ez az eset akkor áll fönn, amikor a visszatérő szemléli önmagát, de azonosulni nem
tud. A múltbeli önmaga számára illuzionisztikus képként jelenik meg, valahogy úgy, mint egy
Filmvetítés.
B/6.22 A két párhuzamos létforma észlelheti a másikat, de mindkettő a másik számára illu
zionisztikus jellegű. Ebben áll egyenértékűségük.
C /l A világ saját álmod, melyben nincs lehetetlen.
C/2 A világ isten álma, melyben nincs lehetetlen.
C/2.1 A valóság törvényekkel meghatározott világa csalóka összefüggés-látszat csupán.
C/3 A fejlődés bizonyos idő eltelte után azt eredményezi, hogy az idő folyása fokozatosan
lelassul, míg végül statikus jellegűvé válik. A létezők tartalmazzák összes előzményeiket önma
gukban.
C/3.1 Ilyen körülmények között fölösleges az időben utazni, mert minden múlt egyszerre je
len van, de a létező szabad akaratának kiszolgáltatva, így tetszőlegesen módosítani képes.
C/3.2 A fokozatosan lelassuló idő módot ad a létezőnek, hogy saját múltját bekebelezze
előzményeivel együtt, de az nem jelent lineáris mozgást, hanem magasabb dimenziójú kiterje
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dést, mint jelenvalóra.
C/4 Mint a B/4 és B/4.1, de minden idő-utazásnak eleve helye van.
C/4.1 így csak átfogalmazódik az ellentmondás, fogalmazásban oldódik föl.
C/5 Mint B/6, de egyenértékű világok egymás létébe való beavatkozás képességével felruhá
zottnak feltételezve.
C/5.1 Az egyenértékű világok egymásba való beavatkozása által újabb egyenértékű világok
válnak le.
C/5.11 Végtelen számú egyenértékű világ összessége minden létezés, mely éppen ezáltal
egyenértékű és sérthetetlen, mert a végtelenből, beavatkozás által bármit és bármennyit külön
rendelünk, az végtelen marad.
C/6 A görbült, önmagába visszatérő időt feltételezve, a beavatkozás által a már sokszor lefu
tott másképp gördül le.
C/6.1 Az idő-görbület megváltozik.
C/6.11 Az idő-sérülés következtében a görbület nem talál önmagába vissza, s így más perió
dus-görbe keletkezik.
C/6.12 Különben, mint C/5.
C/7 A feltétel állandóan megvalósul, ill. az általunk tapasztalt valóság a feltétel folyamatos
megvalósulásaként fogható fel.
C/7.11 Ezt csak a múltjukba való valamiféle meghatározott beszövődéssel képesek végrehaj
tani. (Mitológia: kharma.)
C/7.12 Sorozatos inkarnációval, mintegy apránként módosítva az ok-okozati láncot, míg az
utolsó megszületés (melynek létüket köszönhetik) elkerülhetővé válik. (Mitológia: reinkarnáció
tana.) így ok-okozati előzmények nélküli lények valamiféle más minőségű léte jut érvényre. Ta
lán már következmények nélkül. (Mitológia: nirvána, mennyek országa stb.)
C/7.2 Minden születés kudarcnak tekinthető, mikor is sikertelennek bizonyul a jövő általá
nos támadása saját előzményei ellen.
C/7.21 Mint C/7.1.
C/7.22 Az entrópia mint jelenség és törvény tekinthető úgy, mint a jövő visszafelé irányuló
pusztító módszere, mely minden élet és evolúció ellen irányul.
C/7.221 Az időt voltaképpen az ember számára az entrópia rajzolja ki és értelmezi. Irreverzibilitása folytán egyetlen analogonja az „idő folyásának".
C/7.222 Az élet és evolúció ennek fordítottja: ún. negatív entrópia (Schrödinger, Teilhard de
Chardin), s mint ilyen az entrópiából levezethetetlen.
C/7.223 Az evolúció és élet tekinthető úgy, mint fordított, ellenkező irányba folyó idő.
C/7.224 így a tapasztalati valóság úgy jelenik meg, mint a kétirányú időfolyam (entrópia
kontra evolúció) egymásba csapódása.
C/7.225 Mely fölfogásban lényegtelen, mely irányba rendeljük a jövőt, ill. a múltat.
C/7.226 Nyilvánvaló, hogy az entrópia irányából nem várható visszajelzés, mert annak végén
a semmi áll.
C/8 További fel nem ismert lehetőségek szerint.
C/9-N. Más agyvelővel felismerhető lehetőségek szerint.
C/10-N. Valami nem elképzelhetővel elképzelhető lehetőségek szerint.
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GÚLÁBAN
A jobb megélhetés kedvéért egy gúlához szegődtem. A felvételi bizottság (maga a gúla)
nyakizmaimat mutatványhoz megfelelőnek ítélte, semmi lényeges kifogás a felépítésem ellen
nem merült fel. Utasítással vagy felvilágosítással nem láttak el, igaz ugyan, hogy nem is kérde
zősködtem.
Az első bemutatkozás alkalmával természetesnek vettem, hogy mint utolsó jelentkező, én le
szek a gúla legalján, nekem kell tartanom az összes többit. Örömöm csak akkor kezdett fogyat
kozni, mikor észrevettem, hogy a bemutatkozásnak sehogy sem akar végeszakadni. Bele kellett
törődnöm, hogy a gúla, amihez szegődtem, egy örök gúla. Tagjai gúlában aludtak, ettek, az
összes tevékenységüket gúlában végezték.
A súlyos megterhelést aránylag rövid idő alatt megszoktam, csak a kötöttséget viseltem ne
hezen. Nem mintha a lelkemre kötötték volna, hogy nem mozdulhatok, nem mehetek el, nem
járkálhatok kedvemre, de magától értetődött, hogy én mint legalsó, tartom az egészet, nélkü
lem az egész gúla menten összeomlik. Észrevettem, hogy oldalsó, közbülső helyekről egyes ta
gok bőven elcsavarognak, néha hetekre elmaradnak, ezt azonban észre sem lehet venni; a töb
biek kis átrendeződéssel a hiányzót könnyen helyettesítették. Mindez helyzetemnél fogva rám
nem vonatkozhatott.
Keserűségemben hosszú tusakodás után végre elhatároztam, hogy kiszállok. Dőljön össze az
egész, gondoltam, szabadságomat még katasztrófa árán is visszaszerzem.
Mikor aztán elszántan a gúla legaljáról kiléptem, meglepődve tapasztaltam, hogy a gúla meg
se rendül, és semmi hajlama sincs összeomlani. Minden idáig való erőfeszítésemet és kitartáso
mat hiábavalónak éreztem, és ez még jobban elkeserített. Ugyanakkor visszanyert szabadsá
gommal elégedettnek kellett lennem, és tudtam, ha időről-időre visszatérek helyemre, a jobb
megélhetésem is biztosítva lesz.
A második keserves meglepetésem az volt, hogy a megterhelésem egyáltalán nem szűnt, a
gúla teljes súlyát továbbra is vállaimon éreztem. Ha otthonomban a sezlonon feküdtem, még
akkor is majd megszakadtam az erőfeszítéstől. Nehezen vonszoltam magamat mulatókba, egy
ízben a tengerre is elvetődtem, de mindez valamiképpen még kényelmetlenebb, fárasztóbb és
sivárabb volt, mint mikor a gúla alján azzal áltattam magam, hogy erőfeszítéseimnek van vala
mi értelme. Megértettem, mért hagyják el a gúla tagjai sokkal ritkábban helyüket, mint ahogy
tehetnék. Beláttam, hogy a többiek csak fontos, halaszthatalan ügyeik intézésére távoznak oly
kor, és ahogy tehetik, visszatérnek. Én is rövidesen felhagytam a csavargással, és visszaálltam
alsó, de nagyon fontosnak látszó helyemre.
Ezután következett a legkellemetlenebb meglepetés: egy reggel arra ébredtem, hogy többé
már én sem a talajon állok, hanem valaki másnak a vállán. Ez a fordulat az események logikája
szerint várható volt, én azonban előzőleg mégse gondoltam rá soha. Véglegesen én csak legal
sónak tudtam magam elképzelni, és nem is kívánkoztam feljebb. Új helyzetemben a leggyötrőbb az volt, hogy elvesztettem biztonságérzetemet; mikor fölöttem is minden inog, erőkifejté
sem nem támaszkodhatik szilárd talajra, állandó idegölő munkával kell saját egyensúlyomra is
ügyelni. Természetesen azonnal lemásztam és távoztam, bár gondolhattam, hogy hiába. A sima
talajon is ugyanolyan bizonytalanul álltam, és minden lépés megfeszített figyelmet igényelt. Eh
hez képest viszonylag megnyugtató volt a helyemen maradni, és eszerint is cselekedtem. Ettől
kezdve idegeim megroppantak, álmatlanság kínzott, egészségem is rohamosan hanyatlott.
Még nem említettem, hogy a gúlában az emberi beszéd nem volt szokásban. Néhány nyögés,
panaszos sóhaj, fogcsattogtatás hallatszott csupán, mely utóbbi az adott körülmények között vi
dámságnak számított. Magam is elszoktam minden beszédtől, az egész megelőző életem, sőt az
egész beszélgető külvilág végül is inkább ábrándnak, képzelődés termékének tűnt, mint való
ságnak, ahová időnként bágyadt kirándulásokat tehet az, aki az öncsalás technikájában járatos.
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De az öncsalás nem különösebb művészet ott, ahol érzékeink megcsalnak bennünket és érzé
keinket megcsaljuk. Ennek következtében végül semmi különbség nem mutatkozott az elkép
zelt és valódi távozás között, nem is tudtam köztük különbséget tenni.
Egy felfedezés révén mégis elviselhetővé vált helyzetem. Úgy okoskodtam, ha a gúla nélkü
lem is megáll, nem kell nekem folyton tartanom. Ha a felettem levőkbe csimpaszkodom, en
gem se kell tartania senkinek, én sem szenvedek az állandó bizonytalanságtól, a talpam sem bicsaklik a verejtéktől sikamlós vállakon. Ha a fölöttem állók lábszáraira ráfonom karjaimat,
könnyedén függeszkedem, - úgy gondoltam - csak saját súlyomat kell tartani.
Rövidesen világossá vált előttem, hogy a gúlán belül a függeszkedés általános szokás, és bár
a szövevényes, szerteágazó rendszert nem tudtam áttekinteni, de érzékeltem, hogy legalábbis
nagy körzetben mindenki felfelé csimpaszkodik. Egyáltalán nem értettem, a gúlát így mi tartja.
A rendszer viszonylagos stabilitása csodálatosnak tűnt. Elragadtatásomban nem tudtam maga
mon uralkodni, egy ízben ei is kiáltottam magam: „Uraim, mi repülünk!" Kiáltásomra messzi
ről hallatszó panaszos nyögések megértették velem, hogy a mi lebegésünk súlyát a rendszer kü
lönös átboltozódása folytán távoli szekciók kétszeres erőfeszítéssel viselik. A lebegés iránti el
ragadtatásom megcsappant és beláttam, függeszkedni sem könnyebb, és minél följebb vagyok,
annál nehezebb: így egyre többen vannak alattam, és azok mind rajtam függnek.
A biztos megélhetés tudatában felhagytam mindenféle, a rendszer megértésére vonatkozó
töprengéssel, csak úgy, mint saját állapotom folyamatos regisztrálásával. Boldog vagyok-e vagy
sem, elégedett vagy elégedetlen, a továbbiakban nem foglalkoztatott. Tartok-e vagy engem tar
tanak, teljesen közömbösen hagyott. Magamról és rendeltetésemről teljesen megfeledkezve,
öntudatlan sejtként épültem be a gúla lüktető életébe.

AJÁNLATTEVŐK
Én már hajlandó lennék ugyanolyan bűnös lenni, mint bárki más, de ebben megakadályoz,
hogy valami titkot nem értek. Valamivel önkéntelenül mindig elárulom magam, ami kirekeszt
nemcsak a mulatságokból, hanem szinte az egész való életből.
Nagyon jól ismerem azt a pillanatot, ahol elvétem a dolgot és ezzel a felkínált lehetőséget.
Ilyenkor az ajánlattevő váratlanul elakad, vizsgálódva, gondterhelten és majdnem sajnálkozva
rámnéz, majd másra tereli a szót. Utólag minden további célozgatásomat figyelmen kívül hagy
ja, és érezteti, hogy elkésett igyekezetem már csak sanyarú megvetését válthatja ki. Az ajánlat
mindig felkészületlenül ér, és hihetelenül meglep. Nem tudom, miért és hol hibázok, miképpen
kellene éreztetnem, hogy az ajánlatot, ami első pillanatban kétségtelenül visszataszító, de még
is kívánságaim szerint való - elfogadom, sőt, ha egészen őszinte akarok lenni, legfőbb törekvé
seim mindig is e felkínált lehetőségre irányultak. Azonban az ajánlattevőn rögtön látszik, hogy
hatalmas gyakorlattal, óriási tapasztalattal rendelkezik a partnerek viselkedését illetően. Cseve
gésébe olyan észrevétlenül szövi be ajánlatát, majd olyan könnyedséggel szövi tovább, mikor
meggyőződik alkalmatlanságomról, ami a lélekjelenlét és gyors helyzetfölismerés mesteri foká
ra vall. Megmagyarázhatatlan számomra, hogy mért következetesen az ajánlat elhangzásának a
pillanatában árulom csak el magam. Egészen odáig az illető nagy buzgalommal igyekszik, hogy
belevonjon a számomra oly kívánatos ügyletekbe, de annak a világnak, amiből úgy látszik, vég
érvényesen ki vagyok zárva, van egy speciális titkos rejtjel rendszere, amit a közéjük való töké
letesen ismer. Én ebből a szempontból visszavonhatatlanul érteden maradok.
A baj talán ott lehet, hogy régebben valóban ideálokat kergettem. Büszkén elhárítottam ma
gamtól minden kínálkozó lehetőséget, ami érvényesülésemet vagy boldogulásomat nem érde104

mei szerint méri, hanem valami egyéb, például összeköttetés, pénz vagy elvi kompromisszum
szerint.
Úgy tűnik, a látható világon kívül, vagy alatt, létezik egy másik megfoghatatlan szövevény,
amelyben mindenkinek meghatározott szerepe van. Olyan titkos társaság, melynek úgyszólván
mindenki tagja. Éppen ezért nem is lehet titkos társaságnak nevezni, hanem inkább egy máso
dik valóságnak, amelynek egészen más Íratlan törvényei vannak, és ezeket a törvényeket rajtam
kívül mindenki jól ismeri. Előnyökhöz, igazi örömökhöz csak ebben a második világban lehet
hozzájutni, a felszíni ehhez képest szigorú, mondhatni aszkétikus, áttekinthetően jól rendezett.
Sokáig érthetetlen volt előttem, hogy az emberek miként bírják elviselni ezt az örömtelen rigo
rózus világot, míg végre felfedeztem a másikat, ami bőségesen kárpótol mindenkit a felszíniben
elszenvedett kínokért. Rosszul mondom, mert nem tapasztaltam semmi különösebb kínlódást
ebben a kemény, könyörtelen világban sem, az emberek meglehetősen kedvvel mozognak ben
ne, végzik a dolgukat, a panaszaik is csak amolyan álpanaszok. Azt gondolná az ember, ha va
lami ilyen kellemetlen, mint ez a felszíni valóság, az emberek gyötrődve sietnek, hogy beleves
sék magukat a másikba, vagy egyszerűen lerombolják, mint fölösleges, üres és hazug díszletet.
Azonban ez mégsem így történik. Rá kellett ébrednem, a két világ egymás nélkül nem állhat
fenn; egymást feltételezi.
A második, alsó világban minden megmozdulásnak valamiképpen visszaélésnek kell lennie.
És mi máshoz képest lehetne visszaélés, mint az elsőhöz képest. Minden cselekedetnek a látha
tó világ írott és íratlan törvényei szempontjából illegálisnak kell lennie, azokat a törvényeket
bármilyen kis mértékben meg kell szegni. És éppen ez a megszegés, ez adja a második világ
örömét, és így az első is nélkülözhetetlen. De más jelentősége is van a látható és törvénytiszte
lő világunknak. A másik világban való forgolódással és visszaéléssel megszerzett előnyöket csak
itt lehet regisztrálni. Ahogy foszlányos tapasztalataimból következtetek, a legnagyobb érzékkel
a nők vesznek részt az alsó világ üzelmeiben, született képességgel rendelkeznek ehhez, s
gondolom, ott valóban ők az igazi urak. Elsősorban szerelmi képességüket forgatják nagy
ügyességgel, arra mindig ügyelve, hogy a realitástól el ne szakadjanak, legyen az akár a legap
róbb előny. Némelykor megelégszenek egészen jelképes anyagi viszonylattal is. Bármennyire is
mélyre szorított és titkos erő ez bennük, kétségbeejtően elveszettnek érzik magukat, ha vala
mely alantas tér nem igazolja szentimentalizmusukat. És olyankor, ha sikeresen végrehajtották
akciójukat, üdén és fáradhatatlanul mozognak tovább a felszínen mindenkiben további lendüle
tet keltve.
Mint egyesek fecsegéséből azt ki lehet venni, a nehézkesebb férfiakat a katonaságnál nevelik
át azzal az egyszerű módszerrel, hogy a felszínen olyan elviselhetetlen viszonyokat teremtenek,
hogy mindenki kénytelen legyen magának megkeresni az alsó kibúvót. Ez a tudomány olyan,
amit nem lehet szavakkal átadni, ennek technikájára mindenkinek magának kell rájönnie.
Hézagos ismereteimet erről a második, érzésem szerint valódibb világról különös módon
legtöbbször üdülés közben szereztem. De ennek is meg lehet találni a magyarázatát. Üdülés al
kalmából kikerülök megszokott környezetemből, ahol mint reménytelen esetet már mindenki
ismer. Ahol már nem okozok különösebb zavart, bekalkulálják kívülállásomat, helyesebben kívülrekedtségemet, és helyemen zökkenő nélkül együtt mozgok környezetemmel, körbefogva,
hogy hibát ne vétsek. Mindenki segít, hogy elkerüljem a számomra fölfoghatatlan helyzetekbe
sodródást. Megjegyzem, megszokott környezetemben apró, véletlenszerű visszaéléseimet még
a mai napig is feltűnően nagy üdvrivalgással honorálják.
Az üdülőben azonban a helyzet egészen más. Ott gyanútlanul úgy fogadnak, mint aki min
dennel tökéletesen tisztában van, - én is, gyanútlanul a kedves fogadtatáson felbuzdulva, kü
lönleges kívánságokkal állok elő, amely véletlenül és gondolom nagyjából gyakran egybeesik
valamely titkos jelbeszéddel. Vagy még valószínűbb, hogy magabiztos fellépésem az alsó világ
nagyhatalmú különleges császárának tüntet föl, melynek jelrendszerét nem is tudhatja bárki
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követni. Sorozatos hibáimat, amit az elfogadott kóddal szemben elkövetek, tehát olyan rejtjeles
megnyilvánulásnak tekintik, melynek a kulcsát nem ismerik. Ennek köszönhetem azokat az
úgynevezett bizalmas ajánlatokat, melyeket sorozatosan mindig idegenektől és olyan helyeken
kapok, ahol nem ismernek. Csak amikor az ajánlat konkrétan elhangzik, abban a pillanatban
derül ki az összes félremagyarázott megelőző hibáimról, hogy valódi hibák voltak. Újra kétségbeesetten hangsúlyozom, hogy képtelen vagyok elképzelni, mit fejez ki arcom vagy viselkedé
sem az adott pillanatban, mit kellene mondanom vagy csinálnom, hogy az ajánlattevő - legyen
az a legegyszerűbb takarító néni - a másodperc tört része alatt ne rendezze át összes rólam
nyert benyomását és ne fejezze be másként mondatát, mint ahogy elkezdte. Ne forduljon el tő
lem, és ne zárjon vissza egy olyan világba, ahol a második világ támogatása nélkül már szinte
egyedül érzem magam. Nehezen megmagyarázható az az óvatosság, ami egyetlen beavatatlan
embert körülvesz. Nem lehet másra gondolni, mint hogy esetleg egyetlen ember is ügyetlensé
gével fölboríthatja ezt a jól szervezett, kétrétegű világot, de legalábbis nagy kalamajkát okoz
hat.
Visszatérve a nőkre és a szerelemre, ha jól meggondolom, a szerelem mindig is titokzatos
ságba burkolózott, a sötétet, a kimondatlant kereste, teljesen különös, taníthatatlan jelbeszéde
volt, mióta a világ világ. Azt is mindenkinek magától kell megtanulnia, hogy az emberek létre
hozták a szerelem mintájára ezt a kétrétegű világot, olyanná tettek mindent, a munkát, köteles
séget, nehézséget, mint a szerelem, más szóval mindent szerelemmé varázsoltak. Az egész fel
színi világ csábos takarója az alatta ficánkoló örömöknek és azoknak, akik mind a kettőbe be
vannak avatva, maga lehet a paradicsom, ahonnan én kiűzettem.
Képtelennek látszik az a következtetésem, mely szerint a nők találmánya lenne a katonaság,
amely a férfiakat arra a tudományra oktatja, ami a nőkkel veleszületett. Ez igazán nem valószí
nű. De végül is én nem a katonaságról akartam beszélni, bár elkerülhetetlenül felvetődik, hogy
a bajok oka nálam abban rejlik, hogy sosem voltam katona.

ELŐADÁS A KIÁLLÍTÁSRÓL
(Hangfelvétel után. Elhangzott Erdély Miklósnak a Bercsényi klubban rendezett kiállításán, 1980.)

A kalcedoni zsinat határozatából: ,A szent atyákat követve egybehangzóan valljuk az egy és
ugyanazon fiút és urunkat, Jézus Krisztust, aki tökéletes az istenségben és tökéletes az ember
ségben. Valóságos isten és valóságos ember, értelmes lélekkel és testtel, egylényegű az atyával
istensége szerint, egylényegű velünk embersége szerint. Mindenben hasonlatos hozzánk a bűn
kivételével. Az idők kezdete előtt az atyától született istensége szerint, e végső időkben pedig
értünk és üdvösségünkért az istenszülő Szűz Máriától született, embersége szerint. Valljuk az
egy és azonos egyszülött Jézus Krisztus urat, két össze nem keveredő, nem változó és szét nem
választható természetben. Valljuk, hogy az egyesülés nem szünteti meg a természet különböző
ségét, hanem megőrződnek mindkét természet sajátosságai, s együttesen jelen vannak és együtt
működnek, egy személyben, egy hiposztázisban, nem két külön és szétválasztott személyben,
hanem egy és ugyanazon fiúban és isten egyszülött igéiben, az Úrban, Jézus Krisztusban. "
Most felolvasom, hogy az alkalmazott anyagok milyen jelentéssel rendelkezhetnek. A kát
ránypapír: szigetelő papír. Téliesítésnél használják építkezésen. Űr jelentésű itt, eltemetettség,
- így föld jelentésű is - halál, semmi. Keresztbe rakva két semmi: születés előtt és halál után,
mint koordináta-tengely és a nemtudás keresztje. Macesz. Kenyér, test, zsidóság, papirusz, idő
rétegek, az idő-dimenzió, az időbe vetettség, áldozatvállalás, szenvedés, a jogtalanság elviselé
se. Ólom. Gravitáció, a betű, ólombetű, törvény, az arany rokona, a kereszt súlya, a szeg, a
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pánt, a pogányság, a folyékony tükör, a pokol forrósága, a ravatal ezüstje. Üveg. Víz, időtlen
ség, pihenés, törékenység, némaság, transzparencia, lefektetve átláthatatlanság.
Telexpapír. Tekercs, az átfordulás, az átöröklés, az ég mosolygó kékje, az információ hiánya,
100% fölösleg. Elhalványodó végtelen tizedesek: a tudat ellenmozgása, s mint ilyen, realista
emberábrázolás.
Hogy miért foglalkozom ezekkel az anyagokkal? Közülük néggyel eddig is foglalkoztam.
Ezek: a kátránypapír, a macesz, az üveg és a telexpapír, az indigótekercs. Egy új anyag került
ide: az ólom. Szerepel itt még egy fölirat, hogy „az univerzum 99,99%-a fölösleges", ennek ki
lencesei fokozatosan halványodnak, és - amint már fölolvastam - itt egy más dimenzió ellen
mozgást végez és ezáltal halványodik el. Tehát fölfoghatjuk úgy, hogy az, ami a világegyetem
ben nem fölösleges, az halványítja ezt a százalékot.
Hogy ezekkel a dolgokkal miért foglalkozom ezekben az években? Mert a 70-es évek voltak
a kozmikus reményvesztettség évei. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenki foglalkozik, csak
rendszerint tudat alá szorítva, vagy oly módon, hogy lehetőleg nem beszél róla, mert teljesületlen reményekről nem szívesen beszél az ember.
A remények szertefoszlása akkor kezdődött, mikor ez az űrutazás megkezdődött. Ahhoz
mindenki valami olyan reményt fűzött, hogy valami olyat fogunk megtudni, ami a világszemlé
letünket valamilyen úton-módon megújítja: valami olyan információ birtokába jutunk, hogy az
ember szellemi lényege nem teljesen magára hagyatott, hogy legalább az életnek valami nyo
mát föl fogjuk fedezni valahol. De a hírek, amik sorozatosan érkeznek, mind valami olyasmit
éreztetnek, hogy nincs semmi rajtunk kívül: ami a reményeket szertefoszlatta, ugyanakkor a fe
lelősséget az ember-mivoltért növelte. Harmadik rétegben megterheli ezt a tényt a veszélyezte
tettség növekedése. Körülbelül ez a három határozza meg az ember saját létére vonatkozó tu
dat alatti szorongását. Ugyanakkor a 70-es évekre jellemző volt - ami a szorongást és a bi
zonytalanságot tovább növelte - bizonyos információzárlat: tudományos információzárlat.
Mert ha megfigyelték, tudományos felfedezésekről - lényeges tudományos felfedezésekről a 60-as években sokkal több hír érkezett, mint a 70-es években. Ez a bizonytalanságérzés
ugyanakkor új szerepet kölcsönzött a vallásoknak. A 70-es években - a szocialista országok
ban kevésbé, de nyugaton, az iszlám világban stb. nagyon erősen - vonzódtak a vallások felé,
nyilván annak a bizonytalanságnak ellensúlyozására, ami hajszálcsatornákon mindenkit elér.
Ha elolvassuk például a XVII. században élt filozófusnak, Fontenelle-nek ,A világok sokaságá
ról" való párbeszédeit, fölfoghatjuk milyen reményeket táplált az ember az őt környező szituá
cióval szemben.
A teremtő kiléte ugyanakkor sokkal kérdésesebb lett, mert egy olyan Világegyetem tárult a
mai kor embere elé, amihez nem tud teremtőt képzelni. Iszonyú arányeltolódást észlel: olyan
hirtelen mennyiségben van a Világűrben - ahol élünk - a teljesen fölösleges és minden intel
ligenciát nélkülöző anyag, hogy elképzelhetetlen egy olyan teremtő, aki egy ilyen üres világot
teremt. Tehát az ember saját intelligenciáját a Teremtésben sem látja viszont. Ugyanakkor a
hihetetlen kvantitatív pazarlás, ami a világmindenségben és még az életben is érződik, egy
olyan Teremtőt mutat, aki ha meg akarja teremteni az embert, ahhoz olyan mennyiségű anya
got dob ki, ami aztán a véletlen segítségével feltétlenül produkál valahol egy ilyen intelligenciá
val megáldott lényt. Akár deistán, akár materialistán gondolkozunk, feltétlenül a véletlen szer
vező szerepét kell föltételeznünk, mert a véletlen képes nagyon hosszú idő alatt, nagyon sok
permutáció révén - úgy látszik - létrehozni lényegesen intelligensebb szervezeteket, mint
amit a mi agyunk el tud képzelni. Ilyen a biológiai szféra.
Nagyon sok embert ez a belső szorongás egyre inkább az öngyilkosság, illetve az önpusztítás
irányába lök, az avantgardizmusnak is van egy ilyen tendenciája.
Az elemek használatáról szeretnék még néhány szót szólni. Kezdjük visszafelé, a telexpapír
ral. Régóta foglalkoztam az azonosság problémájával, amíg eljutottam a másolat és az eredeti
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kettősségéhez. Tanulmányoztam indigómásolatokat; sikerült egy ilyen tekercses indigó-szerke
zettel egy lapra hoznom a másolatot és az eredetit. Ugyanakkor még sosem sikerült kihasznál
nom azt az effektust, ami ilyen tekercses indigóknál előáll - hogy a másolatok fokozatosan
halványodnak. Ennek még sosem tulajdonítottam jelentést. Most először ezzel egy ellenmoz
gást tudtam képezni. Előnye ennek a telexpapírnak, hogy a hátoldala indigós, világoskék indi
gó, ami kapóra jött nekem, hogy kifejezze a derűt, amit az ég sugároz ebből az információ-sze
gény kozmoszból.
Indigóval évek óta foglalkozom. Itt újra fölhasználtam és megpróbáltam egyfajta együttesbe
belehelyezni.
Miért használok üveget? Azért, mert kiderült, hogy a kiállított termekben semmi más nincs
rendszerint, csak üveg, vagy az sem. Mivel az üveg maga is nagyon kifejező, tehát lehet úgy al
kalmazni vagy úgy elhelyezni, hogy egy- vagy többfajta jelentés áradjon belőle. Ez a megoldás a
legegyszerűbb, még sosem jutott eszembe: egyszerűen a földre kell tenni. Ha lett volna több
üveg, sokkal többet raktam volna a földre, mert legfurcsábban a földön fekve hat, tekintve,
hogy állandóan az élén áll. Olyan víz, ami állandóan talpon van, és ha az ember egyszer leteszi
pihenni, nagyon furcsán hat.
A kátránypapír nyilván az építészeti múltból származik. Ha körülnézünk egy építkezésen
rengeteg szomorú tárgyat látunk. Az egész építkezésnek van valami végtelen nehézkessége,
ami a gravitáció legyűrésében mutatkozik meg. Ott az egyik legszegényesebb anyag a kátránypapír, alig lehet észrevenni, de nagyon rányomja bélyegét az építkezésre. Ezt Szolzsenyicin az
„Iván Gyenyiszovics egy napjáéban ki is használta. Minden szomorúságát egy építkezésnek is
meritek, mint építészek. Tudjátok, mi a téliesítés, és hogy milyen nehéz azt megoldani koksz
kosarakkal, szigetelőpapír-függönyökkel és nádpadlókkal. Van az egésznek egy nagyon szomo
rú esztétikuma, ami beletartozik a povera art által sugározott avantgárd esztétikába.
A macesz használata. A többi anyagnál érzem, hogy más is használhatta volna, és használja
is. Az üveget más is használja, a telexpapírról nem tudok. A macesz használatára azért vagyok
alkalmas, mert speciális helyzetem van a zsidóság és a nem zsidóság között. Nem hiszem, hogy
még egy ilyen ember van a világon. Tudniillik egy zsidó ember nem foglalkozhat macesszal,
nem hozhatja különböző helyzetekbe, tekintve, hogy ez a másik fél vallási érzékenységét sérte
né, talán brutaütásnak is tartaná. Minden vallásnak valamiképpen szent tárgya a kenyere. A
zsidók pedig nem foglalkoznak macesszal, náluk kegyeleti gátlás van: vallásfenntartó szimbólu
muk. Az egyiptomi kivonulás emlékére fogyasztják. Én időfunkcióba helyeztem a rétegződését,
de a zsidóknál ez időhiányt fejez ki. Nem volt elég idejük megvárni, míg megkelt a tészta, mert
gyorsan kellet távozni Egyiptomból. így sütötték meg: keletien kenyér. Azóta ennek emlékére
fogyasztják ezt.
Bár abszolút zsidónak születtem - szüleim sajátos módon hitték Jézus Krisztust. Bár nem
keresztelkedett ki senki a családból, mégis kiemelt ez a macesszal szembeni abszolút elkötele
zettségből és kegyeleti érzésből. Most nyugaton van judeo-keresztény mozgalom ami nem a
zsidók, hanem a kereszténység oldaláról kezdeményeztek. Most már fölszabadulnak ezek a
gátlások és talán ezen a téren is bizonyos gátlásoldó tisztázódás folyik. Ugyanakkor attól, hogy
nekem született elfogulatlanságom van ezzel a témával szemben, egy kicsit kívül kerültem en
nek az önrangadónak a drukker táborain, emiatt nyugodtabb rálátásom van, és mind a két em
bercsoport közérzetét át tudom érezni. Feltűnt nekem, és ez évek óta foglalkoztat, hogy az an
tiszemitizmus nevezetű indulatot, amit politikailag nagyon jól ismerek, sőt szövegből is nagyon
jól ismerek, sőt, átéltem minden, majdnem minden nehézségét - abban az időben - , a sze
mekből nem ismerem. Még sosem láttam szemet, amiben az a bizonyos antiszemita mérgezés
lett volna, mint közvetlen személyes erő. Úgy ismerem mint egy visszavonulást. De ezt a vissza
vonulást nem csak onnan ismerem, hogy mondjuk az 50-es években zsidó ismerőseim a ráko
sizmusban túlságosan elsüllyedtek, hanem ugyanezt a hideg tekintetet láttam felém irányulni.
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Ennek döntés jellege van, tehát nincs igazán személyes töltése, pedig úgy néz ki, mintha a leg
mélyebb indulatokat mozgatná meg. Ugyanakkor azért kedvenc témám, mert tulajdonképpen
ebben a problémakörben érzem magam legjobban szellemileg, és jobb vagy baloldali előítéle
tekre igen kényelmesen látok rá. Borzasztó jól esik nekem a maceszt bármilyen szituációba
hozni, mert tudom, hogy ezt a mozdulatot teljes elfogulatlansággal és jó lelkiismerettel te
hetem.
Hogy az ólmot miért hoztam ide be? Ez nagyon rejtélyes előttem tulajdonképpen, mert az
ólom mint médium többször felmerült előttem az évek folyamán, de mindig olyan hihetelenül
banális dolognak tűnt, pontosan a túl sok szimbólum által való megterheltsége folytán, hogy
mindig elvetettem. Addig-addig vet el az ember egy-egy anyagot, míg egyszer észleli, hogy
most semmi okom nincs elvetni. Az ólmot egy meglehetősen érintetlen és igen kifejező anyag
nak érzékelem, és meg sem tudom most már visszamenőleg érteni, hogy miért volt az ólomtól
mint kifejező eszköztől olyan averzióm még néhány évvel ezelőtt. Körülbelül ennyit akartam
mondani.

METÁN
- A leglényegesebb körülményre majd máskor térek ki, ha egyáltalán kitérek.
- A leütött alaphang a továbbiakban változni nem fog, ez azonban semmiféle büszkeséggel
nem tölt el.
- A nyelvezet mindenképpen szomorúan nevetséges - nem ám tragikomikus - , ezt elke
rülni nem, csak feledtetni lehet.
- Ezért versírás közben kerülni kell, kívül-belül, a költői magatartást. Egyrészt erősen el
kell határozni, másrészt alig kell tudomásul venni, hogy most költemény készül.
- Egy kis elengedettség, és azonnal megindul valami egészségtelen, báva,............... 1 lükte
tés, minekutána minden töltelék, szakaszonként elkötve.
- *A kipontozott szó: erotikus: külön tetszeleg, szemforgató és degusztáló. Sokan örülnek,
ha ilyesmit sikerül belesütni a költeménybe, ezek azonban rosszfajta emberek.
- A lelkűiét felvesz egy bizonyos, századokra kötelező hajlásszöget, amely a révület és emlé
kezés felhőkbe vesző csúszdája, ezen keresztül toppannak elénk a felednivalók.
- Az elhatározás, hogy verset írok, ugyanis rajtahagyja majd érintését a szövegen.
- Csak a lélek ne adja hozzájárulását, mert a lélek, a költészettörténet tanúsága szerint, a
leguniformizálhatóbb.
- Egyszerűen2 a vers nagyobb szabadságfokáról3 ismerhető fel. A költőiség örvénye, ha nem
vigyáz, könnyen behúzza a költőt, majd messzire veti attól, ami voltaképpen foglalkoztatja.
- A 3szabadságfok nagyon foghegyről hangzik, pösze és nedves, mint a megnevező vakmerő
ség szavai általában. Ezeket a csúf teljesítményeket többnyire az Egyszerűen vezeti be.
- A verset azonban be is kell tudni fejezni; ez olyan, mint mikor az ember a lufit4 fújja, fújja,
és egy idő múlva az elkezd visszafújni. Ügyes csavarintással kell megakadályozni, hogy elszök
jön, ami benne van. Nagy gumipattogás hallatszik.
- 4Tisztelet és kézrátétel azoknak, akiktől először hallottam ezt a kedves szót.
- Aki megtiltja magának a befejezést és helytállásra kötelezi magát a befejezhetetlenségben, bízhat abban, hogy megnyílnak az ég költői csatornái és csoda útján, ingyen és^ leleplező
erőltetettség nélkül majd mégis vége szakad a folyamatnak egy olyan ponton, amilyenre senki,
de főleg a költő számít legkevésbé: az a pont egyenértékű lesz mindazzal, ami megelőzi.
- A versíráshoz nélkülözhetetlen egy olyan belső mosoly, ami elég huncut és rezignált is
egyszerre, de van átható tekintete is.
109

- A felsőbbséggel pedig különösképpen törődni nem kell, felettesednek amúgy is kisebbségi
érzése van; minél felettesebb, annál kisebbségi az érzése.
- Az 2egyszerűenre visszatérve, annak hanyag eleganciája kelt visszatetszést. Azáltal, hogy
mindig beválik, már nem válik be. (A beszélt francia nyelv - gondolom - másból sem áll,
mint ilyen jól bevált hanyag eleganciákból. ) A zárójel viszont5 a hanghordozást rombolja. Re
méljük, a Viszonttal ez az utolsó találkozásom. A viszont-látásra.
- Keresettnek is mondanám a zárójelet, ha ez a szó maga nem lenne ugyancsak keresett:
akárcsak a párja: a modoros. A két jómadárnak kívül tágasabb.
- Magadról vett bolhácskákkal is oktathatsz higiéniát, mint ahogy ez a szöveg is attól vers,
hogy saját lábába botlik, folyamatosan dől saját dugájába.
- A nagyotmondást erőltetni nem kell, mert az gyötrően kínossá válhat, mint némely ela
kadt diákbeszélgetés izzasztó csöndje6, hanem türelmesen ki kell várni, amíg alákap a felhajtó
erő, mikor a lelki iram odáig gyorsul, és magasba emeli a gondolatot, ha már eleve7 nincs ott.
- 7Eleve: felbecsülhetetlen értékű szó. Idő- és térkezdeteken túlmutató.
- 6A diákbeszélgetésekxő\ tett megjegyzés otromba naturalizmusával tűnik ki, megfigyelő
készségével kérkedik, mikor csak szemérmetlen.
- Ha ártatlanabb lenne ez a hiba, lehetne csacsiságnak8 nevezni, de korántsem az: hazug fö
lénnyel kezeli a jóvátehetetlent, miközben testiségbe züllik.
- Megfigyelhető, hogy a köznép beszédjére módfelett kényes, hatalmas nyelvi biztosítékkel
dolgozik, hogy elkerülje a túlbeszélést; a közember az ilyesmitől módfelett szenved. Közösségi
formulákat kreál, és inkább azt ismételgeti, minthogy eltévedjen a kimeríthetetlenben, ahon
nan súlyos csonkulás nélkül nincs visszatérés. Le kell rágni saját lábát, mint a csapdába szorult
rókának, ha menekülni akar. Mégis akad háromlábú róka szép számmal elég. Ezek az ún. sü
ketek, s életútjukat nem kíséri részvét.
- A 8csacsiságga\ sincs minden rendben: kapkodó, ugyanakkor a leereszkedés édességét szo
pogató szó. De vajon miért a nagy sietség, amikor a leereszkedés lassú mozgás? Minden bi
zonnyal azért, mert egészen kis magasságból ereszkedik alá. Szárnyatlan szökdécselés közbeni
csipogás ez a 8csacsiság.
- Bárki kétségbe vonhatja, hogy amit olvas, az vers, hiszen a szövegben teljes mértékben
prózai viszonyok uralkodnak. Mégis költőinek kell neveznem ezt a törekvést két okból: másod
szor, mert az az elhatározás, hogy verset írok, a felelősségérzetet9 írás közben felfokozza. Hogy
először miért, azt elfelejtettem, de később - bizonyos vagyok benne - eszembe fog jutni.10
- Addig a 9felelősségérzetxő\: ez a kifejezés, ha valaha jelentett is valamit, a szülői intelmek
ben teljesen elkopott. Azonban látnivaló, hogy a jelen környezetben egészen jól megállja a he
lyét, ha nem is jelent önmagában többet, mint egyébkor, mégis érthető, és a kívánt hatást fej
leszti.
- 10Először is azért, mert amiről itt szó esik, nem annyira fontos, hogy prózában megjelen
hetne. A költészet mindig is az elhanyagolhatóval foglkozott, s éppen ezáltal jutott bensőséges
fontossághoz.
- 10Emlékezetzavar: következmény és bűnhődés11 a biztosított, az előre átlátott monda
tokért.
- 11A kettős, egymást korrigáló kifejezéseken és jelzőkön mindig átok ül. Rendszerint már
az elhibázott indítás vezet a kettős szóhasználathoz. Ilyenkor ajánlatos az egészet visszagöngyö
líteni. Az életben ezt nem lehet megtenni, és újrakezdeni.
- Ha már itt tartunk - hol máshol - az újrakezdésnél, akkor lehet folytatni, mármint12 az
újrakezdések sorozatát.
- A l2mármint azért nem elfogadható, mert tréfás tudálékossággal operál, mely tréfa nem
új. Az olvasót, aki nem láthatja előre, hogy mi következik, ilyen módon falnak vezeti és a X2mármint itt mint kaján hoppá, pardon szerepel. Ez kisebb visszaélés, amit az ment, hogy általában
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lehet tudni, mi következik. De a versben nem, a jó versben különösen nem.
- Amint gyűl a szöveg, gyűl a bűne is. Gyűlik a szöveg saját vétke. Nem a nyelvtani ügyet
lenségekre gondolok13; azok már inkább a bűnhődéshez tartoznak. A fogalmazás sem más,
mint döntések sorozata, így erkölcsi megítélés alá eshet. Ebből jó esetben nem az fog kiderül
ni, hogy milyen jó a szöveg, hanem az, milyen a jó erkölcs. Mitől és miért.
- Az előbbi okfejtés amennyire derék, annyira nevetséges is. A szűkebb és tágabb környezet
teszi azzá. A félautó nem autó, de a fél alma az még finom alma. Van, ami megosztottságának
aranyában veszíti el értékét: a jó erkölcs ilyen, vagy nem ilyen. Ezen múlik, hogy a derék nevetséges-e vagy sem.
- A fentin nem arra 13gondolok: a rejtélyes gondolkodni ige egyes szám első személyben be
leül a szöveg közepébe, és helyét megengedhetetlen módon könyökli ki. A tetszelgésnek ez az
arcpirító módja a szalonközlékenység korszakában alakult ki, és mint réteghez kötött hamis
ideál, pusztulásra ítéltetett.
- Az okfejtés már nemcsak derék és nevetséges, hanem jószerivel14 zavaros is.
- 14Jószerivel: ártatlan ritmuskésleltető szó.
- Tehát attól vers a vers, hogy nem törekszik ellentmondásmentességre.
- Attól még nem lesz valami valami, hogy valamilyen nem.
- Azonban ez nem valamilyen, hanem igenis zavaros. Attól a prózából nem lesz vers, hogy
zavaros.
- De igenis, mert hajókor zavaros, akkor a vers a próza.
- A kisegítő vitapartnernél is sötétebb egyén ilyenkor rukkol elő a „vállalással"15.
- Ennek a sötét egyénnek meg kell magyarázni, hogy várja ki - ha ez bizonyos fejlődési
rendellenességek miatt a kelleténél lassúbb folyamat is - , míg kinő15 ez a kifejezés a könyökén,
azután vizsgálja meg tüzetesen. Aki vállal, nem hibát vállal - mert azt csak beismerni lehet, le
hetőleg töredelmesen* - hanem kockázatot. Hiba sok van, a kockáztatás ritka. Ezért kerül a
könyökre ez a szó.
- Feltűnő, hogy a *töredelmesen mindig csak egy összefüggésben jelenik meg. Például törő
dötten sokmindent lehet csinálni, de töredelmesen csak egyetlen egyet: a bűnt bevallani.
- Az előbbi mondatfűzés azt sugallja, hogy nemcsak töredelmesen, de egyébként sem lehet
mást tenni, mint a bűnt bevallani. Ez a mondatfűzés előnyére válik.
- Hasonló kifejezés a tüzetesen, ami a megvizsgál vonzata. Az ilyen, urukhoz mindvégig hű,
szolgálatukban is előkelő jelzők adják meg végül is a rangját annak, akihez ragaszkodnak. Mint
az urukkal élve eltemetett szolgák.

- De ha a vers demokratizmusa működésbe lép, és más összefüggésben lépteti fel a megláncoltakat, a szabadság fuvallatát érezzük.
- Nemcsak a bűnt bevallani, hanem töredelmesen be is lehet fejezni a verset.
- Más oldalról fölösleges azonnal elérzékenyülni, ha két szó a szövegezés folyamán váratla
nul egymásra borul. A megindultság eltorlaszolja a továbbhaladást, olyannyira, hogy az leüle
pedő beletörődéshez vezethet.
- Az egymás hegyén hátán kígyózó képzavarokat óvja a mindenható.
- A befejezés fájdalmas méltóságába mindig egy kevés sértődöttség is vegyül, amit gyötrő űr
egyenlít majd ki, amit a kivonuló maga után hagy.
- Úgy látszik, ettől a folyamatosan érzékelhető rejtett ritmikai botladozástól már nem lehet
megszabadulni, ameddig ez a sugallat tart. Ezek az ügyetlen szinkópák adják majd ki minde
nen túl a vers körülményének lényegét, ez pedig nem más, mint a szigorú önvizsgálatot megke
rülő felkönnyült felelősségérzet tetszelgése a tökéletlenben: mint minden szalonspiccben fo
gant szövegnél, a szív mindent belátni kész nyíltsága ellensúlyoz. Vél.
- Az írógép és tördelés tönkrezúzza ezt a szöveget, mivel elveszti a füzetben fekvés báját, a
különböző minőségű golyóstollak ellenére megnyilatkozó azonos indíttatást; nyomát a gondolat

sebességének, és azt, hogy ülve, vagy fekve vettetett papírra. A nyomdában a sterilizálás bevé
geztetik.
Nem bánnám, ha ez a mondat leszaladn
papírról. A kötőjel a levegőben lóg, és ez megnyugtató.
- Az ilyen gesztusok távol állnak minden újító szándéktól, inkább angolos különcködések
ezek.
- A szöveg, hogy saját harangjában zúg, mint légy a lefelé fordított dunsztosüvegben, attól
válik angolosan bolondossá és tökéletes ártalmatlanná.
- A fenti túlírt mondat még sokáig nyálkás csíkot húz maga után.
- Ha a szövegezés által felderül szerzője és feledteti végső, mélységesen indokolt szomorú
ságát*, az is hiba. A végét nem érő huncutság önmagában terjeng és megfeledkezik létrekínzójáról*, aminek okából és aminek ellensúlyozásaképpen. Ha túlnyúl is minden átkon és talál a
semmiben is tintát vagy vitriolt, amibe tollát márthatja.
- A mondat befejezése ismét elhanyagolható, tekintve hogy a tollas közhely annyi régi illa
tot sodort a szövegbe és oly ábrándossá varázsolta azt, hogy a mondat értelme semmiképpen
sem tudna kibontakozni, s ezt már senki sem bánja.
- Ha az ilyen kényeskedő szövegben felmerül egy jól megválasztott, hatalmas, omlós hiba,
akkor az azt nyomtalanul maga alá temeti.
- Bernáthegyi hűséggel kikaparva az eltemetett értelmet: a semmi nevű létbálvány mindig
ott kísért a valamit író vagy készítő ember körül. Ahogy a kötőjel a levegőben lóg.
- A vitorlázógépével kifulladásig földön futó pilóta csak attól várhatja a levegőbe emelkedé
sét, ha szakadékba zuhan.
- A teljesítményjellegű, minden önvizsgálatot nélkülöző irogatás önmegmentő bűntény.
Tolsztoj utolsó szavai: „Uram Isten, még mindig fogalmazok."
- Tolsztoj terebélyes árnyékában minden befejezhetővé válik, ha még akadnak is árván ha
gyott szavak, melyek a maguk idomtalanságában a szövegben meredeznek. Ilyeneket a Tolsztoj-házaspár sorra kijavított.
- Olyan pontatlanságok, mint a *szomoríiság, ha túlélik szerzőjüket - nem is beszélve az
*életrekínzójukról - utólag még sokszor elpusztíthatják. De örülhetünk - bár kis eredmény - ,
hogy mégsem Dosztojevszkij keveredett ide, hanem Tolsztoj.

TÉZISEK AZ 1980-AS MARLY-I KONFERENCIÁHOZ
0 Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem, csak eldönteni lehet.
00 Ami a bevett művészeti ágakban közös, azt érdemes művészetnek, illetve annak lénye
gének nevezni.
00 Fordítva: azért tekinthetőek a különböző műfajok egyaránt művészetnek, mert ami
bennük közös, az a lényegük.
000 Minél különbözőbb tevékenységeket, készítményeket tekintek művészinek, annál szűkebb az a terület, ami bennük közös.
000 Minél több különböző tevékenységet folytató egyént tekintek művésznek, annál kisebb
az esélyem arra, hogy találjak bennük valami közöset.
0 Ha úgy döntök, hogy az összes műfaj minden jelentős alkotóját művésznek tartom, az
őskortól napjainkig, akkor nem tudok kimutatni tevékenységükben semmi olyat, ami
mindannyiuknál közös lenne.
00 Attól, hogy egy állítás döntés kérdése, nem feltétlenül önkényes.
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00 Hogy az alkotók közül kiket tartok jelentősnek, természetesen az is döntés kérdése.
0 Jelentős alkotónak azt tartom, aki hozzájárult ahhoz, hogy a különböző művészinek ne
vezett tevékenységekben ne legyen semmi közös.
0 A respektálható művészettörténet nagyjai éppen ilyen művészek.
00 Más szóval a respektálható művészettörténet megfosztotta a művészet fogalmát jelen
tésétől.
000 Mivel: sem az nem engedhető meg, hogy egy fogalom (jelen esetben a művészet) hol
ezt jelentse, hol azt, sem kizárni nem akarok általam jelentősnek tartott alkotókat a
művészet fogalma megmentése kedvéért (hiszen éppen ezért tartom őket jelentősnek,
mert munkásságuknak köszönhető, hogy a művészet fogalma mindig mást és mást ta
kar), ezért ki kell jelentenem, hogy hála az alkotóknak, a művészet fogalma üres, nincs
jelölve, nem maradt jelentése.
0 Világos, hogy az önkényes és az egyezményes jelek jelentése beszűkül, ha jelöltjeit sza
porítjuk.
00 Jelöltjében azért kell megegyezni, mert csak így biztosítható a jelölő funkciója.
0 A nem önkényes, hanem analógián, érintkezésen alapuló (ikonikus, index-jellegű) jelek
jelentése kitágul, ha jelöltjeit szaporítjuk.
0 A műalkotás, amennyiben jel, éppen ilyen.
00 Míg az önkényes, megegyezéses jeleknél kell, hogy a jelöltekben legyen valami közös,
addig a másik jeltípusnál maga a jel gyűjti egybe a jelöltekben fellelhető, esetleg gyöke
resen eltérő jeleket.
000 Ezért képes sokjelentésűvé, tendenciájában végtelen jelentésűvé, „szuperjellé" válni.
0 A műalkotás jelentése nem az eltérő jelentésvonatkozásokból tevődik össze, hanem
ezekre a műalkotás lehetőséget nyújt, ezeket mintegy virtuálisan tartalmazza.
00 Analóg és érintkező viszonylatai miatt a műalkotás kor vagy környezet szerint jelenthet
hol ezt, hol azt, sőt, ezt is, azt is.
000 Míg egyezményes jel esetében a jelentés sok jelöltre vonatkozás közben beszűkül, ad
dig az ikon-index típusú jeleknél a poliszémia a jelentések elhalványodásához, elérvénytelenedéséhez, minden határon túl pedig, mint a műalkotás esetében, kiürüléshez
vezet.
0000 A műalkotás tehát olyan jelnek tekinthető, mely a különböző jelentéseket egymás rová
sára erősíti föl, szaporítja, ezeket egymás által kioltja, így a műalkotást, mint egészet
megfosztja attól a lehetőségtől, hogy jelentéssel bírjon.
00000 Az ilyen jel megkülönböztetendő az algebrai x-től, amely tetszőleges jelentést vehet föl,
mert a műalkotás semmilyen jelentést nem vehet fel, csak félreértés által.
0 A jelentések durván négy különböző síkon jelennek meg:
- Tematikai síkon (mit)
- Technikai síkon (hogyan)
- Művészettörténeti kontextusban (minden megelőző, illetve egykorú műalkotás
viszonylatában) külön a
- mit
- hogyan
- Társadalmi, történeti síkon (a művészet formátumától függően a szükebb vagy
tágabb szociális, kulturális környezet viszonylatában) külön a
- mit
- hogyan.
00 A jelentések kioltódását főként a négy sík vertikális egymásbajátszása biztosítja.
000 Az egy síkon belüli egymást kioltó jelentésviszonyokat a montázs-effektus reprezentálja
(a többi sík elkerülhetetlen jelentésmotivációival).

1 1 3

0 A műalkotás mintegy telítve van érvénytelenített jelentésekkel, és mint ilyen, jelentésta
szítóként működik.
0 A műalkotás üzenete az az üresség, ami a sajátja.
00 A befogadó ezt az ürességet fogadja be.
000 A műalkotás helyet készít a befogadóban, amikor üzenetét a befogadó „megérti".
0000 A befogadó ilyenkor azt mondja: „szép", ami szintén üres kijelentés.
00000 Ilyenkor megjelenik a szabadság érzete, ami semmi más, mint üresség, lyuk a „felismert
szükségszerűség" láncolatában: hely.
000000 Hely: a még-meg-nem-valósult számára.
0 A műalkotás úgy beszél a világ dolgairól, hogy a világ dolgai eltűnnek.
0 A műalkotás úgy beszél a világ dolgairól, hogy a világ dolgairól való beszéd eltűnik.
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HAJAS TIBOR
A FOTÓ, MINT KÉPZŐMŰVÉSZETI MÉDIUM
Ismeretterjesztő előadás a Ganz-MAVAG Művelődési Központban, 1976

I

A fotó a huszadik század halotti kultusza. Maradásra bírja a menni készülőt, megidézi a ha
lottakat; folyamatos érintkezést biztosít az elmúlttal és megváltozottal. Semmilyen cselekvés
nem ér véget; semmilyen káprázat nem tűnik el nyomtalanul; minden, ami a fényképezőgép
lencséje elé kerül, valósággá válik vagy valóság marad. Ez a kétdimenziós valóság akadálytala
nul keveredik el az aktuális valósággal; egynemű vele; a mindennapi praxist annyira át- meg át
szövi, szemléletünket annyira stimulálja, hogy magunkra ismerünk benne ott is, ahol nem kel
lene, vagy legalábbis nem lett volna lehetséges a fotó gyakorlata előtt.
A valóság közvetlen leképezése mágikus kaland: más világot eredményez, mint ami VAN, és
mást, mint amit LÁTUNK. Nagyobb szorongással nézünk a lencsébe, mint egy tükörbe; a tü
körben megjelenő képet azonnal ellenőrizhetjük, láthatjuk, ahogy a tükör lát minket és ha ellé
pünk előle, a kép megszűnik, a tükör azonnal felejt. A fényképezőgép nem felejt és titokban
dolgozik, az ítéletet csak utólag, a nagyítás, de legalábbis a film előhívása után tudatja velünk.
A korai fotóművészetet elsősorban a rögzítés problémája izgatta, a megállított idő, a látvány
transzformációjának elhagyható volta és az a hitelesség, amely minden fényképet megilletett; a
képzőművészetet a kép, amely ezáltal létrejött, a kép elkészítésének új lehetőségei: termelőesz
közeinek megváltozása és kibővülése, ami - ezzel tisztában volt - egész szemléletét fogja
alapjaiban módosítani.
Az „új fotó" számára a fotó természetes közeg, civilizációs környezet; a film, a televízió, a
képmagnó, a sajtó képanyaga és az utcai plakátok, a képes levelezőlapok, családi albumok,
postán küldött reklámok és katalógusok, a külföldi utazásokról készített diafelvételek, a fotó
amatőrök, hobbiból fotózok tömege, a könyvek fotóillusztrációi, a fotóreprodukciók annyira át
itatják az egész kultúrát, a szemléletnek annyira alapjává lettek, hogy az új fotó felmondhatja
szövetségét a fotóművészettel és a képzőművészettel is; irányzatai, teljesítményei - különböző
szinteken - annak a civilizációnak az egésze nevében beszélnek, amely közlésformáinak egyik
alapjává éppen ezt a médiumot tette.
A megváltozott érzékelés tárgyával mint nyersanyaggal találkozik, a „külső" „belsővé" tétele,
elsajátítása mellett a „belső" „külsővé" tétele, realizálása folyik.
Aki sose látja saját arcát, elfeledkezik róla; aki sokat látja, hordja, mintha saját teljesítménye
volna.
Aki ritkán látja saját arcát, megrendül a találkozástól; aki gyakran néz a tükörbe, szorong a
sikeréért.
A sikerült kép a sikerült arc, a sikerült mozdulat. A fotón nem dokumentáljuk, hanem meg
valósítjuk a külsőnket.
Az új érzékelés identitás-krízisének feloldása; a személyiség megváltoztatása, módosítása
vagy kicserélése vagy materializálása.
A fotó ráébresztett minket, hogy arcunkért kevesebb felelősséget vállalhatunk, mint a ruhá
zatunkért; és arra is, hogy ezen változtatni tudunk.
A fotó ösztönöz, hogy a férfiból nő lehessen, fiatalemberből öreg; a fiúból saját anyja, az ide
genből egy másik idegen, akivel csak annyi kötötte össze, hogy hasonlított rá.

A

Olyan ember van kialakulóban, akit többé nem határoz meg a születése, sem a neve, sem a
neme; aki úgy költözik egyik személyi igazolványból a másikba, ahogy a tartózkodási helyét
vagy a munkahelyét változtatja valaki.
A biológia elvesztette megfellebbezhetetlen döntési jogát; az adott személyiség totalitásáról
szőtt álom helyet enged a létezés totalitásáról szőtt álomnak.
Az új ember szabadon válogat a létezés lehetséges változatai között; egyelőre emberbőrben.
A fotó: idézet a valóságból, amit autoritásnak tekintünk, amire hivatkozni lehet.
A fotó, mint a valóság közvetlen leképezése, bizonyíték.
Az eredeti kontextusból kiragadott idézet védtelenné válik, bárki a szolgálatára kényszerít
heti.
A fotó, mint bizonyíték, úgy hazudik, hogy lehetetlen tetten érni.
Minden idézet más lehetséges kontextusok jóslata; minden bizonyíték más lehetséges bizo
nyítási eljárások jóslata; elvileg minden jóslat beteljesedhet.
A fotó illusztrálhat egy kontextust: egy kontextus illusztrálhat egy fotót: nem az idézet értel
mére kell figyelnünk, mert azt a mindenkori kontextus szabja meg, hanem az idézés gesztusára.
Az a valóság, amelyet fotókkal darabokra lehet osztani, kitéve ezzel egy új, tetszőleges átren
dezésnek, már nem ugyanaz a valóság, mint volt azelőtt; a hitelesség kérdésessé válik konven
cionális értelmében, a bizonyíték gyanússá.
Walter Benjamin szerint a haladás fogalma a katasztrófa eszméjébe ágyazandó. Az a ka
tasztrófa, hogy „ez így megy tovább". A katasztrófa nem a mindenkori következő, hanem a min
denkori adott.
Az adott gyanússá tétele előkészíti az adott, vagyis a katasztrófa valódi felfedezését.
Az új médium érzékelése a szabadság irányába mutat.
Az új médium érzékelése megváltozott érzékelés; olyan, mely saját megváltozását érzékeli.
A változás érzékelése pedig minimálfeltétel a változtatás programjának kialakításához.
A médium észrevétlenül mindent a maga képére formál; aki önmagát formálja a médium
képére, megmenekült.
Aki önmagát a médium képére formálja, közvetlenebb kapcsolatba lép a valósággal, mint aki
csak használja azt; mert az utóbbi és a valóság között mindig ott marad a közvetítő, a médium.
Aki azt képzeli, hogy a médiumot alakíthatja a saját képére, anélkül, hogy ő megváltozott
volna, téved; nem veszi észre, hol szolgálja ki azt, aminek ura akart lenni; a reakció anakronisz
tikus kollaboránsa lesz.
Az érzékelés megváltozása a létezésmód megváltozására utal; aki ebben a változásban a le
hetőségeire ismer, a történelemmel teremt közvetlen kapcsolatot.
A légy felismeri, hogy az ablaküveg az, ami nem engedi a szabadba jutni; és attól kezdve a
rést keresi. És ha nem keresi többé, akkor azért nem, mert az ablaküveg ráébreszti, hogy a szo
bában érzi jól magát.

JEGYZETEK
A hetvenes évek képzőművészete a fotó. „A" képzőművészet. Példák. A fotó a front. A fotó
lesz a döntő ütközet. A fotó a század globális szemlélete; ennélfogva a leginkább alkalmas az
elővéd, a hídfőállás szerepére, a partikuláris szemléletek közötti lövészárkok átlépésére.
A fényképezőgép az aktuális technológia szintjén mozgó, korszerű termelőeszköz. Ugyanak
kor - individuális jellegénél, társadalmi elterjedtségénél stb. fogva - progresszívebb a még
korszerűbb filmnél vagy TV-nél, melyeknek üzemeltetése a lassabban változó társadalmi felé
pítményektől függ, horribile dictu, a termelési módnak van kiszolgáltatva. Ezért progresszívebb
a video (jövőjét tekintve), mint a TV.
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A médium: jóslat, prófécia. Méghozzá kasszandrai; még a fényképezőgép jelenlétének sem
vontuk le a konzekvenciáit, nemhogy a telefonnak. (Kétcsatornás kommunikáció). De időnk,
úgy látszik, bőségesen van még erre a feladatra.
♦

Egy süket számára, aki szájról tud olvasni, nem volt némafilmkorszak!
A némafilmek szereplői állandóan jártatják a szájukat, hogy a beszéd képét adják. Mit mond
hattak? A szerep némán maradó (titkos/kárbaveszett) részét is megírták nekik? És ha bakiz
tak vagy belesültek, meg kellett ismételni a felvételt? vagy: Azt mondtak, amit akartak, csak a
szájuk látsszon mozogni? Elég furcsa lehetett a szájukról leolvasni az esti romlott pörköltre va
ló vádaskodást a legdrámaibb jelenetek kellős közepén - és idegen nyelven!

„A valóság antropomorfizálódik; idegen, művi, mesterséges lesz. A nem-uralt természetben
indulatokat lehetett sejteni, a mesterségesen kialakított környezetben legfeljebb hibát; az alakítás-javítás-tökéletesítés fogalma megváltozott. A másodlagos valóság közegében minden a mű
szerek meditációs objektumává lesz.
A műszerekre reflektáló érzékenység a másodlagos valósághoz, mint természeti környezet
hez való alkalmazkodás modellhelyzete; antropológiai modellalkotás, életképesség-teszt egy
olyan közegben, ahol az életképesség feltételei szintén modelláltak.
Csak a modell érzékelhető; a szemléletességről lemondani kényszerülő gondolkozás hipoté
ziseit még utoljára bonyolult modellek építésével kísérli meg láthatóvá tenni.
A másodlagos valósághoz alkalmazkodó ember a saját számára is modellként jelenik meg; a
műszerek (pl. fotó, film stb.) segítségével építi, módosítja magát; a műszerekkel és a műszerek
számára kommunikál.
A műszer izolál; a megjelenő kép a műszerezettséget, mint álarcot viseli. Az álarc a kísérte
ties jelenlét és a kísérteties távolság szimbóluma egyben; a jelenlevő távolság megtestesülése.
Az álarc magához idomítja viselőjét; felkényszeríti belőle azt a benső és rejtett tartalmat,
ami az álarc képének megfelel. Az álarcviselés segítségével az emberek mindig és mindenütt
démonokká tudtak válni; az álarc felszabadít és elkötelez.
Az álarc mögött az ember - az álarc által engedélyezett módon - szabad. Kívülről azonban
animált bábu; és az animáció, az élő és az élettelen határhelyzete, a halál metaforája."

A performance és a body-art fizikai, emocionális és intellektuális tapasztalatai.
A médium felfedezése: a világ műszerezettsége, műszerektől áthatott volta; műszerek által
látva lenni.
Az ember és a műszer kapcsolata; az ember elfémesedése; a semmiből előhívott második
valóság, Vető árnyékai.
A gép, mint szexuális kihívás; body-art; a gép fölötti szexuális uralom megszerzésének kísér
lete - vagy az alárendeltség; machine célibataire A műszerek által elrendelt totális alarm; az alarm, mint szexualitás; a szex, mint hatalom és
kontroll Intenzív élmények; a test létrehozása a géppel (tehát a semmivel) szemben. Percepció-prob
lémák; szimuláció (vita Weibellel); a vízió, mint kijárat -
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Passiójáték, bikaviadal: halhatatlanság-élmény. Bardo. Személyes tapasztalatok. Risk as the
practice of thought.
Az intenzív élmények következményei; fáradtság, elernyedés; a dózis emelkedése és az öszszeroppanás - Mike Parr, Pajóka Megismételhetetlenség és maradandóság; Rimbaud Don Juan -

A KATÓDSUGÁRZÁS SZÉPSÉGE
A tapasztalat előtt elszórakoztat a jóslat. A tapasztalat nem szórakoztat; a tapasztalat mun
ka. Nekünk magunknak akaratlagosan semmit sem kell tennünk azért, hogy elkárhozzunk;
részvételünk tékozló luxus.
Még minden csak következik; de várjuk. Mindegy, hogy a televízió bunker vagy síremlék;
biztos, száraz, sterilizált, katasztrófa utáni hely, szenvedésmentes, örökkévaló; az élettől egy
túlélésnyi távolságra. Itt végre magunk lehetünk; ki-ki, mint az egyetlen élő.
Igen, hát ezt akartuk, ezt a megnyugtató Hádész-derengést, a képernyő lidérceit, animált szi
tuáció-tetemeit, szag és íz és túl durva érintés nélkül, ezt a hevenyészett hipnózist, ezt a haladé
kot, ezt a felkészülési időt.
Már nem hiszem, hogy ez az elektronikus káprázat információt adhatna bármiről; belémeredek, félelem nélkül hallgatom álnok és gyermekes suttogását, gyönyörködöm a lehetőségben,
hogy akár így, akár úgy megmérgeződhetek.
A képernyő vibrálásában minden kedvesen romlott és feminin, mint a halottak; hiányzik be
lőlük a minden egyéb katonáskodásból elmaradhatatlan bakszag. Mert - félreértés ne essék ez már sorozás; a civilizáció megkezdődött.
Ez a médium nem a dolgokra irányul, a dolgokról beszél, hanem áthatol rajtuk, a dolgok kö
zött létezik, a dolgok közé beszél, a semmibe; innen kezdődik az új történelem.
Elandalodom a hajdani tévedéseken. Ilyenek voltak a férfiak. És ilyenek a nők. Saját kísértetképem különös örömöt okoz, mert én szép is vagyok; voltam. Szebb, mint ahogy szerettem
volna - de ez a túlvilági kép még így is igazán kedvemre való.
A video nem különbözik a televíziótól; a konfekció méretre alakítása. Az önkéntes speciális,
megelőző kiképzése. Gyónás a kísértőnek.
A video demokratizmusa agyrém. Csak egyetlen üzenet létezik, egyetlen hír.
A video sansz arra, hogy egyszerre legyek a nyúl és a kígyó; és ne tudjam eldönteni, kielégü
lésem a biztosan bekövetkező falásnak vagy a felfalatásnak fog szólni. Betöltőm önmagam; a
többi: fertőző terület.
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FILMTERVEZET
a Balázs Béla Stúdió részére

Ideiglenes cím: Öndivatbemutató
A film egy tervezett nagyobb játékfilm próbafelvételeiből állna, annak mintegy bevezetése,
főcíme, előzetese, reklámja és divatbemutatója lenne, anélkül, hogy ezt megemlítené.
Bár az előzetes önálló műfaj, mellyel maga a nagyfilm gyakran nem is konkurrálhat, jelen
esetben nem egy legyártott film eladásának megkönnyítése a cél, hanem a virtuális film belső
mozgásterének, mint valóságnak a felvázolása; ha úgy tetszik, egy sci-fi jóslatáról van szó, fiktív
dokumentumokról és dokumentált fikcióról (1. fotóművészet).
Emberek kamerahelyzetben, mint individuálmitológiák manökenjei. Improvizációs lehetősé
geik egy manöken improvizációs lehetőségei. Ebben a szituációban nem riportalanyokká vagy
amatőr színészekké válnak, hanem sztárokká. (,A kamera lovaggá üti őket.") Mint sztárok, azt
tesznek, amit akarnak; pózaik általános divatpropozícióként jelennek meg.
Személyiségük nem reális, hanem feszített: nem természetes módon kell viselkedniük, ha
nem úgy, ahogy szeretnének. Ha egy cselekvés jelentősége megnő, megváltozik a cselekvés for
mája is.
A dokumentumfilmek általában leleplezik ezeket a káprázatokat, keresztülnéznek a szerepe
ken, a szerepek valóságos alakítóira; a pózok fedezet nélkül maradnak. Itt egy ellendokumen
tum készülne el, amely nem lát keresztül a spontán miniutópiákon, hanem komolyan veszi
azokat.
Mint a vásári színezett fotó; aki szépnek akar mutatkozni, legyen szép (esetleg csúnya, vagy
gonosz), de - a színezett fotóval ellentétben - ne egy ízlésgettóban, még amennyiben használ
ja is annak az elemeit.
Mindenki önmaga manökenje: mindenki sztár; mindenki sikk. A film természetesen diktató
rikusán szelektálna, már csak az anyagi-technikai megszorítások miatt is - másrészt ez elemi
feltétele annak, hogy akár minimálisan szórakoztató legyen.
A hagyományos sztárfotók, reklámok, souvenirek stb. erősen utalnak arra a világra, amely
nek termékei; ezt szeretné elérni ez a film is egy fiktív világra vonatkoztatva.

ÖNDIVATBEMUTATÓ
(szövegkönyv)

hangok: A: Molnár Gergely
B: Najmányi László
C: Erdély Miklós
A: Most induljon e l... jöhet még közelebb... állj, ott jó.
B: (a „szereplőhöz") Álljon meg, nézzen felénk. Viselkedjen úgy, hogy nem tudja, hány ember
rel néz farkasszemet.
A: Nézzen egy kicsit feljebb. A törzsével tegyen félfordulatot balra. Igyekezzen megtalálni a
magának legelőnyösebb pózt.
B: Döntse el, kinek akar tetszeni.
C: Gondolja azt, hogy tükörbe néz. Helyesbítse a megjelenését, (távoliból közelibe)
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A: Mosolyogjon. Legyen a mosolyában egy árnyalatnyi kihívás.
B: Legyen átütő.
C: Legyen emlékezetes.
C: Igyekezzen kedvező benyomást kelteni. Legyen megnyerő. Legyen kellemes látvány a
szemnek.
A: Képzelje azt, hogy szép.
B: Képzelje azt, hogy gazdag.
C: Képzelje azt, hogy egészséges.
C: Tegyen valami sajátosat.
B: Mondjon valami jellemzőt.
A: Legyen a megjelenése esemény.
A: Képviseljen egy életformát.
B: Egy korosztályt.
C: Egy várost.
B: Egy korszakot.
A: Egy sorsot.
C: Egy személyiséget.
A: Valósítsa meg a saját magáról alkotott képet.
B: Váljon az élményünkké.
C: Nem jó. Ön nem tudja végrehajtani az instrukciókat, melyek az ön érdekét szolgálják.
B: Ön így szeretné viszontlátni magát a moziban?
A: Ön nem elég karakteres.
C: Nem elég jellemző.
A: Ön nem egyedi és nem tipikus.
B: Ön nem elég tanulságos látvány.
A: Ön nem elég izgalmas.
C: Önt kénytelenek vagyunk ilyen méltatlan képben megörökíteni.
B: Ön született céltábla.
- A: Legyen tudatában, hogy szemügyre veszik, de ez ne gátolja semmiben. Minket sem gátol az
Ön jelenléte.
B: Ön kontrollálni tudja a képet, ami most Önről készül. Itt nincsenek rejtett buktatók.
A: Önt nem sodorja el a szituáció.
B: Nem ragadja el az indulat.
C: Nincs arra késztetve, hogy olyat mondjon vagy tegyen, amit később megbánna.
A: Mi nem fogjuk meghamisítani az Ön mondatait.
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C: Mi nem fogjuk a gesztusait új összefüggésekbe ágyazni.
A: Mi nem akarunk az Ön sorsából másokkal tanulságot levonatni a magunk szájíze szerint.
B: Mi nem faggatjuk. Nem irányítjuk gondolatait a minket érdeklő témára. Nem kell elhitetnie
semmit.
C: Nem kell általunk megszabott feladatnak megfelelni. Nem kell idegen mintához igazodni.
Ön szabad. Azt tesz, amit akar.
B: Ha megszegi a játékszabályokat, ennek nem lesz következménye.
A: Ha betartja a játékszabályokat, ebből nem származik előnye.
B: Itt nincsenek játékszabályok.
C: Mi nem derítjük ki az igazságot Önről.
A: Nem járunk végére a történetének.
C: Nem leplezzük le.
A: Nem avatkozunk bele.
B: Ön jelenségként érdekel minket. Ön saját sorsának manökenje.
C: Ön ajánlat és ellenajánlat.
A: Ön sztár.
A: Mi most egy sztárfotót készítünk Önről. Nem fogjuk megmondani, mit tegyen, hogy a kép
valóban reprezentálja Önt.
B: Nem fogjuk megmondani, hova tegye a kezét és a lábát. Nem fogjuk beállítani. Ön rutino
sabb nálunk.
C: Hiszen tudja, hogy mindenki Önt utánozza. Az emberek igyekeznek Önhöz hasonlítani. Ön
alapélmény.
A: A város az Ön képét viseli. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük, hogy a ren
delkezésére állhattunk.

SNITTLISTA A SZÖVEGKÖNYVHÖZ
Második muszter, október 26.

!•/
2./
3./
4./
V
6./
7-/
8./
9-/
10./
11./

Szárazfix;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;

Totál: járókelők
Bevezető
napszemüveges bige I.
fiú - lány
Bevezető
táskás-orkános
smicisapkás szénlehordó I.
kékköpenyes
smici szénlehordó II.
7 kisiskolás
rocker (fülhallgatóval)

kb.

45"
15"
15"
15"
20"
10"
12"
11"
10"
12"
20"
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12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./
24./
25./
26./
27./
28./
29./
30./
31./
32./
33./
34./
35./
36./
37./
38./
39./
40./
41./
42./
43./
44./
45./
46./
47./
48./
49./
50./
51./
52./
53./
54./
55./
56./
57./
58./
59./
60./
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Fekete
Fekete .
Fekete
Fekete
Szárazfix;
Szárazfix;
Szárazfix;
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Szárazfix;
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete;
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete;

napszemüveges bige II.
smici szénlehordó levetkőzik III.
belvárosi bige levetkőzik I.
ballonos (fülhallgatóval)
belvárosi bige felöltözik II.
bőrzakós jampi felöltözik I.
bőröndös bácsi I.
táskás öreg
mohair hölgy
bőröndös levetkőzik II.
bőrzakós levetkőzik II.
kockáskabátos nő
terhes páros
kisgyerekes anya
kispesti dáma
útépítő segédmunkás
balkáni Bowie I.
vidéki panofix
balkáni Bowie (fülhallgatóval) II.
metrós bige
szemüveges álgengszter
2 korcs kutya + 1 fő
nyugdíjas néni
két iskolás
három gimnazista
puffos ipari tanuló bige
speckó rádió (hülyeség)
két keletnémet bige
nyugdíjas nyomorék, 2 bot
mongol proletár orkánnal
idős értelmiségi feleség
negyvenes műszaki
ellenforralmár
nagyméretű holland házaspár
nagyméretű hölgy nevetséges kalappal
szemüveges ellenség
bkv-dolgozó I.
fehérorosz orvos
joviális művezető
bkv-dolgozó levetkőzik II.
bkv-dolgozó felöltözik III.
hermafrodita tanuló
bilgeris srác
fehérballon jégkrémmel
yoko ono kötött sapkával
szemüveg, cigarettafüst
bácsi, kivételesen 1 bottal
két trampli
egy gusztustalan jampi

9"
10"
11"
16"
11"
10"
10"
6"
6"
5"
5"
10"
10"
10"
10"
4"
12"
10"
35"
10"
10"
10"
11"
10"
10"
10"
30"
10"
15"
10"
15"
10"
12"
10"
10"
10"
10"
10"
10"
16"
11"
14"
11"
10"
lo
is"
10"
10"
10"

61./
62./
63./
64./
65./
66./
67./
68./
69./
70./
71./
72./
73./
74./
75./
76./
77./
78./
79./
80./
81./
82./
83./
84./
85./
86./
87./
88./
89./
90./
91./
92./
93./
94./
95./
96./
97./
98./
99./
100./
101./
102./
103./
104./
105./
106./
107./
108./
109./

Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Fekete; ✓
Fekete;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;
Szárazfix;
Szárazfix;
Szárazfix;

szatyros néni a külvárosból
egy múltkori pár fele (zavarva)
technikusok csoportképe
fiatal pár, semleges
múltkori dagadt úszónövendék
semleges csoportkép
parasztasszony csomagokkal
nadrágszoknyás manöken (?) I.
bige az ifjúsági parkból
tengerész
egy bajszos, gyerekkel
nadrágszoknyás, sután eszik II.
cigarettázó középkorú
Beke Laci, fej
kőm űvesszer űség
nagyon szürke eminenciás
tini, virgo intacta (fülhallgatóval) I. ( + Vető)
két kocsmai hím
a tini banánnal, instruálva II.
kínai rusnya
egyszerűen: a nép
emancipált mosónő
tini a valéria-telepről
proletárasszony
privát elek
beijedt postás vagy vasutas, ugyanaz
józsef attila mamája táskával
madárijesztő (varioval)
józsef attila másik mamája
kígyóbőr műanyagból (ismered?)
gyerekek az uncsi fagylalttal
Totál: újból a járókelők, másképp
8 gyerek
nagyszájú bulák fecsegnek (!)
zserbós banya
egy bkv-s srác
tmk-vezér
másik rocker (fülhallgatóval) (vesd össze: 11.) I.
másik rocker II.
egy jobb öregasszony
kocsma jenny-aspiráns
malaclopós nagydarab bige I.
malaclopós nagydarab bige II.
bőrjakós (rádióval)
bajor újfasiszta
bőrjakós rádió nélkül II.
öreg clochard bejön
nyugdíjazott orvos
horrorfigura szederjes orral

10"
20"
14"
12"
22"
12"
11"
11"
10"
11"
11"
15"
10"
15"
11"
12"
30"
10"
10"
11"
10"
10"
10"
12"
12"
11"
10"
25"
10"
10"
10"
35"
7"
10"
11"
10"
10"

íoio10"
10"
15"
10"
20"
11"
11"
25"
10"
10"
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110./
111./
112./
113./
114./

Szárazfix;
Szárazfix;
Fekete;
Fekete;
Szárazfix;

két iskolás bige
ballonkabátos autótolvaj I.
ballonkabátos autótolvaj II.
apró farmerszoknyás bige I.
apró farmerszoknyás bige II.

10"
10"
8"
8"
9”

KISEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ „ÖNDIVATBEMUTATÓ"-HOZ
1. Mit szeret ön jobban, a pénzt, vagy a dicsőséget? Melyik van eleve elzárva öntől?
2. Miért áldozná fel szívesen a becsületét, ha módja volna rá?
3. Fontos dolog fontosnak lenni?
4. Mit szégyell a legszívesebben? (Melyik szégyenére a legbüszkébb?)
5. Mit gondol, azok közül, akik filmvásznon látják önt, többen feküdnének-e le önnel (többen
adnának-e kölcsönt önnek), mint a filmszerep előtt?
6. Jelent-e valamit önnek, hogy fehérembernek született?
7. Szokott-e Ázsiáról álmodni?
8. Megváltoztatná-e a nemét?
9. Mit gondol, a jövő század embere hasonlítani fog-e önre? Ha igen, miben?
10. Mikor érkezik (érkezett) el az ön ideje?
11. Van-e önnek küldetése, és ha van, honnan?
12. Van-e olyan tulajdonsága, amelyben példakép lehetne?
13. Mit vihetne túlzásba? Mit vihetett volna túlzásba, amit elmulasztott? Sajnálja-e?
14. El tud képzelni olyan katasztrófa-helyzetet, amelyben jól érezné magát/ami felszabadítaná
bizonyos képességeit?
15. Más emberré válna-e, ha nem kellene dolgoznia? Jobbá? Vagy rosszabbá?
16. Mire lenne a legszívesebben féltékeny? És mire az valójában?
17. Szívesen azonosítja véleményét a közvéleménnyel?
18. Mit tesz szívesebben: emlékezik vagy ábrándozik? Melyik előnyösebb önnek?
19. Létezik-e az ön számára feltétlen tekintély? Megkönnyíti ez az életét?
20. Van-e sorsa önnek? Vagy csak élete? (Esetlegesnek látja a dolgokat, amik önnel történnek,
vagy törvényszerűségeket fedez - fedezett - fel bennük?)
21. Káros szenvedélyeit, tévedéseit szívesebben osztja meg másokkal, vagy inkább marad ma
gára velük? (Pl.)
22. Szeret izgulni? Szeret rémüldözni? Szeret felháborodni?
23. Vonzza önt a különös, furcsa, szokatlan, vagy taszítja?
24. Döntse el, kinek akar a leginkább tetszeni? A nőknek/férfiaknak/feletteseinek/szüleinek/
/gyerekeinek/barátainak/ellenségeinek/mindenkinek? Akar-e egyáltalán tetszeni valaki
nek, és ha igen, mekkora energiát fektet ebbe?
25. Mivé szeretett volna válni gyerekkorában? És mivé szeretne válni, ha most lenne gyerek?
26. Mit utál a legjobban csinálni?
27. Jellemezze magát!
28. írja le a külsejét!
29. Mit vesz szívesebben: ha az ön által tisztelt emberek hasonlítanak önre, vagy ha különböz
nek?
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SZÓ-GETTÓ
Álomhálózat. Álomvezérlés. Álomkapcsoló. Álomingadozás. Álomrelé. Álomellenállás.
Álomgerjesztés. Álomtalanítás. Álomzárlat. Álomütés. Álomhiba. Álomközpont. Álomfejlesz
tés. Álomszigetelés. Álomszolgáltatás. Álom-alállomás. Vezetékes/telepes/ tranzisztoros
álom.
Álomirányítás. Álomigazgatás. Álomérdek. Álomszövetség. Álomvédelem. Álomhatóság.
Álomrendészet. Álomstabilitás. Álomközi szerződés. Álomellenes tevékenység. Álom-jogsza
bályok. Álomrend-zavarás. Álomtitok. Tiltott álomhatár-átlépés. Az álom közművesítése.
Álomtámaszpont. Álomoffenzíva. Álomparancs. Álom-elaknásítás. Ellenséges álom-tevé
kenység. Álomgyakorlat. Álom-felderítés. Álomcsapda. Álomtérkép. Álomfegyelem. Álomiga
zoltatás. Álompuccs. Álomterror.
Álomképzés. Álomkoncepció. Álomprogramozás. Álomszámítás. Álomtervezés. Álom-piac
kutatás. Álomszabadalom. Álomimport. Álomhamisítás. Álomjavítószolgálat. Álomkereskede
lem. Álomszínvonal-emelkedés. Álomkereslet. Álomkínálat. Álomintegráció. Álomvár. Álom
kedvezmény.
Álomtenyésztés. Álomfertőzés. Álomnemesítés. Belterjes álom. Álomvágóhíd. Álomfeldol
gozás. Álomkikészítés. Préselt álom. Álommérgezés. Álomkonzerv. Filézett álom. Álomsiló.
Álomszállítás. Álomkeresztezés. Álomtrágyázás. Álomhágatás.
Álombizonyíték. Álomtévesztés. Álombírálat. Álomeklektika. Álomdivat. Álompedagógia.
Álomradikalizmus. Álom-önigazgatás. Álomsztrájk. Álomforradalom.
Álomrealizmus = utópia.

ÁTVÁLTOZÁSOK
Feleséged fogaiban másutt van a plomba,
mint ahol egészségügyi kartonja szerint kellene lenni;
az M7-es műúton Siófok után Miskolc következik;
a vágott baromfi halízű;
a cseh határon román határőrök kezelik az útleveleket;
az államelnöknek 1969 óta megváltozott a kézírása;
ha felveszed a telefonkagylót, a rádióműsort közvetíti;
a zacskós kakaó alján a zacc kávéból van;
a mai újság a holnapi híreket közli;
ha a hűtőgépbe élelmet teszel - automatikusan kimossa;
ha rá akarsz gyújtani: a cigaretta rágógumiból van;
a rólam készült képek Latinovits Zoltánt ábrázolják;
Maria Callas hangja Ella Fitzgeraldé;
a nyomorék, aki a jobblábára sánta, most a ballábával sántít;
ha a szobában fölkapcsolod a villanyt, a folyosón gyullad föl;
ha pénzt adsz és mozijegyet kérsz, zálogcédulát adnak;
ha kimész a strandra, látod, hogy a homok - hintőporból van;
kihúzod a dugót a borosüvegből - hát sósav van benne;
reggel fogat akarsz mosni - és protézist találsz a szádban;
a rádióban meg akarod hallgatni a Jupiter-szimfóniát
- és államellenes közleményeket adnak;
röntgenfelvételeid másvalaki tüdejét mutatják;
Kloss kapitány gyújtja be a motort, de az úton Angyal tép el;
1 2 5

amibe beleharapsz, őszibarack, amit kiköpsz, az almacsutka;
foxit vittél sétálni, s amivel hazatérsz, az: dán dog;
szivarra gyújtasz rá, de cigarettát nyomsz el;
ott van az ajtó, ahol az ablaknak kéne lennie;
egy nőt ütöttél el az úton, de akit kórházba viszel: férfi;
egy nő szoknyáját gombolod ki, de akinek a nadrágját lehúzod: férfi;
levlapot adsz fel, s a címzett: levelet kap;
gyerekedet fürdeted, és látod: az anyajegye máshol van, mint tegnap;
személyi igazolványodért nyúlsz és másét húzod elő;
a világrekorder eldobja a súlygolyót és eredményét kalapácsvetésben mérik;
a dohányos az égő gyufát egy korsó sör maradékába dobja és robbanás hallatszik.

SZEMÉLYSOKSZOROSÍTÁS
Általános programjavaslat anonim plagizációra: a plagizáló nem ELTULAJDONÍT, hanem
MEGAJÁNDÉKOZ; megtámadja a folyamatos individuum és a tulajdon fogalmát.
Az élet minden mozzanata plagizálható, majd hamisítvány formájában visszajuttatható az
eredeti környezetbe.
Feladat: egy életet, akarata ellenére, vagy tudta nélkül is, kibővíteni egy másik, egy „ellenélettel" vagy „parallelsorssal".
A szenvedő alany számára kiszámíthatatlanná válik a világ, mert az általános hitelességfoga
lom ezt lehetővé teszi. Rákényszerül személye saját, nem-elidegenedett történelmére.
A személyiség elidegenedett folyamatossága, a ,jó magaviseletére" vagy „múltjára való tekintettel"-szerű kategóriák megszűnnek.
A név áruvédjegy-jellege nevetségessé válik.
Tudatosul minden perc rejtett kockázat-jellege.
Az aktív fél kibővítheti életét egy választott élet megtanulásával; a szenvedő fél belátása sze
rint elvállalhatja a neki ajándékozott sorstöbbletet, vagy magától bejelentheti, hogy nevében
valaki más tevékenykedik, mégha ez nem is igaz. így módja nyílik szelektálni a külvilágban
megjelenő képének részletei között. Az életet műalkotásnak tekintve, kiradírozhatja a fölösle
ges vonalakat; ezáltal maga is aktív féllé válik.
Az aktív fél nem fiktív személyt (regényhőst) hoz létre, hanem élő személyt tesz fiktívvé; mí
toszt teremt.
A szerepek, személyiségek, helyzetek, események megállapított határai elmosódnak, valósá
gosságuk megítélésében a közvetítők elvesztik eddigi előjogaikat.
A sokszorosítás, mint tudjuk, értéktelenig de új helyzetet teremt.
Általánosan kivitelezett program esetében kitör az identitás-pánik; az anonim művészet ug
ródeszkája.
A program tudatosan irányított jellege esetén pedagogikus és esztétikai elemek beépítése a
status quo-ba (értékorientálás).
A kis összefüggések lényegtelenné válnak, a nagyok láthatóvá. (V.ö. „nem látjuk a fáktól az
erdőt".)
Az átmeneti időszakban, míg a javasolt program általános gyakorlattá válik, represszív erőfe
szítésekkel lehet számolni. Ebből a szemszögből ez afféle „túlbuzgósági sztrájk".
Direkt, sorsra irányított váratlanság. A véletlen integrálhatóvá lesz.
Etikai és egzisztenciális problémák.
(Mindenki válasszon egy vagy több személyt, akinek a nevében publikálni, levelezni, te
lefonálni, intézkedni fog; akinek eltanulja a hanghordozását, megtanulja a kézírását, fel-
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deríti a múltját; akinek a sorsában közvetlenül részt vesz. Ne feledje közben, hogy saját
sorsa ugyanúgy ki van szolgáltatva - és siettesse a nagy kimagyarázkodást.)

Nevemet egyelőre, kérésemre, Najmányi László írta alá

Budapest IX., Ferenc krt. 23.
(Akció a Rózsavölgyi könyvesboltban, a Költészet Napján, 1974.)

A SÖTÉTSÉG ÉKSZEREI
videó-játék

(Az ablaknál; zene indul)
Még kinézek az utcára, amíg lehet; milyen furcsán édes néha, milyen gyöngédség vonja be;
mennyire elbűvöl ilyenkor és - nem tudom megmondani, miért - a lenti embertömeg bal
zsam a szemeimnek.
Elfordulok, aztán újból vissza; és az utca vigasztalan, mint egy álmatlan éjszaka után, minden
részlete szörnyű, minden darabkája, ahová a tekintetem esik, külön kínt okoz; olyan kínt,
amelyhez semmi közöm, és amely mindig egyforma és mindig esetleges.
Kevés pillanat van, amikor megmenekülök a borzalomtól, kevés pillanat, amikor nincs vízi
óm vagy valami rémületes élményem emberi lényekkel vagy eseményekkel kapcsolatban.
Azokkal is - azokkal különösen - , melyeket általában a legszebbnek tartanak.
Itt bent viszont én vagyok az úr. Itt nincs nappal. Minden értem és tőlem történik, az örök
kévalóság felé; én vagyok a tiltott város, a titokzatos környék, egy fekete és fehér Timbuktu, fe
kete és fehér és izgató... minden éjszaka. Az éjszakák! Az éjszakák megőrülnek értem. Ó, a
szultánák! Hogy meresztik rám a szemüket! Rám, aki túlélem őket.
(Zene felcsattan; a fehér ajtó. Árnyék esik rá, majd ajtónyitás; a sötétben megjelenik a démon:
„Régóta vártam rád". Ajtó be, hosszú vívódás, majd ki az ajtón, a sötétbe.)
(A lépcsőházban felfelé: a lámpa alatt, áfáihoz támaszkodva áll a démon. Panaszosan: „Egye
dül vagyok. Mentsen meg aki tud."Nincs itt az ideje; vissza, lefelé a lépcsőházban.)
(A zene felcsattan; ajtónyitás, beóvakodik a démon. Betörő-balett. Fiókok, szekrények, táska.)
Gyorsan; akármelyik pillanatban meglephetlek. A ruhákat is és az iratokat; mindent.
Ezek csak tárgyak, a sorsom tanúi; és én iszonyodom a tanúktól. A tanúk mindig a vád tanúi.
Tedd rájuk biztos és gyógyító kezed egy betörő, egy szerető, egy alvajáró, egy szemfényvesztő
mozdulatával a hold hűvös és ártó sugarai alatt.
Tudod, hogy figyelnek; táncolj ki a láthatatlan tekintetek fényköréből. Szép vagy ebben az
órában, milyen szép; figyellek, látlak. Fossz ki.
(A démont táncában harmadszor lepik meg; a harmadik alkalommal nem gyullad fel a villany.
A démon elhatározza magát a gyilkosságra - fojtogatás -; maszturbál a holttest fölött, kielégül;
azután kikutatja a holttestet, elveszi tárcáját, pénzét.)
Igen, ó igen, így jó, így finom. Szorongtam érted. Akármelyik szépséges mozdulatot elhibáz
hattad volna.
Szűk volt az idő, keskeny, mint az éden egy mongol szemhéjai között. És most vedd fel az
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ékszereidet.
(A démon feltűzi az ékszert, melyet korábban zsebrevágott; visszanéz a holttestre, rosszullét fog
ja el, öklendezve feltépi az ablakot. Lassan összeszedi magát; foga a holmit és kitáncol a szobá
ból; az ajtóból még visszavillan az arca.)
(A zene felcsattan: a démon bezuhan - betaszítják? - egy steril fehér környezetbe. Árnyékok; a
fehér papírtapéta expresszív gyűrődései, ráncai. A démon gyöngéden becézi az ékszert; majd foko
zatos kétségbeeséssel ébred a helyzetére.)
És most a négy fehér fal között maradsz az idők végeztéig. Ez lesz a remény halála. Nagyon
örülök neki. Túl szép voltál, túl erős; most megfizetsz mindenért. Ismerkedj meg a vereséggel;
meg fogod látni, milyen édes. Te következel. Itt nincs több trükk, nincs már több lehetőség.
Tudd meg végre azt, ami csak a gyengék számára van fenntartva. Kénytelen leszel az egyet
len menekvéshez fordulni; káprázataidban, melyek mindörökre tanúk nélkül maradnak, ragyo
gó szerepeket adsz majd magadnak csillogó életekben - és oly sokat, hogy nem marad erőd az
életre, ha visszakapnád is; kimerült leszel a dicsőség, gazdagság és erő túl száraz gyönyöreitől.
Élvezd, ahogy tudod, mélyen a celládban; mert szerelemmel gyűlöllek.
(A fehér tapéta lehull, bele a képbe, eltakarja az arcát. A kezdeti riadalom után letépi, maga alá
gyűri, viaskodik vele; a tapéta mögött fehér fal.)
Meg fogod látni, az élők világa soha nem lesz tőled eléggé távol. Egy halott ember létezését
kell itt elkezdened; és te ezt elfogadod, mint ahogy elfogadnád - ha halott lennél - a temetőt
lakóhelyül.
Zárd ki, zárd ki az életet, hogy megmenekülj a képektől, melyek üldözni fognak; nem szabad
semmit tenned, ami a külvilágra utal; másneműek vagytok.
Nem szabad tisztálkodnod, a higiéniával törődnöd, mozdulni is alig.. . várd meg, míg belep
nek az álmok.
(Lassan feltápászkodik, a saroknak dől; majd egy lépés előre; megkeresi a pozíciót, amelyben
mozdulatlan maradhat.)
De most végre VALAMILYEN vagy; végérvényes, az örökkévalóság módján. Taníts engem;
most már nem veszem le a szemem rólad; ha a mesterem tudsz lenni, megteszek akármit.
(Zene: Brahms: II., D-dúr szimfónia, I. tétel
Főszereplő: Udo Kiér; operatőr: Vető János)
1978. január 14.

ROBERTA
(Beadvány a Balázs Béla Stúdió részére)

A film: környezet. Nélkülözi ugyan - egyelőre - a taktilis elemeket, más érzékeinket vi
szont oly bőségesen kárpótolja, imitációs és reproduktív jellegét az időelem mély strukturálhatóságával, valamint a vetítés terrorisztikus játékszabályaival úgy tálalhatja, hogy a konkrétum
képét konkrétumként kell érzékelnünk. A vetítővászon magába szívja a nézőt, annyira, hogy
reális környezete a vetítés időtartamára nem a nézőtér, hanem a film lesz. A film nagyjából
éppolyan reális élmény, mint egy hallucináció; márpedig az igazán reális.
Ez azonban figyelmeztethet arra, hogy a film ennélfogva egy lehetséges túlvilág. Jelen va
gyunk valahol, események zajlanak körülöttünk anélkül, hogy a legkisebb befolyással lehetnénk
rájuk. A film tisztában van környezet-szerűségével: a környezet másvilág-jellegével annál rit
kábban. Ez gyakran kínzó feszültséget okoz, mert akár az események, akár a környezet, leg
többször mindkettő elég ismerős ahhoz, hogy megszokásból még mindig élő, sőt, éber ember
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ként akarjunk reagálni.
A kép eltávolítása, a közeg idegensége, mint tapasztalat, segíthet. Segíthet egy olyan tudatál
lapot megismerésében, melynek egyes részeit az álom Antilláiról ismerhetjük, anélkül, hogy
mögöttük megsejtenénk a kontinenst. Ez az idegenség ugyanakkor még sem lehet olyan távoli,
hogy a film elveszítse környezet-szerű érzékiségét és puszta intellektuális spekulációvá váljék;
veszélyérzékünk nem alhat el.
Az alábbi filmterv egy ilyen kaland megkísérlését szeretné magára vállalni.
Mivel a tervezett film szorosan vett „fiimi" problémája a formalizálás, a stilizálás, a fikcióte
remtés egyes kérdéseinek felvetése, ajánlatosnak látszott olyan közeget választani, mely imma
nens módon már tartalmazza ezeket, egyúttal azonban bizonyos „valóságirritációval" rendelke
zik. Tehát nem egyszerűen tudományos vagy formanyelvi kísérlet lenne, hanem játékfilm, mely
a játékfilm klasszikus örökségéből is merít, ezzel mintegy kontroliközegbe helyezve az esetle
gesen új elemeket.
A történet maga egy börtöncellában kezdődik és nagyrészt ott játszódik le; pontosabban egy
életfogytiglanra ítélt bűnöző kétségbeesett és kapkodó képzeletében, mely álmokkal, emlékek
kel és hallucinációkkal tapétázza ki a lágy hús, a romlékony emberi sors számára túlságosan
kemény falakat, narkotizálva önmagától és végletes helyzetétől, narcizmusában a leglehetetle
nebb menekvést választva: a költészetet. Az elzártság, a statáriális léthelyzet tovább stilizálja az
amúgy is rendhagyó személyiséget és gondolkozást, mely megkísérel profitálni ebből; saját kie
légülésére képeket alkot (saját kielégülésének képeit), melyek részben a populáris, sőt olcsó
képzelet adatait használják - tehát egyezményes jeleket - , de személyes tragédiájával átírja,
átépíti azokat, hogy védelmezzék. Két alkalommal érkezik zárkatársa, de egyikkel sem sikerül
elfogadható kapcsolatot találnia, nem is ambicionálja; ugyanolyan fantomképek, mint minden
ki, akinek lehetősége van visszajutni az életbe; jelenlétük csak egy individuálmitológiában elvi
selhető.
A négy emlékjelenet (a hajdani idill képe a lakásában; barátjával egy előkelő szállodahallban
ténferegnek, mint egy pszichikai „film"-állapotban; ismerőseivel egy bárban üzletel; barátja val
lomást tesz - megölt és kirabolt valakit - ) a kiemelésnek, stilizálásnak és expresszivitásnak
hasonló metódusát használja, mint a cellabeli jelenetek. Ebben a témakörben filmmel és videó
val („Öndivatbemutató", 1977., „A vendég", 1977., „A sötétség ékszerei", 1978.) korábban már
alapkísérleteket végeztem. A fiimi lehetőségek szerint sterilizált környezetben magárahagyott
személyiség és történet kénytelen megkísérelni a teljességet - egyedül, a kontextus segítsége
nélkül; megpróbál emblémaként viselkedni. Magárahagyottságuknál fogva még esetleges ku
darcuk (a személyiségé éppúgy, mint a stílusé) sem értéktelen, mert a film diktatúrája eleve a
tragédia játékszabályai közé kényszerítette őket, így érzékenységük és romlékonyságuk külön
megítélést érdemel. Ez a külön ítélet első szinten már a film narrációjában jelentkezik, mely
nek poézisével a film készítője magára vállalja a felelősséget realitás- és közvetlenség-igényünk
irritálásáért, kielégítésének (a filmtől elvárt és megszokott) módszereitől való eltérésért.
A történet egyes részeiben Jean Genet „Virágos Miasszonyunk" (Notre-Dame des Fleurs)
című regényének néhány fordulatára és passzusára támaszkodna; felépítésében és játékstílusá
ban segítségül hívná a zenét (Bruckner, Mahler és - amennyiben ez nem jelent szerzői jogi
problémát - Lou Reed és Roxy Music). Merítene az opera tradíciójából is (beállítások, tab
lók), igaz, nem annyira az opera „zenedráma" jellegében, mint inkább egyfajta - pszichikai
realitásként kezelhető - „színpadi érzékenység" felszínre hozatalában, érvényre juttatásában.
Tapasztalataim szerint a forgatás közben használt, a munka stimulálására helyesen megválasz
tott zene befolyása erősen érvényesül, nemcsak a színészek játékában, hanem pl. még a kép
kompozícióban is - és ez olyan jelenetek leforgatását teszi lehetővé, melyek különben (ilyen
vagy olyan okokból) nem születnének meg. Bizonyos mértékben már ezt a módszert alkalmaz
za a két videojáték (A vendég; A sötétség ékszerei), melyek közül az utóbbi - amellett, hogy
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önálló egész - már a fenti filmterv stúdiumának tekinthető, természetesen a video speciális és
szuverén közegében. Tagsági vetítését és vitáját már korábban kértem, úgy tudom, azóta be is
lett sorolva. (A video a film számára is szolgálhat új lehetőségekkel: 1. a videóról írt szö
vegeimet.)
A filmet cca. 60-70 perc közötti hosszúságra tervezem, fekete-fehér anyagra, trükkasztal
használattal. Ideiglenes címe: Roberta.
Elfogadása esetén az anyag - mivel meghatározott színészek részvételét igényli a munkában
- aránylag gyors, idei leforgatása nem csak kívánatos, de szükséges is. Kérem a T. Vezető
séget és a tagságot, hogy amennyiben a költségvetési problémák ezt nem akadályozzák, tegyék
lehetővé az indulást; de ha erre nincs mód, legalább egy előkészítési kerettel (vagy esetleg a
K 3 költségvetési lehetőségein belül) készíthessem el az anyag egy részét.
Budapest, 1978. február 26.
Tisztelettel:
Hajas Tibor

PERFORMANCE: A HALÁL SZEKSZEPILJE
(A kárhozat esztétikája)

A festő tesz egy kézmozdulatot, amelyre nem volt felkészülve. Az üzenet a kezén, a testén
keresztül érkezett, tehát megismételhetetlen. Ez világos beszéd.
A test az egyetlen valóban megbízható médium. Többé nem mer a képhez nyúlni. Olyasmi
jött létre, melynek nem ura többé, s melynek törvényeit nem ismeri. Életre hívott valamit, ami
nagyobb nála, és amelyről soha nem lehet biztos, nem fordul-e ellene.
Egy művészben eleve kell, hogy legyen valami önveszélyes. Ez azonban önmagában nem elé
gíti ki. Ugyanazt az előreláthatatlan, megváltó gesztust, mely nem az övé, mely kegyelemként
éri, mellyel nem ő választ, hanem őt választják, most már saját magán akarja végrehajtani, illet
ve végrehajtatni.
Műalkotássá kényszeríti magát; saját Gólemje lesz.
A művelet elkülöníti a többi embertől. Ettől kezdve csonka és embertelen.
Teljesértékűségéhez állandóan rá van szorulva a kegyelemnek arra a mozdulatára, amelyre
minden műalkotás, ki van szolgáltatva egy hatalomnak, melyről semmiféle információja nincs.
Ennek a hatalomnak a manökenje; egy bábu, egy viaszfigura. Egy bábu, meglehet kevésbé bo
nyolult, de lényegibb, mint egy ember. Lényegibb, mert a halál metaforája.
Alternatívák nincsenek. Alig van esély bármiféle tapasztalat túlélésére.
Akármelyik pillanat az utolsó lehet. A művész érzékeny a formára; a sorsra.
Megkezdi a kiképzést. A feladat eddig az volt, hogy továbbsegítse, vagy újrakezdje a világot.
Most már komolyabb dolga van. Meg kell állítania és be kell fejeznie. Övé az utolsó pillanat.
Eközben - éppen, mert ő dolgozik és nem rajta dolgoznak - pontosan ezt a pillanatot mu
lasztja el. Ezért történik minden performance az utolsó pillanat után, egy kísértetvilágban, a
purgatóriumban. Minden performance olyan Kasszandra-jóslat, melyet a jós maga nem képes
felfogni.
A performance a búcsúzás gesztusa, a búcsú lehetetlen kísérlete egy olyan állapotban, ami
kor már nem létezik semmi, amitől búcsút lehetne venni. Minden a határok mögött maradt. És
a határok ellenségeket választanak el, egymásnak viszolyogtatóan idegen birodalmakat.
A performer akarva-akaratlan túlkerül a történelmen; a veszély és a tapasztalat, mely a túl
oldalon várja, innen nézve lenyűgöző, de használhatatlan. Győz vagy alulmarad, egyre megy,
valótlan élmény mindkettő. A performer fizikai jelenléte szexuális erőtérben hat; az izgalmat
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azonban, melyet kivált, a halál vonzása, a halál szekszepilje teremti meg.
A performer egy bábu, mely a kegyelem pillanatában - mely, ha egyáltalán bekövetkezik,
mindig az utolsó valóságos pillanat után - lelket kap, életre kel.
Ez az élet nem hasonlít semmilyen más létezéshez; olyan intenzív, olyan égető.
És minél intenzívebb, annál manöken-szerűbb. Pokoli látvány. Mert minden, ami különbö
zik, gyanús; mert minden, ami teljes, idegen és a sötétségből ugrik elő; mert csak az esetleges
ség és a kudarc emberi. Az, aki saját magával kísérletezik, lemond emberi voltáról és
elkárhozik.
A performer belép saját víziójába. Onnan visszatekintve minden létező puszta káprázat, hal
lucináció, alacsonyrendű valóság. Minden alacsonyabb létfokon áll, mint amit megélni érde
mes. Két túlvilág, két pokol mered egymásra.
Budapest, 1978. március 7.

i

*

Hajas Tibor
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ÖT AKCIÓ

KIFULLADÁSIG

A Z ESEMÉNY

SZÜKSÉGLETEK

Az előadó csuklójánál fogva
egy autó után kötve fut végig
egy bizonyos útvonalat,
melynek utolsó szakaszán
a földre szórt magnézium-csík
fellobbanása világítja be a
„küzdelem" feladásának pillanatát.

Kötél
Autó
Fehér judó-ruha
Magnézium
Lezárt, de legalábbis
kontrollált útvonal
Asszisztensek

IDŐTARTAM

Fizikai erőnléttől és az autó sebességétől függően
5-től 20 percig, valamint az előkészületek.

A SÖTÉTSÉG

HUNYORGÁSA

A Z ESEMÉNY

SZÜKSÉGLETEK

A tökéletesen elsötétített
teremben fellobbanó fény
teszi láthatóvá,
hogy az előadó hátrakötött karjánál fogva
függ egy csigáról; a fény meggyújtott
ruhájától származik, melyet asszisztense
egy vödör vízzel azonnal elolt.
Egy ideig sötétség van;
majd percenként egy-egy magnéziumlobbanás.
A magnézium mennyisége egyre nagyobb,
míg a fehér fényben eltűnik a látvány.

Egy tökéletesen
elsötétített terem
Kötél
Csiga
Magnézium
Egy vödör víz
Asszisztensek

IDŐTARTAM

Kb. 10 perc, valamint az előkészületi idő
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KÉPKORBÁCSOLÁS

(XERXÉSZ)

A Z ESEMÉNY

SZÜKSÉGLETEK

Az előadó a fehér vásznat a magnézium
időnkénti fellobbanásaiban temperába
mártott korbáccsal üti.
Mivel a lobbanás rövidebb ideig tart,
mint a mozdulat,
az akció addig folyik,
míg - a kép elkészülte során a közönség előtt is világossá nem válik,
mit lát.

Egy tökéletesen elsötétített terem
Egy 3x3 méteres fehér vászon
Korbács
1-1,5 kg fekete vagy vörös
vagy sötétkék tempera
Magnézium
Asszisztensek

IDŐTARTAM

Kb. 30-40 perc, továbbá az előkészületi idő

IDŐPATAK

AZ ESEMÉNY

SZÜKSÉGLETEK

Az előadó egy tökéletesen elsötétített
teremben hangerősítő berendezésen keresztül
elnézést kér a közönségtől,
amiért „feltartja" őket,
amiért lelassítja a sorsuk folyását.
Engesztelésül felajánlja,
hogy saját idejével kárpótolja őket.
A felgyulladó reflektor fényében
asszisztense kórházi vérvételi tűvel
vért csapol a karjából;
az első cseppeket felnyalja
a jelenlévő farkaskutya.
A vér addig csepeg, amíg érzékelhetően
átveszi a csepegés az óra szerepét.

Egy tökéletesen elsötétített terem
Hangerősítő berendezés
(mikrofon, erősítő, két hangszóró)
Reflektor
Vérvételi tű
Kutya
Asszisztensek

IDŐTARTAM

15-30 perc, továbbá az előkészületi idő
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FEKETE

VAKU

A Z ESEMÉNY

SZÜKSÉGLETEK

Az előadó egy tökéletesen elsötétített
teremben a közönségnek a sötétség által
megváltoztatott, „átírt" teremről
és szituációról beszél.
A szöveg után egy ideig csend;
majd a terem közepén állványon
rögzített fényképezőgép fellobbanó
vakuja megvilágítja a képet:
az előadó összekötözött csuklójánál fogva
függ egy csigáról,
szeme fekete kendővel bekötve.
A kezében lévő fényképezőgép vakujával
megpróbál ugyanakkor villantani,
mint az önkioldóval működő állványos gép.
Ha már nem tud válaszolni,
a másik gép még 4-5 felvételt készít;
majd egy asszisztens meggyújt
egy adag magnéziumot az előadó lába alatt.
A fényre zene indul.

Egy tökéletesen elsötétített terem
Hangerősítő berendezés
(mikrofon, erősítő, két hangszóró)
Kötél
Csiga
Két fényképezőgép, vakuval
Fényképezőgép-állvány
Magnézium
Lemezjátszó
Asszisztensek

IDŐTARTAM

15-20 perc, valamint az előkészületi idő.
Első ízben kivitelezve a varsói nemzetközi performance fesztiválon, 1978. ápnlis.

13d

ÉRINTÉS
rádió-performance

Igen, jól hallod, én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbálja
lak megérinteni; megérinteni olyan leheletfmoman és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig
nem is álmodtál. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik, csak ve
led játszik; hozzád simul, megkísérel alkalmazkodni hozzád, testet ölteni a szobádban; az enyé
met. Dőlj hátra, engedd el magad, húnyd le a szemed. így akarlak. Nem valamit hallgatsz, ha
nem engem - és ez elég. Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. Felismersz a legparányibb in
formációból is - kicsit túlságosan is jól ismersz, nem?
De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked; én viszont egyedül vagyok, mintegy
vakon és süketen és pusztán magammal kell beérjem. Az emlékeimet, a képzeletemet kell ta
pogassam úgy, hogy te érezd. Erezd úgy, hogy válaszolj is rá, mozogj együtt velem, javíts ki,
ahol hibázom - mert én nem észlelek belőled semmit, csak magamat. Én megteszek mindent;
megtöltöm a szobádat, óriási leszek vagy pici, hogy módod legyen válogatni, halkítani vagy hangosítani, ahol úgy kívánod; módod legyen úgy bánni velem, mint egy tárggyal, olyan szégyente
lenül és szabadon, csak a saját gyönyörűségedre.
Micsoda izgalom, hogy tárgy lehetek a számodra! Élj vele; próbáld a hangszínt is! És mi
csoda tárgy vagy te nekem, micsoda ellenállás nélküli bemutatót tarthatok magamnak rajtad,
mennyire megrészegülhetek magamtól! Ha! érzed? Finom volt? Gyötörjelek, vagy simogassa
lak?
És ráadásul ez a rengeteg idegen! Ez a sok férfi, nő, gyerek, aki leskelődik, ez a sok hallga
tó, aki mind részt vesz a történetünkben, ami az ő jelenlétüktől lesz igazán teljes, igazán izgató!
- Hé! ti mikor kerültök sorra? és mire fogtok kelleni? Készüljetek!
Sietnünk kell. Lejár az időnk. Gyorsan. Ez a magányos tánc ország-világ előtt nem tarthat
örökké. Siess. Én elvégeztem, amit akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül.

Az elektronikus hangzás nem szabadul meg végig az emberi hangtól, a biológiai szférában produ
kál, azt változtatja, azt emeli, süllyeszti, nyiijtja. Szerepe kb. a sebészeti műszer intervenciója és a
gyógyszer stimulációs hatása között ingadozik, tehát alárendelt, de döntő és lélfontosságii szerepet
vállal. Nem háttér, hanem cselekmény.
Elhangzott a Kossuth Rádióban 1979. február 2-án
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JOVÁNOVICS GYÖRGY
„CAUSA SINE QUA NON”
avagy a feltétel éneimében szükséges, vagy még az okozat létrehozásához megkövetelt ok

Zongora áll fűben. A zongorába középen függőlegesen 20-25 cm átmérőjű lyuk fúrandó. Az
eseményben résztvevők legidősebbje ültessen el a zongora alatt egy gyümölcsfa magot, majd
egy fémcsövet (kályhacső) illesszen a zongorába vágott lyukba úgy, hogy az az elültetett mag
körül legyen a földbe beütve, de 10-20 cm-re álljon még ki felül a zongorából is. Növekedjen a
gyümölcsfa a csőben, s ha felül már kibukkan, az elültető személy (ha ő közben meghalt, he
lyette az, aki legközelebbi kapcsolatban volt vele az eredeti esemény résztvevői közül s emen
nek sírjához most is kijár) - vegye ki a zongorából a csövet.
1971

LEVÉL BEKE LÁSZLÓHOZ
(A művész a felkérő levélre adott válaszát magnetofonszalag formájában küldte el. Alábbiakban a
hangfelvétel szövegét adjuk, a lehetőségekhez képest híven ragaszkodva az eredetihez. - B.L.)

Kedves Laci! Különböző okok miatt igen nagy késéssel kaptam kézhez leveledet, mely így szól:
Kedves barátom, ezúton kérlek, vegyél részt az általam javasolt Elképzelés c. kísérleti, tanul
mányi és dokumentatív jellegű munkában, melynek célja 1) helyzetkép felrajzolása a mai ma
gyar művészet néhány törekvésének pillanatnyi állásáról; 2) a közismert kiállítási, publikációs
stb. nehézségek áthidalása. Az akció lényege egy csupán gondolatban realizálódó kiállítás létre
hozása, melynek anyaga mindazonáltal pontosan dokumentált. Bármilyen, és tetszés szerinti
számú művészi megnyilvánulással lehet szerepelni. Tárgyak, folyamatok, helyzetek stb. Egyet
len feltétel, hogy a műről olyan leírás készüljön, melynek alapján elképzelést nyerhetünk róla,
ezért kívánatos a leíráson túlmenőleg, minél teljesebb dokumentáció beküldése (vázlatok, fo
tók stb.), tehát a mű egyenlő: az elképzelés dokumentációja. A beküldött anyag előreláthatóan
szabványméretű iratgyűjtő dossziékba kerül, művésznevek szerint betűrendben, és minden ér
deklődő számára megtekinthetővé válik. A felkérő leveleket a következő művészeknek küldtem
meg: attalai, bak, balaskó, csáji, csiky, donáth, erdély, fajó, ficzek, gulyás, haraszty, hencze, jovánovics, keserű, kismányoki, lakner, lantos, major, méhes, nádler, pauer, pinczehelyi, szentjóby, szíjártó, tandori, tót, türk. Amennyiben javaslatommal egyetértesz, juttasd el anyagodat
1971. szeptember 31-ig címemre, Budapest IX. Thaly Kálmán u. 56. Budapest 1971. augusztus
4. Üdvözlettel Beke László. Nagyon sajnálom, hogy csak ma, tehát 1971. november 29-én tud
tam annyi időt szakítani, hogy egyáltalán válaszoljak neked, ha nem is írásban, mert most még
arra sincs időm, hogy írógéphez jussak, hanem csak így magnetofonszalagra mondva. Késésem
oka, az elfoglaltság, éppen az, ami miatt, sajnos, közös munkátokban sem tudok résztvenni:
idestova két éve Lenin-sakkjátszmákat rekonstruálok. A Lenin-centenáriumi évben a magyar
sajtóban megjelent emlékezésekből vettem, hogy Lenin szívesen és jól sakkozott. Ezt a játékot
édesapjától és testvéreitől tanulta, akik szintén jó sakkozók voltak. Lenin jó tanítványnak bizo
nyult, hamarosan mind édesapját, mind testvéreit megverte. A Népszava egyik száma szerint
Lenin egyszer egy kazanyi elsőosztályú sakkozónak bástyaelőnyt adva, a tábla megtekintése
nélkül, sakknyelven szólva, vakon játszott, miközben a táblának háttal állva biliárdozott, és fej
ben számolta a poénokat. A sakk az egyetlen objektív játék; az ún. sakkírás segítségével min136

den játszma maradéktalanul és tökéletesen megőrizhető és újra lejátszható. A kíváncsiság és a
tisztelet vezetett, amikor szerettem volna Lenin játszmáiból néhányat megtekinteni. Érdeklő
désem, sajnos, a77^1 az eredménnyel járt, hogy úgy látszik, nem maradt fönn Lenin-játszma.
Ekkor azonban meglepő ötletem támadt. Egy véletlen segített hozzá. Megismerkedtem Buda
pesten egy moszkvai fiatallal, ciki szintén szenvedélyes amatőr sakkozó, s bár minősítése nincs,
játékereje jó elsőosztályú, sőt talán mesterjelölt szintet ér el. Egyébként ő is, mint én, szobrász,
a neves szovjet Nuszberg kinetikus csoport tagja. Ismeretségünket természetesen ennek kö
szönhettük, s a kellemes, de fárasztó szakmai beszélgetések után a klub sakkasztalánál Leninre
terelődve a szó, derült ki, a szovjet fiatal is mennyire kíváncsi lenne a nagy forradalmár játsz
máira. És ekkor megszületett bennünk az elhatározás. Közös munkánknak ez az előzménye, és
most már talán eredménye is beérni látszik. Sajnos, az említett kazanyi partinak, úgy látszik,
nem maradt nyoma. Rendkívüli örömünkre szolgál azonban, hogy nemcsak néhány játszmabe
fejezést, és játszmaállást, de mintegy féltucatnyi, dokumentumokkal bizonyíthatóan eredeti Lenin-partit sikerült rekonstruálnunk. Ezzel történelmi kutatásunk első szakaszának végéhez ér
tünk. A dokumentumok egyeztetése, ellenőrzése, a játszmák elemzése, a kötetbe rendezés fo
lyik. Ez, ha jól megy, egyszerre fog magyar és orosz nyelven megjelenni. Belátod bizonyára
ezek után te is, mostanában más munkára nem jutott időm. Kárpótlásul azonban, hogy valami
örömet okozzak, ha érdekel, megmutatok valamit abból, amit idáig rajtunk kívül csak a mun
kánkban résztvevők, történészek, politikusok, sakkozók élvezhettek. Orosz védelem. Világos:
Lenin, sötét: századeleji ismeretlen játszó. Egy, e négy, e öt, kettő, huszár ef három, huszár ef
hat. Az orosz védelem jellegét adó megnyitó lépések: három, huszár üt e öt, dé hat, négy, hu
szár ef három, huszár üt e négy, öt, vezér e kettő, vezér e hét. Hat dé három, huszár ef hat, hét
futó gé öt, futó e hat. A fő változat itt hét vezér üt e kettő sakk, futó üt e kettő, sötét azonban
két tempóval így is elmarad a fejlődésben. Most viszont huszár cé három után fenyeget a hu
szár e négy. Nyolc huszár cé három, há hat. Kilenc futó há négy, gé öt, tíz, futó gé három, futó
gé hét. Tíz dé négy, felkiáltójel, huszár cé hat. Nem jobb huszár bé dé hét sem, mert abban az
esetben a cé hét pont védtelensége miatt fenyeget huszár bé öt. Tizenkettő hosszúsánc, huszár
dé öt, tizenhárom, vezér bé öt. Felkiáltójel, kitűnő lépés. Lenin erélyesen rámutat a fejlődés
ben elmaradt sötét tábor gyenge pontjaira. Sötét még mindig nem sáncolhat, mert a vezér má
sodszor is támad dé ötre, ezen kívül támadja a bé hét pontot, és közvetve a cé hat, a nyolc pon
tokat is. Huszár üt cé három. Tizennégy bé üt cé, gé négy, kérdőjel. Most se ment a sánc dé öt
miatt. Lenin erre láványos stílusban nyeri meg a játszmát. Tizenöt, vezér üt bé hét, király dé
hét. Tizenhat, huszár e öt sakk, felkiáltójel, futó üt e öt. Tizenhét dé üt e, bástya há bé nyolc.
Tizennyolc vezér üt cé hét sakk, két felkiáltójel. Király üt cé hét. Tizenkilenc e üt dé sakk, ve
zér üt dé hat. Húsz, futó üt dé hat sakk, király üt bé hat, huszonegy futó üt bé nyolc, bástya bé
nyolc, huszonkettő király bé kettő, király a öt, sakk, huszonhárom király a egy, és sötét feladta.
Egy más alkalommal Lenin és ellenfele között ez az állás jött létre: a világossal játszó Lenin
bábui állanak: király cé egy, vezér e kettő, bástya dé egy és e egy, futár ef egy és há négy, hu
szár ef hat. Gyalogok: a három, bé kettő, cé kettő, ef három, gé kettő, gé hat. Sötét: király ef
nyolc, vezér gé hét, bástya a nyolc, cé hét, futó e hat, há nyolc, huszár cé nyolc, gyalogok: a hat,
bé öt, dé hat, e öt, ef öt és há hat. Csak ez az állás maradt fenn, a megelőző lépéseket nem si
került rekonstruálni, sőt sajnos a folytatást is csak körülbelül, nem pontos és egzakt lefolyásá
ban. A fölényes és nyertnek mondható állást valószínű, elnézés folytán Lenin elvesztette. Csak
annyit tudunk, hogy később sötét vezér cé kettőre sakkal ütött, és világos ekkor feladta. Itt csak
következtetni tudunk a játék lefolyására abból a tényből, hogy a vezér cé kettő sakkra Lenin
föladta. Közben valószínűleg ugyanis világos álláselőnyét kihasználva támadásba lendült a ve
zér, és az e egy bástya előrébb merészkedett, a király a biztonságosabb bé egy mezőre lépett,
csakhogy eközben a dé egy bástya védtelenül maradt. Most ezek után csak tisztán sakk-szem
pontból elemezve a következők mondhatók el: a figurák állásából valószínű, hogy szicíliai vé137

dclmű megnyitás volt. A világos és sötét haderő fejlődésében kirívó ellentétet tapasztalunk. Vi
lágos szinte valamennyi tisztjét mozgósította, sötét figurái szétszórtan, az összjáték hiányában
helyezkednek el. Ha azonban a támadás nem üt át, hosszú távon még sötét is reménykedhet
bástyájának nyílt, futóinak majdan kinyíló vonalán támadást szervezni a világos király ellen.
Mert a világos tábor is érzi egy erős gyalogcentrum hiányát. S bár világos már most örökös
sakkal döntetlent tarthat, a visszamaradt és gyenge dé hat gyalog védelmét cé nyolcról ellátó
huszár helyzete által meggyengült alapsor hihetetlenül szép, és azonnal nyerő kombinációt tesz
lehetővé. Lenin figyelmét ez a kombináció hogy kerülhette el?! Annál is érthetetlenebb, mert
motívumában rokonságot mutat az előző játszmában látott kombinációval. Itt is, mint ott, vilá
gos vezérét adhatja egyetlen gyalogért. Különbség persze az, hogy itt a vezérlépés nem sakkal
történik, valamint, hogy a vezér leütése az áldozat elfogadása esetén világosnak nincs szüksége
a vezér visszanyerésére, az anyagi egyensúly helyreállítására, mert feladványszerű mattot adhat.
A nyerő lépés tehát: egy vezér üt e öt, két felkiáltójel. Ha most sötét üti a vezért, dé üt e, akkor
kettő bástya dé nyolc sakk, király e hét sakk, és, sajnos a befejezés duálos, viszont annál szebb,
mert három, huszár gé nyolc, feltakart kettős sakk és matt. Vagy: huszár dé öt, feltakart kettős
sakk és matt. Mindebből következik tehát, hogy az áldozatot sötét nem fogadhatja el, könnyen
meggyőződhetünk azonban, hogy bármilyen más védőlépésre el van veszve, mert egyébként a
gyalogvesztés mellett most ütésben áll e hat futója. Ha ez a figura ellép ef hétre vagy dé hétre,
akkor a vezér végleges feláldozásával e nyolc sakk, futó üt e nyolc, bástya üt e nyolc sakk és
matt. Nem segít sötéten, ha a vezérével kiüti az ef hat huszárt, azzal az elgondolással, hogy a
futóval való ütés után most már ő is ütheti gyalogjával a vezért, csakhogy bástya dé nyolc sakk,
így is matt. Jobbnak látszik tehát, hogyha sötét bástya e hét lépéssel védi meg futóját. Végül ki
ütheti sötét a dé hat gyalogot, a vezér üt e hat, futó üt ef hat, vezér üt ef hat sakk, vezér üt ef
hat, futó üt ef hat után azonban teljes tiszthátrányban marad. Hogy a rám háruló feladatoknak
eleget tudjak tenni, az utóbbi időben sokat kellett foglalkoznom sakktudásom elmélyítésével is.
Megnyitáselméleti ismereteim továbbcsiszolva készülök minősítő versenyeken is indulni. Az
eddig rekonstruált játszmák elemzéseit Sz. magyar mesterrel ellenőriztettem. Az előbb bemu
tatott játszmavégződéssel kapcsolatban például a következő megjegyzést tette: nem kételkedik
rekonstrukciós munkánk hitelességében és lelkiismeretességében, mégis meggondolandó, nem
követtünk-e el valahol hibát. Arra gondolt, az előző állásban sötétnek nem állt há haton gya
logja, mert abban az esetben az egész általam felfedezett és elemzett kombináció nem megy.
Nehezen tudja ugyanis elképzelni, hogy Lenin ne látta volna meg a nyerő lépést. Mi azonban
még egyszer mindennek utánanéztünk, és határozottan kijelenthetjük, hogy sötétnek volt gya
logja há haton. Befejezésül most már csak annyit: ha netán a sakkjátszmák írásának, jegyzésé
nek módját nem ismered, tudasd ezt velem valamilyen úton-módon, és én írásban megküldöm
neked a bemutatott kettőt. Kezdeményezésedet egyébként nagyon érdekesnek tartom, és valamennyiőtöknek jó munkát kívánok.
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L. W. EXTATIKUS MARIONETT

ÉLETNAGYSÁGÚ ÉS KISEBB, MINIMÁLISAN MOZGÓ ÉS MOZDULATLAN
BÁBUKRA; BUNRAKU BÁBU ÖNARCKÉPRE; KEMPELEN FELESÉGÉRE, ANNA
ASSZONYRA VAGY TERÉZ LÁNYÁRA; A KEMPELEN AUTOMATA
HAMISÍTVÁNYÁRA; A KEMPELEN AUTOMATA TITKÁNAK E. A. POE-ÉTÓL
ELTÉRŐ MAGYARÁZATÁNAK KÍSÉRLETÉRE; EMLÉKLÁDÁRA; ÁTVÁLTOZÓ
SZÍNTÉRRE; MARIONETTDÍSZLETRE; HOLOGRÁFIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA NEM
LÉZERREL, TEHÁT YOUNG- VAGY MICHELSON-FÉLE INTERFEROMETRIA
SEGÍTSÉGÉVEL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKRE; HOMÁLYOS KÉPEK JAVÍTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEKRE; KIS EMANÁCIÓRA; VAKON SAKKOZÁSRA;
SAKKJÁTSZMA LEJEGYZÉSÉRE; SAKKJÁTSZÓ TITKOS BEFOLYÁSOLÁSÁNAK
(ZAVARÁSÁNAK) EGY LEHETSÉGES (AJÁNLOTT) MÓDJÁRA; J. GY. HELYÉRE E
KÖRNYEZETBEN; EGYÁLTALÁN: NÉHÁNY MÁS NEVEZETES HELYRE ITT;
PSZEUDO-DRAPÉRIÁS KATAFALKRA; MONTÁZSRA; ÍRÓ, SAKKFIGURÁVAL
LÉPŐ, MARIONETTKÖTÉL MOZGATÓ KEZEKRE; POZITÍV, NEGATÍV ÉS „VAK"
CAMERA OBSCURÁKRA; ANTI-AMES SZOBÁRA; ANTI-AMES FIGURA
KONSTELLÁCIÓRA; FORDÍTOTT GRAVITÁCIÓRA; CIRIL BETŰS SZŐNYEGRE;
KEPLER CSILLAGÁSZ ÉS TÁJ MATEMATIKUS EGY ALKOTÁSÁRA; J. GY.
SZOBROKRA; EGY MAJDANI KIÁLLÍTÁS EGY DARABJÁRA; MEGFIGYELÉSRE;
ELTÜNTETÉSRE; TITOKRA; MAGYARÁZÓ SZÖVEGEKRE; FOTÓKRA; FÉNYRE;
SÖTÉTRE; AZ OSAKAI BUNRAKU-ZA MARIONETTET KÍSÉRŐ HANGSZER, A
SAMIZEN HANGJÁNAK REKONSTRUKCIÓJÁRA.

A férfi és női démonok: inkubuszok és szukkubuszok. Démonoknak és embereknek lehet-e kö
zös gyermeke? Tulajdonképpen nem, de már Aquinói Szent Tamás is lehetségesnek tartja, bi
zonyos módon. Az ő elmélete szerint a testetlen szellemek a közösülés alkalmával testet képe
sek ölteni, de nem az inkubuszok magjából születik a gyermek, hanem a hímnemű démon, mi
előtt még asszonnyal közösülne, női alakban előzőleg férfit csábít el, és a férfi magjával termé
kenyíti meg az asszonyt.
Ezért fontos, hogy a közösülés előtt az inkubuszok hosszú ideig szukkubuszok alakjában kísért
sék a férfiakat...
(Fónagy Iván: A mágia)

„L.W. J. GY.-VEL VAKON SAKKOZIK ÉS LÉP, MIUTÁN TENYERE AZ AUTOMATÁ
BAN MEGBÚJT SZEMÉLYTŐL EREDŐ GYENGE FÉNYJELET ÉRZÉKELI... "

Jovánovics György 1980. január 2-i bemutatóján, ili. kiállításán a budapesti Francia Intézetben magnetofonról elhangzott szöveg. Saját zenedarab
követte. A hallgatóság ezzel az információs ráhangolással ment át a következő teljesen sötét terembe, ahol (szinte) egyenként mehetett végig sorrendben
három tárgyon: az életnagyságú-élethű Liza W iathruck bábun, egy camera obscurán, amelyben - különböző fénykapcsolásra - Ajtorjai Sándor öngyilkos
festőművész keze és, előtte, egy babaszoba volt látható, végül egy camera obscurából kivetített szinte bélyegnagyságú képen, amelyet a látogató foghatott
fel és fókuszolhatott, egy a mennyezetről fonálon lógó papírlapra.
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1974 nyarán Párizsban gyakran betértem a Café d’Anglcterre-be, ahol az emeleti rész a
sakkozók birodalma. Barátom bemutatott a kör vezetőjének, egy idős, de még ráncosán is
széparcú, hihetetlenül egyenes tartású hölgynek, egykori női sakkbajnoknak. Sok magyar, még
több jugoszláv jár ide - nem vetik meg őket. Madame néhány udvarias gyorsjátszmát órával
(ötperceseket) velem is váltott.
Hazajőve véletlenül és csak később akadt kezembe egy könyv, benne egy fotó, melyen Madame
Sakkot újra láttam - fiatal korában. A kép aláírása ez volt: „Egy párisi antikváriumban talált
régi sakkautomatát kijavítás után mint Kempelen automatáját mutatták be. A megtisztelő
játszmát Franciaország sakkbajnoknője - Chaudé de Silans asszony játssza a ’törökkel’."
Nem mondhatnám, hogy Madame Sakk becsapott. A sakk az egyetlen objektív játék. A SAKK
AZ A JÁTÉK, AMELYBEN NEM LEHET CSALNI!
*

De Micheli „Az avantgardizmus" c. könyvében (a magyar kiadás 177. oldalán) A Voltairekabaré Zürichben c. fejezetben ezt írja:
„A Voltaire-kabaré a Spiegelgasse 1. szám alatt volt. Ugyanebben az évben, ugyanezen utca 12cs számú házában lakott Lenin is feleségével, Krupszkajával. A dadaisták gyakorta találkoztak
Leninnel az utcán, de egyáltalán nem tudták, kiről van szó. Lacőte szerint Tzara még sakkozott
is Leninnel a Terasse Kávéházban."
Ezt a játszmát is sikerült rekonstruálnom.
Szabálytalan megnyitás. Világos: Vlagyimir Iljics Lenin, sötét: Tristan Tzara. Egy. E négy, a
hat. (Tzara mindig egyéni megnyitásokat játszott, világossal egy. A négyet, sötéttel egy. - , a
hatot húzott. Saját szavai szerint csak az volt a célja, hogy ellenfeleit önálló gondolkodásra
kényszerítse. Persze az ilyen modern kezelés itt többnyire csak lépéscsere, előbb utóbb valame
lyik ismert rendszer áll elő.) Kettő. Dé négy, cé öt.+ Három. Huszár ef három, e hat. Négy. Dé
öt, Huszár ef hat. Öt. Dé üt e, ef üt e. Hat. E öt, Huszár dé öt. Hét. Cé négy. Huszár bé négy.
Nyolc. Futó e kettő, Futó e hét. Kilenc. Huszár cé három, sánc. Tíz. Sánc, Vezér cé hét. Tizen
egy. Bástya e egy, Huszár négy cé hat. Tizenkettő. Futó ef egy, Bástya ef öt. Tizenhárom. Ve
zér e kettő, Huszár dé négy. Tizennégy. Vezér e négy, Huszár üt ef három, sakk. Tizenöt. Ef üt
gé, Huszár cé hat. Tizenhat. Huszár dé öt, felkiáltójel, Vezér dé nyolc. Tizenhét. Huszár üt e
hét, sakk, Vezér üt e hét. Tizennyolc. Ef négy, Vezér há négy. Tizenkilenc. Vezér gé kettő, Hu
szár dé négy. Húsz. Futó dé három, Bástya há öt. Huszonegy. Futó e négy, Bástya bé nyolc.
Huszonkettő. Király há egy, bé öt. Huszonhárom. Bástya gé egy (Idáig világos gondosan, kö
rültekintően védekezett. Ezzel a lépéssel az ellentámadás kezdődik.), - Huszár ef öt. (Szelle
mesen védi a mattot a sötét. Természetesen gé hat nem ment Futó üti gé hat miatt. Most a
Huszár ütésére huszonnégy - , Futó bé hét. Huszonöt. Ef három, Futó üt ef három a há kettőn
fenyegető matt miatt nyeri a világos Vezért. Az állás végletekig kiélezett, mindkét fél szélsősé
ges kockázatokat vállalva játszik. Aki először hibázik, veszít.) Huszonnégy. Ef három, Futó bé
hét. Huszonöt. Cé üt bé, a üt bé. Huszonhat. Futó e három, Vezér e hét. (Világos győztesen
került ki a közelharcból. Sötét támadó tisztjei visszaszorulnak.) Huszonhét. Futó üt ef öt, Bás
tya üt ef öt. Huszonnyolc. Futó üt cé öt, Vezér ef hét. Huszonkilenc. Futó e három, Bástya üt e
öt, kérdőjel. (Súlyos hiba. Tzara elnézte világos következő közbeiktatását.) Harminc. Futó dé
négy, felkiáltójel, dé hat. Harmincegy. Bástya a ef egy. (Ez a hidegvérű, kiváró lépés jobb, mint
a minőségnyerés.) - , gé hat. Harminckettő. Ef üt e, dé üt e. Harminchárom. Futó üt e öt, Bás
tya ef nyolc. Harmincnégy. Futó dé hat, Futó üt ef három. Harmincöt. Bástya üt ef három, Ve-

(Máris Szicíliai színezete van a játéknak.)
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zér üt ef három. Harminchat. Futó üt ef nyolc, Vezér üt ef nyolc. Harminchét. Vezér e négy,
Vezér ef hat. Harmincnyolc. Bástya e egy és sötét feladta.
*

Miután a fenti szöveget Major János barátom elolvasta, jónéhány nap után azzal hívott fel,
hogy a rekonstruált játszmához fűzött elemzésemben hibát talált. Eszerint sötét huszonkilencedik lépése nem hogy hiba, hanem feladványszerűen rejtett, rendkívül szép lépésekkel döntet
lenre vezető mentőkombináció kezdete.
Tehát: Huszonkilenc. - , Bástya üt e öt. Harminc. Futó dé négy, Bástya há öt. Harmincegy. Fu
tó üt gé hét, Bástya gé öt, két felkiáltójel. Jól látható, hogy erre a lépésre sötét visszanyeri gya
logját és a minőséget s világos kisebb pozícióelőnye ellenére a bástya-vezér végjátékban nyerés
már nemigen látható. Ez azt jelenti, hogy a sötét huszonkilencedik lépése után tett kérdőjelet
felkiáltójelre javíthatjuk.
*

Egy játszmavégződés.
Altorjai Sándor festőbarátommal váltott partijaim közül jegyzeteimben a legkorábbi dátummal
találtam. Budapest, 1959. IX. 10.
Világos: Jovánovics. Király há egy. Vezér e hat. Futó cé egy, dé három. Huszár gé három, há
négy. Gyalogok a kettő, bé három, gé kettő, há kettő. Sötét: Altorjai. Király há nyolc. Vezér a
egy. Bástya ef nyolc. Futó cé öt. Huszár dé hét. Gyalogok a hét, bé hét, cé hat, gé hét, há hét. A
folytatás: Egy. Huszár gé hat, sakk, há üt gé. Kettő. Vezér há három, sakk, Király gé nyolc. Há
rom. Futó cé négy sakk, Bástya ef hét. Négy. Futó ef hét üt, sakk, Király ef hét üt. Öt. Vezér dé
hét üt, sakk, Király gé nyolc. Hat. Vezér dé kettő, és világos nyert.
*
„BÚCSÚLÁDA. - MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA-TEMETÉSRE.
(ÁLHOLOGRAFIKUS KOPORSÓ. ALKOHOLOGRAFIKUS KOPORSÓ.)"
Készülék a sakkozó török távolból való működtetésére, melyet E. A. Poe nem fedezett fel, fi
gyelmét elkerülte.
*
1769-ben, mikor Kempelen Pozsonyból Bécsbe utazott, már várták a francia király követeit,
akik majd a leendő XVI. Lajos király, akkori trónörökös számára feleségül kérik Mária Teré
zia lányát, Marie Antoinet-et. Mária Terézia megbízta Kempelent valami „mekánikai" látvá
nyosságot készítene az akkori divat szerint, „mely még sohasem volt". Ez nem volt könnyű. Ca
mus már a gyermek XIV. Lajos mulattatására készített egy androidát. „Behoztak a szobába egy
körülbelül négy négyzetláb nagyságú asztalt, és előkészítették a bemutatóra. Az asztal lapjára
tettek egy hat hüvelyk hosszú, fából faragott kocsit, amely elé ugyanebből az anyagból levő két
lovat fogtak. Az egyik, leeresztett ablakon át látható volt, hogy a hátsó ülésen egy hölgy foglal
helyet. A bakon egy kocsis fogta a gyeplőt, hátul lakáj és apród ült. Camus ekkor bekapcsolta a
rugót; erre a kocsis pattantott az ostorával, a lovak pedig a legtermészetesebb mozgással meg
indultak az asztalon és húzni kezdték a kocsit. Amikor ebben az irányban tovább már nem jut
hattak, hirtelen balra fordultak, a kocsi derékszögben elkanyarodott és folytatta útját az asztal
szélén. így haladt egészen addig, amíg odaért, ahol az ifjú herceg ült székén. Ekkor megállt, az
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apród leszállt és kinyitotta az ajtót, a hölgy kilépett a kocsiból és átnyújtott egy kérvényt őfelsé
gének. Ezután visszaszállt a kocsiba. Az apród felhajtotta a kocsilépcsőt, újra elfoglalta helyét,
a kocsis lovai közé csapott, a kocsi visszahajtott eredeti helyére." Kempelen hazautazott és „hat
holnapok alatt készen volt a sakkmasina. „Mária Terézia jelenlétében Cobenzl gróffal játszotta
az első partit - és nyert. Világosabb elmék előtt nyilvánvaló volt, hogy gép nem sakkozhat. A
mai komputeres sakkgépek alig érik el a harmadosztályú sakkminősítési szintet, Kempelen au
tomatája pedig, bár nem volt verhetetlen, mesterien játszott, annak idején ötven partiját részle
tes elemzéssel közzé is tették Londonban. Történelmi tény, többek között Napóleonnal is ját
szott. Kempelen tehát, számítva a gyanakvókra, minden egyes bemutató előtt megmutatta a
szerkezet belsejét. Sorra kinyitotta az ajtókat, kihúzta a fiókokat, hátulról gyertyát tartott, a né
zők keresztülláthattak a fogaskerekek, emeltyűk sűrű szerkezetén, de bent senkit nem lehetett
látni. Ha valóban volt mégis ember a szerkezetben, Kempelen valami csodálatos módon, tük
rökkel, optikai fogásokkal eltüntette azt. Ott volt a szemük előtt, de nem láthatta senki. Hogy
ez miként lehetséges, annak elismerten legvalószínűbb megfejtését egy értekezésében E. A.
Poe adta meg.
Ma már másfajta megoldást is el tudunk képzelni...
*
,A múlt rekonstruálásának egyáltalán nem magától értetődő feltétele, hogy a természeti
törvények a világegyetem egész története folyamán változatlanok maradtak. "
*
K. F. saját marionett darabjához a díszlet makettjét építette. Belépett K. F. -né.
K. F.: Maradj egy kicsit ott. Ülj csak ott, és tégy úgy, mintha mondjuk lépnél egy sakkfigu
rával.
(Megjegyzem: K. F.-né balkezes volt. )
K. F.-né: Most mit csinálsz, miért maradjak itt?
K. F.: Ha itt és azután itt meggyújtok egy villanyégőt, vagy egy gyertyát - ez egyre megy - ,
egyre halványodik a képed, amit kétszeresen is látok, végül teljesen el is tűnik.
És aznap, éppen csak egyetlen napra megfordult a gravitáció iránya. Vagy nem fordult meg
magától, de K. F. rájött, hogyan lehet megfordítani.

„L. W. MARIONETTBABÁI AZ ABLAKON KINÉZVE KEPLER TÁJ MATEMATIKUS
CSODÁLATOS ALKOTÁSÁBAN GYÖNYÖRKÖDNEK. "

A kilenclukú emberi testtel ellentétben nyílásaik számát tekintve a tárgyak rendkívüli változa
tosságot mutatnak. A szivacs és a szita. A golyóálló mellény. Ezen négy luk van és mondják,
több nem nem is lesz rajta. Két nyílású egy szoba, melyen egy ajtó és egy ablak van. Egynyílású
a palack és a legtöbb piramis.
A camera obscura egy zárt doboz, melyen szintén egy nevezetes nyílás van. Ezen csak a fény
közeledik, és megnevezzük hullámhosszát, megnevezzük a nyílás és a kép távolságát, ezeken
keresztül pedig a nyílás átmérőjét. A képlet:
d optimális = 2 X0, 95 Xnégyzetgyök f x lambda
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ahol f a képsík és a luk közti távolság, lambda a fény hullámhossza.
Mikor a doboz belsejében van fény és kint van sötét, a kép belülről kifelé tör. Ilyenkor neve
zem negatív camera obscurának. A gyenge, bizonytalanul elmosódó színes fénypászmában egy
fehér papírlappal, vagy fehérre festett tenyerünkkel kikereshetjük a kívánt éles képet.
Kilenc ilyen negatív camera obscura egy teljesen sötét terembe tervezve most egy kiállítás. Egy
nagy, igazi camera obscurában vagyunk, ahol semmi sincs, csupán kilenc halvány fényjel, mely
a térben éppen hogy eligazít. Kép sincs. A kép csak virtualice létezik+; nem tehető el, nem vi
hető haza, nem sokszorosítható. Valahol lebeg és közreműködésünkre, de csakis egyenként, az
aktuális nézőre érvényesen megmutatkozik kissé. A kilenc kép:
1. A zseniális Giovanni Battista della Porta egy műve, rekonstruálva „Magia Naturalis" c.
könyve második kiadásából, 1588.
2. Brunelleschi elveszett optikai készülékének rekonstrukciója.
3. Leonardo egy műve, megépítve a Codex Atlanticus-ból.
4. Kepler csillagász és táj matematikus egy alkotása.
5. Kempelen periszkópszerű művének rekonstrukciója.
6. Egy Ames-szoba változat.
7. Schwitters Merzbau-ja.
8. Holografikus jelenet.
9. Egy J.Gy. environment.
Erre a bemutatóra L. W. iránti tiszteletem kifejezéseként fenti anyag egy darabját, Kepler táj
matematikus művét kölcsönadtam. Megjegyzem, ez lehetne akár Schwitters Merzbau-ja is, első
rápillantásra avval tartja a legnagyobb rokonságot.
Kidolgoztam több camera obscura egybekapcsolódást is úgy, hogy végül egyetlen képet kapunk
minden szobába bepillantva, azokba is, melyek nem egyvonalban vannak az előzőkhöz kapcsol
va. L. W. így módot kapott, hogy egy adapter c.o.-ban kövér és sovány babáját mint nézőket
játszassa. A két baba képének bizonyos szögben való felfogásakor teljesen egyforma nagyságú
nak látszanak, de ez koránt sincs így. Ezért anti-Ames-figurák. De erről csak a mélységélesség
árulkodik.
*
Kempelen képlete:
gravitáció + marionett = akasztás
negatív gravitáció + marionett = életrekeltés
*
A „Nagy Guignol", vagyis „Nagy Bábszínház", franciául Grand Guignol, eredetileg nem irodal
mi műfaj volt, bár szokás összetéveszteni a rémdrámákkal. Egy tényleges színház volt, mely
dél-Franciaországból az ottani vidéki stílust magával hozva a fővárosba felköltözött. Igaz, ami
igaz, egy idő után Páris igényei darabjaik stílusán és történetein nyomot hagyva alapot szolgál
tatott a szó mai jelentésének kialakulásához. Egy XIX. századi darabjuk szinopszisa:
„Kaisler, a delejes orvos". A világhírű orvos feltalálja a halottfeltámasztási módszert. Kivágja a
huszonnégyórás halott szívét és elektromos áramot bocsájt bele. Elutazik vidékre egy ilyen
esethez, amikor saját, gyönyörű menyasszony-lánya hirtelen nyílt színen meghal. Az apa meg
érkezik, a műtétet rafinált színpadi trükkök közben végrehajtja, lánya szívét mellkasából kie
meli, a vér ömlik, a szív kilóg, az áram hatására a lány életre kel. Az áram azonban túlerős, az
+ csak épp hogy létezik
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apa nem tudja elállítani. Az önkívületbe eső lány karjai az apa nyakára fonódnak s a kilógó szí
vű lány görcsös ölelése megfojtja az apát.
*
A bemutatónak a kiállítóteremben elhelyezett részét egyetlen égő világítja meg. A többi fény
rejtett és önök működtethetik. Két tárgyon két kapcsolóprogram van. Külön-külön és együtt is
nézhetjük őket. Mindenkit kérek, a tárgyak megtekintése után feltétlenül kapcsolja ki az égő
ket, ellenkező esetben a zárt dobozok belsejében a hő túlfejlődése elkerülhetetlen.
*
,Az élő színész, bárminő legyen is a tehetsége, mindig zavar bennünket, mert a személyével
megtestesített fiktív drámába belékever egy betolakodott elemet, valami aktuálisat és minden
napit; mindig csak álöltözetet viselő ember marad. A marionettnek ellenben nincs más élete és
mozgása, mint az, amit a cselekvésből nyer. Az elbeszélés folyamán elevenedik meg; olyan,
mint egy árny, amelyet feltámasztanak, elmondván nekik mindazt, amit cselekedett, s amely
emlékéből lassanként jelenlevővé válik. Nem színész beszél itt, hanem egy szó cselekszik. A fá
ból faragott személyiség testet ád a prozopopeiának. Bizonytalan határvonalon úszkál a tény és
az elbeszélés között. A néző benne látja mindazt, amit az emelvényen álló kikiáltó elbeszél, tá
mogatva a samizentől, ettől a hangszertől, amely tovább adja a pengetett húrok rezgését, s
mellette álló társától, aki artikulátlan kiáltásaival és mozgásaival nemcsak a jelenet izgalmát fe
jezi ki, hanem a képzeletbeli lénynek a létezés után való vágyát, az újraéledésért való erőfeszí
tését is. A marionett olyan, mint egy fantom. Lába nem érinti a földet. Nem nyúlnak hozzá, és
ő sem tud máshoz nyúlni. Egész élete, egész mozgása a szívéből jön és a mögötte álló álarcos,
vagy álarctalan mozgatóknak titokzatos tanácskozásából, abból a kollektív fatalitásból, amely
nek ő a kifejezése. A valóságot oly ügyesen megosztották, hogy a történet teljesen a képzelet
ben és az álomban folyik le, minden kellemetlen materiális támaszték nélkül. A zsóruri más
eszközökkel ugyanazt az eredményt éri el, mint a nó."
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LAJTAI PETER

MA ESTE ESTÉLY VAN

INDULÓNK

ezerkilenc - száztizennégy
júniushu - szonnyolcadi
kánGavriló - Principszerbna
cionalis - tadiákSza
rajevóban - megölteFe
rencFerdinánd - osztrák-magyar
trónörököst - erreegydalt
énekeljünk - éljenaszerb
ésamagyar - mostjönadal
mindannyian - aszarházi
műtetvekbol - hasírbate
metnekaszar - háziműtet
vekbolhasír - batemetnek
ezvoltadal - erreegydal
kívánkozik - énekeljük
címeisvan - fűfűzöldfű
ezvoltacim - énekeljük
mindannyian - fűfűfűsza
gúsegszépen - trombitálhatsz
fűfűfűsza - gúsegeme
likazárad - ezvoltadal
végeisvan - mindenkiállj
arefrénjön - sújraegydal
összpontosíts - tefiatal
vérmérsékle - tűtűtűtű
tütütütü - tütütütü
ezzelmegte - remtődőttaz
alkaloma - háborúsössz
szeütközés - rererere
rererere - rererere
mostjönadal - belátásod
szerintrere - rézhetszrere
rererere - rererere
rererere - rererere
kisfejűVégh - kisfejűVégh
kisfejűVégh - ittvanavég
rererevárt - rerereszép
rererei - rereredő
megérkezett - tisztelegjünk
énekeljünk - nekiegydalt

1009 - 114

a szarházi műtetvek
bolhasírba temetnek

fű fű fűszagú seg
szépen trombitálhatsz
fű fű fűszagú seg
emelik az árad

tütütütü tütütütü

rererere rererere

rererere rererere
rererere rererere
kisfejű Végh, kisfejű Végh,
kisfejű Végh, itt van a vég
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apánkrólis - anyánkrólis
bátyánkrólis - húgunkrólis
hitveskénkről - férjecskénkről
kislányunkról - kisfiúnkról
mellikamell - combikacomb
segikaseg - kurvikakurva
himbálamell - vastagacomb
csattogaseg - ezakurva
éljenakurva - teiskurva
éniskurva - összeskurva
apámkurva - anyámkurva
bátyámkurva - húgomkurva
hitvekurva - férjekurva
kislákurva - kisfikurva
....... kurva - ....... kurva
....... kurva - ....... kurva
....... kurva - ....... kuiva
....... kurva - ....... kurva

mellik a mell, combik a comb
segik a seg, kurvik a kurva
himbál a mell, vastag a comb
csattog a seg, ez a kurva

a pontozott helyre a
a megfelelőt tessék beírni!

ZENEI ALAP A PRODUKCIÓHOZ

egy rizsporos katonai délelőtt
a telefonkönyvből kókuszkásás gatyásölyv
néhány szót váltott Marlowe-val a sportról
eközben végig arra gondoltam: ez lehetetlen
és mégis egy rizsporos katonai délelőtt
a telefonkönyvből kókuszkásás gatyásölyv
néhány szót váltott Marlowe-val a sportról
eközben történt,hogy
a rizsport felfalták
a délelőtt harcoló katonák
feleségem elszopogatta a kókuszkását
a telefonkönyvből kikerestem
a kisiparos gatyásölyv-tenyésztő számát
néhány utasítást elrebegtem
majd a hallgatót elkapta Marlowe
és úgy általában csevegett a sportró’
e változás közben végig arra gondoltam: ez lehetetlen
és mégis egy rizsporos katonai délelőtt
a telefonkönyvből kókuszkásás gatyásölyv
néhány szót váltott Marlowe-val sportról
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eközben apró változás történt, nevezetesen
a rizspor púderosan kering a napsütésben
a délelőtt harcoló katonák
most 24 órát pihenhetnek
nekik holnap délután kezdődik a szolgálat
a kókuszkása majdhogynem megromlott
feleségem azt mondja
hülye lesz kókuszkását majszolni
mikor van friss cseresznye
a telefonkönyvből kisfiam konfettit csinált
nagymama lebeszélt a gatyásölyvről
azt mondta kell az a kutyának
kisfiam ezen kacagott, amit megértek
általában kisfiam nevetését mindig megértem
Marlowe eltűnt a könyvespolcról
azt hiszem a feleségem használja valamire
én mostanában elgondolkodom a sportról
természetesen nem kizárólagos jelleggel
kisfiámat is megkérdeztem mit tud ez ügyben
ő azt mondja az ausztrál partoknál
a tengerben vasalódeszkaszerűn utaznak
megállapítottuk, hogy a dolog roppant érdekes
eközben végig arra gondoltam: ez lehetetlen
és mégis egy rizsporos katonai délelőtt
a telefon könyvből kókuszkásás gatyásölyv
néhány szót váltott Marlowe-val a sportról
eközben végig arra gondoltam: ez lehetetlen
és mégis egy rizsporos katonai délelőtt
a telefonkönyből kókuszkásás gatyásölyv
néhány szót váltott Marlowe-val a sportról

A PRODUKCIÓ

éjfél van
a salto mortale ideje
a bagolyhuhogás órája
a basileusok táncának legszédültebb forgása
a bagoly a faágon, a fényszóró kialszik
a dobos a salto mortale partitúráját játssza
az artista már a trapéz tetején a kupolában
a közönség kicsit feszengve, várakozón
a dobolás egyre lüktetőbb
a basileusok sikongva kifutnak

a bagolynak világít a két szeme
az artista lenéz és elgondolkodik
a dobos idegesen váltja az ütőket
a faág a bagoly alatt megreccsen
a trapéz kilengése megszűnt
a kupolában megállt a levegő
a közönség behúzott nyakkal
a bagoly megrázza tollazatát
a salto mortale igazi levegője
a dobos a vezértaktusba csapott
pontosan éjfél van
a fényszóró kigyullad
az artista elrugaszkodik
a bagoly megborzong
a közönség felsikolt
a dobos trapban
az artista ugrik
a bagoly felnéz
a közönség fakó
a fényszóró bevált
a dobos őrült
az artista zuhan
a bagoly huhog
a fényszóró fehér
a csengő megszólal
szünet van, felvonás közti szünet
kiadtuk a szünetet a halálugrónak
éppen a salto mortale közepén
éppen egy magasság ban a bagollyal
a dobos is felállt görcsös ültéből
a bagoly nyugodt-kék színházi köntösben
ilyen-kék csempéből legszebb a kályha a szobánkban
az artistán fekete ágyékkötő
és sárgatüllű hófehér szerencse a szemében
a bagoly megköti színházi köntösét
a közönség kitódult, a dolgát végzi
az artista szétlebbenti tülljét
a salto mortale cinikusan mosolyog
a dobos lehajtotta üdítőitalát
az előző időjelzés pontatlan volt
a szünet letelt
a közönség elfoglalta a helyét
most van éjfél
a salto mortale ideje
a bagolyhuhogás órája
a halálugrás kötött szabályai szerint a bagoly porondot ért
az artista a faágra telepedve elhuhogta az éjfélt
a közphség derűs, a grand gignol sikerült
a közönség nevet, a legsikeresebb salto mortale-t köszönti
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az artista és a bagoly előrelép és meghajol
a bagoly leveti köpenyét, felnéz, ő az artista
az artista meghajol és föl egyenesedve már bagoly
éjfél elmúlt
a közönség derül
a grand gignol sikerült
a szereplőket gondosan megtapsolják
a salto mortale mégiscsak salto mortale
aztán az öltözőben az artista leveti mezét, ő a bagoly
a bagoly is levetkezik, ő az artista
a közönség tapsa a porondra parancsol
a porondon áll a bagoly és az artista
a bagoly leveti maszkját, ő a bagoly
az artista is leveti kosztümét, ő a másik bagoly
a közönség tombol, a grand gignol csúcspontján van
a baglyok kitopognak ketrecükbe
a közönség kacaja még a laza rácsokon is áthatol
a baglyok fáradtan vetkőznek
az első bagolyból kilép az artista
a második bagolyból is kilép az artista
a harmadik bagolyból is kilép az artista
a közönség torkaszakadtából ordít

AZ ESTÉLYNEK VÉGE

az estélynek vége, a társaság kirándul a szabadba
hajnal van, koraősz, enyhe ködképződés, avarszőnyeg
amin átfut minden őz és buja holdkölykök táncolnak: szőnyeg
ami mellett ellép minden őz és buja holdkölykök játszanak: abrosz
ami alatt megáll minden őz és buja holdkölykök álmodnak: takaró
a lehelet már elárulja, hogy még lélegzünk
a cserje csendjét felzavarják a készülődő vadászok
azt mondják, valami csodálatos vadállomány él ezen a vidéken
az estélynek vége, kikirándulunk a szabadba
hajnal van, éhesek vagyunk, megterítünk az avarra
amin átcsattog általában minden őz: szőnyeg
ami mellett el-ellépegetnek az őzek: abrosz
ami alatt megáll minden őz: takaró
ha hagyjuk, a friss levegő jól átjár minket
talán ez a hegyoldali a legszebb temető, ahol jártam
férfias csend van, ha igaz, apáink figyelnek minket
mindannyian itt vagyunk a friss levegőn, de báli öltözetben
hajnal van, fázunk, avarágyat bontunk, betakaródzunk
amin állnak a holdkölykök: szőnyeg
ami mellett ülnek a holdkölykök: abrosz
ami alatt fekszenek a holdkölykök: takaró
az estélynek vége

hajnal van
amin állunk: szőnyeg
ami mellett ülünk: abrosz
ami alatt fekszünk: takaró
de azért énekeljünk valamit

L ajtai Péter

1 5 0

AFELSŐÚT
ATISZTÁS
AZALSÓÚT
ÉSATISZTÁS
majd a tisztáson
és ott a szanatórium
és az az emlékezetes szakadék között
egyszóval a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
azon a vékony fákkal benőtt tisztáson
ha a felső útról jössz, vigyázz a fatönkökre
van, amelyik csak centikre áll ki a földből
és persze körben takarva van magas fűvel
szóval a fatönkökre nagyon vigyázz
mert a minap is, tartok a tisztásra
kerülgetem ezeket a tönköket
mondhatom óvatosan, de azért gyanútlanul megyek
végeredményben egy tisztást akarunk megközelíteni felülről
és a bal lábamba egy lépésnél iszonyú fájdalom hasít
egy tömzsi kis tönk a fű alatt
rögtön felvéreztem két lábujjamat
elég kellemetlen volt, mert onnan még messze a tisztás
azért továbbmentem és semmi baj nem történt
de ha te a felső útról jössz, legyél szerencsésebb
az alsó útra vonatkozóan képtelen vagyok tanáccsal szolgálni
az egy kiszámíthatatlan és veszélyes út
szóval azon a vékony fákkal benőtt tisztáson
a megbeszélt délutáni órákban találkozunk
engem könnyen megtalálsz, ha figyelembe veszed
hogy a szanatórium és az az emlékezetes szakadék határolta
vékony fákkal benőtt tisztáson lehetek
vagy ha megpróbálsz elhelyezni, mint egy rendszerben
a szanatórium és egy emlékezetes szakadék között
a felső útról le
az út kezdeti szakaszán rálátás nyílik
egy vékony fákkal benőtt tisztásra
de ezen a szakaszon még lehetetlen megállapítani
hogy ez a tisztás azonos-e azzal a tisztással
amelyet valóban a szanatórium
és az az emlékezetes szakadék határol
ezen a szakaszon találkoztam a két kalapos emberrel
teljesen váratlan találkozás volt
és megpróbáltam ezt összefüggésbe hozni
a hegyoldal közepéről induló érrel
de sem a mozgásuk, sem oly hirtelen
nem hordozták a szükséges magyarázatot
úgyhogy egymás mellé érve kalapot emeltünk
az út aztán kiszélesedett, tisztássá vált

itt valaha erdő volt talán, csak kivágták
és miközben a tönköket kerülgetve továbbmegyek
hátam mögött közeledő lépteket hallok
megismétlődött a találkozás a két kalapos emberrel
ez teljesen megzavart engem, ez összekuszált
képtelen voltam azonosítani őket az ereszkedő úttal
a tönkös közepén érhettek utol, kalapot emeltünk
és nemsokkal ezután eltűntek az erdőben
lépéseimet szaporáztam, sőt, azt hiszem siettem
így találtalak a vékony fákkal benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
tulajdonképpen semmi sem történt, de mégis úgy éreztem
hogy a felső út teljesen kiszámíthatalan és veszélyes
és a tisztás valójában megközelíthetetlen a felső útról
az alsó út
az, amelyik a kocsma melletti csapásból szélesedik
az alsó út tulajdonképpen nem is út, csak egy csapás
ritkán fordul elő, hogy a kocsmából valaki erre induljon
és aki erre indul, az méltán indul erre
aki erre indul, annak erre van dolga
egyébként is az alsó út teljesen járhatatlan
és én nem vagyok hajlandó az alsó útról tovább beszélni
a tisztáson együtt
itt, most, ezen a vékony fákkal benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
most, hogy itt vagyunk együtt ezen a tisztáson
bizonyára visszagondolsz arra a rablóruhás nyárra
arra a palástra, igen, és megbocsáss, beszélgettünk is
egyszóval visszagondolsz?, visszagondolsz!, visszagondoltál
igen, visszagondoltál, visszagondoltunk együtt arra a nyárra
az árnyékok óriások lettek, még sose láttam a Napot így sütni
kevés a remény, de mi itt, most, ezen a tisztáson
ezen a vékony fákkal benőtt tisztáson
mi itt, most, bár a remény valóban kevés
megpróbálhatnánk valamit
igen, egyre gondoltunk, megpróbálhatnánk valamit
és most, mondjuk, faljunk, vagy együnk együtt egy ebédet
igen, igen, jól mondod, egy ebédre elég egy ebéd
de ugye ez már nem vonatkozik az erdei táncra
hát persze, hogy nem, hiszen a táncból sosem elég
nem tangó, nem, nem az a tangó, amire készültünk
a mi táncunk ennél valamivel szegényebb, de gazdagabb is
és hogy egészen emberközelben, szorosan, így?, hát nem ez az
mi bolondozunk,és egy kicsit furcsa emberek vagyunk
igen, ez a tisztás belépője és mi vagyunk a lehetőség
mert ugye milyen tánc az, hogy te csak ülsz a fűben
hát furcsa egy tánc ez, ha egyáltalán tánc ez
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te azt mondod tánc, hát lehet ez tánc is
egy táncmulatság a tisztáson és újra meg újra
tehát itt, most, ezen a vékony fákkal benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
igen, igen, ezen a vékony fákkal benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
mi itt, most együtt vagyunk, mi egy kicsit furcsa emberek
és most megpróbálunk valamit, igen, mi próbálkozunk
mi mégis megpróbálunk valamit, mi próbálkozunk valamivel
igen, megtaláltam a kifejezést, mi próbálunk, próbálkozunk
itt, most, ezen a vékony fákkal, igen, igen, benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes, igen, igen,
emlékezetes szakadék között, igen, itt, most, mi akarunk valamit
nekünk most ezen a tisztáson a helyünk, azt hiszem
mi, itt, most, igen, igen, most, itt, mi, hát pontosan még nem tudom
de ezen a vékony fákkal benőtt tisztáson
a szanatórium és az az emlékezetes szakadék között
igen, mi itt, most, ezen a tisztáson, nézzünk körül
persze nem olyan határozottan, de nem is találomra
közben meg lehet uzsonnázni, beszélgetni lehet
lehet elmeni, visszajönni, ittmaradni
végső soron most már annyi mindent lehet

K.U.K.HOF-PHOTOGRAPHSTERNM.ÉSFIA
CS. ÉSKIR.UDVARI FÉNYKÉPÉSZ
TRENCSÉNTEPLICZ-WIEN
HELYZETKÉPEKACSALÁDRÓL
K.u.K. Hof-Photograph Stern M. és Fia
cs. és kir. udvari fényképész
T rencsénteplicz-Wien
a kép 1910 és legkésőbb 1913 között készülhetett
hiszen a képen rajta van Rosenbaum Júlia
aki 1857-ben született, és 1910 és 1913 között
a Nyitra melletti Trencséntepliczben tartózkodott
és hogy a kép ebben az intervallumban készült
és nem például 1902 és 1904 között
amikor is Rosenbaum Júlia, férjével
Kurz Adolffal szintén Trencséntepliczben tartózkodott
illetve fordult elő
az első beszéd: amit érzékelünk az valóban történik-e
a történik és a megtörtént között
valóban csak időegységnyi a különbség
talán ezek a különbségek azok
amelyek a legkevésbé megállapíthatók
hogy például 1902 és 1904 között Kurz Adolf feleségével
a született Rosenbaum Júliával
a Nyitra melletti Trencséntepliczben vajon csak tartózkodott
és azt is milyen minőségben
vagy esetleg nyaralt
nem is szólva az olyan finomságok közötti
differenciálás lehetetlenségéről
mint például a reggelik tartalmának hétköznapi összetétele
hogyan viszonyul az ünnepi reggelik összetételéhez
és ez vizsgálandó lenne az elfogyasztott tojások számában
és sózottsági fokában
vagy ugyancsak lehetetlen differenciálni
a használatban lévő női fehérneműk
száma és testrészi elosztása kérdésében
csak olyan felszíni tényekről tudhatunk bizonyosat
mint hogy ettek-e lágytojást Kurzék Trencséntepliczben, vagy nem
fogyasztottak-e sztapacskát brinzával, amit nagyon kedveltek
és ha fogyasztottak, vajon reggelire fogyasztották-e
vagy a délutáni és a koraesti órák között
a verandán villázgatva
hiszen a Kurz család krónikásai
a későbbi leszármazottak emlékeiből megtudhattam
hogy Kurz Adolf bizony egy nagy ínyenc volt
ha szabad így közelednem emléke felé
és ha éppen semmi sem zavarta meg őt és feleségét
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a véletlenül kiválasztott 1902 és 1904 közötti
trencséntepliczi tartózkodásuk alkalmával azon a napon
amelyet most szintén véletlenül választottunk ki
egyébként az, hogy egy napot kiválasztottunk
a legjobb esetben is tévedés
mert az magától értődő, hogy a Kurz házaspár
1902 és 1904 közötti
trencséntepliczi tartózkodásának intervallumából
lehetetlenség, még véletlenül is, kiválasztani egy napot
hiszen ebben az esetben nem csinálunk mást
mint a fenti intervallumból rámutatunk egy időpillanatra
és kinevezzük ezt napnak
de elképzelhető, hogy ezzel egyidőben
valaki ugyancsak rámutat egy időpillanatra a rendszerben
és véletlenül éppen a miénkre
és kinevezi azt a vastaghúsú asszony fehérneműjének
amelyet még hajnalban a cselédek
leloptak a szárítókötélről
és most ez az asszony, de nem érdemes folytatni
az történt hogy amit mi kineveztünk napnak
azt valaki kinevezte női fehérneműnek
és ez kivédhetetlen
mert mennyivel látszik valószínűbbnek
egy 1902 és 1904 közötti trencséntepliczi tartózkodásból
egy napra rámutatni, mint női fehérneműre
vagy egy kacér asszony ruhátlan futására a kertek alatt
vagy bármi másra
éppen fordítva érzem igaznak
bármennyire is a nap az, amelyik létezik
és amely létezésétől fogva lehetséges csak az például
hogy a meztelen asszonyt a kertek alatt elkapták
ezek a furcsa férfiak és stb.
hiába van a napnak ilyen megengedő funkciója
tegyük fel, hogy aznap ez az asszony nem lett volna hajlandó
vagy képes, ez most teljesen mindegy
10-12 férfiember alatt a még harmatos fűben
meztelenül és szétvetett lábbal feküdni
és egyre kéjesebben és kacérabban kacagni
és habzsolni a férfiakat
mondjuk aznap nem lett volna erre hajlandó ez az asszonyka
vagyis ha mindez nem történt volna meg
akkor kíváncsi vagyok
milyen segítséggel mutattunk volna rá erre a napra
ami ma már csak azért létezik
illetve a múltban bekövetkezhetett
mert egy közepes falunyi férfiember
egy kert alól elkotródik valami iszonyatos szégyenérzettel
de egyben kellemesen lihegve
és ottmarad a fűben egy vastaghúsú meztelen asszonyka
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még mindig szétvetett lábbal
már nem olyan messze a kielégüléstől, és kacag
vagyis ha nem zavarta meg Kurz Adolfot
azon a véletlenül kiválasztott napon semmi
amikor a reggeli táplálkozás közben
talán három vagy négy lágytojást is elfogyaszthatott
sózottsági fokról ne is tegyünk említést
elfogyaszthatott abból a szlávos díszítésű cserépbögréből
ami a Nyitra-vidéken mindennapos
és hogyha valaki lágytojást fogyaszt reggelire
mint Kurz Adolf azon a reggelen valószínűleg
akkor többnyire ilyen szlávos díszítésű cserépbögréből
fogja volt azt megcselekedni
tehát azon a napon
amikor is egy ilyen könnyű reggeli után volt Kurz Adolf
minden bizonnyal elindult a kertbe
egy ugyanilyen könnyű sétára
és tegyük fel, bár elég bizonytalan ez a cserkészkedés
hogy most mi feltételezünk valamit
a második sor törpebarack mellett elsétál
és akkor hirtelen arra gondol
hogy a kóser háztartás, amely olyan bigottul ortodox
mint azé a családé
egy kumráni tekercs gondolata:
vajon a találkozás egyben viszonttalálkozás-e
és ha igen, akkor mit jelent az, hogy találkozás
ahol Kurz Adolf feleségével
1902 és 1904 között tartózkodott
mert később Rosenbaum Júlia nem ennél a családnál tartózkodott
hogy miért nem, arról fogalmam sincs
ebben az esetben is csak találgathatunk
például Rosenbaum Júlia egyik délutáni alvása után
az ejtőzés, a szieszta úgy átjárta
illetve szublimálta
és egy kicsit elvonatkoztatta ebből a világból
ha nem is a világból, de az 1902 és 1904 közötti
trencséntepliczi tartózkodásától
de ha ettől sem, akkor a hálószoba
és a veranda közötti falépcső nyikorgásától
tehát valami úgy elvonatkoztattta
hogy a hálószobából a délutáni ejtőzés után kilépve
és a természetes irányhoz alkalmazkodva
a veranda felé tartott
és rálépett arra a talán kilenc vagy talán éppen tíz fokú
falépcső legfelső fokára
a falépcső kellemetlen csikordulással reagálhatott erre
ami egy pillanatig sem lehetett szokatlan
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hiszen Rosenbaum Júlia napjában
többször is megtehette ezt az utat
és megszokhatta a falépcső ilyen csikordulásait
mégis, azon a délutánon, ahogy rálépett a legfelső fokra
és az keményen és zavarón megcsikordult
Rosenbaum Júlia úgy megijedhetett
hogy egy sikoly is elhagyhatta az ajkát
és ezt igen szégyellnivalónak tarthatta a háziak előtt
és talán ez a kis sikoly az
aminek visszahallásától képtelen volt megszabadulni
az ott-tartózkodás alatt
és ez vagy egy ilyen kellemetlenség miatt fordulhatott elő
hogy az 1910 és 1913 közötti
trencséntepliczi tartózkodása alkalmával
nemhogy nem ennél a családnál lakott
de ezzel a családdal alig érintkezett
amiből persze roppant érdekes következtetéseket
lehetne levonni Rosenbaum Júlia belvilágára vonatkozóan
az érzékenységi faktoráról
egyéb lelki koefficienseiről
de mindezt ne tegyük meg
egyszóval, mikor Kurz Adolf
a második sor törpebarack mellett sétálhatott el
akkor talán hirtelen arra gondolt
hogy a kóser háztartás
amely olyan bigottul ortodox
mint ezé a családé
milyen kegyetlen az olyan emberhez
mint ő, Kurz Adolf
gasztronómiai ínyencségük kiélésének frusztrálásában
és ezt a fájdalmas felismerést kompenzálandó
gondol arra a harmadik sor törpebarack előtt
hogy délutánra
esetleg estebédre milyen pompás lenne
sztrapacskát fogyasztani brinzával
és amikor idáig jutott
mind gondolatban, mind sétában
valószínűleg megfordult, bár elképzelhető
hogy ezt megelőzően felnézett az égre
megfordult és lassan visszasétált
de ez már a legkevésbé sem nevezhető sétának
közelebb kerülünk az igazsághoz
ha azt mondjuk, visszafelé tartott
a konyha irányába
ott egészen addig álldogált
amíg a háziasszony
valami másodlagos tevékenység elvégzésére
kijött a konyhából
ekkor Kurz Adolf

mintha véletlenül éppen arra járt volna
ráköszönt és megkérdezte, mi lesz az ebéd
de ezt nem azért tette
Kurz Adolf egyetlen fragmentuma:
valójában az ebéd egyszerre alanyi és tárgyisága
sem az éhségre, sem a megismerésre
Stern M. és fia cs. és kir. udvari fényképész
K.u.K. Hof-Photograph
Trencsénteplicz-Wien-i műhelyéből kikerült kép
vagyis ez a kép
amelyen rajta van valahol Rosenbaum Júlia
és hogy ez a kép Rosenbaum Júlia
1910 és 1913 közötti trencséntepliczi tartózkodása
alkalmával készült
és nem 1902 és 1904 között
erre roppant nyomatékos bizonyíték
hogy Rosenbaum Júliáról életében egyetlen fénykép sem készült
kivéve természetesen ezt az egyet
amelyen szintén nem Őt exponálták
hanem egy nyolcvan-száz fős
vidám és figyelmes asztaltársaságot
amelyben aznap véletlenül részt vett Rosenbaum Júlia is
és amikor észrevette a fotográfust
és hát hogy ne vette volna észre
amikor a nyolcvan-száz fős asztaltársaság
kivéve Rosenbaum Júliát
maga kérte fel a fotográfust
hogy ezen a kellemes őszies délutánon
mini ahogy valóban olyan volt
örökítse meg őket
és ez akkoriban meglehetősen komoly szertartással járt
egyszóval, amikor Rosenbaum Júlia észrevette a fotográfust
és ezzel egyidőben észrevette azt is
hogy a kávéházi terasztól nincs menekülés
és hogy ebben a vidám társaságban
nincs helye semmiféle apró sikolynak
amikor Rosenbaum Júlia mindezt észrevette és felismerte
hollófekete és kontybafésült
hátul néhány csattal megerősített haja
pillanatok alatt megőszült
a bizonyíték ettől bizonyíték
hogy Rosenbaum Júlia nem az 1902 és 1904 közötti
trencséntepliczi tartózkodás után
érkezett vissza a fővárosba megőszülve
hanem az 1910 és 1913 közötti ott-tartózkodás után
vagyis éppen 1913-ban
alig egy évvel legifjabb fia halála előtt
ez egy szomorú esemény, nevezetesen
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Rosenbaum Júlia 1913-ban ősz hajjal
megérkezik Budapestre
ahol fogadja őt többek között legifjabb fia
Kurz Emil, aki 1913-ban még csak tizennyolc éves és megdöbben
és valószínűleg komoly megrázkódtatás volt számára
a bekövetkezett esemény
mármint édesanyja hollófekete hajának
illetve már éppen nem hollófekete hajának viszontlátása, de
múlnak az évek
1913-at 1914 követi
amikor is Kurz Emil már tizenkilenc éves
és alig pár nappal a monarchia és Szerbia közötti
kölcsönös hadüzenetváltás után meghal
diftériás megbetegedésben
szomorú történet, különösen a szülők
de elsősorban Rosenbaum Júlia számára
aki legifjabb fia, Kurz Emil halálába belebetegedett
és a még Trencséntepliczben megőszült asszony
kilenc saját gyermek és egy mostohafiú anyja
1916-ban valamilyen megmagyarázhatatlan
szívbetegségből kifolyólag meghal
követi őt férje, Kurz Adolf
aki még ugyanez év őszén
egy viszonylag könnyű operáció után
illetve majdnem közben
mintha éppen műhiba történt volna, meghal
és így szülők nélkül maradtak a gyerekek
mondhatni egycsapásra
de a család krónikája a továbbiakban sem vigasztalóbb
Rosenbaum Júlia és Kurz Adolf meghal 1916-ban
és 1918-ban meghal Kurz Gyula
Kurz Gyulát követte Kurz Rezső
aki Kurz Adolf és egy ismeretlen hölgy házasságából született
Kurz Adolfnak ugyanis Rosenbaum Júlia
a második felesége volt
de ők, mármint Kurz Adolf és Rosenbaum Júlia
olyan békésen, termékenyen és szépen éltek
hogy idővel az első asszony emléke teljesen elhomályosult
maga Kurz Rezső 1920-ban bélrákban meghal
és ha eddig voltak is, akik számára élt még
valamilyen közvetítettségben Kurz Adolf első felesége
Kurz Rezső anyja
Kurz Rezső halálával ezek száma nullára redukálódott
amíg a szellem és a korszellem között
nem a kor teszi ki a különbséget
addig az életnek sem helyes negatív megfelelője
sem a halál sem a nem-élet

Kurz Rezső, a mostohafiú meghal 1920-ban
és egy évre rá meghal Kurz Jenő
spanyol nátha-járvány idején a spanyol nátha áldozataként
Ót követi 1932-ben Kurz Sándor
aki szövődményes influenzát kapott
és közel féléves szenvedés után halt csak meg
Kurz Vilmos 1934-ben halt meg hirtelen vesezsugorban
1945-ben belövés után fertőzést kap
majd ebbe belehal Kurz Dezső
végül a két Kurz-lány marad csak életben
Kurz Josepha Józsa és Kurz Franciska
Kurz Josepha Józsa 1957-ben
hashártya-műtét következtében meghal
és meghal Kurz Franciska is
a későbbi Neumann Antalné
és a még későbbi özv. Neumann Antalné
1963. december 18-án éjszaka
a Péterffy Sándor utcai kórházban súlyos agyvérzés következtében
Kurz Franciska 1880-ban született
így 1963-ban már 83 éves volt, és köztudomású
hogy az agyvérzés ebben a korban életveszélyes
különösen az volt Kurz Franciska számára
akinek 70. életéve után már két alkalommal volt
agyvérzése, és azt tartják
hogy a harmadik halálos
hát ez ebben az esetben igaznak bizonyult
mert másnap, 1963. december 19-én kora délelőtt
magam is bemegyek a Péterffy Sándor utcai kórházba
hogy meglátogassam Kurz Franciskát
akinek a haláláról aznap még nem tudtam
mint ahogy sokan nem tudtak
megkeresem a megfelelő osztályt
és benyitok a megfelelő kórterembe
ahol már Kurz Franciska ágya üres volt
de üres volt a kórteremben egy másik ágy is
azonban akkor ott valami elkerülte a figyelmemet
az, ami később, a 60-as évek legvégén
1969 vagy 1970 egyik téli délutánján
amikor Csepel felől érkeztem gyorsvasúttal
és a Boráros téren átszálltam
egy 12/a jelzésű buszra ami szinte egy szórakozott
és mozdíthatatlan utasként megállt velem szemben
hogy akkor ott 1963. december 18-án éjszaka
vajon csak Kurz Franciska halt-e meg
és az a másik asszony felgyógyult és másnap
december 19-én reggel
egészségesen távozott-e a kórházból
vagy azon az éjszakán, ott a kórházban
a megfelelő osztályon és kórteremben
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Kurz Franciskán kívül meghalt-e
egy másik asszony is
de ez a retrospektív kérdés csak úgy indokolt
ahogy Brüder Rothauser, Lobi Frigyes
és Beschorner A. M. állásáról föltett kérdés indokolt
vagyis az Egyesült Gyári Áruraktár
Vereinigte Fabriks-Waaren-Niederlage
Rothauser Testvérek nagyban és kicsinyben gyári áron
en Gros en Détail zu Fabrikspreise
és az üzlet ajtajában valóban ott állnak Brüder Rothauser
a Rothauser Testvérek, majdnem egymás mellett
és ugyanígy áll Lobi Frigyes is saját boltja előtt
a Manufaktur u. Modewaren Lager zu Concurenz előtt
amely 27 Kr. Halle-s bolt
vagyis minden egységáron kapható, 27 Kr.-ért
és Lobi Frigyes szintén az üzlet ajtajában áll
de összehasonlíthatatlanul másképpen
mint a Rothauser Testvérek
vagy a Beschorner A. M. és Tsai cég ajtajában álló
talán éppen Beschorner A. M.
és ha szabad ezt mondani
hármuk, illetve Brüder figyelembevételével
négyük közül leginkább Beschorner A. M. áll
az üzlet ajtajában
bár mindhárman, illetve négyen azonos cselekvésben
mégis ebben a látszólag azonos cselekvésben
leginkább Beschorner A. M. vesz részt
persze ez érthetőbb
de legalábbis elfogadhatóbb lesz akkor
ha figyelembe vesszük, hogy Beschorner A. M.
a Concordia Pest-Budai Temetkezési Vállalat
Dépôt central de cercueils en métal
Ércz-koporsók Fő-raktára
Haupt-Niederlange von Metalisärgen
Entreprise de Funérailles Concordia
üzletének ajtajában áll
és hogy hármuk, illetve négyük között
valóban ő vesz részt leginkább
ebben a kisebbfajta actióban
az nem jelent mást
mint, hogy Beschorner A. M. áll
és sehogysem áll, csak áll
és semmihez sem viszonyul, mármint tudatosan
és semmit sem szolgál ki állásával
a másik kettő, illetve hárommal szemben
mert Lobi Frigyes is áll
és nagyjából ugyanolyan helyzetben
mint Beschorner A. M., az üzlet ajtajában
és Lobi Frigyes is fehér ingben

hófehér áll alá hajtott ingnyakkal
mellénnyel, mellényzsebből óralánccal
és sötét öltönyben áll
de Lobi Frigyes bajusza alatt diszkréten mosolyog
és a bal kezét a háta mögé rejti
ez az, ami alapvetően megkülönbözteti kettőjüket
Lobi Frigyest Beschorner A. M.-től
és talán ebből további következtetéseket
is levonhatnánk, például azt,
hogy különbségnek kell lennie egy 27 Kr. Halle-s üzlet
és egy Concordia Pest-Budai Temetkezési Vállalat között
gondolom ez mindenki számára érthető és természetes
hiszen különböző ruhaanyagok
rövid- és divatáru termékek árusítása
és a temetések elvállalása
és sikeres lebonyolítása között
alapos különbség van ez természetes is
de amikor alapvető különbségről
és eleve elrendeltségről szólunk
akkor feltesszük magunkban azt a kérdést
hogy létezik-e eleve elrendeltség, vagy nem
és az ezzel kapcsolatos társkérdéseket
hogy mi az az eleve elrendeltség
belső vagy külső életünk tartozéka-e
és ha valaki megválaszolja magában a kérdéseket
ha elhatároljuk a megválaszolandó hiányérzést
mondjuk az ebéd utáni kávé fogyasztásától
ha csak ezt tudjuk megtenni
már akkor is sokat tettünk
úgy érzem, és éppen azt
hogy tiszteletet adtunk valaminek
és nem akárminek, hanem magunknak
és abban a szerencsés esetben
ha mindannyian azonosan vállaljuk azt
hogy tiszteletet adunk magunknak
az már majdnem azt jelenti
hogy tiszteletet adunk az életnek
és ha ez igaz
akkor ebben bennefoglaltatik a tisztelet
Veled szemben, a tiszteletet Neked
a Te figyelembevételed
de ez már teológia
és idejutni nem is tudom
hogy feltétlenül jó-e és érdemes
mert akkor például a megértés és belátás
fogalmát teljesen át kell értékelnünk
és ez csak egy példa, és ebből következne
hogy magának az értéknek a fogalmát és létezését
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új minőségben tisztázni kellene
és ez már nem is teológia
hanem egy alapos antropológiai átállás
egy új corpus és egy új szervezet
új színtartomány és új kávéfőzési technika
új irodalom és új koporsókészítés
egyszóval, amikor alapvető különbségről szólunk
Lobi Frigyes üzlete
és Beschorner A. M. temetkezési vállalata között
akkor nem az anyag
és a legmagasabb összerendezettségű anyag
utolsó sétáját kell összehasonlítanunk
hanem arra kell gondolnunk
hogy ha Lobi Frigyes állna
a Concordia Pest-Budai Temetkezési Vállalat ajtajában
vajon ugyanúgy állna-e
mint most Beschorner A. M.
és ha Beschorner A. M. állna
a Manufaktur u. Modewaren
Lager zur Concurenz ajtajában
amely 27 Kr. Halle-s üzlet
vajon nem ugyanúgy állna-e
mint most Lobi Frigyes
mert ha Lobi Frigyes úgy állna
Beschorner A. M. helyén
mint maga Beschorner A. M.
akkor eleve nem feltételezhettünk volna
alapvető különbséget a két üzlet
és a két, illetve hát nem tudom
miért hagytuk ki Brüder Rothausert
négy férfi között, egyébként
ha végezhetünk egyáltalán valamilyen differenciálást
akkor Beschorner A. M. állása
az egyszerű történelmi jelenlét jegyében van
és egy kicsit a német filozófus
Hegel Dasein létezési kategóriája szerint való
ha ezt kimondhattuk, már nyugodtan közlöm is
hogy Lobi Frigyes a gaoni kor gyermeke
a nagy gaonok divatszabója
és ha mindkettőjükről
mármint Beschorner A. M.-ről és Lobi Frigyesről
elfogadjuk ezt a viszonylag objektív kategorizálást
akkor a Brüder Rothauserről csak ennyit kell mondanunk
balkáni zsidók, azzal a furcsa
és roppant jellegzetes sabeszdeklivel a fejükön
ez végképp meghatározza a Rothauser Testvéreket
ha egyszerűsítünk, akkor származásban
térben és időben, de ha egy fokkal

áttételesebben közeledünk Brúderhez
akkor csak állásukban
ugyan mindannyian jól tudjuk
hogy az állásuk ebben az esetben
megegyezik a jelenlétükkel
ami a származás, tér, idő
függvényében létezik
de én most szándékosan választottam le
a Rothauser Testvérek állását
ezekről a determinánsokról
mert ha megpróbálnánk
a Rothauser Testvérek állását magában értékelni
vagyis az állást úgy, mint egy fizikális tényt
akkor megérthetnénk talán valamit
és nemcsak a Rothauser Testvérekről
hanem Lobi Frigyesről és Beschorner A. M.-ről egyaránt
nevezetesen, hogy azon a napon
amikor a főváros különböző pontjain álló üzletük
illetve vállalatuk ajtajából szembenéznek velünk
Brüder Rothauser, Beschorner A. M. és Lobi Frigyes
azon a napon
az exponálás pillanatában ezek a determinánsok
származás, tér, idő nem léteztek
mint amilyen értelemben azt az előbb használtuk
mert azon a napon Brüder Rothauser
Beschorner A. M. és Lobi Frigyes
az adott időben nem csináltak mást
mint álltak az ajtóban
vagyis, amikor én 1971-ben tudomást szereztem
hármuk 1896-os ajtóbanállásáról
és tudomást szereztem magukról a személyekről
Brüder Rothauserről
Beschorner A. M.-ről
és Lobi Frigyesről
és ugyanígy szereztem tudomást arról a napról
amelynek nincs más jellemzője
mint az a nap, amikor Brüder Rothauser
Beschorner A. M. és Lobi Frigyes az üzletük
illetve vállalatuk ajtajában áll
amikor én tudomást szereztem minderről
ezzel a ténnyel, a megtudással
egy obiigát kérdés lépett az exponálási tartományba
ez az a kérdés, amelyet indokolt volt feltennünk
Kurz Franciska halálával kapcsolatban is
és indokolt feltennünk minden találkozás
és megismerés előtt, nevezetesen
hogy a megtudástól, a megismeréstől
a valamilyen formájú találkozástól
vannak-e erővonalak
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amelyek időben visszafelé hatnának
és megérintve Brüder Rothausert
Beschorner A. M.-et és Lobi Frigyest
ott irányt változtatva
ismét felém tartanának befogadásra
és én természetesen befogadnám őket
vagy a megismeréstől és a találkozástól
csak olyan erővonalak indulnak el
amelyek egyenesen felém tartanak
egy látszólag ugyanolyan befogadásra
és erre a kérdésre az lett a válasz
hogy ami a Világból számomra ered
az a számomra vagy részemre van
és ami a Világból mindenki számára
így számomra is megmagyarázható
vagy egyenesen az értelmezés síkjáról ered
az maga a Világ, az én vagyok
tehát ami a Világból számomra ered
az a számomra van
és ez minőségileg magasabrendű mint maga a Világ, vagyis én
mert úgy érzem, hogy az elemek
tárgypontok és időpillanatok
megengedik azt a szemfényvesztést
hogy az ő létezésüket az én létezésem igazolja
de valóságban a tárgypontok
és időpillanatok létezése teljesen független tőlem
és amitől én éppen vagyok
az nem más, mint különböző tárgypontok
és időpillanatok udvarias, szellemes
visszataszító stb. elhelyezkedése egy halmazban
ami a Világ, és csupán csak az a tragédia
hogy valami számomra ered
és én nem tudok megtenni felé egy lépést
nem tudom tisztességesen fogadni
mert jöveteléről csak akkor értesülök
miután hozzám érve iránytváltoztat
és visszafelé ered tőlem
ekkora megérintésre, a megismerésre
a találkozásra odafigyelve megteszek egy lépést
de ha meggondoljuk éppen visszafelé
az irányváltoztatott számomravalóval
azonos pályán, mintha kísérni akarnám őt
és ez maga a nosztalgia
a mindenkori nosztalgia
ugyanis amikor a számomravaló eredője
tőlem visszafelé tart
nem máshová ér, mint hozzám
aki már tud a fogadására
a találkozás elé egy lépést tenni

de nyilván ebbe már belejátszik
a szükségképpen elmulasztott
kihagyott múlt nosztalgiája
és ebből arra következtethetek
hogy Brüder Rothauser
Beschorner A. M. és Lobi Frigyes
állása a számomra van
mert a Világból következik
és csak következik
és mert számomra nem attól kell lennie
mert az érzékelési tartományomba
befurakodott a tudásuk
és mostantól ott létezik az ő állásuk megjelenése
mert ez már csak a megjelenés
a megjelenítés, a reprodukció
az ő eredeti, egyszeri valóságos állásuk
hozzám két csatornán érkezett
először már akkor
amikor még nem érkezett
amikor a tudati tartományomban
még nem reagáltam le
ugyanis nem feltétlenül kellett
hogy tudjam az ő állásukat
és másodszor akkor érkezett
amikor számomra is érzékelhetővé vált
jelen esetben vizuálisan
lévén mi a keresztény kultúra skolasztikusai
zsidók és keresztények
hogy ott állnak
és ebből most már nyilvánvaló
hogy az első csatornán érkezett információ
ami nem érkezett
az maga a Világ, az én vagyok
tehát alapvető megismerést
találkozást nem várhatunk akkor
ha én fogadom magamat
az első beszéd vége:
történt-e valami
ha komolyan vesszük
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A GYÜLEKEZET A KAPUKON ÁT A VÁROSBA TART
/•

MÁLYVÁK NYULÁK ÉS KISDEDEK
és Szieszta, aki gyermekbeteg
és Zsőr a temetőből
kép Zsőrről, a temető előtt áll
gyönyörű nap volt, egy gyönyörű nyár
azon a nyáron káprázott a nyár
senki se fázott, mind barnák voltunk
kép Zsőrről, a temető előtt áll
mellette Szieszta, aki gyermekbeteg
egy mályva és egy nyúl között kerget
egy kisdedet, és jó, ha el nem éri
kép Zsőrről, a temető előtt áll
mellese e9Y úr, senki se furulyái
ebbe 9 nyárvégi délutánba
az árnyékok óriások lettek
/ még sose láttam a Napot így sütni
a temetőkapunál elszórva szilvafa
a vendéglőhöz közelebb néhány dió
a szilvák utcájánál platánfasor
közöttük levegőzik a sudár nyár
a temetőfalnál görnyedező barack
a főút kupolája szőlőlugas
\ és ha lenne vízpart, lenne fűzfa is talán
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
kép Zsőrről, a temető előtt áll
és a temetőben, arccal felénk
már bent áll a nyár
előtérben ZsŐ£ amint kilép a temetőből
háttérben a nyár melletfáll a nyár
és a nyárikertben rákezdet^a cigány
ELVITTÉK ŐT KATONÁNAK
SZÍVEMBEN VASKAPUK ÁLLNAK
DE MÁR NEM ÁLL EGYIK SEM
kép Zsőrről, a vendéglő előtt áll
háttérben a temető, benne a nyár
AH BRUSZILOV, BEH PUSZILOM
gyönyörű nyári női hang
a dobogó mellett áll Szieszta
mályvák nyulak és kisdedek
és Szieszta
kezében mályvák
kosarában nyulak
körülötte kisdedek
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HÁROM LEGÉNY SÖRT IVOTT SÖRT IVOTT
ÉS AZ EGYIKBE RÚGTAK BERÚGTAK
HÁROM LEGÉNY SOSE VOLT SOSE VOLT
ilyen gyönyörű nyaram
kép Zsőrről, a vendéglő előtt áll
FÁNKOKAT KÉREK ASSZONYOM
FENEKÉT FOGOM SZÍVEMBEN HORDANI
mosolyog a nyár a temetőből
és a képen középen áll Zsőr
előtérben a vendéglő, benne a zene
háttérben a temető, benne a nyár
Zsőr mellett egy úr áll
és mi is itt vagyunk valahol
az árnyékok óriások lettek
még sose láttam a Napot így sütni
a temetőkapunál elszórva szilvafa
a vendéglőhöz közelebb néhány dió
a szilvák utcájánál platánfasor
közöttük levegőzik a sudár nyár
a temetőfalnál görnyedező barack
a főút kupolája szőlőlugas
és ha lenne vízpart, lenne fűzfa is talán
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
és valahol itt bujkál a szép Szieszta
mályvák nyulak és kisdedek
és Szieszta, aki gyermekbeteg
és Zsőr a temetőből
előtérben a vendéglő, benne a zene
háttérben a temető, benne a nyár
Zsőr mellett egy úr áll
és mi is itt vagyunk valahol
az árnyékok óriások lettek
még sose láttam a Napot így sütni
a temetőkapunál elszórva szilvafa
a vendéglőhöz közelebb néhány dió
a szilvák utcájánál platánfasor
közöttük levegőzik a sudár nyár
a temetőfalnál görnyedező barack
a főút kupolája szőlőlugas
és ha lenne vízpart, lenne fűzfa is talán
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
és valahol itt bujkál a szép Szieszta
mályvák nyulak és kisdedek
MÁLYVÁK NYULAK ÉS KISDEDEK
és hirtelen besötétedett
a képen Szieszta, mellette Zsőr áll
mögöttük egy úr mint rendesen
a háttér már levált

az előtér most alszik el
néhány vadgesztenyefa a határ
a képből most indul ki Szieszta
lassan kacag, mindannyian Őt néznénk
a holnap reggel még idelátszik
a középső lámpát éppen leoltották
valahol a vendéglő és a temető között
az éjszaka áthaladt az utcán
mintha képen állna, mozdulatlan, és többször
ott áll Zsőr
(húzzuk összébb magunkon a kabátot)

AZ ÚRI ERDŐ

szombatéj, fél három, vasárnap
az őrült herceg Urba érkezett
a királynő, uraim, boldogtalan
a királynő, uraim boldogtalan
évek óta járunk a csatákban
asszonyaink odahaza összeasznak
földjeinken garázdálkodik az ellen
legerősebb harcosaink mind elestek
legkedvesebb barátaink
és legöregebb apáink is
ezt mind a királynő kedvéért tesszük
és a királynő ezekután boldogtalan?
uraim, emlékezzenek a metropolitára
vasárnap, félhárom, hajnalban
az őrült herceg Urba érkezett
fejedelmi érsekek, grófok és király
az emberek harcosak, vérmesek
és a királynő serege is fegyelmezett
az őrült herceg a kaftánját elhagyta
vasárnap, félkilenc, délelőtt
a cseh király, a kölni érsek előtt
a brandenburgi őrgróf karján
a mainzi és a trieri érsekek
a rajnai palotagróf mögött
Szieszta Urba érkezett
brandenburgi őrgróf köszöntelek
mályvák nyulak és kisdedek
cseh király, érsekek, menjetek
rajnai palotagróf, kedvesem
vasárnap félkilenc után percekkel
Szieszta lovasjátékot rendelt el
az őrült herceg meglepte Sziesztát
a talákozó teljes titokban történt
az úri erdő ideje eljárt felettünk

vasárnap, félhárom, délután
a kancsi fecske Urba érkezett
a picinké cinke, a vérvörös veréb
kaftánban Zsőr került elénk
az úri erdő ideje eljárt
bár nyáron a zöld lombsátor
megtöri a fényt a kupolából
szerencsére most éppen nyár van
a lovasjátékokhoz való kupolában
vasárnap, félhárom, délután
felségesek, üdvözöljetek
tájkép az őrült herceggel Urból
a háttérben behavazott hegyek
zergék játszanak a hóhatár felett
lejjebb vízmosás gyűjti a vizet
a napsütés éppen a vízszinen lebeg
egy kacsa a napsütésben úszva arany
az erdőszélen egy tiszta vendéglő van
és a vendéglő mellett ott az úri erdő
és a vendéglővel szemben az úri temető
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
temetkezzünk az úri temetőbe
tájkép a nyári lovasjátékokról
Szieszta kaftánban
Zsőrt az őrült herceg vezeti
a képen mosoly van és délután
a fejedelmek a királynő oldalán
a katonák játszottak, most pihennek
a tisztáson mézméhek zümmögnek
a vendéglő megnyitott és zene szól
a temetőkapuból messzi rálátni a tájra
a temetőkapunál elszórva szilvafa
a vendéglőhöz közelebb néhány dió
a szilvák utcájánál platánfasor
közöttük levegőzik a sudár nyár
a temetőfalnál görnyedező barack
a főút kupolája szőlőlugas
az erdő szélén a patakig fűzfák
az úri erdő ideje már eljárt
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
temetkezzünk az úri temetőbe
tájkép Sziesztával előtérben
előtérben Szieszta és igazán kacag
a parázna palotagróf alatt
a fűben csillagok izzanak
mályvák nyulak kisdedek és hangyák

a tisztásszélen pipacsok közt hangák
már nem látszanak, mert éjszaka van
az úri erdő szellemei alszanak
a kertek alján tücskök serege
mindannyian besétálhatunk ebbe a kertbe
temetkezzünk az úri temetőbe
tablókép Zsőrről virágok közt Urban
előtérben áll, Zsőr, de elmozdult
és a képen színes homályok lettek
a nyári lovasjátékok már befejeződtek
temetkezzünk a nyugalom völgyébe
vasárnap, félhárom, hétfő
az őrült herceg kaftánban lovagol
mellette Szieszta, másik oldalán Zsőr
az út kifordult az úri erdőből
és erős emelkedővel ráfordult Urra

UR ELŐTT

Petrarca és Zsőr
Petrarca: bocsássatok meg
hogy ezt is kijátszom
de - és Dante
kijövet a temetőből
Petrarca: bocsássatok meg
két kép; az angol első Károly
jobbról a karszékben Szieszta
előttük balról fókatartásban a kis Károly
jobbról fókatartásban a kis Marika
1649. január 30. délután, a karszékben
Szieszta szeme szép és bölcsen mosolyog
előtte balról fókatartásban a kis Károly
jobbról fókatartásban a kis Marika
a trónterem néma
a parlament valahol az utcán
az angol király már akasztás után
meggypiros virágok, sötétzöld fák közt búza
a herceg a kardját könnyedén kihúzta
Puskin vívótartásban a segéd előtt
a herceget meghatározza a vasárnap délelőtt
a párbaj bírái diszkréten jeleznek
húsos sűrű fű és mohás kérgű fák
a herceg már egy kis lépést hátrált
és új helyzetéből szíven szúrta Puskint
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MEGSZÜLETETT AZ ISTEN

korsók mohó hasa a kútnál
a királynő a víz színén áll
a forrás torkából forrásvíz csobog
pásztorok mellett üldögélő juhok
a lantok a királyné kedvére pengenek
a király a napsütésben szendereg
mindenféle ijedelmek vannak az úton
és a mandolafa megvirágzik
és a sáska nehezen vonszolja magát
de a forrásnál hetérák töltik a korsókat
az őrgróf és a hercegek nagyokat kortyolnak
Zsőr a napsütés elől árnyék alá ült
szerzetesek és kispapok játszanak a kútnál
a rendházfőnök szigorúan rájukkiabál
a bíboros napsütéses lila palástban
a király felszuszogott hirtelen álmában
korsók hasát forrásvíz lakatja
most van dél, most van fiesta
az árnyékban Zsőr mellett Szieszta
a lovagok kipihenik a tornák fáradalmát
a vitézek a várjobbágyok szolgálatát áldják
érsekek és főurak a királynőt éltetik
a királyné hangjára a király ébredezik
a háromkirályok mögött katonák, csendőrök
rendőrök, matrózok, zenészek, szónokok
az őrült herceg az árnyékban kódorog
ispánok, helytartók, asztalnok, pohárnok
pásztorok, parasztok, hetérák, kokottok
consulok, princepsek, császárok, vezérek
egyházfők, bíboros, püspökök, érsekek
a forrás torkából tiszta víz érkezett
most van dél, a Nap zeniten
valaki elkiáltja: megszületett az Isten

(KEDVELŐ KIRÁLY)

én megrontom a ti vetnivaló magotokat
és szemetet szórok orcáitokba
a ti ünneplésteknek szemetjét
és ahhoz hordanak ki titeket
minekelőtte elszakadna az ezüst kötél
és megromolna az arany palackocska
és a veder eltörnék a forrásnál
és beletörnék a kerék a kútba
és a por földdé lenne
és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után
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Malakiás

Salamon

az időben, amikor megremegnek a háznak őrizői
és megrogynak az erős férfiak
és meghomályosodnak az ablakon kinézők
és megállnak az őrlő leányok
és az ajtók kívül bezáratnak
mikor is a malom zúgása halkabbá lesz
és halkabbá lesznek minden éneklő leányok
és mindenféle ijedelmek vannak az úton
és a mandoiafa megvirágzik
és a sáska nehezen vonszolja magát
mert elmegy az ember az ő örökös házába
és az utcán körül járnak a sírók
mert, ímé, eljön a nap
lángoló, mint a sütő kemence
és olyanná lesz minden kevély
és minden gonosztevő, mint a pozdorja
és megégeti őket az eljövendő nap
mely nem hagy rajtok gyökeret sem ágat
és az ütközetben senkit el nem bocsájtanak
és feltámad néktek az igazságnak napja
és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt
és kimentek és ugrándoztok
és széttapodjátok a gonoszokat
és az atyák szívét a fiákhoz fordítja
a fiák szívét pedig az atyákhoz
hogy el ne jöjjek
és meg ne verjem a földet átokkal

A GYÜLEKEZET A VÁROSBAN

RÓT ELSŐ SZÓLÁSA
Istenem
most, hogy túl vagyok mindenen
most, hogy ezt talán én is befejeztem
arra gondolok: jobban, talán, Te sem tetted
a Tied, talán, éppen ilyen!
RÓT MÁSODIK SZÓLÁSA
Istenem
mosolygunk, amikor megszületünk
azóta mindannyiunk kedve derűs
de mit kell tennünk, Istenem
és intsél, hogy mit tegyek!
RÓT HARMADIK SZÓLÁSA
Atyaúristen!

Malakiás

Salamon
Malakiás

RÓT NEGYEDIK SZÓLÁSA
Istenem
engedd, hogy befolyásunk legyen
az életedre, és nem is fáj a gyomrom!
de ahol az életnek legszélső partja van
valójában ott az életnek legszélső partja!
RÓT ÖTÖDIK SZÓLÁSA
elmesélünk most egy történetet
a békekötés után keletkezett
éppezért titeket köszöntelek
elmesélünk most egy történetet
manapság játszódik
a nagy kék szobában
(nem, nem a nagy kék szobában
de, de a nagy kék szobában)
édesapa édesanyában
(ezt még majd átgondoljuk)
ezt még majd átgondoljuk
de most következzék a számolatlan
tapsot kiváltó meseszép játék
többi szereplő hiányában
magam teljesítem a darabot
és hogy mindenki jól szórakozzék
színgazdagra veszem az anyagot
a játékot testesítő szerepek
Szieszta, a kacagó lánygyerek
Zsőr asszony, a kancsi, a bájos
és a Herceg, alakja még homályos
a szerepek e repertoárját magam zárom
Rót vagyok, és most produkálom a történetet
SZIESZTA MÉG HISZ ÉS ÉNEKEL
téli Istenem, Te mályvakék
mi ez a könnyebbség Rót szemében
és remélem csak rámismersz
magam futottam Eléd a zöldbe
és kérlek, egy nyársdöféssel öld le
bosszant benne, hogy utánam mászkál
havi Istenem, Te nyugodtan ássál
mindannyian megkívántunk egy vermet
Rót, a kertedben valaki áskál
talán vermet, talán ellened
most még a zöldről egy könnyű dalt
téli Istenem, könnyebbség nyom itt baloldalt
de egy sóhintésnyi férfihúst ugye harapnál?

!

SZIESZTA DÚDOL
harcos Istenem
mályvamagot vetek
és kifehéredett ez a reggel
értsünk szót, álarcos Istenem
értsünk szót az öreggel
mert a három legfőbb lényeg
mályvák nyulak ás kisdedek
és sószóró az ebédhez
SZIESZTA ÜL ÉS MAGA ELÉ NÉZ, ZSŐR IS ÜL
Istenem
hogy aluszik a Herceg
és könnyű álmok
és az idő is
ZSŐR SÍR
Istenem
a kék lila udvarában vérvörös
Magad tudod legjobban
én is Tőled hallottam
hogy a vér a só és a kék
ZSŐR TOVÁBB SÍR, HERCEG FELÁLL
Istenek
a kék lila udvarában vérvörös
Magatok tudjátok legjobban
mi is Tőletek hallottuk
hogy a vér a só és a kék
HERCEG ROSSZUL LESZ
emlékszel erre a gyászmenetre sem, Herceg
ahogy mindannyian oda sem álltak
és ahogy el sem indult, emlékszel?
halasszátok, gyerekek délutánra
a zenészeket, anyám, délre hívtuk
végül mindannyian összerendeződtünk gyászmenetté
és időben, amikor elindultunk, megremegtem
Herceg, erre a gyászmenetre se emlékszel?
HERCEG MEGHAL
Herceg, emlékszel erre a gyászmenetre?
HERCEGRŐL MÁR NEM ESIK SZÓ
halasszátok, gyerekek délutánra
a zenészeket, anyám, délre hívtuk

LEGÉNDY PÉTER
1006. NYOMTATVÁNY

a szemmel láthatóan összeßggö, egységes anyagban olykor hiányzó részekről:

TUDNIVALÓK:

1. Ha az egységes anyag oly módon veszi körül ezt az anyaghiányt, mint víz a szigetet,
akkor LYUK-nak nevezzük.
Rendszerint valamilyen másik anyag tölti ki a LYUKAT.
A sziget tehát a víz LYUKÁT kitöltő anyag.
2. Ha az egységes anyag a hiányzó részletet nem teljes kerületében veszi körül, hanem csak
úgy, mint víz a félszigetet, akkor FÉLLYUK-ról beszélhetünk. Rendszerint a FÉLLYUKAT is
kitölti valamilyen anyag.
3. Ha az említett anyaghiány az egységes felületnek legalább 1/6 részére kiterjed, akkor
KONTINENTÁLISLYUK a neve. Ezeket a KONTINENTÁLISLYUKAKAT is rendszerint
kitölti valamilyen anyag.
4. Ha az említett anyaghiány az összefüggő felületnek teljes nagyságára kiterjed, akkor
PLANETÁRLÁLISLYUK-nak nevezzük.
5.
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KÉRDÉSEK:

1. Egyetértesz ezzel a megállapítással?

2. Véleményed szerint ez a töltelékanyag mindkét esetben különböző, vagy lehet azonos is?

3.

Véleményed szerint ennek KONTINENTÁLISTÖLTELÉKANYAG a neve?

4.

Ezt a LYUKFÉLESÉGET kitöltő anyagot nevezhetjük-e töltelékanyagnak?

5. Amennyiben az anyaghiány az összefüggő felület nagyságán túl terjed: milyen LYUK-ról van
szó? Töltelékanyagának mi a neve?

BUDAPEST, 1971
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1007. N Y O M TA T V Á N Y

Testiele
I.
TESTICLE DRILL DOWN BOTTOM,
INSIDE-WIT!! IRON: KICK,
NOW LYE GET, CARONSER TROOP: FALL,
AS-SOUND, SHOP: THE SCOOTER!

NOW LYE-FALL, SHOP WITH IRON,
TESTICLE SOUND, DOWN: SCOOTER!

WITH IRON-INSIDE: SCOOTER!

II.

HERE FUR LENT FAR,
BENT-VASSAL: RUG,
MOST LUG JUT, LUMP HAD: HULL,
MINT-HANG, BOLT: A ROLLER!

MOST LUG-HULL, BOLT VASSAL,
HERE HANG, LENT: ROLLER!

VASSAL-BENT: ROLLER!

III.
ITT SZŐRME KÖLCSÖNZÖTT TÁVOL,
HAJLAM-SZOLGA: SZŐNYEG,
LEGTÖBB EDÉNYFÜL KIÁLL, RÖGNEK VOLT: HÉJ;
PÉNZVERDE-FÜGGÉS, ELZÁR: EGY KÖTELÉK!

LEGTÖBB EDÉNYFÜL-HÉJ, ELZÁR SZOLGA,
ITT FÜGG, KÖLCSÖNZÖTT: KÖTELÉK!

SZOLGA-HAJLAM: KÖTELÉK!

1015. N Y O M TA T V Á N Y

A nyomócsővezetékes ivóvíz

BÁBOLNAI ÁLLAMI GAZDASÁG

LEGENDY PÉTER

Baromfi üzem

baromfitenyésztő

DR. BURGERT RÓBERT

T: 480-067

vezérigazgató et.

Hivatalos idő: naponta: 17-21 óráig

M EZŐGAZDÁSZ

Kedves Vezérigazgató Elvtárs!

Amint az levelem jobboldali fejrészéből is kiderül: baromfi-tenyésztő, mezőgazdász vagyok, egy középüzemű ba
romfitenyészet tulajdonosa. Az Önök "LEVÉL PARTNEREINKHEZ" 1971./4. kiadványa alapján határoztam el ma
gam, hogy levelemmel megkeresem Önt, és megkérem - amennyiben nem tekinthetnek engem is a "Partner-gazda
ságokkal" egyenrangú, állandó partnerként: úgy csak egy ízben; egyébként folyamatos levélkapcsolatot tarthatnánk
fenn a tapasztalatok kölcsönös kicserélése, s ezáltal az informatív kommunikáció nagyobb hatású koncepció-intuálásra serkentő energiának százalékosan nyereségesebb kihasználása érdekében egy engem és főként középüzemű
baromfitenyészetemet érintő és érdeklő, úgy érzem érvényes probléma megoldásában az Ön által reálisnak ítélt
mértékig nyújtson segítséget: akár részletesebb levélbeni szaktanácsadással; vagy ami az igazi megoldás járható
útjának látszik: gyakolati vizsgálattal.
Problémám a következő:
Budapesten, a XVIII. kerületben, amely köztudottan magas fekvésű, dombos terület, 355 m2-es területen
rendeztem be egy középüzemű baromfitenyészetet, 2720 db. hízócsibével, mint forgó alapot képező állománnyal.
Amint azt az Ön szakemberei is bizonyára objektív mérési eredményeikkel igazolták, a hízócsibék számára csak
abban az esetben kielégítő az ivóvíz, ha annak ásványi-tartalma, kémhatása, keménysége, valamint fertőzöttsége,
illetve sterilitása egy megközelítően állandó szinten stagnál. Ezt az optimális helyzetet (hogy ti. kielégítő ivóvízzel
lássam el hízócsibéimet) sajnos a budapesti nyomócsővezetékes-ivóvízellátás által szállított víz minősége nem teszi
lehetővé.
Számtalan kísérletet végeztem az ivóvíz kvalitatív állandóinak stagnáltatására, de addig, amíg a budapesti nyomócsővezetékes-ivóvíz laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit nem tudom, sajnos nem áll módomban a tudomány és
a technika legkorszerűbb hazai és külföldi (többek között: Angol, USA, NSZK, Svájc, stb.) vívmányaival, készülékek
kel, berendezésekkel sem az ivóvíz állandó értékeinek labilitását megállítanom.
Kérem, amennyiben lehetséges, az Önök vízminta-vizsgálati módszerével a budapesti nyomócsővezetékes-ivóvíz
laboratóriumi analízisét, különös tekintettel a fentebb közölt szempontokra, elvégezni szíveskedjenek.
Ezzel a "minőség-vizsgáit budapesti nyomócsővezetékes-ivóvíz-vizsgálati minősítő eredménnyel" és "a stabil ivóvíz
funkciója a középüzemű baromfitenyészet általános termelési igény-determinált miliő expanzitív szintjén" szakértői
véleménnyel nem csak nekem: középüzemű baromfitenyésztőnek, hanem a budapesti és környéki nyomócsővezeté
kes-ivóvízellátással rendelkező termelőszövetkezeteknek, és állami vagy szövetkezeti tulajdonban levő baromfitenyé
szeteknek is nagy segítséget nyújtanának; figyelembe véve, hogy a sajtóban vagy a televízióban nyilvánosságra hozott
közérdekű mezőgazdasági problémáknak igen erős a visszhangjuk.
Előre is köszönöm kérésem teljesítésének támogatását. Érdeklődve várom mielőbbi válaszukat.
Szivéjes üdvözlettel:
LEGÉNDY PÉTER

baromfitenyésztő, mezőgazdász
Budapest, 1972.1.19.
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Legéndy Péter

LEGÉNDY PÉTER - NAJMÁNYI LÁSZLÓ
WALK OR RUN ON THE WILD SIDE
Az előadáshoz két terem szükséges: A" terem és „B" terem. Mindkét teremben közönség.
Az A" teremben lejátszódó történetet színes videó-magnó rögzíti a „B" terem közönségének. A
„B" teremben lejátszódó történetet fekete-fehér videó-magnó rögzíti és közvetíti az A" terem
közönségének. A két terem között nem lehet áthallás, csupán videó-kapcsolat.
Az A" teremben zene szól, ennek ütemére sétál egyhelyben, maximális lassúsággal egy férfi
- No.l. Addig sétál, amíg a másik teremben nincs vége a történetnek.
A „B" teremben gyorsritmusú zene szól. A zene ritmusára egy férfi - No.2. - fut egyhely
ben, amíg bírja, vagy amíg a másik teremben No.l. abba nem hagyja a járkálást.
A közönséget a várható történetekről, valamint az egyes termek zenéjének műfajáról előze
tesen tájékoztatni kell, hogy módja legyen a programválasztásra.
Másnaptól a két videófelvételt szövegalámondással ellátva be lehet mutatni az előző napi
helyszíneken. A szövegeknek a séta, illetve a futás műfajáról kell szólniuk.

LEGÉNDY PÉTER - VIDOVSZKY LÁSZLÓ

POLIMORFIKUS SZINTÉZIS
az 1972-es Párizsi Biennáléra kiküldött zenei kísérlet melléklete

POLIMORFIKUS

a

SZINTÉZIS,

ha az alkotó elemek többféle jelentéssel bíró egységet hoznak

létre.
A z e g y es je le n té sfo r m á k a SZINTÉZIS kialakulásának k ü lö n b ö z ő fázisaib an jö n n ek létre.
A POLIMORF e g y sé g b e újabb e le m ek is b e lép h e tn e k , ha m e g fe le lő k a p cso la to t tud nak te r e m 
teni az é p p e n adott je le n té sse l.

Ezek szerint a POLIMORFIKUS SZINTÉZIS kétféle lehet:
a / Mobilis, ha újabb és újabb elemeket asszimilál;
b / Permanens, ha szeterotíp elemek kontinuitásából következik a transzmutáció.
A PERMANENS FILM ÉS ZENE:

Technikailag a következőképpen valósítható meg: egy végtelenített film- vagy magnetofon
szalagon rögzített sztereotip elemek folytonosan ismétlődve folytonos jelentésváltozást hoznak
létre. Az elemek kiválasztása a legfontosabb feladat, mivel csakis olyan elemek alkalmasak,
amelyek POLIMORF egységet képesek alkotni. Gyakorlatilag természetesen nincs szükség vég
telenített szalagra, mivel a gondosan kiválasztott elemek számából és a POLIMORF egység va
riációs képességéből meghatározható a kontinuitás.
A permanens mű képlete: E A E 2+ E 3+ ........ + En+ Ej + E 2+E 3+ .........+ En+ E! + ........... stb;
(az E a résztvevő elemeket jelöli).
Minden permanens mű KÖR-BÁZISÚ s p ir á l is j e l e n t é s v á l t o z á s k é n t k é p z e lh e tő el.
Budapest, 1973. február 9.
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Major János: Biboldó mosakszik

M A JO R JÁNOS
LEVÉL dr. SZITA ERNŐNEK

Tisztelt dr. Szita Ernő elvtárs!
Nagyon kérem, engedje meg, hogy megmagyarázhassam Önnek két rézkarcom
eszmei mondanivalóját. Ezeket a munkáimat már többen félreértették, a legkü
lönbözőbb módon értelmezve őket.
Egyik rézkarcom címe, „Scharf Móric emlékezete". Ön bizonyára jól ismeri a
tiszaeszlári vérvádat, mely a maga idejében az antiszemitizmus egyik hírhedt
megnyilvánulása volt, s mely emellett a modern kriminalisztika fejlődésének is ér
dekes fejezete. Engem különösen sokat foglalkoztatott a tulajdonképpeni áldozat,
a szülei ellen hamis tanúzásra kényszerített gyerek, Scharf Móric alakja. Eötvös
Károly ,A nagy per"-ben úgy elemzi Scharf Móric meghasonlását; azt, hogy mi
lyen megvetően, sőt gyűlölettel viselkedett szüleivel szemben a tárgyalás során,
hogy azt a testi bántalmazáson túl, saját fajtája kiszolgáltatottságának élménye
okozta, nem akart többé azok közé tartozni, akiket ennyire védtelennek látott a
megaláztatásokkal szemben.
A szüleit megtagadó gyermek tragikus figurája ébresztette bennem azt a gon
dolatot, hogy rézkarcomban a lelki deformálódás ábrázolására helyezzem a hang
súlyt, oly módon, hogy a nácizmus borzalmait felidéző képek közé, mintegy
Scharf Móric módjára visszájára fordított érzést kifejező, provokatív szimbólu
mokat vegyítek.
Másik, „Önarckép" c. rézkarcommal, az előbbi gondolatmenetet folytatva, már
teljesen a néző provokálásának útján akartam hatást elérni. Ha egy művész az
antiszemitizmus torzító tükrében ábrázolja önmagát, és ezen a szégyenteljes lát
ványon belenyugvóan mosolyog, akkor ez a természetellenes állapot, a nézőt fel
kell hogy rázza, állásfoglalásra kell hogy késztesse. A tiszaeszlári pert, ellentétben
például a Dreyfus-perrel, alig van ember, aki ismeri, helyesnek éreztem tehát,
hogy Scharf Móric nevét mementónak szánva felhívjam rá a figyelmet. Emellett
avval áltattam magam, hogy egy ilyen gesztussal valamennyire is hozzájárulhatok
helyrehozni azt, amit elődeink évezredeken át, módszeresen elbasztak.
Elnézését kérem, hogy levelemmel zavartam, nagyon örülnék, ha e pár sorral,
munkáim iránt rokonszenvet ébreszthetnék.
tisztelettel

Major János
grafikusművész
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Major János: Kubista Lajos síremléke

KUBISTA LAJOS SÍREMLÉKE

1. Kubista Lajos Budapesten a Farkasréti-temetőben lett eltemetve
2. A kubizmus nem Budapesten született
3. Budapesten még semmilyen izmus sem született
4. Victor Vasarely Magyarországon született
5. Az Op-art nem Magyarországon született
6. Nicolas SchöfTer Kalocsán született
7. A Kinetik-art nem Kalocsán született
8. Herzl Tivadar Budapesten született
9. A cionizmus nem Budapesten született
10. Szilárd Leó az atombomba atyja, Magyarországon született, meghalt az USA ban
11. A Pop-art az USA-ban született, hatása Magyarországra is kisugárzott
12. Bartók Béla Magyarországon született, meghalt New Yorkban
13. A Koncept-art New Yorkban született, azóta Budapesten is nem egy koncept született
14. Neumann János, a kiváló matematikus, mellesleg a kompjuter feltalálója,
Magyarországon született és az Egyesült Államokban halt meg
15. A kibernetikát már több technikailag fejlett országban alkalmazták sikerrel műalkotások
előállítására, Magyarországon eddig - tudomásom szerint - még nem került sor erre

Ha - mint állítom - a fenti koncept minden tétele bizonyítható tény (fact), akkor ebben
az esetben találóbb lenne a „koncept-art" helyett a „fact-art" elnevezés.
Megszületett volna Budapesten a Fact-art?
Ez a hipotézis csak akkor tartható fenn, ha az alapjául szolgáló tételek mindegyike
valóban tény. Mikor azonban átvizsgáltam e tételek helyességét, kiderült, hogy a 3. tétel
téves.
A Fact-art tehát halva-született Budapesten, mert a tételek egyike, melyből létrejöttére
következtettünk - az, mely szerint Magyarországon még semmilyen izmus sem született,
téves - nem tény (non fact).

16. Született már Magyarországon is egy izmus, a bicsérdizmus.

17. Bicsérdy Béla Amerikában halt meg.
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M OLNÁR GERGELY

HOMMAGE A HO SI MINH

A politika vállalása elkerülhetetlenül válik a kegyetlenség alkímiájává.
Az individuális konzekvencia, mely nem egyéb, mint az anarchizmus dialektikája, az elkerül
hetetlennel szemben egyetlenegyet tehet: radikalizálhatja a következetességet, hogy a politikai
tett pusztán az önmegvalósítás partikuláris metodikájává váljék.
A politika a sors, az anarchia a metódus.
A század, amelyben élsz, rejti mindazon lehetőségek falloszát, melyek elrendeltségének vagi
náját hordozod.
Vigyáznod csak arra kell, hogy a véletlenek fatális meghatározottságát
felismerd, s a találkozások kétséges szerencséjéből ne konstruálj jövőt: ne szaporodj.
A megvívandó harc öröktől fogva a te harcod; aki te vagy, annak nem másíthatod meg sem a
készenlétét, sem a beteljesedését.
A legfontosabb fegyver az arcod. Ne kerüld el az ellenség tekintetét.
Aki várakozásra kényszerül, az a várakozásban, aki döntésre kényszerül, az a döntésben, aki
aktivitásra kényszerül, az az aktivitásban; ismerd fel a helyzetet, teremtsd meg saját állapotod
állandóságát és dialektikáját.
Ne tanulj attól, aki szeret, sem attól, aki gyűlöl téged: minden tanulás, mely nem belőled in
dul, megfoszt önmagad megvalósításától: megismerésétől, megváltoztatásától és felélésétől.
Mindegy, hogy az eszköz, melyet végül kezedbe ragadsz, milyen anyagból készült; sem az ál
laga, de még a funkciója sem lényeges; arra ügyelj, mihez kezdesz vele.
Ne félj attól, aki tökéletesebb fegyverrel közelít, vagy jobban bánik azzal: ha ismered önma
gad, folyamatosan gyakorlód a hatalmat; a hatalmat mindazok és mindazon dolgok fölött, me
lyek más megismerésére törnek.
Tekintsd át országodat úgy, mintha a tiéd volna, s tudd róla, hogy nem a hazád.
Ne engedd, hogy a nedvesség engedetté, a szárazság keménnyé tegye bőrödet; az eső évsza
kában a napot, a nyáron át a csapadékot keresd, s ne csak szükségből, hanem hogy minden idő
ben közöd legyen önmagadhoz.
Ha nem alkalmazod azonnal szándékaidat, nem ismerheted meg őket; csak a gyakorlat tisz
tázhatja az elvek helyességét, csak a cselekvés szentesítheti a mentalitást.
Aki csak a kiszámított időben támad, olyan, mint az éjjeli bogár, mely csupán a fény kihúnytával merészkedik elő s az első villanásra visszamenekül búvóhelyére; vagy mint az idomított
kutya, mely addig fojtja magába eredendő és természetes dühét, hogy mikor végül támadásra
küldik, már csak a nyüszítő félelem mozgatja.
186

Ugyanúgy tudatosítsd magadban a támadás állandóságát, ahogyan nem fe
lejtheted el támadottságod megszakítatlan állapotát sem. A támadás eszköz és nem feladat, fo
lyamat és nem cél, közlekedés és nem utazás, életforma és nem kiemelt cselekvés, lakás és
nem látogatás.
Ha a támadás természetes állapotoddá válik, csak úgy tudod halálod árán
is megvédeni önmagad.
Az idő, mely számodra kijelöltetett, kétféle lehet: hasznos idő, melyben önmagaddal foglal
kozol - az önzetlenség állapota, mely mindenek megváltásának útját kövezi; és kárbaveszett
idő, melyben környezeted megváltásával törődsz - az önzés állapota, mely egyben pusztulá
sodhoz is vezet.
Aki másokért él, önmagát adja át, aki megvásárol magának másokat, ön
magát elveszíti.
Hagyd folyni a folyót, mely már régen megtalálta a maga útját torkolatá
hoz, de tanuld meg megvédeni magad a vihartól, mely a tenger felől támad.
Tanulja meg mindenki felépíteni és megvédeni a maga házát, de ne tanítsa
harcra az ellenséget, ha élni akar.
Teremtsd meg magadban a szükséges tudás harmóniáját; a közösséget ön
magaddal. Önmagad megismerése: másokért vívott harc. A harc, amit a gyakorlat kényszerít
rád, ha tudásod van, s e tudásod valódi tudás, önmagad megismerésére vezet.
Vállalni kell a harcot, amelynek létezése elől csak addig menekülhetsz a
munkába vagy a tanulásba, míg e harc erőszakkal ki nem tép onnan. Tedd harccá a munkát,
tedd harccá a tanulást. A tiszta munka és a tiszta tanulás épp oly önző hazugság, mint amikor a
katona fegyvert fog azért, hogy öljön.
Nem felejtheted el, hogy a TE határaidat a tested jelenti; ahogyan meg
kell edzened testedet, hogy kiléphess belőle, hogy másoké lehessen - épp úgy kell megedzeni
a szellemet, amely bár látszólag messzebbre vezethet, határai épp oly élesek és lezártak, mint a
testé; tedd testté a szellemet és szellemivé a testet, egyesülj az egységességben önmagaddal, is
merd fel helyzetedet az őserdő áthatolhatatlanságában, légy radikális az egyetlen következetes
ségben: a támadás permanenciájában, felejtsd el azt a tudást, amely kiszámíthatóvá teszi a kö
vetkező lépést, és szakadatlanul tanuld szeretni önmagad, mert csak önmagad szeretete tanít
hat meg magára a szeretetre.
Ahhoz, hogy szabad lehess, el kell jutnod arra a pontra, ahol úgy érzed,
azonos vagy azzal, akit szeretni tudnál.
A szabadság politikája: individuális dialektika.
Csak szabad embernek áll jogában feláldozni önmagát, mert a szabad em
ber számára az önfeláldozás pusztán mellékkörülménye annak a harcnak, melyet az életbenmaradásért folytat.
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Aki önmaga keresi végzetét, megtalálja. Ahhoz, hogy demonstrálni tudd
magad: élned kell; menkülj hát a végzet elől, melyet nehezebb gyűlölni, mint felvállalni.
Nem feledheted el, hogy a halál csak önmagad számára megoldás; csak a
nyomorult ember hiheti azt, hogy halálával nem szánalmat kelt, hanem diadalt arat.
Ahhoz, hogy azonossá válj a többiekkel, idegenként kell szeretned magad;
csak aki nem törekszik az önfeláldozás közlésére, az engedheti meg magának, hogy feláldozzák
azok, akik közölni akarnak valamit általa.
A harc adott metodikáját meghatározza az idő, de a harc állapotának
meghatározottsága időnkívüli. A harc kijelölt vállalás, s így a megismerés pusztán tudatosodás,
az önkifejezés pusztán az elrendelt anarchia.
A politika a metódus, az anarchia a sors.

A tévhit, hogy a jóság és a bölcsesség a nem-cselekvés rendszere, a személyi dialektikában
nyert cáfolatot: aki önmaga megismerésére tör: közölni tud; aki tanítani indul: a harcot tanítsa,
ne a tanítást.
1976
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DREAM POWER
(válogatás)

Temetődomb. A Central Park és Lower East Side között. Minden örvendetesen ismerős; a
domboldalon, a fák között feltűnik az egész emigráció. Azok is, akik nem tartoznak oda. Ott
lézengenek az erdőben, ott élnek. Több kiállítási pavilon is van errefelé. A Galántai-kiállítás
pavilonja L-alakú földszintes téglaépület, nagy kiterjedésű, s egyik végén kitárul, bevezet az er
dőbe. Apám kalauzol végig a kiállításon, magyaráz. Egyébként családom valamennyi holt tagja
ott éldegél a nagyváros erdejében, ez hát egy valódi underground, közös terep. Nemrég érkez
tem New Yorkba, még nem ismerem igazán a várost. Előképzeteimet próbálom visszakeresni,
s minden elő is tűnik. Sötét, de inkább csak meghatározhatatlan fényű közegben vagyunk érezhető, ez itt a természetes fényállapot; földalatti éjszaka: nem sötét igazán. A hőmérséklet
is meghatározhatatlan: nincs hőmérséklet; ez az öltözékekről is kiderül, mindenkin önmaga
legarchetípusosabb öltözete van, de mégis inkább könnyednek mondhatók a viseletek. Apámon
szürke öltöny, nyakig begombolt flanelling alatta. Galántain pirosas trikó, barnás-vöröses kord
nadrág. A fák között egyre-másra előtűnnek az állatok: a színház Kézdi Kovács Romantika
filmjében. Előtűnnek a csoport tagjai: sétányok vezetnek a fák és a sziklakövek között. Nehe
zen sikerült kijutnom Amerikába. Repülőgéppel érkeztem, hosszas betegség után. Reakciós,
jobboldali-katolikus nagynénémmel találkozom, úgy látszik itt tölti élete utolsó éveit. Majdnem
teljesen vak nagyapám a szabadságnak örül. Nem értem a szabadság fogalmát, próbálom meg
értetni, hogy itt még rosszabb a helyzet. Kinevet, azt mondja, amióta itt van, újra lát. Egy üres
szobában lakik, alig megy ki a városba. Azt mondja, a városnak marijuanás a levegője, és gyil
kolnak az utcán. Ezt megint nem értem: a környezet végtelenül békés és csendes. A beszéd
szintén valami egészen sajátos: tudniillik nem hangkiadással beszélgetünk. Furcsának nem fur
csa ez, inkább megnyugtató. Mégsem értem, miért érzik jól magukat itt ezek az egyébként is
halott emberek. Salinger jut eszembe, Holden Caulfield gondolatai a navajó-takaróról. Örülök,
hogy elsőnek Salinger jut eszembe, és szégyellem, hogy olyan rég megfeledkeztem róla. Apám
rendkívül energikus, Szentjóby Tamást szidja, de szavaiba tisztelet vegyül. Valóban Ameriká
ban élő rokonaim nem tűnnek fel, nem is jutnak eszembe. Anyámmal szeretnék találkozni:
évek óta nem láttam. De előbb a kiállítást nézném végig. Hatalmas anyag; csupa új munka; va
donatúj koncepció. A képaláírások, katalógusszövegek magyar nyelven íródtak, furcsa módon
ez örömmel tölt el. Csak amit egyébként is tudok angolul, az angol nyelvű. A kiállítás látogatói
is többnyire ismerősek, Ajtony Árpád kivételével. Világviszonylatban az eddigi legnagyobb Ga
lántai-kiállítás ez; különben is ő az első, akinek a pavilont teljes egészében rendelkezésére bo
csátották. A kiállításon egy meglepő koncepcióvonulat fut végig: a magyar történelem. A dolog
valahogy nem hat frivolnak, nyilvánvaló: olyannyira túl vagyunk a nemzeti határokon, hogy a
vonatkozásrendszer pusztán specifikus információbázis: asszociációs- és nem hivatkozási alap,
kiterjedés és nem helybenjárás, megemésztett táplálék és nem székrekedés. Az információ be
tölti valódi funkcióját: örömet jelent és örömet okoz; a művész megszabadult, hiszen tagadnia
sem kell immár amit tud: nem rab többé, mert nem ismeri a hagyomány fogalmát. Mindezt
alaposan megtárgyalom apámmal, akiből, ha jól emlékszem, hiányzott mindennemű interna
cionalizmus. Örülök is, hogy így megváltozott. Nem a motívumokról van szó persze, hanem egy
lényegesen komplexebb áttekintésről. Mintha történelmi vagy régészeti kiállítást járnánk végig.
Bronzba öntve Bocskai vagy Bercsényi, vagy talán Damjanich János csizmája. Történelmi szo
borcsoportok Rodin vagy Melocco Miklós stílusában. Ferenczy István domborművei a magyar
jakobinusokról. Mindez sem nem szánalmas, sem nem mulatságos: természetes, mint ahogy
minden természetes ebben a valóban alkotói: immateriális közegben. Apámmal lépünk be az
előtérbe. A téglafalon nagyméretű képek, egészen halvány pasztellszínekkel festett téglák. A fal
téglaköveinek peremei síkban nem pontosan azonosak a festett téglák érintkezéseivel; az elté
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rés tizedmilliméteres ugyan, de érzékelhető, mint ahogyan a festett téglák színei is egészen hal
ványan különböznek az eredetitől. Valójában nem biztos, hogy ezek a festések képek lennének,
lévén például átlátszóak, kissé zavaró azonban, hogy a téglákat elválasztó fugázott rések mélye
dései mégiscsak térbeliek, amit festménynek hiszünk, az viszont végképp egyetlen sík. Egy pauerista mű, mondja az apám, nem lényeges. Az előtér az L-betű rövidebb szára, a mögötte lévő
hosszú terem falai üvegből vannak. Kiderül, hogy golyóálló üvegből; az egyik mű erre az üvegre
van festve: céllövő körök, szemben vele kb. 10-12 méterre egy pulton különböző kézi lőfegyve
rek. Az előtérben épp Andy Warhol vásárol a balatonboglári leporellókból; a szimpatikusnál
kissé hangosabban. A kiállítás - vándorkiállítás - továbi útja: júliusban Richmond és Newha
ven. A hosszú terem megvilágítása ideális: régi szélesperemű utcai lámpák lógnak a mennye
zetről, megnyugtató gyenge villanyfény. Pontos, de igen gyors sebességgel haladunk előre a ké
pek között. Érezhető, hogy a kiállítás tere a sebességgel arányosan változtatja alakját. Ha fo
kozzuk az iramot, T-alakúvá válik. Az előtér után jobbra fordulunk, s a jobboldali falat nézzük
végig. Sötét árnyalatú, körkörösen festett képek függnek itt; a színek sötétedése révén térkép
zet keletkezik: spirálokat látunk. A spirál legmélyebb pontja a legsötétebb, kifelé kissé világo
sodik, az alapimpresszió azonban a mély sötétség marad. Több kép egymás után: most lefelé
táguló spirálok. A precizitás képről-képre csökken; egy-egy képen már a vászon fehér szélei is
láthatók, a spirál nagyvonalúan felfestve, de az előző pontos képek minden biztonságával: köz
lése még tudatosabb, még pontosabb. Azután hasonló köralakú festések, de ezek a képek han
got adnak. Hangkiadásuk a nézés intenzitásával arányos, a hangminőség a szemlélés minősége
szerint változik. Nincs hangzavar, mindenki a maga hangjait hallja. Sosztakovics, mondom ne
vetve, de nem vagyok benne biztos. Van, aki preklasszikusokat hallgat. A képek leírása a falon
függ, a műfajt luminofóniának nevezi. Bizonyos ellentmondás, hogy egyes képeket állandóan
hangszórók közvetítenek a szabadba. Történelmi események térképei a falakon. Fekete szén
vagy tusrajzok következnek, úgynevezett megindított formák, melyek maguktól alakulnak to
vább. Apám magyarázatából kiderül, hogy ezek a művek hipnotikus alapon készülnek, a leg
fontosabb, hogy sikerüljön - koncentrációval - úgy megindítani a felvitt formákat, hogy azok
képesek legyenek tovább képezni önmagukat. Ha egyszer sikerül egy formát megindítani, az
azután a végtelenségig mozgásban marad - de erre csak a legnagyobbak képesek. A képeken
kígyóznak, tekeregnek, vastagodnak-vékonyulnak a fekete vonalak. Az üvegfalakon néhol szí
nes üvegfestmények vannak, a terem más pontjain pedig festetlen üveglapok függnek. Néhány
Halmy Miklós-szerű ősmagyar kép is látható, széles fehér keretben. Ez a keret valamitől
ugyancsak revelatív hatású. „Peremiéti fortissimo" - mondja valaki a nézők közül, bizonyára
kritikus - gondolom. Mindenesetre úgy érzem, kimondottan pontos, sőt ismerős definíció.
Ready Dreams - ez a sorozat címe. Az út kivezet a teremből, azaz inkább a terem falai ágaz
nak el, s az emelkedő dombon belevesznek a szabad térbe. Ettől a kiállítás még nem ér véget.
Völgyszerű meredek hegyoldalon vannak a többi képek, valamint néhány széttöredezett antik
szobor lent, a völgyszakadék mélyén. Mint már korábban, errefelé is vannak sírkövek; szándé
kosan megkülönböztethetetlen, melyik eredeti, s melyik a kiállítás része. De eléggé nyilvánvaló,
hogy minden a kiállításhoz tartozik, a tér teljes egészében konstruált, s épp azáltal, hogy a mű
vek tökéletesen alkalmazkodnak a környezethez. Mint látogató, magam is a környezet részévé
válók; automatikusan a kiállításhoz tartozom. A domboldalon van egy kép: „Meghosszabbított
gyereklánc" a címe; úgy vélem, fametszet - szörnyűséges expresszionista mű: szenvedő figurák
sokasodnak. Hosszan nézve, e képről kiderül, hogy film; előbb változó állóképek villognak, az
után peregni kezd a rövid, színes film, a kiállítás reklámfilmje Szentjóby Tamással a főszerep
ben. A fűben fekve nézem a filmet, az erdő teljesen sötét. Apám már korábban elmaradt, a pa
vilon innen nem látható. Attól félek, hogy kígyók vannak a fák között.
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Egy furcsán csonkolt kar: a kézfej helyén daganatszerű kitüremkedésben végződő fejletlen
csecsemőkar - az áldozat hátához erősítve. Ez a rögzítés igen baljóslatú: itt még nincs vér, se
hús: a hangulat szimbolikus modellje. A kar gazdája egy tolószékben ül - hozzám közelálló
személy. Karja egy vastag bőrövvel volt a hátához erősítve, de most ki is zuhant a tolószékből.
Lehet, hogy nem az esés okozta; már előbb is halott volt. Más is meghalt, és bizonyosnak tűnt,
hogy a folyamat nem csak megállíthatatlan, de éppily szükségszerű. Szükségszerű, amennyiben
elkerülhetetlen, s ennél fogva: kellemes is.
Mit tesz a félelem. Összegyűltek a nyomorékok és a halottak. Nem a végítéletre vártak, je
lenlétük a puszta jelenléten túl semmire sem utalt.
Égett a város. Vörös fény sugárzott a hosszúra nyúlt házak közül. A tűz elkeskenyítette az
épületek formáit, megnyúltak a falak, a kapuk, az ablakok. Vörös gótika. A szűk utcákat elbo
rította a törmelék. A kiégett lakások mögötti beomlott udvarok békés velencei képet nyújtot
tak. A tűz egy meghatározott ponthoz kötődött, mintegy lokalizálódon. Ezt a pontot körüláll
ták az emberek: nézték a város égését. Senki sem menekült, nyoma sem volt pániknak. Az égő
városban kellemes késő délutáni, ünnepi hangulat uralkodott.
Észrevettem különleges képességemet. A tűz szabályozásának képességét. Tudatom mint
egy távirányítású gyújtószerkezet vezérlőrendszere működött. Különböző helyszínekre kon
centrálva, csekély erőfeszítéssel sikerült azokat lángba borítanom. Érdemes felidézni e helyszí
nek némelyikét a jólismert városban. A Felszabadulás téri Belvárosi Kávéház nagy üvegablaká
ban kezdődött. Egy erős, hipnotikus tekintet az üvegablakra, s abban máris megjelent az égő
Keleti Pályaudvar képe. A Gellértheggyel még könnyebb volt a helyzet; vulkánként robbant ki,
oldalán vastag lávafolyam indult meg a Duna, a hidak felé. A tűz szikrái a város minden abla
kában tükröződtek. Néhány olcsó poén: ELTE Jogtudományi Kar, a Televízió Szabadság téri
épülete, Nemzeti Múzeum.
A tűz esztétikai öröme azonban kevésnek bizonyult; talán mert nem mutatott föl valódi
pusztulást. Az élőlények égése érdekelt. Ez viszont szinte megoldhatatlan akadályba ütközött,
mivel a legerősebb koncentráció sem lobbantott föl akár egyetlen emberi testet is. Erősen be
hunytam a szemem, végsőkig feszített izmokkal-idegekkel próbáltam összpontosítani, de az újabb kép megintcsak a várost idézte fel, s azt is egyre békésebben az immár láthatatlan tűzben.
Aztán egy végképp félresikerült kísérletre előtűnt az uszoda. A medencét, mint már annyi
szor, deszkafal határolta, s bár nem volt színültig töltve vízzel, rengeteg ember zsúfolódott öszsze benne. Bizonyára a tűz elől menekültek ide, mozdulatlan szürreális tablóban álltak a víz
ben, fekete öltönyben, fehér ingben, mellényükben zsebórával. Átjutva a deszkapalánkon, úszni
próbáltam, de a merev emberanyagban mozdulni sem lehetett. Ekkor már nyilvánvaló volt,
hogy a vízben álló alakok hullák. Érezni kezdtem ahogy lehúznak; hínárszerű kezek kulcsolódtak karomra, lábamra. Megállapíthatatlan volt, hogy e kapaszkodás fennmaradási kísérlet vagy
gyilkolási szándék.
Természetszerűleg az utóbbira gyanakodtam, szabadulni próbáltam, de a különlegesen he
gyes ujjak vagy körmök mélyen a húsomba vágódtak. Egy erős rúgással végül kitéptem magam
a polipszerű szorításból; a kristálytiszta vízben egy emberi lény merült le, süllyedése során ülő
pozitúrát vett fel, ruhái lemállottak róla, keze fenyegetően meredt felém.
A tűz nem lángolt fel többé, de most már nem is volt szükség rá. Lényegesebb momentum
következett: az eredmény rekonstruálása. Ehhez eleinte minden eddiginél erősebb koncentrá
lás, az akarat végsőkig történő megfeszítése kellett.
Valóban csak nagyon nehezen sikerült; először apám elüszkösödött tetemével. Csonka, öszszeégett teste még élt; mozdulatai nem jeleztek fájdalmat, érthetően, informatívan beszélt. Az
tán sorra jöttek a rokonok és ismerősök. Eleinte még az összeégett testekről azonosítottam
őket, később azután leegyszerűsödött az identifikáció bonyolult művelete: csak a névre kellett
gondolnom, s már ott is volt az utcán, a téren, a beomlott kapualjban a nevezett lény, a halál
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személyspecifikus pózában. Az arc felidézése gyorsan kapcsolt tovább az adott arc eltorzult
formációjára. A játék kétségbeejtővé és félelmetessé vált; játék maradt. Sorra előkerültek, aki
ket szeretek. A kínhalál sztereotip víziói különbséget tettek; volt aki a felismerhetetlenségig
összeégett, de voltak, akiken ép területek maradtak - ezeket alaposabban kellett tanulmányoz
nom. Legfontosabb barátaim elszenesedett arcain a megmaradt azonosítási pontokat keres
tem. Sokan arcra borulva feküdtek; ezeket nem fordítottam meg: az ő identifikálásuk egyszerű
spirituális úton történt.
A tűz már régen kialudt. Az alvadt vér festéknyomszerűen tapadt az érintetlen házak falára.
Viszonylag rendben is volt minden, valamennyi utca teljesen kihalt; már szinte csak én voltam
jelen a városban, a magam műveletével.
*
Megint a lakásvároson át menekülök. Sokszor jártam már itt, azt hiszem, ez a Dunántúl. A
Föld teljesen beépített lakáslabirintus, nem maradt lakatlan terület; a közlekedési utak lakáso
kon át vezetnek. Mindenesetre rendkívül fejletlen, falusias jellegű földszintes építkezés ez; la
posan terül el az egymásba növő házak rengetege. Funkciótlan (nem lakó-) egységként pusztán
a fedett kapualjak maradtak meg; nyitott belső udvar egyáltalán nincs. Lakások nyílnak egy
másba; függönyözetlen ablakok engedik át egy másik lakás fényét, hiszen a szobák ablakai köz
vetlenül egy másik laktérre nyílnak. Másféle fény nem is jut be a szobákba, így a megvilágítás
állandóan szűrt és tompa. A sokemeletes New York-i komplexumok horizontális változata ez
az alsó réteg számára. A szobák falain eligazító táblák: nem kell kérdezősködni az ottlakóktól,
tovább lehet jutni kommunikáció nélkül is. Ennek ellenére alaposan megbámulják a belépőket.
Ebédlőkön, konyhákon, kopott és koszos fürdőszobákon haladok át, egyik ajtót nyitom a másik
után, átmegyek a családok tevékenységein, ebédeken, fürdéseken, ürítkezéseken. Mások is köz
lekednek a szobák útjain, e végeérhetetlen vegetációs labirintusban.
A bennélők mindegyike torz, undorító lény. Elviselhetetlen a bűz, a kiszellőzteíhetetlen, foj
togató ételszag. Érzem, ahogy a bőröm, a ruhám magába veszi. Összepréselt Mária Valéria-telep, kiszorultak belőle az utcák, egymásba olvadtak az életterek. Önmagukban is igencsak szű
kös és nyomorúságos életterek ezek, de lakói aligha készülnek bármiféle módosításra; a hely
zet semminek sem megelőzője, sokkal inkább a biztos utáni állapot: végső vegetáció. A helyze
tével megbékélt proletariátus; mivel e helyzet immár nem politikailag történelmi, hanem in
kább a végítélet relációjából az.
A fővárosban mindazonáltal dúl a háború. Igaz, kevés autonóm jegye van: a második világ
háború ismétlődik. A bombázások a belső városrészeket már teljesen szétrombolták: a roncsé
pületek szokásos képei. Az utcák sötétek az állandóan kavargó portól. Az Üllői út Nagykörút
és Nagyvárad tér közötti szakasza tökéletesen elpusztult; az utcát útépítést jelző táblák és aka
dályok zárják el. A Múzeum körút villamosvonalán nagy sebességgel gőzmozdony vontatta vo
nat halad át; máshol is kiégett, felfordult vagonok a városban. A Múzeum körúti antikváriumok
kiégtek; egyetlen könyv sincs a törmelék között. Ám a Nemzeti Múzeum ezúttal hivalkodóan
ép.
A Nagykörút - Rákóczi út kereszteződésében a metró egy szerelvényét a föld alól az úttest
fölé nyomta fel egy robbanás; dynosaurus-szerű ívben ott vannak összepréselődve a kocsik,
mint az úttest valamiféle kitüremkedése. Benne a mozdulatlanná dermedt utasok. Az emberek
az Emke előtt állnak s szemlélik a muzeális értékű szerencsétlenséget. Az élet egyébként nem
sokat változott. A lakosság nyugodtan járkál az utcán; ugyancsak megfeszített koncentrációra
van szükség, hogy egyáltalán a lebombázott házak közé tereljem őket. Mintha nem is volna há
ború; minden egyes balesetet körülállnak, benéznek a mentőautókba, mindig sokan tülekednek
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a tetemek körül. Hiába a lövöldözés és a tüzek, érdeklődésük a személyi szerencsétlenségek
iránt az esetek felszaporodott száma ellenére sem csökken. Továbbra is mindenkinek az arcá
ba bámulnak, mintha semmi veszély sem fenyegetné őket.
A Rákóczi út Nagykörút - Baross tér közötti szakaszán azonban valódi harc folyik. Az út
jobb oldala teljes egészében romokban áll, fegyveresek mozognak a romok között, állandó a
lövöldözés. A Köztársaság tér egészen idáig sodródott. A Keleti pályaudvar eltűnt; helyén
olyan szakadék tátong, mint a Baross téri aluljáró. Szerte a környéken vagonok hevernek. A
Rákóczi út bal oldala részben még ép, de a járdát végig deszkapalánk határolja. Tudom, hogy a
palánkon áthatol a golyó, ezért az árkádok alatt oszloptól oszlopig futva haladok. Különös,
hogy a Metropol étterem utcai egységében emberek ülnek. Félek az igazoltatástól, ezért lelas
sítom lépteimet; próbálok határozottan elmenni előttük. Egy lányt - (neve: Bősze Andrea) kísérek a Baross térre, akinek ott egy parancsnokságon jelentkeznie kell. Az intézmény a Sza
badság Szálló helyén működik; keskeny, egyemeletes épület. Korporációs hivatal - ez a neve.
Nyilván a foglalkozásokat kell tisztázni itt. Tudom, hogy jelenlétem annak, akit kísértem, biztos
életveszélyt jelent, de lelkiismereti okokból nem akarok elmenni sem. Végül menekülnöm kell
egy közelgő rendőrcsapat elől, pedig tudom, hogy ezek nem nyilasok.
Azt hiszem, csak kihasználtam a lehetőséget. Átbújok a palánkon, egy kiemelt deszkaszál
helyén. Ezen a szakaszon is magas deszkafal fedezi a járdát. Ezen a deszkán lóg Andrea haja,
szép elrendezésben, egy kerek drótkarika félkörívére fűzve. Közelebbről megnézve látható,
hogy a hosszú, barna haj töve csomósán összetapad a vértől. Az emberek körülállják és meg
jegyzéseket tesznek rá.

A zsúfolt vonaton a fajtaellenség töltötte meg a fülkéket és a peronokat. Nem volt hely. Le
ülni természetesen nem lehetett, de megállni sem - a fennmaradás egyetlen lehetősége a fo
lyamatos továbbhaladás volt. Minden óvatos, szinte könyörgő kérdés megválaszolatlan maradt.
Ahol esetleg adódott volna egy kevés hely, ott sem lehetett megmaradni; a hullámzóan mozgó
pépszerű anyag: a tömeg azonnal kiszorított a térből.
E kiszorítás nem egyszerűen biológiai mozgás következménye volt, hanem individuális akti
vitásokkal egészült ki. Ütések értek, s a kényszerített előrehaladást szándékosan megakadályo
zó cselekvések halmozódtak, sűrűsödtek. Éreztem, amint egy kifejezetten édes ízű, éles kés be
hatol a bordáim közé. Nem mertem kiáltani. Egyre kétségbeesettebben menekültem, de azt is
szinte mosolyogva. Az arcok kivehetők voltak, szinte felismerhetőek a sűrű, sötét emberszag
ban és cigarettafüstben. A vonat fékezett, és visszatarthatatlanul az ülő utasok közé zuhantam.
Rendkívül gátolt és ügyetlen mozdulatokkal, kúszva próbáltam kijutni, de éreztem a bordáim
recsegését, és a hullámzóan fel-felhangzó nevetések nem hagytak kétséget e kísérlet végérvé
nyes sikertelensége felől. Nem éreztem gyűlöletet. A büfékocsi csaposának átnyújtottam a
pénzt, az bólintott, s egy szalvéta alatt egy valódi hot dog-ot nyújtott át nekem, melyben tölte
lék helyett egy kiskaliberű pisztoly volt, s a péksütemény belébe ágyazva pedig a muníció: apró,
sörétszerű golyók.

-Fényarc. - Ezt mondja valaki erről a beesett, ráncos, sötétbe burkolózó, sápadt arcról.
Mindenféle módon szeretném leírni a szót, de úgy érzem, a betűk nem adják vissza eredeti je
lentését. Újra és újra próbálkozom, más és más betűkkel. A száguldó, zakatoló vonaton egyéb
ként is nehéz írni. Rendszeresen utazom ezzel a vonattal, gyakorlatilag minden nap, munkába
menet. Nemzetközi expressvonat, gyorsan röpít a munkahelyemre. A tengernél dolgozom, bár
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munkakörömet nem tudnám pontosan meghatározni. Talán fényképeket készítek a tenger
munkásairól. Az iménti megjegyzés rám vonatkozik; sokszor elhangzott már: úgyszólván így
hívnak rendszeresített útitársaim.
A tenger zárt, fedett uszoda. Üvegtetőn át jut be a fény a szűk, téglalap alakú helyiségbe,
melynek alapját faltól falig kitölti a tiszta zöld vizű medence. Feljebb kb. egy emelet magasság
ban a falon korlát nélküli függőfolyosó fut végig. Egykori gyilkosaim ülnek itt, fürdőköpenybe
burkolózva, némelyikük könyvet olvas. Félek, hogy felismernek, s baráti beszélgetésre kénysze
rítenek. Képtelen lennék bosszút állni rajtuk a felejthetetlen gyerekkori sérelmekért, melyek
most talán még élőbbek, mint akkoriban. Arra gondolok, hogy hatalmam van, s a bosszú elma
radása nagyvonalú fölényemet jelzi; pedig csak félek tőlük, éppúgy mint régen. Próbálok elrej
tőzni, de az áttekinthető keskeny helyiségben, az életveszélyes függőfolyosón ez lehetetlen; már
csak az arcom időközben bekövetkezett megváltozásában bízhatok. Szeretném, ha szakállam
lenne; mindenesetre most egy magam elé tartott újsággal kísérlem meg fedezni jelenlétemet. A
medencébe indulok a falhoz tapadó csigalépcsőn, bár tudom, hogy a vízben úszó ember lát
ványa mennyire exponált. Keresztben úszom át a medencét; fent máris felismertek. Kifáraszt
az úszás, egyébként is torz mozdulataim egyre tehetetlenebbek. Közeledik a gyerekkori kínzók
és megalázók gangje; barátságosan integetnek.
Bizonyára a menekülési pánik vetített e másik, még ismerősebb környezetbe. Hatalmas, víz
zel színültig telt, kihalt strandmedence, szabad térben, egy erdő terjedelmes tisztásán. A távol
ban vannak kabinok, s körben egy kerítés is, de mindez igencsak elhagyottnak tűnik: a kerítés
szakadozott, itt-ott elgörbült tartóoszlopai rozsdásak. A bejárati ajtók többnyire zárva, de a
szétfeszegetett dróthálón át könnyen be lehet jutni a terepre. Hosszirányban, befelé úszom a
tengenyi szélességű medence egyre mélyülő, zöld, piszkos vizében. Nyilvánvalóan évek óta nem
cseréltek vizet ezen a lakatlan strandon. Az évszak bizonytalan, éppúgy lehet tél, mint ősz vagy
nyár vége; a környező magas fák mindenesetre zöldek és lombosak. Késő délutánra járhat az
idő, a nap már csak egészen lapos szögben éri a túlsó parti kabinsor tetejét; a medence területe
árnyékban van. Emberek sehol sem láthatók, ez természetes. De az állapot lassan félelemmel
telítődik. Érzem, hogy úszás közben a lábam egyre-másra beleakad, belemélyed valamibe. A
más strandokról már régóta ismerős szokásos hínárképzet; ám ez most egy újabb, ismeretlen
változat. Szinte taposnom kell az egyre pépesebbé szilárduló vizet, s a lábam bele-belesüpped
ebbe a puha, tömör, szétoszló anyagba. Előbbrejutni már alig lehet. Itt kezdődik a mélyvíz, er
refelé hat a medence sodrása. Már szinte szilárdan áll a különös formáció a víz alatt: mint egy
elsüllyedt hajóroncs. A medencepart rozsdás lépcsőkorlátait nézem, a kék festék szinte teljesen
lepattogzott róluk, a lépcsőket sem meszelhették már hosszú ideje, mindenre zöld moszat, bé
kanyál tapad. Erről a pontról a kabinokat már nem látni, csak a zúgó, magas fák lombja övezi a
medencét, fölötte az alkonyuló ég szürkéskék sávja. Összezsúfolódott, rothadó emberi tetemek
a víz alatt. Kezemmel próbálom megmozgatni a vízfelszínt, hogy átláthatóbb legyen; különös
módon legelőször a szemek tűnnek elő, a szétoszlott testektől különváltan, mint valamiféle ön
álló mozgásra képes vízi élőlények. A szétvált testrészek egyetlen, masszaszerű tömeget alkot
nak; rajta a szemek, mint egy polip szemei. Aztán karok és egyéb, meghatározhatatlan végta
gok is kivehetők; a víz hullámmozgása indaszerű gesztusokkal mozgatja őket. Egyre mélyebben
süpped a lábam a szívó és tapadó, sodródó és áramló matériába; gyomrot és beleket érzek a
talpam alatt. Szeretnék kijutni innen, egyébként is sietnem kellene, de lassanként teljesen bele
olvadok a vízalatti állományba.
*
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I.

A szoba belső tere valamitől megváltozott. Eltolódások történlek a bútorok történelmi elhe
lyezéseiben, megváltozott a fény beesési sugara is, a fellelhető párhuzamosok új párokba ren
deződtek. Mindent felismerek a lakásban, otthon is vagyok, mégis idegen és fenyegető a lég
kör. A fény eredendően szürke, de a lámpák világítása még kegyetlenebb. Ide-oda változnak a
napszakok, a szoba amorf test, mintha gumioptikán át nézném; geometriája néha már-már foj
togató, közeledésre-távolodásra változtatja alakját. Le-föl járok a lakásban, s a lakás maga is
mozog az időben. A nagynéném meghalt zsebredugott kézzel. Telefonon érkezett a hír, lelkiismeretfurdalást okoz. Apám már teljesen elborultan él; ezúttal összeszedte magát s elindult
megkeresni a halottat. Szedett-vedett öltözékben, sírva indul le a lépcsőn. Visszatartani próbá
lom, két kézzel ragadom meg, de a súlyos tehetetlen test előredől, szinte rámzuhan. Ellököm
magam a fojtogató szorításból, most szemben állok apámmal. Eleddig kifejezéstelen szemében
kegyetlen, világos gyűlölet ragyog. Valamit mond; a szájában nincsenek fogak. A falnak dőlve
áll, mutatóujjával magához int; a szeme most kék, határozottan rám néz. Szinte gyerekes
örömmel lépek hozzá, de a tekintet újra idegen. Egyik kezével a torkom ragadja meg, másikkal
két szemem között ijesztően alacsony homlokomra keresztet rajzol, körme szinte belevésődik a
koponyámba, s így szól: Nincs agyad. A közlés csak szó szerint érzékelhető, most végre felfo
gom mindazt, amit nem értettem eddig: születésemkor eltávolították az agyamat. Apám sze
mében fénylő, szinte cinkos gyűlölet, hiányos fogú szájjal nevet rám.
II.
Általános iskolai osztály, számomra érthetetlen helyzet, de úgy látszik, nem tűnik fel senki
nek. Egy ének szövegét kell leírnom, melyet a tanítónő az imént énekelt. Előbb fütyülni pró
bálta, de csak vékony, sziszegő hangot hallatott, később aztán, mint egy áriát, elénekelte. Egy
kislány szedi össze a füzeteket, de én nem jutok egy sornál tovább. Mindenféle versek jutnak az
eszembe, de a dalra nem emlékszem. Az osztály közben a Marseillaise-t énekli franciául; min
den módon tudatni szeretném, hogy nekem ehhez a dalhoz sok közöm van, tudok is róla egyet
s mást, s hogy a magam sok tapasztalatával bizonyára jobban is értem, mint ők. Olyan büszke
vagyok a Marseillaise-re, mintha első kézből ismerném. De úgy látszik, ez sem érdekel senkit.
A kislány mellettem áll, nagyon kedves, de képtelen vagyok egy sornál többet leírni.
III.
Kivégeztek kötél által. A kivégzés egy tornateremben zajlik, velem együtt még egy személyt
akasztanak fel. Az időpontot megbeszéltük a hóhérral, magunk mentünk a helyszínre, ponto
sak voltunk. Hosszadalmas előkészületek után a kivégzés végül két kötéllel történt. Az elsőt
kör alalakúra hurkolva a számba tették, úgy, hogy a kör épp kifeszítette a kitátott szájat. A má
sikat a nyakamra helyezték lazán; ezen a kötélen több, előre megkötött csomó volt. A hóhér
ebbe a kötélbe helyezte a kezét a nyak és a csomók közé, s ezt rántotta meg. Előzőleg egy pal
lón kivezetett valami víz fölé, mert mint mondta, ömleni fog a vér. Rendkívül kedves és udvari
as volt, mint egy jóságos orvos; a karjába kapaszkodhattam, és éreztem, ahogy mélyen belevá
jom a körmömet. A dolog iszonyatos fájdalmat okozott. A két kötél valahol bizonyára össze
köttetésben állt; a nyaki kötél megrántása a másik egységre is hatott: ez recsegés és hasító fáj
dalmak közepette kitörte valamennyi fogamat. A szám vérrel telt meg, szilárd, zsibbadásszerű,
kiköphetetlen vérrel. Visszamentem a terembe és vártam a halált. Közben a fájdalom elviselé
séről elmélkedtem.
Igyekeztem kifejezést erőltetni teljesen eltorzult arcomra, pedig a feleségem, aki fehér zseb
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kendőt borított rám, megmondta, hogy az arccsontom teljesen eltűnt. Kikerültem az utcára; a
kirakatüvegekben próbáltam megnézni magam. Egy drogéria kirakatában végre találtam egy
tükröt; furcsa módon nem mutatott szembeötlő elváltozást, elülső fogaim is épek voltak, csak
épp nem tudtam összezárni a számat. Ekkor kezdtem el hányni. Kísérőm átfogta a vállam, de
már nem volt erőm; teljesen összemocskoltam magam, a hányadék elöntötte az utcát, rongyo
kat és tárgyakat öklendeztem föl, vérrel fröcskölődtek be a kirakatüvegek. Ez a halál közeled
tét jelezte. Emlékeztem a hóhér szavaira, aki a hányás két fázisáról beszélt. Feleségem kétségbeesetten támogatott vissza a vesztőhelyre, a hóhért kereste, tanácsot akart kérni tőle. A hóhér
elégedett volt, megvizsgált. A másik srác még egyáltalán nem hányt - mondta. Megtörölköz
tem, valamennyire sikerült tisztába tenni magam, kicsit jobban is voltam, de ekkor újra érez
tem a kötél ízét, s minden elkeseredett erőfeszítés dacára megkezdődött a hányás második,
befejező szakasza.
*
Sértődötten felállók és megszakítom az analízist. A pszichológus kérdései feldühítettek. Fog
lalkozásomról kérdezett, feleségemet a „felesége" meghatározással illette. Elfutok a rendelő
ből, mely egyébként is egyre kellemetlenebb lett: újabb és újabb páciensek érkeztek; egyre töb
ben voltak az avatatlanok. Éreztem, hogy az egész pacientúra, élén a pszichológussal, üldözni
fog.
Hatalmas, zöld kapun jutok ki a váratlan utcára, mely bár tele van járókelőkkel, kifejezetten
békésnek tűnik. Csilingelő piros villamosok közlekednek. Koppenhága - gondolom. Szűk, éle
sen elkanyarodó úton futok, ismerősöket és ismeretleneket üdvözlök futás közben. Többen ve
lem tartanak, bizonyára hasonló okokból menekülnek. Egy meredek útszakaszon futunk felfe
lé; a domb tetején hirtelen ott a templom. Monumentális, sötét és nyomasztó bizánci építmény.
A hátsó ajtón jutunk be, a sötétség áthatolhatatlan. Egyedül maradok. Az oltárt keresem, tapo
gatózva haladok a falak mellett, kezemben érzem a falat borító domborművek formáit.
Nyilván valamelyik stációt találtam meg, próbálom letapogatni, melyik lehet. De egyre ijesz
tőbben tudatosul, hogy amit az ujjaim alatt érzek, ismeretlen jelképrendszer; egyre szörnyűsé
gesebb formákhoz érek, kezem rátapad a falra, azután egész testtel a falhoz préselődöm, pró
bálok minél többet felvenni a formák információiból.
Félelmetes, idegen rítusok szimbólumrendszere van a falon. Tudom, hogy elhelyezhetetlen
számomra és nem fogom megérteni. A sátán templomában vagyok. Nagyon magasan félkörí
ves, sötét ablakok. Fekete üvegfestmények az ablakokon: szentek kivehetetlen formái, csak a
szemük világít.
A falat később erotikus szoborcsoportok borítják. Továbbra is a falhoz tapadva haladok; el
múlt a félelem. Fény most sincs, a szituáció alaptónusa mégis barna lett. Ez már Shiva templo
ma, Khajuraho. A bőr- és testérzékelést fokozódó erekció kíséri, a szobrok egyre élőbbé vál
nak, szeretkezem velük. Mozgást és hangot érzékelek. Még mindig feszítő erekcióval lépek ki a
katedrális kapuján, oldalt hatalmas bástyaszerű szobrok állnak, előttem beláthatatlan
szélességű lépcső vezet le a völgybe. Teotihuacan. Most már a villában vagyok, ide vezettek a
lépcső útjai.
Különös formájú épület, leginkább Gaudi templomára emlékeztet. Mindenhonnan újabb
helyiségek nyílnak, mind tele kedves, barátságos emberekkel. Sok az ismerős. Csak Tábor
Adám legalább négy különböző alakban tűnik fel. Algol az ősi kert fái között. Lajtai Péter. A
házban ott a Pszichológus, de igencsak más, mint az előző; talán nem is pszichológus, hanem
matematikus vagy építész, csak most épp pszichológusként van jelen. Úgy érzem, nagyon szép;
neme mindvégig megállapíthatatlan. A ház valamennyi helyiségében különös, mágikus tárgyak,
sugárzások vannak. Az egyik szobában a családhoz tartozó rengeteg gyerek, egy részük a falra
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függesztve; mind csendes és mosolygós. Nem kell félni senkitől. A kommunikációk telepatikus
úton zajlanak, állandó értés vesz körül. A Pszichológussal a rinocérosz-álomról beszélgetek.
Elmondom neki, hogy gyakran rinocérosz- és strandálmaim vannak. Válaszul egy piros golyóstollal írt szöveget ad át, mely a rinocérosz-álmok jelentésével foglalkozik. Mint mondja, a rinocérosz-álom különös beavatást jelent. Sokáig olvasom a párszavas szöveget, mely nyilvánvalóan
egy hosszabb gondolatsor kódja. A házban mindenfelé; ismeretlen ételek vannak az asztalo
kon, sok különleges sütemény, amit az emberek folyamatosan eszegetnek. Megtörténik a ven
dégek szétosztása; mindenkit nyugvóhelyére vezetnek. Én a Pszichológussal kerülök egy szobá
ba, egy ágyba, de a szoba valahogy minden oldalról nyitott, végiglátni az összes termeken. Az
ajtófélfákon apró, nagyra nyitott szemű macskák gubbasztanak. A szoba hátsó félköralakú fa
lán őrültek képei; nem világos, hogy őrültek festményei-e vagy pedig őrültekről készült képek,
fotók. Inkább ez utóbbi. Szondi-teszt, csak épp valamennyi őrült nevet, mosolyog. Ez félelme
tes, de nem jobban, mint bármi más. Ez a szoba is tele van mágikus tárgyakkal és jelekkel. A
Pszichológussal szeretkezünk, legalábbis hevesen öleljük egymást. Nem tudom milyen nemű,
bár valószínűleg férfi. Kifejezetten férfit kívánok. Hosszan beszélgetünk épületekről, városok
ról. Ő sokat utazott, bár azt mondja, itt a házban minden megtalálható. Beszélni szeretnék va
lakivel egy másik szobából. A Pszichológus elmagyarázza az odavezető utat, majd le is rajzolja,
végül velem jön. Mignont eszünk, azaz ő eszik mignont s én is érzem az ízét. Kicsit esik az eső,
cipőt húzunk s kimegyünk a kertbe.
A koncertet egy iskolai tanteremben rendezték. Az alapjában véve kicsiny helyiség zsúfolásig
megtelt. Egyetemi előadókra emlékeztető padsorokban szorongott a hallgatóság, út csak a be
épített, emelkedő padsor két oldalán vezetett. A koncert tulajdonképpeni helye egy téglalap
alakú zöld tanári asztal volt - ekörül ült az LGT. Én többedmagammal egy fali üvegpolcon
foglaltam helyet, oldalról szemben az együttessel. A koncert nehezen indult. A nyitott ablak
mögül ragyogó tavasz áradt be a szobába.
Az LGT játszott egy számot, valami ismeretlen eredetű szalonzenét, majd az asztalnál ülve
beszélgettünk. Kérdésemre - „Játsztok még egyet?" - harsány nevetésben törtek ki. De a kö
zönség már nyugtalankodott. Somló és Laux az asztalnál ültek, Presser a falnak támaszkodott.
Nem tudtak elkezdeni játszani - ez most már érezhető volt. A nézők egy része csapkodva ki
ment. Majd valahonnan hátulról egy energikus öreg parasztember jött elő, kék kötényben, fe
jén fekete puhakalap, előírásosan cserzett arcán tömött fehér bajusz. Mire előre ért, szakálla is
nőtt. S így szólt: - A pénzemért hallani is akarok valamit. Laux és Adamis ekkor már az asztalra borulva zokogott. Én visszamásztam a falipolcra, s azt
mondtam: - Ezek már nem fognak tudni játszani. -

Bowie szemei - sikítottam, amint az ismeretlen, különös, szexuális állat rámnézett. Még
legjobban valami macskafélére emlékeztetett, de a szemei, azok tényleg nem voltak emberi
szemek.
Az öröm, mely a házban körülvett, kihatott a városra is. Megszaporodtak az ismeretlen lé
nyek, különösen a macskák öltöttek furcsa alakzatokat. Alice Cooperrel sétálok fel a hegyre,
szeretném megmutatni neki a főváros nevezetességeit. Tulajdonképpen nem értem, hogy ez a
dolog miért vált ilyen lényegessé. Mármint a főváros. Útközben Bowie-ról beszélgetünk, gunyoros megjegyzések kíséretében. Sarlatán - mondja Cooper. Nem értek vele egyet. Meggyőz
ni szeretném, de akkor épp őcllene kellene beszélnem. Udvariasságom miatt lelkiismeretfurdalást érzek. Mire felérünk a hegyre, nyoma sincs a városnak; kietlen erdei utakon, fennsíkokon
megyünk tovább. Cooper Algol mozgásával halad, biztosan tájékozódva a terepen. Alice in
Wonderland - gondolom, de nem mondom, mert ehhez a mondathoz a főváros panorámájára
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vártam.
Lent a lakott területen további, alapjában kimutathatatlan változások történtek. Folyamatos
előkészület zajlik, a légkör feszült. A Rákóczi út mindenesetre eltűnt, helyén középkori kes
keny földutak vezetnek, egy mellékutcában új templom épül. Tél van, ragyogó délutáni nap süt,
a járdát hó fedi. Alacsony fák szegélyezik az utat, csupasz ágaikat lombszerűen elborítják a
fagyott madarak. Cinkék, a járda is tele van velük; lábam alatt mint a hó, ropognak a madárte
temek.
Két ifjú áll a néptelen füves lejtőn, egy kastély elkenteden kertjében. Hangsúlyozottan a vá
rosi alsó réteg vagy még inkább a falusi parasztság származékai. Artikulációjukból inkább ez
utóbbira következtetek. Könnyű felöltő van rajtuk, öltözékük jellegtelen. A hajuk azonban fel
tűnően szép: rövidre vágott, de rendkívül vékonyszálú haj, elől barnás, de fent és hátul gyönyö
rű halványzöld színű, s minden hajszáluk végén egy-egy csillámporszem csillog aranyfénnyel,
ahogy rásüt a késő délutáni nap. Mint egy színes comics-film élő figurái; a csillámok szabályos
csillag-ábrázolatban verik vissza a fényt. A két fiú elindul, utánuk megyek. Csillogó zöld hajuk
tarkójukon különös formára vágott: felül szinte csak egy keskeny csík, lejjebb azonban szép íve
lésben újra kiszélesedik. Ez lehet az új divat. Pretty Things-frizura, mondom magamban, de ér
zem, hogy valahol tévedek.

Adolf Hitlerről beszélgetek barátaimmal. A nevezett az imént hagyta el körünket, átment a
másik szobába, akcióját előkészítendő. A vezér rendkívül szép és finom jelenség; egészen kicsit
kelletlenül, de a reveláció erejével kell megállapítanunk tökéletes agressziómentességét. Hoszszú vitát folytattunk különböző művészeti kérdésekről. Kiderült, Hitler fölöttébb nyitott, ami a
különböző avantgarde irányzatokat illeti, bár ízlése kissé konzervatív: megragadt Dalinál és a
korai szürrealistáknál. Mindvégig érzünk persze valami zavarosságot, ami nyilván az előinformációk által kialakított prekoncepciók konfliktusából adódik, de a személyes kontaktus sok ed
dig érthetetlen momentumot tisztáz; arra gondolunk, hogy vendégünk közismert viselkedésével
pusztán valamiféle „dialektikus napóleoni diplomáciát" valósított meg; valójában azonban nagy
tudású akcionista: művész, aki személyi ambícióit alárendelte történelmi feladatának.
Az előadás villanyfényben indul. Hitler habitusa igencsak megváltozott, előbb Beke Lász
lóra, majd Ginsbergre emlékeztet. A falon mindenesetre Ginsberg arcképe függ. Arcát sűrű
szakáll borítja, szeme chaplinesen kifestve. Egy íróasztal áll az előtérben, rajta szecessziós han
gulatlámpa és egy kalap. A teret oldalt nagyméretű kifeszített vászon határolja, melyre nagy,
színes foltok vannak festve. Csatajelenetek - mondja valaki. Hitler bejön, kalapban és válasz
tékos öltözékben, mint Hans Erich Nossack d’Arthez-e, a sarokban álló ruhafogashoz lép, le
vetkőzik. Levetkőzik teljesen meztelenre, az íróasztalhoz megy, leül, felveszi az odakészített
másik kalapot, meggyújtja a hangulatlámpát. Ebben a pillanatban a teremvilágítás kialszik.
Hitler elkezdi felolvasni a verseit. Közben cigarettára gyújt, egy karcsú üvegből tölt magának.
Minden mozdulata rendkívül elegáns, szinte szuggesztív.
Egy kastély szalonjában vagyunk, a vendégek félkör alakban helyezkednek el. Meztelenül
ülök az asztalnál és a verseimet olvasom fel. Érzem, hogy ez kevés, a penisem is igen csekélyre
zsugorodott, kezdem elveszíteni a versek fonalát. Halvány, szűrt fény világítja meg a helyiséget.
Felállók és festeni kezdek. Bal kezemben tartom a papírlapot, a jobb kezemben lévő ecsettel
pedig a levegőben festek rá. Algol képeire emlékeztető formák hálózzák be a lapokat, né
melyik fényképszerű, mások színesek. Majd a zongorához ülök, s nagyon szép pozitúrában,
egyik karommal a zongora vázára támaszkodva, félkézzel egy bonyolult művet játszok el, töké
letesen, különlegesen szép modulációkkal, egyéni felfogásban. Azt hiszem, a mű Szkrjabin,
vagy talán a késői Sztravinszkij, de lehet, hogy saját kompozíció, lehet, hogy improvizáció.
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Felállók és meghajolok; csipkés ing van rajtam, hosszú szőke hajamban ékszerek. S bizonyító
erővel így szólok: íme, semmi más nem számít, csak a mentalitás.
A bemutatkozó akció véget ért, teljes sikerrel. Kint a kastély kertjében ott sétál a nevető
oroszlán. Mélységesen sötét, mindent magábaolvasztó, de rendkívül lágy és békés éjszaka van;
az oroszlán sárgán, élesen világít. Le-föl járkál a kastély körül, időnként eltűnik a sötét fák kö
zött, majd újra előjön, szélesre tátott szájjal, hang nélkül nevet, szájában hófehér fogak villog
nak. A szeme is mosolyog, rámnéz, együtt sétálunk el a park strandmedencéjéhez, az oroszlán
megfürdik, forog a vízben, sárga sörénye csillogóan fénylik. Figyelem nyugodt és biztos mozgá
sát, hangtalan, tökéletes nevetését, s tudom, hogy határozott jelentésű információt kaptam; de
kódolni is szükségtelen. Nincs szebb és megnyugtatóbb, mint ez a nevető oroszlán, ahogy itt ül
a kastély egységes, sötét tömbje előtt, ebben a kontúrtalan éjszakában, boldogan, túl az értel
mezésen.

Hosszas, kényszeres erőfeszítés után végre felébredek, s felidézem magamban az iménti ál
mot. Valóságos novella, egy jellemzőnek tűnő történet rólam - archetípusos esemény; vissza
emlékezve frenetikus hatást kelt. Elképesztőnek hat a dolog, s mintegy közvetlenül az esemény
után, írni is kezdem a novellát. Címe: A legyek. Frappáns cím, elvonatkoztatott s mégis korrek
tül illik a leírás tárgyához. Könnyű dolgom van; ha valamely részlet esetleg homályos, csak viszszahúzódok az eggyel lentebbi rétegbe, s újra vetítem az álom adott képsorát. A történet egy
társasjáték kérdésével kezdődik: Ki az, aki. .. ? Röviden: aki olyan balszerencsés, mint én. Aki
vel a legbiztonságosabbnak érzett helyzetben és helyen, ismerős védettségben ilyesmi meges
het. Aki a papírboltban a legmesszebbre kerülte el a szörnyűséges részeget, udvariasan előre
engedte, másik pultnál vásárolt, igyekezett a látóteréből is kikerülni, s akit mégis elért a részeg
olthatatlan dühe és gyűlölete.
Rögtön féltem tőle, amint beléptem ebbe a papírboltba. Az üzlet, mely egyébként egy aluljá
róból nyílik, elég tágas és kellemes, minden jellegzetesség nélküli. Papírüzlet. Írógéppapírokat
vásárolni tértem be; a részeg már ott randalírozott. Belekötött az eladókba, ordítozott, öklendezett, ide-oda támolygott a polcok között. A pénztárnál fizetéskor így szólok a pénztárosnő
nek: - Nem tudnál adni egy filctollat is? Megdöbbenésemet a rekonstrukció közben hangos
felkiáltás kíséri: Úristen, hiszen ismertem a pénztárosnőt! Előzőleg együtt vacsoráztunk, aztán
(a Tanács körúton át) visszakísértem az (Astoria aluljáróban lévő) papírboltba. Szinte hihetet
len. Újabb adalék arról, hogy a provokációnak mindenképpen el kellett volna kerülnie ilyen
nagyfokú személyi biztonságban.
A bolt különben éjjel-nappal nyitva tart, most is késő este van már. A részeg fröcskölve köp
köd a helyiségben, hiába menekülök a pultok barrikádjai mögé, egy halvány nedvességpermet
mégiscsak elér. Nem tudom eléggé távol tartani magam. Tehetetlenségemben a rámtapadó
anyagot próbálom vegyileg analizálni: megállapítani alkotórészeit. A részeg közben böfög és
káromkodik. A pénztárosnő fülébe súgom, hogy esetleg nem kellene kiszolgálnia; bármily halk
is voltam, a vad meghallotta suttogásomat és támadni kezd. Szájából hányáslövedékeket küld
felém, a kassza másik oldalára. Pontosan céloz, a hányadék teljesen elborít. Az iszonyatos,
savanyú, maró szag betölti a helyiséget, az anyag végigfolyik az arcomon, a számban érzem az
ízét. Képtelen vagyok védekezni, az undor teljesen megbénít. „S a legyek már kezdtek is gyüle
kezni körém" - fejezem be az írást.
Kész a ténynovella; műfaj és stílusbravúr. Ülök az ágy szélén a kitágult szobában, mindenfe
lé fények égnek. Örülök, hogy csak álmodtam az iménti eseményt, bár valójában nem úgy tű
nik. Idegen dimenzió, de nem irreális. Örülök, hogy nem vagyok benne, pedig benne vagyok.
Próbálom újra felidézni valamely részletét, s máris újra kezdődik az egész, a maga primer rea199

litásában. Minden erőmet megfeszítve próbálok felébredni.
*
Nem ilyennek képzeltem Burmát, mégis ismerős a környezet. Rövid időn belül ez már a má
sodik filmem; helyszínt keresek forgatókönyvem alapján. Az első film burleszk volt, hosszan el
nyúló alakokkal, bénult üldözésekkel, sok apró, személyes balesettel. Ez most misztikusnak jel
zett szituáció, ám pusztán Burma miatt. A szoba, melyben lakom, egy balatoni üdülő szobájára
emlékeztet, bár egyik ablaka mélységes szakadékra néz. Az ezzel szemben lévő ablak a közvet
lenül előtte emelkedő domboldalra nyílik; a nappali pszichedeüa éles vörössárga fényei sivítva
húznak el előtte. Látni a domboldalon a fákat, a csúszómászó állatokat a fák között. Az abla
kokat pókhálórács fedi, ha rettegve kinyitom az ablakszárnyakat, kezem a középponti pók ke
mény páncélú potrohának ütődik, a tapadó hálóba akad. Máshol is támadó, hatalmas pókok
rejtőznek a szobában, mozgásuk zaja emberi lépésekre hasonlít.
Burma est loin - mondom gyönyörű kísérőmnek, a francia idegenvezető lánynak. De e távo
li országban, bizonnyal puszta freudiánus alapon, megjelenik az ismerős budapesti házmester
- igaz, itt is házmesterként. Az utcai járókelők is inkább balkániak, csak egyik-másik hord fe
hér burnuszt vagy valami más egzotikusabb öltözéket. Közülük próbálom kiválogatni a film
statisztáit. Lakásom környékén a domboldalon mindenhol pénz hever. Ismeretlen pénzegysé
gek, kerek fémpénzek, s a bokrok alján papírpénzek is. Aztán frankok, dollárok. Kínos kicsi
nyességgel szedegetem fel a pénzt, s bár az arrajárók közül senki sem figyel rám, érzem, hogy
aljas dolgot cselekszem. Mindenki más közömbösen megy el a pénz mellett, ugyanakkor en
gem sem akadályoznak meg önálló cselekvésemben. Ez Burma - gondolom. Végül úgy dön
tök, inkább majd éjszaka jövök ki pénzt gyűjteni.
A lakásban, ahol gyerekkoromat töltöttem, a falról mállik le a vakolat. A melegtől, mondja
anyám, s valóban iszonyatos trópusi meleg van. Kiöntött a közeü folyó, az árvíz elárasztotta a
várost, de az emberek nem menekültek el. Mi is itt élünk a lakásban, mintha a város épült vol
na az árvízre. Az utcák helyén a házakat emeletnyi mélységű, mocsaras, sűrű anyag választja el;
csónakvázak merednek ki belőle. A lakásajtót nem lehet bezárni, éjjel égetni kell a villanyt a
hüllők miatt. Két óriási, ezüstfényű teknősbéka járkál a szobákban, egyikük kipréseli magát az
erkélykorlát vasrudai között, s belezuhan a mocsárba; sokáig várunk, míg meghalljuk a becsa
pódás kellemes, tompa hangját.
Az ősidők embertelen világát a civilizáció emberi korszaka váltja fel. Középkori, kétségkívül
inkvizíciós környezet; magas kolostorfalak, távolabb egy szürke, még épülőfélben lévő temp
lom. A folyó innenső partján, ahol állok, apró kőházak, földutak, kövezetlen folyópart. Munka
folyik, farönköket szállító szekerek közlekednek, a föld alól füstöl a kovácsműhely kéménye.
Kanyargó, kissé lejtős szekérutak vezetnek a rendezetlenül épített házak között. A szemközti
part szembeötlően kontrasztál ezzel a vidékkel; a templom környéke valódi város, kövezett út
tal, fasorral, az itteni parasztokhoz képest előkelőén öltözött emberekkel.
Gyors léptekkel három alak közeledik a templom felé. Egy nő és egy férfi hóna alatt megra
gadva hoz egy lányt; mindhármuk fején állatfejet ábrázoló csuklya: a férfin fehér lófej, az aszszonyon vörös rókafej. A szülők hozzák elfogott szökött lányukat. A lányon sötétzöld csuklya,
valamilyen madárfejre emlékeztet. Lábai nem érik a földet, egészen az áliáig felhúzza a térdeit.
„Magreakció" - jut eszembe a megfelelő pszichológiai terminus. A környező emberek a folyó
mindkét partján elégedetten nevetnek; viszik a szülők az otthonról megszökött lányt az inkvizítor elé.
A domboldalon ülök, a házam romban áll. Elvonult a vízözön, vagy a háború, itt-ott láthatók
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a város nyomai, kiégett lakásrészletek, bomló hullák, s lent a völgyben vastag, még sűrű sárré
teg, helyenként tengerszemre emlékeztető víztócsákkal. Maga a domb is a város romjából ke
letkezett; formája szabályos félkörívét csak néhol hasítja ki egy-egy üszkös gerenda, vagy bont
ja meg egy omladék. Egy nagy fekete Schnauzer szalad hozzám, rámugrik, kétségbeesetten hív
valahová. A csendes szemlélődést megszakítva felugrok, s futni kezdek a kutya után. Útközben
egy árokszerű képződmény szélén felismerem azt a holttestet, melynek régen a keresésére in
dultam. A legfontosabb személy maradványa ez; csupán a lábai épek, kinyúlnak a reá hányt
föld alól, de hiába kaparom le a földet, a felsőtestből már semmi sincs, csak valami szétmállott,
fényes, nedves anyag; rátapad a kezemre. Az arcot keresem a föld rajzolataiban, de egyetlen
vonás sem maradt belőle. Rohanok a rémült kutya után, s egy szabad dombhátra kapaszkodom
fel. Gyönyörű innen a kilátás. Egy puha és végtelen szabad tér tűnik elő; egymásbaolvadó,
aranyszínű mohával fedett dombok. A vastag, szövött szőnyegre emlékeztető talajon furcsa lé
nyek járkálnak; előbb különleges medvéknek vélem őket. Hátukon vastagabb barna, hasukon
vékonyszálú, selymes iehér szőrzet borítja testüket, néhány egyedi példány szőrzete arany és
ezüst foltokban csillog. A fekete kutya szűkölve lapul le mellettem, együtt nézzük a gyönyörű
állatok egyre békésebbnek tűnő sétáját. Ezek is kutyák. Skót juhászkutya valamennyi, a leg
szebb példányok; két lábra állva, egyenes emberi tartással, bár kissé gondterhelten sétálnak a
dombokon; mozgásuk kifejezetten elegáns. Hosszú barnásvöröses hajukat lobogtatja a szél, a
könnyű, laza szőrzet arcuk két oldalán hátrafelé lebeg; a fajtára jellemző szép nyakgallér
különösen dekoratív. Mintha feladatukat végeznék, úgy közlekednek itt ezek az ismeretlen, túlvilági lények; mint a keresett idegen bolygó küldöttei, mint a legszebb túlélők a tökéletes és
mégis nyilvánvalóan halott tájban.

„Borges az olyan, mint Hernádi és Erdély együtt és még ki tudja mi minden." Az ostiai ten
gerparton vagyunk, könnyűszerrel rekonstruált környezetben. Ködös és szürke a levegő, késő
ősz van. Hideg, éles szél fújja a könnyű, nedves homokszilánkokat.
Pasolini a tájról mesél, a tengerpart nyári életéről. Az időnként félelmetes zúgásba kezdő,
meg-megvaduló hullámok nagy erővel csapódnak szét a parti sziklák falain. Egy-egy szakaszon
szorosan a meredek sziklákhoz tapadva haladunk, máskor keskeny peremeken balanszírozunk
a mélységes szakadékok fölött. Egyre sötétebb az ég, a tenger jeges, fekete vizét - a túlsó part
ról - fényszórók pásztázzák. Pier, Pier - kiáltom, mert látom, hogy levetkőzik és fürödni indul
- megfázol. Mindketten ellenállhatatlanul komikusnak érezzük a közlést; nevetünk. Keleti
Márton Esős vasárnap című filmjéről esik szó, melyet az imét láttunk egy kis külvárosi mozi
ban. A helyiségben, közvetlenül a vászon alatt egy zöld vizű strandmedence volt; aki akarta, a
medencéből is nézhette a filmet. A tökéletesen tükröző vízfelszín mozgásában a film képei kaleidoszkópszerűen változtak; nemcsak vizuálisan - tartalmilag is. A testek mozgásával keltett
hullámzás, s a testek tulajdonképpeni behatolása a képi világba az értelmezés, az aktív inter
pretáció végtelen számú variációját tette lehetővé. Aki a medencében volt, az tulajdonképpen
bekerült a filmbe; a víztükrözés bizonyos mélységbeli térképzetekkel együtt a műben való rész
vétel új - belső - dimenzióját nyitotta meg. A tükrözött képbe történő beúszás új és új akció
kat jelentett a képbeli, egyszer már véglegessé komponált, tehát ebben az irányban statikus
mozgásban. Az úszkáló nézők kulturáltságuknak megfelelően reagáltak a képi történésekre, il
letve módosították azokat. A vízbe lépve azonnal a filmben voltunk, szabadon alakíthattuk a
cselekményt; testünk sötét és kiterjedt alakzataival közvetlen kapcsolatba kerültünk a síkbeli
fénylő figurákkal. A nézőközönség egyébként, mondhatni, érett volt; valódi testi dialógusok,
szellemi kommunikáció zajlott a dimenziók között.
Mindannyian örömmel vettünk részt az Esős vasárnap című filmben, mely - mint Pasolini
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kedvesen megjegyezte - „valódi kordokumentum rólatok". A film jeleneteinek szándékoltságá
ról, bájos, kitörésre mindig kész dogmatizmusáról beszélgetünk. A metsző, hideg szél marja a
testünket, arcunkat szinte kimerevíti. Egy ponton nem jutunk tovább, a szél falként állja el az
utat: néhány másodpercnyi mozdulatlanság után visszafordulunk. Szeretkezni szeretnék Vele, s
ez egy bizonyos szublimált módon - a séta közbeni fantáziálás formájában - meg is történik.
Mindazonáltal tulajdonképpen önkielégítés ez, amit mint voyeur figyelek. Valamiféle megket
tőződött formában önmagámmal vagyok; talpunkat egymásnak feszítve hanyattfekve onanizálunk; kívülről vagy messzebbről nézve a két alak egymás tükröződésének hat. Valóban pusztán
megkettőződve történik ugyanaz, mintha talpamat egy tükörnek támasztanám. Egyszerre ejaculálunk, az ondó egészen a számig fröccsen. De melyikünké? Magamat identifikáltam vele,
vagy őt szublimáltam magammá? Amit a vizionárius voyeur leleplezett: in flagranti - önma
gámmal. Pasolini nevet, mintha belelátna a gondolataimba. Most is széllel szembe haladunk,
de ez már nem a tengerpart. Inkább kietlen síkságnak tetszik, de még az sem. Eltűnt a környe
zet, hogy a szerepek szabadon és akadálytalanul polarizálódjanak.

A nirvána, mint az inkarnáció megvalósult állapotai közötti köztes idő, a lélek vándorlás-ide
je, a világ, amely hasonlít az ismert világok mindegyikéhez, mégis autonóm, amennyiben ha
sonlósága az, ami érzékelhető. A médium állapota, mely most tudatosítja magában (amelyben
most tudatosítják) létezésének értékét - bűnösségének arányát - , s amely most sajátítja át korántsem a tudatosodás csatornáin keresztül - azon információkat, melyek jövendő életét
meghatározzák: melyeket megérdemel.
A különbség elenyésző. Lakásban lakom, utcákon közlekedek, az utak városokat szelnek
keresztül. Társaim a köztességben régi ismerőseim, bár nem a legfontosabbak. Együtt járjuk a
jobbára kihalt utcákat, melyeken egymásra rakódnak az egykor elkülönült évszakok. Ami az
időjárást illet, még leginkább a mediterrán éghajlatra emlékeztet, bár a utcákat tiszta és egyen
letes hó borítja a forró napsütésben. A strand elhagyatott, ruhánk, mely egyébként meghatá
rozhatatlan, megkönnyíti az úszást: mintha levegővel telt volna meg, könnyedén fenntart a víz
felszínén. Saját testünk csónakjában evezünk a tetszés szerint tengerré, folyóvá szélesedő me
dencében, a nedvesség mégsem érint. Lakásom több egykori lakásom archetípusos egységeiből
tevődik össze, minden ismerős, a kontextusok mégis az abszolútumot jelzik. Ez az abszolútum
mindazonáltal sivár, szépségnek nyoma sincs, de a praktikum sem szembeötlő. Van ami van, s
hogy minden egyéb hiánya természetes, ez a teljesség. A földön régi kopott szőnyegek; utcai
cipőben közlekedek szobámban - e rendellenesség korántsem marad tudatosulatlan, a dolog
mégsem nyomaszt, s ez szintúgy a kötetlenség érzetét adja: szobám éppolyan légüres térben él,
mint az utcák ahová kilépek. Nincs külön piszok. A város valójában nem környezet: szobor, az
átívelő periódus environmentje, nyilvánvalóan csak az én világom; a gyűjtemény teljes projek
ciója. A kiüresedett asztrál-tudat kiürítette magából az elraktározott képeket; benne élek ab
ban, ami egykor bennem volt. Semmit sem kell tennem, üres vagyok, könnyű és gondolattalan,
a magam számára lehető legjobb képi-történeti világban lebegek. A városnak semmiféle jelleg
zetessége nincs, esztétikailag nem értékelhető. Ennek ellenére kellemes, bár ez sem igényel
megállapíttatást. Emberekkel a néhány említett ismerősön kívül egyáltalán nem kell érintkezni,
az utcák jobbára üresek, de nem kihaltak. Többhelyütt építkezés folyik, néhány ház vastraverzcsontváza, egy félig leomlott híd, s távolabb egy hatalmas épülő kupola látható, amint a folyó
partján sétálunk. A kupola kimagasodik a házak közül, térbeli elhelyezkedése a Sacre Coeur-re
emlékeztet, de jellegzetes reneszánsz képződmény. A kupola gerezdei nincsenek kitöltve, csak
az ívek készültek el, a tartópillérek is befejezetlenek. A kupolán álfénylik a tiszta, kék ég, az
íveken vastag hóréteg. Az építkezés emberemlékezet óta félbeszakadt, folytatásának semmi je
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le. Nincs is rá szükség. „Felfoghatatlan mennyiségű időnk van", mondom partneremnek, „a vég
telen idő csak látszólag elvarázsolt, nekünk pusztán érzékelhetetlen. Helyzetünk a stabilitás",
mondom, „mert minden tökéletesen velünk együtt változik, így hát sohasem érzékeljük többé a
változást. Helyzetünket nem sűríthetjük cselekvéssé, mozgásunk a végtelen városban nem való
ságos, értsd meg, ez a Halottak Birodalma".
Nevetünk. A definíció szép és találó. Mégis meglep, hogy a fogalmi gondolkodás itt is
megengedhető. Úgy látszik, a lélek valóban független létező; míg érzékszerveim működése ab
bamaradt, s kivetítve - visszaadva - minden felvett érzékelést, létrehozták körülöttem ezt a
stabil világ-képet, és elvonultak a pusztulásba: befejezték működésüket, addig a lélek, mely
most teljes egészében kitölti egykor szervekkel zsúfolt, most viszont könnyű, mert szintén vetí
tett asztráltestemet, változatlanul tovább funkcionál: definiál és értékel. Azzal a könnyebbség
gel persze, hogy definíciói most abszolút érvényűek, kizárólagosak és egyedülvalók, nem okoz
nak kétséget, pontosak és e pontosság magától értetődik.
A városban egyébként van közlekedés, villamosok és buszok is járnak, bennük utasok, a jár
dákon járókelők. Mégis magam lehetek, mivelhogy ez is csak vetített kép, ennélfogva feltehető
leg egészében is izolált. Körpanoráma. Úgy tűnik, gyakorlott vagyok már ebben a közegben,
megtanultam transzcendentális módon közlekedni, bármely pontra sikerül eljutnom puszta
koncentrációval. Bizonyára volt időm - ha magam nem is érzékeltem - megtanulni a másvi
lág törvényeit; magam tanítom az újonnan érkezetteket, akiket úgy fogadok, mintha a vendége
im lennének. Valószínűleg tényleg csupán a vendégeim ők, a maguk asztrál-birodalmából; bár
mennyire örülök is nekik, önkéntelen ijedtséggel konstatálom, hogy ők is kiléptek az emléke
imben még élénken élő földi - közös - létformából. A találkozás fölötti örömbe állandó szo
rongás vegyül: szánalom azok iránt, akikkel megszakadt a kommunikáció, s akik ennélfogva
semmit sem tudnak a mi állapotunkról.
A kommunikáció ugyanakkor - ha egyoldalúan is - , de nem teljesen kizárt: mi bárkit megi
dézhetünk a Földön élők közül. így sikerül találkoznom anyámmal, s néhány más hiányzó is
merősömmel is. Produkcióimmal elkápráztatom őket: felemelkedek a levegőbe, puszta kon
centrációival odaviszem őket, ahová kívánják: Saö Paolóba, Indiába, Japánba. Mindazonáltal
mindvégig tudom; ők azok, akik felébrednek.
Az akarat erős összpontosítása nagyszerű idő- és térutazásokat eredményez. Szemlélők va
gyunk ugyan, de bentről veszünk részt a filmben; ez már nem az én filmem, a trip: valóság. A
kép már nemcsak vetített fikció, hanem megidézett látomás. Mindennek ellenére öröm hatja át
útjainkat, mindenhol béke és nyugalom vesz körül.
Tisztázódik egy nevetés története. Egy korábbi éjszakán hallottam, már akkor tudtam, kitől
származik. Most itt van ő is, aki meghalt azon az éjszakán. Nincs ebben semmi misztérium,
vagy bizarr romantika; a telepátia éppolyan realitás, mint egy egykori telefonbeszélgetés. Ter
mészetes örömmel fogadom a dimenziómba lépőt, már vártalak, mondom, hallottam a neveté
sed. Egyébként itt is van telefon, csak a működése kiismerhetetlen. Ha leteszem a kagylót, a
készülék tovább üzemel. Rég megszoktam immár az eszközök esetleges viselkedését: a rádió
ránézésre szólal meg, ha mégsem, akkor felemelt kézzel és általában erős szuggerálással kísér
ve rá kell mutatnom. Elzárni azonban gyakran nem lehet, ha kikapcsolom is, a gép tovább szól.
Van azonban, amikor egyetlen intésre elhallgat. Az ajtók, ablakok bezárása hasonlóképp törté
nik; néha sikerül, néha nem. A villany felgyújtása sem kevésbé nehézkes, ha elmegyek hazulról,
s hosszas kapcsolgatás és koncentráció révén végre sikerül eloltanom a lámpát, gyakran az ut
cáról látom, hogy mégis ég. De ilyenkor nem megyek vissza, legtöbbször innen lentről is sike
rül kikényszerítenem, hogy a fény kialudjon. Végső soron minden ilyen bizonytalan, hiszen a
dolgok bármely állapota egyenlő értékűvé vált; a becsukott és a nyitott ajtó, a működő és a
hallgató rádió egyazon formációja e tárgyak létezésének, melyet én biztosítok, ennélfogva szük
203

ségtelen tudniuk például az aktívum és passzívum distanciájának szabályait. A fáradozás, mel
lyel működésre, vagy funkcióváltozásra bírom őket, nem fáradság; az eredmény a kellemes
esetlegesség folytán eleve kétes, s ilyen formán közömbös is. Ezek a tárgyak csupán emlékké
pei az egykor használt eszközöknek; vetített formájukba beleszuggerálom működésüket is,
hogy - amennyire lehet - újraépítsem az egykor megtanult, úgy tűnik: meditativ figyelés ré
vén átsajátított világot. Ennek eshetőségei kizárólag tőlem függenek: annyi lehetőségem van
most, amennyit életemben kidolgoztam. Ezt a világot kizárólag én magam alkottam, s
kizárólag magamnak; most ebben kell léteznem: én akartam ilyennek. Számomra mindez az el
érhető tökéletesség kell, hogy legyen; ami ezen belül zajlik, az már mind az egység része. Az
emlék-készülékek működése vagy nem-működése éppoly lényegtelen, mint bármely egyéb cse
lekvés - például a repülés - sikere; mit se változtat a tökéletes nyugalom állapotán. Az időm,
természetszerűleg tudom: végtelen, ám ez a tudás átmeneti; a végtelenbe visszalépve most egy
köztes állapotban élek, mindazonáltal erősen koncentrálok arra, hogy majdan egy újabb aktí
vumban emlékezzek erre a tudásra, melyet - erre emlékszem most - el kell majd felejteni.
*
Valószínűleg nem tudom leírni többé. Jobb is így, gondolom, hiszen úgyis egyedül kell belak
nom ezt a mezőt. Senki se segítsen - kiáltom a házban - tudom hol vagyok. Mindazonáltal
valóban nem tudom, s ez biztos. Kegyetlenebb minden eddiginél, egyre kiterjedőbb, egyre elke
rülhetetlenebb. Hiába minden leírás, ez itt leírhatatlan: állandó és visszatérő, érintetlen min
den lerögzítéstől, minden beavatkozástól. Az ön-pszichoanalízis mintha sohasem lett volna: ez
a világ - s ez valóban világ, mint megállapítom - nyugodtan folytatja önmagát, semmi sem
módosította a folyamatot, élni kell benne tovább és továbbélni azt, amit a környezet - „Úris
ten, ez tényleg van?" - nyújt, javall és kényszerít. Mindezt végiggondolom, miközben egyre sű
rűbb, fojtogatóbb, élesebb, kardszerűbb a növényzet, melyben előrejutni, felemelkedni, lefe
küdni, megállni próbálok.
Egyszerűen nem érdekel többé ahol vagyok, ez a tudatalatti rét; a gondolatot akarom előhív
ni, a rációt idézem: a mozgást, a színeket, az ideológiát. Nem akarom látni többé ezt az értel
metlen őrületet, ezt a dekadens, ősi romlást, ezt a belső házat. Ez itt: az agyam. Sokkal na
gyobb örömem telne az elpusztításában - ha ilyen -; mint áttekinteni ezt a gyönyörűséges - és
áttekinthető - információtartományt. De nem pusztítható el; az imént, emlékszem, öngyilkossági kísérletekkel próbálkoztam. A házban, melyből kiléptem a kertbe: gáz, azután vízbefúlási
kísérletek, merülések az otthonos medencében, amely nem szándéktalan kép többé: az időállo
mányból megidézett tér, az ideális helyszín felhasználása. Cél lett az, ami eddig alkalmi lecke:
az uszoda lehetőséggé vált: bebizonyítom, hogy igazam volt. Megtörténik az, amiről annyit ál
modtam: a leírás visszakapja súlyát, melyet a leírással eleve elveszített. A strandra akartam hát
jutni, beteljesíteni az ígéretet.
Vadonatúj uszodaformáció. Sikertelen fuldoklási kísérletek, képek - tengeri tájak - a víz
alatt: ezek meg hogy kerültek ide? A szándékosság ismeretlen elemeket kényszerít rám, nyil
ván megmentő szándékkal, hogy az eredeti motivációt háttérbe szorítsa. Működik az életösz
tön. Lehet, hogy tényleg az életemről van szó? Pedig nem játszom. Lehet, hogy ez itt tényleg a
valóság? A szignálok azonnal beindítják a mechanizmust, eltérítenek. A szoba falához prése
lem magam, olyan erővel, hogy szétlapuljon a koponyacsontom, az orrnyergem megreped, a
homlokomról folyni kezd a vér, felhorzsolódik a fal zöldes tapétája.
Gyönyörű, kastélyszerű épület, csakis Angliában, körülötte zöld gyep, értékes, tisztán tartott
berendezés, empire és rokokó szobák, barokk ajtókeretek, időtlen stukkók, ragyogó mintás
parketta, kristályüvegek, vitrinek, pasztellszínekkel festett freskók, a szobákban emberek, halk
nevetés, pohár koccanásának hangja, harmonium és valami külső monoton zúgás, s mintha por
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lepné a fényt, a világosság rétegesen más-más erősségű, de mindenekfelett tompa. Fuldoklóm
hercegi ruhámban, ismerőseimnek egy cikkről beszélek, melyet hamarosan közöl a Mozgó Vi
lág. Érthetetlen lenne, mondom, ha ez megjelenik. Közben arra gondolok: már nem várom
meg. A konyha rendkívül kisméretű, nem ömlik a gáz; mintha villanyfőző volna, a csapok forróságot árasztanak. Letépem magamról a körgallért, megsértem az előkelő társaságot: úgyis
mindegy. Földhöz vágok valami sálszerű csipkés öltözékkiegészítőt, vonaglik a földön, mint egy
animációs Filmben. Igen: él. Ördögi mágia: „Levetem köpenyemet" mondom, vagy gondolom;
odavetem eléjük, a földre lehullik valami fekete ruhadarab, nagy lendülettel megfordulok, ke
mény léptekkel elhagyom a termet. Becsapódik a hatalmas ajtó, kopog a csizmasarok a már
ványlépcsőn: jön valaki. Félek az üres házban; a legvásáribb félelem: a Sátán jön, a Halál jön,
egy Kísértet; tudom, az utolsó perceim ezek, tudom, teljességgel közölhetetlen lesz: vulgáris.
Most rettegek a haláltól; giccses horrorkörnyezet, de nem tűnik semmilyennek. A tény van: a
sematizmus mellékkörülmény. És rettenetes a megjelenő látvány, és valóban közölhetetlen:
mert nem látvány. Isten tudja hányadik jelzőrendszer; valami, ami megbénított, megvakított,
megállított. Az, amire vártam. Elájulok. A testem megcsonkítva fekszik, bizonyára a sikertelen
öngyilkossági kísérlet eredményeképpen. Nem tudok megmozdulni, mintha nem lennének vég
tagjaim. Semmit sem látok. Tulajdonképpen csak a tudatom létezik, s ezt egyetlen dolog tölti
be: a fájdalom. A fájás. A fogalom jelzi az alaktalan élő anyagot, ami a testemből maradt, s a
hiátusok iszonyatos égő fájdalma egészít ki. Érzékelem a fényt, a hangot, az időt, az eget. És
egy gondolat érkezik: éhen fogok halni, mert nem juthatok táplálékhoz. Látom az arcomat,
most kívülről; az átlukadt arcbőrt, az üveges szemeket, a mereven, tüskeszerűen itt-ott előreálló fogakat - mintha üveg alatt lenne mindez: a megszakíthatatlan és végtelen történet
múmiája.
Szürke fény, szürke homok, végeláthatatlan, ködszerű sivatag, szürke tenger, középen ketté
válva: a hullámok két meredek sziklafalként magasodnak. A Vörös-tenger. És mindez fáj. Mo
noton, tompa, szürke fájdalom. Magamhoz térek, bár minden változatlan és sikertelen. Kiroha
nok a házból; visszataszítóan figyelem ami történik. Figyelmem ugyanakkor értelmetlen: min
den magától alakul. A kertszerű dzsungel embermagasságú, sűrű növényzete összeprésel és
önkéntelenül továbbsodor. Egyre távolabb kerülök a kastélytól, minden összeköttetés meg
szakad. Nem érdekel. Csuklómat egy éles levélen próbálom felvágni, de az nem sérti fel a bőrt,
csak a szorítást érzem. Polipmező. A csuklómra felülről is rátekeredik valami, lábam a liánok
ba akad. Érzem az állatok, kígyók közelségét. Nem látok ki a növényzetből, de valójában csak
foltokat érzékelek: a környezet lehelletét.
Nyilvánvalóan méreg, egyre nehezebben kapok levegőt - mindez a növényekből árad. Most
is tudom, hogy mindezt gyűlölöm. Nem akarom, nem én kívántam. Nem vagyok kíváncsi rá,
menekülni szeretnék. Most már tisztázódott: a suicid kísérletek sora az álomra vonatkozott. Ki
akarok pusztulni innen. Nem akarom megnézni, magammal vinni és leírni a kellemetlen délelőttben. Abba akarom hagyni. Nem akarom, hogy ez legyen az én világom. Ki akarok szállni.
Drop out. Vissza a természethez.
Egy mákföldön vagyok. A növényzet aránytalanul magas, sűrű és élő. Rettenetesen kegyet
len, dermedt, ugyanakkor érzékenyen figyelő pókok ülnek a növényszárak végein a gubók he
lyén. Szabályos képződmények, mint egy-egy kupola, merev lábakkal kapaszkodnak a szárvé
gekbe, meggörbített feszes potrohúkkal pontosan zárják az ívet. Az iszonyat hosszadalmas
mélységből hányingerként indul meg felfelé, a látvány felfogása valósággal megbénít; próbálom
koncentrációval elveszíteni az érzékelést. Az eszmélet nem csökken: nincs más lehetőség.
Igénybe kell vennem: azért, hogy megszabadulhassak tőle. Tudom, hogy pók, mégis letörök egy
mákgubót és a számba veszem. Tudom a mezőt. Beleharapok a pókba, valamelyik lába mint
egy hegyes tű vagy köröm átszúrja a nyelvem. Elreccsen a számban a száraz héj, szájüregem
megtelik valami sűrű anyaggal, amint kinyitom, dőlni kezd a vér, az első ismerős szín e b b e n az
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álomban. A PÓK VÉRE ömlik és ömlik, már nem tudok összehúzódni, bőröm minden pontján
pókok marását, nyomását, érintését érzem; minden érintés megbénítja az érintett pontot. Nem
üvöltök, nem változom és nem tiltakozom. Érzem a mező erejét, mágneses bénítását, és fel
adom. Alávetem magam a kivédhetetlen érzékelésnek. A fáradtság átitat, beleolvaszt a
környezetbe. A fluidum akaratává válók, nincs több önálló cselekvés; nincs több koncentráció.
Legyen meg a te akaratod.
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NAJMÁNYI LÁSZLÓ

To Irene Dogmatic

RADAMES
operalibretto

Eötvös Péter kérésére

„De miért ez újabb félelem,
mit rajtad észrevettem?"
(Verdi - Ghislanzoni: Aida)

Szereplők:

207

Énekes
Rendező I.
Rendező II.
Narrátor
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NYITÁNY

A termet egy vonal osztja ketté. Egyik oldalán a nézőteret, a mási
kon a játékteret találjuk. Mindkét tér a vonal irányára merőlegesen
lejt - mint egy V-profilú árok szelíd lejtésű két partja. A ferde sí
kok lehetővé teszik, hogy a nézők azt is láthassák, ami síkként a já
téktér padlójának síkjában fekszik.
A terembe lépő közönség nem lát a játéktérre, mert azt a nézőtér
től fényfüggöny választja el.
A nézők elfoglalják helyüket.
0 . 1.

Egy másodpercre vakító fény a néző- és játéktéren, majd harminc
másodpercig teljes sötét.
0 . 2.

Egy másodpercre kigyullad minden fény.
0.3.
Harminc másodpercig teljes sötétség.
0.4.
Kigyullad egy reflektor, s fénykörében - mintegy varázsütésre ott a NARRÁTOR.
A teremben - a Narrátoron kívül - semmi sem látható. A Narrá
tor tctőtől-talpig látszik.
A Narrátor tctőtől-talpig steril figura - olyan steril, mint a sötétség
volt az imént.
Mintha egy képeslapból lépett volna elő.

Operai eklám.
Kifogástalan.
Arcvonásai szabályosak, haja ápolt, álla frissen - de nem tíz perce
- beretvált, testalkata arányos, körmei gondosan nyírottak, tekinte
te tiszta, lehelete illatos, öltözéke mértéktartó ízlésről árulkodik,
kapcsolatai rendezettek, múltja kifogástalan, jövője belátható és
megérdemelt sikerekben gazdag, mosolya biztató, de nem tolakodóan az, természete nyájas, de nem bizalmaskodó - mindig meg
tartja a kellő távolságot, véleménye határozott, de nem megingatha
tatlan - világképe így tágul, jelleme erős, tudja a mértéket, felisme
ri az értéket, segít a rászorulókon, toleráns és progresszív, és nincs
teszt, ami kimutatná esetében a szokásos fertőt, döntései felelősségteljesek, ám a haladást szolgálják.
Operareklám.
Kifogástalan.
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A Narrátor kivárja, míg a nézők elcsendesednek, majd beszélni
kezd.
A mondatokat papírról olvassa, de csak ritkán pillant a papírra,
ennyi is elég, hiszen ő egyetlen pillantással egész bekezdéseket ké
pes átfogni - ezt is egyetlen pillantással fogja át - és a szöveg is lo
gikus, a mondatok egymásból, az ismertetés szándékából és az is
mertetésre szánt anyagból következnek.
Tulajdonképpen kár is elmondani a Narrátor mondatait, a nézők is
ugyanezeket mondanák, hasonló sorrendben, ha lehetőségük nyílna
elmélyedni az anyagban.
A nézők most lehetőséget kapnak az anyagban való elmélyedésre.
Mindezt tudja a Narrátor, hiszen és ezért: tetőtől-talpig steril figura
- olyan steril, mint a sötétség volt az imént. Mintha egy képeslap
ból lépett volna elő.
Operareklám.
Kifogástalan.
Arcvonásai szabályosak, haja ápolt, álla frissen - de nem tíz perce
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- bcretvált, testalkata arányos, körmei gondosan nyírottak, tekinte
te tiszta, lehelete illatos, kapcsolatai rendezettek, múltja kifogásta
lan, jövője belátható: megérdemelt sikerekben és egyéniségformáló
emberi drámákban gazdag, mosolya biztató, de nem tolakodóan az,
természete nyájas, de nem bizalmaskodó - mindig megtartja a kel
lő távolságot, véleménye határozott, de nem megingathatatlan: vi
lágképe így tágul. Jelleme erős maradt a nehéz időkben is, tudja a
mértéket, felismeri és pártolja az értékeket, segít a rászorulókon,
toleráns, nézetei haladóak, de senkire sem kényszeríti rá őket, és
nincs teszt, amely kimutatná esetében a szokásos fertőt, döntései fe
lelőséggel teljesek - ám a haladást szolgálják, hangja TV-bemondóhang, annak modorossága nélkül, fogalmazása mint egy TVkommentátoré, annak demagógiája nélkül, gondolatai tehát az igaz
ság útján törnek a lényegre, előadásmódja lényéből következik,
gesztusai válogatottak és természetesek, szinkronban az elhangzó
szöveggel, feladatát olyan jól ismeri, hogy akár meg is feledkezhet
ne róla.
Soha nem feledkezik meg feladatáról, hiszen olyan, amilyen - tréfa
nélkül - Ön szeretne lenni, ha majd túl lesz a mindenképpen szük
séges úttisztításon, s végre igazi, méltó feladataihoz láthat, amilyen
én szeretnék lenni, ha majd - túl a mindenképpen szükséges úttisz
tításokon - végre igazi, méltó feladataimmal foglalkozhatom, ahol
már nem számítanak az imént kétszer is - érzékeltetve bizonyos
fejlődést - felsorolt külsőségek.
Ez egy tökéletes narrátor - gyengéi csak növelik lénye varázsát,
mint ahogy majd a mi gyengéink is csak növelni fogják lényünk va
rázsát.
Ez egy elemi narrátor - bonyolult, mint a természet tényei, s mint
azok - tulajdonképpen - semmihez és senkihez sem hasonlítható.
A narrátor hangját hangszórók juttatják el a terem távoli, titokzatos
zugaiba.

NARRÁTOR:
Hölgyeim és Uraim!
Önök egy operát fognak látni és hallani.
Címe: RADAMES, műfaja: kamaraopera.
A szerző Verdi Aidájából merítette témáját, pontosabban: az Aida
egyik részletét, Radamcs halálát dolgozta fel.
Engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket az Aida IV. felvonásá
nak végére.
Az ítélet szerint a hazaáruló Radamcst élve az oltár alatti sziklasír
ba zárják, s a nyílást befalazzák. Radames a mélyben várja a halált
és szerelmesére gondol, aki már szabad. Aida azonban visszatér, s
belopódzik a sziklabörtönbe, hogy együtt haljanak meg. A két sze
relmes egymást átölelve búcsúzik az élettől.
A Verdi-opera végén legördül a függöny, s bár tudjuk, hogy Rada
mes meg fog halni, halálát nem látjuk.
A Radames című kamaraopera témája Radames halála.
A mű első felvonásában Carusot, a nagy, immár legendáshírű éne
kest látjuk, amint rendezőjével az Aida utolsó felvonásának végét
próbálja.
Tudjuk, hogy Radamcst a Vcrdi-operában nem látjuk meghalni, le
gördül a függöny, s bár a történet logikája szerint a hősnek meg kell
halnia, számunkra mégis örökké él.
Tudjuk, hogy Caruso Radamcsként nem halt meg, de mint Caruso,
természetesen a bemutatót követően, meghalt.
Hangját örökbecsű hanglemezek őrzik.

to

A második felvonásban Mario Lanzát fogjuk látni Caruso szerepé
ben, a Caruso életéről szóló film próbáján, amint rendezője irányí
tásával arra a jelenetre készül, amelyben Caruso a Verdi-opera Radameseként az utolsó felvonás végét gyakorolja, rendezőjének uta
sításai szerint.
Tudjuk, hogy Mario Lanza Radamesként nem halt meg a filmben,
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de mint Caruso igen. Mario Lanzaként a film elkészülte után halt
meg.
Felejthetetlen hangját és vonzó lényét őrzi a filmszalag.
A harmadik felvonás témája ismét próba. Mr. Thomas, egy mai
amerikai énekes, akit szerencsénk lesz rövidesen önmagát játszva
megismerni, rendezője instrukciói alapján Mario Lanza szerepét
gyakorolja a kamaraopera utolsó jelenetében, amikor Lanza a Ca
ruso életéről szóló filmben a Radames halálára készülő Caruso sze
repét próbálja.
Mr. Thomas ebben a felvonásban meghal, mint Mario Lanza, és
meghal mint Radames, de Mr. Thomasként, valamennyiünk örömé
re - ezt bízvást mondhatom - tovább él, s tanúi lehetünk ígéretes
tehetsége kibontakozásának.
Röviden ennyi a ma este bemutatásra kerülő mű témája. Mielőtt
azonban a szereplőknek sok sikert és Önöknek magasrendű él
ményt kívánva búcsúznék, engedjék meg, hogy néhány szóban vá
zoljam azokat a kapcsolatokat, amelyek a témából következnek.
Erre azért van szükség, hogy Önök a történet ismeretében minden
figyelmüket a folyamatnak szentelhessék.
Először azt a kapcsolatrendszert ismertetem, amely a főhőst - Radamest - operánk többi szereplőjéhez fűzi. Radames - ezt vala
mennyien tudjuk - fiktív figura. Verdi teremtménye. Radames hős.
Radames figurája avatta olasz nemzeti hőssé Verdit. Mondhatnánk
tehát azt is, hogy Radames figurája fikció Verdiről. De azt is állít
hatjuk, hogy Radamest Verdi önmaga képére teremtette, vagyis
Radames Verdi fikciója önmagáról. Olyan, amilyen Verdi szeretett
volna lenni. Verdi Radames szeretett volna lenni.
Feltételezhetjük, hogy Caruso rendezője is Radames szeretett volna
lenni - s minden, ami a Radames mivoltból következik - ezért
rendezte meg az operát Carusóval a főszerepben. Hogy a rendező
Radames lehessen, előbb Verdinek kell lennie, hiszen Radames

Verdi teremtménye. Caruso alakításában testesül meg a rendező
fikciója Verdiről, s így a rendező elképzelése Verdi Radameséről.
A rendezőnek, hogy Radames lehessen, előbb Carusónak kellett
lennie.
Ugyanakkor a Caruso alakította Radames, Caruso és rendezőjének
közös fikciója Verdiről, s így Radamesről. Hogy közös lehessen a
fikció, Carusónak előbb saját rendezőjének, majd egy közös Verdifikciónak kellett lennie.
Feltételezhetjük, hogy Mario Lanza rendezője is Radames szeretett
volna lenni - s így minden, ami a Radames mivoltból következik.
Ezért rendezte meg az operát.
Hogy Radames lehessen - Caruso rendezőjének példája szerint előbb Mario Lanzának, majd Carusónak, aztán Caruso rendezőjé
nek, végül Verdinek kellett lennie.
Ugyanakkor a Mario Lanza alkotta Caruso egyben Lanza és rende
zőjének közös fikciója a Caruso alakította Radamesről. Hogy Lanza
ez a Radames lehessen, előbb saját rendezőjévé, végül Verdivé kel
lett válnia. így lehetett Mario Lanza Radames, aki szeretett volna
lenni.
Mr. Thomas rendezője - ezt is feltételezhetjük - ugyancsak Rada
mes szeretett volna lenni. Tehát előbb Mr. Thomassá, majd Lanzává, aztán Lanza rendezőjévé, továbbá Lanzává, Lanzából Carusóvá,
Carusóból Caruso rendezőjévé, végül Verdivé kellett változnia.
Ugyanakkor Mr. Thomasnak, hogy Radames lehessen, át kellett
változnia saját rendezőjévé, Mario Lanzává, Lanza rendezőjévé,
Carusóvá, Caruso rendezőjévé, végül Verdivé. Mr. Thomas Rada
mes szeretne lenni.
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Verdi Radames szeretett volna lenni.
Caruso rendezője Verdi szeretett volna lenni.
Caruso saját rendezője szeretett volna lenni.
Lanza rendezője Caruso szeretett volna lenni.

Mario Lanza saját rendezője szeretett volna lenni.
Mr. Thomas rendezője Mario Lanza szeretett volna lenni.
Mr. Thomas rendezője szeretett volna lenni, akkor, amikor
Verdi, Caruso rendezője, Caruso, Lanza rendezője, Mario Lanza,
Mr. Thomas rendezője és Mr. Thomas maga is Radames szeretett
volna lenni, ugyanakkor

Egy vércsepp jelenik meg a Narrátor orrtövében és elindul a felső
ajka felé.
Talán észre sem vesszük ezt a cseppet.

A Narrátor - anélkül, hogy félbeszakítaná a felolvasást és anélkül,
hogy elterelné a figyelmet a felolvasásról - egy zsebkendővel letörli
a vért.
A zsebkendőt összehajtja és visszateszi jobboldali nadrágzsebébe.

Mr. Thomas Mario Lanza szeretne lenni.
Mario Lanza Caruso szeretett volna lenni.
Caruso pedig az igazi színpadi Radames-alakító szeretett volna
lenni.
Egyben
Verdi önmaga szeretett volna lenni, ezért írta meg Radamest,
Caruso önmaga szeretett volna lenni, ezért énekelte el a Radamesszerepet,
Mario Lanza önmaga szeretett volna lenni, ezért alakította Caruso
figuráját,
S hogy Mr. Thomas önmaga lehessen, hát eljátssza Lanzát, amikor
Radames meg szeretett volna halni, hogy önmaga lehessen, Verdi
Radames halálát akarta, hogy önmaga lehessen, Caruso rendezője a
Caruso alakította Radames halálát akarta ugyanezért, Lanza rende
zője hasonló okokból a Lanza alakította Caruso halálát akarta Ra
dames szerepében, és Mr. Thomas rendezője ugyanebből a célból
akarja a Mr. Thomas formálta Lanza halálát,
vagyis
Radames saját halálát akarta
Verdi Radames halálát akarta
Caruso rendezője Verdi Radamcsének halálát akarta
Lanza rendezője a Caruso alakította Radames halálát akarta
Mr. Thomas rendezője Lanza halálát akarta Caruso szerepében,
tehát
Radames saját halálát akarta
Verdi Radames halálát akarta
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Újabb, az előzőnél valamivel nagyobb vércsepp tűnik fel a Narrátor
orra alatt.
A cseppet más cseppek követik.
A Narrátor ismét előhúzza a zsebkendőt és letörli a vért. Hangja
nyugodt marad, mozdulata - ahogy visszateszi a zsebkendőt nad
rágja jobb zsebébe - biztos.

A Narrátor orrlyukából most egy kis vérpatak indul el.
Egy pillanatra, egy nagyon rövid pillanatra megszakította a felolva
sást, éppen csak annyi időre, hogy a gyors mozdulattal előhúzott
zsebkendővel letörölhesse a vért. Tovább olvas, úgy mint eddig. A
zsebkendőt nem teszi el, hanem összeszorított jobb tenyerébe rejti.
A vérzés már folyamatos, nem lehet nem észrevenni. A Narrátor
újra megtörli az orrát, de csak szétkeni a vért.

Kissé hátrahajtja a fejét, úgy beszél tovább.

Kénytelen a zsebkendőt az orra alá szorítani, mert a vérzés egyre
bőségesebb. Igyekszik hangját fegyelmezni.
A zsebkendő átázott. Zakója felső zsebéből kiveszi a díszzsebken
dőt, most azt szorítja az orra alá. Hamar átázik az is. Már az ing
gallérja is véres.

Caruso rendezője Caruso és Radames halálát akarta
Lanza rendezője Lanza, Caruso és Radames halálát akarta
Mr. Thomas rendezője Mr. Thomas, Lanza, Caruso és Radames
halálát akarta
Caruso, Lanza és Mr. Thomas ugyanígy.
Radamesnek, ennek a kitalált figurának Aidára volt szüksége, hogy
meghalhasson.
Verdinek saját operára volt szüksége, hogy Radames meghalhas
son.
Caruso rendezőjének Verdire volt szüksége, hogy Radames meg
halhasson.
Ugyanígy tovább.
Carusónak a rendezőre van szüksége, hogy Radames meghalhas
son, és Lanza rendezőjének szüksége van Carusőra, hogy legyen egy
Radames, akinek meg kell halnia, tehát Mario Lanzának, ennek a
varázsos lényű énekesnek rendezőre van szüksége, hogy Radames
nek meg kell halnia.
Mr. Thomasnak szüksége van Mario Lanzára, mint Mario Lanzá
nak Carusóra; mint Carusónak Verdire, mint Verdinek Radamesre,
mint Radamesnek Aidára, mert Radamesnek meg kell halnia.
Radames, ez a kitalált figura meghal.
Verdi dalban mutatja meg Radames halálát.
Caruso rendezője Caruso hangjával mutatja meg Radames halálát.
Lanza rendezője Lanzát Caruso szerepére bírja, hogy megmutassa
Radames halálát.
Mr. Thomas rendezője Mr. Thomast Lanzaként mutatja, hogy
lássuk Radames halálát.
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Mr. Thomas, ez a nyájas ember barátságos rendezője Lanzát, hogy
Radamest
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Eldobja az immár használhatatlan zsebkendőket, és a kezével törli
a vért.

Jobb keze már nem alkalmas, bal kezéből leteszi a papírt, és ezzel a
tiszta kézzel is megtörli az orrát:

Verdi önmaga akart lenni,
Caruso önmaga akart lenni,
Mario Lanza önmaga akart lenni,
Mr. Thomas önmaga akart lenni,
és a rendezők mind önmaguk akartak lenni..
Radames kitalált figura.

Véres kezeit kétoldalt a nadrágjába törli:

Radames szabad akart lenni,
ezért választotta a halált,
Aida szabad akart lenni és
Radames halálát választotta,
Aida és Radames nem létezett

A papírokkal törli arcát és nyakát. Újabb hullámban önti el a vér. A
homloka is véres. Kisimítja a véres papírokat és tovább olvas.
Mintha csökkenne a vérzés.
Hátranyúl óvatosan, kezeit a függönybe törli. A mozdulattól élénkül
a vérzés.
Jobb kezének mutatóujját az orra alá szorítja. A vér a zakóujjból
csorog.
Küszködik a mondatokkal.

Verdi szabad akart lenni,
s hogy szabad lehessen,
kitalálta Radamest,
Caruso rendezője kitalálta Verdit,
Caruso kitalálta a rendezőjét,
Lanza rendezője Carusót,
Lanza magának egy rendezőt,
És a derék Mr. Thomas

Újabb hullám önti el az arcát. Az előbbinél erősebb hullám.
Mindkét kezében papírt markol, törli az arcát.

a felejthetetlen

Már az egész arca véres, a vörös csíkok elérik oldalt a nyakát is.
Az áliáról vér csepeg az ingmellére.

Áll, vérzik.

Verdi nem tudott énekelni,
ezért
írt egy operát,
Caruso rendezője nem tudott
énekelni és operát írni,
kitalálta magának Verdit
és Carusót,
Mario Lanza rendezőjének
nem jutott Caruso, énekelni,

Már a nadrágja is véres.
Az ingnyakból is vérhullám buggyan elő.
Hosszú szünetet tart.
Vérzik.

operát írni dehogy,
kitalálta Mario Lanzát,
a tündérit,
a tündéri és
robusztus Mr. Thomas
végtelenül emberi
rendezője
ez a baljós alkat

Nagyon gyorsan mondja:

Az előbbinél hosszabb szünet:
A Narrátor igyekezett felmérni az alapképletből származó követ
kezményeket. Csaknem boldogult volna a feladattal, de közbejött az
előre nem látható esemény. De nem túl nagy távolságra az alapkép
lettől olyasmire bukkant, ami egyszerűen lehetetlené teszi az eddig
használt vizsgálati módszert.
Nagyon tagoltan mondja:

Vérsugár szökik elő a nyakából.
Radames tehát nem is Verdi, hanem Ghislanzoni fikciója, sőt nem
is Ghislanzoni, hanem talán Henriette bey találta ki a figurát.
Henriette - női név
Bey - egyiptomi rang.
A kettő együtt! Egyszerűen lehetetlen!
Váratlanul a végtelenbe vezető új dimenziórendszer!
Amihez képest az eddigi rendszer eltörpül.

a nemlétező Radames
a halált, mert nem
tudott

Az Aida szövegkönyvét Ghislanzoni,
a kitűnő librettista egy neves
egyiptológus Henriette bey
ötlete alapján írta.
Ghislanzoni
Radames
Henriette
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BEY!
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Új támpontot keres, új kiindulási alapot, ahonnan véges számú lé
péssel, ahonnan biztonságos. . .
Hihetetlen mennyiségű vér árasztja el:
a zakóujjból
a nadrágszárból
az ingnyakból
a hajából
a szájából
a zsebeiből
a gyomrából
hosszú szünet után hadarja:

Szinte kiáltja:

A barátságosak, búfelejtők, betűfalók, beüvegezett, belterjesek,
bőrkabátosok, belbiztonságiak, belsővérzésesek, bennfentesek, bel
tengerbarátok, biszexszuálisok, bukszaszájúak, bőrbajosok, bőrege
rek, bélférgesek, bantuk, befeléfordulók, beszabályozottak, belvíz
védelmisek, berepülök, bevágódók, bctcvőfalatosak, bevizelők, berregők, banánnalbaszók, birkatürclműek, bélistások, bénák
A céltalanok, cédák, cecelegyesck, cicomázkodók, cápavadászok,
caplatók, cédulások, cárok, cézárok, cégéresek, cégtulajdonosnék,
célszerűek, cigányok, címzetesek, címzettek, cimborák, címeresek,
cinegelábúak, cinkosok, cipelők, cipészek, cipófejűek, cipőtisztítók,
cirógatok, citromgyötrők, civilizáltak, cicababák, cölöpverők, cukrászpecérek, combtalanok - coboly
dadogok, dáridó, dögvész, domb, didi, dandár
elfelejtett, elharapott, elszakított, elveszett

Halkul, csak időnként dob ki cgy-cgy szót

fazékfőnifalni far

elgondolkodva mondja:

görbén jársz
göncök

váratlan erővel mondja:

görönggyel dob

szinte kérdi:

megdob

suttogja:

elereszt

nagyon tárgyilagosan:

víz

nagyon tárgyilagosan:

alig

Már nem is NARRATOR. Vörös, vastag rétegekben, kocsonyásán,
megkeményedve, itt-ott gőzölögve
Tárgyilagosan:

Radames

Tárgyilagosan:

Én

halkan, tárgyilagosan

érdek nélkül: végtelen

szótagolva:

szik-la-sír-ban

nagyon gyorsan, közepes hangerővel:

Győzelem

Közepes sebességgel, erővel, tárgyilagosan:

Engem ki talált ki?

tárgyilagosan:

Szégyen

szinte mosolyogva:

Völgy

tárgyilagosan, keményen:

Béke

Hosszú szünet után ordítva:

AMONASRO ORRÁN-SZÁJÁN DŐL A BÉKE!
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A Nyitány számomra az opera e l ő z e t e s e .
Amolyan:

JÖN!
JÖN!
JÖN!

S mint a filmelőzetes, az operanyitány is jobb, mint amit megelőz,
bár mindig az ellenkezőjében reménykedünk.

A Nyitány után következik az Opera:

ELSŐ FELVONÁS
A Narrátor utolsó kiáltása után hirtelen sötét. Ilyen sötét még nem
volt ebben a teremben. Ha ez a sötétség jól sikerül, akár a termet is
le lehetne róla bontani, Kábaként ottmaradna.
A sötétséggel egyidőben teljes csend.
Teljes csend harminc másodpercig.
Amikor letelt az idő:
1. 1.

Ezek a hangok egy valódi fulladásos halál hangjainak tökéletes
utánzatai. A felvétel csak úgy készülhetett, hogy az imitátor a hal
dokló mellett ült - vagy inkább feküdt, ugyanabban a pózban,
ugyanazokat a mozdulatokat végezve - és minden halálhangot
azonnal leutánzott. A festők és szobrászok annak idején hullákat
boncoltak, keresve az emberi test felépítésének törvényeit, az élet
és a halál szabályait. Ilyen művelet dokumentuma ez a hangfelvétel
is - etikailag tehát igazolt.
Tehát egy halálhörgés utánzatának másolatát halljuk, hiszen mag
nóról halljuk a hangot.
Tehát ez is utánzat, hiszen a vízcsepegés zaja a megfigyelés pillana
tától utánzattá válik, már nem is az, ami önmagában volt. S ha mag
nóról halljuk ezt a hangot, az utánzat másolatával van dolgunk.

Egy abszolút térhatást biztosító hangszórórendszerből - a quadrophonnál is tökéletesebb térhatás, hanghologram, érzékelhetők a
vertikális irányok is - egyre erősebben egy haldokló nehéz
lélegzését lehet hallani. Mintha a haldokló ott lenne a teremben.

1.2
Párhuzamosan egy másik hangot is hallunk a térből. Víz csepeg egy
pocsolyába. Ezt a hangot is a hangszórók adják.
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1.2.a.
Valaki közeledik a sötét teremben. Lépteinek neszét élőben is hall
juk, de a térhatású hangszórórendszer által felerősítve is.

Ugyanez a térhatású mikrofon-erősítő-hangszóró rendszer a továb
biakban minden helyszíni zajt fordítva közvetít. Ha a teremben
jobbra megy valaki, a hangszórók szerint balra tart, ha balra indul,
mintha jobbra indulna, ha előre lép: hátra lépett, ha fel: akkor le, s
így ha le: akkor fel.

Érkezésének zaja egyben távozásának zaja:
élőben halljuk, amint egyre közelebb jön,
hangszórókból azt halljuk, ahogy egyre távolodik.

ugyanakkor

a

Az érkező - az ÉNEKES - a hangszórókból hallható halálhörgést
utánozza.
Tehát utánzatot utánoz.
Hangját - közeledtével - egyre erősebben halljuk, ugyanakkor a
magnóhang távolodik a térben.
Amint az érkező megérkezett, a hangszóróhang azt sugallja: elment.

Az utánzat másolata eltűnik, helyébe az utánzat másolatának imitá
ciója lép.

12b.
Az érkezéssel egy időben - ugyanolyan módon - élőbe vált a
vízcsepegés hangja is.
Ezt a hangot hangszer adja.
1.3.

Kényelmetlen, hogy ilyen hosszú ideig halljuk ezt a hangot, ezeket a
hangokat, túl a megszokás megszokásán.
Ezért a sötétben átlátszhatatlan függöny ereszkedik a közönség és az
Énekes közé.
A függöny ereszkedésének ütemében - lassú ereszkedés - az
Énekes élő-hangja egyre inkább a hangszórókból hallható.
Amikor a függöny leereszkedett, a hangot már csak a hangszóróból
halljuk.

Az Énekest kettős fal választja el a közönségtől.

Vízcsepegés imitációjának utánzata lemásolódik, majd stilizálódik.

Zenél a gép.

Bizonyos másolatok egyszerre szólásakor keletkező, elkerülhetetlen
frekvenciakülönbségek felhasználásával áll elő a dallam.
A tájékozódást megkönnyítendő, ezután nem jelzem a kíséret
alakulásának, metamorfózisának állomásait, csupán a végpontot. A
hangszeres kíséret ugyanolyan okokból, ugyanúgy változik, mint az
ének. Sorsuk közös.

1.3. a.
A sötétben üveglap ereszkedik a függöny és a közönség közé.
Az ereszkedés ütemében a hangszóróból hallható hang stilizálódni
kezd: egy szintetizátor vette gondjaiba.
Mire az üvegfal leereszkedett, a hangszórókból hallható hang gépi
úton előállított emberi énekhanggá alakult.
Egyetlen hangot énekel a gép a hangszórókból.
1.3. b.
Az élő emberi hang gépi úton előállított emberi hanggá változásával
egyidőben a hangszerhang előbb másolatként szól a hangszórókból,
majd - az üveglemez leereszkedésétől - mint gépi úton előállított
egyetlen hangszeres zenei hang.
1.3. C.
A gép előállította emberi énekhangon először egy hangot hallunk,
majd ez a hang dallammá alakul. Ezt a dallamot a továbbiakban
Radames-motívumnak nevezzük. Ezután mindig ezt a dallamot
fogjuk használni.
1.3. d.
Hasonló módon alakul ki a hangszerhangból a dallam kísérete.

223

Énekes: Caruso-Radames
Férfi, női fekvésben énekel
Rendező L: Rendező - Verdi - Aida
Néger férfi, férfihangon énekel

1.4.
Fény gyullad a függöny mögölt.
A függönyre az Énekes és Rendező I. sziluettje vetül.

A Caruso-Radames Aidája csak férfi lehet.
Aida a karjaiban tartja Radamest.
Rendező I. a karjaiban tartja az Énekest.
1.5.
Rendező I. utánozza a hangszórókból hallható Radames motívu
mot.
Előbb együtt halljuk a két hangot, majd a géphang elúszik, s csak az
utánzatot halljuk élőben.
1.6 .
Az Énekes utánozza Rendező I. énekét.
Előbb együtt halljuk a két hangot, majd Rendező I. hangja elúszik.
1.7.
Énekes énekét közvetíteni kezdi a hangszórórendszer.
Egyszerre halljuk élőben és hangszórókból.
A hangot lemásolja a magnó.
Egyszerre halljuk élőben - mikrofonon át hangszóróból lemásolva magnóról, hangszóróból.
Már csak a lemásolt hangot halljuk, a többi elúszott.

1. 8 .

A gép a lemásolt hangot gondjaiba veszi, és női hangból férfihanggá
alakítja.
1.9.
Fény vetül - fénykor - a fügöny előtt álló Rendező II.-re, aki régi
hanglemezek hangját kezdi utánozni.
Régi hanglemezek jellegzetességét hallatja.
Rendező II.: Lanza - Rendezője - Aida
hatalmas, barátságos nő

A lemezzajt közvetíteni kezdik a hangszórók, majd a magnó lemá
solja. Együtt szól az élő, a közvetített és a másolat. Ugyanakkor másik hangszórókból - halljuk az imént kialakított éneket is.
A lemezzajból már csak a másolatot halljuk.

Hamis archív anyag - mesterséges antikvizálás.

Hamis dokumentum - hamisságát mesterséges kialakítása okozza.
Hamis, bár eredeti.

A külön-külön hangszórókból hallatszó éneket és zajt közös helyre
keveri a gép. Közös helyre a térben.
1.10. (esetleg)
Az így kialakított hangot tovább gondozza a gép: fokozatosan egy
eredeti Caruso-ének részletévé alakítja. (Ugyanaz a motívum.)
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MÁSODIK FELVONÁS
2 . 1.

Mario Lanza: Caruso - Rendező I. - Radames - Énekes - Verdi
Néger férfi, akinek sziluettje még most is látszik a
függönyön.

Tizenöt másodperces sötét.
Fény a függöny mögött. A függönyre Rendező I. és az Énekes előbb
látott sziluettje vetül. Fénykör a függöny elé: a függöny és az üvegle
mez között Mario Lanza és Rendező II. Mario Lanza fejét rendező
je ölébe hajtja.

Rendező II.: Verdi - Caruso - Lemezzaj - Aida - Énekes
Hatalmas, barátságos nő, amolyan anya-Aida.
A hangszórókból az imént kialakított éneket halljuk.
2 . 2.

Fordított utószinkron - play back. Utólag készül kép a konzervhanghoz.

Rendező II. utánozza a hangszórókból hallható hangot. A két hang
egyszerre szól. Rendező II. arca mozdulatlan, a Caruso-sziluett szá
ja mozog az éneknek megfelelően. A Caruso-hang elúszik, csak
Rendező II. hangját sugározzák a hangszórók. Rendező II. szája
szinkronban mozog a hanggal. Rendező II. élőben nem ad ki han
got.
2.3.
A magnó lemásolja az éneket. Együtt szól a modell és a mű.

Fiktív dokumentum. Esetleg itt is hozzáadható hanglemezzaj.
Esetleg ez is átalakulhat eredeti Lanza-másolattá.

2.4.
A modellhang elúszik, marad az előállított Lanza-hang. Lanza szája
szinkronban kezd mozogni a hangszé>rókból hallható hangjával,
amit nem ő adott.

HARMADIK FELVONÁS

Ha az első felvonás tere - mint az az alapképletből következik egy régi tér fikciója volt, és ezt a teret nem láttuk, mert függöny
takarta és ebből a térből hangot hallottunk
és a
második felvonás teréből - amely az elsőfelvonás terének fikciója
volt, és amit láttunk ugyan, de - csak közvetítő útján hallhattuk a
hangot,
akkor
a harmadik felvonás (imitált) valós teréből a vázolt logikának meg
felelően már gép sem közvetíthet hangot. Csak csendet.
És a figurák, akik ott állnak, csupán imitációi önmaguknak.
Ha engedményt teszünk - persze ehhez csend kell, tökéletes csend
- csupán azért tesszük, mert nem tudunk mást tenni.
És a legfontosabb, hogy tudjuk: Mi most engedményt teszünk!
Mr. Thomas: Rendező II. - Lanza - Rendező I. - Caruso - Ver
di - Aida - Radames - Énekes
Hatalmas, barátságos nő, az előbbi Rendező II.
Rendező III.: Mr.Thomas - Rendező II. - Lanza - Rendező I. - Caruso - Verdi - Radames - Aida - Énekes
Sovány, érzéki nő

3.1.
Tizenöt másodperc a jól ismert sötétből.
Ezalatt a II. felvonás utolsó hangja szól.
3.2.
Fény gyullad ki a függöny mögött.
Látjuk Énekes és Rendező I. sziluettjét a függöny mögött, a
függönyre vetülve.
A függöny előtt a fénykörben Mario Lanzát, amint fejét rendezője
ölébe hajtja.
Mario Lanza feje Rendező II. életnagyságú fényképfigurájának ölé
be hajtva. Mellettük a homokkal felszórt fényképén fényképpocso
lya.
Fény vetül a közönség és az üveglemez közötti térre. Homokkal van
felszórva, a homokban pocsolya, a pocsolyába víz csepeg.
A pocsolya mellett Mr. Thomas Rendező III. karjaiban.
A hangszórókból az előző felvonás végének hangja szól.
3.3.
Magnóról halljuk a II. felvonás utolsó hangját.
Rendező III. az ő lehetséges hangján utánozza ezt a hangot.

Tehát a mi fiktív valós terünkben álló figurának nem lehet hangja.
Engedmény: annyi hangja van, amennyit szájának mozgása okoz.
Törvényeink szerint ennyi hangja sem lehetne.
Fájó, nehéz szívvel szegjük meg saját törvényeinket.

A gép lemásolja ezt a zajt, Rendező III. lehetséges hangját, majd
visszaadja.
Egyszerre szól a modellhang - Lanza - és utánzata a hangszórók
ból.
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A Lanza-hang elúszik, marad Rendező 111. lehetséges hangjának
másolata. Az, amit szájának mozgása okozott.
Rendező III. szája a hangszóróból hallható hangnak megfelelően
mozog.
3.4.
Mr. Thomas utánozza Rendező III. hangját. Mr. Thomas helyett
természetesen a gép dolgozik.
Rendező III. iménti hangjából kialakítja a Mr. Thomas-féle imitá
ciót.
A kél hangot egyszere játssza.
Elúszik rendező III. hangja, marad a gép kialakította Mr. Thomas
hang - szájmozgás hangjainak utánzata - a másolat másolatából.
Mr. Thomas szájmozgása szinkronban ezzel a hanggal.
3.5.
Felemelkedik a függöny és az üveglemez.
Hátul az Énekes Rendező I. fekete lap-sziluettjének karjaiban, a
pocsolya földönfekvő sziluettje mellett.
Középen Mario Lanza hever a pocsolya és a homok fényképe mel
lett, fejét Rendező II. Fényképének ölébe hajtva.
Elöl Mr. Thomas és Rendező III. egymást átölelve a homokon,
mellettük a pocsolyába víz csepeg.
Halljuk a csepegést és a hangszórókból Mr. Thomas utolsó
hangjait.
3.6.
A gép visszajátssza a változatokat:

Mr. Thomas hangja
Rendező III. hangja
Mario Lanza hangja
Caruso hangja
Rendező II. hangja
Rendező I. hangja
Gépi Radames-motívum
Gépi ember-énekhang
Az élőhang másolata
Eredeti halálhangok utánzatának másolata
és a közbülső állomások természetesen
3.7.

Sötét
Halljuk a vízcsepegést.
Halljuk az eredeti halálhang imitációját a hangszóróból.
Halljuk élőben, amint a szereplők elhagyják a termet.
Ugyanakkor a hangszóróból, hogy megérkeznek a terembe.
Csend.
Az eredeti halálhang imitációja fokozatosan eredeti halálhangba
vált - hangszóróból halljuk, hosszú ideig.
Aztán a közönség között elrejtett hangszórókból nagyon élethű,
előbb gyér, majd egyre erősödő taps hallatszik.
Amikor a közönség a géptaps hatására már egy emberként tapsol,
kigyulladnak a fények, s az élő és gépi tapssal egyidőben halljuk to
vább a halálhörgést.
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LA MAISON DE LA PEUR
(A F É L E L E M

HÁZA)

videojáték szövegkönyve 1977

I.

Boldog kis sikollyal ébredek: Végre! Itt az új nap! Valamennyi énem összegyűlik az agy köz
ponti, végtelen komforttal berendezett termében és ott tündököl. Egymásban gyönyörködünk.
Ezer Narcissus ébredése a tudat patakpartján, a víg ösztönök pánsípjainak hangjára. Egymás
tekintetének tükrében létezünk és tükörtől tükörig suhanva zeng az énekek éneke: irány a reg
geli! - kiáltja valamelyikünk, s máris rohanunk kuncogva a látóközponthoz, hogy jóllakjunk a
látvánnyal. A látvány én vagyok az ággyal szemközti hatalmas, jószívű tükörben, amint éppen
reggelizem. Ránevetek a reggelire és a reggeli visszanevet. Megcsókolom a csészét és a kanál
derekam köré fonódik dorombolva. Sóhajtva egyesül a kenyér a vajjal. Csilingelnek a sókristá
lyok a tartóban. A tükörbe nézek, és látom a friss én-sereget pillantásomban készülődni. Már
fürdőm is, mert az ágy egy telepatikus parancsra kékcsempéjű medencévé alakult, s a víz bol
dog könnyeimmel elegyül.
Aztán az utca! Dionüszoszi látvány! Reggeli sétálókkal telve, magas lélek könyököl ki vala
mennyi szemen. A mozgást a tudat balettá koreografálja, a léptek zaja finom zenévé szintetizálódik. S míg sétálunk, regenerálódik mögöttünk az utca, mint az imént, fürdés közben a lakás.
Magas lelkekből áradnak felém az információk és énjeim dala válasszá fonódik össze. És min
den információ dekódolható, effektiv és hasznos: azonnal tapasztalom a gyönyörteljes hatást.
Minden ember egy-egy család. A családtagok önnön énjei. Boldog telepekben élünk. Egy telep
- egy ember. Minden tudatállapotnak megfelelő stílusú környezet jár. Valamennyi én minden
igénye kiteljesedik, majd beteljesül a telepeken. Budoárok és vadász-szobák, zeneterem és
technikus-fészek. Amott a festő műterme, emitt az orvos kórterme. Egyszerre lakos a felső
szinteken és a föld alatti só-palotában. Ugyanaznap különböző időpontokban ébredek és al
szom el megint. Könnyű és nehéz ételekkel töltekezem, míg szilfid énem koplal tükörtermé
ben. Ugyanakkor élem végig az összes vallást, köztük az ateizmust is. Jólesőt tüsszentek a ka
rosszékben - Egészségemre! - mondom a bárpult mellől, megszakítva a csókot. Légpárnán
lebegek a mennyezet alatt és lakkcipőben steppelek alattam. Látom ablakban kötögetve, amint
csillogó sörénnyel vágtatok lenn a gyepen. Ó a gyep! Lehajolva mélyen beszívom illatát és már
is repülök. Arcomon lazúros smink, áttetszik az erek pompás szerkezete és túl rajtuk a csont
palota. Érdes sóhajjal alszom el, álmomban a lehetetlenség birodalmába kirándulok, hogy reg
gelre minden lehető legyen. Boldog sikoly köszönti reggel az ébredést: Végre! Itt az új nap! És
valamennyi énem összegyűlik erre a percre az agy tróntermében, hogy örüljön a kezdetnek
tündökölve.
Sétálunk a dionüszoszi utcán, így dolgozunk. Munkánk információk sugárzása és vétele. „Vala
mennyi én a többi valamennyinek!" Az információk éltetik a harmóniát, amely az államunk. Ez
az állam elképzelhetetlenül kegyes és serény. Urunk és szolgánk egyszerre. Az állam valamenynyi szükségletünk kielégítéséről gondoskodik és mi igényeink folyamatos jelzésével tápláljuk.
Hatalmassá nőtt jóérzéseinkből és hatalmassá nőttünk kedvére. Saját igényeink szerint módo
sulunk, hogy az állam is módosuljon. Változásaink olyan finomak, mint a bárányfelhők égi
alakzataié és ezeket a változásokat élvezve muzsikál az állam. Az állam létezése zene. Az állam
valamennyi szükségletünk kielégítéséről gondoskodik.
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Egy kutya szalad át az úttesten, hopp! Mozgása kellemes vibrációt vált ki a szemlélőkben. A já
rókelők ezernyi mosollyal egymásramosolyognak. „Valamennyi én a többi valamennyinek! Au
diovizuális élmény! Kapcsoljatok be!" Minden én minden aranyló idegszála a kutya eszményi
mozgására hangolódik. Átéljük ezt a rugalmas erő-összhangot, ezt a reggeli vágyat, ezt az év
milliós lendületet. És amikor a kutya eltűnik a barátságos parkban, fontos tapasztalatokkal let
tünk gazdagabbak, sorsunk finoman módosul.
Az éjjel ügyes automata-kezek, a kozmosz legtökéletesebb kezei, a korláttalan tudat irányításá
val új emblémát szereltek a benzinkút fölé - most abban gyönyörködünk. Az embléma egyet
len betű csupán, de jelentéstára fantasztikusan gazdag: ott van a szín, a forma, a méret, az
anyag, a felfüggesztés magassága, a külső és belső arányok, az isteni háttér és a tündéri előz
mények, a hely története, a felszerelés időpontja, a többi betűhöz, színhez, mérethez, arányhoz,
anyaghoz, történethez, időhöz, helyhez és gyöngédséghez való viszony és a többi mind. Ez a be
tű a komplett világ-üzenet! Ez a betű a legtökéletesebb ajándék ezen a reggeli órán. És ráadá
sul egy ember, nyilván szándékosan, a tartóoszlopnak támaszkodva! Szinte elájulok a mérhetet
len mennyiségű szépséges információ láttán, énjeim kéjesen borzolják bundáikat. Sebes infor
mációk szelik a levegőt.
Egy jármű - mozgása szemmel alig követhető, hogy a látvány ne adjon túl nagy elfoglaltságot
- átvág a téren. Távolodó hatalmas zúgás-akkord és illatfelhő-dallam marad mögötte. Ráfek
szünk a zúgásra és betakarjuk magunkat az illatfelhővel - így utazunk mi már. Meine Freun
dinnen! Mit der TWA Gefühlsmaschine fahre ich von Euch - nach Euch! Mein Herz huscht
die Stadt durch - einer anmutiger ewiger Sonnabend - erreicht einen Kreislauf, der Polizei
gibt einen Grünenlauf und fallt in Ohnmacht! Bis dann lieber Kobold! A közhasználatú jármű
veken történő utazás a legmagasabb rendű élvezetekhez tartozik, hiszen meztelen bőrödet is
meretlen világok, titkos történetek simítják finoman. Bizony élünk a testi közelséggel, a jármű
suhan, s mögötte a zúgáspárnán, illatfelhővel betakarva lüktet és zsibong a millió autonóm,
kollektív érzésekkel eltelt én. Minden megálló flört a távoli csillagködökből érkezőkkel, min
den piros lámpa a nyargaló vér színét mutatja, minden jegykezelés hatalmas orgazmus és a cél
állomásig - Big Rock Candy Mountain - kibogozhatatlanul egymásrafonódnak a lelkek. így
szaporodunk mi már, hogy legyünk.
Ez már a város: véget értek az utak. A vágy túlcsordult cseppje; öröm-szurrogátum aranytálon;
a felszabadult tudatfeletti; Nemo kapitány orgona-fortisszimója.
Hajunkat finom szél mozgatja: ráérünk. Megszólalnak a szirénák: csilingelnek odafenn, közöt
tük a csillagok. Vége a munkaidőnek, hiszen megérkeztünk. És nincs szó, ami leírhatná sza
badidőnket.

II.
Valami hiányzik. És az állam minden szükségletet kielégít. Ezért ami hiányzik, az nem hiány
zik, mert már meg is van. Ha hiányozna valami, azt jelentené, hogy az állam nem elégít ki min
den szükségletet. Létezésének okát tagadná meg ezzel, s eltűnne a harmónia. Valami hiányzik.
És a hiányzik, már nem is hiányzik, mert az állam minden szükségletet kielégít. Mondd, mi hi
ányzik hát? A félelem hiányzik? Már meg is kaptad. A félelem fontos emberi szükséglet.
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Gyönyörködsz egy arcban. Hirtelen lefoszlik róla a hús, a zöld csontokra légysereg települ.
Hirtelen felvisít a lidérc. A város szélén - szándékosan ott - hatalmas épület emelkedik. Ez a
félelem háza. Szemközt az út túloldalán lakótelep. A lakók, amikor boldog kis sikolyokkal fel
ébrednek: Végre! Itt az új nap! - az ablakhoz szaladnak és gyönyörködnek az épületben. Az
ott a Félelem Háza! - kiáltják örömtől elfúló hangon. - De szép is, Istenem!
A boldogságtól őrjöngve ébredek. Táncolva megyek reggelizni. Minden reggel a boldogságtól
őrjöngve ébredek, valamennyi lelkem örül a testnek, amibe most beköltözhet. Táncolva me
gyek reggelizni. Minden napom jól kezdődik. Ránevetek az ételre, és az étel szemérmesen el
mosolyodik. Mint kamaszlányok, összesúgnak a rizsparton napfürdőző húsocskák. A kés látja
ezt, rámkacsint és megsimogatja a csuklóm. A méreg - nehogy összekeverjem a sóval - fel
lebbenti a szoknyáját és kacéran odébbtáncol. A gáztűzhelyből csókot int a gáz és elillan. Olyan
nagy a boldogság, hogy egészen elszédülök, amikor reggelenként az ölébe kúszom.
De a félelem alapvető szükséglet, mint a megszégyenülés - ezt valamennyi éned tudja. És az
állam megoldotta ennek a szükségletpárnak a kielégítését is. Ha akarod félhetsz és szégyellheted magad.
A város szélén egy régi épület helyén újat emeltek. Ez az a hely, ahová félni és szégyenkezni jár
a boldog. Ez a Félelem Háza. Szemben vele lakótelep. A lakótelep lakói minden nap látják és
megkönnyebbülten nevetnek, ha meglátják. Amikor boldogan felébrednek és észreveszik ezt az
épületet ott szemben. Mert tudják, hogy az állam minden szükségletet kielégít. Ez tehát a ház,
ahol félhetsz és szégyenkezhetsz kedvedre. Ez a Félelem Háza.
Az öröm sikolyával ébredek és rögtön elájulok a boldogságtól; meglátom magam a tükörben.
Énjeim öszefogódzva atlantiszi körtáncba kezdenek.
Vidám turistacsoportként érkezel a kapuhoz, megkapod a félelem-jegyeket és a kis szégyen-biléták özönét, még egy szőke hercegekből álló mosoly-sereg és már benn is vagy.
És meglátod az összes halottakat kívül és belül. Most még rendezett alakzatban, csattogó
csontzene indul. Az ablakig hátrálsz, pillantásod az utcára esik és olyan soha nem tapasztalt ré
mülettel tölt el a látvány, hogy belereccsennek a csigolyáid: az ablak üvege különleges anyagból
készült: ha átnézel rajta, minden más lesz. Rútnak látod az ízléssel teljeset és szépnek a borzadályosat. Ezért a szemközti telep lakóinak örömforrás az épület, amiben most vagy, amiben
most menekülsz, amiben rögtön utolérnek. És kilépni sem mersz már az épületből, mert amit
az imént az ablakon keresztül az utcából láttál, az éppen elég, az még a bentieknél is iszo
nyúbb. Bent mindenki rosszul érzi magát, kint mindenki fetreng a jóérzésekben.
Rothadó indákból szőtt dzsungel a város, látod? Démoni lakói szemlátomást élvezik a párolgó
pusztulást. Hemzsegnek és szaporodnak a rosszra.
Ez a ház a félelmek háza. Ebben a házban csak kísértetek laknak. Itt mindenki kísértet, régi
halott a másik számára. Itt mindenki halott a maga számára is, halott és mindenki m ás időben
halott. Ezerszeresen halott vagy, ahány éned, annyi hulla, annyi dög. Rothadó önkontrollok tá
madnak rád és egyik se a te árnyad. Ezerszer meghalhatsz és egyszer sem támadsz fel. Lom
hán lebegsz szétázásig a langymeleg disznózsírban, arcodon nyálkával összekent petróleumos
rongyban meztelen csigák.
A félelem-jegyek és a szégyen-biléták hatóanyaga a bőrön át szívódik fel és azonnal működés
be lép. Ketyeg a Geiger-Müller számláló és elromlik. Nem kímél az épület levegőjébe lövellt
gáz sem: kifordít, mint egy véres kesztyűujjat. És mert nem volt tapasztalatod a félelemben, hát
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mások régi félelmeit éled át. Ez hiányzott. Ezt akartad. Ezért jöttél. Ez a Félelem Háza. Soha
sem tudsz innen elmenni. Megnyúlik benned az időd. Évezredek óta próbálsz egyszer meghal
ni, mert már gyűlöletes, hogy annyiszor meghaltál - de a megnyúlt időhöz vagy ragasztva vala
mi romlott halcsontragasztóval.
Persze legelőször a többiektől ijedsz meg, tőlük, akiket annyiszor láttál ragyogni a fényözönben. Aztán a hangtól, amit futtodban keltesz, aztán a rémülettől, ahogy vigyorogva feltornyosul
a sarokban. De jön az óverdózis, az elbírhatatlan adag: rájössz, hogy mindez: a szomszédok, a
zaj, a félelem - mindez te vagy. Epileptikus görcsben összeesel. Rádtelepszenek.
Ez az a ház, ahol az állam segíti kielégíteni a félelem szükségletét.
Itt elájulsz, ha meglátod a levesed: él. És olyan a szék, hogy előle a mennyezetig menekülsz a
falon. Ó az a fal! Ráhordva az összes szenny, és a szennyrétegbe a legalacsonyabb rangú közlé
seket kaparta valami szörnyű kéz. Ez volt a munkája. Egy hideglelős napon.
Ez a ház alkalmas arra, hogy félj benne. Ez az épület a valóságban márványból épült, gyöngy
háztapéta fedi odabenn a falakat. De aki félni akar, az a márvány helyett iszamlós téglákat lát
és annak pókhálós vértakony fedi odebenn a falakat.
A ház levegője olyan gázzal teh'tődött, amit ha beszippant a kínlódó tüdő, elég a kezedre nézni,
máris kifut a vér az arcodból a szemeden át a falra. Amitől a legalacsonyabb rangú közléseket
kaparod hirtelen háromcentisre nőtt körmöddel a lepedékes padlóra. Ez a munkád. Ez az a hi
deglelős nap. Ez a ház a valóságban teljesen üres. Szintjei egy-egy nagy terem. Egy-egy nagy
üres terem. Am az, aki ebben a házban van, kiszögelléseket, fülkéket, téglakupacokat, és ezek
árnyékait látja. És megijed. Az bömböl a félelemtől, mert bűzös szörnyetegnek látja az ál
lamot, ami kielégíti az ő félelemszükségletét. Ez egy új ház. A legmodernebb technikával és stí
lusban építették. Ám aki megkapja a félelem-jegyeket a kapuban - kettő a félelem, három a
szégyen, kedves vendég! - , az régi háznak tartja és tudja, hogy nagyon sok embert tartottak itt
fogva, olyanokat, akik innen soha nem kerültek ki. Ezek szerint még mindig itt vannak. Cigányzenekar lett belőlük, tízezer hegedűs, ötmillió brácsás, százmilliárd cimbalmos, és az, akit a
legjobban megkínoztak, akit izzó késekkel választottak el a bőrétől, akit a magasfeszültségre
függesztettek, akinek egyenként, napok alatt törték el a csontjait és savakkal maratták a húsát,
az most az énekes, ezer egyforma hústorony-alakban, az énekel a százezerwattos, torzító erősí
tőbe, hogy hallgasd, míg belédtömi a személyzet a nyersolajban főtt csavardisznópörköltet, köpetgaluskával. Ez a Félelem Háza. Egy telep szélén emelkedik. A telepesek ha reggel, őrjöngő
boldogságukban kinéznek az ablakon, eufórikus kacagással üdvözlik a látványt. Belátnak az
épület üvegei mögé, és mert az üvegek anyaga különleges, vakító fényözönben tündökleni lát
nak téged, nyomorult. Arcod az ablakhoz tapadt, elválaszthatatlanul. Ők azonban úgy látják,
hogy arcod gyermekként az ablakhoz tapasztod és az öröm tőled elválaszthatatlan. Úgy látják,
gyöngy vagy a gyöngyházban. És te hörögsz odabenn a kíntól, mert eltűnt a fényárban úszó ut
ca, ahonnan jöttél, eltűntek a kedves tudatok, akikkel kapcsolatban éltél és hiába akarsz, nem
mehetsz vissza, mert a posvány odakinn rothadó agyvelődarabokat ringat és a szörnyek kurjon
gatva dagasztják a látványt.
Se kint, se bent. Seholsem. Valamennyi éned neked esik. Vasgerendától vasgerendáig űzöd
magad. Ott lógsz az összes korhadó oszlopon, te tudod csak, milyen régen. Ijedten menekülnek
előled és ordítva menekülsz előlük. Megszólalnak a szirénák. Ezer küszöbön esel át, mindig
zsírtócsába. Egyetlen szavad se stimmel. Poloskakoszorút nyomnak a fejedbe. Rádborítják a
szeméthegyet. Gong. Egy némber pattan ki belőled és máris a nyakadban ül, ocsmány bűze kö
rülfon, belédhatol és felpuffaszt. Végtelen lépcsősoron rohansz lefelé, fokai rendszertelenül
hiányoznak. A némber hátulról és felülről belsőségeket töm a pofádba. Ugatsz. Nyávogsz.
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Zümmögsz. Nálesnyiki sz szerem. Nálesnyiki sz marmaladom. Szamoobrazovannije. Szbilizitysza. Szverkaty. Varity. Válenyki. Naszekómoje. Pugacsoff. Hirtelen szembetalálod magad ma
gaddal. Kinyújtod magadra három méter hosszú, lila nyelvedet, végén a kettős szemölccsel,
hogy elérjen és ráragadj. Eltakarod kezeddel az arcod, vesztedre, mert meglátod a kezed és
nem tudod szemed levenni a látványról. Szemed a markodban. A falhoz kened. A fal megbor
zong és összeesik. Ezerszer meghalhatsz és mindig feltámadsz. Tied az átmeneti állapot. Át
mennek rajtad és te rajtuk és ti rajtatok és mi rajtunk. Odakinn nem tudsz a félelem nélkül egy
percig sem meglenni. Vidám turistacsoportként lépsz be az ajtón és odabenn párolgó démon
sereg fog körül.
A hosszú folyosók hidegek annak, aki a hidegtől fél, és forrók, ha szenvedsz a melegtől, mind
ezt egy újonnan felfedezett sugárzással érik el. Az állam lehetővé teszi, hogy ne félj soha. Ezért
az államot szereted, azt mondod: én vagyok az állam. Királyként lépsz be a kapun és máris az
alsó réteg legaljaként szöszmötölsz odabenn. Az állam lehetővé teszi, hogy félj és szégyenkezz.
Ezért az államot gyűlölöd és alattomos terveket szősz ellene. Bosszúból az állam kiöli belőled
a szégyenérzetet, hogy még lejjebb kerülj. Lejjebb kerülsz és szégyenkezel szégyentelensége
den. A valóságban épp csak körüljárod a termeket, de neked úgy tűnik, éveket töltöttél oda
benn.
Ez a ház a Félelem Háza. Az állam lehetővé teszi, hogy kielégítsd ezt az alapvető szükségleted,
Vakító fények annak, aki a sötétben virágzik és mély sötét a fényben pompázónak. Megbújsz
egy sarokban és ott reszketsz, vagy vonítva rohansz végig a végtelen folyosókon. Hullik a raga
dós vakolat. Jaj a sarok mögül! Jaj az állam! Ezért jöttél! Ezt akartad!
Különös módon az épület előtt tolonganak a bebocsátásra várók. Amikor kijössz a kapun - ki
hoznak - egy beöntés elfeledteti veled örökre, amit odabenn átéltél. Vége. Boldog vagy ismét.
A régi ének, a régi énekek, a régi kedves, okos, gyönyörű barátok, a meghitt utca, az örök
szombat, a hozzád méltó foglalatosság, a járművek pazar mozgása, a cégtáblák... Istenem! Egy
kutya! Otthon édes otthon! Brom sweet Brom! Valami hiányzik, jaj.

Najmányi László (Walk between the Wars)
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ELSŐ PSZEUDO MANIFESZTUM

A PSZEUDO magyar megfelelői: ál, hamis, nem valódi, valódinak látszó. A szobrászatban
Pauer Gyula 1970-ben készült munkáival kapcsolatban került alkalmazásra. A szobor egyik
feltűnő tulajdonságát jelzi, s ezen keresztül a szobrászat egy új aspektusát. A PSZEUDO
szobor nem annak látszik, ami valódi formája. A PSZEUDO szobor nem a szobrászatról
beszél, hanem a szobrászat helyzetéről.
A PSZEUDO szobor egyik történeti előzménye a MINIMAL ART. A MINIMAL szobor
néhány egyszerű geometrikus formára redukált plasztika, melynek sokkírozó hatása éppen
tiszta, puritán megjelenése, a díszítő hatások vagy az érzelmesség tudatos kerülése. A másik
előzménye az OP ART művészet illuzionista technikája. Az OP ART a tiszta formát a mozgás
végtelen lehetőségében oldja fel. Az OP ART azonban megmaradt síkművészetnek, díszítő
illuzionizmusnak.
A PSZEUDO a MINIMAL szobor puritán formái elé egy másik szobor felületét hazudja, s
tulajdonképpen két szoborról ad egyszerre képet. Ezt úgy éri el, hogy az egyszerű geometrikus
formák felületére egy másik, kevésbé egyszerű plasztika képét vetíti. A leképezés fotóeljárással
történik, a szobor felületén egy másik szobor felülete jelenik meg. A PSZEUDO szobor így
egy tárgyon egyszerre jeleníti meg a létezőt és a látszatot, az anyagit és az anyagtalant. A
konkrét formák felfoghatók, de tudomásulvételüket az illuzionista kép állandóan megzavarja.
A PSZEUDO végül is a következő szobrászati témákat tartalmazza:
1. A plasztika meglétét.
2. A plasztika hiányát.
3. A PSZEUDO jellegű attitűdöt, a tárgy manipuláltságát.
E témák kilépnek a szobor anyagi teréből és funkcionális értelmezést keresnek. A következő
értelmezést tartjuk megfelelőnek:
A PSZEUDO jelleg a szobor plasztikai manipuláltságát jelenti. A manipuláltság a művészet
általános egzisztenciáját jellemezheti. A PSZEUDO szobor formai és technikai manipuláltsága
csak szimbóluma a szobrászat (és művészet) egzisztenciális manipuláltságának:
A modern művészet a XX. század utolsó harmadában a fogyasztói cikkek útját végigjárva
került a társadalmi manipulációk örvényébe. A PSZEUDO szobor természetesen nem
beszélhet a művészeti dkkek árainak, forgalmazásának, reklámmódszereinek és tárgyi
funkcióinak manipuláltságáról, mert a PSZEUDO szobor nem történeti értekezés, nem
szociológiai dolgozat és nem illusztrált népszerűsítő előadás. A PSZEUDO szobor plasztika,
amely önmagát mint manipulált plasztikát mutatja be, és ezzel a manipulált egzisztencia létét
bizonyítja. A PSZEUDO önmagát leplezi le mint hamis képet, vagy legalábbis mint összetett,
hamis látszatot is adó objektumot.
A PSZEUDO azonban nem kötelezi el magát csupán a leleplezés aktusának. A PSZEUDO
szobor az egyszerű és konkrét tárgyak felületére óvatosan újabb felületeket helyez, s a tárgy
felületére finoman rárakódó vizuális elemek új szemszögből mutatják be a formákat. A
PSZEUDO tehát nem csak tagadja a manipulált egzisztenciát, hanem igenli is, amikor
megvilágítja összetettségét, szerkezeti gazdagságát. Végül is a PSZEUDO nem értelmezhető
egyértelmű állásfoglalásként. Az igen és a nem dialektikus egységben önmagán túl a világba
mutat, de vissza is tér önmagába.
A PSZEUDO nem filozófia, nem történelem, hanem az, ami megszületése pillanatában is volt:
szobor. A PSZEUDO addig egzisztál, amíg a látszat igazi tényező, és viszont.
1970. október
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PSZEUDO: ÁL! PSZEUDO: HAMIS! PSZEUDO: NEM VALÓDI!
PSZEUDO: VALÓDINAK LÁTSZÓ!
VÉGE A BIZONYTALANSÁGNAK!
ISMERKEDJEN A PSZEUDÓVAL és többet nem jön zavarba művelt emberek
társaságában, mert a PSZEUDO a modern ember létformája, a biztos fellépés titka!
ÖN ELKÉPZELHETETLEN PSZEUDO NÉLKÜL!
A PSZEUDO segítségével szórakozva nyerhet bepillantást korunk legmélyebb problémáiba.
A PSZEUDO MŰVÉSZETSZEMLÉLET!
Ne higgyen a MINIMAL ART-nak!
Biztos lehet-e abban, hogy mindig igazi elemek valóságos összeütközéséből származó valódi
konfliktust lát? A PSZEUDO játszi könnyedséggel győzi meg önt aról, hogy ebben nem lehet
biztos. Mert akár hiszi, akár nem, A PSZEUDO NEM ANNAK LÁTSZIK, AMI VALÓDI
FORMÁJA!
Az OP ART cégtől se vegyen! Rafinált kábítószergyár!
HA ÖNT MANIPULÁLJÁK, MANIPULÁLJON VISSZA!
Erre nyújt alkalmat Önnek a PSZEUDO azáltal, hogy még önmaga manipuláltságát is
leleplezi.
Praktikus, előnyös! A KONCEPT ART-ot is magában foglalja, mert a KONCEPT ART is
lehet PSZEUDO, és a PSZEUDO is lehet KONCEPT, sőt a PSZEUDO PSZEUDO is lehet,
és a PSZEUDO-PSZEUDO is PSZEUDO, de még a PSZEUDO-PSZEUDO-PSZEUDO is
PSZEUDO.
NE TÉTOVÁZZON! HIGGYEN A PSZEUDÓNAK, MERT A PSZEUDO AZ ÖN
BARÁTJA.
A PSZEUDO jóvoltából megtudhatja, hogy amit Önnek művészetként eladnak, csak eszköz a
mindenkori hatalom gazdasági és ideológiai manipulációhoz. Legyen Ön földműves, mérnök,
hivatalnok vagy technikus, éljen a társadalom bármely részében, Önnek a jövőben tudnia kell:
A PSZEUDO-JELLEG A MŰALKOTÁS MANIPULÁLTSÁGÁT JELENTI!
A MANIPULÁLTSÁG A MŰVÉSZET ÁLTALÁNOS EGZISZTENCIÁJÁT JELLEMZI!
A MŰVÉSZET EGZISZTENCIÁLIS MANIPULÁLTSÁGA SZIMBÓLUMA AZ ÉLET
ÁLTALÁNOS MANIPULÁLTSÁGÁNAK!
Engedjen meg három kérdést, és Ön igazat fog adni a PSZEUDO-nak!
A MŰALKOTÁS, AMELY MANIPULÁLT, MŰALKOTÁS-E MÉG?
A MŰVÉSZET, AMELY HAZUG MŰVEKET TEREMT, MŰVÉSZET E MÉG?
AZ ÉLET, AMELY NEM TEREMT MŰVÉSZETET, MILYEN ÉLET?
Ne töprengjen! A PSZEUDO elvégzi Ön helyett!
A MŰALKOTÁS, AMELY MANIPULÁLT, IGENIS MŰALKOTÁS, HA BEVALLJA,
HOGY PSZEUDO! A MŰVÉSZET, AMELY MANIPULÁLT MŰVEKET TEREMT,
IGENIS MŰVÉSZET, HA BEVALLJA, HOGY PSZEUDO!
AZ ÉLET, AMELY PSZEUDOMŰVÉSZETET TEREMT, MÉG MEGMENTHETŐ!
P szeudo jelenségeit m inden kedden dedikálom :
P a u e r G y u l a, 1972 m áju s
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Kedves közönség, az itt következőkben szeretnénk Önöknek a valóságról egy képet mutatni,
remélve, hogy a kép megmutatja Önöknek a valóságot.
Ez a kép, amely a valóságot ábrázolja, annyiban tér el a valóságtól, amelyet ábrázol,
amennyiben elegánsabb annál, minthogy MŰVÉSZI VALÓSÁG. Eleganciája abban áll, hogy
igazságai nem kényszerítőek, csupán felismerhetők. Valóságossága pedig abban, hogy igazságai
kényszerítőén hatnak, akár felismerjük őket, akár nem.
Mi azt szeretnénk, ha Önök erről a MŰVÉSZI VALÓSÁGRÓL időnként elfelejtenék, hogy
KÉP és azt hinnék róla, hogy IGAZI VALÓSÁG. Kérem ne értsenek félre, mi nem azt
szeretnénk, hogy Önök az általunk mutatott KÉP MŰVÉSZI VALÓSÁGÁT IGAZI
VALÓSÁGNAK fogadják el vagy annak tartsák, csupán azt szeretnénk, ha e KÉP által
nyújtott élményben részesülve egy-egy pillanatra megfeledkeznének a VALÓSÁGRÓL,
amelyben élnek, s figyelmüket a VALÓSÁG anatómiájára fordítanák, melyet előadásunk
boncolni kíván. A KÉP, melyet mutatunk, a „PSZEUDO-ELŐADÁS" címet viseli. Lehetne
más címe is, mivel a VALÓSÁG majdnem minden tulajdonságával rendelkezik, csakhogy, mint
mondottam ez a valóság MŰVÉSZI VALÓSÁG, tulajdonságai tehát különböző műformákban
rejlenek és a valóságnál sokkal elegánsabb, sajátosan hamis integrációt teremtenek, amely
azonban...
Kedves közönség, ezt a gondolatot nem fejezem be — Lássuk a KÉPET!
Egy színpadi környezetet mutat. (Epidiaszkóp: színpadterv, táblázat) Elmondva!
Képzeljük el, hogy ebben a környezetben négy, öt, hat ember él. Személyiségük nem a fizikai
testüktől függ, hanem attól, hogy éppen mit csinálnak. Tevékenységük három főcsoportra
oszlik: értelmeznek, cselekszenek, dokumentálnak. Azok négyen, öten, hatan, akik
értelmeznek, azt a négy, öt, hat cselekvőt értelmezik, akik a négy, öt, hat dokumentáló számára
cselekszik az értelmezni valót. Személyiségüket, magamat is beleértve — tehát — a színpadi
környezet határozza meg.
Miből is áll ez a környezet?
Áll egy térrészből, ahol akinek kedve van, DOKUMENT AKCIÓKAT hajthat végre: fotózhat,
filmezhet stb. AKCIÓTÉRBŐL, ahol bárki bármit csinálhat: zenélhet, pihenhet, szórakozhat,
dolgozhat stb. És végül egy DIDAKCIÓS TÉRBŐL, ahol bárki előadást tarthat mindezekről
vagy bármiről. Adott esetben a három térrész eseményei külön-külön nagyobb hangsúlyt
kapnak társaiknál, így Önök könnyen elveszíthetik tájékozódó képességüket, nem értve
pontosan, mit is látnak tulajdonképpen ezen a színpad ezen ezen a színpad ezen a
színpadképen (a három térrész megmutatása). Ilyenkor gondoljanak arra, hogy egy
PSZEUDO ELŐADÁS nézői, mi pedig igyekezni fogunk kihangsúlyozni a „DIDAKTIKAI
BLOKKOT", ahol mi mint előadók vagyunk értelmezhetők. Nem bonyolítom tovább... Kérem,
nézzék a KÉPET és mélyedjenek el a részletekben, Ne feledjék, a PSZEUDO azáltal, hogy
hazudik, felismerhetőbbé teszi a valóságot.
(zene)
PSZEUDO jellegű zenét hallanak. (Társaim is elismerik PSZEUDO jellegét, bár ők talán más
tulajdonságai miatt művelik.) Ó, most eljátsszuk... (lassan beindul a zene)
Mitől PSZEUDO tehát ez a zene?
Attól, hogy egyes tulajdonságai révén összetéveszthetővé válik valamiféle igazi zenével, jóllehet
civilizált kultúránkban a zene nem ilyen.
MINDIG OLYAN, M INTHA.........................AZTÁN VALAHOGY MÉGSEM
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RECEPTLEÍRÁS
FIGURÁLIS SELYEMBEVONATÚ TÖLGYFA PSZEUDO SZOBOR KÉSZÍTÉSÉHEZ

HOZZÁVALÓK: élőmodell, tölgyfatörzs, csomagolópapír, selyem textília, flanell,
kenderkötél, fehér festék, fekete festék, ragasztó, hosszított ceruza, olló, vésők, reszelők,
csiszoló papírok, fűrészgép és festékszóró berendezés.
Vegyen egy gyönyörű nőt, vetkőztesse meztelenre, állítsa talapzatára, falhoz közel, egyenesen.
Jelölje meg. Tegyen a falra csomagolópapírt, a nő alakját rajzolja körül szemből, majd
profilból is, hosszú ceruzával...
Vegyen egy mindössze kétméteres hengeres tölgyfatörzset. Szeletelje tégla-hasáb alakúra. A
kivágott rajzokat lássa el jellel, helyezze a hasáb oldalaira. Fűrészelje először szemből, majd
profilból, hogy négyszögletes emberalakú legyen. Ezt azután gömbölyítse le. Készítse el szép
simára, fényesítse fel. Vegyen egy mintegy négyméteres textiliát, s szabdalja a fadarabra a jelek
szerint.
Vegye a gyönyörű nőt, állítsa meg egyenesen, ékesítse fel, borítsa fehér selyemfátyolba. Simítsa
testére vizes, tiszta tenyérrel a tapadó selymet és örökítse meg az árnyakat. Készítsen fény
árnyék kópiát az alábbiak szerint: a fényes helyekre szórjon fehér festéket, az árnyékos
helyekre fekete festéket... (kompresszoros festékfújóval) Várjon, amíg megszárad, ekkor fejtse
le testéről a selyemképet és ragassza az elkészített tölgyfadarabra, szép simán, feszesen — jel
szerint. Külön csinálja arcát, kezét, ékeit, talapzatát — illesztéssel.
A selyemképbevonatú tölgyfabábot, illetve pszeudo szobor-nőalakot öltöztesse fel. Vegyen
még mintegy négy-négy méter könnyű selymet s puha flanellt, burkolja be lágyan, kötözze át
kenderkötéllel. így tárolja, szép világos délben, fényességben, lassan beszélve róla s vetkeztetve
mutassa be este is, fényes körítésben.
Ez a recept csupán ízelítő abból a sokféle lehetőségből, ahogyan a pszeudo szobrot saját maga
elkészítheti!
de...
A PSZEUDOSZOBOR MAGÁBAN IS KITŰNŐ!
hisz...
TÖBB, MI NTA MECHANIKUS MŰVELETEK SZIMPLA ÖSSZEGE!
mert...
MAYA! MAYA MAJA FÁTYLA! NYOLCADIK FÁTYOL! MAJA!
pszeudo...
NŐ! VALÓSÁG! KÁPRÁZAT! VALÓSÁGHŰ ISTENNŐKÁPRÁZAT!
ISTENI NŐ!
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Pauer Gyula: Úttörőlányok fogadása

TÜNTETŐTÁBLA-ERDŐ

1978-ban a Nagyatádi Művésztelepen készült. A feliratozott táblák plasztikaiig, topográfia
i i g strukturált rendszert képeztek. A több hónapig készült munka kb. 400 m2 alapterületen kész állapotában egy napig állt, majd a művész távozása után a táblákat sárral
bekenték és napokon belül megsemmisítették úgy, hogy a kitördelt táblák visszamaradt
csonkjait megszámozták. Az u tó ig kiszállt művészeti zsűri egy fészerben szállított
törmelékei alapján nem volt hajlandó a mű értékével kapcsolatban állást foglalni, ill. úgy
döntött, hogy a törmeléknek művészi értéke nincs, így műrombolás nem történt. Ugyan
csak a művésztelepen készült a Maya (a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona) és a Híres
Nagyatádi Pszeudo Fa, melynél egy tölgyfa törzsére a kéreg lehámozása után annak fes
tett képe került vissza. A fa egy félreértés miatt semmisült meg, az egyébként jószándékú
telepgondozók azt hitték, az csak egy fa (ami ott van).

ÉLJEN! AZ ÖNTUDATTEREMTŐ!
Zavar az, hogy pillanatnyilag
se múlt se jövő nincs.
(jelenidő)
Ha a madárnak több esze volna
mi mindenre lenne képes a szárnyaival!
ÉLJEN A MEGNYUGTATÓ LÁTVÁNY!
Ne kerteljünk
szabadság és rend
egymásnak ellentmond
A KÉP POSZTAMENSE LEGYEN A FESTÉK!
A SZELLEM POSZTAMENSE LEGYEN A TARTALOM!
A KÉP LEGYEN CSUPÁN LÁTÁS ÚTJÁN MEGÉRTHETŐ!
A VIZUÁLIS ÉRZÉKELÉSTŐL A LÁTÁSIG
KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSÚ PACAMÁSOLATOK
EGYSZEMÉLYES VILLAMOS
OTTHONRA
Nem miattad van rád szükség
STABELLÁRIUM
Díszes álló öblös tárgy
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CSAK SZABADON
Az állkapocs és száj
körül kell
rend és fegyelem
MINIMUM KETTŐS ÉLET!
Azért mi valamilyen emberek
mégis csak vagyunk
azért mindegyikünk
valamilyen mert egyikünk sem olyan amilyen
(PSZEUDOEMBEREK)
Ó SZABADSÁG GÉNIUSZA!
Az embernek mindenféle
állapota van
Kit mit szabadítottam én
meg fel vagy ki stb.?
KI VONZÓDIK KIHEZ?
ABBAN VAN A TEHETSÉG?
A GÖNDÖRÖDŐ HAJ
FANTASZTIKUS!
A SEMMI IS CSAK ILLÚZIÓ
Kezdetben tűz voltam
hegyeket neveltem
ma emberekkel táplálom
gyáraimat
és differenciálódom közben
NÉGYDIMENZIÓS HÁRMASKÉPEK
Nehéz világ vár rád őzike!
SZERELMEM ÁLMOM MIÉRT NEM REPÜLSZ FELÉM?
HA AZT AKAROD ÁLLÍTANI HOGY A FILM A
VALÓSÁGBÓL FILMI VALÓSÁGOT SZÜL:
MEGŐRÜLÖK
Laroschel óta megint elfelejtettem
iménti magam

KÉPFILOZÓFIÁT!
Hogyan láthatom meg amit látok?
Milyen társadalmi esztétikai politikai
feltételei vannak a láttatásnak az
észrevehetőség megteremtésének?
A MŰ BETILTHATÓSÁGA FONTOSABB MINT A
MŰ JELENTÉSE
Ami nem fontos nem is tiltott.
( a gondolatszabadság megjelenített
határai, a véleménynyilvánítás képpé
formált határai.)
ÉLJEN A KOMPOZÍCIÓ MELY A BENNEREJLŐ KÉRDÉSFELTEVÉSRE
A RAJTA KÍVÜLÁLLÓ VÁLASZADÁSBAN VÁLIK MŰVÉ!
ÖN PÁRIZSBÓL A MONA USA GONDOLATTÁ VÁLT
KÉPÉVEL TÉRT HAZA PLUSZ EGY GOLYÓÁLLÓ ÜVEG
KÉPÉVEL - VAGY NEM LÁTTA EZEKET VAGY NEM VOLT
PÁRIZSBAN.
ANTIPSZEUDO
( ha egy dolog nem olyan mint amilyennek
gondolom hanem olyan mint amilyennek
látszik)
BÁRKI ELVÉGEZHETI
PRÓBÁLD MEG ELKÉPZELNI CSÓKOLÓZÁS KÖZBEN
A SAJÁT SZÁDAT!
ÁLMOMBAN SZENVEDNI LÁTTAM MAGAM ÉS ZOKOGTAM
AZON HOGY SZENVEDEK ÁLMOMBAN
A KÉPZŐMŰVÉSZET BELOPTA MAGÁT
A BETŰBE
ÉS VISSZAHAT A JELENTÉSRE
HALMAZATI LAG
KÉPSZERŰ KÖLTÉSZET
AZ ÉRTELMETLENSÉG ÁBRÁZATA
ÉRTELEMNÉLKÜLÖZÉS!

A SZÉL MAGA KÉRT BENNÜNKET...
ÉPÍTSÜNK...
MERT HOGY AZ Ő MOZGÁSA
OLYAN... ÉS KÉPTELEN
LESZOKNI RÓLA
DÖBBENETES IGAZSÁGOT!
AJTÓRÉS LEVÉLTÖREDÉK
...értünk utói...
nem vártunk meg!
...a tavaszba nyúló ősz
(BEDUGÓCÉDULAMŰ)
MONTÁZSHATÁSOK
(pl. a papírra festett papírok)
ÁRNYÉKRÖGZÍTÉSEK SZÓRÓPISZTOLLYAL
DDUUPPLLAA ÍÍRRÁÁSS
ISTENT!
LÁTNI! LÁTNI! LÁTNI!
NEM LEHET ELEGET MONDANI
EZEKUTÁN HA TUDOD Ml A

JÓ
AKKÉNT CSELEKEDJ!
MESTERI LÁTOMÁST!
ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBBONY
ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBB.
A HOLNAP BIZONYÍTÉK!
...végül is az ábrázolás
virtualitása a gondolatban van...
A MŰVÉSZETBEN AZ IGAZSÁG MINDIG
ELEGÁNS

micsoda terméseket hoztak
a föld beásott szobrok
Klotild
a múlt magvai
milói Vénusz s a többi
ÉN OLYAN SZOBROKAT SZERETNÉK
CSINÁLNI KLOTILD AMELYEKET
HA ÍGY ELÁSNAK A JÖVŐBEN
MAGUKTÓL KIKELNEK NE KELL
JEN HOZZÁJUK BULLDÓZER
SE RÉGÉSZET. FÖLD ALÓL
ALAKÍTSÁK FORMÁLJÁK A
KÖRNYEZETÜKBEN TÖRVÉNYEIKKEL
A TERET
GESZTENYE DIÓ TEREM E HEGYEN
A GYEREK IPARITANULÓ LEGYEN
HEJ TANTEREM TANTEREM TEREM
A KONCEPT ÉS A TIPOGRÁFIA:
ÉLJEN A NEM ÁBRÁZOLÓ
KÉPZŐMŰVÉSZET JELENLÉTE
AZ IRODALOMBAN!
ÉLJENEK A TIPOGRÁFIAILAG
TIPIZÁLT MONDATOK!
ÉLJEN A BEKERETEZETTSÉG!
ÉLJEN A NAGYBETŰ A kisbetű!
ÉLJEN A SZÍNNYOMATÉK!
ÉRTELMEZÉS-SZINTEKET!
ÉLJEN EGY KIJELENTÉS
TÖBB-ÉRTELME!
ÉLJENEK AZ ÉRTELMEZÉSEGZISZTENCIÁK!
ÉLJEN A BETŰK ANTIDEMOKRÁCIÁJA!
ÉLJENEK A JELENTÉS-INTENZITÁS
FOKOZATOK!
ÉLJEN A TÜNTETŐTÁBLA
KISBETŰ NAGYBETŰ!
ÉLJEN A TÜNTETŐTÁBLA MINT HARSOGÓ TÁBLAKÉP-FORMA!
TAVALY MÚLTAM: PAUER 77
PAUER 78
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Álmomban szenvedni láttam
magam és zokogtam azon,
hogy szenvedek álmomban.
Ha a víz szót kiegészítjük egy
ü betűvel a következőképp
ejthetjük ki üviz
VÜÍZ VÍÜZ VÍZÜ
HA KÉT BETŰVEL EGÉSZÍTJÜK
KI AKKOR ÍGY...!
ÜÜVÍZ ÜVÜÍZ VÜÜÍZ VÜÍÜZ
VÍÜZÜ ÜVÍZÜ (ÜVÜÍZ2) VÍZÜÜ
HÁROM ÜVEL MÉG ÉRDEKESEBB
JAJ HATALMAS SEMMISÉG!
A FESTMÉNY ÁLCÁZOTT VÁSZON
Ha ismered a művészet helyzetét
műértő vagy
Csak a védett művek
maradnak fönn?
Jelentésük a védettség.
A támogatott művészet
valamilyen kisebb
érdekközösség szolgálatának
nyeri meg a tömegízlést.
Én szabad híveket toborzok,
támogatást kérek a
támogatottak ellen.
MINDENKINÉL NEM
LEHETEK HÜLYÉBB!
Elemezzük szocialista
realista módszereinkkel
Vasarely mester művé
szetét, azt a káprázatos
világot, melyet
munkáiban megteremtett.
NE FIRKÁLJANAK ÖSSZE!
KELL EZ NEKÜNK
ELVTÁRSAK!?

ESEMÉNYTERV
(kiosztott cédulákon a
szereplők személynevei,
pl. JEGYELLENŐR
DISZPÉCSER
DIÁKLÁNY stb.)
ESEMÉNYTERV
FÖNTRŐL A DOLGOK!
Azt hittem nem meri megmondani
amit hittem....
vagy zaciba tette és azért...?
A TEKINTÉLYURALOM MEGZAVARODOTT
MELLÉKÁLDOZATAI
(korrigálni!)
CSAK HA MINDEGY HOGYAN
SZÓLÍTJÁK AKKOR NE
KÉTELKEDJEN ABBAN HOGY
IGAZAT MONDTAK
ÖNKORREKCIÓ
( vagy csodálat tisztelet
hódolat stb.)

ÁLKIÁLLÍTÁS KÉPEI
MŰCÍMMŰVEK
IKERKÉPMŰ
KÉPEGZISZTENCIÁLIS
PROBLÉMÁK
(bekeretezett
bekeretezetlen)
A finomítás azonos léptékű
dolgok felismerése
pl. faszobor-faragás
BEKERETEZETT KÖNYV
nem nagy ügy
KÚSZÓNÖVÉNY KÉPEN
üzleties
ÁTLÁTSZÓ KÉP
PATHOSFORMEL

Azt ábrázolom amit gondolok
nem amit látok
ÉLJENEK A VONALAK A FÉNYEK
AZ IDEAIRODALOM
A PERSPEKTÍVA A TÉRÁBRÁZOLÁS
KIVÉNHEDT MÓDJA
ÉLJEN AZ ANAMORFÓZIS!
A LÁTÁS NAGYSÁGÉRZETE
MEGFELELŐ ZENÉT TERMÉSZETESEN!
SZOBORCSOPORT MENTŐAUTÓVAL
TELEFONHÍR: (csörgés)
CSEND MOZDULATLANSÁG
SÖTÉTSÉG (csörgés)
HALKULÓ MAJD ERŐSÖDŐ
DERENGÉS
TELEFONNAL A KÉZBEN
TÖBBSZÖR RÁGYÚJTANI
(mindenféleképpen)
NE RAJZOLJ!
KIEGÉSZÍTEM ÖNT EGY GONDOLATTAL
Képzelje el hogy e hatalmas mindenségben
önön kívül senki de senki nem áll e
pillanatban azon a helyen ahol ön áll
Az elmélyedés határos az álommal
Az elmélyedés álomhatárai
A végénél egy hatalmas
fekete macskafej.
ELTÜNTETNI NAGYÍTÁSSAL!
CÍM:
Egy összpillantás hosszú története
MEKKORA REMEGÉS
A RÉSZ HALÁLFÉLELME AZ EGÉSZTŐL
( A tér rácsos szorításában remegő
részecskék csak robbanásokat látnak)
DE FIGYELNEK RÁM EGYÁLTALÁN!?

HOGY KI VOLT KÖZÜLÜNK A LEGÜGYESEBB
A BELÜGYESEK A MEGMONDHATÓI...
AKI CSENDET TEREMT OLYAN KÖRÜLMÉNYEKET AKAR
MELYBEN KÉPTELENSÉG BÁRMEKKORA KIÁLTÁST IS
MEGHALLANI
JÖVŐD CSAK AKKOR VAN AMIKOR MÉG NINCS!
ÉRTSÉK MEG A HÁT-MITTUDOMÉNJEIMET IS
SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNYOM IS VAN ARRÓL
HOGY ÉLEK
A BEGYAKORLOTT MOZDULATOKAT CSELEKVÉSEKET
NÉHA NEM ÁRT IRREÁLIS SZERKEZETEKKÉ BONTANI
VAGY AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST VAGY A BONTÁST A
MEGSZOKOTTÓL ELTÉRÍTENI
MIFELÉNK TÉLEN TÁJSZERŰK A SZELEK
HA TETSZEL IS CSAK SZÉP VAGY
SZOMBAT TÜNDE VASÁRNAP PÜNKÖSD
LÁTOD KLOTILD A RIGETAMIN VIRÁGZIK
ILYENKOR JÚNIUSBAN NEM A TÖK
HATALMAS VÁGYUNK TELJESÜLJ!
KÉPKÖLTÉSZETET!
A PLAKÁTOKRÓL NEM ÁZIK LE PETŐFI ARCA
az esős tavaszban nem sápad el lassan
a rossz festék a tűző tavaszban
(mint ahogy előjön a
kép a hívóban
csak visszafelé)
MERT NINCS KIRAGASZTVA!
CÍMEK!
AKUSZTIKA
Születő autóberregés
Elhaló autóberregés
Folyamatos autóberregés
Örökös autóberregés
Az autóberregés mint olyan
Az autóberregés amely hallhatatlan
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MŰCÍM-MŰ
Egy erdőben láttalak eltűnni
Klotild de nem lehetsz messze
PÉNZÁTADÁS KÉZFOGÁSSAL
(GYAKORLANDÓ)
MINÉL NAGYOBB VALAMI
ANNÁL MESSZEBBRŐL LÁTSZIK
KICSINEK
A NAPOK "ÖSSZEÉRNEK"!
KÉSZÍTSEN DÍSZTÖKBŐL IS
MŰMELLET!
MINDEN VISZONYLAGOS
Pusztulás átélése
vasderesen
A HAMISÍTVÁNYOK EGY BIZONYOS
NÉZŐPONTBÓL
VALÓDINAK LÁTSZANAK
FÓLIADIA
FÓLIADIA
FÓLIADIA
VAN TELEFONJA?!
ÁLMODÓ ÉJ.
LASSAN MEGVILÁGOSODIK
KLOTILD
STABELLÁRIUM
(díszes álló öblös tárgy)
Egy darab halálos döbbenet:
KVINKHU I HUI HUJI
KVINKHU I HŰI HUJI
kvink hu i hűi huji
NEM TUDOM HOGY KELL-E ITT NEKEM
EGY ILYEN KALAND
A HALÁLTÓL SZÖKVE KELL...
VIHAR LESZ EGYETLENEM!
MESÉLTMŰ!
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ÖTLETDEVALVÁCIÓ!
A fekete fényes puha
bőrdarab ott hevert
a fehér pázsiton úgy
hogy egyik csücske
beleért a nikkelpatakba
ünnep ült rá először
SZERETKEZÉS ÜNNEPPEL
ALSÓVILÁGÍTÁSBAN
ÁLPERSPEKTÍVA
(mélységélesség!)
hallgatások
gyerekhangok
incsel kedések
nevetgélések
stb.
ELLENTÉTPÁROK
Ő AZT MONDTA NEKEM
ÉN AZT MONDTAM NEKI
ESEMÉNYTERV
cselekvések
és arra gondoltam...
és arra gondolt!
történések:
és ezt csináltam...
és ezt csinálta!
konklúziók:
és azt hiszem...
és azt hiszi!

SZENTJÓBY TAMÁS
PARALELL-KURZUS
TANPÁLYA /bp/ stjóby A KÍíTSÉGBEEJTŐ JÖVŐ - GYAKORLAT/1968

4 - 6 hét

"ÉS AKKOR f ii
LESZ? ! HA SENKI
RÉM. DOLGOZIK! 1”

“ a k é ts é g b e e jtő Jövő t e j e s f i u i .
minden hajn alb an a te j e s ü v e g e k e t a kü
szöbökhöz vá g já k é s céd u lá k a t m e llé k e ln e k '
ezzel a s z ö v e g g e l:
" ily en , l e s z a m á s v ilá g !0

ÉS ÁLKOR MI LESZ? ! HA SENKI NEM DOLGOZIK? !"

'\

il y e n le s z
le s z a m á sv ilá g ! i l y
ly e n le s z a m á sv ilá g ! ilyen , le s z a
e sz a m á sv ilá g !
ily e n l e s s a m ásvi
s v i lá g t __ ily e n le s z a m á sv ilá g !
sz a m á sv ilá g !
ily e n le s z a
g!
ily e n le s z a nxásvi
il y e n le s z a másvi
a m ásv ilá g ! ily<

” a k é ts é g b e e jtő jö v ő " “^ T ektonikusai sz ta lin g y sfc y á k a t v e tn ek be a s ö t é t s é g
e lo s z la t á s á r a , közben a lém paosslopokra s z e r e l t hangszórók t u d a t o s ít j á k a
munka s z ü k s é g e s s é g é t.
’ES AKKOR M I LE SZ ?! HA SENKI N£M DOLGOZIK? P>
“ a k é ts é g b e e jtő jövő" té r k é p é s z e i a já r 
mi n é lk ü l maradt embereknek megmutatják a c é l 
hoz v e z e t ő le g rö v id eb b u t a t , ős h ozzáteszik;*
“ ily e n le s z a m á sv ilá g !"

alapproblém ák; óleleTt> ruhá
z a t , o r v o s i c l l á t ö , k ö z
le k e d é s , sza b a d id ő , raun—•
k a ld ő , k ö z b iz to n sá g , rend,
sz a b a d sá g , f e j l ő d é s .
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Hol jön ki a kenyér?
Hol jön ki a telefon?
Hol jön ki az igazgató?
Hol jön ki a dumdumgolyó?
Hol jön ki a jelkép?
Hol jön ki a nyakleves?
Hol jön ki az útlevélügy?
Hol jön ki a hazugság?
Hol jön ki a mustárgáz?
Hol jön ki az iskola?
Hol jön ki az autó?
Hol jön ki a szabadság?
Hol jön ki a Bétóven?
Hol jön ki a délibáb?
Hol jön ki a pénz?
Hol jön ki a születés?
Hol jön ki a grammatika?
Hol jön ki az ördög?
Hol jön ki a szerelem?
Hol jön ki az időjárás?
Hol jön ki az őrület?
Hol jön ki az ellenség?
Hol jön ki a geci?
Hol jön ki a sell-kagyló?
Hol jön ki az unalom?
Hol jön ki az elektrosokk?
Hol jön ki az élet?
Hol jön ki a tábornok?
Hol jön ki a rögeszme?
Hol jön ki a pattanás?
Hol jön ki a haza?
Hol jön ki az eredmény?
Hol jön ki a beosztott?
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Hol jön ki a kerítés?
Hol jön ki az izzadság?
Hol jön ki a pincérnö?
Hol jön ki a negatív?
Hol jön ki a látomás?
Hol jön ki a rendőrség?
Hol jön ki a vesekő?
Hol jön ki a mozi?
Hol jön ki az apád?
Hol jön ki a villamos?
Hol jön ki a büntetés?
Hol jön ki a térdem?
Hol jön ki a 7-től 4-ig?
Hol jön ki a tripper?
Hol jön ki a petőfi?
Hol jön ki a pvc?
Hol jön ki az idézés?
Hol jön ki a fagylalt?
Hol jön ki a halál?
Hol jön ki a briliáns?
Hol jön ki az emlék?
Hol jön ki a szar?
Hol jön ki a düh?
Hol jön ki a kérdőmondat?
Hol jön ki az illúzió?
Hol jön ki a gumibot?
Hol jön ki a költészet?
Hol jön ki az űrhajó?
Hol jön ki a görcs?
Hol jön ki az elnyomás?
Hol jön ki a panoráma?
Hol jön ki a könny?
Hol jön ki a könyököm?

MUNKATERÁPIA
(Arthur Rimbaud javaslata alapján)

(A Légyszíves ciklusból)
Feladat: LEUEN VIRÁGOT, MELY SZÉKNEK IS JÓ!
[Abban a terápiában, melyet Önnel szemben most alkalmazni fogok egy feladat végrehajta
tásával, szükséges időnként egy-egy idegennek látszó elemet működésbe hoznom, egyfelől az
ért, hogy Ön ezeket leküzdve, önbizalmában megerősödve, a feladat további részét képességei
nek nagyobb kibontásával tudja elvégezni, másfelől azért, hogy az idegen elemek megjelenésé
vel VÁRATLANságával - rágcsáló a fényszóró sugarában - kiszolgáltassam Önt az Ön javá
ra felidézendő jövőnek (pl: a kezelés vége), annak a jövőnek, melynek intenzív fénye megvilá
gítja az Ön múltját (is) (pl: a kezelés eleje), az utat, melyen végigmenve végül virágot lel, mely
széknek is jó.]
Kezdjük.
1. Azonosítson virágot székkel!
2.

ÓLOM!

3. Most abban az ütemben, ahogy villanyórája kattog, induljon el képzeletben!
4. Helyezzen el Önmaga előtt, az imaginativ térben, egy csataképet, mely először
bukkan fel emlékezetéből.
5. Hozza mozgásba:
- Haladjon egyenesen tovább!
6. Igyekezzen ne bízni abban, hogy nem eshetik bántódása! Fegyvert ne vegyen ma
gához, maradjon védtelen!
7. Töltse el az a tudat, hogy ha eljut a láthatárig, rábukkan a virágra, mely széknek
is jó. A körülötte dúló ütközetben ne vegyen részt, még előrehaladása érdekében sem!
Lépéseit a villanyóra üteméhez igazítsa! Menjen!
8.

KÉN!!

9. Ne álljon meg! Ne védekezzen! Egyenesen tovább! A VIRÁGÉRT!
10.
D U P L A - KÉN!!!
11. Tartson ki! Mindjárt kiér! Kiér!
12. Igen, ez már a láthatár!
Álljon meg! Nézzen körül!
13. Látja? Ott a virág, mely széknek is jó! Foglaljon helyet benne. Szép kényelmesen.
Élvezze a pompás helyzetet!
- De, csitt!
14. Hallja?
A villanyóra. Kattog.
A feladat további részében magára hagyom.
a) Ha a feladat végrehajtásában képzeletének akadozása gátolta: - tanulmányozzon csataké
peket!
b) Ha valamilyen cselekedete megakadályozta abban, hogy az előírásoknak megfelelően jus
son cl a virághoz, mely széknek is jó: - dolgozza fel magában az ütközetben betöltött szerepét
és szembesítse magát lelkiismeretével, amit megterhel az a tény is, hogy a feladatot nem hibát
lanul hajtotta végre!
c) Ha a feladatot az instrukcióknak megfelelőeirvégrehajtotta, akkor - mert nem követett el
semmit, hogy a körülötte folyó vérengzést megállítsa - üljön tovább a virágon, mely villany
széknek is jó!
1970
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BESZÉLGETÉS SZENTJÓBY TAMÁSSAL
(Hangszalagra vette Beke László, 1971. március 11-én)

B: Az első, egészen sztereotip kérdés. Te úgy vagy nyilvántarva, mint az egyik fő happeninges Budapesten. Valóban happeningnek tartod te azt, amit csinálsz, csak annak tartod-e, és mi
kor kezdted az ilyen jellegű tevékenységedet?
Sz: Először arra válaszolnék, hogy mikor kezdtem. Azzal kezdtem, hogy valamit abbahagy
tam. Értsd ezalatt azt, hogy verseket írtam, egy bizonyos... versen belüli problémák miatt, álta
lam megoldhatatlannak ítélt problémák miatt abbahagytam 66-ban. Akkor már a Pop Artot is
mertem, és nagyon ellenszenves irányzatnak találtam, úgy hogy nem is tudtam mi lesz a teendő
i továbbra, tehát, hogy bekapcsolódhatok-e valaha is valamihez, illetve hát úgy ítéltem meg, hogy
hát akkor számomra befejeződött ez az egész művészeti tevékenység.
B: Na most egy pillanat. Egész röviden, mennyiben tartottad te ellenszenvesnek a Pop-ot?
Sz: Könnyen megérthető abból a szempontból, amilyen szempontból... voltaképpen ma is
egy ellenséges - nem politikai értelemben, hanem... emberi értelemben ellenséges jelek tarto
mányának találom, csak akkor, abban az időben csupán azt fedeztem fel, hogy azt tartalmazza,
i amit nem szeretünk.
B: Na most hát, erre majd esetleg visszatérünk, na hát akkor folytasd, hogy...
Sz: Nem baj, hogy közben eszem!?
B: Nyugodtan!
Sz: ...Szóval, tehát akkor a Pop Art már ismert volt általam és nem tudtam vele kapcsolatba
kerülni, illetve csak dührohamok formájában..., hát egészen pontosan azért, mert azt megelő
zően a verseimben egy ilyen... ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen metafizikus törekvés volt, ami
hát ugye összeegyeztethetetlen...
B: Teljesen konkrét és rideg dolgot állított ezzel szembe...
j
Sz: És teljesen idegen volt számomra, sőt pontosan azt akarta létrehozni a nűvészetben, amit
a Pop Art nem akar létrehozni. Hát ugye Lichtenstein mondja is, hogy misztika-ellenes és sa
többi-ellenes vagyok.
B:Igen.
Sz: Na most, 66 júniusa táján, már elég érlelt volt a helyzet arra, hogy valamit azért mégis
csak csináljak, azonkívül pedig voltak előző esetek, már inkább belső élmények, nahát élmé
nyek, ez túlzás, ilyen viccformában megjelent tartalmak, és éppen a Pop Art révén, amelyek
abból álltak, hogy egy kiállítást akartunk csinálni ketten, az Altorjay Gábor meg én, ahol Pop
objektek lettek volna kiállítva, ...de ezek a Pop objektek akkor mint Dada jelentek meg, már
legalább is számunkra, és voltaképpen az akkori tevékenységünkhöz képest egy negatív, vagy
inkább parodisztikus aktus lett volna. Namost, tehát akkor ez volt meg egy, mondjuk, egy ilyen
apró kis lelki kapcsolat mégis a Pop Art felé az összes ellenérzés dacára, akkor 66 júniusában
olvastunk egy cikket a nemtudom a, Film Színház Muzsikában vagy hol egy Dali happeningről.
De akkor még sose, akkor még nem tudtuk egyáltalán, hogy van ilyen, hogy happening, illetve
annak a történeti előzményeiről hallotunk. De azt, hogy ez most már egy valóságos mozgalom
má lett, arról nem tudtunk, még egy-két hét, talán hónap múlva sem; és akkor, ez furcsa volt,
de ilyen gejzír-szerűen kiváltotta azt, ami egyrészt, mondom ebben az előző Pop-objckt kiállí
tás kiötlésébcn már megmutatkozott, de kiváltotta azt is, amit végül a mai napig is csinálok.
Tehát azt, hogy a konkrét realitásban megnyilvánulni.
B: Na most marad a kezdő kérdésnek a másik fele, hogy valóban happcning-c, direkt érte
lemben happening, vagy pedig más, - is, vagy...
Sz: Szóval, a happening szó, illetve fogalom tisztázását követeli meg...
B: Számodra mi a happening?
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Sz: Szóval hihetetlenül problematikus dolog, 66 óta, amióta az elsőt csináltam, azóta ezen
gondolkozom egyfolytában és írok erről, magamnak..., de, szóval végső megnyugtató választ
nem tudtam rá találni. Ez valószínűleg, nem hiszem, hogy ez most már túlzás lenne, azt hi
szem, hogy nem azért nem találtam rá egy végleges és megnyugtató választ, mert agybeli ké
pességeim nem engedik, hanem azért nem, mert maga a happening nem engedi. Szóval a köl
tészetről ugyanez elmondható, nem lehet szőröstül-bőröstül lenyelni a nyelvvel. Úgyhogy...
B: Na nézzük ebből a szempontból. Tehát a 66-os volt az első ilyen akció, mondjuk. Pár szó
val mondd el, mi történt.
Sz: Képtelenség, szóval, ott annyi minden történt, hogy nem tudok rá vállalkozni.
B: Miből indult ki a dolog? Tehát mi volt az alapszituáció?
Sz: Az alapszituáció, hát ahogy... az alapszituáció tulajdonképpen a helyiség architektúrája
volt. Az, hogy egy pincében van, egy ekkora pincében...
B: Ez volt az Ebéd?
Sz: Igen. Tehát voltaképpen a helyiség határozta meg elsősorban, illetve a helyiségben talált
tárgyak határozták meg elsősorban az eseményt, illetve mi azért választottuk ezt a helyiséget,
meg a tárgyakat, mert eleve olyanok voltunk, hogy erre voltunk beállítva. Tehát az, hogy pince,
az már eleve egy csábító pont volt, annak dacára a „pince" az utóbbi 10-20 évben le van járatva
a klubok és az ifjúsági dolgok által, na mondjuk ezt a pince-ügyet fellazította, illetve az ezzel
való konfliktust fellazította az a tény, hogy állítólag ez egy tatárok korabeli pince. Innen jön kü
lönben az alcím és ahogy Altorjay írta egy válaszlevelében az ÉS ostoba glosszájára, nem tu
dom most, azt hiszem 704 évvel azelőtt született Batu kán... Sőt ez egy kétszintes pince volt,
értsd ezalatt pontosan azt, hogy volt egy pince, ezalatt egy másik pince, csak hát sajnos nem le
hetett az alsóba lejutni. Szóval mondom, az alapszituáció, az ott levő tárgyak, a pince maga, és
a mi, tehát a kettőnk aktivitásra való vágya.
B: Tudtátok ti ott előre, hogy mi fog történni, vagy pedig rábíztátok némileg a véletlenre?
Volt az egésznek egy dramaturgiája?
Sz: Volt egy forgatókönyv, egy pontos forgatókönyv...
B: Nagyon lényegesnek találom.
Sz: Ami viszont az akció elkezdése pillanatában elfelejtődött. Cakóm pakk. A Gábor is elfe
lejtette, én is, ennek dacára a happening mégis úgy zajlott le, ahogy előre megírtuk, nagyjából
persze, mert az ott lévő tárgyak és az idő múlása eszünkbe juttatta folyamatosan a dolgokat.
B: A cím, hogy Ebéd, az is előre adva volt.
Sz: Igen.
B: Ez mire célzott?
Sz: Hát, nézd, felmerült az a gondolat, hogy, szóval amikor azon gondolkodtunk, hogy mi le
gyen a címe, volt egy olyan ötlet, hogy mondjuk legyen Péter. Teljesen mindegy volt, hogy mi
legyen a címe, az Ebéd végül is, erre most már nem emlékszem, de, azért lett Ebéd, mert tud
tuk, hogy fogunk enni.
B: Én azért firtatom ennyire részletesen, és azért tartom ennyire fontosnak, hogy részletes
dramaturgia, mert hát magad is tudod nyilván, hogy az egy, tulajdonképpen állatira közelíti az
egészet a színházhoz, tehát egy bizonyos műfaji rendet be akarsz tartani vele, szemben egy tel
jesen improvizált dologgal. Körülbelül erről van szó.
Sz: Hogy ezért van forgatókönyv.
B: Igen. Akkor átcsapott improvizációba az egész dolog.
Sz: Igen, de végülis az improvizáció visszakapcsolódott az eredeti elképzeléshez.
B: Az emberi mozgásnak nagy szerep jutott ebben, vagy teljesen közömbös volt?
Sz: Az emberi mozgásnak annyira jutott szerep ebben, mint minden másnak. Szóval egészen
pontosan ez azt jelenti, hogy nem volt a mozgás stilizált, hanem pontosan olyan volt a mozgás,
amilyennek megformálta a tett.
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B: A tett az több elemből áll, vagy egyetlen folyamatos kontinuum?
Sz: Hát, nnn...
B: Nézd, szóval...
Sz: Tett, nem, szóval, én tudom a, igen, ez egy jó kérdés, és elég nehéz rá válaszolni, de talán
úgy lehetne elmetszeni a dolgot, hogy, szóval a happening az úgy néz ki, hogy az mindenkép
pen tettmontázs. Tehát ha tettmontázs, akkor viszont...
B: Értem. Azért teszek föl neked ilyen aljas kérdéseket, mert azt mondod, hogy lehetetlen
rekonstruálni. Én viszont legalább a fő mozzanatokra kíváncsi vagyok.
Sz: Te, szóval, ha azért vagy rá kíváncsi, mert itt akarod hallani...
B: Nézd, nem ismerem. Nem ismerem.
Sz: Na, azért mondom, mert hogyha a magnetofonon akarod hogy legyen, akkor megpróbá
lom, de hogyha, tudni akarod, hogy mi volt, akkor erről tudsz olvasni. Oda tudom adni neked,
megjelent az Új Symposionban.
B: Na értem. Nézd, akkor viszont hagyjuk el ezt az egész dolgot. Szóval akkor ne pazaroljuk
rá a szalagot. Akkor inkább azt kérdezném meg, hogy...
Sz: Azt mindjárt oda is adhatom neked.
B: Te, szóval, lezajlott ez az egész, milyen következményei lettek számodra, nem inzultusok
ra meg ilyesmikre gondolok, hanem a továbbmenetel szempontjából, hogy kielégítőnek érezted
az egészet?
Sz: Teljes mértékben kielégítőnek találtam, elég furcsa volt, hogy ennyire jól éreztem ma
gam életemben végre. Mert, szóval, kataklizmaszerű állapot volt, az biztos. Szóval a legna
gyobb felfedezésnek találtam.
B: A közönség ugyanúgy vette a lapot?
Sz: Te, nagyon jól válogatott közönség volt, úgy látszik, és azt hiszem, arányosan oszlott meg
ez az öröm.
B: Ez volt 66-ban. Mi volt a következő dolog?
Sz: Talán kapcsoljuk ki. Föl tudnám neked olvasni, valahol... Felolvasóest.
B: Anélkül, hogy tudnám, hogy itt miről volt szó, ezt már otthon kigondoltam magamnak,
hogy rákérdezek, hogy a verssel milyen kapcsolatban van a te működésed? Mert említetted,
hogy elindultál a költészettel, és aztán tulajdonképpen megakadtál valahol. De amit láttam tő
led az Új Symposionban, hát az tulajdonképpen fölfogható egy mondjuk, hogy dadaista szabad
versnek, ha nem, akkor mondd meg, hogy miért nem.
Sz: Szóval amiket láthattál, azok mind a megakadás után írott versek. Ezek azok a versek,
amelyek ezt az új periódust követték.
B: Na most, az nem irritál téged, hogy ha én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egy dada
ista szabadvers? Vagy azok?
Sz: De! Mert szóval, több ciklus van, én mindegyik ciklusnak más és más a funkciója. A Da
da az voltaképpen benne van, de a törekvés az, hogy ezt jóval túlhaladja. Az, hogy produktív le
gyen. Van egy olyan ciklus, ami a „Légyszíves" ciklus, ami felszólító módban íródik végig, ezek
voltaképpen akciókra való instrukciók.
B: Tulajdonképpen meg is valósítható. Egy feltételt magában hord, hogy egy adott alkalom
mal megvalósítható, vagy képzeletben megvalósítható az egész pontról pontra?
Sz: Képzeletben megvalósítható. Amennyiben tudsz női karórákkal etetni két vízilovat, meg
valósítható, hogy amennyiben meg tudsz nézni... és úgy mint egy gyerek. Érted?
B: Igen, na, hát ez itt engem izgatott egyébként ez az „úgy mint egy gyerek", mert az az érzé
sem, hogy itt a te alapállásodra nézve egy nagyon komoly mondanivaló van. Szóval azt hiszem,
hogy ezt nem blöffből tetted hozzá, hanem benned is van egy ilyen nagy, irtó nagyfokú őszinte
ségre törekvés. Ezekkel a dolgokkal.
Sz: Hááá, iii há igen szóval...
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B: Félreértem?
Sz: Nem. Ez voltaképpen két helyről jön. Az egyik, hát ez az „úgy mint a gyerek", minden
időben mindenkit foglalkoztatott ez a gyerek dolog, egyszerűen a tiszta szem miatt. De a má
sik, ami ebben az esetben nekem fontosabb volt, az az, hogy magát az akciót, tehát azt, hogy
mondjuk „etess karórákkal két vízilovat" vagy „nézz meg egy kivégzést" vagy satöbbi, úgy mint
egy gyerek, ez azt jelenti nekem, hogy ne natúr az akciót, vagy csupán az akciót végezze el, ha
nem ezt terhelje meg...
B: Egy alapállással.
Sz: Egy belső akcióval.
B: Itt szerepelt mindegyiknél egy pluszjel is.
Sz: Ez csak azért, hogy ne kelljen mindig kiírni, hogy „mint egy gyerek". Ja, nem. A pluszjel
arra vonatkozik,hogy „és gondolj a 4 héttel ezelőtti napra - mint egy gyerek". Szóval a második
és a harmadik kurzus már egy háromszoros megterhelés alatt van, mert nem „mint egy gyerek",
hanem a 4 héttel ezelőtti napra is gondolni kell, és mint egy gyerek, voltaképpen négyszeres
megterhelés. Igen.
B: Na most amit te megterhelésnek nevezel, az tulajdonképpen bizonyos rétegeket is jelent,
jelentésrétegeket, ha akarom, nem? Magadra rósz három vagy négyféle szemüveget egyszerre,
amin egymáson keresztül is kell nézni a dolgokat, külön-külön is egyúttal.
Sz: Igen. Inkább - nem nézni - végezni.
B: Ühm. Itt van ezeknél a verseknél a rokonság eleve az akcióval, mit tudom én, a térben, az
időben megnyilvánuló akcióval. Ez lendítette ki a korábbi költészetedet.
Sz: Már ez a felszólító mód?
B: Az, hogy itt konkrét akciónak a lejegyzése van.
Sz: Igen.
B: Eddig nem jutottál el a korábbi dolgokban.
Sz: Hát szóval, illetve voltaképpen a dolog ott kezdődött, nem happeninggel kezdődött, ha
nem Pop-versek írásának kísérletével. Ezek a Pop-vers kísérletek, egy olyan pszichikai helyzet
ben keletkeztek, amikor is nem éltem át magát a tárgyat, hanem azt éltem át, hogy Pop verset
kísérletezek. Érted? Voltaképpen egy gúnyaktus volt részemről, ami hát aztán behúzott a vol
taképpeni munkába.
B: Namost időben tulajdonképpen ugrunk egyet előre, de már arra fölfigyeltem, hogy a Pop
pal való szembenállásod - most látom, hogy a versben is ugyanerről lehet szó - , hogy amikor
Pop objekteken gondolkodtatok... Tehát az a kérdésem, hogy mennyiben érinti ez azt a bizo
nyos tárgyi karikatúra-műfajt. Mennyiben tárgyi karikatúra-műfaj és mennyiben más? Emlék
szel, volt az a karikatúrakiállítás. Ahol poénra kihegyezett dolgok voltak lerakva. Namost, hogy
még tovább mondjam, hogy mire gondolok, pontosan, hogy te tulajdonképpen egy szellemi és
mondjuk csak írásban lezajló dolog után közeledtél bizonyos képzőművészeti törekvésekhez.
Bármennyire is felszínes, amit mondok, mégis egy ilyen folyamat után tettél le hasonló tárgya
kat, amikben azt hiszem, hogy részben benne volt ez a karikatúra jelleg, vagy vicc jelleg, rész
ben azonban több is volt ennél. Végigment rajtuk egy gondolati dolog, ami nem egy poén, ha
nem esetleg poénsorozat vagy többrétegű jelentés.
Sz: Igen. Mellékesen megjegyzem, hogy valami képzőművészetit csinálni nem volt különösen
nagy ugrás számomra, mert - és hangsúlyozom, hogy csupán a puszta kíváncsiságból - festet
tem, jobban mondva vacakoltam időnként, de jóval a tárgykészítés előtt. Ez csak arra szolgált,
hogy ne legyek tök hülye a festékkel és egyáltalán a festői munkával szemben, és ugyanakkor
persze homályosan volt egy olyan funkció is talán, hogy egy esetleges felfedezést tegyek a kép
pel kapcsolatban. De mondom, mindez csupán játék volt és egyáltalán nem gondoltam magam
ra mint festőre vagy akár mint festő-tanulóra. Bár Tobeyt és egyáltalán a kalligrafikus festésze
tet akkoriban fantasztikus, nagyszerű dolognak tartottam, igaz már 65-bcn szabályosan hányin258

gcrt kaptam a nonfiguratív festészettől és tudtam - mint mindenki - , hogy figuratív festészet
jön; emlékszem, egy festőnél jártunk, aki ma is ugyanolyan blőd absztrakt, és ott azt kiabáltam,
hogy „egy szemet, egy szemet szeretnék már látni" és én barom, a Pop-ban képtelen voltam
észrevenni azt a változást, ami magától értetődő, nyilván azért, mert akkor még teli voltam a
spirituális tartalom, a transzcendens iránti vágyakozással és különben sem hittem azt, hogy egy
ilyen magasrendű kifejezés után, mint Tobey vagy Pollock, olyasmi jöhet, mint ez a tökkelütött
Pop Art. Szélhámosoknak, disznóknak tartottam, emlékszem a Richard Hamiltontól majd
szétrobbantam, de 64 őszén már - amikor a Stúdió Internationalben láttam egy csomó képet
tőle - , gyanút fogtam. Igaz, hogy a jelenlétük nem volt nagyon intenzív, talán ezért is láttam
benne olcsó visszatérést a Dadához. A 65-re tervezett Pop-objekt kiállítás inkább blaszfémia
lett volna, botrány, geg, legalább is akkor így gondoltuk. Szóval az, hogy a karikatúra kiállításon
milyen objektek voltak, az rögtön mutatja, hogy ennek az egész tevékenységnek egyik forrása a
humor.
B: Én viszont azt hiszem, hogy ott nem csak arról volt szó, tehát...
Sz: Na persze, nem csak arról van szó, és voltaképpen a karikatúrakiállításon sem csak hu
morról volt szó, még hogyha az, aki készítette, csak humorra vette is, szóval annak gazdagabb
jelentése volt, nem a szerző miatt és nem csupán a tárgy miatt, hanem mert a tárgy úgy helyez
kedett el az időben. Nem pusztán, mint humoros objekt jelent meg, hanem azon kívül ez a hu
mor általában abszurd humor volt.
B: Namost annak ellenére, hogy ott a karikatúrakiállításon én nem egészen éreztem ezt a
túlmutató jelentést, de arra kérlek, hogy a te tárgyaiddal kapcsolatban beszéljünk erről a túl
mutató jelentésről.
Sz: Alapvető rokonságot érzek a kettő között és nagyon csodálkoztam is azon a kiállításon,
épp az Erdéllyel voltam ott és mondtam neki: fantasztikus, ilyen tárgyakat akartunk csinálni.
Most az, hogy ilyen, az nem jelenti azt, hogy pont ilyen...
B: Hogy ebben a műfajban.
Sz: Igen, namost, hogy mennyiben túlmutatóbb amit csináltam, illetve amit akartam csinál
ni...?
B: Én konkrétabban megmondom. Valakivel hosszabban beszélgettem a te Hűlő víz című
dolgodról, ami tulajdonképpen elsőlátásra egy banális dolog, mert üvegben víz van, és a poén
ját rögtön megtalálom, hogy nekem mondhatsz akármit, hogy ez a víz ha akarom hűl, ha aka
rom nem. De tovább gondolhatom rögtön.
Sz: De erre nem gondolhatsz, tudniillik meleg víz van a palackban.
B: De nem tudod. Nem tudod. Szóval, első szinten arról van szó...
Sz: De ezt lehet tudni.
B: ...hogy egy akármilyen vízből, amit ellenőrizni nem tudok, hogy mi ez, arra rá van írva,
hogy hűlő víz.
Sz: De tudod ellenőrizni. Meg lehetett fogni és...
B: Ott olyan szituációban jelent meg, hogy nem gondolt arra az ember, hogy megtapogassa.
Sz: A cím az nagyon fontos eleme volt a dolognak.
B: A cím az állati fontos dolog volt, azért gondolok erre, mert olyan, hogy hűlő víz, a való
ságban nem létezik. Meleg víz van, langyos víz van, hideg víz van az érzékelés számára, igaz?
De te belesűrítettél ebbe a címbe egy folyamatot. Egy folyamatnak egy pillanatát, ami már ele
ve érzékelhetetlen. Érted mire gondolok? Lehet hogy én még tovább gondolom, mint te.
Sz: Voltaképpen egy aktus volt a palackba zárva.
B:Igen.
Sz: Az igaz.
B: Ami viszont önmagában egy abszurd dolog volt, mert honnan tudod, hogy nem melegszik
most ez a víz, hanem éppen hűl?
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Sz: Én ezt úgy képzelem el, hogy én ezt onnan tudom, hogy tudom a világról, hogy hűl, illet
ve a világ egy részéről, hogy hűl. És a vízről még inkább tudom, hogy hűl. Ha a víz meleg, az
biztos hogy hűl. Ezt tudom, ezzel a tudattal lépek be a terembe. Még mielőtt láttam volna a
meleg vizet.
B: És ha te azt mondod, hogy melegedő víz, és alatta van éppen egy rezsó?
Sz: Akkor ez az igazság. Csakhogy én nem ezt választottam. Hogy nem volt alatta rezsó, ez
azért van, mert engem, amikor ez az ötlet felmerült, hogy hűlő víz, akkor éppen ennek a tragi
kuma, ennek az intim tragikuma érdekelt vagy fogott meg.
B: Namost a másik, nem tudom, hogy jól látom-e, te is benne érzed ezt a dolgot, hogy az
egész egy...
Sz: Bocsásd meg, hogy közbevágok, és a hűlés az a külső behatás nélkül történt, illetve, ha a
hőmérséklet ugyanakkora kívül, mint belül a vízben, akkor marad. De tekintettel arra, hogy
melegebb a víz, mint a környező levegő, hűl. Ha én oda egy rezsót teszek, ez egy sokkal erőtel
jesebb külső effektus, mint az adott levegőhőmérséklet, a szobahőmérséklet. így nem is feje
ződnék ki olyan nyersen a valóságban meglévő és láthatatlan vagy inkább nem szüntelenül tu
datosodó tragikum-forrás, ami a hűlő víz esetében automatikusan megnyilvánul épp azáltal,
hogy a puszta létezés állandó presszió alatt van, a valóság pressziója alatt. Persze a hűlést tragi
kusnak ítélni talán tévedés, de az ember számára analogikusán az. A Hűlő víz persze - remé
lem - nemcsak tragikumról való információjával hat, hanem a puszta automatikus és kénysze
rű változással is, mintegy a szemlélet olyan irányba fordítása, amely irány lényegtelennek lát
szik a hétköznapi élet súlyosabb presszióiban, de azért azt hiszem, ez a kényszerű változás, ez
az, hogy úgy mondjam, alábbhagyás, azaz intenzivitás csökkenés, a hűlés eleve tragikus.
B: Egy másik dolog az, hogy az egész egy szinte zárt rendszerben zajlik le, egy olyan zárt
rendszerben, hogy egy laboratóriumi rendszerben zajlott le az én számomra, mert ezt jelezte
az a klassz patikaüveg. Itt jött be egy olyan jelzés, hogy egy mesterségesen elszeparált dolog.
Erre te gondoltál? Vagy nem különösebben - csak tetszett az üveg?
Sz: Nem hiszem, hogy egy ilyen információt szolgáltat, vagy legalábbis jelentős mértékben a
patikaüveg, hogy laboratóriumra való utalás.
B: Te nézd, ezt azért tartom fontosnak, mert bizonyos tárgyaidban látok egy olyan tendenci
át, hogy szinte felmérhetetlen, az asszociációs körük. Hiába gondolsz te egynéhány lehatárolt
dologra, szinte szétrobban az egész, annyi jelentés rakódik rá. Annyira továbbgondolható. És
itt érzem a különbséget az egyszerűen karikatúra-tárggyal.
Sz: Az előzőekhez még annyit, hogy az, hogy egy ilyen patikaüveget választottam, az elsősor
ban azért volt, hogy egyfelől az érzékszervek, másfelől a gondolat számára átlátszó legyen a té
ma, egyszerű, steril. És emiatt a sterilitás miatt jön a laboratóriumra való gondolattársítás,
ugyanis a laboratóriumban is a sterilitás az elődleges és nem a laboratóriumi miliő. Tehát, ha
itt laboratóriumi miliő volt, az következmény, nem pedig az eredeti szándék. Csupán jóvá van
hagyva. Ha fordítva lenne, akkor a patikaüvegjei lett volna, nem pedig az, ami. Namost, amit
mondani akartam még, az annyi, hogy én tulajdonnképpen nem tudhatom eldönteni, hogy a
dolog most mennyire jó vagy elérte azt, amit akartam, illetve nem megy-e más irányba, csupán
annyit tudok mondani, hogy mindenképpen többet akar nyújtani, mint az abszurd humor. Mint
a húsdarálóból kijövő nylonharisnya.
B: Nem tudom, hogy érdemes-e végigmenni azon, hogy milyen tárgyakat csináltál...
Sz: Még annyit akarok mondani, hogy például a Hűlő víz, az Új mértékegység, ez a kettő ak
kor készült, illetve hát elkészülni nem készült el, de akkori ötlet, amikor még a metafizikus köl
tészetet csináltam, a Pop Art-ot már ismertem és ellene voltam. Tehát ez a két objekt arra a
nem megvalósult kiállításra készült.
B: Csak egy rövid kérdés, igennel vagy nemmel lehet válaszolni, hogy...
Sz: A cipőmet levehetem?
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B: Persze. Hogy informáljam, hogy elenőrizzem magam, hogy annál az Új mértékegységnél
volt-e benne olyasmi, hogy volt utalás a durungra, ami fejbecsapkodja az embert.
Sz: Hát ez vicc, tudniillik, már legalábbis a magam számára, mert amikor ezt, mondom 65ben, kitaláltam, akkor nem érdekelt semmi, csupán az, hogy a mértékegység ne egy méter
legyen, hanem valami egyéb. És azért választottam a kisebbet, mert a nagyobb nehézkesebb
eszköz. És azért, mert hát épp ellenkezőleg van az életben, mármint a méretek növekedésével,
de leginkább a gyorsaság fokozódásával, talán ezzel a zavaró tárggyal, habár elég homályosan,
de valami olyasmit akartam sugallni, már a méternél kisebbségével, azon túl, hogy általánosan
új mértékegységre van szükség, de minden vonalon, hogy egyúttal a mi emberi méreteink vagy
mértékeink a valósághoz képest zsugorodtak. Igen, pontosan ilyen zavaros és homályos tárgyat
akartam csinálni, mint ez a mondat, sőt azért ólom, mert az aztán a leghomályosabb anyag, a
halál anyaga, halott fém és valóban azt hiszem, mindenki számára pokolian nyomasztó. Cső az
ért, mert csövet lehet kapni, ami ólom és olcsó, de ugyanúgy, mint a patikaüvegnél, itt is jóvá
hagytam, mert bár nyilván nincs ember, aki így, vagy ilyen behatóan foglalkozna egy lyukkal,
ami nem az övé, de hát ez esetben nekem minden elemét felül kellett vizsgálnom, és azért
hagytam jóvá ezt a ready made adottságot, mert a lyuk is valahogy ebbe az előző gondolatkör
be terelte a dolgot, lyuk, ugye erőszaknyom is lehet vagy ilyesmi, sokminden fér ide, vagy ugye
konkrétan az ólommal kapcsolatosan vagy azt érintően volt egy olyan érzésem, hogy ezt a ha
lotti méretet vagy mértéket tulajdonképpen belülről azért a levegő, a fény s a cső másik végén
az élet látványa hatja át. Na most ez a zavarosság elsősorban azért van önmaga zavarosában
hagyva, hogy az Új mértékegység a címe révén úgymond meditációs objektummá váljon, ami
egyúttal azt is közli talán, hogy a szerző meditációjának terméke, olyan terméke, amely nyitva
hagyja előre-hátra a dolgot, leellenőrizhető, korrigálható vagy elfogadható, bár ez utóbbi csak
akkor, ha az objektet a néző csak egyik aspektusában ragadja meg
B: Valakivel vitatkoztam és ő azt állította, hogy ez durung-ügy.
Sz: Stimmol, kétségtelen, hogy megvan benne, de nemcsak, hogy benne véletlenül, hanem
voltaképpen később bennem is keletkezett ez az ötlet, illetőleg ez az asszociáció, olyan formá
ban, hogy amikor mentem a kiállításra és vittem magammal ezt a rudat, vagy már ott volt, nem
tudom, akkor mentem az autóbuszon és megfogtam ezt a kapaszkodó rudat és ahogy így álltam
a kezemmel fogva ezt az izét a fejem felett, egyszercsak eszembe jutott, hát Úristen, most jön a
balhé, nem úgy fogják érteni ahogy én értettem eredetileg, hanem úgy is, ahogy még lehet érte
ni, tehát hogy a 60 centiméteres ólombot.
B: Én viszont erre nem gondoltam, a kapaszkodó dolog, a kapaszkodó rúd... az is benne van
egyébként. Érted?
Sz: Azt nem.
B: Te itt egész véletlenül elmondtad, hogy akkor jutott eszedbe, amikor így kapaszkodtál, de
egy mértékegységben benne van ez a kapaszkodás-dolog is.
Sz: Ja, Stimmol. Hát szóval én itt inkább a testhelyzet miatt, ahogy így tartják ezt a botot. És
akkor rémültem meg, hogy te Úristen, lehet, hogy nem is fogom kiállítani, hogy annyira meg
fogok ijedni tőle, hogy Úristen én most egy gumibotot vagy egy ólombotot állítottam ki és ráa
dásul mint egy új mértékegységet? A rendőrségi gumibot mint új mértékadó? De aztán gon
doltam, hogy ez nem lesz annyira nyilvánvaló a közönség számára, de amikor a kiállításon min
denki ezzel jött, hogy na mi van, izé? gumibot? akkor nagyon fölidegesített ez, és én ezt sajná
lom, tudniillik engem, legalábbis akkor, sokkal inkább foglalkoztatott, nem foglalkoztatott, szó
val sokkal inkább érintett az, hogy a mértékegység maga új, mint az, hogy utalás az ólombotra.
B: Itt egy állati érdekes elméleti probléma van, amire céloztam is már, hogy szinte elveszted
az uralmadat afölött a tárgy fölött, amit te csinálsz és egy ilyen bizonyos önálló életet kezd élni.
Ez egy állati klassz dolog. Csakhogy mennyire lehet ezt irányítani, vagy egy mederbe terelni,
vagy mennyire kontrollálhatatlan az egész. Nézzük meg ebből a szempontból azt, amit te itt
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említettél, hogy akció fényképezőgépre egy kávéház teraszán. El tudod mondani, hogy ez mi
volt?
Sz: Van is róla fénykép, ha érdekel. Ez tulajdonképpen nem sikerült. Egy kísérlet volt, olyan
értelemben kísérlet, hogy egy nadrágot vittem a karomon, találkoztam egy fényképésszel, a
zsebemben volt egy doboz cellux, és leültünk a Vigadó téren a Corso presszó teraszára és
mondtam, hogy akkor most csináljunk egy akciót fényképezőgépre. Ott ültek körben a vendé
gek és akkor én a nadrággal és a cellux szalaggal, illetve az asztallal és a székkel meg a hamu
tartóval, terítővei és saját magammal, tehát a kezemmel, arcommal egy ilyen izét...
B: Kötést...
Sz: Kötést, mondjuk úgy, csináltam, amit sorba fényképezett az a fiú, dehát egyrészt maga az
akció nem volt egy épületes dolog, tényleg semmi különösebb tartalma és jelentése nem volt,
inkább egy ilyen értelmetlen cselekvéssorozat volt, amiben azért volt homályosan valami fölé
pítés annyiban, hogy először leragasztottam a nadrágot a bútorokhoz, illetve a székhez, asztal
hoz meg saját magamhoz és aztán elvágtam. Szóval ennyiben volt egy ilyen epikus vagy egy
dramatizált része, vagy fölépítése, de valóságos és lényeges tartalma nem. Illetve hát, mondjuk
még a nadrág, mint pop objekt, ahogy megjelent ott a levegőben egy asztal és egy szék között,
az mondjuk talán még érdekes lehetett, de a fényképek azok nagyon gyengén sikerültek. Rossz
időben voltak felvéve, és így tovább.
B: Ahogy észrevettem, ez a ragasztószalag-motívum később nagyon határozottan vissza is
tért neked, tehát menj ki autóval és ragaszd(...)
(a beszélgetés folytatása nem maradt meg)
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AZ ÖNTEVÉKENY FILM
Vázlat a Balázs Béla Stúdió számára egy kísérleti film elkészítéséhez

1.

Robert Frost, amerikai költő szerint a vers összes szavát meghatározza, eldönti a vers első
szava. Tapasztalatunk a költészetről azonban ennek egy bizonyos szempontból ellentmond.
Ugyanis bizonyára számos olyan verset találhatunk, amelyeknek kezdő szava azonos, a további
ak nem, s ugyanakkor ezek a versek esetleg mégsem bírnak oly nagy esztétikai értékkülönbség
gel, hogy belőlük azt a következtetést vonhatnánk le, miszerint a költők nem fogták fel teljes
érvénnyel azt az „akaratot", mely az általuk választott első szóból áradt, azaz azt a rendező el
vet, melyről Frost beszél. Az, hogy a költészet nem igazolja ezt az elképzelést, nem jelenti egy
úttal azt, hogy az „esztétikai eszmét" illetően nem eszerint a „program" szerint kell gondolkod
nunk. Ugyanis az esztétikai eszme lenne az, amely egy műben a valóság alapvető összefüggé
seiként jelenne meg, s ez az, amely kimondva-kimondatlanul minden művészi munka becsvá
gya lenne, vagy inkább: minden művészé. Tehát „nem tudjuk, de tesszük" az ellenkezőjét, he
lyesebben a lehetségest; lemondunk arról, hogy az „első" szót keressük - ugyanis a frosti el
képzelésből ennek kellene következnie - , és belátjuk, hogy munkánk során végül mindenképp
a kanti meggyőződésre kell jutnunk: az esztétikai eszmét „teljesen egyetlen nyelv sem érheti el
és teheti érthetővé". Ezért visszafordulunk a profán eszközökhöz és jelenségekhez, úgy vélvén,
hogy bennük és általuk való munka igazolódik majd a „beavatkozás", a „változtatás" gesztusa ál
tal, a történelemben elfoglalt helyzetétől válik „megszenteltté" vagy „tévedéssé".
A frosti elképzelést, tehát következményképpen annak tagadását a filmre nyugodtan át lehet
vinni (sőt minden más művészeti tevékenységre és végül - mely által értelmet nyer - az élet
reálisan megfogalmazott cselekedeteire is), tehát a profán eszközök, a „véletlenszerűen kivá
lasztott elemek" felé való tudatos fordulást bátran megtehetjük abban a reményben, hogy tör
ténelmi tudatunk majd ellátja azt a „szervező funkciót", mely az ideális elképzelés szerint az el
ső adott, választott elem képessége lenne.
2.
Amikor a valóság valamelyik összefüggését egy médiumon keresztül kiválasztjuk, kiemeljük,
bemutatjuk, egyúttal azt is állítjuk, hogy ebben a médiumban a valóságnak az az összefüggése
szintén él. Tehát éppen azáltal van médium, ami által a valóságnak az az összefüggése „van".
Egy filmi összefüggést akkor tartunk igaznak, ha azt, amit leképez, létezőnek tartjuk.
Kétfajta valóságviszony filmi ábrázolását tartom lehetségesnek, illetve szükségesnek.
a) Egy olyan valóságviszonyt, amely tényként megvan a valóságban s ugyanakkor annak le
képezése alkalmat ad arra, hogy „extrémitásánál" fogva, a néző tudatát e tény, vagy tény-sorozat (vagy a valóság más szegmentumában megismétlődő ezen tényszerkezet) hamis voltát tu
datosítsa, azaz változtatásra aktivizálja.
b) Egy olyan valóságviszonyt, amely tényként nincs meg a valóságban, csupán mint lehető
ség, csupán mint lehetséges tény. (T. S. Eliot szerint a költészet feladata nem az, hogy meglévő
érzelmi tartalmakat reprodukáljon, hanem épp ellenkezőleg, újakat kreáljon.)
3.

Az „öntevékeny film" egy kísérlet annak bizonyítására, hogy ami gondolható, az lehetséges is
(abban az értelemben, ahogy ezt Eliot kívánja). Ezen az úton - a vágás közbeni felfedezéssel
- a gondolhatóság határai kitágulnak, tehát a lehetséges határai, s ennek révén a történelem, a
sors, az itt és most szűkké és kevéssé válik, tehát változtatásra ingerel, mert a szabadságtudatot
éleszti, befejezetlenséget mutat, a másságra való lehetőséget magyarázza.

Válasszunk ki, akár véletlenszerűen, képeket. Ezek a képek, véletlenszerűen összevágva, a
maguk egymásutániságában vagy igaznak vagy hamisnak, pontosabban értelmetlennek hatnak.
Igaznak hatnak akkor, ha a valóság egy olyan összefüggését tartalmazzák véletlenszerűen is
akár, amely vagy tényszerűen megvan a valóságban, vagy a valóság lehetőségei nem zárják ki
azt, mint lehetségest, akár a képzelőerő számára is. Értelmetlen akkor, ha e kettőnek nem fe
lelhet meg. (Az természetesen más kérdés, hogy a különböző embereket, a nézők sokféleségét
más és más egzisztenciális ponton érintik ezek a hatások s így az igaz vagy hamis kategóriája
csak egy objektív kritika szóhasználatában merülhet fel.)
Úgy vélem, hogy ha az adott snittek közül tudatosan választjuk ki az elsőt és ezt
kötelességszerűen „elsőként" kezeljük, akkor a frosti kijelentésből levont következtetésünk
szerint, már váratlanul és sokkal több lehetőségünk adódik, mint gondolhatnánk első
pillanatban arra, hogy „értelmes" képsort alakítsunk az adottakból.
4.

A self-conscious állapotról. A művészetek történetének utolsó évtizedei határozottan mutat
ják azt, hogy a művészet nagy területen azzal a ténnyel kezdett foglalkozni, ami ő maga. Ez azt
jelenti, hogy a művek elsősorban az önmaguk hilisztikai rétegét állították a vizsgálódás közép
pontjába. (Amikor nem történik így, akkor is kimutatható gyakran e hatás.) Például a költészet
konkrétköltészet is lett, azaz a tipográfia irányában tágult, vagy a balett, az emberi test mozgá
sát, mint olyant tárgyalja, a film gyakran „önmagát" vetíti, azaz a nézőben azt tudatosítja, hogy
„most filmet látsz", s megszületett egy új tevékenységi mód is, a happening, mely közvetlen rá
látást biztosít az életre. Ezt a tendenciát a művészeten kívül a köznapi élet is mutatja, egyre in
kább tudatosodik az, hogy életünk egy a történelemmel.
(A self-conscious állapotot természetesen nem csupán a művészet önmagafelé fordulása
hozta létre, hanem többek között éppen az önmagától való elfordulása is, tehetelenség-manifesztum is egyben: „nézd, ez csak filnú".)
A self-conscious fogalmát erre a jelenségre alkalmazzák, magyarul „öntudat"-nak fordítható.
5.

Minél pontosabb a leképezése a valóság egy adott összefüggésének, annál inkább érvényesül
a kép „saját" természete. Minél pontosabban manifesztálja önmagát a kép, annál teljesebb ké
pet kapunk a valóság más összefüggéseiről is.
Úgy vélem, hogy ha egy nyelvi vagy képi kifejezés értelmes, akkor az első és döntő élmé
nyünk magáról a kifejezés belső adottságairól van. Tehát közléseink elsősorban önmagukat
mutatják. (Ezzel paralel fut a mcluhani felismerés, mely szerint a kép, a tv, a film, az elektroni
kus jelek elsősorban önmagukat közük, mint hírt és csak másodsorban azt, amit jelentenek.)
A self-conscious film a filmnek ezt a helyzetét tudatosítja, az öntevékeny film pedig ezt a tu
datot aktivizálja.
Az öntevékeny film tehát már nem tisztán és csupán önmagáról tudó film, hanem a fiimi
közlés belső adottságaira figyelő képesség eredeti terméke.
Az öntevékeny film abban a meggyőződésben készül, hogy adott elemek csak bizonyos
struktúrákban állhatnak össze jelentéssé. Tehát a film elkészítője szinte csak követi, végrehajtja
- frosti értelemben - a képek akaratát.
6.
Az öntevékeny film elkészítéséhez nincs szükség kamerára, stábra, ellenben szükség van má
sok által már leforgatott anyagokra, főként dokumentumfelvételekre gondolok (ugyanis ezek
őriznek leginkább tényt; így a vetített kép kettős tény, egyfelől a történelmi helyzeté, másfelől a
self-conscious aspektusé).
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A film elkészítésének fázisai:
1. Snittek kiválasztása (snitt-katalógusból).
2. Előzetes vágás.
3. Hiányzó snittek választása és ismétlésre szoruló snittek másolása.
4. Végleges vágás.
(5. Abban az esetben, ha a hang eredeti formájában nem hasznosítható, hangosítás.)
7.
Program:
A 2. részben említett kétfajta film egyesítése.
Tehát olyan új, lehetséges valóságviszonyt kialakítani - akár imaginárius valóságviszonyt - ,
amely képtényeit „megtörtént" események képeiből választja ki, s így egyedül a filmre jellemző
módon közli.
1971

Szentjóby Tamás az FMK-ban
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Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat

KIZÁRÁS-GYAKORLAT
BÜNTETÉSMEGELŐZŐ AUTOTERÁPIA

A szerző a bogiári kápolna-tárlaton a falra helyezett szöveg mellett egy fejére húzott vödörrel ül
ve várta és válaszolta meg a látogatók kérdéseit.

I. Az önítélttől kérdezhet bármit
II. Kérdezheti a következőket:

és

- Minden emberi életterv immorális, amely saját élettervéből akár egyetlen más embert is
kizár?
- Az az ember, aki nem teljesen szabad, a másikkal alkothat közösséget?
- A kultúra valódi feladata az, hogy tudatosítsa: sorsunk egy a történelemmel?
- Az a legfontosabb, hogy felfedezzük és realizáljuk azt, amire az életnek szüksége van?
- Aki az elviselhetetlent elviseli, az nem tud az életről? - nem tud arról az
egymásrautaltságról, amiről az élet tud: nélkülünk elviselhetetlen önmaga, nélkülünk
minden reménytelen?
- A jelen blokádját csak az új magatartás törheti át?
- A jövő jelentése: az életünk felgyorsítása?
- Azért, mert a történelmi idő nem az individuumra vonatkozik, hanem az egészre, tesz ön
kísérletet arra, hogy egyidőben élje át a jelen tényeit és elhagyatottságát a jövőben?
- Mindez arra való, hogy megnyilvánuljon a másság, s így a potenciális mást aktivizálja?
- Ami megváltoztatható, az egyúttal befejezetlen? Ami befejezetlen, az megváltoztatandó? A
nemváltozás: szenvedés? A befejezetlenség: szenvedés?
- Reméli ön, hogy az egymásrautaltságot tudatosítja az egymásnak kiszolgáltatottság
felmutatásával?
- Tettében a büntetés?
- Büntetésében a tett?
- Bűn a tett?
- Bűn a büntetés?
- Tett a bűn?
- Tett a büntetés?
- Mi a bűn?
- Az a tett a bűn, ami szenvedést okoz? Az a tett a bűn, ami nem változtat?
- Voltaképpen lehet tettnek nevezni azt, ami nem változtat, ami nem a szenvedés
csökkentésére irányul?
- Azért bünteti meg magát, mert az önbüntetéssel az önbüntetés büntetését magára vállalva, a
büntetőt a tettel-fel-nem-érő büntetés, azaz a bűn alól mentesíti?
- Kiszolgáltatva érzi magát, különösen azért, mert nem láthatja, kivel beszél?
1969-72
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KÖTI KÖTÉLLEL A TEHENET
Ismeretterjesztő akció - Egyetemi Színpad

A színpad közepén mikrofon, kottaállvány, a kottaállványon galamb ül. Szentjóby előadásának
szövegét az állványra helyezi és megkezdi annak felolvasását, melyet nehezít a galamb szárnyának
csattogása (el akar repülni), veszélyeztetve az állványon lévő papírlapokat. A színpadon macskák
szaladnak keresztül, majd idővel megjelenik egy általuk irritált farkaskutya. A kutyára kötél van
kötve, a kötél másik végére egy asztal, melyet az így bevonszol a színpadra. A kutya és az asztal
között feszülő kötél kordont képez.
ernesto ehe guevara, a kubai nemzeti bank elnöke, jean marcilly francia újságírónak adott
nyilatkozatában azt mondja:
„igenis, mindig igazságtalanság, amikor egy nagyon intelligens ember ugyanannyit keres,
mint egy szellemileg satnya ember, valójában a nagyon intelligens embernek kevesebbet kelle
ne kapnia, mivel őt a természet vagy az isten, mindegy minek nevezzük, már születésekor az al
kotó szellem eme örök tőkéjével áldotta meg, vagyis megfizethetetlen kinccsel, míg mások, a
visszaszorítottak már hátrányban voltak, mihelyt a világra jöttek." ernesto ehe guevara a nagy
képességű embert, a kisképességű embert és a pénzt, e három elemet szokatlan, új szerkezetbe
állította.
milyen szerkezet volt eddig ismert?
az első: amikor a nagyképességű többet kap, mint a kisképességű
a második: amikor az előző abszurditását belátják, és úgy szervezik meg az életet, hogy min
denki, tehát a nagy- és kisképességű egyaránt ugyanannyit kap.
ernesto ehe guevara ajánlata túllép ezeken a formákon és egy újat kínál, nyilván nem egysze
rűen arról van szó, hogy látván ezt a három alapelemet, önkényesen felforgatta azok megszo
kott rendjét, hanem egy belső tartalom, egy eredeti idea szerint újraalkotta azt. ahhoz, hogy va
lóban új szerkezetűvé tegyük az ismert szerkezeteket, meg kell látnunk az alapvető, valódi ér
dekünket. amint tudatosodik valódi érdekünk, szinte spontán megformálja a követelést, ami
ben létrejöhet, azt a bizonyos új szerkezetet, ernesto ehe guevara az említett javaslatát csak ab
ban a viszonylatrendszerben adta meg, ami egyelőre még számolni kénytelen a pénzzel, ezt
azért fontos megjegyezni, hogy ne tételezzük fel azt, hogy az az új szerkezet, amit ajánl, már
nem cserélhető fel egy még radikálisabban újjal, ernesto ehe guevara, a kubai nemzeti bank el
nöke gyűlölte a pénzt, és ha a valóság egyéb elemeinek szerkezete megengedte volna neki, ki
vonta volna a forgalomból, ez nyilván az ember-pénz viszony leghatásosabb megváltoztatása.
mindezt azért mondtam el, mert köszönetét kell mondanom annak a jelenlévő szerkezetvál
toztató erőnek, ami ernesto ehe guevara említett remek projektjét a magáévá tette, és a mi kö
rülményeinkhez alkalmazta, s így lehetőséget adott nekem egy olyan kultúrpolitikai szerkezet
ben az új csoportosításáról beszélni, amely kultúrpolitikai szerkezet eddig csupán a nagytehetségűeknek, vagy a nagy tehetség ígéretét felmutatóknak adott fórumot.
mert alkalmam nyílik most átélni ezt az új szerkezetet, tehát azt, hogy ismeretterjesztő előa
dást tarthatok népes publikum előtt, úgy vélem kötelességem, hálám leróva, épp a változás e
jellegéről beszélni.
tehát ismeretterjesztő előadásom témája a valóság elemeinek új csoportosítása.
az ernesto ehe guevara-i idézetben szereplő elemek szerkezete, nyelvi szerkezete nem válto
zott az előző állapotokhoz képest, megcserélődtek az elemek és egy új valóságviszony keletke
zett, az adott nyelvi formán belüli változás kihatásaképpen, tehát úgy látszik, a nyelv az élet sé
mája. sémája, azaz koporsója, amit a tett, a formáló tett megnyit, és áthat, válasszunk ki egy
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példamondatot.
köti kötéllel a tehenet, ennek a példamondatnak az elemei, szerkezete, jelentése ugyanolyan
végtelen egyszerűséggel és természetességgel illeszkedik az életünkbe, mint az a mondat, hogy
„nagyképességű ember, tehát remekül keres", az új csoportosítás ötletéből kiindulva, felcseré
léssel, behelyettesítéssel magán a nyelvi szerkezeten nem változtatunk, de amint a valóság
egyéb elemeivel hozzuk kapcsolatba, azaz tetté formáljuk, kiderül, hogy nem csupán a nyelvi
forma belső viszonyairól van szó, hanem az új módon csoportosított szerkezet a környezetében
zavart kelt, azzal konfrontálódik és változásra ingerli. idegen elemként jelenve meg környezeté
ben olyan módon hat, mint abban a képzeletbeli rendőrségi jegyzőkönyvben, amiben a főnevek
helyére minden esetben ez a mondat kerül: köti kötéllel a tehenet, kétségtelenül új szemponto
kat fog nyújtani az életünkhöz s így bátran állíthatjuk, hogy a régi szerkezet új szerkezet, új
életfázis létrejöttét idézte elő.
ha beláttuk azt, hogy szabadok vagyunk és az élet elemeit képesek vagyunk átrendezni, újra
csoportosítani, akkor nyomban belátjuk azt is, hogy tulajdonképpen nem is tehetünk mást, ha
élünk, azaz az adott, meglévő sémát, koporsót, szüntelenül át kell törnünk.
ha beláttuk azt, hogy szabadok vagyunk és az élet elemeit képesek vagyunk érdekeink tartal
ma szerint átrendezni, újracsoportosítani, akkor éppen szabadságunk demonstrálására kell
használnunk szabadságunkat,
köti kötéllel a tehenet!
példák a nyelvi forma újracsoportosítására: köti tehénnel a kötelet, feji kötéllel a tehenet, le
gelteti tejjel a tehenet, legelteti mustárgázzal a cipőt, mossa síléccel a hátát, szagolja gázálarc
cal a pénzt, énekli cukorral a himnuszt, olvassa derűvel a feljelentést, üti bottal a nadrágot, köti
dróttal a koszorút, felejt borral bánatot, rombol doronggal ágyút, simogat parázzsal gyógynö
vényt. félreért jószándékkal alkotmányt, üldöz hajóval madarat, és így tovább, az eredeti példa
mondat szerkezetének megtartásával az új csoportosítás esetei részben megvalósítható, leélhe
tő életfázisok, részben képtelenségek.
ha elszántuk magunkat arra, hogy szabadságunknak, az életünket a változásnak, a homo lu
dens programjának a leélésére szenteljük, akkor egy ilyen szerkezetből kiindulva, a lehetőségek
megvizsgálásával olyan instrukciókat szerkeszthetünk önmagunknak, amelyek a környező élet
korlátáival, a sémával, a koporsóval összeütközésbe kerülnek, azt áthatják és lehetőséget adnak
számunkra egy tágabb élet kereteiben folytatni az életünket.
a következő művelet a köti kötéllel a tehenet példamondat új csoportosításából származik,
egy olyan verzióban, amely önmagán belül és önmagán túl is, tehát a környezetében új viszonyt
idéz elő, mégha nagyon korlátozott is az a tér és idő, amelyben lezajlik.
Éljen az új csoportosítás! éljen a kultúrpolitikai szerkezet, amelyben a kisképességűek épp
oly szabadon tervezhetik meg az életüket, mint a nagyképességűek! éljen a kultúrpolitikai szer
kezet, amely módot ad az új csoportosítás bemutatásának! éljen a kisképességűek fóruma! él
jen az új csoportosítás!
1973. április 8.
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autocenzúra = kompromisszum = édeskevés

1965 végére az etikai kérdések jelelméleti, a jelelméleti kérdések etikai kérdésekké váltak
számomra, az a világkép, amelyből addigi írásaim származtak - s mely világképet szüntelen új
ratermelték - egyszerre használhatatlanná vált: - abbahagytam az írást.
a pop-art a jelelméleti és etikai kérdések szentségtartójába lógatta véreshurkaszerű nyelvét
- bántott is a dolog, aztán egy napon amögött az információblokád mögött, ahol éltem és ahol
ma is élek, a jel és a jelentés közötti kapcsolat megszűnte miatt érzett istentelen állapotban fel
merült egy kérdés: - van-e pop-vers, s ha van: mit tud? s vajon elrothadok-e pop-vers írása
közben?
nyomban nekiálltam, néhány tradicionális lángelme áriáját a falhoz basztam, széttrancsíroztam, és meggyőződtem arról, hogy nemhogy nincs isteni kapcsolat a jel és a jelentés, a termé
szet és mittudomén mi között, hanem az a nagypofájú művészet, meg az aranybunkós kultúra
nem tesz mást, mint ordenáré ítélet-jelekkel, az uralom mindenképp hazug és rettenetes emb
lémáival az élet lényegét födi el. világossá vált a hierarchikus elitkultúra híresztelésével ellen
tétben, hogy szabad vagyok, ha szabadságomat demonstrálom, azaz épp azt kell tennem, amit a
tradicionális jelek: - „TILOS!" - elfednek: - „SZABAD!”.
a vers anyagi rétegeinek lenyúzása és az első magyarországi happening - amit altorjay gáborral szerveztem 1966-ban - 400 fekete csapás volt anabaptista képembe, kéjöngyilkosság, a
környező kultúrális közeg azonnal mozgósította erőit az égiekről való suttogásból a földiekről
való ordításba történt átugrásom akadályozására, igen, mindaddig, amíg ez sikerül a fényességes disznónak, nyilvánvaló, hogy az életünk megváltoztatására még mindig nem találtam meg a
célravezetőbb utat, azaz
kompromisszumot követek el a szabadság kárára.
1974. február 28.

KENTAUR
Balázs Béla Stúdió, 1975. 16 mm-es fekete-fehér film
írta és rendezte: Szentjóby Tamás
Operatőr: Gulyás Gyula
(A dokumentarista módszerrel készült képanyaghoz Szentjóby utólag írta és szinkronizálta a dialógusokat.
A z alábbi szöveg a film utólagos leírása.)

A vízszintes horizont, az Ég és a Föld.
*

Üres vasúti rámpa. Gyári sziréna hangja.
*

Varroda
1. VARRÓNŐ Persze, minden ami van tökéletesen különböző elemekből áll. Csak nézz
körül! Vagy ha a moziban vagyok, például. A falak, az ajtó, a tükör, az üveg, a gitt, a szögek
vagy a pénztár, a jegy, a jegyszedő meg a ruhája.
2. VARRÓNŐ Igen.
1. VARRÓNŐ A székek, a lécek között az enyv, a vászon, a gyöngyvászon, a vetítőgép, a
mozigépész, az ujjai, a szeme, a filmszalag, a fény, az árnyék, a hang, a hangszóró, de
bármelyik rengeteg elemből áll. A membrán, a tekercsek, vagy az agyvelőm, benne a terv, hogy
megnézek egy filmet. A lábaim, a gravitáció, az hogy hozzászoktunk a gravitációhoz, a
korlátok, a film korlátái, s amiken belül épp azt mondja, hogy a saját korlátáit és minden egyéb
korlátot lépjünk át. Szóval ez mind egyszerre az, ami. Vagy hogy még világosabb legyen: ez, itt.
2. VARRÓNŐ Világos, hogy nem kell komplikálni. A ruha és a test két különböző dolog.
1. VARRÓNŐ Vagy a ruhagyár és annak látványa filmen.
2. VARRÓNŐ Valami közös azért mégis csak van bennük. Én például rendszeresen úgy
nézem a varrógépen csúszkáló szoknyákat, mint a filmet. Ezért szoktam azt mondani, hogy:
eredj ruha, légy osztályharcos!
2. VARRÓNŐ Aha. Igen.
*

Autóbuszbelső
1. HÁZIASSZONY A munka nem gazdaságos.
2. HÁZIASSZONY Hát én nagyon remélem, hogy azt nevezed munkának, ami az önálló és
befejezetlen embert függésben és lezártságban tartja... Szociális változás nélkül nincs tudati
változás és tudatváltozás nélkül nincs szociális változás.
1. HÁZIASSZONY A könyökömön jön ki.
2. HÁZIASSZONY Pedig tudod, hogy így van.
1. HÁZIASSZONY Az jön ki a könyökömön, amit tudok.
2. HÁZIASSZONY Ahelyett, hogy maga a változás jönne már ki a könyöködön. De te csak
ismételsz: a munka nem gazdaságos. Holott a felvilágosítás és felismerés pánikszerű folyamata
révén kellene elősegítenünk egy új tudat kifejlődését.
1. HÁZIASSZONY Abban amit mondasz, nincs semmi pánikszerű.
2. HÁZIASSZONY Lehetséges, igen.
1. HÁZIASSZONY De még csak nem is izgató. Közhely.
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2. HÁZIASSZONY Szerinted nem izgató az, ami van, hogy a hatékonyság tradíciója ma
nem más, mint a tradíció hatékonysága. Hiszen mi elvileg ezzel leszámoltunk.
1. HÁZIASSZONY Na és?
2. HÁZIASSZONY Talán nem hiába mondom.
1. HÁZIASSZONY Elég kevés, amit mondasz.
2. HÁZIASSZONY Mégis remélem, hogy hat.
1. HÁZIASSZONY Tehát a hatékonyság kérdése. A beszéd nem hat?
2. HÁZIASSZONY Csak akkor, ha tilosat mond. És így kiszabadítja azt az ismeretlent, ami
bennünk van és ránk szabadítja azt az ismeretlent, ami kívül van. Na, szervusz Margitka, én
mindjárt leszállók.
*

Tervezőiroda

MÉRNÖKLÁNY Főnök! Imádok leváltani, hadd váltsalak le!
1. MÉRNÖK Százszor megmondtam csillagom, hogy ha majd itt az ideje.
MÉRNÖKLÁNY Jól van na! Mindenki azt mondja, hogy itt az ideje.
2. MÉRNÖK Nagy botrány lesz, ha kiderül, hogy mindennek itt az ideje és összekeverem a
hasznosat a haszontalannal.
1. MÉRNÖK Igen, ez az összekeverés. Ez a termelékenységet segíti.
MÉRNÖKLÁNY Vagy szabotázs.
1. MÉRNÖK S melyiktől múlik el az én csúf külsőm?
MÉRNÖKLÁNY Igen, az én tervemen is van már valami ismeretlen. Nyugodtan
reménykedhetsz. Ha összedolgozunk a spontán tervezésben, akkor szép leszel.
1. MÉRNÖK Ühüm.
MÉRNÖKLÁNY Szóval, én valahogy így csinálom.
1. MÉRNÖK Ühüm. Igen. Érdekes. Ühüm.
2. MÉRNÖK Jól van! Firkáld össze! Firkáld!
*
Eszpresszóbelső

ÚJSÁGÁRUS FIÚ Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem!
Megjelent az Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem! Az ember nem földi eredetű! Itt
aztán fű nem terem! Az ember nem földi eredetű! Semmi sem földi eredetű! Itt aztán fű nem
terem! Megjelent az Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem! Megjelent az Itt aztán fű
nem terem!
1. VENDÉG Kérek egyet!
ÚJSÁGÁRUS FIÚ Tessék! Az ember nem földi eredetű! Itt aztán fű nem terem! Megjelent
az Itt aztán fű nem terem! Az ember nem földi eredetű! Semmi sem földi eredetű! Megjelent
az Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem!
2. VENDÉG Kérek egyet!
ÚJSÁGÁRUS FIÚ Igen! Megjelent az Itt aztán fű nem terem! Itt aztán fű nem terem!
3. VENDÉG Engem nem zavar, hogy nem vagyok földi eredetű.
4. VENDÉG Csak nem gondolod, hogy bárkit is zavar, hogy kiderült, hogy nem földi erede
tű.
3. VENDÉG Akik azt hitték, hogy csak a moziban lehet minden másképpen, azok most
kiszabadítják titkos képességeiket, abban reménykedve, hogy bebizonyíthatják Isten és ember
előtt, hogy tényleg égi lények és szabadok.
4. VENDÉG Az öreg már veszi is a kabátját. Mintha erre a pillanatra várt volna. Megy
bomlasztani. Mert nála a privát és a politikai dimenzió egybeesik. És kíváncsi vagyok, hogy mit
:>7?

kell neked megtudni ahhoz, hogy te is felállj végre.
3.
VENDÉG Én kérlek szépen kristálytiszta tudattal és teljes akarattal kételkedem és
terméketlen reflexiókat produkálok. Csak úgy csorog belőlem a semmi. Az igazság, tudod,
engem győz le. Általam nyilvánul meg. Csak nyakon ne vágjon ez a vén anarchista.

Kapáló parasztasszonyok a mezőn

1. PARASZTASSZONY Amihez pénz kell, az a háború!
2. PARASZTASSZONY Paraszt vagyok, de nem hülye. Ha a háború pénzért van, akkor
miért kapálsz?!
3. PARASZTASSZONY A rossebb kapál pénzért! Én pénzt kapálok. Mert a természet a
pénz. Nyersanyag. Ezért mi pénzt kapálunk. Ingyen.
2. PARASZTASSZONY Mert bedőltetek a kereskedőknek. Hogy csak úgy lehet életben
maradni. A saját képükre formáltak minket. Bezabáltuk a hazug árujukat, mi meg elájultunk a
gyönyörűségtől, hogy részesültünk végre az élet valódi értékeiből, meg a dicsőségből.
(nevetés)
Jól megmondták nekünk, hogy minek van értéke, meg minek nincs, hogy mi a helyes és mi a
helytelen, hogy mi a szép és mi az ellenséges, hogy mit szabad mondani és mit érdemes, hogy
mi a mérték és hol a határ, hogy mire van szükségünk és mire nincs és végül is mi van és mi
nincs. Holott világos, hogy senki érdeke nem azonos más érdekével és különösen azéval nem,
aki bebalzsamoz minket abba, hogy mi vagyunk a nép. S közben a piacon szónokolva abban
reménykedik, hogy megússza a nyílt társadalom önkívületét.
(nevetés)

Üzemi étkezde

FÉRFI A radikális tudja, hogy radikális csak a nép lehet és nem azok, akik reszketnek az
újtól.
LÁNY A változástól. Az ismeretlentől.
FÉRFI Az újtól. Ami az életünk megszervezésében egyre természetesebb és érdekesebb
ajánlatot tesz. És így cáfolja, hogy ez az egyetlen realitás. Cáfolja és gyógyítja a militarizált
világkereskedelem rögeszméjét és leleplezi az unalmat, a félreértést, az erőszakot és a
hazugságot. ..Jól teszi, aki nem érti a kereskedők nyelvét. Az bűzleni fog a banditizmustól,
mert nem lesz haszonélvezője a törvénynek és a rendnek. így hát kislányok, a magam részéről
szarok az exportba.
♦

Műhelycsarnok

1. MUNKÁS A gazdasági csuda bebizonyította, hogy van jövő. Igaz?
2. MUNKÁS Hát, akkor érdemes rendbetenni a jelent. Te miben bízol? A technológiában,
vagy magadban?
1. MUNKÁS Egy biztos, minél szűkebb, amiben vagyok, annál közelebb van, amiben nem
vagyok.
2. MUNKÁS Szeretlek.
1. MUNKÁS Mi?
2. MUNKÁS Szeretlek. És ahogy Marx írja a „Gép egyenlő pokolgép" című írásában, azért
szeretlek, mert a te szükséged az én szükségem, s érdekünket nem tétován, hanem külső
érdekektől nem zavartatva képviseljük. S már látjuk a napot, amikor végre lukas a láthatár.
Ahol lelepleződnek az utolsó érdekek is, végül mindannyian ráébredünk az ürességre, hogy mi
273

közöm a világhoz, már nem azt kell válaszolnom, hogy Én, hanem azt, hogy a kettőnk között
lévő extatikus különbség.
*

Lottó-szortírozás

1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ Mit gondolsz? A létért való küzdelem formái azért elavultak,
mert már nem tudjuk meggyőzni egymást arról, hogy az egyetlen realitás a változás?
2. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ Dehogyis. Csak éppen türelmetlenek vagyunk.
LOTTÓSZORTÍROZÓ FÉRFI Mondd ki, ami a szívedet nyomja.
1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ A szétzúzott életet zúzzuk szét!
LOTTÓSZORTÍROZÓ FÉRFI Jó! Még!
1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ A szolgák szabadon választják meg uraikat.
2. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ Jó! Még!
1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ A művészet merő kompromisszum!
LOTTÓSZORTÍROZÓ FÉRFI Jó! Még!
1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ Ez nem eufória a boldogtalanságban.
LOTTÓSZORTÍROZÓ FÉRFI Kérdezd meg a főnököt!
1. LOTTÓSZORTÍROZÓ NŐ Tessék mondani, ez eufória?
FŐNÖK Igen.
*
Váróterem

1. FÉRFI A 24 óra szabadidő kihasználása közben a váróterem először váróterem.
2. FÉRFI Később uszoda lesz.
1. FÉRFI Aztán bunker... templom... elmegyógyintézet... színház... adósok börtöne...
Titanic... ravatalozó... nyaklánc... film... álom ... agysejt... forradalom... léghajó... és
végül megint váróterem... Minden megváltozott, mindent értek... Semmi sem változott,
semmit nem értek.

Dobozkészítő műhely

1. MUNKASNŐ Lehet, hogy ismétlés-neurózisunk van.
2. MUNKASNŐ Mindegy. Beszélgessünk tovább a kendődivatról, a tejszínhabról, a gyere
keinkről, a béremelésről, hogy megtévesszük a filmeseket. Éljünk a gondtalan ismétlés-neuró
zis álarcában, hogy a jövőt titkos találmányunkkal, amiről most nem beszélünk, elérjük.
1. MUNKASNŐ De mondhatjuk azt is, hogy felismertük a társadalom szükségleteit, s a
feladattal azonosulva...
2. MUNKÁSNŐ Inkább játszd a melós szerepet!
1. MUNKASNŐ A feladattal azonosulva szabadok vagyunk.
2. MUNKASNŐ Ezt a dumát szeretik.
1. MUNKÁSNŐ Igen, ez kell nekik.
2. MUNKÁSNŐ Te Éva, a fizetésedet te is felvetted tegnap?
1. MUNKÁSNÖ Igen... Nem.
2. MUNKASNŐ Holnap veszünk cipőt a dobozba.
♦
Munkásszállás

TÉVÉHANG Nem várt fordulat. Méltán kap érte tapsot... Mehet, szabad az út előtte... 27
perc telt el és annyi változást hozott most az utóbbi percekben, hogy bátrabban vállalkoznak
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támadás vezetésére... Gadocha! Kitűnő elképzelés volt. Először merészkedik előre, de nem
hiszem, hogy ez így lett volna begyakorolva. A lábával nyúlt előre és onnan éppen Lato elé
kerül az... Ez nagyon szép támadás eddig... Most megint Lato.
1. LAKÓ Ez engem emlékeztet a titkos rádióhallgatásokra, amiket kártyázás meg névnapi
ünneplés kulisszái között rendeztünk, hogy a fasiszta kópékat megtévesszük, ha ránk törnének.
2. LAKÓ Ez így gyakran: megtévesztés.
1. LAKÓ Tudom én azt. Nem is focimeccset hallgattunk mi akkor, mindig eszembe jut. Mint
ahogy erről a szobáról a hadikórház.
3. LAKÓ Te ágytestű angyal, ébredj föl, itt az idő.
(nevetés)
1. LAKÓ Az biztos, hogy progresszívebb a te illúziód, mint azoké, akik hamis képekkel
megtévesztenek.
4. LAKÓ Majd én is beszélek.
2. LAKÓ De amíg hallgatsz, ne csodálkozz, ha valaki, mert egymagában nem megy
semmire, rád hivatkozva beszélni kezd. És ott lesz a képed, miként az enyém itt.
3. LAKÓ Ú, de homályos!

Vakok Intézete, kefekötő műhely

Farewell, farewell fare óóó,
Elmegyek én messze innen el,
Itthagyom e sík mezőt,
Tarka rétet, zöld erdőt,
Itthagyom e kedves, drága tájt
Elvándorlók, elmegyek
Várnak rám a kék hegyek
Vár reám szép ismeretlen táj
Vándorbotot fog kezed
Hív a titkos végtelen
Utam célját, jaj nem ismerem
Vándorbotot fog kezem
Hív a titkos végtelen
Utam végét, jaj nem ismerem.
(az éneket kezdő lány elmosolyodik)
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SZENTJÓBY TAMÁS - ERDÉLY MIKLÓS

UFO
(találka)

(1968. május 1., Szentendre)

(közönség nélkül)

Résztvevők: Ladik Katalin, st, Erdély, Szalay Györgyi, Dárday István, Dúl Antal,
Urbán Miklós, Roger Benichou.
Előzmény: L.K. április 30-án reggel Jugoszláviából Bp.-re érkezett. A kora délutáni órákban
szállodájában levelet adott át neki a boy st-tól, akivel már hosszabb ideje levelezik, de akivel
még személyesen nem találkozott. A levélben st közli, hogy az esti órákban tőle levél érkezik a
szállodába, melyben bizonyos instrukciók szerepelnek majd, egyben pihenésre szólította fel.
Éjfél körül megérkezett a második levél: - reggel fél 9-kor lépj ki a szálloda kapuján - ott egy
férfi várakozik kutyával - kövesd - Másnap reggel fél nyolckor a portás telefonüzenetet ad át:
- fél tíz - .

L.K. május 1-én reggel fél tízkor kilép a szálloda kapuján - az úttest túlsó oldalán D.I. áll
kutyával és a közeledő L-ot fényképezi - majd szótlanul elindulnak egy autó felé, beülnek D. vezet - a városon áthaladva, egy téren az autó leáll^ defekt - húsz perc javítás két taxisofőr
segítségével - továbbra is szótlanul folytatják útjukat - áthaladnak egy hídon a Duna fölött,
majd hamarosan egy országúira fordulnak - a lehető legnagyobb sebesség - kiérnek a
városból, később néhány település, falvak - végül tábla: SZENTENDRE - 10 óra 20 perckor
az autó lekanyarodik egy ösvényre, mely a Duna-partra vezet - néhány száz méter után egy
hatalmas fa alatt megáll a kocsi, D. kiszáll és kinyitja L. előtt az ajtót - kiugrik a kutya, a fűre,
L. is kiszáll - D. fényképezi - balra 2-300 méterre az országút, jobbra 10-15 méterre a Duna,
szemben messze Szentendre város - 25-30 méterre, az enyhén kiugró földnyelv csúcsán, két
férfi (Dúl, Urbán) fényképez egy, a földön fekvő, alumíniumfóliába csomagolt emberi testet néhány lépéssel odébb* közvetlenül a víz szélén, egy férfi (Erdély), sámlin ülve, bal kezét egy
lavór fölött manikűröztetve (Szalay), korbácsolja meztelen hátát, melyet alul egy darabon fehér
lepedő borít - a két fényképész az autóból kilépő Ladik felé indul, fényképeznek - a kutya a
becsomagolt testhez rohan, izgatottan szimatolja, lökdösi - Ladik a csomaghoz érkezik óvatosan letépi a fóliát, melyet nagy foltokban arany és rózsaszínű sztaniol fed - fényképeznek
- st felül, zsebéből elővesz egy szardínia konzervet, felbontja - két szelet kenyér fekszik a
füvön, rárakja a halakat, egy félszeletnyit nyújt a magát korbácsolónak, Ladiknak, dob a
kutyának és maga is enni kezd - Szalay vörösre festett halakat dob a vízbe - közben csendben
fényképeznek - végül st Ladik földre dobott kabátját felsegíti L-ra és elindulnak visszafelé a
fák között az országúira - néhány lépés után st kettétör egy rágógumit, felét L-nak nyújtja .........- „Hová megyünk?" „Szentendrére" -
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TÁBOR ÁDÁM
HIT ÉS SZABADSÁG
Szentjóby Tamásnak
Mindaz, ami az emberben minden és mindenki mástól független, féktelen, minden határon
átlépő akarat, képalkotó- és bálványromboló erő, átértékelő és megismerő képesség, egyszóval
SZABAD - ez az, ami benne isteni
és
Mindaz, ami az emberben függésre, korlátra, határra, tekintélyre, pihenésre, felejtésre,
békére, egyszóval HITRE vágyik - ez az, ami benne emberi.
Bármiben vagy bárkiben hinni nem más, mint körülkeríteni a szabadságot: határt szabni, de
egyben otthont is adni neki: egy pontot, ahol fel van mentve önmaga alól.
Aki soha nem alszik, elpusztul. Az, hogy az embernek valamiben hinnie kell, embervoltából
következik.
Egyetlen hit van, amelyik túlléphet azon a korláton, hogy eleve - korlát: ha az ember a
szabadságban szabja meg azt a helyet, ahol felszabadul saját szabadságának súlya alól: ha
abban hisz, ami benne szabad.
Egy istennek elég az is, hogy szabad. Egy embernek nem elég: előbb hinnie is kell a
szabadságában ahhoz, hogy valóban szabad lehessen. Ha nem a szabadságában hisz és élni
akar, akkor valami másban hisz. De ha bármi másban hisz - akkor már nem szabad.
*
Az ember egyrészt szabad, mert isten, másrészt hitre szorul, mert ember.
Ahhoz, hogy egészben szabad legyen, a szabadságában kell hinnie - de a szabadságában
hinnie kell.
Ebből a hitből táplálkozik minden istenhit.
Erről a hitről mondja Nietzsche, hogy „minden rendű hitetlenség dacára, amely beteggé tesz
korotokkal együtt: ha kénytelenek vagytok tengerre szállni, ti kivándorlók, akkor erre titeket is
- egy hit kényszerít".
1975. december 5-10.
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DÉMONKRITIKA
Erdély Miklósnak
1. A kritika démoni.
Ez a kor: Démonia: lázadás a teremtés ellen.
A kor én vagyok. A kor mi vagyunk.
Kritika-tárgyává teszem a kort: a Sátán Ördöggel űzi ki Belzebubot.
Üzekedek.
A teremtést a kor eltakarja.
ITT MOST TEREMTÉSFOGYATKOZÁS VAN
2. Ami fogyatkozik, létezik.
Ami fogyatkozik, vagy Nap, vagy Hold.
Ha itt most holdfogyatkozás van, eltakarjuk a Napot.
Ha itt most napfogyatkozás van, Hold vagyunk.
Hold vagyunk és eltakarjuk a Napot.
Sötét van.
3. Sötétben csak a tűz lát.
Sötétben csak a hang jelez.
A tűz nem ember: nem lát.
A hang nem ember: nem jelez.
A szó jelez.
A szó ember.
A szó tűz.
Az ember: megvilágított démon.
ITT MOST EMBERFOGYATKOZÁS VAN
4. Az ember a teremtés.
A teremtést a teremtés eltakarja.
Az eltakarással való egyetlen lehetséges szembefeszülés: a kritika.
Az eltakaróval: a kérdés.
Ami nem kritizálható: az a teremtés rombolása.
Aki nem kérdezhető: az a teremtés rombolója.
A kritika fegyvere: a fegyverek kritikája.
A kérdés: a teremtés egyetlen lehetséges útja.
A kérdés: a szabadság.
1972
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SZŰK SZÍNHÁZ
a Kassák Stúdiónak
Ez a lakás színháznak szűk. Ez a nyilvános színház magánlakásnak szűk. A színház és a lakás
felfalja egymást, ha a lakásszínház nem templom vagy nem agór a.
A templom világszimbólum. A szűk színház nem lehet a táguló világ szimbóluma. A szükség
nem lehet a szabadság szimbóluma. A lakásszínház nem templom.
Az agóra a polisz centruma. A polisz centruma az úttest: köztér: senkié. A magánlakás nem
lehet az utca centruma. A lakásszínház nem agóra.
Ez lakás, nem agóra: nem akarja befogadni a város. Ez színház, nem templom: nem tudja
befogadni a világot.
Színház a lakásban: magánszínház egy szűk lakásban. Lakás a színházban: magánlakásban
szűk színház.
A szűk színház sűrített piactér: minimális térfogaton maximális nyomás: szabadságmakett.
Hamarább megy át a teve a tű fokán, mintsem egy szabad polgár befér a szűk színházba.
1974

KILYEN ÚT?

Van-e középút a béke és a háború között? Az ismertheztapadás és az ismeretlenbeveszés
között? Az énvasfüggöny és az én feladása között? A mozdulatlanság és az elmozdulás között?
A véges és a végtelen között? Van-e középút a középút és a végletek között?
Ha a béke és a háború egymást öleli. Ha az ismert és az ismeretlen egymást öleli. Ha az
énvédelem és az énrobbantás egymást öleli. Ha a múlt és a jövő, az itt és az ott, a még-van és a
még-nincs, a véges és a végtelen, a középút és a végletes egymást öleli Akkor nincs se béke, se háború, se békeháború; se ismert, se ismeretlen, se távoli-ismerős;
se otthon, se utazás, se repülőtér; se múlt, se jövő, se félmúlt-féljövő; se balszél, se jobbszél és
nincs középút.
Mi az, ami van? Még épp nincs neve; se formája, se arca, se teste, se szava: mert épp rád
vár, hogy megnevezd, kiformáld, kihordd.
Mi az, ami van? Foganás, teremtés. Mi ez az ölelés? Kérdés-és-felelet. Mégis, milyen út?
Kilyen út, Kilyen út!
1977
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VIDOVSZKY LÁSZLÓ
VÁLASZ A MAGYAR AVANTGÁRD MÚZEUM KÖRLEVELÉRE
Bán András
Budapest L, Attila út 35.
1013

I

A Magyar Avantgárd Művészet Múzeuma körlevelére az alábbiakat tudom válaszolni:
Magyarországon avantgarde művészet nincsen, föltehetően nem is volt soha. Mindazok a
művészi eredmények, amelyeket a köztudat „avantgard"-nak nevez, teljességgel nélkülözik az
avantgarde tulajdonságait. Néhányat ideírok: az avantgarde elsősorban mozgalom és nem alko
tás (ellenpárja a mozgalmát vesztett produkció, a konzervativizmus); szinte szükségszerűen
efemer és időszakos, nem a művészi személyiséghez, hanem a művészi helyzethez kapcsolódik;
idegen tőle minden esztétizáló megfontolás (idegen tőle minden megfontolás), mérték; nem
keresi a kapcsolatot (más kortárs vagy régebbi eredményekkel), igazolása önmagában van.
Ezzel szemben a hazai művészeti progresszió állandóan külső vagy itthoni impulzusokra
támaszkodik és mindig momentum jellegű.
Egy dolog miatt tűnhet mégis ez a művészet avantgarde-nak: épp az avantgarde hiánya miatt
kénytelenek ui. az önmagukat valóban vállaló művészek állandó harcot vívni a parlagi maradisággal (mert valódi konzervativizmus éppúgy nincs). Olyan küzdelmet, melyet organikusabb
kultúrájú országokban az avantgarde művészei vívnak. Ez azonban nem művészeti kérdés. így
legföljebb egy etikai avantgarde-ról beszélhetnénk, ha ennek a kifejezésnek volna értelme.
Budapest, 1979. február 9.
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Pauer Gyula: Tüntetőtábla-erdő
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HAJAS TIBOR
A TÚLÉLÉS ESÉLYEI
I. A mítosz (Billy, a kölyök)
II. Az árulás
III. Az alkalmazkodás próbakamrái (A besúgó)
IV. A rend katonái
V. Az együgyűség diadala (Stan és Pan)
VI. Xanadu. (Az aranypolgár)
A PRAKTIKUS KÉPZELET
Az örökölt képzelet (Máté evangéliuma)
A realista képzelet (A Mattei-iigy)
A spekulatív képzelet (A jövő emlékei)
A zsákutcába jutott képzelet (Nagyítás)
A mitikus képzelet (Teoréma)
A képzelet konzervei (Gyémánt Lady)
RÉMÁLOMGYÁR
[A modern Európa . ..] (Macbeth)
[Az ember nem természetes dolog . . .] (Dr. Mabuse végrendelete)
[A múltkori előadásban elhangzottakra . ..] (Frankenstein)
[Egyetlen gazdag és végleges dallam . ..] (Harakiri)
[A halál időterrénuma nem a múlt . . .] (Az Androméda törzs)
[Papok, tanárok, mesterek . . .] (Mr. Süket trükkjei)
[A manipuláció . . .] (Magánbeszélgetés)
[A faj: az emberi fajta álarca .. .j (A lopakodó hold)
TÁJKÉP ZUHANÁS KÖZBEN
A méreg ereje (Férfiszenvedély)
Vihar a húsban (Kék angyal)
[Ki ne érezte volna ...] (A játékos)
[Az ember elfelejtett gyilkolni .. .] (Hidegvérrel)
[A mozinéző eleve . . .] (Az alvilág királya)
A hivatásos (Zsebtolvaj / Vörös kányafa)
[Jó estét kívánok . . .] (A felső tízezer/ Eltűntnek nyilvánítva)
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Hajas Tibor

A TÚLÉLÉS

ESÉLYEI

I. A M ÍT O SZ
King Vidor: Billy, a kölyök
A mítosz megment, konzervál, életben tart. A mítosz óv és megőriz, mint a bunker.
Szerencsés az, aki már életében átlép a mítoszba; megmenekült. Ezt a lépést elég könnyű
megtenni. Csak annyi kell hozzá, hogy a megmenekülés ne legyen túl fontos. Az menekül meg,
akinek van mitől; az a túlélő, akinek van mit túlélnie. Mítosz akkor keletkezik, ha az, amit
túlélek, a saját kreatúrám. Ha az, ami körülvesz, nem egy reális élettér, hanem saját, semmire
tekintettel nem lévő vízióm, ami biztonságosabban vezet és igazít el, mint az úgynevezett
tények. Ha nem egy ember vagyok, hanem AZ EMBER. Ebben pedig semmiféle erkölcsi
megkötés nem létezik, még akkor sem, ha a mítosz morális igényeket elégít ki. A vízió egyetlen
lényeges követelménye, hogy csak saját logikájára figyeljen; tehát életveszélyes kell, hogy
legyen. A hősök nem attól hősök, hogy a jó oldalon állnak - hanem attól, hogy
sebezhetetlenek. A bikaviadalok arénáiban a viadorok állandó halál-érintettségben dolgoznak.
Képességeiken és szabad belátásukon múlik, mekkora kockázatot vállalnak; de a veszély, ha
kontrollálva is, érzékelhetően jelen van és minden hibát megtorol. Tökéletesnek kell lenni - és
halhatatlannak.
Ez a halhatatlanság az, ami vonzza a mítoszt - hogy mire kiderülne róla, hogy illúzió, már a
mítosz védje. Az ember ragaszkodik a halhatatlanság képzetéhez és ennek élményéért - bár
milyen villanásnyi is legyen - hajlandó bármit megbocsátani; csúnyaságot, testi tökéletlensé
get, fájdalmat és gonosztetteket. Gilles de Rais, a Kékszakáll, száz és száz jobbágygyerek per
verz gyilkosa ítélethozatal előtt a meggyilkoltak bosszúra éhes szüleit arra kérte, imádkozzanak
a leikéért - és a tömeg térdre ereszkedett és imádkozott. Tömeggyilkosok, gyújtogatok, zsar
nokok köszönhetik emléküket, nevük fennmaradását és nem ritkán életüket annak, hogy legalábbis egy ideig - halhatatlanoknak látszottak mindenki helyett és nevében.
Az, aki életében mítosszá válik, megkapja a mítosz segítségét is, hogy tovább tartson a trip,
tovább legyen látható a káprázat; a kivételezettség, az emberentúli ember; a mindenkire érvé
nyes törvény demonstrálása a lehetetlen közegében. Egy elementáris sóvárgás artikulálhatóvá
válik - és ezért semmi sem drága.

II. A Z Á R U L Á S
Lépj ki a megunt kapcsolatból; tagadd meg a terhes kötelességet; mondd fel a veszteséggel
járó üzletet; köpd le az eszmét, amiben nem hiszel; szegd meg az esküt, ami egy idegen agy
rémhez köt; hagyd abba a reménytelen háborút, az értelmetlen munkát; dolgozz az ellen
ségnek, légy áruló.
Az árulás áldozat, morális merészség, a szabadság, a megítélhetetlenség, az egyedüllét iszo
nyú terhének vállalása. Egyenértékű az öngyilkos fizikai merészségével, a kamikáze semmire
nyíló egyértelműségével; mert a vereség nevetséges szégyen és megaláztatás. A vereséget nem
szabad túlélni; vagy ha igen, csak a győztes oldalán. És kétszeresen győztes, aki vesztesből lesz
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azzá; mert nemcsak győztes, hanem menekült a túlsó partról, a katasztrófából; mindent tud,
amit tudni lehet. Túlélő, aki a pusztulás híreit hozza, a halhatatlanság érintettje, egy szörnye
teg. Minőségileg különbözik mind a győzőtől, mind a legyőzöttől; mert egyedül van, bélyegesen
és szégyentelenül, vakmerőén és önhatalmúlag felülbírálva a tömegsír akolmelegének értékrendszerét.
Túlélni, bármi áron; ez fanatizmus, ennélfogva riasztó és iszonyt keltő, éppen pszichopátiás
biztonsága miatt. A pszichopata világosan látja saját alapvető érdekeit, méghozzá vakító vilá
gosságban, amelyben eltűnik minden, ami rajta kívül esik. Szabad mindentől, mert önmaga
rabszolgája; ahogy minden szabadság felé a rabszolgaság megismerésén keresztül vezet az út.
Mindaddig fogalmad sincs a szabadságról, amíg nem ismered a rabszolgaságot; a saját, sze
mélyre szóló, választott rabszolgaságodat. És ez ellen fellázadni komolyabb árulás bárminél;
mert ettől is meg lehet szabadulni. Akkor végleg úr vagy; végleg egyedül maradsz. A képzele
tedre leszel utalva; és az árulás szerelmese leszel.
Mindentől megszabadulsz, amit elárulsz; és ugyanakkor mindent megtartasz, mert kísérteni
fog. Az árulás: gyilkosság, és az áldozat ragaszkodik a gyilkoshoz. Ha valamit nem akarsz elve
szíteni, de lenyűgözöttje sem lehetsz; áruld el vagy öld meg. Szerelmedet add el egy ázsiai bor
délyba; fiadat add katonaiskolába; hazádat rágalmazd meg és keress sok mocskos pénzt vele;
elválaszthatatlanok lesztek. Olyan intim, bűnös és obszcén kapcsolatba kerültök, ami minded
dig felfoghatatlan volt. A közömbösség, a gyűlölet és a megvetés pornográfiája döbbenetes ka
pocs lesz, meglátod. Ha valamibe, az árulásba igazán szerelmes lehetsz; és nem fogod meg
bánni.
Az árulás szerelmese elképesztő gazdagságot mondhat magáénak, éppen kísértetei miatt,
éppen amiatt, ami megfekszi a gyomrot. Az agyával, mint gyomorral gondolkozik és mint gyo
morral érez; és a gyomor mélyebben fekszik, mint a szív. Áldozatait befogadja és kiüríti, hogy
újaknak adjon helyet. Garantáltan maximális hatásfokkal dolgozik; mert ami a gyomrunkat
megjárta, az valóban a miénk volt. Miénk volt és most már megszabadultunk tőle; átlépünk a
hulladékon; de az illata elkísér.

III. A Z A L K A L M A Z K O D Á S P R Ó BAK A M RÁ I
John Ford:v4 besúgó
Mindenhez hasonlítani kell; minden létkörnyezettel egyneműnek kell lenni. Önálló személyi
ségre semmi szükség; az veszélyes és életellenes. Sehova nem szabad kötődni a kötődés mimi
krijén túl; semmiféle túlerőnek nem szabad ellenállni. A túlerőnek való kiszolgáltatottság álla
pota kellemes és ugyanakkor jó iskola; megtanít az engedelmességre, az alázatra, a könnyű,
sodródó ürességre; megtanít asszonynak lenni. Az asszony pedig szívósabb és életerősebb, mint
a férfi. Jobban tűri a megpróbáltatásokat, a fájdalmat, a fáradtságot, a betegséget; tovább él és
több öröme telik az életben, mint a férfinak.
Olyannak kell lenni, amilyen volt már valaki más. Különbözni csak annak szabad, aki ezzel
nem vállal kockázatot, aki biztosan erősebb a körülmények összességénél. Az erőpróba nevet
séges; a bukás szégyen. Eltaposva lenni csak annak jó, aki azt élvezi; aki az eltaposottságban
nyeri el eredendő formáját. Az ember végül is élőlény.
A környezetek különböznek; az alkalmazkodás törvényei változatlanok. Az életképesség
mértékét az alkalmazkodási képesség határozza meg, az a képesség, mely a legalacsonyabb és
a legmagasabb rendű élőlényekben fejlődött ki a legerősebben. Ez a gondolatmenet az embert
a vírussal rokonítja - és az ember büszke lehet erre az összevetésre. Gyanítható, hogy azok a
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fajok, melyek látszólag egyik véglethez sem tartoznak, alkalmazkodóképességük mégis óriási mint például a patkányoké - , magasabb rendűek, mint sejtjük; az evolúció bevetésre váró
tartalékai.
Az alkalmazkodás nem lehetőség, hanem kényszer. A kényszer azonban magasrendű spiri
tuális gyakorlat, mely ezáltal mégis lehetőség a nehezen alkalmazkodónak; az alázat, az önel
vesztés, a személyiségfelszámolás lehetősége; egy olyan tudás elsajátítása, mely ha nem ösztö
nös képesség, a megismerés legfájdalmasabb műveletei közé tartozik. A művelet az embert
arra tanítja meg, hogyan lehet különös helyett eszenciális; hogyan lehet gyűjtőfogalom.
Ez rokonítja a katonaságot az átnevelő táborokkal, a kórházakat a börtönökkel, koncentrá
ciós táborokkal; az alkalmazkodásra kényszerítés nyűt, életveszélyes terrorja, a kiképzés a sze
mélyiségről való lemondásra, a vegetáció komolyan vételére. A létezéssel közvetlen közelről
farkasszemet nézni egy betegség épp annyira alkalmas, mint egy háború; egy társadalmi ka
tasztrófa éppúgy, mint egy természeti, megteremti a túlélés diktatúráját. Túlélni mindegyiket
csak a személyiség dacára, ellenére lehet, annak praktikus csonkításával, átírásával vagy teljes
eltörlésével; a túlélés modellhelyzetei ezek, tanpályák, az életképesség laboratóriumi próbái.
És az az erős, aki alkalmazkodni képes, nem az, aki ellenáll. A beteg, aberrált, deviáns
elpusztul, kilökődik a környezetből. Az erős megtanul semmi lenni; egy létfunkció, egy feladat,
egy szám, ennyi marad a hajdani emberből, a többi pedig a létezés puszta lüktetése, az evolúció
hatalmas programjának tudatos végrehajtása. A mintakatona és a leggonoszabb fegyenc egya
ránt saját közegének reprezentánsa; éppen olyan, mint a többiek, csak tökéletesebb; a többi az
ő tükrében gondolja el magát. így születik a vezér, így válik láthatóvá a kontraszelekció - a
törvény, mely - alkalmazkodunk hozzá vagy sem - rajtunk mindenképpen alkalmazva lesz.

IV A REN D KA TO N ÁI
Az erősebbnek engedelmeskedni kell. Az erősebbnek lehet kényszerből és lehet gyönyörű
ségből engedelmeskedni. A kényszer rombol és csonkít; de az életképes szervezetet megedzi és
ellenállóképessé teszi. A gyönyörűség kioltja az öntudatot; de felcseréli egy hibátlan automatiz
mussal, mely egyenértékű vele. Két különböző program, melyeket csak az erőtől való lenyűgözöttség kapcsol össze; két különböző biológiai kód. A magatartás megválasztása nem racionális
belátás vagy döntés kérdése, hanem eleve determinált. Az erősebbhez való hozzásimulás igazi
gyönyörűségét csak a gyenge érti, az asszony. A ember azonban társadalomban él, ahol egyet
len igazi erő van, mely egyben önmaga mércéje is; az általa alkotott rend.
A rendbe belesimulni, a rendben feloldódni az életerő ökonomikus kihasználása, idő- és
energiatakarékosság, a hibátlan működés eufóriája. Az ember saját rendjének asszonya; és
mindaddig hűséges és szolgálatkész asszony, amíg érzi ennek a rendnek egyértelműségét és
lebírhatatlan erejét. Amíg nincs alternatíva, a szolgálat nem megszégyenít, hanem felemel;
nem megaláz, hanem kielégít. Az embernek érdeke, hogy a rend, amelyet szolgál, változatlan
maradjon; hogy ereje, mellyel rá nehezedik, ne csökkenjen; hogy büszke lehessen rá, hogy a sa
játjának érezhesse. A legtisztábban látók nem csak elfogadják, hanem vigyázzák, óvják, táplál
ják is ezt az erőt, önkéntes rabszolgái lesznek, hogy megszabhassa tevékenységüket és gondo
lataikat. Eggyé válnak a renddel, felszívódnak benne, ők lesznek a rend csontváza, maga a
rend. Átélik erejét mint alávetettjei és mint részesei. Etikájuk rendíthetetlen; odaadásuk a ku
tyahűség odaadása. Minden idegen illat gyanús; minden zavart el kell nyomni; minden táma
dást meg kell torolni. A rend és az egészség fogalmai katonákat, rendőröket, orvosokat, bör
tönőröket igényelnek.
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Egyértelműséget és operatív készséget a rend életének meghosszabítására. Ha elöregszik,
összeomlik a rend, a csontváz nem omlik vele; mert a rend fenntartásának intézményei meg
bízhatóbb képét adják a rend általános fogalmának, mint a kontextus, mely körülveszi őket. A
katonaság megtartja fegyvereit; a rendőrség szervezeti szabályzatát. A diszciplína bunker és vé
delem a felbomlás ellen; fizikai kondicionálás és lelkigyakorlat. Garancia a túlélésre.

V A Z E G Y Ü G Y Ű SÉG D IA D A L A
Stanley Laurel - Oliver Hardy: Stan és Pan
A mélység ritkán kavarodik fel; ez a felszín dolga. A felszín hullámzik, dühöng, tombol; más
elemekkel érintkezik és ezek izgatják, ezekkel konfliktusba kerül. A mélység, mely mindezt le
hetővé teszi, nem érintkezik mással, mint önmagával. Ami a felszínen zajlik, az a történelem;
és éppen annyira természeti tötvények igazgatják, mint a történelem aljának rétegeit; csak
éppen ezek a törvények más időléptékben hatnak. A mélység ráér. A mélység együgyű és
érinthetetlen. Együgyű, mert egy ügye van, mely minden részletében, minden mozgásában de
terminálja; önnön változatlansága, mozdíthatatlansága, a túlélés, a megmaradás diktátuma. Ha
mozdul, csak azért, hogy egyensúlyát visszanyerje; ha mozdítják, új helyén is megkeresi a leüle
pedés lehetőségét, ahogy a természete követeli. A történelem alján élő rétegek mentalitása
nagyjából változatlan, ha körülményeik megengedik számukra a mozdulatlanság spirituális
fényűzését; Sancho Panza, Svejk, Stan és Pan ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, az egyetlenhez,
mely túlél minden kataklizmát, háborút és megváltást; ők a kedélyes józanok, az ösztönös rea
listák, a nehézkedési erő, az egyszerű nép. Ők a mérce, melyhez a történelemnek tartania kell
magát, hogy nevetséges handabandázássá ne váljon; ők az egészségesek, akikhez képest a nyo
morékok nyomorékok és az atléták csodabogarak; ők az ésszerűség, ők az idő. Álmaik a rossz
emésztés következményei; vágyaik lényegében animális vágyak és könnyen beláthatok; ők a
történelem gyomra és emésztőcsatornája. Ők azok, akiknek a jómód a rántotthúst jelenti ebéd
re és a gazdagság két adag rántotthúst, a nagy gazdaság hármat; akik tudják, hogy a többiektől
való különbözés betegség és a feltűnés életveszélyes; akiknek a betegségről határozottabb fo
galmaik vannak, mint az orvosoknak, és az erőszakról, mint akik ezt rajtuk alkalmazzák; akik
nek a fantázia képtelenség és a minőségi változás agyrém, ha nem egy felborult hierarchia
visszaállítását remélik tőle. Nem ők ütköznek a külvilágba; a külvilág ütközik beléjük; robajlás,
tragikomikus jelenetek, kölcsönös értetlen vigyor és agresszió; a nép burleszkhős, a legképtele
nebb helyzetekből is megmenekül és hazamegy ebédelni. „Az élet megy tovább" lapidáris böl
csessége tőlük származik; ők a felkelő paraszt, aki a hadjárat közepén otthagyja a sereget és
hazamegy aratni; ők a forgalmista, aki a Gestapót a galambjait etetve fogadja; csalhatatlan biz
tonsággal felismerik a helyzeteket, ahol mongolidiótának, katatónnak vagy részegnek kell lát
szaniuk, vagy mint egyes bogarak, holttá tettetik magukat; és kikerülnek a csávából, mert az a
világ, melyet az otthonuk falai és családjuk köre határol, könnyen áttekinthető és biztonságos
útmutatást jelent. Minden, ami ezen kívül fekszik, riasztó, abszurd, felfoghatatlan; és egy másik
időszámításba tartozik.
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VI. X A N A D U
Orson Welles: Az aranypolgár
Az ember a teremtés alternatívája. Megmaradás ezért gyakran nem az éppen aktuális kül
világ, hanem saját alternatív logikájához való alkalmazkodásától függ; saját alternatív jellegé
nek hangsúlyozásától. Víziója a hipnózis felsőbbrendű biztonságával irányítja, vezeti a kielégü
lés felé, hárít el akadályokat. Ez a biztonság a más időszámítás biztonsága, mely csak saját tör
vényszerűségeivel képes számolni; a saját álmában élőnek másképpen ketyeg az óra, más térél
ménye van, más értékhierarchiája. Ez az alternatív vízió, álom, legyen akár tündérvilág, akár
pokol, ha teljes sorsfelületre terjeszkedik ki, a gravitációval vagy a fotoszintézissel egyenlő ere
jű kényszerekkel rendelkezik; és ezek ugyanúgy determinálják az embert, mint az előbbiek a
világot. A vízió vagy egyáltalán nem veszi tudomásul a külvilágot és ezzel azt a látszatot kelti,
hogy kiszolgáltatja magát neki - de a történet valójában egyáltalán nem ott folyik; vagy beépíti
önmagába, alárendeli belső törvényeinek és impulzusaira olyan kiszámíthatatlanul önálló mó
don reagál, ami esélyt biztosít neki; ahogy például rossz sakkozók gyakran legyőznek jókat,
mert nem kell a játék etikettjéhez igazodniuk. A vízió megismerése és birtokba vétele nem is
hagy időt a külvilágra; önmagában egy teljes kozmosz, megválaszolatlan kérdésekkel, csábítá
sokkal, fenyegetésekkel és elkerülhetetlen eseményekkel tele; egy más kódrendszer van bele
táplálva, egy más túlélési diktátum. A vízió a közvetlen érintés, a külvilág a közvetett; a szá
monkérés a vízióban történik, az ítéletet a vízióban kell letölteni; világos, hogy a vízió életbenmaradási feltételeinek kell megfelelni. Minden szembefordulás ezekkel, minden lázadás
ugyanolyan nagyságrendű és majdnem mindig azonnali megtorlást von maga után, mint ami
lyennel a külvilág sújt le; csak ez a megtorlás közelebbről érkezik és személyre szóló, kilátásta
lanabb felvenni a harcot ellene; rémítőbb, kétségbevonhatatlanabb és megérdemeltebb. A fö
lötte való uralom pedig ugyanolyan hosszadalmas, izgató és kimerítő folyamat, mint az emberi
ség története, a teljesítmény éppoly nagyszabású; csak aránytalanul rövidebb idő alatt kell elvé
gezni. A vízió az emberi tudat emancipációja; a víziónak való engedelmeskedés az emberi lété.
A vízió másfajta gondolkodás- és viselkedésmódot, más cselekvést, nemegyszer más fizikumot
követel; a neki való engedelmeskedés sokszor nagyobb feladat, mint a külvilághoz való alkal
mazkodás, melyben segítségül lehet hívni az egész emberi történet során felhalmozott tapasz
talat- és tudásanyagot; mindenesetre merészebb és férfiasabb sors.
A vízió követelőzik és kényszerít; kárpótlásul viszont bunkerként veszi körül a benne élőt,
védelmezi, ellenáll a kívülről jövő nyomásnak. Ahhoz, hogy nagyobb nyomásnak is ellent tud
jon állni, a víziónak természetesen erőteljesnek és totálisnak kell lennie; nem lehet részleges,
nem lehetnek rései, folytonossági hiányai, mint a fel-feltisztuló elmebajnak, szüneteket tartó
kábítószermámornak, féligépített gondolatrendszernek, bizonytalan költészetnek, alacsony in
gerfrekvenciájú élménynek; mert a külvilág azonnal összeroppantja; megkísérti, elcsábítja, kor
rumpálja és tönkreteszi. A totális vízió esetében azonban a bunker áll; a benne élő elpusz
tulhat, az épület sértetlen marad. A külvilágnak észre kell vennie, hogy a lényeget még csak
nem is érintette, nem is fogja tudni soha; mert különneműek. És ekkor - talán hiúsága miatt,
talán engesztelésül - hajlandó egy második védőburokkal is körülvenni, a legendáéval, a mí
toszéval. A mítoszéval, melyet a vízió katalizál, választ ki maga körül; de amely már nem belül
ről termelődik, épül, hanem kívülről, a külvilágból érkezik; amellyel a külvilág magába tudja
fogadni; amely már nem csak őt védi a külvilágtól, de a külvilágot is tőle.
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A PRAKTIKUS

KÉPZELET

Minden művészeti ág közül valószínűleg a film követeli mega legtöbb gyakorlati érzéket - talán
egyedül az építészettel vethető össze, mely köztudomásúlag egy civilizáció leginkább reprezentatív
műfaja, ha erről egy ideig az érdemeltnél kevesebb szó is esett. A párhuzamot két alapvető szem
pont is indokolttá teszi; egyrészt mindkettő kömyezetjellege; a film ugyan - egyelőre - nélkülözi a
taktilis elemeket, más érzékeinket viszont oly bőségesen kárpótolja; imitációs és reproduktív jelle
gét az időelem mély stmkturálhatóságával valamint a vetítés terrorisztikus játékszabályaival úgy
tálalhatja, hogy a konkrétum KÉPÉT konkrétumként kell érzékelnünk; a vetítővászon magába
szívja a nézőt, vagy legalábbis a figyelmét, annyira, hogy reális környezete a vetítés időtartamára
nem a nézőtér, hanem a film lesz. A film nagyjából éppolyan reális élmény, mint egy halluci
náció; márpedig az igazán reális.
A második szempont a függés az adott időszak éppen aktuális műszaki-technikai szintjétől,
technológiájától. A film, csakúgy, mint az építészet, mélységesen ki van szolgáltatva a műsze
reknek, melyeket használ, melyekkel a valóságba nyomul. A film dokumentatív értékét nem az ad
ja, hogy képes eseményeket többé-kevésbé híven rögzíteni, hanem az a tulajdonsága, mellyel köz
vetlenül olvashatóvá teszi az időt; a technológiai fejlődés menetét szinte a tőzsdék valutaárfolya
mainak érzékenységével követi; ez pedig nem tűr vitát. A hetvenes években készülhetnek az ötvenes
évek mentalitásával elképzelt fűinek; a filmkészítés technikája azonban senkiben nem hagy kétsé
get a valós dátum felől. Ha semmi más, már ez a tény hervadékony művészetté teszi a filmet, ami
a színházon kívül nem mondható el másról; csakhogy a színház esemény, a film pedig környezet,
a színház a kultúra, a film a civilizáció fogalomkörébe tartozik.
A technológia változásával megváltozik az emberi kollektíva létezési módja; létezési módjával
pedig érzékelésének módja is. Noha egy civilizáción belül nehéz ezt megítélni, nekünk úgy tűnik,
egyre gyorsuló ütemben; vagy talán helyesebb így mondani: nekünk még mindig úgy tűnik, egyre
gyorsuló ütemben. A filmek mindenesetre ezt mutatják; a filmművészet kis időléptékével mérve is
hihetetlenül hamar avasodnak. A filmtörténet klasszikusai mindig rászomlnak egy adag jóindulat
ra, hogy a jelen esetleg jóval értéktelenebb produkcióival egyenrangúként nézzük végig őket, ami a
képzőművészet vagy az irodalom esetében - a zenét nem is említve - nem fordulna elő. A korkü
lönbség technikai különbséget jelent; ezen keresztül pedig realitás- vagy közvetlenség-igényünknek
a filmtől egyébként megszokott kielégítése lesz megtagadva. Egy-egy kiöregedett filmmel civilizáci
ónk egy-egy nyúzatát hagyjuk magunk mögött - és ha visszatérünk hozzájuk, ez a gesztus sosem
nélkülözi a nosztalgikus vagy afilológikus attitűdöt.
A filmet így sokkal nagyobb teherbíróképességre kell méretezni, mint a társművészetek pro
duktumait, hogy élettartamában legalább egy darabig versenytársuk maradhasson. Elkészültének
időpontjában pedig nincs versenytársa; komplexebb, közvetlenebb és aktuálisabb a többieknél,
sokfajta érzékre hat, alárendelt szerepben képes foglalkoztatni a társművészetek összességét, a mű
vészeti termelésben és elosztásban elfoglalt speciális helyzete fogyasztását és hatásának felszívó
dását is megkönnyíti, romlékonysága azonban mélyen a valóságos időbe/történelembe ágyazza;
ha tehát el akarja kerülni puszta kordokumentummá való süllyedését, autonóm területté kell vál
nia, realizált utópiává, utópiává, mely nem államhipotézisként, hanem államként funkcionál.
A képzelet itt praktikus dolognak bizonyul. A film a képzelet államalkotási lehetősége. A film
történetét ennélfogva nemcsak a történelem tagolja a dokumentum, a technikai teljesítőképesség
vág a stílusirányzatok és divatok szintjén; jól megkülönböztethetők az emberi képzelet, a szabad
ságol szőtt tudatos vág önkéntelen ábránd különböző típusai is, amint testet öltenek és megpró
bálnak birodalmat alapítani. Laboratóriumi birodalmakat, természetesen; de ezeknek legalább
annyi valós törvényszerűségxek meg kell felelni, mint a valóságos birodalmaknak, aminek konzek
venciái szinte felmérhetellenek.
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Ehhez viszont rengeteg feltétel teljesítése szükséges, rengeteg tudás, elszántság döntőképesség
képzelőerő az anyagi-technikai kívánalmak kielégítésén túl is. Ki kell választani a helyszínt, az idő
járást, a használati tárgyakat, a szereplőket - vagy meg kell építeni, át kell alakítani, le kell gyár
tani, meg kell szülni őket. Mindezt a valósággal folytatott permanens háború kényszerű kompro
misszumaival; mert hiszen a forgatás VALÓDI elemekkel dolgozik, valóságos igényeket kell való
ságos módon kielégíteni és olyan alaposan, olyan minuciózus pontossággal, ahol semmi nem hiá
nyozhat; olyan alaposan, ahogy az egyiptomiak a halottaikat készítették fel a túlvilági útra, mert
részletekre is kiterjedő képzetük volt arról, mi szükséges az élethez egy olyan világban, amely épp
olyan teljes és egész, mint a miénk. A film pedig maga a túlvilág: az érzékelés másállapota, olyan
érzéki közelségben, hogy nem hiányozhat a szék, ahol szükség esetén meg lehet pihenni és nem
hiányozhat a pohár víz a szomjas elől; minden konkrét, minden valódi, mint a túlvilágon.
A film a képzelet terepasztala; minden ki lesz próbálva, életképes-e. Ami egy filmben meg-történik, nem biztos, hogy a valóságban is megtörténhet; de a történelemben legalább egyszer biztosan
megtörtént, mégpedig a film kedvéért. A film által létrehozott képek pedig visszatérnek sugalmazni
abba a civilizációba, amely a filmet sugalmazta; egymás PygmaHonjaiként bámulnak egymás ar
cába vagy igyekeznek tudomást sem venni egymásról.

ylZ Ö R Ö K Ö LT K É P Z E L E T
Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma
A sorozat: a film, mint a képzelet terepasztala, rögeszmetanpálya, realizált utópia. Az általa
közölni kívánt jelentés érdekében egész világot kell minuciózus pontossággal berendezni. Ahol
a filmben szól valami, ott egy miliőben szól. Semmilyen más műfaj nem tart ennyire igényt a
világ TESTÉRE.
Az irodalom: individuális, izolált, egyszemélyes elvont, soha nem nélkülözi az exhibicioniz
mus bizonyos elemeit; „hideg médium", mert a nyelv maga hideg és ez egész karakterét meg
szabja.
A színház viszont közösségi rítus, közönség nélkül nem megy; ennélfogva fizikai mozgástere
egyetlen meghatározott területre szorul, jelzéseit kénytelen mind ide zsúfolni. Fizikai realitás
érvénye a körüljárhatóság határáig tart. Makett. A képzőművészetről és a zenéről nem is kell
külön beszélni, enélkül is könnyen belátható, hogy a film viszont konkrét és direkt. (Hagyomá
nyos film!) Valóságos elemekkel építkezik és annyival, amennyivel kedve tartja; a film hatalom.
A meglevőből helyén hagyja, amit használni tud - egy tájat, egy épületet; új elemeket iktat be,
átalakít, módosít, megváltoztat; amire nincs szüksége, kikerüli, lebontja, kiiktatja. A szellemet
a vizualitás és taktilitás ismérveivel ruházza fel.
A modern szellem produktuma: a filmben nem testek, hanem terek léteznek, mint a késő
reneszánsz festményekben; nem a testek, hanem azok viszonyai és mérhetőségük a lényeges in
formáció; a köztük levő tér (háttér) egyenrangú velük; a formák nem formák, hanem testek.
A film alapvetően materialista, mondhatni 18. sz. végi szellemű; „kézzelfogható" elemek
használatára kényszerül, hiszen a forgatás VALÓDI elemekkel dolgozik. így merülhet fel a
filmmel kapcsolatban általában a rosszhiszeműség gondolata is; minden eltérőben a trükköt
látjuk; megköveteljük, hogy - legalábbis a film időtartamára - egy potenciálisan lakható kör
nyezet vegyen körül bennünket.
Ez a film legősibb ambíciói közé tartozik; a realitásérzet felkeltése, a szellem demokratikus
közléscsatornáinak kialakítása. A film, mint a technikai sokszorosíthatóság minden produk
tuma, nem kerülheti meg a demokrácia fogalmát; kölcsönösen feltételezik és stimulálják egy
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mást. A film kézzelfoghatósága a tömegek egyformaság iránti megnövekedett érzékének felel
meg - ezért a legnépszerűbb műfaj. Familiáris. Ezért következik a fiimi gondolkozás törté
netében az eddigi legtökéletesebb reprodukciós technikára való rátalálás primér öröme után
rögtön az adósságok törlesztése; az örökség, a hagyomány nem-szakrális feldolgozása, a törté
nelem, a mítosz familiarizálása, beillesztése az ismerős és kézzelfogható világba; az emberiség
ezzel mintegy önnön pszichoanalízisét végzi el egyfelől, másfelől pacifikálja a nyugtalanító hát
országot. A mi világunkban mindennek mérete és léptéke van; a film ezt a méretet és léptéket
próbálja megadni ott is, ahol eddig nem boldogultunk.
Nem mindegy, hogyan. W. Benjamin szerint a műalkotás „itt és most"-ja, aurája helyébe a
politikában való megalapozottság lép; a példaként választott film, Pasolini biblia-interpretá
ciója így talál rá a biblia pauperum műfajára; felismerve, hogy a film médiuma önmagában de
mokratikus igényeket elégít ki, és hogy a mítosz vizuális ismérvekkel való felruházása a demok
ratizálás második lépcsője, harmadik fokozatként a keresztény hagyományokkal annyira terhelt
olasz tudat (és ezen belül a sajátja) fiimi pszichoanalízisét olyan határozott politikai-társadalmi
platformról végzi el, hogy közben didaktikus céloknak is eleget tud tenni. A didaktikus érték a
képzelet szabadságával reciprok módon arányos; a képzelet (a néző képzelete) tehermentesíté
sét csak valódi feladat indokolhatja.
A Pasolini-film esetében ez a feladat - mind üzenetét, mind közlésmódját, mind végrehaj
tásának időpontját tekintve - történelmi; a leginkább plebejus evangélista, Máté olvasatában
készül egy értelmiségi film a megváltó-forradalmár, az utópista-kommunista Jézusról, akinek
élete az eszme permanens megnyilvánulása; akinek (alázattal, közvetítőként elvállalt) tevé
kenysége szociológiailag is tendenciózus; akinek létezése a teljes, testre és lélekre, társadalmi
helyzetre, életmódra kiterjedő totális forradalom lehetősége.

A R E A L IST A K É P Z E L E T
Francesco Rosi: .4 Mattei-ügy
Mi alkalmasabb a dokumentálásra, mint a film? És mi alkalmasabb kevésbé arra, hogy do
kumentálják, mint a világ?
A rögzítés technikájának tökéletesedésével csökkent a bizalmunk a rögzítés hitelességében
és a rögzített valódiságában.
Már nem vagyunk ártatlanok. Tudjuk, hogy a világ egy az egyben megőrizhetetlen; hogy egy
életre lehetetlen egy másik élet hosszúságú filmmel emlékezni (amiből még így is rengeteg do
log ki kell, hogy maradjon); hogy nemcsak az idő vertikális mélységében, de az adott pillanat
horizontális eseményrendszerében is lehetetlen tájékozódnunk; ha nem választjuk el a lénye
gest a kevésbé lényegestől, a szükségszerűt az esetlegestől, a használhatót a hasznavehetet
lentől. Ebbe a szelekcióba pedig akarva-akaratlan beleszólnak a saját egyéni-, csoport- vagy
osztályérdekeink. Érdekeink - akár helyesen, akár helytelenül ismertük fel őket, akár tudato
sak, akár ösztönösek - nemcsak életünk gyakorlati kialakításában vesznek részt, nemcsak fizi
kai létezésünket szabják meg, hanem szemléletünket is befolyásolják, gondolkozás- és érzelem
világunknak is megadják az alaporientációját. Érdekeink pedig elválaszthatatlanok mások
érdekeitől, egy részüket készen kaptuk, más részüket tanultuk, ismét más részüket ránk
kényszerítették vagy kényszerítik, erőszakkal, hízelgéssel, megtévesztéssel, fenyegetéssel és
sugalmazással, életkörülményeink manipulálásával közvetve, vagy közvetlenül, mindig valami
magasabb szempontokra hivatkozva; család, nép, haza, állam, béke, szabadság mindig a mi
ügyünk. de hogy miért, mennyire és milyen módon, azt megtanuljuk a szüléinktől vagy az

iskolában, megvásároljuk a boltban, elolvassuk az újságban - nehéz ezek között megtalálni
azt, ami speciálisan csak a miénk, senki máséval össze nem téveszthető; ugyanakkor mégis
múlhatatlanul szükséges, mert ha elmulasztjuk, kiszolgáltatjuk magunkat annak, aki jobban
ismeri a saját érdekeit, mint mi a miénket, aki jobban ismeri a mi érdekeinket, mint mi, aki
meghatározza, pártfogolja és képviseli őket. A manipuláció folyamata, melynek során idegen
érdekeket a sajátunkként ismerünk (f)el, nem a modern ipari társadalmak találmánya; csak
jellegzetes módszerei.
A világ tényekből áll. A tények a világ teste. A tények feltárásához azonban elenged
hetetlenül szükséges a valódiságukban vetett bizalom; márpedig a dokumentum (az időben lé
tező tény egy adott időpillanatban való rögzítése a megismerés lehetőségeinek növelése
kedvéért) olyan élességgel veti fel a rögzítés módjának kérdését, hogy az a feltárás és a kapott
eredmény értékelésére is visszahat. A rögzítés ideje, helye, módja, technikája mind szelektálás
eredménye, együttes alkalmazásuk feltételez egy stratégiát vagy legalábbis pre-koncepciót,
mely lehetővé teszi a témában való tájékozódás szükségszerű döntéseit. Minden nyom, amit az
ember, a történelem vagy akár a természet hagyott, potenciális dokumentum; begyűjtésük,
rendszerezésük és interpretálásuk azonban mindig egy adott civilizáción belül elfoglalt helyünk
és helyük függvénye, így a tévedés, félreinterpretálás és hamisítás fogalmai csak egy nagyon
naív szemlélet számára tűnhetnek kizárható fogalmaknak. A hitelesség és az objektivitás a
természettudományok esetében is problematikus fogalmak; a társadalomtudományoknál pedig
alig alkalmazhatók.
A film, az eddigi legközvetlenebb és legaktuálisabb rögzítési technika, mely az eseményeket
nemcsak saját terükben, de idejükben is képes láttatni, előnyei mellett megsokszorozódott al
kalmat is teremt a tudatos vagy öntudatlan félreinterpretálásra és hamisításra. A dokumentum
film sosem dokumentumfilm, hanem dokumentum értékű elemeket tartalmazó, vagy egy meg
határozott szemléletű kollektíva dokumentatív szándékát reprezentáló film. Civilizációs nagy
ságrenden minden film dokumentum; egy kor, egy szemlélet, szándék, élethelyzet, személyiség
stb. dokumentuma - dokumentumfilmről akkor beszélünk, ha a film közvetlenül a valóság
bizonyos elemeit célozza meg, ha eszközeit másodlagos szerepben igyekszik feltüntetni
tárgyával szemben, ha az aktuálisan fennálló valóságot szólítja meg. Eredménye azonban
semmivel nem közvetlenebb a játékfilmekénél vagy az ún. tudatfilmekénél; mert hiszen az
összegezést, rendszerezést és interpretációt egy, a közvetlenségre olyan kevéssé alkalmas
eszköz végzi, mint az emberi agy; mégpedig a körülményei, örökségei és szándékai, érdekei
által determinált ember agya.
És ezt már tudjuk. A naiv dokumentumfilm - ahol a dokumentálás objektivitását mind a fil
mesek, mind a nézők még komolyan vették - történelmi korszaka után elkezdődött a - rész
leges vagy teljes - párbeszéd a film és a néző között. A néző a saját információanyagát (amely
„háttértudatként" jelentkezik) konfrontálja, szembesíti a neki szánt új információval, ezzel teszi
emészthetővé a maga számára. A sajtó vagy a tévé hírei, beszámolói, a szociográfiák, doku
mentumfilmek híradásai egy információkkal már ellátott világban kell hogy vállalják a megítéltetést - még akkor is, ha a közönség még mindig alulinformált helyzetben van, ha tudásanyaga
a világról még mindig kevesebb is a kívánatosnál, ha a kétcsatornás kommunikáció, a párbe
széd lehetősége egyelőre még csak utópia is, az alapok már megvannak. Tudatlanságunk már
nem TELJES tudatlanság; hiszékenységünk már kívánnivalókat hagy maga után, bizalmunk
megfogyatkozott; a tanulás megkezdődött.
A becsületes dokumentumfilm - amely mind morálisan, mind valóságértékét tekintve meg
bízható üzenetet akar hordozni - ennélfogva először is helyét, szerepét, szándékát, eszközeit
és módszereit tisztázza; láthatóvá teszi magát. Mielőtt a valóság vallomást tenne a médiumnak,
ő tesz vallomást; leleplezi hipotetikus, modellalkotó jellegét, politikai elkötelezettségét és kény
szerítéseit; tudatosítja mind a maga, mind a néző számára szemléletének és eszközeinek korlá-

tait. Ez pedig már a fikció határait súrolja.
A dokumentum és a fikció határán számos átmeneti terrénum jött létre, az instruált doku
mentum, a rekonstruált dokumentum stb. F. Rosi ,A Mattei-ügy" c. filmje a rekonstruált do
kumentum kategóriájába esik: minden személy, minden esemény valóságos, az olasz ipar - és
az olasz társadalom - háború utáni történetének egy fontos és jellemző fejezete kerül a film
ben feldolgozásra, a nyilvánvaló szándék, a politikai tendenciózusság olyan nyílt vállalásával,
hogy az eredeti dokumentumok alapján készített film a dokumentumfilmek direkt módszereit
kénytelen imitálni a közvetlen hatás érdekében. A történet szereplői, tanúi még élnek; a kör
nyezetet, a hátteret ismerjük a sajtóból, a rádióból; jórészt változatlan ma is. A hitelesség számonkérhető a közönség háttértudata felől is; az interpretáció - a rendező interpretációjának
- szabadságát viszont lehetővé teszi a fikció vállalása, hogy játékfilmet készített, nem doku
mentumfilmet. Aprólékosan rekonstruálja azt, amiről tudomása van; ugyanakkor jogosult a feltételezésekre ott, ahol nem állnak adatok a rendelkezésére - a rendelkezésünkre. Az objek
tivitás rögeszméje helyett a fikció történelmi megítélhetőségét választja. Azt képzeli el, azt
igyekszik elképzelni és elképzeltetni a nézővel is, ami van; de ezért az elképzelésért nem hárítja
át a felelősséget semmi másra, szemléletét, elkötelezettségét, érdekeinek érvényesülését a té
mában nem rejti az ún. „valóság" álarca mögé.
Ahány szemlélet, annyi valóságinterpretáció; ahány egyéni- vagy csoportérdek, annyi szemlé
let és ebből következő gyakorlat (praxis); az objektivitás nem az objektivitásra való törekvés
következménye, hanem a szempontok és érdekek sokaságának érvényesülése, akadálytalan
kommunikációja, egymást kétségbe nem vonó létezése, a vélemény- és sajtószabadság, életünk
elemei között a választék növelése (életünk alakításában a választható elemek növelése); a de
mokrácia.
A valóság csak a hozzá való közeledésünk attitűdjével együtt ismerhető meg.

A SP E K U L A T ÍV K É P Z E L E T
Harold ReinlM jövő emlékei
A mítosz képeket teremt és képekben nyilvánul meg. (Miért? Ősi valóságlátás; természetközeliség; az analízishez elégtelen, de az összkép érzékeléséhez elégséges szemléleti eszközök.)
A film - képalkotó volta és képélmény jellege folytán - mítoszteremtő közeg (1. sztár
kultusz: MM, BB stb.) - azonban sosem közvetlenül, sosem a film közegében, mert hiszen az
a racionális eleme képződménye; a képek, a vágás, a film érvelésrendszere túlságosan is magán
viseli a modern - analitikus - intellektus minden jegyét.
A film az örökölt mítoszt likvidálja és újat teremt; de ez nem a filmben, hanem rajta kívül
történik meg, az általa felvillantott képekről szőtt ábrándokban, álmokban, emlékekben.
Ez a dialektika érvényes az egész korszakra. Ráció és mítosz már nem ellenség, hanem ta
pasztalat egymás számára; eleget tudunk ahhoz, hogy olyan kérdéseket tehessünk fel, amelyek
re nyugtalanító módon nem tudunk válaszolni; racionalitásunk magabiztosságából is sokat ve
szítettünk, úgyhogy ne maradjon pacifikálatlan terület a hátunk mögött - Nagy Sándor, kard
vágás - hipotézisekkel (mitikus hipotézisekkel, hipotetikus mítoszokkal) próbáljuk ép elmén
ket biztosítani.
A dokumentumfilm - ami legföldhözragadtabb válfajában sem más, mint hipotézis - kész
séggel kiszolgálja tétova vadságú bakugrásainkat; illusztrál, érvel, védelmet szolgáltat, ellentá
madásba megy át, kérdéseket tesz fel, kérdésekre válaszol; nyomasztóan emberi értetlenséggel
vagy önhittséggel tapogatja az analízis korszaka során elemeire esett világot.
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A hipotézist dokumentáló film - nyilvánvalóan erőszakos gondolatvezetésével, információrendszerével, idézetgyűjtésével stb. - a legbecsületesebb a dokumentumfilmek közül - mi
mást dokumentálhatnánk ugyanis a megörökített tények rendezésével (rendszerével!), mint a
tények rendszerezéséről felállított hipotézisünket?
Ez a hipotézis - racionalista hagyományaink szerint - logikus, szemléletes és használható
(?!) kell legyen; a szemléletesség korszaka viszont elmúlt (fogalmi rendszerek kiterjedése: mo
dern természettudományok, lásd fizika stb.). A szemléletesség a mítosz sajátja volt.
Erre a szemléletességre viszont még mindig szükségünk van; az életről szemléletünk, a világ
ról nézetünk van, fogalmaink, tapasztalataink az egészről szóló KÉPPÉ kell, hogy összeálljanak; e szerint a kép szerint és ebben a képben tudunk csak tájékozódni, tapasztalataink,
élményeink képekben nyilvánulnak meg; ezért válik törvényszerűen mítosszá minden fo
galomrendszer, mely képes egységes képpé rendezni magát; pontosabban ezért vált, mert az
egységes kép pillanatnyilag inkább csak követelmény és igény.
Mintha ennek az igénynek tenne eleget a mítoszok reneszánsza; a racionálisan egységes kép
pé rendeződni már nem képes tudásunk vagy a hajdani mítoszok aktualizálásával, vagy új míto
szok gyártásával próbálja visszaszerezni hajdani magabiztosságát, helyét a világban stb. Ezek az
újsütetű mítoszok a régieknek azonban már csak néhány ismertetőjelét viselik; legfőbb különb
ségük a régiektől, hogy nem a világra való rálátásból születnek elsődleges tapasztalatként, ha
nem a racionálisan felderített és fel nem derített elemek tudatos kombinációjából, spekuláci
óból (miután más megoldás lehetetlennek tűnt) vagy emocionális kétségbeesésből (Che Gue
vara), üzleti megfontolásokból (MM) - jellemzőjük, hogy részlegesen érvényes képet adnak, a
civilizációnak csak elemei és következményei, csak egyes üzeneteket hordoznak, nem magát a
civilizációt.
Ilyen mítoszgyártásra kényszerülünk váratlan és érthetetlen jelenségek magyarázata során,
melyek „kilógnak" természettudományos interpretációnk lehetőségei közül; túl sok a hézag, a
hiányosság ismereteink között, képzeletünk elszabadult, kontroliunk még nincs - az analitikus
feldolgozás lassabb, mint amilyen tempóra úgy látszik szükségünk van.
A mítosznak persze felvevő piac is kell - a mítosz kollektív vagy - az újabbak esetén - kol
lektívvé tehető, annak reális magjára figyelmeztet; valóságos (vagy lappangó) igényeket elégít
ki; a probléma - h aa megoldás nem is - valóságos.
A science-fiction iránti megnövekedett kereslet a világképünk tágulása és repedezése során
jött létre; ebben a természettudomány a ludas, amely sokkal több problémát és lehetőséget fe
dezett fel, mint hogy mindenre válaszolni tudjon. Társadalmi jellemző ereje. Különböző (minő
ségű) science-fiction-ök. Mese - világkép-igény. Bowie. Clockwork Orange. Reális próféciák.
A Dániken-film létrejöttének magyarázata ez a megnövekedett kereslet; másodrendű, hogy
mennyire áll meg tudományos szempontból a lábán. A kozmosz felé való fordulás követelő
igény, isten (az utolsó előtti kép) elveszett és nehezen pótolható fogalma helyett a más terek,
más lények, más világok gondolataival kacérkodunk.
A science-fiction ugyanakkor nem rajtunk kívül játszódik, hanem a fejünkben, képzeteink
ben: tehát itt a teremben, az utcán. Hogy valódi marslakók vannak-e, létezik-e interstelláris
kommunikáció stb., erről legfeljebb valószínűségi feltevéseink vannak; de mivel vannak, ennek
konzekvenciáival együtt kell élnünk; érzékenységünk kiélesedett, materialista önbizalmunk
meg lett támadva; a váratlan, az elképzelhetetlen, a megmagyarázhatatlan, az indokolhatatlan
beköltözött a képzeteink közé, a marslakók itt járnak közöttünk, készülődésünk a velük való
találkozásra tulajdonképpen kapkodás, mert a minőségileg újra kell felkészülnünk, ami - mint
volt alkalom tapasztalni egy történelmen keresztül - mindig olyan váratlanul ér, hogy idő kell
hozzá, míg egyáltalán észrevesszük, vagy a várakozás során előregyártott interpretációk közül
kibogozzuk azt a legkevésbé használhatatlant, aminek segítségével egyáltalán elkezdhetjük az
élmény feldolgozását.

A ZSÁ K U TC Á BA JU TO TT K É P Z E L E T
Michelangelo Antonioni: Nagyítás
A világ nem fotogén.

Tudatunkban szaporodik a mesterséges anyag: a közvetett tudás; ismereteink egyre na
gyobb hányadát vagyunk kénytelenek (dokumentumokból) fotókból, filmekből, statisztikákból,
termelési mutatókból meríteni, márpedig ez a világról elsősorban a fotók . . . stb. képét nyújtja.
Ez a kép reális annyiban, amennyiben nemcsak a valóság képe, de maga a valóság is közvetett
és mesterséges és egyre mesterségesebb; egyre inkább megfelel - nem a fotók . . . stb. képé
nek, de a fotók... stb. összességéről való képnek. A modern képzőművészet a legérzékenyebb
szeizmográfok egyike, a fotót már gyakran nyersanyagként használja, mint a fát vagy a követ. A
szükséges adatokat, idézeteket, bizonyítékokat is kitermelik, mint a kőolajat. Jellemző M.
McLuhan anekdotája: „de szép gyerek!" mondják, mire a büszke anya: „hát még ha látnák a
fényképét!". Az emberek emlékezete egyre inkább fotószerűvé válik, fotópillanatokban gondol
koznak, sőt jelen idejű élményeik egy részét - és egyre nagyobb részét - kifejezetten a fotó
számára tartalékolják vagy rendezik meg. A turista, aki nem fér oda saját élményéhez a fényké
pezőgépétől, a szülők, akik saját gyerekük növekedését leginkább a fotóin követik, a bankett
résztvevői, akik vagy fotósként vagy fotómodellként szerepelik végig a vacsorát, a hansági mo
csarakban látványos tablókba rendeződő ifjak, a lelőtt tüntető mellett oroszlánvadászként pó
zoló dél-afrikai rendőr, a sztárfotók kedvéért gyártott sztárok és a családi albumok standard
jához igazított családok mind ennek a másodlagos valóságnak az iszonyú befolyását tükrözik.
Nem emlékgyártás folyik, hanem az élet átalakítása emlékké; a fotó egyre jobban átjárja a kö
zeget, amelyből témáit meríti s így törvényszerűen egyre inkább sajátmaga válik a témájává.
Régóta tudjuk, hogy a fotó elsődleges üzenete a fotó ténye, de közeledik ahhoz a ponthoz,
hogy kizárólagos üzenete lehessen. Ha szükséges, példákkal igazolhatjuk.
A fotó valaha bizonyíték volt, abszolút és megfellebezhetetlen, a valóság objektív lenyomata.
Ma már tudjuk, hogy a fotó hamisítvány is lehet, vagy tévedés; félreinformálhat, elbizonytalaníthat, vagy ha nem, akkor is olyan sok egyéb - a fotó által nem tartalmazott - informáci
ót kell használni egy kép érvényes megfejtéséhez, hogy ebben maga a fotó csak az egyik segéd
eszköz lehet. A fotó a valóságnak nem objektív lenyomata, hanem reklámja. Minden fotó rek
lámfotó; csak az nem biztos, hogy azt reklámozza, ami a célja lenne. A közeg előtérbe tolako
dása, önközlése, amely mintegy maga alá rendeli a valódi közlendőt, a reális üzenetet, amely
nek egyszerű hordozójának kellene lennie, a reklám sajátja; a reklám patronálja, pártfogolja az
árut (jól-rosszul), amit el akar adni, a fotó patronálja a valóságot, vagy legalábbis azt a képet,
ami ebből az ő határai közé fér, mintha az is áru lenne.
A fotó bizonyíték és reklám. Annyira bizonyíték, amennyire a reklám. Ha nincs reklám, az
áru nem létezik. Ha nincs bizonyíték, az esemény nem létezik. Amiről nincs fotó, az legfeljebb
rémhír lehet, - és ez is egy jólismert, használható műfaj. Csak éppen mások az életképesség
kritériumai; megtörténni minden megtörténhet, de rémhír nem válhat bármiből; a rémhírnek
lényeges információt kell közölnie. A rémhír: művészet. A fotó ennél kevésbé meghatározható
jelenségként kezdte. A fotó sokkal fizikaibb, mondhatni, testibb. A fotó jelenléte az euklidészi
bázis. A fotó jelenlététől átjárt szemlélet számára a fotó hiánya olyan, mint a víz-, gáz-, villany
szolgáltatás megszűnése egy nagyvárosban. Megszűnik a kommunikáció a külvilággal. A bizo
nyíték, dokumentum nélkül maradt történet, amely nem éri el a rémhír közérdekűségét, nem
egyszerűen magánüggyé; titkos történetté, hallucinációvá válik - és azzal mindenkinek saját
magában kell elboldogulnia.
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Ezt a közhelyet - kivételes eset - nem örököltük, hanem az orrunk előtt jött létre, mint az
a világállapot is, amely ennek létrejöttét lehetővé tette, és ahol a „hiszem, amit látok"-mentalitás kudarca érvényes, majd túlérett tudássá vált.
Nem kis szerepet vállalt ebben Antonioni Nagyítás című filmje, amely - ellentétben a ren
dező korábbi munkáival - semmiféle demonstratív formai újítást nem tartalmaz, mintha té
mája kötné a mindenki által azonnal felfogható előadásmódhoz; mintha tisztában lenne azzal,
hogy egy leendő közhelyet gyárt és tudatosan elhárítana vagy megkerülne minden akadályt,
ami ennek útjába állhatna. Minden világos, érthető és azonnal fogyasztható ebben a filozófiai
„Nescafé-filmben", csak az nem, hogyan akadt rá a Nescafé receptjére; a fotó és a fotós meta
forahelyzetére, valamint arra a szubkultúrára, ami ezt körülveszi és elsőnek tudatosítja (illetve,
múlt időben: tudatosította) a probléma filozófiai, sőt, életformára is kiható jellegét és kísérelt
meg ebből bizonyos következtetéseket levonni.
Ez a film is reklám; a probléma reklámfelvétele, amely ugyanolyan processzuson megy ke
resztül, mint a központi nagyításjelenet; addig, olyan mélységig hatol saját közegébe, míg vala
mi minőségileg különböző és elborzasztó információra bukkan, mellyel már nem tud igazán
mit kezdeni, és melynek megsemmisülése tulajdonképpen bizonytalan megkönnyebbülést
jelent, mert nem kell elvégezni a figyelmen kívül hagyás műveletét. Elképzelhető, hogy minden
kép, minden fotó, film, reklám stb. mélyén olyan „feltáratlan" szenny áramlik (szörnyűségek
lapulnak), melyeknek a történet - a mi történetünk - menetéhez nincs semmi lényegi köze, s
ezért - ösztönös bölcsességgel - nem is nézünk utánuk, mintha tudnánk, hogy ez már régóta
fölösleges.

A M ITIKU S K É P Z E L E T
Pier Paolo Pasolini: Teoréma
Ha a nyugati civilizációnak - amin, legalábbis átmenetileg a polgári társadalmat értjük egyáltalán lehetséges még eljövendő korszakáról beszélni, azt véleményünk szerint elsősorban
a KAPRAZAT fogalma fogja jellemezni, a mozdulatlanság okozta káprázaté. A mozdulat
lanság irányába történő fejlődésnek, a társadalmi mozgás csökkenő dinamizmusának összes
objektív és szubjektív feltétele megjelent; a fausti civilizáció nem tarthatja eddigi terjeszkedő,
expanzív jellegét anélkül, hogy ezzel ne sodorná veszélybe saját magát; felrémlettek a gazdasá
gi terjeszkedés, a termelés növelésének kényszerű határértékei éppúgy, mint a polgári társada
lom mindenevő karaktere folytán a szubjektív kreatív energiák beépülése a status quo-ba;
mindehhez hozzájárul - vagy csak tünete? - a világ katonai-politikai egymásrautaltsága, mely
nek folytán a változatlanság rémlik a legkisebb rossznak.
E helyzet egyik kétségbeesett tünetének tekinthető az utóbbi időkben nyugaton megjelent
vallásos hullám; természetesen nem valódi vallásról és nem valódi vallásosságról van szó, ha
nem a külvilág eldugult lehetőségei folytán a befelé fordulásról, a még meglévő lehetőségek
irányában történő mozgásról, a belterjességről. Egy másodlagos, titkos, spirituális történelem
lehetséges körvonalai jelentek meg, a spirituális éberségé, melynek szempontjából a történe
lemben való elmcrülés eddigi gyakorlata minősül káprázatnak, de amelyet a közelgő stagnálás
képzete hívott életre, mellyel kölcsönösen magyarázzák és feltételezik egymást.
Ismétlem: nem vallásosságról vagy valódi társadalomalkotó spiritualitásról van szó, hanem
csak az erre való hajlamról; a jelenség konkrét, szociológiai megjelenési formáiban, sokfélesé
gében, tétovaságában, inaktivitásában inkább csak a vallásosság közegének létrejöttét, a szük
ségérzet kialakulását jelzi, a racionalista burzsoáziának azt a tanácstalan és vereség utáni álla
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potát, amikor hagyja magát megkísérteni - a vallásossággal. Ez a közeg még mindig vár a va
lódi üzenetre, amelynek hordozója lesz.
P. P. Pasolini Teoréma című filmje ennek a történelmi helyzetnek az előérzetében készült.
Az ő polgárcsaládja a mindennapi praxis vékony porrétege alatt már ki van éhezve a megvál
tásra, de még beéri az alkalmi megváltóval, a démonnal, aki, ha nem is váltja meg őket, de
lega-lább megkísérti és ők boldogan engedelmeskednek a kísértésnek, mert emberi igényeik
nem férnek többé saját sorsuk keretei közé, a démon aztán kilöki őket a társadalomból és ott
magukra hagyja őket. Egyszerre bukás és győzelem; bukás, mert semmit sem képesek kezdeni
a kétségbeesés szabadságával, győzelem, mert legalább megszabadultak eddigi sorsuktól,
amitől, úgy látszik, titkon mindig is szerettek volna szabadulni - és ezt ugyanaz a gyengeség
nem engedte, amivel a kísértő visszaélhetett.
Démon és kísértés - babonás film a Teoréma; nem véletlen, mert hiszen a polgárság va
lóban vallásos korszakának végét jelzi, a racionalizmusét. Ennek az átmeneti kornak a művé
szete újból felfedezi az allegóriát, a közvetett beszédet, a homályos képekben való közlést, a
tisztázatlan szépség kísértését.
Soren Kierkegaard dán filozófus az emberi magatartás 3 stádiumáról beszél: az esztétikai,
etikai és vallásos stádiumról. Az esztétikai, amennyire a szabadság, annyira a közömbösség és
elkötelezetlenség stádiuma, a választás lehetetlensége jó és rossz között, mert a dolgokon kívül
állás, a személyiség reprezentatív jelenléte nélkül végrehajtott választás vagy megélt történet
egy szintre emeli a jót és a rosszat; életellenes. Kierkegaard szerint az esztétikai ezért törvény
szerűen a kétségbeesés stádiuma.
Az esztétikai, mint lehetőség és kereszt, mindig a bukott osztályoké; a feudalizmus végén a
feudális arisztokráciáé, jelen esetben a burzsoáziáé. A kitenyésztett burzsoázia, mint uralkodó
osztály már nem képes a régi módon uralkodni, uralmának hosszú periódusa felszámolta ural
mának szubjektív feltételeit; a gazdag, ha elég hosszú ideig az, már nemcsak gazdag, de szép, jó
és okos is; ennek belátásához elég a kifinomodás általános folyamatát belátni; a kifinomult pe
dig életellenes elemeket tartalmaz, szembefordul önmagával. A polgárság az esztétikai stádiu
mot éli; perspektíva- és sorsnélküli. Szociális engedményei nemcsak érdekeit, hanem rossz lel
kiismeretét is deklarálják. A polgárság bitorló - a feudális arisztokrácia nem volt az, mert he
lye volt saját világképében, a vagyoni helyzetnél a születési előjog úgy látszik biztosabb alap
volt. A burzsoázia sírásója nemcsak a proletariátus, hanem a burzsoázia maga - polgárnak
lenni kész öngyilkosság.
De miért esik ennyi szó - most már évtizedek óta - a polgárság haldoklásáról? Valószí
nűleg azért, mert - legalábbis potenciálisan - mindenki polgár; mert a polgárság nem egysze
rűen egy társadalmi formáció, de egy civilizáció létrehozója volt, és ennek a civilizációnak az
egésze került defenzív helyzetbe.
Az élet „hogyan"-járól alkotott kérdések túlnyomó része a polgári társadalom keretein belül
vetődött fel, és ezek jó részét a polgári társadalom saját keretein belül úgy-ahogy meg is tudja
oldani. Maxim Gorkij azonban megjósolta, hogy az igazi probléma ott fog kezdődni, ahol a
„hogyan élünk" kérdésének megválaszolása, megoldása után felmerül a „miért élünk" kérdése,
mert erre - legalábbis jelenlegi ismereteink alapján - nincs megnyugtató és egységes válasz,
csak megoldáskísérletek és feltevések. És mivel minden hipotézis tudja magáról, hogy csak
munkahipotézis, ki van szolgáltatva - mivel igényli - annak, hogy valaki (helyette) biztosan
tudja a választ.
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A K É P Z E L E T K O N ZERV E I
Tom Gries: Gyémánt Lady
.. .a buddhizmus „szamszára"-fogalmát jól illusztrálják ezek a filmek. Ki tudja, hányadik kí
vánatos formájában tér vissza ugyanaz a káprázat, hogy kielégítse az emberek bizonyos érte
lemben valóságos társadalmi és pszichikai szükségleteit.
Valóságos ez a káprázatigény, mert a modern viszonyok teremtették: a számára átláthatatlan
termelési folyamatokban munkára kényszerült ember szabadidejében egy számára is meg
nyugtató, átlátható terepen munkáltatóként lép fel, szórakozik, szórakoztatást vásárol és ezzel
termelő erejét - de legalábbis önbizalmát regenerálja.
A szórakoztatás feladatát a tömegkommunikáció által terjesztett tömegkultúra látja el. A tö
megkultúra a tömegtársadalom sajátos kultúrája, a tömegtermelést és fogyasztást a kultúra
tömegtermelése és fogyasztása kíséri a növekvő szabadidő egyre bővülő piacán. A tömegkultúra ennélfogva nem a tömegek kultúrája, hanem a tömegek által fogyasztott kultúra; álta
lánosjelenség, létrejöttének a modern technika szükséges és elégséges oka. A jelenség nem ve
zethető vissza végső soron sem a nemzeti jellegre, sem a gazdasági berendezkedésre, sem a po
litikai rendszerre. Ami itt valóban perdöntő, az a legújabb ipari forradalom.
Ennek a kultúrának a befogadói passzív fogyasztók, az ügyben való részvételük kimerül an
nak eldöntésében, megveszik-e vagy sem a terméket; ezt a keresletet is lehet befolyásolni, vagy
a tömegkultúrán belüli kínálat, vagy a kultúrán kívüli társadalmi befolyásolás közvetett mód
szereivel.
A tömegkultúra - mint minden tömegben - szükségszerűen sztereotipiákat gyárt, olyan
modelleket sulykol az emberekbe, amelyeknek semmi közük a valósághoz, nem követhetők,
ugyanakkor az emberek a (filmek stb.) hatására mégis méretül és támpontul használják őket vagyis a tömegkultúra dezorientálja a közönségét, megfosztja attól a képességétől, hogy helye
sen tájékozódjék és viselkedjék a saját társadalmában.
Különösen érvényes ez különböző kultúrkörök cserefogalma esetén; a tömegkommunikáció
egységesítő hatása elfedi azt, hogy az import még csak növeli a megjelenített modell ir
realitását, a szimpla vágyképből kétszeres vágykép lesz az idegenség, nemszervesség miatt, fő
képp olyankor, ha ez egy fejlettebb civilizáció szülte káprázat.
A tömegkultúra ki van téve a divat hullámverésének. Modelljei, sztereotipiái mindig egy-egy
korszak, piac, gyártási időszak termékei; természetesen időről-időre új típussorozatra, új stan
dardokra, új modellre van szükség az érdeklődés ébrentartása érdekében; vagy legalábbis a
csomagolást kell változtatni.
A tömegkultúrának ez a termelési lüktetés azonban - éppen mert a korszak általános jel
lemzőinek, az ipari termelésnek, a modern technikának a következménye - fokozatosan átter
jed a kultúra egyéb területeire is, a magaskultúrára - hiszen ugyanazok a közvetítő eszközök
terjesztik (tömegkommunikáció), és a felvevő piac, a közönség is egyre jobban összemosódik;
A TV műsorszerkesztésben egymás mellé kerül (pl. ...) , ezek egymásra reflektálnak, egyetlen
közeget alkotnak, ha nem is egységes, de közös kultúrakörnyezetet hoznak létre; a standard
kultúrát.
Ennek a kultúrának a fogyasztása elsősorban már nem információ-(értesülés-) felvétel,
hanem szertartás, rítus, mint a napi újságolvasás, amit McLuhan szerint úgy vesznek az embe
rek, mint a melegfürdőt. A magaskultúra, mint egy más termelési mód hagyománya, fokoza
tosan felszívódik a tömegkultúra által meghatározott környezetben, ezzel megváltoztatva annak
képét is; a populáris mű felfedezésével és integrációjával kultúrafogalmunkba a felvevő piac
lassan telítődik; a kultúra etiketté válik, már mindent tudunk, és amit nem, azt nem is érdemes
tudni.
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Ez az etikett-jelleg azonban - mint minden etikett - egyesítő erő egy heterogén és zavaros
világban; megteremti egy közös nyelv, mitológia, ikonográfia, szimbólumrendszer-illúzióját;
közléseink csak az etikett szintjén pontos közlések, ha ezeket a kiürült, de mindenki által is
mert formákat (pl. krimi, kvíz stb.) vagy fogalmakat - Herz, Fabulon, Honthy Hanna - hasz
nálják fogódzóként.
Mindez egy lehetséges kultúra utószezonja, törmelékeinek kiárusítása. David Bowie rock
énekes, aki ennek az utószezon-jellegnek egyik legtudatosabb figurája, élő koncertjén szándé
kosan kihagyja a lemezeiről már jól ismert és ezáltal elvárt refréneket, az ismerős, a szokott, az
elvárt, a megunható elhagyásával ingerelve fel a közönségét, hogy aztán a produkció végén kü
lön előadja csak a kihagyott részeket, jelezve: tudja, mi hiányzott.
A kultúra termelésének naiv korszaka lejárt, de lejárta a naiv fogyasztásé is. A közönség
éppúgy ismeri a játékszabályokat, mint az alkotók a kereslet; elválaszthatatlanul egymásra van
nak utalva, szertartásaik, etikettjük közös, pihentető és kellemes balett.
Ez a későbirodalmi kultúra egyfolytában utolsó termékeket gyárt; ez az állapot eltarthat még
jó ideig, ami azonban nem változtat a helyzet alapvető jellemzőin. A standard kultúra egyfoly
tában elkésett és poszthumusz műveket hoz létre, és mivel igény van rájuk, sorozatban, a mai
vetítés egy ilyen tipikus képződményt mutat be, egy felszabadító módon komolyan vehetetlen
filmet, amelynek értéke megnyugató módon nem sokkal több, mint a végignézésére fordítót
idő értéke; az utolsó krimik egyikét.
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A háború utáni álomtalan alvás véget ért. Fáradtságunkat kipihentük.
A kellemes álmok eloszlottak. Az unalom lejáratta magát.
A rémálmok újból az őket megillető helyre kerülnek. Szükséglet ez vagy a szellem fényűzése?
Kérdeznek-e, hogy hajlandó vagyok elviselni őket? Kockáztatok vagy engem kockáztatnak?
Kiérdemiem, előlegbe vagy ajándékba kapom őket?
Kísérletezem velük vagy velem kísérleteznek? Gyakorlatozom-e az éjszakára?
Tudom-e már, milyen elviselhetetlenséget akarok magamra szabadítani?
Kinek a poklának szolgáltatom ki magam, ha sajátomra nem vagyok felkészülve?
Vezére vagyok vagy tömege saját lidércnyomásomnak?
Vállalom-e a felelősséget érte vagy teljes egészében a sugalmazó külvilágra hárítom azt?
Parancsra álmodom vagy szabadon ? Megtalálom-e a helyem a kollektív lidércnyomásokban;
van-e bennem ennyi realizmus és ennyi alázat?
Kasszandra-álmoknak tekintem őket vagy megkönnyebbülten vállalom, hogy irányítsanak?
Lidércnyomásom megtelik velem, vagy jut benne a többieknek is hely? Számolok-e másokkal is?
Osztok-e szerepeket?
Egyáltalán: mennyire a sajátom ? Tekinthetem-e kizárólag a magaménak; gyarmatosító vagyok,
turista vagy hadifogoly?

[ A m o d e m E u r ó p a ...]

Roman Polanski: Macbeth
A modern Európa, pontosabban a Spengler által „fausti"-nak nevezett nyugati civilizáció az
élet önkéntes gettójából bojkottálja a halálélményt. A racionális kultúra a globális raciona
lizmust, mellyel a fajta egésze rendelkezik, felosztja az egyedek között; hihetetlenül megnöveli
azok értékét és saját értéktudatukba zárja őket.
Ez a civilizáció életcentrikus, a puszta változás helyett a fejlődés értelmes és elfogadható
képzetére alapul, és nem tolerál semmit, ami saját fogalmai szerint nem értelmes és nem elfo
gadható. A túlvilág - mely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak - likvidálása után a ha
lál racionalizálódott; tehát értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált.
A halál a személyiség aspektusából végletesen irracionális állapot. A meghalás műveletét
mégis kénytelen végrehajtani; és mivel az irracionalitás szférájáról eleve lemondott, hogy életé
nek euklidészi realitású értékét növelhesse, nem maradt lehetősége arra, hogy kapcsolatot épít
sen ki vele, familiarizálja, hatalmat nyerjen fölötte. A halál abszolút másság; a totalitás
fogalmát kiötlő szellem számára a fogalom valódi és rémítő megjelenése. Minden későeurópai
kísérlet, mely megpróbálta a halált integrálni, meg kellett, hogy álljon vagy a biológiai
magyarázkodás ízetlenségénél, vagy az „értelmes halál" puszta társadalmi demagógiájánál.
Európa - szemközt más kultúrákkal, Tibettel, Egyiptommal, az azték és maja civilizációkkal
- kezdettől fogva a halálélmény kiiktatására, vagy legalábbis elszegényítésére, semlegesítésére
törekedett. Ezt saját primitív szintjeként letudott dolognak érezte; a dionüszoszi orgiák és a ko
rai görögség néhány egyéb vallási cselekménye volt itt talán az utolsó céltudatos halálkultusz. A
kereszténység már nem sok említést tesz a halál fizikai élményéről, mert a halál utáni élet ér
dekli. A halál maga ellenséggé válik, a civilizáció valódi karakterével ellenkező rémképpé, mely
időről-időre átmenetileg megromlott idegállapotának tükre lehet, de folyamatos szublimálása

nem beépítésre, hanem távoltartására és elkendőzésére szolgál.
Az utolsó összeurópai halálélmény, a második világháború a halálnak olyan elképzel
hetetlenül intenzív és európaellenes látványát nyújtotta, hogy a halálkultusz végképp tabuvá
lett, érinthetetlenné és értelmezhetetlenné; a civilizáció jól lepecsételt tudatalattijába lett
visszanyomva. Azóta a halál felfoghatatlan absztrakció; a média által közvetített háborúk, ter
mészeti csapások, szerencsétlenségek az élmény szintjét el nem érő lefokozott információk,
melyek legfeljebb egy laposan morális szinten mozgósítanak; az egyedi, partikuláris
halálélmények pedig kommunikálhatatlanok, mert Európának erre már nincs nyelve.
Ugyanakkor a létezés fizikai, továbbá vallásos és esztétikai alapélményeinek egyikéről van
szó, mely nem engedi, hogy negligálják. Ha a fizikai szükségszerűség nem, akkor a képzelet
ürügyet teremt arra, hogy a szenvedés, a pusztulás és pusztítás, a lidércnyomás, a halálfélelem
puszta esztétikai öröme kedvéért realizálja ennek képeit és onániás fantazmagóriákba, a halál
kultusz pótlékaiba, a művészetbe és a bűnözés művészetnek is tekinthető irracionális jelen
ségeibe (Manson-család) visszaszorulva hozzászoktassa az ember szemét ahhoz, amit lélek
tanilag képtelen elviselni; mintegy tréningben tartja, hogy a várakozás ideje alatt el ne felejtsék;
a borzalom cinkosaként alapfokú kiképzést nyújt.
Mivel a halálhoz kapcsolódó képzetek lényegüknél fogva elsősorban nem intellektuális, ha
nem élményjellegűek, a fogyasztónak, a közönségnek élményszerűen kell megélni saját vagy
más halálát, halálfélelmét és ennek különböző közvetett fajtáit. Annyira élményszerűen,
annyira közvetlenül, hogy erről leszakadhasson az intellektuális és morális értelmezés; a művi
iszonyat nem értékorientáló, hanem önmagában és önmagáért szóló üzenet a közönségnek, aki
ezt passiójátékként, saját passiójátékaként fogyasztja, olyan alapélmény pótlékaként, mely a ci
vilizáció egészéből hiányzik, de intenzitásával és ismeretlen ismerősségével egyszerre vonzza és
ijeszti, mely nagyobb szabású, semhogy akár közvetlenül megélni merje, akár megfeledkezni
róla.
A képzetszféra lassú aktualizálódásában, a mind nyilvánvalóbb naturalizmus- és sokk-igény
ben, úgy tűnik, a konkrét fenyegetettség - egy termonukleáris háború eshetősége, a környezet
szennyeződés, energia- és élelmiszer-problémák stb. - mellé egy spirituálisabb elem is felzár
kózott; a civilizáció rossz körzete saját globalizálódása miatt. Ebből a szempontól nem a társa
dalmi rendszerek egyébként lényeges különbsége a döntő, hanem az azonos termelőeszközök
hasonló konklúziói - a civilizáció, mely technikai, kommunikációs és mentális követel
ményeivel és következményeivel gyors ütemben csukódik össze a földgolyón. Ennek a civilizá
ciónak kizárólagossága tabuinak az egész emberiségre történő kiterjesztését is jelenti. A ter
mészettől annyira idegennek látszó tudat miatt viselt szorongás az embernek különben is a sa
játja - és a legidegenebb, a racionális európai vág el most minden visszavezető utat.
A médiumokon keresztül érzékelt halálélmény emlékeztet az eredetire; de spirituális és irra
cionális tartalma nélkül; a halál makettje, immunizáció. A halál a másodlagos valóság szférá
jába kerül, elidegeníthetővé válik; és ha a halál elidegeníthető, akkor az élet is az.

[ A z e m b e r n e m te rm é sze te s d o lo g ...]

Fritz Lang: Dr. Mabuse végrendelete
Az ember nem természetes dolog. Az evolúció számára az emberi tudat teljesen váratlan és
indokolhatatlan képződmény, cezúra, választójel, melynek megjelenésétől kezdve a földtörté
neti események jellege megváltozik, vagy legalábbis elvileg megváltozhatna; kártékony céltuda
tossága egyenrangú ellenfelévé teszi a világ rajta kívül fennmaradó egészének, fölöslegjellege
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pedig a természet céltudatosságától szabadítja meg. A természetnek ez a céltudatossága ugyan
kísérleti úton érvényesül. Az evolúció bőséges ráhagyással dolgozik, hogy aztán módja legyen
az életképes formációkat kiválogatni, a „ki vagyok és mivégre" kérdésével felizgatott tudat
azonban mélységesen különbözik ettől a tapasztalati tervezéstől; más minőség. Vegetációs gya
korlata ugyanezt a más minőséget hangsúlyozza; nem szolgálja a természetet, nem kiegészíti,
nem együttműködik vele, hanem korrigálja.
Az ember eleve nem természetes lény és egyre kevésbé az. Létezésének játékszabályai, nor
mái, konvenciói jórészt önkényesek, a csak rá érvényes szabadságból és esetlegességből fakadó
kényszer-munkahipotézisek; történelme paralel-evolúció, melynek külön menetrendje van. Az
ember soha többé nem térhet vissza a természetbe, mert törvényszerűen és kezdettől fogva tá
volodik tőle; egyre inkább „fikció" lesz. Mássága folytán kialakult érzéke van a mássághoz, mely
saját alaphelyzetének egyszerre tükörképe, logikai továbbvitele és metaforája; ezért nyűgözi le
és tölti el szorongással minden, az övétől eltérő játékszabály, norma, önkényesség és kényszer
munka-hipotézis; ezért csodálja a művészetet, gyűlöli az övétől eltérő egészségi állapotot vagy
bőrszínt, retteg az elmebetegségtől.
Mindezek közül a leginkább specifikus, legközvetlenebb, legszemélyesebb kapcsolata az el
mebajjal van. A tudat, mely meglehetősen törékeny indokolhatósága folytán kezdettől fogva
gyanús, áttetsző hártyává lesz, melynek egyik oldaláról a vérfagyasztóan biológiai karakter, má
sik oldaláról a semmilyen objektív létezőnek meg nem feleltethető jelleg tűnik át. A természeti
olyan erővel jelenik meg, hogy saját kivételezett formációját kell felszámolnia egy alapvetőbb
és alacsonyabb rendű törvényszerűségre való emlékeztetés kedvéért - és mindez a magasabb
rendű agyműködés szférájában történik, a szellem tehát éppen saját természeti voltának deklarálódása miatt marad minden objektív fedezet nélkül; ez viszont a biológiai életképességet
csökkenti, rongálja vagy szünteti meg. Ez aztán másság a javából; ennélfogva - mint minden
másság - idegen, felfoghatatlan, tehát ellenség: rémületes, viszolyogtató és nevetséges. Az
őrület mindig babonákat gerjesztett maga körül; az őrültet akár szentként tisztelték, akár a sá
tán megszállottjaként exorcizálták, rajta keresztül mindig a par excellence mássággal, az éppen
aktuális túlvilággal léptek diplomáciai viszonyba vagy folytattak háborút.
Az őrület fenyegetés, mert minden tudattal rendelkező lény ki van szolgáltatva ennek a lehe
tőségnek; az őrület fenyegetés, mert a személyiség elvesztése az ember jelenlegi, az indivi
duumra alapozott értékrendje szerint a legfőbb szenvedés; az őrület fenyegetés, mert fogalmi
rendszere és praxisa irracionális, felfoghatatlan, nem-parlamentáris, tekintélyuralmi jellegű, az
őrület csakis egycsatornás kommunikációs lehetőséget ad, mert a vele közölt információt vagy
figyelmen kívül hagyja, vagy a saját képére alakítja, ahol többé már nem lehet ráismerni; az
őrület fenyegetés, mint minden másság és öntörvényűség; nem véletlenül kapcsolódik a megri
asztott képzeletben olyan gyakran a bűn és a diktatórikus hatalom képzetéhez, amelyek éppúgy
a másság karizmatikus fogalmai, mint az őrület maga.
Az őrület a kívülálló számára maga a céltalan, lecsupaszított akarat, a szuverenitás tanpályá
ja, és mint ilyen, egyszerre bűn is és hatalom is; szuggesztív, mert szembekerül a törvénnyel, a
hétköznapi létezés bonyolult és ízetlen késztetésrendszerével, mely túl sok engedelmességet
követel meg anélkül, hogy bármi átélhető hatalmat adna érte cserébe, túl sok engedelmességet
anélkül, hogy igazán parancsolna. A törvény olyan szükségletre hivatkozik, melyet természetes
nek kell tekinteni; hogyne ingerelné az embert, aki képes a természettel szembeni akaratnyil
vánításra, az akaratra, melynek szükségszerűsége éppen a szükség változása, sőt változtatása,
az önkény.
A ráció nem elég önkényes; a ráció nem elég szuggesztív. A ráció felismeri és érvényesíteni
próbálja azt a törvényt, mely lényegénél fogva teljesíthetetlen; a törvény megsemmisítője pedig
- legyen az megváltó, vezér, bűnöző, elmebajos, különböző szinten, különböző hatékony
sággal, különböző tartalommal - a szabadító a törvény teljesíthetetlenségének gyötrelmei alól;
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a kivezető út, a bosszú, a törvényen vett elégtétel lehetősége; hogyne rendelkezne magnetikus
hatalommal. Őrültnek lenni annyi, mint meghalni a morál számára; meghalni a morál számára,
az meghalni a bűn számára; meghalni a bűn számára az meghalni a törvény számára, ami a
törvény alóli mentesülést, a hatalmat jelenti - ami egyébként a törvénynek való engedelmeske
désnek is célja, csak a hosszabbik úton. Az akarat azonban önmagában alkotás; a törvény be
töltése a törvény megsemmisítése útján; alkotás, tehát önkény, és mint ilyen, specifikusan em
beri; természeten kívüli. Felsőbbrendű tekintély, amelynek nem azért engedelmeskednek, mert
a hasznosat parancsolja, hanem azért, mert parancsol.
Valószínűleg ezért van minden öncélú hatalomnak, hatalmon lévő vagy hatalomra kerülő ir
racionalizmusnak - legalábbis kezdetben - olyan komoly tömegbázisa; mert a hatalom igazi
médium, és a változásban - bármilyen előjelű legyen is az - az emberek a szenvedést okozó
törvény megsemmisítését remélik, a megváltást. Ez az érdekük elkötelezi őket az érdekhallucinációknak; a megváltás nem nekik szól - hogy is szólhatna nekik? Legfeljebb csak az el
ső percekben; a feladat, mely engedelmességüket egy darabig újra értelmessé teszi, törvénnyé
válik, kényszermunkává, melynek élettartamát az befolyásolja, mennyiben képes a civilizációs
nagyságrendet elérni. A másság, a megváltottság állapotának ugyanis csak két életképes mérete
van; az individuális és a civilizációs nagyságrend; a köztük lévő fokozatok nem számítanak.

[ A m ú ltk o r i e lő a d á s b a n e lh a n g z o tta k r a ...]

James Whale: Frankenstein
1. A múltkori előadásban elhangzottakra támaszkodva: az ember mint eleve nem természe
tes létező, váratlan mutáns, másságáért, különbözőségéért érzett bűntudatát és szorongását ha
talomérzettel kompenzálja; mássága a felsőbbrendűség mássága, garancia a létező dolgok kö
zött felállítható hierarchia jogosságára. A tudat meglétét ez a „humánsovinizmus" értelmezi és
funkcióba helyezi; egy minőségi különbség azonban a minőségi különbségek egész lépcsősorát
helyezi kilátásba.
2. A hatalom képzete a gyomorból ered. Csak az van megbízható módon a birtokunkban,
amit a gyomornedveink beépíthetőnek találtak. Egyes természeti népek a legyőzött ellenséget
nemcsak azért ették meg, mert a fizikai éhség erre vitte őket, hanem azért is - vagy azért első
sorban - , hogy a győzelmet befejezzék és teljessé tegyék. A gyomor befogadóképessége azon
ban korlátozott; és az ember több dologtól különbözik, mint amennyit feladatként a gyomrával
letudhat.
3. A speciálisan emberi tevékenységek, a megismerés és az alkotás a birtokbavétel
mozdulatai és mint ilyenek, a gyomor kezdeményezéseinek foghatók fel. Mivel szublimált
éhségérzetről és szublimált táplálékról van szó, a gyomor funkcióját az agyvelő veszi át, mely
hihetetlen nagyságrendű befogadóképességénél fogva csak ingerlődik ettől a részleges és
hisztérikus táplálkozástól, kielégítetlen marad; „az agyvelő korog".
4. A megismerés a már létező elsajátítása, birtokbavétele a létező fölött gyakorolható
hatalomért; az alkotás a még nem létező elsajátítása vagy a létező antropomorfizálása a fö
löttük gyakorolható hatalomért. Az alkotás azáltal, hogy közvetítő réteget iktat az ember és
környezete közé, elmélyíti az ember másságérzetét, fokozza szorongását, ennélfogva hatalom
tudatát és hataloméhségét - mert egy „második természet"-et hoz létre, amely már az ő képét
mutatja.
5. Az alkotás mint a birtokbavétel, az alkotás mint hatalomgyakorlás eszköze elvileg megbíz
hatatlan, kockázatos munkahipotézis; az alkotás az objektiválódás folyamán elidegenedik az al306

kotótól, kicsúszik totális ellenőrzése alól, rálátást enged magára, lelepleződik mint önké
nyesség.
6. Ami kicsúszik az ellenőrzésem alól, az ellenem fordulhat; minden alkotás veszélyes, képes
arra, hogy éppen hajdani ismerőssége elvesztése folytán felfoghatatlanul, egy szörnyeteg műve
ként forduljon szembe velem; az alkotás folyamata maga erőszaktétel, veszélyes agresszió, így
eredményének sorsa is az ember aktuális éberségétől és erőviszonyaitól függ.
7. Az alkotás veszélyessége esztétikai jellegéből fakad (és itt nemcsak és nem elsősorban
művészeti alkotásokra gondolok); etikai megítélhetőségének mércéje pedig az, mennyire
funkcionális, mennyire kiszolgáltatott, mennyire marad a birtokomban - vagy a társadalom
birtokában.
8. Az ember mint alkotás, feltétlenül szörnyeteg kell, hogy legyen, mert az ő etikai megítél
hetőségének mércéje a legmagasabb és egyszersmind a legalacsonyabb. Törvényeit - önkénye
sen - ő állapítja meg, az alkotás természeténél fogva eltérő módon (minőségileg vagy mennyi
ségileg) a társadalom szintén önkényes konvenciórendszerétől, amely az egyetlen környezet,
ami a társadalom számára az önkényesség fogalmát elviselhetővé, sőt, elfelejthetővé teszi. A
kollektív rögeszmék szörnyetegei, a szentek és hősök ennélfogva éppúgy szörnyetegek, mint az
individuális monstrumok, a megismerés szörnyetegei.
9. Jean-Arthur Rimbaud: „Keléseket ültetek el az arcomon és ápolni fogom őket".
10. Ezeket a szörnyeket csodálat és rajongás övezi, mint a magasugrót, aki röpül; pusztán
azért, mert egy, az emberben mint fajtában immanens módon meglévő tulajdonság jelenik meg
itt nagyobb méretekben, lenyűgöző erővel; a fajta díszpéldányai, akik a másság szorongását a
hasonlóság szorongásával képesek ellensúlyozni; akiknek hataloméhsége - már csak önvéde
lemből is - nyugtalan vagy lelkes falkába sodorja a kisebb étvágyúakat.
11. Frankenstein és a többi hozzá hasonló művi szörnyeteg viszont selejt; ezért nem veszi kö
rül csodálat és rajongás, csak az undor és a félelem, ami az alacsonyabb rendűnek kijár; a bar
bárnak, az idegennek, aki vagy ami vagy a fékentartás és megfélemlítés eszköze valakinek egy autentikus szörnyetegnek - a kezében; vagy saját, ki tudja, mi alól fellázadt haragjának
ámokfutója; vagy egyszerűen az életképtelenség logikájának megszólíthatatlan végrehajtója.
12. Selejt, tehát alkotójának kudarca; ennélfogva nem az alkotó hatalmát, hanem annak két
ségbevonását jelenti. Ez egy hierarchia olyan megrendülése, mely minden hierarchiát kezdettől
fogva szorongás és vágykép formájában kíséri. A falka vezére elvéti az ugrást, a privilégium
számonkérhetővé, visszavonhatóvá lesz.
A horror egyes teoretikusai az alkotójával szembeforduló mű népszerű meséjében - nem is
alaptalanul - az értelmiségellenesség elemeit fedezik fel; a középkorból eredő babonát és gyű
löletet, mely a köznép számára érthetetlen kutató tevékenységet kíséri, melynek eredménye az értelmiség társadalmi súlyának növekedésével, hatalmának lassú kizárólagossá válásával egyre jobban befolyásolja ugyanezeknek a tömegeknek az életét, egyre jobban ki vannak szol
gáltatva neki, a beleszólás legcsekélyebb reménye nélkül. A tudós: polgár, tehát majdnem
olyan ember, mint a többi; a hatalom, amivel tagadhatatlanul rendelkezik, nem Isten kegyel
méből való, mert felfoghatatlan; nem az erő és nem a születés révén jutott hozzá. Ez a hatalom
természetellenes; a tudás mint adottság és mint eszköz, fekete mágia. A tudás termelőeszközé
nek tulajdonosát tehát kevesebb támogatott tekintély és több gyűlölet illeti meg, mint a többi
hatalmast.
A fogalom történeti alkalmazása azonban egy állandóbb mentalitásrétegre támaszkodik, ar
ra a hajlamra, mely a mesterséges rémületnek mindig szívesen teremt közönséget. Az ember
tudatos létével együtt járó szorongás szereti képekben szemügyre venni magát, még ha ezek
látszólag fedezet nélküli képek is, még ha szaporodásuk konjunkturális időszakokhoz is van
kötve. így az igazi ok, mely a biológiailag kódolt horrort előhívja, látványos képeit létrehozza,
újratermeli, adaptálja az adott történelmi és társadalmi szituációhoz:
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a) Be kell vallanunk - és szívesen valljuk be - állandó kapcsolatunkat az irracionálissal és
vonzódásunkat hozzá; ez az emberi agyvelő elidegeníthetetlen része, „lelki realitás".
b) Az ember szadomazochista kíváncsisága, egyéni és kollektív megfélemlítettségigénye,
mely logikus következménye elidegenedettsége manifesztálására való törekvésének.
c) Ismétlés és újraolvasás; a félelem társadalmilag familiarizált formáinak elsajátítása, ben
sőségessé tétele, mely létfeltétel, az adott társadalmi formációhoz és mitológiakörhöz alkal
mazkodó életképesség követelménye.
Ezt használhatja ki a történelem és gyanútlan csatlósa, a művészet, a hatalom praxisába
ezért építheti be a tömegek sokkolását, figyelmének elterelését arról, hogy az elit nem csak bá
mulja, hanem csinálja is a szörnyeket. A század hetvenes éveiben többet mint bármikor, mert
egyrészt az ember, létezése metafizikai hátterének teljes eltűnése folytán észrevette, felfedezte
önkényességét és filozófiai pánikhangulatát megkísérli esztétizálni - ami nagyon alkalmas lesz
egy kevésbé szublimált pánik megteremtésére; másrészt felnőtt - idézek - „a hadat nem látott
bátrak veszélyes nemzedéke", akik ennek gyakorlati tömegeit képesek adni, akik a régi szörnyszülötteket az újakkal való barátságos szimbiózisuk folytán újból előveszik, hátha alkalmasak
még valamire. És ez pusztán ambíció kérdése.

[E g yetlen g a z d a g és végleges d a lla m ...]

Kobajasi Masaki: Harakiri
Egyetlen gazdag és végleges dallam, egyetlen lehetséges kérdésrendszer, egyetlen üdvözítő
megoldás - minek több? A forma igazán csak saját, véglegességre irányuló akaratában válik
megragadhatóvá - és az emberi létezésnek az individuum után következő formája a kultúrkör,
a civilizáció, a birodalom; sokkal inkább az, mint ország, állam, nemzet, etnikum és a többi ha
sonló fogalmak elfajzott és átmeneti kategóriái. A birodalom nem egyszerűen impérium, ahogy
Európában gondolják; lényegét nem a gazdasági vagy katonai terjeszkedés, hanem a civili
zációs és kulturális egységesítés mértéke határozza meg. A birodalmat nem méretei, hanem
formája és szemlélete minősítik birodalommá. Minden birodalom önálló civilizációnak tekint
hető, és fordítva, minden többé-kevésbé egységes civilizáció egy képletes, vagy potenciális biro
dalomnak.
A birodalomnak azonban önálló formatörvényei vannak, melyek szerint a befejezettségre,
tökélyre és véglegességre tör. A birodalom nem emberléptékű és nem funkcionális; a biroda
lom önmagáért való; a birodalom saját emlékműve; a birodalom puszta esztétikum; a bi
rodalom műalkotás. Ezért akarja az örökkévalóságot; ezért próbálja az egyetemesség látszatát
kelteni; ezért ragaszkodik a tradícióhoz vagy teremt saját tradíciót, mely mindezt szentesíti.
Egy birodalom ennélfogva akkor a legszebb, ha zárt, elszigetelt; ha fennállásának időtartama
nem a külső és belső, lényegétől idegen és esetleges erők alkalmi összjátékától, hanem saját
végleges esztétikájától függ; ha a változás - ha van - nem a féligismert szükségletekhez való
kényszerű alkalmazkodás, hanem az öntökéletesítés gesztusa; ha a hierarchia, mely egzisztálás
alapelve, megnyugtatóan mozdíthatatlan kasztrendszer, minden és mindenki a maga egyedül
lehetséges helyén a maga egyedül lehetséges tudatával; a különbözőségtől való szorongást nem
kénytelenek elviselni a nem-különbözők, a szorongást a hasonlóságtól a különbözők; nincsenek
túlméretezett és alulméretezett feladatok és életpályák, mert mindenkinek sorsszerűén a saját
ja van meg, mint az arca, mint a csontrendszere, minden és mindenki a maga egyedül lehetsé
ges idejében, vagyis az örökkévalóság módján, egy óhajtott élet- és emberellenes harmóniában,
végre, mely mindezért kárpótlásul a tévedhetetlenséget nyújtja. A tévedhetetlenség pedig nem
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azt jelenti, hogy valakinek mindig igaza van, hanem azt, hogy érzéke van a szépséghez.
Ha az ember igényét a szépségre szervesen kialakult szükségletének tekintjük, úgy a történe
lem drasztikus iparkodásában, hogy birodalmakban mérhesse magát, ez az érzéki kielégíthetet
lenség alaposan részt vesz. A szépség önkénye aztán a természet látványos törvényességére
szokott hivatkozni, onnan kapja igazolását; csakhogy ennek a törvényességnek az alapja egy
újabb, felfoghatatlan nagyságrendű önkényesség. A sakkjátékban minden logikus; csak a játék
létezése nem.
A szépség önkényes ráadás, fölösleges, kiterjedés nélküli fogalom, öncélú, mint a fajfenn
tartás. Ázsia megnyugtatóbb helyet talált neki, mint Európa: az ember élete, körülményei, cél
jai, érdekei, szükségletei káprázatok, és káprázat-voltukban egyenértékűek, lényeg és súly nél
kül valók; a szépség viszont híd, utalás a káprázat mögé. Ezért ragaszkodik Ázsia jobban a tra
dícióhoz, mint Európa; a tradíció forma, tehát szépség; a hierarchia forma, tehát szépség; a
forma megtartó erő, viszonyítási rendszer, amihez képest létezni lehet. Ez új szükséglet, új ér
dek, új tartalom jelenik meg, mielőbb formát kell találnia, régit vagy újat, de egyértelmű for
mát; mert a forma a nyelv, a forma a kommunikáció.
A forma nyelv és kommunikáció olyankor is, ha már nincs mit közölni; ilyenkor a forma ma
ga az egyetlen közlendő. Az üres forma szebb, mint a tartalmas; a közlésre fordított energia
teljes egészében a formára koncentrálhat, a valósághoz való állandó alkalmazkodás zavarai és
kompromisszumai nélkül. A mumifikált vagy mumifikálandó birodalmak eredeti tartalmát és
jelentését vesztett szertartásrendje ezért olyan lenyűgöző; mindenki része egy műalkotásnak,
vagy legalábbis esztétikai szabályoknak engedelmeskedik; életmód, erkölcs, jog, ésszerűség
mind ezeknek van alávetve; az egyén megsemmisül a műben, mely nem őérte lett megalkotva,
így nem kényszerül magán viselni az ő tökéletlenségének képét; éppen fordítva, ő viselheti a bi
rodalom tökéletességének képét.
A kiürült forma, az életmód baletté válása, az emberi érintkezés gépies tévedhetetlenségű,
bonyolult koreográfiája az elidegenedettség szabadságát biztosítják. A gyakorlat közömbössé
válik, automatikussá vagy játékká, szereppé, mely mögött a létezés egyéb lehetőségei deren
genek. A szellem elválik a testtől és megerőltetés nélkül nyer hatalmat fölötte, esetleg olyan
mértékig, mint a rituális japán öngyilkosság, a szeppuku esetében, mely szintén formalizmus,
etikett, lényegében közömbös szépség, a formában megnyilvánuló világterv puszta végrehaj
tása. Ennek nincs köze Európa dionüszoszi képzeteihez, végtelen távolságra van tőlünk; nincs
benne semmi kaland, semmi tapasztalás, semmi beavattatás; ennélfogva nem megcselekedni,
amikor itt van az ideje, nem a megismerés riadalma, nem a feladattól való visszarettenés, ha
nem illetlenség, dilettantizmus, későeurópai viselkedés, egy egész kultúra elleni suta kihívás;
suta és szánalmas kihívás egy hierarchikus kultúra ellen, melyben nincs helye az eretnekségnek,
melyben nincsenek támogatott, megtűrt és tiltott szubkultúrák, mert csak egyetlen lehetséges
totális kultúra van, mint minden birodalomban; és ez a lázadást nem csak ártalmatlanná teszi,
de történelméből visszamenőleges érvénnyel is kiiktatja, soha meg nem történtté teszi.
Mindez azonban a fizikai történések európai túlértékeléséhez tartozik; ezt a szellemet ret
tentik az üres formák, mert még ragaszkodik a személyiség „európai idill"-jének képéhez. Az
elidegenedés, a kiürült forma azonban nem gúzsba köt, hanem felszabadít; felszabadít a fela
datként felfogott megvalósulás és az ezzel járó felelősség kényszere alól; a választás gyötrelme
it egyetlen választásra redukálja. A civilizációk mindig túlérett állapotokban a legkellemeseb
bek, amikor elérték a kábulat állapotát. Addig az életnek mindig értelme van és célja, mely itt
megszűnik, de nincs is rá szükség; a narkózis teljes program; megoldja az összes problémát,
mely rajta kívül helyezkedik el. És Európa ezt még csak ezután fogja megtanulni; ha lesz rá
ideje.
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[ A h a lá l id ő te r r é n u m a n e m a m ú lt...]

Robert Wise: Az Androméda törzs
A halál időterrénuma nem a múlt, hanem a jövő. A halálemlékektől, halálígéretektől, halál
reklámoktól függetlenül maga a halál, az egyetlen, a sajátunk még hátra van; még csak most
következik.
A halál után nem lép működésbe semmi olyan törvény, melyet nem ismerünk; a bomláshoz
a személyiségnek semmi köze; a hús magánügye; a halál minőségi változás, de maga nem
minőség; a halál nem misztérium, nem beavatás, nem megismerés; nem életlehetőség.
A halál után nem tárul fel a holtak birodalma; sem a mennyország, sem a pokol nem válik
láthatóvá; nem kell gyakorlatozni a túlvilági útra; nem kell forgatókönyv a helyzetben való tájé
kozódáshoz.
A kereszténység utáni racionális Európa, a fehérember „nyugati civilizációja"-ja eddig jutott
- ennélfogva elmulasztott a halál utáni időszakról gondoskodni. Felszámolta a másvilág léte
zésének képzetét, lerombolta törvényeit - megkönnyítve ezzel a holtak, megnehezítve az élők
dolgát - , sorsukra hagyta a lélek mindmáig pacifikálatlan területeit. Túlbecsülte a lehető
ségeit.
A halál: realitás, a másvilág: rémkép, melynek a lélek szféráján túl nem felel meg semmi.
Kényszerképzet, mely kényszerítő erejét abból nyeri, hogy a lélek számára reálisnak mutatja
magát; a hozzá való kötöttség lelki realitása által jogosan. Ez a megkötöttség az, aminek nem
tudunk ellenállni és nem a téves képzet. A megkötöttség a lélek autonómiájának bizonyítéka;
megfellebbezhetetlen realitás, ugyanakkor az a tulajdonsága, hogy irreálishoz köt hozzá. Eb
ben a kettősségben áll a kívülálló számára különös, szinte félelmes hatása.
A másvilág téves képzetének felszámolása nem szüntette meg a hozzá való kötöttséget, nem
is szüntethette meg, mert az az idegszféra teljes átalakításával kellett volna járjon. Mindaz vi
szont, amit azóta - a ráció ellenőrzése mellett - felajánlottak ennek a megkötöttségnek cél
képzetként, tudományos világnézet, magatartás, erkölcs címén, hosszabb távon alkalmatlannak
bizonyult vagy megváltozott, mert nem felelhetett meg a megkötöttség irreálishoz ragaszkodó
igényeinek, alapvető jellegének.
A túlvilág megszüntetése megrövidítette az életet és egyetlen formára redukálta, ezért mintegy ennek ellensúlyozására - fokozott figyelem fordult a jövő felé, a beszűkült és lineáris
sá vált időcsatornából csak erre nyílott kijárat. Eközben megváltozott azonban a jövő fogalma
is; nyitottabb, kiszámíthatatlanabb, megítélhetetlenebb lett, mint a gondolkodás történetében
eddig bármikor. A jövő többé nem a jelen meghosszabbítása; a jövőt illetően az óvatos becslé
sek is merészségnek tűnnek, mert a többé-kevésbé feldolgozott múlt leleplezte a jóslatok és
becslések természetét; az új információk pedig egyre elképesztőbbek. A jövőképzeteket ezért
egyfolytában átszövi a minőségi másság gondolata; nincs semmi megnyugtatóan kizáró ok,
hogy a jövőt ne a jelen módosítgatásának, hanem kalkulálhatatlan, tehát idegen totalitásnak
fogjuk fel.
A jövő irreális. A jövő a másvilág. Az embernek a jelenről rendezetlen, de átélhető fogalmai
vannak - minden, ami ezután következik, a huszadik század számára potenciálisan egy másik
világ, amiről szükségszerűen a másvilágra emlékeztető képzetei támadnak. A futurológia, a
science-fiction és általában a jövőről való gondolkozás nem azért ingadozik az eufória és a dep
resszió között, mert erre a jövőről - egy valóságos jövőről - szóló kevéske ismerete racioná
lisan feljogosítja, hanem pusztán azért, hogy ezzel mennyország- és pokolszükségletét elégítse
ki. Pillanatnyilag minden jövőképnek csak körülhatárolt érvényű lelki realitása van.
A jövő a holtak országának aktuális változata. Éppoly ésszerűen, aprólékosan elképzelt és
éppoly elképzelhetetlen. Lakhatónak látszik, ahogy minden túlvilág eddig mindig lakhatónak
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látszott. Törvényei vannak, melyeknek engedelmeskedni kell; és ezek a törvények hasonlítanak
is azokra, melyeknek épp most engedelmeskedünk, meg különböznek is tőlük; a berendez
kedés szokás szerint az ismerős elemek segítségével történik.
A modern civilizáció jövő-fogalma azonban alacsonyrendű másvilág. A különböző hagyomá
nyok, kultúrák szervetlen keveredése, szintézis nélküli együttélése heterogén civilizációt hozott
létre, melynek a másvilágról alkotott képe is (és ez alapvetően befolyásolja egy civilizáció ka
rakterét) bizonytalan és anarchikus. A demokrácia absztrakciója következtében bárki megen
gedheti magának, hogy egyedi jövő-propozícióval álljon elő, melynek hitelesítéséhez elegendő
néhány részleges, aktuális adat, vagy a hasznossági gondolat egy megnyerő verziója. Primitív,
kapkodó és hisztérikus képzelgés folyik a jövőről, mintha az pusztán különböző lelkialkatokra
szabott külsőség volna.
Ez a jövő-megközelítés kifejezetten babonás. Hiányzik a jövő egyetlen hiteles térképe, mely
nek a civilizáció komplex voltából kellene adódnia; azáltal másvilágjellege pusztán egy idegálla
pot tükrévé válik - a civilizáció bomlott idegállapotáé. A démonok betörési területe mindig az
idegszféra - és itt megszűnt az ellenállás a megkötöttséggel szemben, de nincs egységes irraci
onalitás sem, melyhez kötődhetne. A jövőhöz való viszony így a másvilághoz fűződő vallásalatti,
babonás kapcsolat. A jövőről szőtt rengeteg elképzelés a primitív babona rendetlensége. Az
utópiák diszperz babonák; az utópiák realizálási kísérletei a babonás ember kultikus cselekmé
nyei. A jövő képét az idegállapot határozza meg; Európa babonás korszakát éli.
A babonában azonban formailag minden a helyén van. Ebben a formában kinyilvánításra ke
rül a rend akarása. A tudomány már elég régóta a rendetlenség állapotában van; a science-fic
tion, jellemzően kettős rendszerében mégis ragaszkodik hozzá, mert az az elszabadult fantáziát
a rend ígéretével kecsegteti még így is. Ugyanez köti az utópiákat a morálhoz, a futurológiát a
statisztikához - mindegyik a rendfogalommal legközvetlenebb kapcsolatban álló - vagy állt területeken keres szövetségest. A jövőképek különbözőek, de az egyes képeken belül maga a
jövő működő rend, mellyel szemben az ember globálisan rendezett képzelete és társadalmi
rendje áll; és ez a megtámadhatatlan, tehát racionális hierarchia rendje.
A hierarchia valószínűleg legalább annyira idegi és lelki megkötöttség és szükséglet, mint
gazdasági és társadalmi. Könnyebb és elfogadhatóbb persze egy magát racionálisnak állító civi
lizációnak külső, valóságos alapokkal rendelkező okokra hivatkozni. A jövő belátható egészé
ben való gondolkozás azonban, mely a halál után létező világ időszakát is magában foglalja, a
másvilágban való berendezkedést szolgálja, a racionalitáson túli biztonságot; vallásos aktus,
ahogy a halott fáraóknak odakészítették az élelmet a hosszú útra.

[P a p o k , ta n á ro k , m e ste re k ...]

Richard A. Colla: Mr. Süket trükkjei
„Papok, tanárok, mesterek, tévedtek, ha engem az igazságszolgáltatásnak adtok át. Sose
tartoztam ehhez a néphez; sohase voltam keresztény; abból a fajtából származom, amely éne
kelt a halálos gyötrelemben; nem értem a törvényeket; nincs erkölcsi érzékem, tudatlan fickó
vagyok; tévedtek." - Jeanne d’Arc.
Egy kultúra egészétől, teljes normarendszerétől való különbözés születési előjog, tehát kariz
matikus; egyszerre fenyegető és vonzó, tériszonyt keltő és magnetikus. A különbözés nagysága
gyűlöletet és rajongást kelt, mert az elfogadott törvényeket, az elsajátított kényszert megfosztja
pszichológiai alapjától, a társadalmi konvenciókat történelmi önkényességükben tünteti fel, le
leplezi a nyájösztönt, önkéntelenül is létrehozva ezzel egy „gyengébb fajta" képzetét; és ez meg-
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bocsáthatatlan.
Ennek az öntörvényűségnek a beépíthetősége kedvéért a kultúra egészének kellene megvál
toznia; ez mennyiségileg is lehetetlen. A figyelmeztetés azonban, amit normarendszerének vi
szonylagosságáról kapott, a bizonytalanság, az önkényességtudat és a rossz lelkiismeret beépí
tését jelenti.
Egy cselekedetet a közösség csak szándékában és következményében képes megítélni; a cse
lekedet döntő értéke azonban éppen abban van, ami nem szándékos benne. Az ítélet tehát
csak a felszínre: jelekre és tünetekre vonatkozik.
Az ítélet éppúgy, mint a tárgya, a civilizáció aktuális szintjének függvénye. Minden civilizá
ciónak más az értékrendje, morálja, bűnfogalma és más a védekezési és ellensúlyozási mód
szere, de stratégiájuk azonos; mindegyik egy közösség többé-kevésbé önkényesen meghatáro
zott élettervét érvényesíti az egyén vagy más közösség hasonlóan önkényes módon meghatá
rozott élettervével szemben.
A bűn a feltétlennek tekintett egyéni életterv kivitelezése a közösségi életterv történelmi vi
szonylagosságával szemben; az értékrend megállapításában való illetékesség bejelentése, vagy
az értékrend fogalmának elvetése; felsőbbrendűségi gesztus, önsovinizmus. A bűn által elkö
vetője jogtalan hatalmat vindikál magának, ezért kell bűnhődnie; mert minden jogrendszer és
igazságosságfogalom a hatalom arányainak megállapítása, elosztása. Minél fejlettebb egy társa
dalom, annál erősebb, vagyis annál több hatalom elosztása fölött rendelkezik; így egyre inkább
képes tolerálni az egyéni élettervet, mert az kevésbé veszélyezteti.
A bűn lehet közösségi vagy egyéni; lehet elsősorban tartalmi vagy formai jelentőségű; ka
rakterét tekintve lehet férfias vagy nőies; lehet életterv vagy szeszély. A morálellenes magatar
tás tudatosan egy imaginárius másik morál nevében cselekszik, tehát tulajdonképpen társada
lomalkotó, csak egy másik társadalomé; a morálon kívüli magatartás esztétikai vagy valóságos.
A bűncselekmény munka és műalkotás; visszavonhatatlan önnyilvánítás, publikáció; a terv ihle
tett, a végrehajtás intenzív és kielégítő kell, hogy legyen. Csak elfogadható nem lehet, mert ez
zel értelmét és varázsát veszti, a különbözés és a szabadság jelenlétét, mely a bűn és a tragédia
közötti kapcsolatban mutatkozik meg legvilágosabban - de tulajdonképpen minden bűncselek
ményben résztvesz.
Mindaz, ami egy normarendszeren kívül helyezkedik el, veszélyes erre a rendszerre; veszé
lyesebb, mint ami a rendszeren belül viselkedik ellenségesen; az amorális alkat fenyegetőbb az
immorálisnál. Az, ami egy rendszeren kívül helyezkedik el, a rendszerből nem megítélhető,
vagy ez az ítélet legalábbis nem ad helyes eredményt; márpedig ami egy rendszeren kívül ma
rad, a világ nagyobbik része.

[ A m a n ip u lá c ió ...]

Francis Ford Coppola: Magánbeszélgetés
A manipuláció, ez a társadalom minden elérhető rétegét átjáró rejtett és elegáns kényszer,
ez az előzékeny késztetés a gépezet aktuális működéséhez való igazodásra, a magatartási nor
mák modellezett befolyásolása az uralom, az irányítás új típusú infrastruktúrája. A manipulá
ció általános médiumán keresztül közölt információ változhat; a médium maga szükséges, a
médium marad.
A manipuláció a demokrácia önvédelmi kompenzációja. Az irányítás közegében azért súg,
mert már nem parancsolhat. A súgás hatékonyságának azonban - legalábbis a napi gyakorlat
szintjén - el kell érnie, sőt, túl kell haladnia a parancsolásét.
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A modern társadalom teleológiáját nem kívül, hanem immanens módon, önmagán belül
hordja. A manipuláció kénytelen elvállni, hogy ennek propagátora legyen. Kénytelen elvállalni,
hogy az egységesítő elem - például a hit - alternatívája legyen. A társadalom jogosan meg
csappant önbizalma kénytelen a ráció törvényei szerint bebiztosítani a sikert; saját magának
kell elvégezni azt, amit eddig elvégzett helyette - mondjuk - a vallás.
A manipuláció módszere - függetlenül a különböző tartalmaktól, melyek felhasználhatják
- tömegekről gondoskodik fizikailag és szellemileg, kielégíthető igényeket támaszt bennük, tu
datukat lakhatóvá és kényelmessé teszi, intézkedik és gondolkozik helyettük, megadja a passzi
vitás gyönyörűségét. Cseléd és gazda, apa és kórházi személyzet egyszerre.
A manipuláció megszünteti az etikai szférát; a döntés, a választás nehezen követhető mély
ségig befolyásolt. A jó és a rossz (az etikai döntés kizárólagos kritériumai) rugalman kezelhető
fogalmak lettek; nem csak a rájuk irányuló választás, hanem ők maguk is kontroll alatt állnak,
alakítva, kendőzve, interpretálva a praxis pillanatnyi kívánalmai szerint. A módszer nem új, de
most érte el legtökéletesebb állapotát; végletekig ki vannak dolgozva a hírek begyűjtésének és
kisugárzásának akciópályái, a beférkőzés csatornái, gyakorlatilag is kamatoztathatóan fel lettek
derítve a hatásmechanizmusok; az emberről szerzett minden eddigi ismeret alkalmazva lett.
A manipuláció nem nyílt és látványos befolyásolás, nem alkalmaz nyilvánvaló erőszakot, nem
parancsol; csak éppen semmi nem egészen valóságos többé. Tárgyának meghagyja azt a hitet,
hogy saját maga döntött, s ez a döntés, még így, keretek között, a súgó nagymérvű segítségével
is frusztráló hatással van rá, mert a nem kívánt felelősség rémképével jár, amely ráadásul la
pos, reális erkölcsi tartalom nélkül való, tehát önellentmondásos és elfogadhatatlan.
Az, aki felfogja a manipuláció valódi jellegét és többé nem hiszi azt, hogy ő döntött; aki fel
fogja rendeltetését, az át fogja engedni magát jótékony impulzusainak, hullámverésének; és a
legmélyebben, mert élményszerűen érti meg egy civilizáció etikai korszakának utolsó fázisát,
amikor a döntéskényszer és a vele járó felelősség olyan elviselhetetlenül sok szférára terjedt
már ki, hogy újból központosítani és automatizálni kellett.
A manipuláció által közölt üzenet elsődlegesen a manipuláció maga; az, hogy a tartalom
szükségesnek tartja ezt a formát alkalmazni. A manipuláció művelete mesterséges eredményt
hoz létre, de egy történelmileg szükségszerűen mesterséges vagy mesterségessé vált szituáció
ban a természetesség katasztrofális.
A manipuláció narkotizálja a civilizációt; ez a kellemes, mert végkimenetel nélküli agónia ál
lapota, az élménydús, de bizonytalan értékű hallucinálásé, maga az örökkévalóság.
A művi örökkévalóságot meg lehet élni esztétikai kalandként, vagy nyugodt, narkotizált bé
kével és hisztérikus tiltakozással; csak megkerülni, kihagyni nem lehet. A manipuláció elleni tá
madások reformista buzgalmukban nem veszik észre, hogy egy civilizációnak saját történelmi
menetrendje van, és ebből a szempontból a pszichológiai adalékok érdekesek ugyan, de nincs
befolyásuk semmire.
A mesterségesség állapotába való zavartalan átmenetet a fenyegető figyelem felügyelete
biztosítja. Az állapot feltételeihez hozzátartozik, hogy mindenki a megfigyelhetőség állapotá
ban maradjon, vagy a megfigycltség érzetével viselkedjen. A megfigyelő eszközök valójában
többnyire csak a megfigyelő eszközök irányítóinak és kezelőinek ellenőrzésére szolgálnak; az
irányítás műszeres intervenciója kontrollálja saját működését. A hírszerző apparátusok, lehall
gató szerkezetek létezésének tudatosítása kiszivárogtatás, szóbeszéd és időleges botrányok út
ján inkább figyelmeztetés, pszichológiai hadművelet; manipuláció.
A megfigyeltség érzetének kialakítása megfigyelés, de annak automatizált változata. A meg
figyelés az az eszköz, mellyel a személyiséget - és erre a megfigyelő éppúgy rá van szorulva,
mint a megfigyelt - nosztalgikus udvariassággal veszélyes, vagy legalábbis cselekvőképes vala
minek tartják és arra késztetik, hogy egyetlen helytelen cselekvése se legyen; a helyes és helyte
len normái azonban módosulnak és változnak, nem utolsósorban attól függően, ki kerül a meg
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figyelő és ki a megfigyelt helyzetébe. Ehhez jóformán lehetetlen alkalmazkodni; a megfigyelés
így egyfajta kontraszelekció szerepét töltheti be.
A megfigyeltség érzése szorongást, rossz közérzetet kelt, mert az emberek túlnyomó több
sége ezt a kíváncsiságot nem tartja, nem tarthatja arányban állónak élete publikálhatóan tuda
tos mozzanataival. Ez csak azoknak az erőseknek való, akik felfedezik a figyelem inspirációját,
publikációs közegnek tekintik, segítségnek ahhoz, hogy életük minden területét tudatossá te
gyék és minuciózus pontossággal kidolgozzák, szerepet alkossanak maguknak, mellyel összenő
nek; mesterségessé váljanak. A megfigyelő olyan kíváncsi a megfigyeltre, mint egy sztárra; kí
váncsi a magánéletére, kapcsolataira, rejtett tevékenységeire; micsoda lehetőség mindezek ké
pének végiggondolására és konstruálására, micsoda szoktatás az állandó nyilvánossághoz! A
megfigyeltség időtartama felkészülés a színrelépéshez, sőt, már maga az előadás; aki pedig
nem akar megjelenni, azon nem is akad túl sok megfigyelni való.
Mindeközben az ember egyelőre felmérhetetlen antropológiai változáson megy keresztül; a
valóság mélyen műszerezett volta, a műszereken keresztül való érzékelés, a műszereken ke
resztül való gondolkozás után a műszereken keresztül való megjelenés hozzánöveszti a gépek
hez, melyek kezdenek saját szerveiként funkcionálni, létezésének biológiai alaptervét kibővítve,
módosítva és hosszabb távon valószínűleg át is rendezve; egy fantomvilág részévé teszik, fikció
vá, mely képtelen felfogni saját fikciójellegét, mert el van temetve a folyamatba. A fikció-em
ber szuverenitása éppen nem-szuverén helyzetéből fakad; az első példányairól szóló képek már
megjelentek, jellemző módon a műszeres manipuláció közegében (David Bowie, Lou Reed,
Joe Dallesandro, Urs Lüthi stb.). A műszeres manipuláció azonban már nevében hordozza az
információ igazságértékének jelenlegi megítélhetőségét; így az üzenet felismerése láthatólag
nem ennek a kultúrállapotnak a feladata.

[ A fa j: a z e m b e r i f a j t a á la rca ...J

Robert Mulligan: A lopakodó hold
A faj: az emberi fajta álarca. Az álarc a kísérteties jelenlét és a kísérteties távolság szimbó
luma egyben; a jelenlevő távolság megtestesülése. A fajgyűlölet babonás magatartása a kísér
tetiesnek, a nem teljesértékű arcnak és a mögötte megbúvó kiszámíthatatlanul ismerős tarta
lomnak szól; efölött nem rendelkezhet hatalommal és ezt a felsőbbrendűség érzetével kell pó
tolnia.
Az álarc magához idomítja viselőjét; kiszabadítja, felkényszeríti belőle azt a benső és rejtett
tartalmat, ami az álarc képének megfelel. A faj esetében a kialakulás környezeti feltételeihez
való adaptációt; a látványos máshonnan-érkezettséget.
A máshonnan-érkezettség, az idegen-jelleg függetlensége addig érvényes, amíg a „máshol"
fogalma létezik és az idegenségé. A máshol azonban geográfiaiig megszűnt, társadalmilag és
kulturálisan eltűnőfélben van - az idegenség pedig familiárissá válik az állandó érkezés és az
elidegenedés állapotában.
A le nem vethető, merev álarc redukálhatatlan másság; egy, az azonosság elvén kialakult
komplex értékrend csak maga fölé emelheti vagy maga alá utasíthatja; másutt egyszerűen nincs
hely. A nem-azonosság értékrendjében azonban semminek nincs determinált helye; minden
egyformán más; az álarc fölösleges, tautológia.
A fajok közti különbség az emberiség folyamatosan és szükségképpen globalizálódó civili
zációjában értelmét vesztette; gazdasági, társadalmi és kulturális állapotok közti átmeneti és
felszámolható különbségre csökkent; pusztán társadalmi manipulációra ad módot.
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A maszk még létezik, de már alig jelenti azt, amit ábrázol; ez a jelentés elértéktelenedett. A
tragikus maszk emberfölötti magasságokba emelheti hordozóját, de az nem tragikus szerepet
játszik; a komikus és torz maszk a démonival összehasonlítható létet adhat - de nincs, aki vál
lalja.
A hagyományos maszkok iránti érzék szűnt meg; az álarc mögött nincs új hír; lényegében
egyetlen gigantikus előadás folyik, ahol mindenki ugyanazt a szerepet iparkodik játszani. A
maszk maga kiürült tradíció, emlékeztető arra, hogy valaha jelentése volt.
A faji másság már csak a gazdasági, társadalmi és kulturális eredet látható emlékeztetője; a
bőrszín különbsége nem sokkal több, mint a kifinomult kéz üzenete. Az evolúció ravasz straté
giája megbukott; a biológiai rétegződés és karakterisztika globálissá, tehát belterjessé és társa
dalmivá lett; alapvető biológiai állapotok sem tekinthetők többé axiómának.
Férfiból nőt operálnak, nőből férfit; elő van készítve az öröklődés folyamatába történő in
tervenció, melynek során meghatározzák a születendő gyermek nemét, fizikai és szellemi ké
pességeit; műszerek veszik át az érzékszervek helyét; a másodlagos valóság, a mesterséges kör
nyezet kikényszeríti a mesterséges embert.
Ennek a kialakulás környezeti feltételeihez való adaptációja már új maszkon lesz olvasható;
ez a faj új látvánnyal fog szolgálni; és, ha egyáltalán lesz ideje rá, éppúgy félni fogja a mi barbár
alacsonyabbrendűségünket, mint mi előre az övét.

315

TÁJKÉP

ZUHANÁS

KÖZBEN

A bűn formát és mértéket szab az életnek, súlyt ad neki, megvilágítja. Ebben a fényben pusztító
élességgel rajzolódik ki minden részlet, hatalmat kapnak a tárgyak, a centiméterek, a percek. A dé
monlakta ember körül megelevenedik, lélegezni kezd a közömbös, félájult világ érzékelhetően
egyetlenné és egyszerivé válik. Minden lépés veszélyes, minden gesztus áruló, a legcsekélyebb gon
datlanság aránytalan büntetést von maga után.
Minden tárgy a vád tanúja. Minden perc haladék, ítélethirdetés előtti csönd. Minden, ami a bűn
tényén kívül létezik, annak gonosz éberségű bírája.
A bűnös a szabadság felé tett mozdulatával magára zárja sorsa kalodáját. Ettől kezdve minden
kristálytiszta és logikus, még az esetlegesség is alá van rendelve ennek a logikának. Egy élet a si
koly tömörségével és frekvenciáján lett megfogalmazva, botrányos egyszerűséggel és nagyvonalú
sággal, mindennek ellenére és mindennel szemben, átléphetetlen határok mögött, mintegy színpa
don, szakrális térben.
Minél mélyebb a kárhozat, annál közelebb a kegyelem. Ez a kíméletlen beszomltság a sorsba
nem enged elkallódni, nem engedi a bizonytalanságot és a tévedést. Az itt lezajló brutális balett viszolyogtató szépségű és felemelő. A bukás a repülés egy formája; a halandóság passió-játéka. A
bűn nem kaland, hanem áldozat. A bűnös a végzettel való obszcén kapcsolata folytán a tragédia
fonnás vesszőfutását járja, hogy a végén az elkerülhetetlen büntetés füzében elégen minden bátor
talan vágy, suttogó késztetés, ferde gondolat és bicegő félbűn, ami oly szaporasággal tenyészik;
hogy egyszemélyben, afféle isten bárányaként vállalja a kárhozatot a többiek helyett is; hogy lélegzetszakadásnyi szünethez juttassa őket a kísértés állandó terrorja alól.

A M É R E G EREJE
Billy Wilder: Férfiszenvedély
Az eszméletlen alkoholista a jéghideg utcán elterülve, letolt nadrággal, arccal saját okádékába bukva; a morfinista orvos sárgásán nyúlós húsa, amint tétován egy nálánál egészségesebb
kart tapogat, a vénát keresve; a heroinista a bogaraktól hemzsegő lépcsőházban, furcsán hátracsukló fejjel és a karjából fityegő, félig vérrel telt fecskendővel, amit már nem volt ideje kihúz
ni; a kárhozat trágár és megrendítő képei a talponállókban, savanyú szagú lakásokban és kijó
zanítókban; a paktum a sátánnal szemmel láthatóan meg lett kötve. A kárhozott, nyakában
ledobhatatlan lovasával újra meg újra ugyanazt a szörnyű táncot járja, ugyanazt az ijesztő ga
loppot, melynek jutalma az, ha végül reszkető tagokkal összeeshet és belezuhanhat abba a mindegy, hogy fekete vagy fehér - semmibe, amit megígértek neki. A lovas lassan hozzánő,
húsába forr, egy lesz vele az idegen, a parancsoló nagyúr, összetévesztheti magát vele, kentaur
rá válik.
A kentaur pedig szörnyeteg. De ki merné állítani, hogy kevesebbet tud az embernél? A
gyengék legkézenfekvőbb esélye a szolgaság vagy a pusztulás; a pusztulás szolgálata kétsze
resen biztosított sors, érinthetetlen menedék, tabu. A kábulat hasonlít az álomhoz, csak ron
csoló, veszélyes álom; még közelebb fekszik a halálhoz. A kábulat szerelme önelvesztés,
öncsonkítás; de az önelvesztés, az öncsonkítás költészet és megismerés. A legkevesebbet arról
az eseményről tudunk, mely a születésen kívül a legjelentősebb az emberi életben: a halálról. A
halál megismerhető.
316

X

Az öncsonkítók és méregevők a megismerés kamikázéi, puszta látványuk tanítás, sorsuk mi
tológia. Gyengék és törékenyek, akik nem engedik elfelejteni, hogy a szerves élet gyenge és tö
rékeny; az enyészet médiumai, alternatíva nélkül maradt papok. A tibeti pap, magára maradva
a sötét szobában a halottal, táncra perdül vele; tánc közben egyetlen harapással kell kitépnie a
halott nyelvét. Ha ez nem sikerül, az ismeretlen következik. Mi nem látunk a szobába, nem lát
juk, mi kényszeríti abbahagyhatatlan táncra a papot; de maga a tény, hogy nem jön többé elő,
teljesértékű közlés.
A korábbi civilizációk túlvilágról rajzolt térképei elvesztek. A túlvilágra egyetlen átjáró nyí
lik: a test. A test szent; az alkímia egyetlen méltó és végső anyaga. A szervezetbe juttatott mé
reg, alkohol, kábítószer ilyen alkímiát hajt végre; lélekkel rendelkező anyag, sugalmazó, ami a
testben, de nem pusztán a testből súg; egy érzékelhetően idegen erő, egy hatalom, egy úr,
akinek engedelmeskedni lehet, aki parancsolni tud, kalauz, aki ismeri a túlsó partot, révész, aki
átevez, vezér, aki eligazít, védelmez és büntet. Érzéki, mint minden, ami a testtel, pornográfia,
mint minden, ami a pusztulással tart kapcsolatot. Ez az alkímia átlépi a tudatot, elrohasztja a
húst, hernyóvá teszi az embert. A történet azonban nem egyszerűen a látvány története; nem a
felszínen folyik és nem a mi időmértékünkben.

V IH A R A H Ú SBA N
Joseph von Sternberg: A kék angyal
A nemiség körül minden tabu és misztérium, tilos, titkolt kultusszal övezett vagy irtásra ítélt.
A nemiség az ember számára nem természetes és nem is lehet természetes dolog; veszélyes és
felette áll a kényszeríthetőségnek. Szorongást kelt és félelmet gerjeszt, mint minden elementá
ris erejű esemény, ami az ember testével, sőt testében történik meg. Testében, mely egyedül is
merős számára a világ összes testei és formái közül, mely egyedül sajátja, mely kizárólagos he
lye az életben maradásra és a pusztulásra egyaránt. Bármi, ami ezt a lét és nemlét közötti terü
letet teljes egészében megrázza, halálos fenyegetés.
Az erőben, mely erre képes, a természet őrültségre hajló vonásra rémlik fel. A természet
nem racionális; nem antropomorf. Az ember mint a természet alávetettje, része: nem antropomorf. A tékozló kegyetlenség, az élet eszelős túláradása életellenes és veszélybe sodorja mind
azt, amivel az ember megkülönböztetheti magát az élő anyag összes más formájától.
Az orgazmus egyetlen rövid, határozott magnéziumvillanás, olyan fényérték, melynek kihunyása törvényszerűen hagy vaksötétben egy időre; az életnek, cselekvésnek, érzékelésnek olyan
megrázó összegzése, mely annál közelebb hívja a halált, minél többet merít ki ezekből. Minden
csak a nemléttel szemben ér valamit; minden csak a halál mércéjén mérhető. Az érzékek csak
a halálnál érnek véget; a látvány-, hang-, íz-, szag- és érintésörvény átlép a káoszba, ahol valami
rettenetes erejű vihar tombol, sejtek és ingerületek személytelen tornádója, ami széttép, gyö
nyörű és halálos; hogy fájdalom, düh, kín, gyötrelem, kegyetlenség-kitöréssel fejezze be, a hús
széttépésévcl és felfalásával, ordítással és sikollyal eljuttasson végre a katarzishoz, az élet vég
letes pompájához a pusztulás háttere előtt, egy életrobbanáshoz, amihez csak a születés fog
ható és ami végzetes és totális. És ehhez már nem kell feltétlenül embernek lenni.
Minden érzéki információ, minden érzékelés mindaddig alacsony létfokú hallucináció, míg
meg nem nyílik előtte saját beláthatatlan, a semmibe, illetve a semmiig terjedő birodalma;
igazságához, megtörténtéhez nem fér kétség, de közölhetetlen és folytathatatlan marad; egy
homályos álom az anyagról, egy elszorult torkú suttogás arról, hogy vagyok. Ez a pislákolás az,
ami megfékezhető és társadalmasítható, ez a vonszolódó kísértetvilág. Újból meg újból meg
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kell élnie minden élményt, minden tapasztalatot, hogy el ne felejtse, mert nem sok fogódzója
van az emlékezéshez; nem látott semmit, nem hallott semmit, vagy éppen csak, alig-alig.
A tapasztalásban egy furcsa tenyészet önvédelmi stratégiája működik, hogy megóvja; rejté
lyes, mi célból. Ennek a tenyészetnek nem a tibeti remete az ideálja, aki 5000 méteres magas
ság mínusz húsz fokos hidegében fel tudja szítani testhőmérsékletét annyira, hogy meztelenül
sem fagy meg; hanem a fakir, aki le tudja lassítani életműködését olyan fokig, hogy hetekre, sőt
hónapokra a föld alá temethetik. A cél az életkor meghosszabbítása, szenvedélyek redukálása
vagy kiiktatása, mindenfajta túláradás, fájdalom, gyönyör, betegség, indulat csatornázása, el
nyomása vagy kiirtása, a túlélés, a tudatos víruslét.
Ebben a környezetben a nemiség a bűn levegőjét árasztja, mint minden, ami ennyire közel
megy a létigéhez. Kétszeres bűnét. Az ember eredendően bűnös kreatúra, váratlan és katasz
trofális. Az emberi agyvelő nem következik logikusan az evolúcióból; minőségileg különbözik a
teremtés rajta kívül fennmaradó egészétől, más, eltérő. A különbözés, a másság bűn és bűntu
datot kelt; ellenséggé tesz. Az ember bűn a természettel szemben; az élet a természet bűne az
emberrel szemben. A két árulás nem kioltja egymást, hanem jóvátehetetlenül összeadódik. A
nemiség nem véletlenül a sátán felségterülete.
Az anyag felsőfoka, az „érzéki zsenialitás" nem az ember tulajdonsága, hanem a vámpíré. Az
érzékek túlkorbácsolása, összekeverése, meghajszolása, a vér szomja az állapotváltoztatás
sóvárgásából fakad, a hideg, zsibbadt test felmelegedésének vágyából, a feltámadáséból. Az
életrobbanás utáni sötétség lényegileg ugyanaz a csoda; feltámadás, minőségváltás, az élő
anyag állapotváltozása. Aki a halálból támad fel, az ismeri már a halált; aki az életből támad
fel, annak még meg kell tapasztalnia.

[K i n e érezte v o ln a ...]

Alekszej Batalov: A játékos
Ki ne érezte volna a hazárdjáték csábítását, démoni vonzását, azt a sötét részegséget, amit
nem csak az aránytalan nyereség ígérete, de a befejezhetetlenség sejtelme is gerjeszt - az a
szorongás, ami elárulja, hogy az izgalom az önelVesztés mámorából és akarásából fakad, a
nagyszerű megmérgeződésből.
A valódi hazárdjátékos nem fejezheti be a nyeréssel; célja, sóvárgásának tárgya nem lehet
más, kevesebb, csak szenvedélyének végleges kielégítése, az, ami véget vet az örökösen újból
feltámadó késztetésnek: a megsemmisítő vereség. A játék közegében megnyilvánuló, abban
magára ismerő őrjöngő becsvágy, élet- és energiafölösleg nem ismer más igazi nyugvópontot.
És mindez ítélet formájában történik. A hazárd legsátánibb, tehát leginkább csábító vonása
az, hogy a legembertelenebb és legszubtilisabb tulajdonságot igényli; a szerencsével való köz
vetlen kapcsolat. Az ember még életében, előre beletekinthet az isteni igazságszolgáltatás szé
dületébe, abba, hogy a jelenlétében és róla, de nélküle döntenek.
Hős és bálvány lehet a kisujja mozdítása nélkül, saját számára is érthetetlenül, álomszerűén,
vagy ugyanígy a végsőkig lealjasult féreg; olyan, mintha felmutatnák neki világosan és sorsa
egészében plasztikusan kirajzolódó, tehát hihető módon azt a képet, ahogy róla a végzet gon
dolkozik, amilyennek az utolsó ítéletnél - most már eldöntött és változatlan módon - meg fog
jelenni. Betekint a jövőjébe és azonnal meg is valósítja, amit lát. A többi embernél mindenképp
gyorsabb és - esztétikailag legalábbis - jelentősebb élete van.
A hazardírozás: közeg. Akármiféle tartalmat közvetíthet. Hazardírozni lehet katonaként, or
vosként, politikusként, bűnözőként és a kártyán; mindegyiknél lehet magas tétet tartani, a ma318

gam vagy a más életét, szabadságát kockáztatni a győzelem vagy a gyors megítéltetés kedvéért.
De a kártyán kívül egyik sem tiszta; mindegyikhez szükség van valami tudásra, képességre, tu
lajdonságra; az ember közreműködésére, akaratára, fajára, színére, nemére. Csak a szeren
csejáték az, ami nem igényel semmit, kizárólag az iránta való elkötelezettséget, a bizalmat az
eleve elrendelés iránt; amihez elegendő pusztán az a kijelentés, hogy ember vagyok.
A hazárd ennélfogva mélyen aszociális. Az embert metafizikai ténynek tekinti és máskép
pen való meghatározottságára igyekszik minél összébb szorítani, sőt elfelejteni. A játékost nem
a másik játékos érdekli, hanem a játék maga, az ördög zakatolása. Ebben a zakatolásban a raj
ta kívül eső világ működési elvét ismerheti fel és csodálhatja. A szerencse mint könyörtelen,
ítélő erő jelenik meg, mint teremtés és pusztítás. Ennek törvényszerűen vannak áldozatai, sőt,
kizárólag áldozatai vannak. Az áldozat pedig nem lehet emberi szánalom és együttérzés tárgya;
az áldozat nem személyiség. Az áldozat a tökéletesen működő rend demonstrációs terepe.
Benne válik láthatóvá a világ. Anyag, öntőforma, tükör, a személyiség ellentéte. Arra vár, hogy
megnyilvánuljon rajta, benne, az árán a rend. Belőle formálódik az egyetlen megbízható mér
ce, a bizonyosságé, a jóvátehetetlenségé. A játék nem ér semmit, ha nem hagy holttesteket ma
ga után.
És a szenvedély, az erre szolgáló ösztönöknek való kiszolgáltatottság különösen formás holt
testeket hagy maga után. Megadja a játék méltó komolyságát és példát mutat a holttestté válás
ban. Amit egyébként mindenképp meg kell tanulni.
Ha belenézünk az időbe, elszédülünk. A holttestek segítenek: kapaszkodót, formát, mértéket
adnak. Az áldozat számára nincs idő; a győző számára áldozatai ketyegik. Az, aki felfedezi ezt
a törvényt és tudatosan engedelmeskedik neki - amit a többinek KELL, neki SZABAD - , az
felkínálkozik az időnek, hogy mérhesse a magáét, és vele is mérhessenek; annak számolnia kell
azzal, hogy áldozatai lesznek és áldozattá válhat, sőt kikerülhetetlenül azzá válik maga is; vízionárius; művész, bűnöző, hazárdjátékos, szent.

[ A z e m b e r e lfe le jte tt g y ilk o ln i...]

Richard Brooks: Hidegvérrel
A z ember elfelejtett gyilkolni. Nem ölni, mert azt megtanul; futószalagon, sterilen, tudo
mányos alapossággal vagy játékosan. Bármikor és bármennyit - de kesztyűben, civilizált mó
don. Ám gyilkolni más. A gyilkosság érzéki élmény, sőt kifejezetten erotikus; egyszeri, végérvé
nyes, szégyentelen és szabad, ereje ellobbantja az esetlegesség és a többféle értelmezés minden
lehetőségét. Az „itt és most" soha tisztább módon nem valósul meg. A gyilkosság az áldozatnak
éppúgy összegzése, mint a gyilkosnak; mindenre kiterjedő, totális esemény, ítélet, nemcsak
formáját, de tartalmát tekintve is; a lét ítélete az élő fölött. Még a tárgyakat is megítéli, melyek
körülveszik, megérinti és felemeli őket, értelmet ad nekik azzal, hogy tanúvá teszi őket.
Bűnjelekké válnak - szükség lesz rájuk, pont rájuk és nem lesznek pótolhatóak semmiféle
hasonlóan funkcionáló tárggyal, mint eddigi sorsuk folyamán. Egy nem remélt csoda révén
abba a kitüntetett helyzetbe jutnak, mint a megszokott, szívünkhöz nőtt tárgyak, műalkotások
és fétisek - értéket, személyiséget kapnak.
Cserében az esemény kárhozottjaivá kell válniuk. A jóvátehetetlenség sugárzása, mely körül
veszi őket, elárulja rituális jellegüket. A gyilkosság ugyanis rítus. Mindegyik; a legsutább, a
legvéletlenszerűbb, a legrejtettebb is. A tapasztalat, a tudás, az élmény, melyet tartalmaz, más
képpen megközelíthetetlen és fölidézhetetlen. Ez a rítus az életről szól; és ebben az áldozat a
gyilkos tettestársa. A gyilkosság tánc, melynek szabályai mindkettőjüket kötelezik. Ezek mito
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lógiai és esztétikai szabályok; kollektív rémképek érzéki közvetlenségben fölidézve és levezet
ve. Nem nélkülözhetik az emberfölötti szépség valamely elemét; ezért nem züllhetnek puszta
célszerű gimnasztikává.
Egy racionális gyilkosság gyilkosságként mindig kisstílű, mert kisstílű létérzékelésből fakad.
Nem jut el az élmény érzékiségének felismeréséig; tudatlanságban marad saját természete
felől; az élmény nem ereszkedik le az esemény mélységéig. Az az intenzitás, mely a gyil
kosságon kívül a születésben és a párzásban van jelen, az élet totális kihasználása, ünnep. És
minél mag^sabbrendű az ünnep, annál kevésbé szolgálhat bármi más célt önmagán kívül, annál
kevésbé domesztikálható. Az ünnep ősformája a kataklizma; a kataklizma pedig, bármilyen
kapcsolatban álljon is az emberrel - mint Hirosima esetében - nem emberi léptékű. Nem az
ünnep szolgálja az embert; az ember szolgálja az ünnepet. Az ünnep során az ember megszű
nik ember lenni, hogy lény lehessen és megélhessen minden absztrakciót, amit maga fölé
emelt.
Az élő organizmus érzékelési és önérzékelési lehetőségeiből valószínűleg a kéjgyilkosság va
lósítja meg a legtöbbet, a jelenlét egy olyan antropológiailag meghatározott rétegének elérésé
vel, mely az elkábított feszültség, a mély önittasság állapota. Az áldozat itt jut legközelebb
archetipikus szerepéhez. Az, akit feláldoznak, az emberiség legbensőbb kifejeződése, reprezen
tánsa, aki az embertelenbe, halálba, perverzitásba kell hogy leszálljon a világ megváltása érde
kében. A gyilkosság esetében az áldozat közvetlenül a gyilkost váltja meg, tehermentesíti, sza
badítja fel, juttatja el az önittasság állapotába. A jelenet túlságosan is ismerős; a gyilkos azon
ban kisajátítja a megváltást, nem osztozik, és ez megbocsáthatatlan.
A gyilkos éppen ezzel kerül áldozatszerepbe; azzal, hogy a törvényt biztonságából az egzisz
tencia kábulatába vetődve kiszolgáltatja magát annak; hogy fizikai értelemben is magára veszi,
láthatóvá teszi a bűnt, mely mindenki suttogó késztetése. Neki nem elég a közvetett megváltás;
ő közvetlen közelből akarja érezni, kapni - és az ő jelenléte elengedhetetlen. A bűntől való
megtisztulás, megváltás előfeltétele a bűntelenségtől való szabadulás, a léttelenségtől történő
megváltás. Ezt csak ő végezheti el; és nem szorul a büntetés feloldására. Ha mégis, áldozatát
rosszul választotta ki; a megváltás hamis volt. A büntetés, mely utoléri, nem tartozik többé a
történet lényegéhez; epilógus, a romok eltakarítása.
Gyilkos és áldozata egyetlen történet, egyetlen tömeg, szoborcsoport; elválaszthatatlanok
egymástól. Az emberi civilizáció ritkán mert hasonlót a szemünk elé tárni. Igaz, a gladiátorokat
nem csak a kegyelemdöfésre tanították meg, hanem a kegyelemdöfés szabályos fogadására is; a
bikaviador csak egyetlen lehetséges módon ölheti meg a bikát, a szarvak fölött mélyen beha
jolva; de ezek rituális kivégzések, az ihletnek nem sok szerep jut bennük. A gyilkosság azonban
ihlet kérdése. Hasfelmetsző Jack, amikor egyik áldozata belsőségeit elrendezte az asztalon,
nem hivatkozhatott semmiféle felmentő tradícióra, kizárólag sajátmagára, személyisége patolo
gikus rángatására, egy olyan parancsra, amely a civilizáció könnyen áttekinthető szabályrendszerén túlról érkezett. Sosem tudni, mikor köszönt be a gyilkosság ihlete; a gyilkosság
megtervezése és hiba nélküli kivitelezése önmagában még nem garancia. Az ihletett gyilkos
antropológiai esemény, egy rút kis kacsa, akiből - az aktus folytán - hattyú lesz; az ihlet nél
küli gyilkos értéktelen.
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[ A m o z in é z ő eleve...]

Julien Duvivier: Az alvilág királya
A mozinéző eleve a bűn mágneses terébe kerül, attól a perctől kezdve, hogy a nézőtérre lép.
A nézőtér sötét, csak a vetítővászon derengő agyvelőfénye világítja meg. A néző ki van szolgál
tatva a gonosz káprázatoknak, hallucinációknak, álnok és gyerekes tévedéseknek, a filmnek ne
vezett túlvilág hipnotikus és sugalmazó rémuralmának, melytől olyasmit akar megkapni, ami
nem illeti meg. Ennek érdekében nemcsak szellemileg, de testileg is alárendeli magát a vetítés
terrorisztikus szabályainak, öncsonkítást hajt végre, helyzete felfüggesztett léthelyzet. Mindad
dig, míg a filmet nézi, mindaz egyértelműen hiányzik belőle, ami a filmben megvan; a változás,
az akció, a szépség. Ráadásul a film az élet túlpartján van; az életre éppen csak azok az elemei
emlékeztetnek, melyekről a néző a moziban lemond. Egy túlvilág szolgál protéziséül; nagyon
kérdéses, hogy mi az, ami marad.
Az viszont, hogy a néző ezt a csonkaságot, illetve csonkítást elvállalja, azt jelenti, hogy a
csonkaságra igénye van; hogy az adott körülmények között ezzel nem veszít, hanem nyer, a kö
vetkezményekre való tekintet nékül. A következmények iránt megszűnt az érdeklődése. Élet
körülményei mindenképpen többé-kevésbé nyomorékságra, csonkaságra ítélik, mely az ereden
dő logika szerint, melyről a teste még időnként jelzéseket ad, tilos, bűn. A szakítás elkerülhe
tetlen. A csonkaság okozta szorongás nevet ad magának, a bűntudat vállalja a bűnt, önvéde
lemből. A csonka keresni kezdi öntudatlanul is a csonkítottság manifeszt helyzeteit. Ezzel ki
szolgáltatja magát a bűn bűvöletének, melyben vagy mellyel szemben viszonylagosan roncsolatlannak érezheti magát. A bűn protézis; a bűn adja azt a teljességet, melyet korábban a hierar
chikus rend. A nézőtéren bűnösök ülnek, akiket az öntudatra riadás vékony hártyája választ el
annak felfedezésétől, hogy a bűnözés milyen formáit képesek a praxisukba építeni.

A H IV A T Á S O S

Robert Bresson: Zsebtolvaj /V aszilij Suksin: A vörös kányafa
A hivatásos bűnöző lehet különlegesen képzett szakember, egy szenvedély, egy mámor lenyűgözöttje - és gyakran művész. A zsebtolvaj váratlan logikájú jeleneteket szervez és utánoz
hatatlan puhaságú mozdulattal nyúl a pénztárcáért. A mackós a zseblámpa szorongásos világí
tásában ismeretlen és bonyolult zárszerkezetek megoldásával birkózik. A rabló az erő és tekin
tély nyomasztó előadásait nyújtja. A betörő vak és rögtönzött balettet jár felderítetlen helyisé
gekben. És nem hibázhatnak, nem tévedhetnek, mert a bűn ragyogása az arcukba lobban, bele
zuhannak a fénybe, mely körül táncukat járják veszélyes közelségben. Megégnek, mert túl kö
zel merészkedtek a megoldáshoz. De újra és újra, rokkantán, sérülten is élőiről kezdik, valami
felfoghatatlan makacssággal és megátalkodottsággal, mert nagyobb erő hajtja őket, mint amit
zabolázni, fegyelmezni, háziasítani lehet.
A többszörösen visszaeső bűnözőket a közvélemény egészséges ingerültsége veszi körül,
mint valami dicsfény. Az ingerültség a veszélyérzetből fakad és egy másik emberfajnak szól,
amelynek egyedeit ki kell herélni, mert az ivadékaik is fertőzöttek és fertőzést terjesztenek;
akiket ki kellene irtani, ahelyett, hogy pusztán megfigyelés alatt tartják és táplálják őket, ráadá
sul egy ideig az állam, a többiek pénzén. Onnan bármikor visszatérhetnek, undort és viszoly
gást keltve, fenyegetően. A hajdani csonkításos büntetések mindenesetre valamivel megnyugta321

tóbbak voltak, mert az ellenség felfoghatóbb fogyatkozást szenvedett. Láthatóbbat, anyagibbat
az időnél.
Ez célszerű és hibátlan logika. Éppolyan célszerű, hibátlan és lényegretörő, mint a konok
bűnözőé, aki nemcsak érti és komolyan veszi, de kényszerítő erővel meg is éli a törvényt: ma
gunknak jót vagy jobbat. Ez a létezésnek olyan alapvető utasítása, melynek végrehajtása kötele
ző. Módját a mindenkori erőviszonyok szabályozzák - ám ezek mesterséges és ideiglenes sza
bályok, csak erőszakkal tarthatók fenn. Az erőszak a gyengét megnyomorítja, maga alá gyűri,
felfalja; az erősnek azonban öröm, lehetőség a „ki marad felül" próbájára. Az élet verekszik és
eszközeiben nem válogat. Az életerő nagyságától függő mértékben terjeszkedik és gyilkol, ron
csol mindent, ami ebben akadályozza. Az emberi történés összfolyamatában ugyanaz a könyör
telenség nyilvánul meg, mint a természetben. Csakhogy az ember társadalomban él, és ennek
bonyolult rajzolatú felszíne igyekszik ezt leplezni. Leplezni az erősek érdekében, akik ezt a fel
színt kialakították, hogy a saját világukban élhessenek, ahol nem kell lényeges fenyegetéssel
számolniuk, ellenfelekkel, akik barbár módon, pusztán az erejükre hivatkozva felrúgják a for
mákat és újból élethalál harcra kényszerítik őket.
Ennek a tektonikus erőnek legalapvetőbb támadásai a társadalmat magát, mint együttélési
kényszert kezdik ki. A KELL, az AKAROM olyan szükségleteket jelentenek, melyek nem tűr
nek halogatást vagy túl nagy kerülőutat. Az egyenes út pedig mindig a bűn tartományán vezet
keresztül.
A bűnöző nemcsak elköveti a jóvátehetetlent, hanem el is kötelezi mellette magát. Nincs
bűnbánat és nincs megbocsátás; a bűnözés állandó és folyamatos szükséglet. A tigris sem érez
lelkifurdalást, hogy nem csak éhsége csillapítására gyilkol. A támadó szemérmetlensége a tör
vény leplezetlen működését mutatja; azt a célszerű automatizmus^, mely a civilizációban már
leplezetten jelenik meg, de torzítva, csonkítva hagyva is élteti, mint a föld kihűlő kérgét a mag
ma. Ezt a terrénumot elhagyni a kísértetté válás veszélyével jár, és a létről alkotott fogalom
gyökeres átalakításához vezet. Kívánatos végeredmény; de megvalósulásáig hosszú az út, me
lyet csak az agylebenyműtétesek tudnak lerövidíteni.
A ráció perspektívájában az emberméretű és -aurájú célok és hitek végső értelmessége lega
lábbis kérdéses. A bűnöző rációja azonban a természet rációjának van kiszolgáltatva, és ő áten
gedi magát neki. Az élet kizsákmányolói közé akar tartozni; részeg a léttől és képtelen a nélkü
lözésre. Ott vesz, ahol talál; éhsége nem a boldogulásra, hanem kifejezetten a boldogságra irá
nyul; nem túlélni akar, hanem élni. A bűn pedig az ember kiterjesztése, médium és alkalom
adtán protézis - ugyanakkor egyetemes, mint elvontabban működő közeli rokona, a pénz. A
pénz és a bűn nem véletlenül közeleső fogalmak. A pénz nagy határátlépő; működése könyör
telen és mechanikus, nyilvánvalóan és kitérő nélkül tör a cél felé, bármi legyen is az. Brutali
tása ugyanazt az életerőt hordozza és közvetíti, mint a feléje irányuló gyilkosság, rablás, vagy
aránytalan mennyiségű munka. És ez az erő - éppen nagyságrendje miatt - veszélyes és szelídílhctctlen.
A hivatásos bűnözőt az amatőrtől, az alkalmi bűnöstől éppen ez a vonása; az anyagiasság, a
pénzhez fűződő mély érzelem különbözteti meg. A bűnöző szerelmes lehet a bűnbe, az áru
lásba, az' erőszakba és a perverzióba önmagában is; de mindezeknek a pénz ad végleges arcot,
ez a tükör, amelyben igazán látszik, ez a visszavonhatatlan bizonyíték. A pénz jutalmazza és
felmenti, alkotássá teszi a bűnt. A bűnöző pedig kilép a homályból és megcsillogtatja azt, amire
a gyengék, a léttől kevésbé űzöttek is annyira sóvárognak; a hatalmat, amit a pénz jelent. Buká
sa már robajlással jár - és ez édes hangzás. Biztos, hogy élt.
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[Jó e sté t k ív á n o k ...]

Peter Medok: A felső tízezer / Costa Gavras: Eltűntnek nyilvánítva
Jó estét kívánok, igénybe kell vennem szíves türelmüket néhány percre, míg a feladatot,
mellyel megbíztak, teljesítem - bármilyen minimális szinten is. Tisztában vagyok azzal, hogy a
filmeket bevezető előadás a legnépszerűtlenebb műfajok közé tartozik, és hogy sem érdeklő
désre, sem figyelemre, sem együttérzésre, sem nyílt ellenségességre nem számíthat, legfeljebb
udvarias hallgatásra. Ezzel az udvariassággal fogok visszaélni, de csak rövid ideig, mert jelen
esetben egyikünknek sem áll érdekében, hogy hosszabb ideig feltartsam önöket. Néhány kije
lentést fogok tenni, melyeket sem bővebben kifejteni, sem indokolni, sem védeni nem fogok.
Létjogosultságukat a honorárium felvételén túl az adja, hogy minden mondat - a megértéstől
teljesen függetlenül is - elhangzásánál fogva visszavonhatatlan ténnyé válik, befejezett cselek
véssé, sorssá, anyaggá abban a gigantikus silóban, melyben a világ érik. Tehát:
1. A filmnézés élet-szituáció, léthelyzet. A filmélmény a vetítés körülményeinek való aláren
deltség, a mozi szabályai folytán nem csak szellemi, de fizikai, testi tapasztalat is, konkrét és át
tételes módon egyaránt. A székébe izzadva figyelmét a vásznon történőkbe, ebbe a tipikus túl
világba fúró néző egy mindenkire érvényes szellemi- és testhelyzetet, állapotot érzékel.
2. A filmélmény az ember általános létállapotához nemcsak hozzáad, de töröl é;s átír benne:
a mozi egyfajta egyszerre fizikai és szellemi csonkítás, terror, mely a többletet, melyet adni
képes, csak a saját játékszabályai szerint hajlandó adni és keményen megfizetteti azt.
3. Ez a csonkítás formája szerint leginkább a vakság és az elmebaj vagy hallucináció (szelle
mi vakság) elemeiből áll. Ez a vakság okozza, hogy a filmkép inkább auditív természetű, mint
vizuális; a filmet úgy nézzük, mintha hallgatnánk valamit.
4. Ezért a csonkulásért, ezért a gyanútlan vakságért a mai vetítések némi kárpótlást nyúj
tanak. A filmek a küldetéstudatról szólnak, a tájékozódás lehetőségének az illúzióját adják a
sötétségben.
5. A küldetéstudat hatásának erejét mindig is az adta, hogy a személy, aki a választottság ke
gyelmében részesült, igazolja azokat is, akiket nem választottak; egy rögzítési pont, ami meg
adja a környezetének a formát, egy felszólítás, amit követni, egy látvány, amit nézni lehet, egy
valóságértékű káprázat, ami módot nyújt a felejtésre és önfeladásra.
6. Mindegy, hogy mi a tartalma; az üzenet a forma lehetősége, a látvánnyá válás, a mitológi
ába menekülés, a szerep, az álarcosbál.
Mint ilyen, speciálisan fiimi: emlékezzünk a film által létrehozott vagy közvetített legendák
ra; Rudolph Valentinóra, Marilyn Monroe-ra vagy Cybulskira.
7. Nem mintha kizárólag csak a film volna alkalmas legendaképzésre vagy -közvetítésre; de
ez egy új típusú, csonkított érzékenység és élet-akarat igényeinek felel meg; a megváltás, a
megváltóval való azonosulás erőfeszítés nélkül megy, minden adat rendelkezésre áll, az üzene
ten és a viselkedésmodellen kívül a külső jegyek, hajviselet, öltözködés, testi gesztusrendszer,
tárgyi környezet; elég ezeket utánozni, mert ez a legkisebb erőfeszítés, és a különbségeket sze
mélyiségünk hazudott jelenlétére, a megváltás egyéni jellegére hárítani. A kecske is jóllakik, a
káposzta is megmarad; egyszerre lehetünk jelen a mitológia megoldott (zárt) és életünk megol
datlan (nyitott) viszonylatrendszerében. Időnk van; még nem kell feltétlenül a büntetésre gon
dolnunk. De bekövetkezik.
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FILMSZÍNHÁZBAN

Claude Goretta: Meghívó szombat délutánra
„Néger:
Herceg:
Néger:
Herceg:
Néger:
Herceg:

Térdelni
Letérdelek ön előtt
Csókolni kezemet
Megcsókolom a kezét
Földön kúszni
A földön kúszom ön előtt'

Dürrenmatt: A vak. 1947
(Görgey Gábor fordítása)
Az osztály, melynek néhány - az individualizmus össznépi kívánalmainak megfelelő - egye
di képviselője a Filmbéli garden partyn kivetkőzik önmagából, még korántsem játszotta el törté
nelmi szerepét. Most játssza. A jövőutazók pontos terminusait nem szabad elfogadni; a logikai
tisztánlátásnak szinte követelménye az a kreatív optimizmus - akár fejlődésről, akár pusztu
lásról legyen szó - , mely a megjövendölt eseményt mindenáron meg is akarja érni, de lega
lábbis időben olyan közelségbe hozni, mely még érzékelhető. Csak a mesebeli bolond ültet
olyan fát, mely a jövőnek terem. A pozitivitásnak könnyebb a dolga, saját korát mint a lehető
- számára nyilvánvalóan - legrosszabbat éli át; a jelent jósolja meg. melyről egyszer majd
mindenki látni fogja, hogy ilyen volt.
Bár a holdraszállás előbb következett be, mint ahogy a múlt századi fikcionáriusok képzel
ték, ez - mivel az idő gyorsult fel - még mindig késésnek számít. A Marson - ügy hírlik nincs élet, s kétezerben még aligha lesz rá mód, hogy idegen galaxisokra űrhajók indulhassanak
a megmentendő emberpéldányokkal. Az első szocialista forradalom nem a leggazdagabb, ha
nem a legszegényebb országban győzött; a jólétébe beletörődött kapitalizált munkásosztályt
egyre kevésbé érdeklik a szociális biztonság egyébként manipulált jelszavai: bizonytalanságra
vágyik, s a jobboldal ismételt erősödése e téren kellemes bizonytalansági tényező; a statikusságot diszpergáló és a határokat elmosó fejlődés iramában nincs remény semmiféle népfront
kialakulására. Az „anarchizmus rövid nyara" nosztalgikus és anakronisztikus emlék.
Egy olyan - mondhatni - szélsőségesen izolált közegben, mint Svájc, modellizállan jelenik
meg a látnok látomásának kudarca, ami persze korántsem mond ellent a dialektikának, legföl
jebb a dialektika egyoldalú alkalmazásának. Svájc az emberi jogok múzeuma. A svájci állam
polgár még a körzeti védőnőt is szavazással választja; ez látszólag igen szép, de ismerjük a pol
gár attitűdjét: tudjuk, milyen védőnő-típus a kedvence. A szabadság az uniformizáltság követel
ményévé nő, a szabadság diktatúrájává. A demokrácia jogai az emberi pszichére alapoznak, s
nem elvekre: mindenki azt tegye, ami neki személy szerint jó - ennél tökéletesebben egyetlen
társadalom sem biztosíthatja fennmaradását. Svájcban a burzsoázia részben önmagából kiter
melt egy szinte utópista minta szerinti általános középosztályt: a hierarchia minden pontján
ugyanazok állanak; az elburjánzott egyenlőség totális szabadságot és lehetőséget biztosít min
denkinek, aki alkalmas az egyenlőségre. Amíg Európában mindenhol összeütköznek a frontok
és fokozódik a feszültség - olyan formában, ami gyakran még a váratlan fordulat lehetőségét
is hordozza - , Svájcban a pólusok mintha eltűntek volna. Az egykori - misztifikálásra egyéb
ként szintén nem túl alkalmas - külső semlegességet belső neutralitás egyenlíti ki. Svájc még
csak kevéssé rendőrállam, mivelhogy az uralkodó osztály (réteg? nép?) biztonsága ezt nem is
követeli meg. Egyetlen komolyabb gerillaakción, az 1973-ban felszámolt Bándlistrassci anar
chista csoporton kívül jelentős forradalmártevékenység nemigen volt az országban; ez is meg
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szűnt, a tagok jobbára áttelepültek a polarizáltabb és munkájukhoz megfelelőbb totalitárius
NSZK-ba.
Svájc semlegessége egyébként a Nyugathoz, s főképpen a Közös Piachoz való erős kötődése
miatt egy újabb háború esetén már aligha lesz megőrizhető. Különben sem lesz többé fontos,
hogy a pénz legalább a világ egy pontján mindenki számára biztonságban maradjon: Svájc azé
lesz, aki előbb megkaparintja. Játékkatonasága nem csupán groteszk operett, a rendszeres ki
képzés, mely a svájci polgár életének nékülözhetetlen rítusa, potenciális militarizmus. Épp így
potenciális fasizálódást eredményez a vendégmunkásprogram: egyrészt faji elsőbbrendűségérzetet ébreszt, másrészt paradox módon ténylegesen behatol az adott civilizációba az alsóbbrendűnek elkönyvelt emberanyag valóban eltérő szelleme: elkerülhetetlenül megbontja az érzé
keny egységességet. A vendégmunkások nem takarítanak el annyi piszkot a svájciak helyett,
mint amennyit automatikusan magukkal hoznak. Ez Svájc számára nem jó üzlet, de a polgár
ság dekadenciája, mely ezt megkövetelte, most már csak egyet tehet: utálhatja jól honorált rab
szolgáit, s így lassan igazi fajgyűlölővé válhat, holott eddig - izolációjában és fölénye tudatában
- erre nem volt szüksége.
A Meghívó szombat délutánra azon osztály képviselőit gyűjti össze, mely mindenkinél maga
biztosabban hirdeti, hogy tisztában van a szabadság fogalmával. Ez a szabadság számukra a
perszonális gátlások tisztelete, neurotikus jogmánia, a tehetetlenség elfojtása, a mássá válástól
való félelem s ugyanakkor az egyenlőség - látens - tagadása. Jelentéktelenségük palástját
uralkodói fölénnyel viselik, hiszen mit sem tudnak róla. Amíg csak a pompázatos meneten egy
anarchista kisfiú el nem kiáltja magát: A király középszerű! S mert valóban ilyenek, fölényük a
szemünk előtt szertefoszlik, mulatságosságuk kegyetlenné, szánalmasságuk félelmessé válik.
Középszerűségük felismerése pánikhoz vezet: megnyilvánulnak. Gyűlöletük, aminek kimondá
sára eddig konkrét formában nem volt szükség (bár pl. a klasszikusok lihegő dicsérete, meg né
hány katonai utalás már beavató információt adott róluk), most hangot kap: gyűlölik a nyitott
ságot, gyűlölik az életet. Mindent gyűlölnek, ami más. Egyszerre akár életük feláldozásával is
megvédenék hazájukat, Svájcot, mely - mint Boris Vian írja - kimegy a pályaudvarra, de vo
natra már nem száll. Azt az országot, mely a független béke olyannyira vonzó, de éppolyannyira illuzionisztikus erődítménye. A polgárság saját pszeudobiztonságát, mely a nacionalista gőg
és a kálvinista morál biztonsága, a forradalom kísértete ellen próbálja védeni, s eközben azon
idegen hatalommal válik egyneművé, mely a következő fordulónál magába olvasztja őt. Victor
Hugo költői mondata - „Le Suisse aura le dernier mot" - nem lesz érvényes többé. A polgár
ság, mely Claude Goretta 1973-ban készült filmjében teljhatalmában pompázik, egy olyan da
rab szereplője, melyet maga ír, s amely egyre függetlenebb az objektív körülmények egykori egyre abszurdabbnak tűnő - definíciójától.
1976. november 23.
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A filmrendező letépi láncát. Szembefordul kamerájával, arcul üti. Az objektív szilánkjaiban
darabokra törve széthull a valóság.
íme a film, amely megoldhatja a modellizáció problémáit. A környezet visszaadásának szán
déka csődöt mondott: a modellek mesterséges homunculusai a filmgyári laboratóriumból átke
rülnek a filmtörténelem raktáraiba - tartósított rémlátomások. A modell önálló lény: holt mé
dium. A tudós megalkotta őt ismereteiből, létrehozta a fejlődésképtelen protoplazmát, s most
nyugodtan hajthatja álomra a fejét. A kísérlet sikerült, a modell él, kloroformba vele! A tudós
megteremtette szörnyszülöttjét, összes tapasztalatait beleépítette: pont olyan, mint amit de
monstrálnia kell. A tudós boldog: teremtménye rettenetes - a valósághoz hűen. A filmrendező
ráérez az analógiára, a modellt vászonra viszi. Ráismerünk benne a környezetünkre. A modell
minden tekintetben hasonló, bár a valóság - s ez már a művészet - sohasem olyan szórakoz
tató, mint bárminemű ábrázolása. A filmrendező modellje nem élő anyag modellje, hanem mivel a filmrendező csak nevében technikai szakember, valójában filozófus, mágus, pszicholó
gus, sámán, szociológus stb. - ; modellje egy immateriális fikció, melynek anyagszerűségét kissé vulgárisán - csak a gumibotok ütése manifesztálja: a társadalom. A társadalom, ez a kel
lemes asztrál miliő. Ez a megfontolhatatlan időtlen metafora. A filmrendező, aki megtalálta e
környezet ideális modelljét, úgy érezheti: megtaláltam a környezet ideális modelljét; íme a
film, amely megoldhatja a modellizáció problémáját, ahol nem csak a modell mutat túl önma
gán, de a modellizált is. Nem csak a Közért szimbolizálja a társadalmat, a társadalom is a
Közértet. Létrejön tehát a film, amely tökéletesen alkalmazza a tükrözés fókuszálásos drama
turgiáját. A modell strukturált közlése belevetíti a társadalmat - a filmrendező hóna alatt a fe
kete tekerccsel, melyen a valóságból kivágott hosszú függőleges szelet dokumentáltatott, ki
emeli az ábrázolt világot abból, amelyet ábrázol. S a modell ettől kezdve önálló életet él. S mi
vel mint bemutatásra kerülő mű, többé nem a filmrendező, hanem a néző médiuma, hatása,
éppúgy mint végső soron önálló egzisztenciája is, a nézőtől függ ettől kezdve. A társadalom
emberi alakot öltve beül a moziba, s megtekinti önnön modelljét. A modellt, ahol mindenki
egyenrangú, s az egyenlőség szorongásában él, az egyenlőség modelljét, amely a szerepjátszás
- az egyenlőség szerepének játszása - során a pillanatnyi diszponáltság fokától függően teszi
kockára a játékos életét, a szerepek modelljét, melyeket a demokrácia oszt ki ólomkatonáinak,
egyenrangú és egyenértékű, csak épp más-más színű festett vállappal bíró egyedeinek, a de
mokrácia modelljét, ahol egyaránt fél egymástól vezető és vezetett, ellenőrzött és ellenőrző,
hogy az elkerülhetetlen alá-fölérendeltségi viszonyok csak azért is kiegyenlítődjenek. A társa
dalom azonban örül önmagának. Az önelégült néző jót mulat médiummá válásán, számára
mindennek csupáncsak dokumentatív értéke van; mindazonáltal önmagánál érdekesebb filmre
vágyik. Ám amilyen elégedetten szokott a kamerába nézni, éppoly magabiztosan ül most a he
lyén. A film ezért pereghet. Az egyformaság lidércnyomásával kerít be az őrült éjszaka, amely
ben élünk. A filmszatíra hatásmédiuma: a szórakoztatás egy olyan őrült éjszakába vezet, mely
minden éjszakának modellje, egy olyan helyre, mely minden helyünk modellje, egy olyan szi
tuációba, amely minden helyzetünk modellje - ahol semmivé foszlottak a státuszok, az egy
másrautaltság a biologikumról a pszichikumra tevődött át: íme a társadalom: az egyenlőké, a
titokzatos kicsiké, a középszer megannyi varázslójáé.
A modell visszakerül a dobozba, a filmrendező agyából kiszabadult szellem elindul szellemtörténeti inkarnációs útja újabb állomására, a manifesztálódott dokumentum pedig a raktár
polcára kerül: mint anyagnak nincs beleszólása a társadalmi élet anyagtalan szférikus mecha
nizmusába.
1976. november 30.
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Az előtérben egy nagyméretű, nyitott tetejű papírdobozt helyeztem el, melynek a közönség felé
fordított oldalán fekete festékkel felmázolt VIVE L ’felirat látható. Mellette zöldkockás konyharu
hával lefedett csomagok, valamint egy üveg vörösbor és egy pléhbögre. A bevezető szöveg felolva
sása után a csomagokat szabaddá teszem, s egy zsebkéssel felhasítom őket; tartalmukat beleön
töm az odakészített dobozba. Sorrendben 1 kg búzadara, 1 kg cukor, 1 kg só, 1 kg liszt és 1 kg zabpehely kerül egymásra. A cselekvést gyorsan végzem, szemét és por keletkezik. A dobozt megtöltik
az egymásraöntött ámk. Végezetül töltök az üvegből, s egy bögrényi vörösbort rázúdítok az anyag
halmazra. Rádobom a kést is és megfordítom a dobozt: ezáltal a másik oldalán lévő ’ÉGALITÉ
felirat válik láthatóvá.

Krzysztof Zanussi: Ritka látogató
Mindazt, ami adckváttá tenné, hogy a Ritka látogató című filmet szociológiai, társadalmi,
vagy épp az ennek megfelelő etikai, morális aspektusból vizsgáljuk, a leghelyesebb volna telje
sen kiiktatni. Mivelhogy a film maga foglalkozik ezekkel a problémákkal, lehetőség nyílik szá
munkra egy másfajta értékelésre: a critique pour critique-ra, az önmagáért való kritikára, mely
mindenfajta kritikai tevékenységnek egyébként is megfelelőbb alapja lenne. Ha már a szocia
lizációs művészet kisajátította a tükröt, a tárgy őseredetijét néhány aberrált örök-Narcissusnak
hagyva meg, a kritika kellene talán, hogy átvegye az egykori művészet szerepét - s erre törté
nik is néhány jelentős kísérlet. A kritika arra való, hogy visszahódítsa az önös vizsgálódás tere
pét; a kritikának pozitivitásnak kell lennie, s ugyanakkor dialektikusán függetlenednie gondo
latmenetének kiindulási tárgyától. A művészet szembenéz a valósággal és tükrözi azt. Ha a mű
kritika szembenéz a valóság tükrözésével, ismét csak a valóságot érzékeli harmadik áttételben,
s ismerjük a végtelen tükrök terét, mely nem csak megtévesztő szemvényvesztésre alkalmas, de
magába is épít: optikai labirintusában eltűnik az élőlény: mint individuum látszattá válik, mint
fizikai valóság vízióvá pusztul vagy nemesül. A kritika tehát, ha meg akarja őrizni önálló egzisz
tenciáját, időben ki kellene hogy lépjen a végtelen folyamatból: össze kell törnie a tükröt, a sa
ját kirendelt tükrét, s valóságos, racionális életet élnie.
Mivelhogy a gondolat nem röplabda, még csak nem is krikett, egyetlen személynek kell vé
gigjárnia megkövetelt útját: a tökéletes különbözőségek útjait. Az, aki belépett az azonosan ér
tékelők csapatába, többé nem a kollektivizmus gondolatának egyéni képviselője, hanem az
egyéniség kollektív elképzelésének kiszolgálója; részese a játék győzelemre vivő rendjének, he
lyét a játékszabályok határozzák meg, szerepe feladattá nő, éppúgy függ ő másoktól, mint má
sok őtőle. Ez a helyzet a művészi statikusság helyzete, ahol mind e néhány létező folytonosan
egymást tükrözi; ama tükrök helyzete, ahol az egyik fél esetleg bekövetkező változását a másik
azonnal lereagálja, az eltérést kijavítja, s a mozgalomnak tűnő játék marad a régiben.
A Ritka látogató viszont - mint annyi más hasonló film - bizonyos kritikai ítélet ugyan a
realitás fölött, de ugyanakkor önmaga mint műalkotás fölött is. Ez utóbbi az, amiért a Ritka lá
togatónak - mint annyi más hasonló filmnek - egyáltalán értéke, jelentősége van: ettől műal
kotás. Attól, hogy a tükör túllépi hatáskörét, nem süketnéma eszköz a társadalomalakító ren
dező kezében, hanem - az intelligens rendező kezében - önmagáról kezd informálni. S ez a
másik ok, amiért a külön értékelés fölöslegessé válik.
A filmművészet az esetlegesség művészete. Az elviselhetetlen filmeket azok készítik, akik azt
hiszik, ezzel az alaptörvénnyel sikeresen szembeszállhatnak. A jó filmeket azok, akik ismerik a
struktúrák esetlegességeit. S remekműveket pedig azon rendezők, akik számára az esetlegesség
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nem elkerülendő eredmény, hanem kiindulási alap. Bergman, a rendező, aki Istennek képzeli
magát, önmaga elvesztésén kesereg. Túl jól ismeri a tökéletességet ahhoz, hogy az esetlegessé
get egyszerűen kihagyja számításaiból. Az időn kívüli szenvedés ezért a magába néző tükör
szenvedése, mely előtt nincs már világ, csak látványnélküli üresség: Isten hiánya. A társada
lomban mindez másképppen zajlik; Zanussi nem Ézsaiás, nincs benne sem harag, sem félelem.
A - mondhatni - bergmani szituáció, melyet filmre visz, végső soron nem kilátástalan,
rosszabb annál: lényegtelen. Generációs és társadalmi problémák tükre a film, pontos diagnó
zis, melyben az orvos tapintata elhallgatja a beteg előtt a valódi kórismét. Minek is közölné
persze, a betegen ez már mit se segít, legföljebbb az orvost kiáltanák ki antihumanistának. Az
értelmiség dilemmája ebben a közegben az élet háborúmentes végigélésének alternatíváiban
őrlődik, ott, ahol az esetlegesség maga a közeg: a semmi sem fontos közege, az egzisztencia
lizmus problémakörének nem csak ideológiai, de aktív tagadása - mivelhogy a kioltott tudatú
ember nem is érzékeli az úgynevezett elidegenedés állapotát. A Ritka látogató családi élete va
lami Bergman istenével analóg tényező elvesztéséről tanúskodik, levegője már csak ezért is
misztikus. Valami elvesztése vallásosabb helyzet, mint a dolog létezésébe vetett adekvát hit.
Zanussi nemcsak a filmjére vett társadalom kritikáját végzi el, de a filmjével is törődik: nem
foglal állást, szinte döntéserejűen kerüli el a döntéseket, tudja, hogy filmje, közlése, modellje
esetleges, épp ezért élesre finomítja az esetlegesség lekerekített struktúráját, s mindemellett
nem érez kényszert arra, hogy akár az esetlegességre is figyelmeztessen. Zanussi éppúgy lebeg
filmjében és filmjével közegében, mint ábrázolt főhőse; változtatni filozofikushoz illően nem
óhajt, a semmisséget mellékesen mutatja be: a film kiragadott rész a valóság folyamából, ezt
struktúrálni az ő szerkesztői feladata, de a közlés ettől fogva már csak magára a struktúrára
vonatkozik. A moziban futó film megtekintése a mi dolgunk, ehhez már a rendezőségnek sem
mi köze. Nem trip ez a kelet-európai sodródás, hanem - Zanussi kedves szavával - illumináció, a feloldódott tisztánlátás, az egészségtelen tehetetlenség a körülményekhez képest leg
egészségesebb feldolgozása.
A film, azáltal, hogy a közeg lassú folyamatának kiemelt darabjaként, s nem a közegbe hají
tott idegen kő formájában funkcionál, nemcsak a közeg fölött mond ítéletet, hanem - megle
het szándéktalanul - önmagának a közegben betöltött szerepe fölött is. Ha ez az ítélet helyén
való, a film az elátkozott művek közé kerül; sohasem lesz siker, mert egyrészről nemkívánatos,
de akceptált, míg a másik oldalról kívánatos, de nem avantgarde. A kioltott hatás filmje a Ritka
látogató: autonóm mű; létezhet, de senkinek se kell. Ez a közegben betöltött szerepe, melyet
hűen tükröz, s így sajátmaga dramatizált példáján demonstrálja a nevezett közeg kritikáját. A
műértékelő kritika, mint olyan, ehhez már semmit sem tehet hozzá - hozzáláthat tehát, épp
úgy, mint a film nézője, saját helyzetének vizsgálatához.
1976. december 7.

Benoit Lamy: Otthon, édes otthon
A diszkurzív gondolkodás, mely eleve különbséget kénytelen tenni a világ ok-okozati össze
függése és célszerűsége között, mivelhogy e kettő anarchisztikus kapcsolatában még a legnega
tívabb dialektika sem képes logikát találni, arra kényszerít, hogy hittel, idealizmussal, bizonyos
orientációval helyettesítsük helyzetünk meghatározatlanságának kijelentését. Arra, hogy a pon
tatlanságok pontos megfogalmazásával: tehát elmélettel helyettesítsük a pontatlanság valódi
definícióját: a cselekvést. Korántsem mondható, hogy ez az állapot nem a leghelyesebb. Léte
zik azonban alternatívája, ha nem is a korlátozott jelenlét csonka dimenziójában. Kant az íté
lőerő kritikájában felvázol egy intuitív elmét, mely - ha létezne, mondja Kant - a világot öszszes lehetséges relációjában egyszerre lenne képes áttekinteni, s így az okság és célszerűeség
számára egységet alkotna; mivel kívül, azaz túl lenne az időn, a dolog elveszítené számára
probléma voltát.
Ez a hipotézis a misztikus élményre vonatkoztatva azonnal elveszíti spekulatív jellegét. A
misztikus élmény részese átéli az ellentétek egységét, s így a problematika számára nem mo
dell többé, hanem esemény, mégpedig önmagáért való esemény, tehát nem problematika. Tör
ténet, melynek a misztikus éppúgy szemlélője, mint a filozófus, csak épp a teljes térben. Hiába
tesz bármit, a történet magával sodorja. A történet, mely sub specie aeternitatis - az örökké
valóság pontjáról nézve - film, melynek a szemlélő súlytalan mellékszereplője csupán.
Az okság és célszerűség kiegyenlítettségének ez az átélése a dichotómia függetlenedését
eredményezi, hasonlóan a naiv dielektikusok azonos végeredményű magyarázataihoz, ahol vi
szont egy valami mindig fájdalmasan kísért: nevezetesen a filozófus tragédiája, aki a végered
ményt - szemben a misztikussal - keservesen megszenvedi.
Gondoljunk el azonban egy kort, amelyben a filozófus, aki - már ami az elmélet és cselek
vés megnyilvánuló egységét illeti - mindig is a negatív dialektika szerint élt, kilép szerepéből
és létezni kezd. Marcuse és Leary sztárok, a show legnagyobb csillagai: rendkívül népszerűek.
Milliók rajonganak értük, arcképük a fogyasztói társadalom reklámja. Azé a társadalomé,
amelynek lerombolására útrakeltek. De a társadalom csak vízió, ebben Learynek volt igaza.
Mindez nem jelenti, hogy - ha bőrünk épp érzékeny állapotban van - ne érezzük rajta az ége
tő tüzet: a láthatatlan és finom inkvizíció hittérítő ítéletét. S azt sem, hogy a víziót Don Quijote-i dialektikával ne tekintsük valóságnak. Hiszen bármelyik pillanatban azzá is lehet: láthatóvá
válhat, s mint ilyen vakítóan unesztetikussá; akár halálunkat is okozhatja. A régimódi filozófus
figyelmeztet a veszélyre, s ezáltal önszántán kívül vállalta is azt. A látens erőket felfedi, s ezzel
máris megidézte őket. Az egyetlen helyes cselekvés mindig mágia: a klasszikus filozófus tehe
tetlen médium. Adorno az utolsó a régivágású urak közül; metodikai munkásságának ezért lett
egyszerű önéletrajzi olvasata.
A Hoffman-Sanders-Rubin-féle amerikai forradalom már másfajta filozófia; Adorno itt
csak borzongó nézője a filmnek: saját tudatalattija felszabadított horrorjának. S mindezt az
üres nézőtéren: mindenki a filmben van.
A cselekvés olyan közlésformává lett, amely mellett a teóriának nincsenek esélyei. Adorno
konzekvenciája túlhaladtatott, és mi tagadás, aligha ismerünk nagyobb veszteséget. A precizitás
világos fonala szétoszlott, Ariadné öntudatlanul lebeg a dimenziók labirintusában. Cselekvés
nek csak az anarchia maradt, élménynek csak az utazás. A gondolkodás az elme múzeumának
kiállítási tárgya lett.
Marcuse filozófiája többé nem önmagával foglalkozik; a filozófia, mint önmaga vizsgálatá
nak tárgya megszűnt létezni. Marcuse nem tesz egyebet: csak figyelmeztet. Filozófiája elébe
megy a Camus-féle végzetnek, a kétségbeesés éjszakájának, felszólít és óv: nem filozófia többé.
Leary útleírásokat ad az utazás korszakának kezdetén; leírásai - meglehet - Marco Polo uta
zásainak naivitásaihoz lesznek hasonlóak a majdani olvasók előtt. Könyvei másrészről
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baedeckerek a társadalmon belül megváltozott tudattal történő közlekedésre.
Amit a kor felismert, nem több, mint az, hogy a forradalom mindig is valódi filozófia volt;
hogy a valódi filozófia nem forradalmi: maga a forradalom. A misztikus élmények, melyek röppályái szétszabdalják a folyamatosság egét, olyan forradalomra serkentenek, mely semmi ellen
nem irányul. Totális tagadást jelentenek tehát, vagy totális egyetértést. Mindkettő teljes inten
zitás. Mindkettő öröm. Olyan filozófia lehetősége, ahol a filozófust boldogság tölti el a legke
gyetlenebb felfedezés fölött is. Mert az együttlét a kegyetlen világgal társas viszony és nem ki
rekesztettség; az elpusztulás lényegtelen, hisz elszenvedője továbbra is csak mellékszereplője a
történésnek: a filmnek, melyet totalitásában érzékelt.
Mindennek semmi köze a ma bemutatásra kerülő alkotáshoz. Benoit Lamy az 1968-as forra
dalmi modellt adaptálta egy más miliőbe - finoman, ízlésesen és szellemesen készített egy hi
teles és szép filmet a forradalomról, annak szükségszerűségéről és célszerűségéről. A totalitári
us szisztéma forradalmat szül, mondja, s bár ez nem kifejezetten igaz, mégis kellemes elmélet.
A forradalom gyönyörű, mondja, főleg, ha célt is ér. Filmje szórakoztató, mert dialektikával
nem foglalkozik. Hiszen az okság - célszerűség viszonya szerint az ok: a terror, mivelhogy ki
váltotta a lázadást, célszerűnek bizonyult. Ez a fajta forradalom, s ez volt az egész elmúlt évti
zed, részeredményeiben egy-egy önálló műalkotás, de nagyobb távlatból olyan folyam, mely
mocsaras deltatorkolattal ömlik a társadalom-óceánba. Egyes akciói a legjobb pop-sikerekre
emlékeztetnek, de tartalmuk megannyi ellentmondás: Miféle forradalom a célt érő forradalom;
Miféle forradalom a vesztes forradalom stb. Az egyik sohasem volt az, a másik sohasem lesz.
Az örökkévalóság pontjairól nézve az idő leágazásainak a forradalom az egyetlen figyelemre
méltó történeti permanenciája. Miféle forradalom tehát az, amely nem önmagáért való, nem
forradalom a forradalomért?
A cselekvés: az akció, mely átvette a filozófia szerepét, át kell vegye annak metodikáit is: az
önmagával foglalkozó eszme arisztotelészi útmutatását. Hogy az utazás eseményeit nehogy
megzavarják az idegen eredetű indítékok; hogy a megnyilvánulások méltóak lehessenek az uta
zókhoz, akik nem kísérlik meg a lehetetlent, s ne próbálják útnak nevezni sem létezésüket, sem
cselekedeteiket.
*

*

*

Most pedig egy apró ajándékkal szeretnének kellemes karácsonyt kívánni a Ganz Ábrahám
Filmszínház nézőinek, ami - éppúgy, mint a fenti előadás, nem igen kapcsolódik a ma vetítésre
kerülő fűmhez, de az előadáshoz sem. Egy üzenet a rég időkből: egy 1964-ben kiadott kislemez
hangzik majd el John, George, Paul és Ringó karácsonyi üdvözletével, az EMI lemezcég kiadásá
ban. Happy Christmas.
1976. december 21.
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A la in

R e s n a is :

Szeretlek, szeretlek

A z az idő, melyet Alain Resnais Szeretlek, szeretlek című filmjének vetítése kitölt, számunk
ra, akik a filmet megtekintjük, olyan időtartam, melynek egyéb felhasználási lehetőségeiről,
azaz e lehetőségek megvalósulási módjainak lehetőségeiről sohasem lesz tudomásunk. Ezalatt
az idő alatt nem vagyunk ott a Rákóczi út-V as utca sarkán történő balesetnél, nem vagyunk
ott az eltérített repülőgépen, sem a háborúban, nem szeretkezünk senkivel, nem próbálunk ki
új anyagokat, nem hallgatunk zenét, amint nagyon szeretnénk, nem vagyunk egy másik mozi
ban, nem töltjük az időt gondolataink újrarendezésével. A felsorolt példák kiválasztása önma
gában is az esetlegesség - esetleges - definíciójának tekinthető. Azért vagyunk itt, mert vala
milyen - szívesen belsőnek tulajdonított - rend ezt követelte meg tőlünk, s mi természetes
örömmel adtuk át magunkat e láthatatlan kényszernek. Döntésünk önkéntelen ugyan, de tő
lünk függő, épp ezért felelősek vagyunk érte, ha mégoly ártatlanok is. Az idő, melyet az időről
szóló film nézésére fordítunk, visszahozhatatlan. Mindaz, ami helyett itt vagyunk: megtörténik.
Mindezzel nem érintkezünk. Mindezt nem tanúsíthatjuk. Mindez - minden más - legenda.
Azzal a realitással szembesülünk tehát, ami számunkra az egyetlen realitás; saját helyzetünk
pillanatnyi realitása. Minden más: hazugság. Minden más: álom. Ettől vagyunk egyedül a még
oly népes és kellemes, soknemű baráti körben is: pusztán mert nem bírunk isteni képessé
gekkel. Mert jelenlétünk minden pillanatban egyszeri és megismételhetetlen - s mindentől el
különítve zajlik a személyi izolációban. Az időt intellektuálisan átélő ember vágya nem a mese
hőséé: hogy láthatatlanul legyen jelen valamely számára lényeges szituációban, hanem hogy lát
hatóan. A modern mesehős vágya a megsokszorozódás. Vagy az áttekintés adottsága. Mind
kettő emberfeletti vágy. A megvalósíthatlanság kiszolgáltatottságára figyelmezteti az élőlényt:
intellektusa határaira. Az időutazás egyre fontosabbá váló fikciója helyett egyelőre megelé
gednénk azzal is, ha jelen pillanatunk fölé emelkedhetnénk. Mi történne ekkor? Láthatnánk
magunkat a mozi - a Ganz Ábrahám Filmszínház - nézőterén ülve, furcsa pózban; nyakunk
kissé merev, szemünk kitágult pupillákkal előre néz. A szék, melyet e testtartás kimódolásához
igénybe vettünk, egy teremben található, a terem egy épületkomplexum belső téregysége, az
épület a környező házak és utcák rendjébe illeszkedik, ezek a városéba, a város egy nagyobb,
jobbára beépíthetetlen térség középpontja, fentről nézve csak egy, több hasonló képződmény
között, s csak egy Európa csillogó nagyvárosai közül, ha kissé sötétebb is; s a tengerek
kiképezte, óceánok elválasztotta földrészek, a glóbusz, s a glóbusz a maga pályáján - Across
the Universe - ugyan miféle időben? Zuhanórepüléssel visszaérkezve kiindulási helyünkre: az
említett nézőtérre, ahol is ott ülünk - űrutasok - pilótafülkénkben: személyi izolációnk ütés
állónak hirdetett burkában, ki-ki a maga attitűdjének megfelelően kétféle választ olvashat ki e
rövid utazásból: 1. Fentről nézve helyünk pontos meghatározottsága félreérthetetlen: ha nem
ülnénk ott, akkor, abban a városban, azon a helyen, az az egész galaktikára kihatna; 2. A fel
mérhetetlenség, mely megterhelte ugyan, de egyben fel is oldozta képzeletünket, olyannyira bő
tárházát villantotta fel a lehetőségeknek, hogy az esetlegesség: jelenlétünk az adott helyen, egy
szerűen mellékesnek bizonyult, mivel a választási lehetőségek e bőségében az ember örülhet,
ha egyáltalán valamit ki tud választani. Ha úgy dönt, hogy elmegy valahova valamiért, s ezt a
döntését - dum spiro, spero - véghez is viszi. Itt ül hát az épületben, amely épp ebben a pilla
natban gyullad ki, itt, ahol épp most robban fel egy ittfelejtett kézigránát, zuhan le fejére a má
zsás vascsillár, itt, a váratlan kőbányai földrengés epicentrumában, ahová mindjárt beront a bü
féből kirohanó ámokfutó, ahol épp kitör a forradalom, vagy a lumpenek tömegverekedése, s
ahonnan hazafelé menet - feltéve, ha még egy kicsit el is beszélget a film után barátaival, lásd:
Az élet dolgai - kocsiját agyonlapítja a sarkon beforduló, épp akkorra odarendelt kamion.
Alain Resnais Szeretlek, szeretlek című filmje mentes az efféle godard-i helyzetektől és
claude sautet-i időproblémáktól: az ő utazása befelé vezet: a lélek kaleidoszkóp-labirintusán át
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a valóságos jelenből - ami az új-regény, új-film francia hagyományai alapján a megrögzült:
érthetetlen, de változtathatatlan múlt - a fiktív múltakba, melyek egy jobb jelenbe vezethet
nének. Az elhibázott élet: az idő és a hely konfliktusa. Meglehet, így nevezik majd ezer év múl
va korunk drámairodalmát. A kor, amelyben a legfőbb probléma még az idő és a hely koordi
nátáinak helyes kiszámítása volt; más szóval: a barbarizmus kora. A Szeretlek, szeretlek főhőse
időgépbe ül, erre az időre ismét izolálta magát a térben; erre az időre ezt a helyet választotta.
Utazásának ideje ennélfogva a reális időnek éppoly esetleges felhasználása, mint az utazás so
rán rekonstruált időképzetekben végzett mozgások és akciók. Ez a visszamenőleges idő ugyan
is következetesen utópista múlt; egyrészt a „ha akkor másképp tettem volna, mi lett volna" kér
dést lenne hivatott megválaszolni, másrészt a „hogyan is történt" pontos rekonstrukciójára tö
rekszik. Most ugyanis, az emlékezés kiindulási pontjának tekintett tény vonatkozásában min
den apró mozdulat jelentőségére talál: determinánssá, végletessé, hibássá válik. Mivel megold
hatatlan egyenlet levezetéseit végzi, e kísérlet csupán kilátástalanságában tiszteletreméltó, de
nem a legvonzóbb alternatívája az utazásnak. Ha már a múlt befejezhetetlen, inkább egy pszi
chológiamentes erőgépre volna szükségünk, mely a múltbeli eseményeket egyszerűen törli,
mindazonáltal érintetlenül hagyva az események hozta információkat. Hiszen ahogy idejö
vetelünk előtt bezártuk az ajtót, visszanéztünk útközben valakire, haladásunk ritmusa a lép
csőn, mind-mind jelentőséggel bír az önmagát szervező kozmikus rendben. Akár figyelünk rá,
akár nem, nem tudjuk értelemszerűen módosítani. Boldogok lehetünk, ha valamely mozdula
tunk, vagy hangsúlyunk nem rekonstruálható, s így sikerül nem szereznünk tudomást annak az
egész univerzumra kiható következményeiről.
1977. január 4.

Luis Bunuel: Napszépe
Kezdetben volt a kegyelem. A két gengszter - Luis és Salvador - terror alatt tartotta az
egész civilizált világot. Egyaránt rettegett tőlük az egyház és az állam, egyaránt gyűlölte őket a
lumpen és a proletár. A demokrácia útonállói egyenként fosztogatták a gazdagokat és a szegé
nyeket. Az anarchia gyönyörű párja - Bonnie and Clyde - mindannak modellje volt, ami a
szabadságot jelenti. Azt a szabadságot, amit a realitásban való szabad mozgás jelent. Szabadsá
got az álomtól és a képzelgéstől. Szabadságot mindattól, ami realitás előtti. És attól is, ami
realitáson túli. „A fantasztikumban - írja André Breton - az a csodálatos, hogy nem létezik,
ugyanis minden valóságos." A szürrealistákat ötven év óta félreértjük. Az a világ, melyet ők re
alitásfölöttinek neveztek - maguk is tudták - csupán interpretáció. A tagadhatatlan
tartalomnak a formában történő heroikus tagadási kísérlete. A megismerés metodikáit az ego
trip önvizsgálatából merítették: kiragadva önmaguk tudatát a kollektív tudatból, izolálták
egyedi reakcióikat, s azt visszavetítve beépítették a kollektív ősanyagba. Ez a kommunikáció az
őstudat lassú megváltozását eredményezte. E megváltozásból merítve, itt az ideje, hogy
átértékeljük működésüket; azaz jelenlegi helyzetünk szerint definiáljuk azt a tevékenységet,
mely meghatározza jelenlegi definiálóképességünket is. Az alkotás automatizmusa, a spontane
itás és más hasonlók az önszuggesztiónak olyan koncentrált eszközei voltak, melyek éppúgy te
kinthetők analitikai kísérletnek, mint önfelszámolásnak. Breton rábízta magát egy Vezetőre, ez
a Vezető az abszolút érvényesség; a vezetett szabaddá válik a környezeti gátak - saját
előinformációi - romboló hatásától: szabadon rombolhat. Breton boldog, mert észreveszi:
minden létezik. Nem törődik azzal, vajon ő létezik-e abban a határtalan lehetőségben. Baude
laire már jóval előbb pontosan tudta: mi az, ami felszabadul. Pedig nem az önanalízist válasz
totta, hanem a kötetlen önfeláldozást. A szimbolisták uruknak és igézőjüknek tekintették a
Gonoszt, a szürrealisták szinte kóros realitásérzéke viszont az istennel együtt a Sátánt is meg335

tagadta. Jobban mondva: mint képzeletbeli terméket - mely, mint láttuk, maga a realitás materializálta a tudatanyag urát. Ebben a nehezen pontosítható szerkezetben Bunuel a tudatos
gyilkos. Föltétlenül le kell választanunk az Aranykor és az Andalúziái kutya szürrealizmusát at
tól az őket létrehozó és körülvevő aurától, melyben mindenki több jóságot tételez fel saját indi
viduumában, mint amennyi egy valódi alkotónak megengedhető. Bunuel szürrealizmusa nem
az álom lebegő világa, nem az a kitágult realitás, melynek Breton olyannyira örül, midőn való
ságosnak nevezi. Bunuel szürrealizmusa az álomtalanság halálra fáradt látomása: a kiélezett
valóság borotvája még ma is ugyanazzal a fájdalommal metszi szét az utazástól kitágult pupil
lánkat. Jung, az analitikus pszichológia misztikusa nem tartotta normális tünetnek a realitásér
zéket. Bunuelt egyszerűen elmebetegnek tekintette; kórisme: dementia praecox, ami a skizo
frénia egyik válfaja. ítélete kézenfekvő: a pokol kapuinak megnyitása a sámán számára nem le
het szimpatikus megoldás. A pszichológus kiűzi a démont - ez a dolga. Megnevezi az okot, s
az okozat varázsszóra megszűnik. A pszichológus a Sátán - a kollektív én - munkatársa. Bunuelnek viszont szolgája a Sátán: nem kiűzni akarja, hanem felmutatni. Ez a szándék már a
kezdet kezdetén megkülönböztette a szürrealistáktól, s bár mindenképpen hatott környezetére
- az efféle vonzódások sohasem eredmény nélküliek - , saját útjának következetes végigjárá
sához segítette. A kezdetben volt a kegyelem idejét lassan felváltotta a bölcsesség: a kegyetlen
filmek ideje. A korai kétségbeesetten és dühösen romboló periódust másfajták követik; a Nap
szépe például már Bunuel közreműködése nélkül is elkészülhetett volna - a Szolga önálló al
kotásaként. Itt már senki sem támadja a polgárságot: az életforma adekvát filmi környezetté
vált, éppúgy, ahogyan a szürrealistának nevezett effektusok funkcionális közlésmóddá lettek, s
szerepük nem más, mint a kellemes mű kritériumainak megfelelni. A sátáni képzelet játékát a
képzelet sátáni játéka váltotta fel: amiről egykoron biztosan tudtuk, hogy realitás, az itt most
sok-sok kollektív képzet szürreális kontextusaiban bizonytalanná válik. Pedig nincsenek szim
bolikus látomások: ami történik - akár a képzeletben, akár nem ott - , mind ismerős. Bunuelnek egyébként is a legfőbb vonzereje az, hogy nem igényel semmiféle elemzést. Az azonosítha
tatlan helyzetek reális - szürreális lehetőségeinek egyenértékűsége viszont végül is abszolút
szimbólumot teremt, s ennélfogva misztikussá: vallásossá lesz. A kommerszfilmnek mindig is
több köze volt a Gonoszhoz, mint a tudományos munkának. A szertartás a Napszépében nem
kétséges, kinek az oltára előtt zajlik: a bölcs, öreg Bunuel életútjának ezáltal a Napszépe
ugyancsak kiemelkedő állomása. Visszamenőleg is igazolja az orientációt: a gondolat egykori
bűnözője mosolyogva hódol a bűnözés gondolatának. A Napszépe a kegyelemosztó Aranykor
ral szemben az aranykorban a vonzó kegyetlenség filmje; finom és gonosz szórakozás. Bunuel
a tudat kórboncnoka; nem gyógyító orvos. Kollektív víziókat szabadít fel, általános érvényű je
leket metsz ki. Ezért ismerős: immár nem önnön sajátosságait adja vissza a környezetnek, hogy
ezáltal módosítsa azt, hanem alkalmazkodik hozzá, s így mindannyiunkkal közvetlen, szerelmi
kapcsolatba lép.
1977. január 11.
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A vo n a t

A háború vonata - mindannyiunk Odysseája - fedélzetén Romy Schneiderrel és JeanLouis Trintignant-nal egy rövid időre átgördül az életünkön. Gyakorlottak vagyunk, könnyű
szerrel függetlenítjük magunkat a médium távolságtartó szuggesztiójától, s belépünk a vetített
képbe. Jól-rosszul, de benne érezzük magunkat. Ez annál is könnyebb, mivel a vizuális sodrás a
múltba visz. Egy régi-régi háborúba. Amelyet oly jól ismerünk a filmekből. Üldözők és üldö
zöttek konkrét történelmi szituációban. A világ legmegnyugtatóbb helyzete. Mindenki tudja
magáról, hogy hova tartozik, nincs ok a kétkedésre. Az üldöző üldöz, a menekülő menekül ez a világ rendje. Zavarosabb a helyzet úgynevezett békeidőben: ilyenkor nincs statáriális sze
repmegoszlás: bárki bármi lehet. Ennélfogva senkiben sem bízhatunk. Ha üldözők volnánk,
csak körülményesen ismerhetjük föl, kik is az üldözendők. A menekülők álcázzák magukat:
polgári ruhát öltenek, ennek megfelelő foglalkozásokat űznek, határozottan járnak az utcán.
Mindazonáltal nem mosható le róluk a szuverenitás piszka; egy jószemű megfigyelő azonnal
észreveheti őket. Nincsenek sokan, ennek ellenére mindent megkísérelnek, hogy beleolvadja
nak környezetükbe. Atavisztikus ösztöneik gyáva alkalmazkodásra késztetik őket, ezért több
nyire diszkrétek és udvariasak. Köztük vannak ugyanakkor a provokátorok is, akik bár a mene
külők alfajába tartoznak, nem röstellnek ennek hangot is adni. Ha mi is közéjük tartoznánk, is
teni funkciónk betöltése még nehezebb lenne: az üldözők ugyanis elképzelhetetlenül sokfélék,
általános jegyeik egyáltalán nincsenek. így aztán permanens szubjektív háborút viselünk depolarizált környezetünkkel, miközben várjuk a Nagy Testvért, aki kivezet minket ebből az amorf
és elidegenedett világból: neurózisunk forrásából - a népek tengerébe.
A háború, melyet Pierre Granier-Deferre A vonat című filmje bemutat, nem alacsonyította
le az embereket. Egy szinte transzcendens hatalom osztotta két félre őket: mindenki odakerült,
amit megérdemelt - ahol mindig is volt. Csak a viselkedések váltak pregnánsabbá: a menekülő
jobban félt, mert félelme nevet kapott; az üldöző jobban érezte magát, mert bosszút állhatott
mindazon hiányos ellátottságért, ami üldözővé tette. Bosszúja kielégítette a differenciát: belső
tartást biztosított számára. Az efféle tartás azután akkor is megmarad, amikor a konkrét körül
mények változnak: hiszen üldözőnek lenni éppúgy genetikailag determinált állapot, mint az el
lenkezője. Az igazi menekülőnek ugyanis van egy megkülönböztethetetlen specifikuma: valójá
ban sohasem tudja igazán, hova is tartozik a világ anarchisztikus látszatstruktúrájában. A vonat
főhőse - mindannyiunk szimpátiájának egyébként elkerülhetetlen élvezője - ezen egyedek
közé tartozik. Szimpátiánk azonban semmire sem elég: amíg nézők vagyunk, s amíg a rendező
története szabja meg reakcióinkat, bármily otthonosan is mozgunk a szituációban, filmbéli je
lenlétünk csak látszat: valójában egyáltalán nem az attitűdünknek megfelelő - a determinált szerepet játsszuk; részvételünk egyébként is asztrál beavatkozás: a történet megy tovább. La
guerre: c’est fini. A háború, amelyben élünk, a magunk háborúja: túlélhetetlen. Egy nagyon
szép, tiszta és kellemes film segít elfeledtetni velünk ezt a központi élményt.
Az idegen háború fátuma tereli az idegen sorokat. A kiragadott - a történet ismeretében
eleve motivált - helyzet azonban autoriter, legalábbis ami belőle ránk vonatkozik. íme a story:
tudjuk, kit sajnáljunk és kit gyűlöljünk. Amikor Franciaország legutóbb elvesztette a háborút,
az utcákon egymás nyakába borulva sírtak a Pétain-kormány szép zsoldosai: a katonalányok,
akiket a nép egyenruhájuk alapján szürke egereknek becézett. Sírnak a katonalányok, sírnak a
szürke egerek - egy elragadó sanzon szövege. Szeretnék olyan filmet látni, ahol ez a képsor
meggyőző és megindító, Trintignant vonzó üldözöttsége mellett, amit semmi esetre sem tud
nék nélkülözni, szívesen kiegyenlíteném a számlát: szívesen mellőzném végre a témát, mint a
bosszú forralóját, szeretném elévülni látni magamban azt, amit kegyetlenül ébren tart a huma
nista képzelet. Szeretnék játszani a gondolattal, ahelyett, hogy rettegnék tőle. Szeretnék egy
olyan vonaton utazni, amely bárhová magával visz, amelyben nem kell vállalnom a szerepmeg337

oszlás dichotómiáját, ahol sem pro, sem kontra nem kell egyik féllel sem azonosulnom; abban
a filmben, amely kellő távolságból szemléli a történéseket, s így lehetőséget biztosít az indivi
duálisnak arra, hogy önmaga reakcióival foglalkozzék. Jobban szeretném, ha filmnézőként nem
vennék el a szabadságomat, s a legízlésesebb formában sem kényszerítenének a biztosan ítélő
- az egyirányban utazó, a hatalom, az üldöző - szerepkörébe. Egy mégoly régi háború kap
csán sem.
1977. január 18.

Marc Monet: Léa télen
Az idő a filmrendező kezébe került. Az a két óra, amelyet egy, a környezőtől eltérő időmoz
gás követelésével töltünk, nem csak kiemel saját időnkből egy végtelenül mediális és misztikus
időbe, hanem egy olyan időkövetést kényszerít ránk, mellyel egyetlen ember - a rendező időérzékelését kell legalábbis elfogadnunk ahhoz, hogy a film egyáltalán élvezhető legyen. En
nek az időnek az építkezését azonban egy rendezőnél is önkényesebb hatalom: a történet szab
ja meg. Jobb esetben a történet és a rendező ízléses, dialektikus együttműködése.
Andy Warhol állókamerája tizenkét órán át filmezi az utca ugyanazon pontját - két kamera
dolgozik, nehogy a filmtekercs kicserélése során elvesszen néhány másodperc. Ez a film a mi
időnket hozza, de végignézni lehetetlen: az adott utcasarok közlekedését sem tudnánk ilyen
hosszan szemlélni, még ha módunk is nyílna arra, hogy - ki-ki érdeklődése szerint - egy-egy
szebb vagy csúnyább járókelőt szemével néhány méteren át kövessen. A kamera még erre sem
hajlandó: megvédi az időt, de ezáltal tökéletesen kizárta a cselekményt. Ami a kamera előtt el
halad, valamely történet képi időbeli sávja; egy-egy létezés történetének néhány pillanata rögzí
tődik: az a néhány pillanat, amíg az adott élőlény elhalad a kamera optikája előtt. Hiába az ön
zetlenség: az autoriter időoperációk közepette ez a filmi időtanulmány extrém kísérlet, mely
ismét csak a rendezőnek az időhöz való viszonyát jelzi. Járókelőkön kívül zajlik persze minden
féle más is, közlekedés, forgalom, incidensek, külső behatások. Mindez azonban a sarok törté
nete időben is, s melyik ember kíváncsi egy utcasarok történetére. A filmkamera nem arra szü
letett, hogy beavatkozás nélkül rögzítsen - ez a globális látószögű kamera Isten kezében van
- , hanem arra, amire minden egyéb kiskaliberű művészeti fegyver: hogy egy eseményt köves
sen. A kamera arra való, hogy mozogjon, s ne álljon. A film vágása során az idő - a rögzített
fény - kerül felszabdalásra és nem a cselekmény. A cselekmény csupán az időjáték berende
zett háttere: díszlet.
Ennélfogva minden filmi cselekvés eredendően szimbolikus: a láthatatlan történetre: törté
netünkre utal. Két órán át minden egyes film a maga eszközeivel. Ha a tökéletes megtévesztés
- az Istenhez való hasonlatossággal manipuláló bálvány - nem sikerül, azt mondjuk: a film
nek rossz a ritmusa. A jó filmnek a maga elképzelt idejével úgy kell két órán át magáévá ten
nie, ahogy egy rock-kompozíció három percének sűrítenie kell a közlés kezdésének, kiterjedé
sének és lezárulásának minden elemét: a teljes - modellizált, tehát idealizált, tehát szimboli
kus - szexust. Különben kielégítetlenül hagy: becsap. Hasonlóképpen kell sűrítenie a filmnek
is a maga 90-120 percében strukturális információját; az ettől eltérő játékfilm-hosszúságok
specifikumnak számítanak. Úgy tűnik tehát, hogy ha tudjuk: egy zenének x perc, egy filmnek
pedig x óra az ideális tartama, mindent tudunk az Időről. Pedig mindez csupán tőlünk szárma
zik. A megosztott filmhossz a burleszk utáni korszakban alkakult ki - félő, hogy egy kissé
hollywoodi időstratégia. Griffith még nem tudott igazán szerkeszteni, bár többet tudott a film
ről bárkinél az utána következők közül. Érthető, hiszen mindenre magának kellett rájönnie.
Átélt felismeréseit az utódok kollektív tapasztalatként alkalmazták: azaz elvetették, s megálla
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pították a filmnézés optimális idejét. Az idegek és a szem fáradékonysága, az agy befogadóképessége és egy csomó más fiziológiai határ kijelöli a rendező időterét. Az időérzékelés em
beri-fizikai törvényeihez alkalmazkodva nem lépheti át saját határait. Ha viszont a filmidőt
warholi időszemléltetésre használja fel, megfosztja a szemlélőt attól a vibráló időutazástól, me
lyen a filmrendező révén kívánt részt venni. A történések sora: a cselekmény ugyanis az idő
narkotikuma; a film, amely az idővel nem show-ként foglalkozik, nem élvezeti cikk: nem magá
val ragadó trükkfelvételek sorozata, mely illuzionista kábulatot eredményez, hanem alapanyag,
melybe mi vetíthetjük bele saját utazásunkat. Az Empire State Building filmezés másfajta totális - show, mint a benne mozgó emberkék megannyi egyedi története. Warhol filmje,
ugyanis az idővel valóban mint nyelvvel foglalkozik, mégpedig a neopozitivizmus minden
hipotézisét a gyakorlatban - az akció szuggesztiójával - szemléltetve.
A filmszemiológia, mely nem szemantikai tudomány, egy ilyen állófilmmel - egy ilyen infor
mációmonstrummal - mit sem tud kezdeni. A film szemiológiája ugyanis nem nyelvi kérdé
sekkel foglalkozik, hanem titkon az időt elemzi, mivelhogy a filmnek nem nyelve van, hanem
időstruktúrája. Minden nyelvi jelzés a filmben az idő egy bizonyos értelmezése. Ez csak úgy vá
lik nyelvvé, hogy mint formát, mások is alkalmazni kezdik ezt az adott időértelmezést. Hason
lóképpen strukturálják a történetet, s minél archetípusosabbá válik valamely szerkezeti infor
máció vagy visszautalás, annál messzebbre kerül annak időbelisége, annál kézzelfoghatóbb az,
ami a mi kétóránkban a vásznon lejátszódik: tehát a cselekmény, mely magával sodor, a mon
danivaló, mely elgondolkoztat.
A Léa télen című film egyike a rekonstrukciós modelleknek: a főhős halála után pereg vissza
életének eseménysora, s áll össze ebből egy történet, mely a mi kétóránkban végül szekvenciá
lisán logikussá szerveződik. Az időbontásnak ezt a módját - kevésbé neoromantikus keretben
- alkalmazta a sorozatban vetített legelső film is, a Szeretlek, szeretlek. A Léa télen a technika
- a metódus - tökéletes ismeretében: az időről való filmes tudás teljes birtokában készült, hi
bátlan, szórakoztató, szép és nagyon kellemes film. Jól érezhetjük benne magunkat, ennél
többre játékfilm nem lehet képes, s ugyanakkor nem vezet félre: mindaz, amit látunk, nem a
mi életünk - túl szép ahhoz: film. Film, amelynek két óráját, mint hangulatot, sejtjeinkbe épít
hetjük, s az akkor is meglévő anyag lesz, ha a történetet, mely az időt kitöltötte, rég elfelejtet
tük: a narkózis mellékkörülményeinek elmúltával tisztán megmarad az utazás emléke.
1977. január 25.
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Alain Robbe-Grillet: Transz-Európa Expressz

Az analízis nyilvánvalóan csődöt mond ott, ahol a környezet racionalitásai sötétebb rejté
lyekről tudósítanak, mint mondjuk a német romantika pszichológia előtti lélekidézése, vagy a
közkedvelt horror-történetek gyermeteg misztériumai. A környezet ugyanis, melyet könyv ese
tében a leírás, film esetében a képi nyelv hivatott tükrözni, eleve túl van minden lehetőségek
határán. Magában rejt minden misztériumot és minden örökséget, magában tartja a jelent és
minden jelenben lévőt, magába zárja az élőlényt, kiépíti annak elrendelt útjait, irányítja és aka
dályozza, de magában őrzi a múlt konzervjét is, a jelen bekerített délelőttjét az emlékek lidércfényével világítva be, de természetszerűleg jelenti a jövőt is, amely oly sötét, hogy szem át nem
láthatja - s mivel az áthatolás, az előrejutás kísérlete eleve reménytelen, a jövő ebben a kör
nyezetben tökéletesen érdektelen is. A környezet tehát az, amit egykor - amidőn még a
transzcendens közlekedés útjai hálózták be - teljességnek képzelvén, sorsnak, Istennek nevez
tek. Ma a környezetnek nincs neve. Mivelhogy a környezet minden említett determináltsága el
lenére, maga az esetlegesség. A környezet szó természetszerűleg alkalmatlan a meghatározás
ra, de legalább kellőképpen semleges, s tőlünk telhetőén pontos is. Környezetünket persze
megélhetjük sokféleképpen: Isten börtönének éppúgy, mint a határtalan lehetőségek birodal
mának. A lényeg mégis az, hogy bár az elrendeltségek, az egybeesések, a misztikus jelek, a má
gikus információk, az elkerülhetetlenségek és a kiszámíthatóságok elképesztő mennyiségű ese
ménye állandóan viliódzó filmként vetíttetik labirintusunk falára, nekünk magunknak ezen ese
ményekkel nincs kapcsolatunk. A körülöttünk pergő film médium, saját életünk médiuma,
mégsem léphetünk vele közvetlen kommunikációba. Ismerjük filmünk képi konvencióinak jele
it: ez a tudásunk tanulás eredménye. Ismerjük a film nyelvét, környezetünk képi szekvenciáit,
ismerjük a vágások technikáját, a kamera útjainak jelentéseit: a kiemelések, plánok, ráközelítések, céltalan mozgások élményét, a háttérzene fenyegető morajából tudjuk, hogy baleset, s ta
lán azt is, miféle baleset ér mindjárt bennünket. Védekezni mégsem tudunk, némán nézzük vé
gig saját vetített pusztulásunkat, abban bízva, hogy fizikai létezésünk az - autonóm - médium,
s magunk sértetlenül vészeljük át a kommersz jóslat bekövetkezését. Azon ismereteinkben bí
zunk például, melyeket individuálisnak nevezünk, így saját analízisképességünkben; mindab
ban, amiről azt hisszük: csak mi tudjuk, s ez a megkülönböztető helyzetünk - szellemi vagyon
tárgyaink mértéke szerint - , mint megismételhetetlen értékek birtokosait, őrangyalként megóv
a bajban. De a történet a környezet története, amelyhez az individuumnak nincs kapcsolódása.
Itt csak azon információk számítanak, amit mindenki tud: a konvencionális jelek, a mindenki
számára egyforma módon rejtett összefüggésekről szóló kinyilatkoztatások, a kollektív déjávu-k, melyekről csak látszat, hogy saját történetünk emlékei, holott mégcsak nem is egy másik
környezetből valók; az egész csupán egy megfoghatatlan jelenlét, időn és téren kívüli, ennélfog
va öröktől tartó öröklét a személy esetenkénti elpusztulása ellenére.
Nem így van persze, de hogy hogyan is van, végső soron mellékes.
A megfogalmazás az egyetlen, amit magunk választhatunk - ez a tényeken, melyekről sem
mit sem tudunk, aligha változtat. Robbe-Grillet a legpontosabb módját választja annak, hogy
ne vállalja föl a magát teremtőnek képzelő művész - a magát Istennek képzelő őrült - egyéb
ként tetszetős és nyilván nehezen nélkülözhető szerepét: nem definiálja a létezést, hanem leír
ja. Hogy ezzel új definíciót ad, s végső soron megváltoztatta tudatunkat, a mi hibánk, s az övé
csak olyan mértékben, amennyiben író és olvasó azonos lehet. Robbe-Grillet szerint ez az azo
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nosság mindazonáltal a lehető legteljesebb. Az olvasó újraalkotja a művet, mely a valóság egy
fajta leképezése. A befogadó tehát leképezi a valóságot leíró alkotást, ha a leírás pontos, az ol
vasó mint környezet visszaveszi a müvet. A körforgás ezzel végétért, a tömegkommunikáció az
után megteremti a körök nagyszámú párhuzamosát. A befogadó tehát akár ki is iktathatná a
médiumot, s egyenesen a valósággal állhatna szemben. A gyakorlatban így is él. A mű megal
kotása ennélfogva teljesen szükségtelen, de úgy tekinthető, mint az adott személy: az író mód
szere a valóságban való létezésre. Robbe-Grillet művei eljutottak az örömszerzésnek arra a fo
kára, ahol a befogadói élmény a befogadó saját élményanyagával tökéletesen analóg; informá
ciótartománya is itt mérhető: csak olyan információkat nyújt, melyek ismerősek, az öröm az ismerősség öröme - az ismerős borzalmak öröme - ; annak aki valóban idegen ebben a világ
ban, idegenségéről tehát mit se tud, Robbe-Grillet értékelhetetlen.
A mű valódi értékelésének csúcseredménye ugyanis az analízis csődje; a befogadó, vagy a
néző Robbe-Grillet-t úgy élheti át, mint egy közvetlenül vele történő élményt: Robbe-Grillet
éppúgy részese létezésünk síkbeli képének, a körénk vetített film történetének, mint a környe
zet bármely más részegysége. S végső soron a vele zajló kommunikációnk is ugyanilyen eset
leges: pontosan nem tudjuk, mit jelent, de tapasztaljuk létezésünkre kiható jelentőségét, érzé
keljük a kontaktust, mely vele éppolyan kiüresedetten transzcendens kapcsolat, mint bármely
más létezővel, a matéria bármely más élő vagy élettelen formációjával.

*

*

*

Akció Alain Robbe-Grillet Transz-Európa Expressz című filmje előtt

A leremvilágítás nem ég. A terem előterében - szemben a közönséggel - asztali lámpa fényé
nél, egy asztalnál, fotelban ülve tartom meg Robbe-Grillet-ről szóló előadásomat; jegyzeteim kite
rítve az asztalon az égő lámpa, egy olló és egy hamutartó mellett. A z előadás kötetlen, s viszonylag
rövid, a jegyzetek azonban meglehetősen bőséges és pontos elemzések: az adatok mellett önálló
értékeléseket és levezetéseket, alternatív megközelítéseket is tartalmaznak. A csupán egy példány
ban leírt és részben felolvasott jegyzetek segítségével az új regény előzményeit és történetét, s a
Robbe-Grillet-oeuvre néhány fontos darabját kívántam ismertetni.
Az előadás utolsó mondata - egy Robbe-Grillet idézet („a tragédia ellen harcolva az ember
szükségképpen aláveti magát a tragédiának") - előtt kérem a teremvilágítás bekapcsolását. A le
gépelt jegyzeteket összerakom, s az ollóval függőleges csíkokra vágom a lapokat. A papírszeleteket
összekeverve a vetítővászon alá helyezem. Az asztalon lévő tárgyakat egy székre teszem, a fotelt el
viszem a terem előterének egy másik pontjára, egészen a falhoz, s háttal a falnak helyezem el. Az
asztali lámpát a fotel elé, a földre teszem, s ernyőjét úgy döntöm meg hogy felfelé, kb. 50 fokos
szögben adjon fényt. Újra az asztalhoz megyek, felemelem, megfordítom, előző helyén lapjával he
lyezem a földre. Visszatérek a fotelhoz, beleülök, s ily módon a közönségnek oldalvást, de inkább
egy kicsit háttal fordulva felolvasom a mellékelt szöveget; a lámpa az arcomba világít.
1976. december 10.

Luis Bunuel: Viridiána
A fegyver és a könyv, ezek az eszközök segíthetnek minket a győzelemhez - kiáltja Mussoli
ni, s hogy minden kételyt eloszlasson, lehajol, s az előadói pult alól kiemel egy fegyvert és egy
könyvet, és felmutatja azokat a gyülekezetnek. A tömeg az akcióval nyomatékosított informáci
ót eszén túl szenzitíven: tehát szívével is követni tudja immár, s boldog: a felmutatott tárgyak
valóban az elhangzott szavak első jelzőrendszerbeli megfelelői; a látvány - bárki is idézze elő
- önmaga bizonyítéka: a Vezér nem hazudott, tudja, mit beszél, igaza van. Mussolini elégedet
ten áll, kissé behúzza a nyakát, fejét hátraveti, végigtekint a sokaságon. Tökéletesen sikerült
megértetnie szándékát. Érzi, hogy zseni, az információátadás szupermédiuma. Kezét karbafonja, mosolyog: őrültet játszó színész. Művészete individuális és komplex: a hatalom - minden
alkotó művészet végcélja - az ő számára kiindulás; műve - a fasiszta Olaszország - totális
koncept: a mozgáskomplexumon és a mellékes történelmi kihatásokon túl egyszerű és precíz,
bár lerögzítéseiben kissé elnagyolt terv; az időmúzeum egyik értéke és halhatatlan alkotása.
Mussolini nem Isten báránya, de nem is a Sátáné: a tömeg a művészt tiszteli benne, aki a kife
jezőeszközök ilyen sokaságával bír. Szegény színházát a gazdag közönség végeláthatatlan töme
ge látogatja, akik felkészült befogadók, úgyszólván egyenrangú partnerek: nem csak megértik,
de át is sajátítják a közlést, az információ megsokszorozódik bennük, s terjed, amíg csak a tü
kör, mely valamennyiük töredéklényének esszenciáját mutatja, él és tükröz.
A Vezér az egyetlen művészfajta, amely képes szert tenni valódi tömegbázisra, az egyedüli,
aki kollektív művészetet teremt, aki képes bevonni a népet az alkotói folyamatba. A divatdiktátor halála vagy bukása azután egycsapásra elmetszi a folyamatot; a jelvények, a ruházatok,
a gesztusok és az artikulációk lehullanak, a nép újra szűz matéria, újra ott áll nyitottan és tiszta
szívvel a várakozás állapotában.
A művészet, mely megértetésre tör: hatalomra tör - önnön igazságában vakon bízva leg
alábbis mint alternatívát szeretné azt elfogadtatni. Az, hogy spirituális vagy materiális érdeke
önmagát népszerűsíteni, végső soron mindegy: számára mindenképpen a Vezér a csúcsirány.
Mivel hisz az offenzív közlésben, hinnie kell a megcélzottak potenciális tömegében: számára a
Vezér csak akkor ignorálható modell, ha fanatikussága és magabiztossága mellett paradox mó
don vak és ostoba is.
A világos és őszinte művészet hatalomra tör: hatalomra és ellenhatalomra. A művészet for
radalmai nem allegóriák a társadalomra, hanem társadalmi mozgások: a művészet a funkcio
nalizmusba kényszerített világ ösztöne; a nem-cselekvés, nem-fejlődés szublimációja. Ennél
fogva minden új irányzat természetszerűleg, s nem a fejlődés követelményének megfelelően
hatalomátvétel, de mindemellett olyan mozgás, amelynek sohasem lesz beleszólása semmibe,
mert sohasem lesz képes áttekinteni az egészet, mert sohasem lesz - alkatánál fogva nem
lehet - jelen a történéseknél. A művészet a társadalmi mozgás alsó rétege, a hatalom, amelyre
tör, kicsinyített változata a gyakorlati életnek. A művészet ellenforradalom, de nem túl
veszélyes. A politikai, vagy mondjuk így: történelmi hatalomnak nem alternatívája, hanem
mozgásbeli kiegészítője. A valódi alternatívának az elmúlt évtizedekben sikerült ténylegesen
kifejeznie magát a pop-kultúrában, a szürreális álom vásznáról lezúdult démonok tömegében.
A sztár valóban csillagember, tanítja David Bowie; s az elmúló század - a filmsztárokon át a
rockzene küldöttéig - a külső behatások olyan nagy számát s a genealógiai fejlődés olyan
gyors mutációit mutatja fel, amely mint szuperprogram talán csak az Atlantisz utolsó
generációjának élményéhez hasonló. A sztár: Messiás, valamennyi sztár az, s együtt képezik a
krisztusi egyszemélyes metódust, vagy csupán - hiszen még csak tíz-tizenöt effektiv évről van
szó - előkészítik egy majdan rekonstruálhatatlan módon a talajt annak érkezéséhez, akit
egyébként meglehetősen pontosan meghirdettek.
Jól tudjuk persze, hogy ez a kísérlet nem sikerült: a szeretet gyermeteg vallása, a hippizmus,
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a drogok és más egyebek - nyílván a program hibájából - egy minden eddiginél agresszívebb
és rémületesebb terrorvilágot teremtettek: olyan háborús fejlődést indítottak meg, amelyhez
képest Mussolini show-it valóban annak tekinthetjük, ami: futurista színház, mely egy abszurd
formanyelven, szimbolikus jelek és gesztusok kifejezőerejével villantott fel egy kívánt világot, s
eljátszotta kissé Flammarion-szerűen naiv elképzeléseit a jövőről.
A rock-program csődje mindazonáltal nem egészen nyilvánvaló. A tömeg, melyet kitermelt,
rettenetes bár, de a műfaj legfontosabb hírei ismét egyre pontosabb és egyre egyértelműbb
szignálok. Tagadhatatlan, hogy újra 1963-ban vagyunk, s amit az előző évtized elrontott, az új
- javított - program megpróbálja helyrehozni, vagy legalábbis - ennyi bizonyos - : tisztázni.
Kikristályosítani az amorf poklot, megindítani ezt a látensen már régóta létező háborút, s ez
valami vadonatúj führen jelenség: olyan történetesen, amiben már az új nép hisz. Érezhetően
gyönyörűséges korszak száguld felénk, s magával sodor. Az ellen, hogy kívánjuk ezt az utazást,
s megintcsak egy önmagunkból kivetített esszenciáit személy révén; az ellen, hogy fiktív de
mokratikus tömeg helyett magunk is valódi klasszikus tömeggé váltunk, semmit sem tehetünk,
hiszen eufórikus örömmel várjuk a fejleményeket. De tudnunk kell mindenképpen: ez a meg
változott háborúforma sokkal őrületesebb bármely eddiginél: tripháború - átláthatatlan és ki
számíthatatlan, s mindemellett rendkívül hosszadalmas.
Minderre a következő évek választ adnak. Mindehhez a művészetnek nem lesz semmi köze.
Pilinszky János szerint a szürrealizmus a metafizika művészete. Otto Muehl, Brus, Nitsch és a
többiek öncsonkító, kegyetlen világa a művészet igazi végpontja: a véres önkínzás antimazochista és deszexualizált rémlátomásaiban a művészet is eljut végre a démonizmus médium
fokára, de hatása ettől még nem lesz: bármily szimpatikus és tiszteletreméltó is legyen, ha
tényleg nem jut eszünkbe másik dimenzió, a művészet e ponton felszámolta önmagát, s Gün
ter Brus véres, szétszabdalt teste egy hirtelen lebbenéssel eltűnik a semmiben: a pszichedelia
fekete lyukaiban. Amikor Dali kijelentette, hogy a Franco-Spanyolország a század legnagyobb
műalkotása, a maga szemszögéből pontos meghatározást adott. Dali ugyanis szuperindi
viduum, az az embertípus, amely Ortega y Gasset szerint bármily hírre és hatalomra tesz is
szert, sohasem lesz képes irányítani a történelmet - története a monstrumok szuverén törté
nete. Épp ezért Dali nem is csak egyszerűen művész, a szó pusztítani - építeni értelmében. De
mint épelméjű ember, nem tagadja, hogy hatalomra tör, s hogy a Franco-modell az, ami neki
nem sikerült.
Bunuel hasonlóan egyedülálló lény; ha használja is valamely megjelölhető irányzat elemeit,
ez csak az irányzat rangját növeli. Bunuel rég nem szürrealista: az a világ, mely érdeklődési
mániájának terepe realitás alatti és nem fölötti. A szereplők osztályok és rétegek nevetséges tí
pusai: burlcszk-figurák; Bunuel filmjei azért olyan szórakoztatóak, mert intelligens distanciát
képes teremteni gyűlölete és fölénye között, s filmjeit a saját szórakoztatására készíti.
A Viridiánára mindez kevésbé áll, feltéve, ha nem számítjuk annak a hősnő megmentésére
érkező rendőrautó jólismert dramaturgiáját, s elfogadva ezt a dramaturgiát - például a kol
dusok ellen kialakított ellenérzésünk alapján - , nem felejtünk el fellélegezni, ahogy Bunuel kí
vánta. A Viridiánában minden réteg meg van indokolva, csak a rendőri nem: ez utóbbi filmbéli
funkcióját tekintve egyértelműen pozitív. Egyébként ebben az évben - 1961-ben - készült a
rendőrterrorral záruló Öldöklő angyal is. Bunuelnél ugyanis minden egyértelműen pokoli; mint
e pokol aktív alkotóegységei között nincs különbség sem osztályban, sem egyedben, sem or
szágban. Mindannyian a maguk szerepét töltik be egymás meggyötörtetésében. A tudásnak ez
a radikális volta könnyűszerrel engedi meg érvényre jutni a filmek szórakoztató jellegét.
Bunuel egyre bölcsebb, és egyre jobban kiszolgálja nézőit: egyre több kommersz elemet hasz
nál, s azokat már egyre kevesebb iróniával. Irónia csak az új formának járt. E módszer ettől
kezdve nem alakítja, hanem tükrözi a néző igényeit, ebben rejlik Bunuel szuggesztivitása. Ettől
marad mindvégig szuverén, aktuális pedig attól, hogy soha senkinek sem ad felmentést: nincs
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kímélet egyikünknek sem, és ahol nincs felmentés, ott nincs nyitás sem: a néző nem talál követ
hető elemet, nincs kivel azonosulnia, ismét magára marad, holott vezérmédium híján önmagá
val nincs mit kezdenie. Bunuel tehát hatástalanul építkezik tovább, konzekvensen népszerű al
kotásai mellett így marad végérvényesen száműzetésben, mert nem hajlandó, mint a nagy spa
nyol progresszív: Carlos Saura pozitív hősök szögeit verni a társadalom megváltásra váró testé
be, nem tér meg a szimbolikához, s nem kreál olyan szereplőt, aki kárpótol a sok környező
rosszért, amit személyi kontrasztja különösképp kihangsúlyoz. Viridiána lénye a visszataszító
tulajdonságok gyűjteménye; abberrált jóságával és emberbarátságával el is szabadítja a poklot,
mert keresztényi eszméktől fertőzött agya nem ismeri a bűnt, csak a bűnbánást, s nem ismeri
sem önmagát, sem környezetét. Nem ismeri a szeretet sem, habár gyakorolja. Mindazonáltal
nem ezért nem sikerül. A nép megalázható az alamizsnával, de bosszút áll. A jóság mindig el
nyeri méltó büntetését. Bunuel számára ez a tény természetes, nem kíván analízist. O ugyanis
kívülről szemléli a kort, amelyben él: ez ad neki lehetőséget a túlélésre az újabb időmeteor-becsapódás óráiban.
(Az előadást bal kézzel magasra tartott pisztollyal olvastam fel a jobb kezemben tartott papír
lapokról.)
1977. február 11.

H Ú SVÉTI ELŐ A D Á S

Luis Bunuel:7cyi2i
„Ne higgyétek, hogy én békét hozni jöttem. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássák a
földre, hanem hogy háborút. Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő aty
ja, a leány és az ő anyja, a meny és anyósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő
házanépe." (Máté 10,34, 35, 36)
És e Máté evangéliuma szerinti szavak után Krisztus átugorja az árkot Bunuel Tejút című
filmjének utolsó képsorában, míg a vakok, akiket az imént gyógyított meg, hosszan méregetik
botjukkal az árok mélységét és meredekségét, míg végül óvatosan leereszkedve átbotorkálnak
rajta. Továbbra sem látnak tehát. A csoda, amelyről beszélnek, mégis megtörtént.
A csoda a megváltás gesztusában rejlik, a csoda a vezető puszta jelenléte, a csoda maga a
charisma, amelyben hinni lehet, a csoda a mondat, mely más mint a környezet beszéde, a lát
vány, mely szebb, mint a környező látványok, a hang, amely kiválik a sokaság morajából s meg
változtatja azt: a csoda a periódus, melyben az ige megtestesül, melyben a létezés értelmet
nyer, s az individuális feloldódhat a kozmikus közvetítő személyének kisugárzásában, átadhatja
magát a sodrásnak, mely átsüvít a test és a tudat látszathatárain, s a teremtményt felszabadítja
az ego öröklött rabságából. A vakok látnak: összetörhetik tükreiket, mert helyük immár egy to
tális rendbe illeszkedik; az ördöngös megbékél magával, mert az információ, melyet kapott,
megszabadítja a belső vívódásoktól. Az apostolok elszánt hittel sorakoznak fel a vezér körül,
hogy az anarchista sztár, az idegen küldött programját átsajátítva, majdan megalapítsák az álla
mot: az egyenlőség kísérleti államát, ezt az egyszemélyi utópista koncepciót, mely a program
adó eltávozása után - a delejező erő hiányában - erős hatalommá alakul ugyan, de az eredeti
intencióktól teljesen függetlenül.
Jézus közvetítésével a Földön csak egy újabb átkozott emberi szisztéma keletkezett: a ke
resztény világhatalom. A Vezér mindazonáltal nagyszerűen látta el saját feladatát; a program
legfontosabb eleme az anarchia világos alapmódszere volt: az ellenkező hirdetése. A tanítás al
legorikus jelentéseit a tömeg ezerféleképpen értelmezhette; a szemiológusok nem kevésbé.
Szürrealizmusának és tárgyi szimbolizmusának lényegi jegye azonban maga a divatostól elté
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rő filozófia volt: egy valójában klasszikus - s ennélfogva eredendően reakciós - keleti és
görög alapokon nyugvó létmodell hirdetése, melynek tartalmi tökéletességén túl a botrány volt
a legfőbb közvetítő eszköze. A názáreti utópista mindent támadott, ami fenntarthatta az adott
- a mindenkor adott - társadalmat: támadta az államot, a papságot, a családot, a vagyont, az
individualizmust. Reakciós tanokat hirdetett: ősi, isteni rendet; olyan világképet, melyben az
ember nem a teremtés középpontja többé; a törvény betartására, a hatalom tiszteletére nevelt.
Tökéletesen szembekerülve ezáltal korának progresszív gondolkodóival. Szabadság alatt a léte
zés fontosságának tudatától való felszabadulást értette, szeretet alatt a matériában való sze
mélytelen létezést.
A program a médium jelenlétében sem valósulhatott meg; Krisztus effektiv tömegbázisa va
lójában minimális; kihatása a maga idejében inkább csak a beavatottaknak szólt: a rajongók ér
zékenyebb rétegének. Ennek növelésére a végszükségben bevezetett csodák sem voltak elegen
dőek. Legendája eljutott Rómáig, de félreértésektől terhesen; Jézus pillanatig sem volt korá
nak vezető személyisége. A modell azonban, melyet felmutat, valóban Istentől származó kép:
de ez a kép egyetlen személy allegorikus információja, mely az időtől és tértől függetlenül
adaptálható ősképe a tájékozódni képtelen emberiségnek. Jézus viselkedése és magatartása
nem csupán tanulság, hanem kód, mely a hasonló jelenségek megértését segíti. Krisztus a való
di anarchiától óv: a méltatlanok és avatatlanok egyenrangúságától. Egyenlőség alatt a termé
szettel való együttélést érti, de egy hierarchikus emberi társadalmat. Olyant, ahol mindenki
egyaránt fontos, mert egyenlősége abban áll, hogy éppoly meghatározott helye van a kozmikus
struktúrában, mint bármely embertársának; de ha az elem elmozdul erről a helyről, az az egész
építményt veszélyezteti. Utópisztikus kommunizmusa a testvériségen alapul és nem az egyenlő
ségen. Filozófiája - magatartásával ellentétben - rendkívül elvont: concept-art, melyet a tanít
ványok óvatlanul megkíséreltek kivitelezni. S a megvalósítás ezután már természetszerűleg
egyenlő a koncepció halálával. Jézus akcionizmusa: a filozófia demonstrálása önmagában befe
jezett műalkotás, mégpedg az azonosulás ideális módján. Anarchiája egy abszolút rend követe
lése a lokális és belső lázadások korában - retrográd tan a forrongó Galilea földjén. Archai
kus radikalizmus az aktuális eszközök felhasználásával. A keresztény egyháznak ehhez már
semmi köze. Szabályos és érdektelen építmény: képhamisítás és akadémikus művészet.
A származás és genetika objektív következményeként például egy huszadik századi spanyol
középosztálybeli férfi úgy kapja a kereszténységet, mint az eredendő bűnt: életre szóló kereszt
ként, melyet azután értelmetlenül vonszolhat az úton megannyi sorstársa mellett ideje végez
téig. A totalitárius egyházi diktatúra által mindenkire rákényszerített Imitatio Christi, ez a ru
tinhit és rutinszenvedés felszínén sem emlékeztet a zsidó anarchista gyönyörűséges mazochista
Golgota-tripjére és kínhalálára.
A méltó interpretáció a modell dialektikus átalakítása. A teoréma azonban ugyanaz: ellenál
lás minden fennállóval szemben. S ragaszkodás a legősibb rítushoz: az egységhez, az egyetlen
rendeltetéshez. Nincs más cél, mint az adekvát feladat megtalálása, mely sohasem lehet más,
mint csatlakozás valami elkerülhetetlen áramlathoz: az emberfölötti intézkedés elfogadása, a
Vezér alakjának és személyének felismerése: az alázat - a személyi egzisztencia, az úgyneve
zett szuverén gondolkodás felszámolása: a szolgálat. Az önmagától függetlenedő ember nyitott
az érkezésre, nyitott a pillanatra, nyitott a változásra: a változás és a változást hozó személy fel
ismerésére. Hogy elkerülje a kreatív forradalmárok pitiáner hatalmát: a nyers erőszakot.
Luis Bunuel zseniális alkalmazkodóképessége, mellyel mindig képes volt megtalálni a
szembenállás stabil pontját, konzekvensen vezetett az egyre komorabb avantgarde-ból a kom
mersz tiszta és örömteli kegyetlenségéhez. Bunuel felismerte: a beteges intellektualizmus korá
ban a szórakoztatás anarchia. Képletei egyre sötétebbek és egyre vidámabbak. A szkepszis és a
humor a fogyasztható mű összetételének törvényei szerint adagolva jóízű tápláléka ama bur
zsoáziának is, melyet eredetileg megmérgezni kívánt. Tulajdonképpen nincs másról szó, mint a
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gyűlölet metodikájának változásáról. Bunuel azáltal, hogy divatos közönségfilm-rendezővé vá
lik, a progresszivizmus divatjával fordul szembe. Ezáltal marad aktuális. Az anarchia
aktualitása ugyanis nem más, mint egy-egy kellőképp rövid pillanatig a tökéletesen ellentétes
orientáció felismerése. Olyan fordulat ez, mely tömegméretekben váratlan, s amellyel e
felkészületlen tö-meg valamiképpen informálható a várható változásról.
A mágia, mely előhívja a rettegett relikviákat, felszabadít a rejtett félelem alól: azáltal, hogy
félelmet kelt - megfogható félelmet, mely közelebb visz a megfoghatatlanhoz. Az eszköz, me
lyet használnia kell: ismerős - ez a megrázó ismerősség hordozza a felhasználás új jelentését.
A nosztalgia, a szadomazochizmus e kedvelt érzelme ezúttal magára a kegyetlenségre irá
nyul; a jóság, az egyenlősdi és az etika korára reflektál. A változás folytonosságát jelzi, a rend
igényét, a kozmikus orientációt. A szabadság fantomjának érintését, amidőn a kivégzőosztag
előtt a hasonló című filmben Michel Piccoli így kiált: Le a szabadsággal! A Vezér vágyának fel
tűnését, s érkezésének, jelenlétének szentjánosi hirdetését.
A kívülről jövő hírre s nem a belső úgynevezett lelki folyamatokra figyelő ember könnyű
szerrel változtatja meg elveit, mert nem önmagát tartja a legfontosabbnak immár, hanem he
lyére és feladataira koncentrál, s csupán egyetlen konzekvenciát ismer: az alkalmazkodást. Mi
vel létezése független, mindössze elfogadja a megváltozott szükségességet; az egyetlen, archai
kus igazságba vetett hittel vállalva és tudva a mindenkori vezér krisztusi figyelmeztetését: „És
gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, megtartatik."
1977.április 8.
Luis Bunuel: Andalúziái kutya /Aranykor
(Zene: DAVID BOWIE: Future Legend / Diamond Dogs)

„Volt egyszer . . . egy erkély az éjszakában. Egy férfi borotváját élesíti az erkély közelében.
Az ablakon át az eget nézi és látja, am int..."
így kezdődik az Andalúziái kutya forgatókönyve. Aztán a kiélesített borotva a holdat eltaka
ró felhő képével megerősödő jelentés birtokában szétmetszi a szemgolyónkat.
Ami ezután történik, az - mint látvány - már nem a szem érzékelése, hanem a látóidegek
sokáig megtagadott víziója: az egykori látvány pontosítása - a képek jelentésének kivetítése. S
ez újra csak kép: a gondolat képben járja be a vak értelem útját, s a végeredmény: az, hogy a
megváltozott tartalom csak újabb kép, a gondolat önálló létezésének lehetetlenségét bizonyítja.
Mindazonáltal ez a legtöbb, ami tehető. A szemgolyó szétmetszése a felszabadítás akciója:
anarchista képsor. A felszabadított asszociációk ugyanakkor csak látszólag kötetlenek; bár az
Andalúziái kutya asszociátumai - az egyes kapcsolódások - tetszés szerint kicserélhetők hasonlóakra, s ennélfogva akár esetlegesnek is mondhatók, a kapcsolódás folyamata megszabott
és változtathatatlan: a felszabadított képzelet nem lépheti át országának határait, csupán a szá
mára kijelölt térben mozoghat szabadon.
A Bunuellel azonos nép számára az Andalúziái kutya valamennyi képsora ismerős; ha még
oly pontatlan is egy-két megfogalmazása, a folyamat - a belső látás kezdete utáni folyamat valóságossága tagadhatatlan. Aki más fajhoz tartozik, annak az andalúziai kutya ma is éppoly
idegen és érthetetlen, mint annak előtte. Ez az, ami abszolút érvényességét bizonyítja. Ettől
szuverén, autonóm és tökéletes. Rémlátomásai nem az álom könnyed és befolyásolható utazá
sainak szimbólumai - egyáltalán nem szimbólumok - , hanem a valóság reális visszavetítése,
miután bejárta az agy embertelen poklait. A kimetszett látóidegek képei így egy ellenség kezé
re jutnak: ép pupillákon át a legfeltáratlanabb agytekervények látósejtjeihez érkeznek; a felve
vőnek újra elölről kellene kezdenie az egész folyamatot ahhoz, hogy ismét leperegjen a film
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egyszer már bejárt köre. A teljes értékű befogadó abszurd igénye itt jelentkezett talán először
ilyen pregnánsan - s ez a néző felé irányuló lehetetlen tolerancia és tisztelet maga volt az
anarchia. Nem közléseik módjában és tartalmában: ebben a szándékukban emelkedtek a szür
realisták a realisták fölé. A botrány mint információ, a katarzis mint tanítás külön kategória: az
aranykor idejének ezek az eseményei függetlenek a művektől - még ha szándékuk volt is, levá
lik róluk - , s egy másik vonulat, egy másik történelem részesévé teszi őket. Egykori botrány
értékük azonban ma is pontosan megmondható. Mivel ezek abszolút értékek: nem változnak; a
mű belső értékei viszont - főként mivel a korszakos művek ahelyett, hogy összegzésükkel le
zárnák, megnyitják a korszakot, s megindítják az epigon gondolkodás áradatát - , e belső érté
kek átalakulnak. Az Andalúziái kutya mítosza ma fontosabb, mint a szürrealisták szerelme: az
isteni márki művészete. És végső soron nem a megváltozott közlésmód, nem az asszociatív
szerkesztés miatt, hanem tartalma miatt, melyre lehet azt mondani ugyan, hogy ezúttal is a for
ma, de amely más formában is ugyanaz. Nyilvánvaló, hogy új botrányokra van szükség, új mű
vekre, vagy talán éppen arra, hogy ne legyenek botrányok. Az Andalúziái kutya klasszikus
művé öregedett, de mindörökre avantgarde - mert előttünk jár, amíg csak a kiélezett borotvát
nem emeljük a magunk keltette rémülettől tágranyílt pupillánkhoz - amíg nem készítünk ilyen
értékű képsort - , hogy függetlenedve a látvány tanításától megteremtsük saját környezetünket:
hogy a faj genetikáját széthasítva a magunk értékrendje szerint csoportosítsuk a kiválasztandó
képek szekvenciáját.
„TAVASSZAL" - rajzolódik közben az égre. Minden megváltozott. Vég nélüli sivatag. A fő
szereplő és a fiatal lány mellkasig a homokba temetve. Vakok, ruháik szétszaggatva heverednek mellettük. A nap tűz. Egy rovarhad falja testüket.
így végződik az Andalúziái kutya forgatókönyve. Drop out. Ki előtt lenne kétséges, hogy ez
az állapot is szent és tökéletes ahhoz képest, amit úgynevezett ép szemgolyóval és ép aggyal
például az ablakon kinézve látunk.
*

*

*

A zene, amit bevezetőként lejátszottam, szoros - időbeli - kapcsolatban áll a filmmel, me
lyet ma újra láthatunk. David Bowie felvétele ez: a Diamond Dogs. Mint ahogy az 1975-ös
Bowie-turné koncertjeinek bevezetője az Andalúziái kutya levetítése volt. Bowie egy, a filmnél
és az intellektusnál tökéletesebb médiummal tudósít benne az új faj megjelenéséről: a gyönyö
rű, kegyetlen és félelmetes gyémántkutyákról, a jövő népéről. Ez a médium: a zene és a habi
tus. Bowie köpenyként teríti vállaira a háttérvetítést - a New York-i utca vásznát: élőben
beszél és mindenki nyelvén. Bowie szürreális vízió: megjeleníti a látomást, s ezzel realizálja.
Bunuel a démonikust mutatta be, Bowie a démont. A jelentés félreérthetetlen: ez nem rock
and roll, ez fajirtás - kiáltja az ujjongó tömegnek. Botránynak nyoma sincs. Mindez tökélete
sen jellemzi a környezetet. Az elszabadult vérebek környezetét. Az Andalúziái kutya víziójának
rehabilitált valóságosságát. Bunuel arra tanít, hogy a félelem vonzó és gyönyörű. Bowie megal
kotja a démont, a félelem angyalát. A rettegés világában, melyről mindketten tudósítanak,
megszűntek a határok. Bunuelről mindig is tudtuk, hogy ez a belső világunk; Bowie-ről tudjuk,
hogy ez a környezetünk. Mindkét közlés végtelenül megnyugtató: ez hát az Atlantisz. Aki
elmulasztotta volna Bunuel borotváját, azt most a Nagy Testvérre vágyódó Diamond Dogok
szabad és örömteli futkározása bűvölheti el.
(Zene: DAVID BOWIE: Big Brother)

(A bevezető és a befejező zene alatt a Diamond Dogs lemezborító diáit vetítettem.)
1977. október 14.
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TÉRISZONYBAN

SZENVEDÜNK

(Előadások a GANZ-MAVAG Művelődési Központban)

T É R ISZ O N Y B A N SZE N V ED Ü N K I.
Burleszk-összeállítás
Lupino Lane: Lupino, a katona
Buster Keaton: Ifjabb Sherlock Holmes
Mack Sennett: Dodó, a zsoké
Stephen Roberts: Tériszonyban szenvedőknek
Buster Keaton: Összerakható faház
1895. december 28-án a Boulevard des Capucines 14. szám alatt egy vonat befutott a La Ciotat-i pályaudvarra. Az idők, dimenziók és terek transzpozíciója - a közvetítés csodája - rituá
lis eseménnyé formálta a film első bemutatóját. A tapasztalatlan nézők elveszítették a fejüket:
az első nézőtéren kitört a pánik. A spiritiszta szeánsz megidézte az elpusztult időt. Megkezdő
dött az időutazások korszaka; a sátán megörökíthetővé vált. Mindazonáltal továbbra is az átté
telek bonyolult öltözékében. Az aktuális kép, mely az adott pillanatban is közvetíteni képes,
csak később alkottatott meg: ez a televízió, mely azonban végképp az emberiség kezébe került.
A televízió a totális hatalom eszköze, egy újfajta háborús metódus, a legnagyobb találmány. A
televízió mellett, mely valóban közlekedési eszközzé vált, a film mindvégig transzcendens infor
mátor maradt: egyetlen személy vagy egyetlen hír közvetítője: ‘zolált üzenetanyag - megannyi
kinyilatkoztatás, melyek mindegyike isteni léptékű, s ennélfogva bálvány, faragott kép, „maga
az ördög" (Bálint István).
Abban a korban - melyben élünk - amikor úgy hisszük, mindent tudunk a filmről, s nem
rémülünk meg, ha Manóié Marcus géppisztolyos rendőrtisztje szembefordítja velünk fegyverét
s leadja ránk a sorozatot, könnyen megtehetjük, hogy nem vesszük észre környezetünk filmsze
rű dimenziótlanodását. A film közel száz éves, s ha az épp általa nem kis mértékben befolyá
solt időgyorsulást nem számítjuk is, ez éppen elég ahhoz, hogy a filmes gondolkodás - a film
nézői tapasztalat - genetikailag evidens állományként adódjék tovább. A filmidő éppoly ter
mészetesen követhető számunkra, mint ahogyan a síkot képesek vagyunk térként érzékelni; mi
vel az időt számunkra a film perspektivikussá tette. A tartamok, valamint a múlt-jelen relációk
mellett természetesen beszélhetünk téridőről, s ez a tudás már a kozmikus információkhoz kö
zelít. Mindezt az áttétel - a médium - teszi lehetővé, mert minél bonyolultabb közvetítő
rendszer révén érzékeljük a valóságot, annál nagyobb spektrumban vagyunk képesek azt
áttekinteni.
A szimbólumok és metaforák, az egykori művészet kitörési kísérletei, csupán a maguk di
menziójából nyitottak egyetlen utat az ég felé; a tartalom és a forma Jákob lajtorjájának két
ága, melynek lépcsőin - az áttételrendszer fokain - közlekednek a jelentés angyalai; de mind
ez csupán álom: szürrealista strukturalizmus. A film a művészet képében jelenik meg, de egy
olyan érzékelésre tanít, amely mellett a pusztán saját anyagával küszködő művészetnek nincs
többé lehetősége; a film a század legfontosabb eseménye - kopernikuszi forradalom, mely
odysseusi utazásokat tesz lehetővé mindannyiunk számára pusztán a matéria szuggesztiójának,
az individuum időstratégiájának narkotikumával. A rendező anyagának médiumává lett, s míg
az anyag belső törvényeivel bajlódik, elkerülhetetlenül a teljességről ad hírt - személyi kvalitá
saitól függő mértékben, de mindenképpen másfajta módon, mint ahogy szándékában állt. A
film ezen elmúlt közel száz év alatt műfajból gondolkodásmóddá lett; lassan már csak a filmvá
szon realitását fogadjuk el, a környezetünket a film igazságán teszteljük; környezetünket úgy
nézzük, mint egykor a filmet, s ha valamely filmjelenet megismétlődik - például egy utcai tá
madás - , azt csupán rossz utánérzésnek könyveljük el. Érthetetlennek tartjuk, ha valaki úgy vi348

selkedik - pl. ha olyan modortalan - , mint valamely modern filmhős. Filmen ugyanakkor
mindez természetes, logikus és akceptálható, mivel kontextusban van, nem úgy, mint a környe
zet. Mindez még csak egyszerű tükörfordulat: a tökéletlen valóságot fordítjuk szembe a tökéle
tesebb filmvalósággal. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, nem relációcseréről van szó, ha
nem teljesebb kiterjedésről: a film nemcsak gondolkodásunkat itatta át, hanem valóban a kör
nyezetet is, melybe belevetítődött. S a démon lelépett a filmvászonról, a vászon a Jelenések
Könyvének jóslata szerint kettéhasadt, s az utazó a süvítő hideg szélben immár űrként képes
érzékelni az ismeretlen alakzatokkal benépesülő légkört: egykori elemét.
A filmművészet a tízes években születik meg. A burleszk az első önálló filmműfaj, amely
megvadult örömmel fedezi fel a trükkökben rejlő közlésformák látszólag - és valóban! - ha
tártalan lehetőségeit. A burleszk a felfedezés eufóriájának műfaja: karnevál és ego-trip egyszemélyben. A burleszk tehát technikában gondolkodik, s ennélfogva az egykori clown mint film
színész most technikai funkciót tölt be. A nagy komikusok nemcsak tökéletes akrobaták, de a
technika valóságos mágusai, a testi és mimikái kifejezőkészségen túl rendelkeznek mindazon
tudással, ami a hatás filmi közvetítéséhez szükséges. Legfőbb vonzóerejük azonban az, hogy
szemmel láthatóan a maguk szárakoztatására dolgoznak. A Mack Sennett stúdió falai remeg
nek, a producerek fulladoznak a nevetéstől. Persze az esténként megszülető sokezer ötletből,
melyekkel a résztvevők átvészelik az éjszakát, másnap csak egy kerül megvalósításra, az is elég
gé nehézkesen. Mindez a száguldó filmeken nem látszik. A burleszk zárt műfaji követelmé
nyekkel dolgozik, tagadja a halált, kerüli az intellektuális magyarázatokat, ignorálja a fizikai és
a társadalmi törvényeket. A burleszk szabad és független: nem propagandaeszköz, de nem is
elkötelezett. Határa ott húzódik, ahol a történet - mégpedig a dramaturgiailag elfogadható
történet - kerül az effektusok fölébe. Chaplin korántsem csúcs, hanem a műfaj elfoszló vége:
győzelem a társadalom fölött, szemben Buster Keatonnek a tárgyi világ fölött aratott esetleges
sikereivel.
A látomások, amelyeket a technika közvetít, nem az elfojtások mélypszichológiájának tan
könyvillusztrációi, hanem racionális helyzetmegoldási gyakorlatok. Erőszakmentes vereke
dések, mulatságos balesetek, katasztrófák tömeges átélései. A mentalitás, mely áthatja az íme
korántsem irracionális vágyak megvalósíthatóságának örömét, a képzelet olyan intenzitását te
remti meg, ami a szabadesés gyorsulásával növeli a logika sebességét. Szabadesés mindazon
által nem létezik: a fizikai tudásnak fölébe került a kémiai információ. A burleszkhatás: anyag;
koncentrátum - a környezet kellemes érzékelésének lehetősége. Effektive drog-műfaj, mely
nek üstököseit hosszú évtizedekre követi ismét a logikai fegyelem, ahol az elbotlástól kificamo
dik a láb, ahol a habostortát egyszerűen megeszik, ahol az egyenruha feszesen áll, s ahol a re
pülés hosszadalmas előkészületek ellenére is gyakran sikertelen. Ez is burleszk, de hogy az le
hessen, nekünk kell megfelelő állapotba kerülnünk. A filmművészet ugyanis levette rólunk a
kezét: jöttek az abszurd filmek, melyek a valóságot komolyan veszik. A kezdetek műfajának
boldog életigenlése: az agy szabadsága feloldódott az intellektus mazochista tanításában. A
burleszk ugyanis nem csupán műfaj, hanem életfilozófia, s ezt a nívós jókedvet a nyomorúságot
nagyra tartó emberiség huzamos ideig nehezen tűri. Szerencsére van azonban egy történelem,
mely a burleszket többnek tartja, mint pusztán filmtörténeti érdekességnek; ennek a történe
lemnek az ismerete lehetővé teszi, hogy a régi burleszkfilmek vetítése ne afféle „vissza a természcthez"-szerű nosztalgikus kirándulás legyen, hanem érvényes és aktuális utazás.
1977. március 8.
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TÉ R ISZ O N Y B A N SZEN VED Ü N K II.
Burlcszk-összeállítás
Buster Keaton: Texasi kaland
Buster Keaton: Jószomszédság
Harold Lloyd: Hősünk udvarol
Harold Lloyd: Ő, a nagy versenyző
Buster Keaton: Frigo, a mesterlövész
Harold Lloyd: Tűzoltóparancsnok
? : Csodálatos növesztőszer
A vetítő - ifjabb Sherlock Holmes - megelégeli a történteket. Otthagyja munkakörét s be
lép a cselekménybe. A vetítő kritikát mond a társadalom felett. A rendező - ifjabb Buster
Keaton - kifogást emel a történelem ellen. Otthagyja feladatait és belép a cselekménybe. A
film a vetítő eltávozása ellenére is tovább pereg. A társadalom a rendező eltávozása ellenére is
tovább pereg. A rendező most bent téblábol a társadalomban. A kamerát magára hagyta. A
kamera most magától üzemel. A stáb ugyanis a szökött rendezőt üldözi. Át a városon, a nyelv
területen, a rendszeren. A rendzavaró rendező mindenhol bajt okoz. A stáb, ahelyett, hogy si
kerülne megelőznie a bajokat, csak tetézi őket. Eszeveszett száguldozás kezdődik. A rendező
mulatságos háromkerekű ideológiáján keresztül-kasul száguld a téren: az időt üldözi. Egyúttal
a stáb elől is menekül, ezért ravasz cseleket eszel ki. E cselek ugyanakkor elvonják figyelmét
eredeti céljáról. Az időt futni hagyja. Sziporkázó ötletei önvédelmi célokat szolgálnak. Ügyesen
elrejtőzik egy követhetetlen gondolatban, s egy szellemes fordulattal hátba támadja üldözőit.
Most visszafelé fut. Trükköket eszel ki, álruhát ölt. Városképpé alakul, zászlódíszbe öltözik.
Mindez hiába; néhány megtévesztő másodperc után mindenhol felismerik. Immár eltűnt az
eredeti intenció. Csak a futás maradt, az eredeti cél csupán jelentéktelen emlék. A futás
maradt a cél. A futás: maga az ideológia. Bezárult a kör és egyre szűkül. A rendező észveszejtő
sebességgel helyben fut. Már senki sem üldözi. Mindenkit a maga futása köt le. Mindenki fut.
Az egész lakosság egyetlen rohanó massza. Közülük a rendező csak egy, aki túllépte hatáskö
rét. Mert mindenki túllépte. A futás egyéni döntésekből fakad, de nagytotálban már csak a mű
faj érvényesül; a kozmikus látószög kellőképp elfedi a tartalmat. A futás műfaja új, totális je
lentéssel helyettesíti az eredeti helyzetet: a látvány autonóm jelentésével. Mindenki egyszerre
üldözött és üldöző. Mindenki fut valahová. A vetítő - ahelyett, hogy a vetítés biztonságára
ügyelne - belép a filmvászonba; kritikát mond az alkotásról. A rendező - ahelyett, hogy ren
det tenne a képek között - belép a valóságba; kritikát mond a társadalomról. Értelmezi kör
nyezetét. Nehezményezi az egyenlőtlenségeket. Elítéli a túlkapásokat. Mindezzel csupán saját
helyzetét nehezíti, nem a fennálló viszonyokét. Mindenki sandán bámul rá, s ez egyébként is
ügyetlen közlekedését még jobban megzavarja. Viselkedése gyanús. Elbotlik, lever valamit.
Összetéveszti egymással az embereket. A rendőrt a járókelővel, a vevőt az eladóval, a károsul
tat a betörővel, a vendéget a pincérrel, a sofőrt a művésszel, a bűnözőt a forradalmárral, a pa
rasztot a munkással, az üldözöttet az üldözővel, a járókelőt a rendőrrel. Elvéti az épületeket: a
rabkórházat étteremnek nézi, a rendőrség épületét szolgáltatóháznak, a bíróságot mozinak, a
követséget repülőtérnek. Mindenhol elképesztő zavart kelt. Az ostobát összetéveszti a tisztes
ségessel, a becsületest a széppel, a jót a jószándékúval. Kizökkenti az időt, holott arra született,
hogy helyrehozza azt.
A rendező otthagyja a kamerát és beleveti magát az életbe. A stáb utána. Rezonőrből intrikussá lép elő. A stáb utána. Mindazonáltal bonviván szeretne lenni. Bonviván és Lear király
egy személyben. A stáb utána. DROP IN. Úsznak az élet sűrűjében. Ahelyett, hogy vadászok
lennének, vadak. Ahelyett, hogy egoisták lennének, közveszélyesek. Ahelyett, hogy filmesek
lennének, közönségesek. A vetítőnek elege van. Ismét önmagát látja a vásznon, ezt az unalmas
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alakot. A vetítő ítéletet mond. Eltöri pálcáját. A vetítő filmet álmodik. Filmre veszi mindazt,
amit eltagadtak előle. Az igazságosztó cowboyt, a vérfagyasztó gorillát, a kegyetlen vámpírt. Iz
galmas üldözés kezdődik, megjelennek a mélyanalízis groteszk szörnyei. A vetítő valósága. A
vetítő identifikációja. A vászon mozgalmasabb, mint valaha, ennek ellenére stabil helye van. A
vetítő átvette a hatalmat a médium fölött. Míg a rendezőt sodorja a szociológiai ár, a vetítő
terem egykori ura vászonra feszíti a pszichológiát. Míg az intellektus belefullad a társadalom
zavaros vizébe, a vetítő biztosan áll az örvény középpontjában. A rendező levetíti éti a vetítő
filmjét. Csak futtában nézheti meg, hiszen fut. Mindenesetre van róla véleménye. Ez a véle
mény nem változtathat helyzetén: az ő száguldása már elkötelezett. A vetítő filmálmából meg
próbálja kiszedni az effektusokat. Dobozokba rakja őket, címkével ellátva. A történet nem ér
dekli; ez nem az ő története. A felvilágosult rendező az életre kíváncsi, nem a filmre. Ez a ren
dező horrorja, a rendező identifikációja. A rendező kint nyüzsög a valóságos szörnyek között.
Beszélget velük, megismerkedik életükkel. Valóságot akar forgatni, nem filmet. A vetítő eredendően szürrealista hajlamainál fogva - egy más világra vágyik. A rendező - eredendően
behaviourista hajlamainál fogva - egy azonos világra vágyik. Története mindazonáltal nem
más, mint a vetítőé. A vetítő levetíti önmaga fikcióját - s megkritizálja a rendezőt. A rendező
filmre veszi önmaga fikcióját - s tiszteletben tartja a vetítőt. A rendező Don Juan és nem
Gólem. Fantáziaszobraik ennek ellenére egyként emberiek: alkotójuk szuverén akaratát
jelképezik.
A rendező filmre veszi önmaga fikcióját: a valóságot. A történet visszakerül eredetéhez. A
vásznon: íme, a társadalom. Egy ember fut valami elől - önmaga elől - , túllépve kijelölt fel
adatkörét. Futnak utána a visszahúzó erők. A helyüket elhagyó erők után fut a büntetés
végrehajtás, a büntetésvégrehajtás után fut a hatalom. Osztálynélküli társadalom esetében: a
nép. A futás tömegélménnyé válik, elkeverednek benn a populációk, a szándékmegoszlások, az
individuumok. A vásznon csak a kiterjedt rohanás látható, viszont a vászon is rohan, run, run.
A rendező leláncolt képzelete csak önmagával képes foglalkozni. íme a Föld nagytotálban. Fut
rajta egy rendező. Fut a felgyorsult időben. Fut, mint mindenki. Ez a kép - a rohanó rendező
- embléma a főcím előtt. A filmen a változó társadalom. Mindenki ügyetlen és kétbalkezes. A
filmrendező, ahelyett, hogy filmet rendezne, beleszól a társadalomba. A vetítő, ahelyett, hogy
vetítene, beleszól a filmbe. A taxisofőr, ahelyett, hogy vezetne, beleszól a közlekedésbe. Az or
vos, ahelyett, hogy gyógyítana, megkritizálja a beteget. A hóhér, ahelyett, hogy kivégezné a bű
nözőt, pszichoanalízisnek veti alá. Az államfő ahelyett, hogy az államot tartaná kézben, teoló
giai kérdésekkel foglalkozik. Stb.
Buster Keaton mindezt hűvös közönnyel figyeli. Egy kamera közönyével. Annak a kame
rának a közönyével, mely magától üzemel. Viselkedésének modelljét a rendezők futás közben
elfelejtették. Elfelejtették, hogyan kell ízlésesen futni. Buster Keaton reális közlekedésmód
jának csak a képét őrzik. Szemiológiai alapon megállították a körbeforgó összerakható faházat,
s megállapították, hogy rosszul van felépítve. Megállapították, hogy mindez komikus. Megálla
pították a komikum sajátosságait. A gagstruktúrákat. Az analízis bizonyította, hogy mindez
nem önkényes. Bizonyította továbbá, hogy mindennek helye és ideje van. Hogy mindez műfaji
sajátosság. A rendező megindokolta a nevetést, s halálos komolyan futni kezdett. A kamerát
magára hagyva kirohant az életbe. Kivont karddal fut a feltámadó szélben. Elképesztő burleszkfigura, de ez már egy más műfaj. A szabadság immár nem az utazás alapja, hanem verejtékes erőfeszítés. A rendező nem mulat többé saját ötletein; határtalan jószándék vezérli. Meg
akarja győzni a vetítőt. Kínos értelmet akar adni a kellemes értelmetlennek. Megéli önmagát,
ahogy a vetítő megéli a filmet. Közben fúj a társadalom szele. Mindenki elsodor, a kamera ki
vételével. A kamera ugyanis biztosan áll a lábán, faarccal tovább dolgozik. Veszi föl az előtte
elrohanó eseményeket. A rendező programja szerint üzemel, de attól függellenülve. A kamera
elidegenedett a rendezőtől. A rendezőt elfújta a szél, nem talál vissza többé eszközeihez. A ka351

mera ennélfogva egyre szuverénebb. Filmre veszi a rohanó rendezőt, amint fut szemben a szél
lel, groteszk mozdulatokkal, s valamit kiabál. Utána a stábot, aki a pénzét félti. Utána a nézők
tömegeit, akik filmet akarnak látni. A kamera nem mosolyog. Nem lépi túl hatáskörét. A vetí
tőgép egy kavargó rohanást, egy frenetikus káoszt vetít a vászonra. A vetítő belép a filmbe, de
ezzel csupán a zavart fokozza. Mindenki fut tovább, törvényben biztosított jogánál fogva.
Az elszabadult világban a kamera az utolsó biztos pont. Az egykori Buster Keaton mozdu
latlan arccal rögzíti a legabszurdabb szituációkat, az életbenmaradás legelképesztőbb vélet
leneit. Mindeközben a hagyományhoz hűen percre sem veszíti el személyi identitását. A kame
ra ugyanis gép, s ez a legtöbb, amivé ember válhat.
1977. március 15.

Pierre Etaix: Fő az egészség!
Folyik a háború. A megtévesztett tömegek totális színháza. A szupersztár egyetlen gesztusá
ra milliók rendeződnek újabb és újabb alakzatokba, A planetáris koreográfia színpadképe foly
ton változik, a statisztéria pontosan végzi feladatát. Az idegen, testvéri bolygó nézőteréről kis
színházi látcsövekkel figyelik az eseményeket. A közönség, akinek igényei szerint zajlik a szín
padi játék - elégedett. Bármi történjék, lelkesen tapsol, ha szépen formatervezett az akció. Az
Anschluss éppoly elégedettséggel tölti el, mint Lengyelország lerohanása, vagy mint az angliai
bombázás, de igazi lelkesedést a partraszállás meg a Don-kanyar vált ki. A történet lineáris. A
rossz átmeneti győzelme után felülkerekedik a jó, a démonikus fölé kerekedik a bölcs, s a
happy end nem marad el: a jutalom azé, aki az igazságot képviseli. A szerelmesek egymásra ta
lálnak, a bűnös elnyeri méltó büntetését. Jalta és a berlini bunker a finálé. Japánban még folyik
a harc, de a nézők már szedelőzködnek. Az előadásnak vége, az öt évig tartó happening, a há
borús ünnep mitológia- (művészet-)történeti tényként raktározódik el a kozmosz agyában. A
bolygóközi nézőnek könnyű dolga volt: előre ismerte a story végét, hiszen kényelmes páholya
egyszerű időgép, s az előadás csak egy a sok hasonló bestseller közül. Mint ilyent, bármikor újravetílheti magának a filmet, s az említett történet nyilván gyorsan klasszikussá vált. A néző
igényeit a legteljesebb mértékben kiszolgálandó, a színház máris új darabot próbál. Szívesen
adaptálja az ősi, jól ismert szír, görög, kelta stb. modelleket, de modernizálva - a mai néző el
várásaihoz alkalmazva azokat. Valójában permanens próbák folynak, s alapjában véve minden
készen áll az új premierre. Tulajdonképpen csak a főszereplő hiányzik. Főszereplő nélkül nincs
darab. Egy ismert magyar szerző burleszkforgatókönyvet írt arról, hogy egy színház fő
próbájáról eltűnik a főszerepet játszó színész, s mindenki elindul megkeresni. Futnak át a váro
son a keresők, mindenhová berontanak, mindenkit magukkal sodornak. Rohanásuk maga válik
a folyamattá: a főhős - az eredeti intenció - egyre távolabbi fantommá lesz, futás közben job
bára meg is feledkeznek róla. A nevezett szerző talán maga sem tudta, miről ír az ihlet pillana
tában. A kép úgyszólván aktuális. Maga a történet: az önállósult futás mint burleszkfilm egy ré
gi hagyományba kapaszkodik: filmhagyományba. Mégis többet jelez: olyan embléma, melyen
kicserélték a címert. A burleszk - még ha egyszemélyes show is - főhős nélküli; a gesztusok
azonosíthatósága ellenére a gesztusok önálló értékei leválaszthatók és le is válnak a test vázá
ról - önálló életet élnek. A burleszk nem szuggerál és nem követel. Buster Keaton nem sztár,
csak zseniális színész, tökéletes akrobata. Amit Keaton arca közöl, annak jelentése ma világos
sá válik. Buster Keaton hasonlít David Bowie-ra, hasonlít valakire, aki démonizmusával kilép a
filmvászonról, hasonlít magára a médiumra. Műfaja és ideje behatárolja teljesítményét: üzene
te máshonnan érkezik, a nevetés, melyet ma kivált, pszichedelikus ismeretek nélkül nem kép
zelhető el. O az egyetlen, aki értelmezi az élményt; az érvényes informátor, aki többre képes,
mint a művész: hatáson túli kontaktusra. A maga aktív idejében mindez beépült a futásba.
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Nem lehetett tudni, hogy ő az abszolút főszereplő. A sztár máshonnan érkezett: más műfajból,
más világból és más réteg, más attitűd számára. A sejk fia egzotikus szépsége, a Hindu sírem
lék ingerlő mágiája a filmet hirtelen pszichoterrorrá tette: szórakozás helyett mazochista szen
vedéssé. Rudolph Valentino nem nevetteti a tömeget, hanem elcsábítja: már démon, a legenda
szerint is a halál angyala. Max Linder öngyilkossága hírlapi szenzáció, Valentino halála tömeghisztéria. A női sztárok mellett megjelenő férfiak egyérterműen a kegyetlenséget jelentik, bár
mily jóságosak legyenek is szerepeikben. A szerepek, melyekkel a sztárt azonosítják, könnyen a
személyiség életét követelhetik, de épp az identifikáció révén - harmonikus találkozás eseté
ben - le is válnak viselőikről. A burleszkfigurák, lévén csupán önmagukkal azonosak, elvesz
nek saját, maximálissá fokozott gesztusrendszerükben, mely ugyanakkor önállósul is; a szerep
- mely immár a puszta gesztust helyettesíti - személyi hatalommá nő: szuggesztióval és erővel
bír. A sztár ereje charismájában van; s ez a charisma férfinál transzvesztita, nőnél férfias. Az
igazi - megbízhatóan kegyetlen - démon mindig férfi; az édes-kedves színésznő-modellek Pola Negritől Gloria Swansonig csupán a kötelességüket teljesítik; a női szupersztárok: Garbo és
Dietrich egyértelműen férfias vonásokkal bírnak. Garbó átütő nőiességgel megformált férfisze
repe a Krisztina királynéban allegória; a Kék angyal ereje masculin erő. S emellett már ott a
western, ez a jellegzetesen homoszexuális műfaj, az aberrált agresszió műfaja, mely az ösztö
nök teljes feloldozását, a legkellemesebb szórakozást nyújtja. Mindez a húszas-harmincas
évekre vonatkozik, a háborús színjáték utáni korszak más megoszlásokat jelez, a libertinage
hatására - és kihíva azt maga ellen - megjelenik például a női sztár: a nőiség sztárja, egy nár
cisztikus Lesbia Brigitte Bardot képében, s a férfitest után óvatosan bár, de nem kevesebb erő
szakot sejtetve, végre megjelenik a női test, melynek, jobb híján Marilyn Monroe az emblémá
ja. De a harmincas években, amikorra a burleszket már csupán Chaplin, s néhány erőtlen túlé
lő, meg az ízléstelen Marx-testvérek jelentik, a film úgy tombol a démonizmusban, mint egykor
a gagek kavalkádjában. A művészet éppúgy kívül marad a történelmi folyamaton - a kozmikus
folyamaton - , mint mindig. A szürrealizmus, dadaizmus, ahol a burleszk és főleg Buster Kea
ton végül eloszlott, mikroklímává lesz: Bunuel burleszkjében: az Aranykorban, vagy René Clair
és Cavalcanti filmszkeccseiben túl sok az intellektuális elem, túl kevés az egyértelműség, túl
sok a progresszió, túl kevés az ösztön, túl demokratikus az arisztokratizmus és túl művészi a
clowneria. A tömeg az első - kezdeti - együttműködés után leválik: a filmnek mint művészet
nek és a tömegnek mint művészetnek a fejlődése külön halad. Az esetleges találkozásokra már
csak a botrány ad módot - a botrány viszont nagyszerű eszköz: a botrány a művészet betörése
a tömeg területére. A szürrealistáknak egyébként kedvelt módszere; kiváló fegyver, mely ellen
még Hollywood is tehetetlen. Hollywood mélypszichológiai botrányokat dolgoz ki védelemül,
azonban a művészek biológiai katarziságyúival. A harmincas évek Hollywoodja Freud álom
gyára. A szublimáció magasiskolája. S a film, lévén médium, egyben közvetíti is a szublimációt:
újabb áttétellel súlyosbítja a recipiens rovására. Ettől azonban az álom - megfejtetlenül; a tu
datára nem ébresztett néző álma - még gyönyörűséges, vonzó, s hangulatában feledhetetlen.
Mindeközben - mint kiderül hamarosan - a film csupán a multimedia-show része; minde
közben folynak a színpadi előkészületek. A nagyközönség - a kozmosz nézőserege - nagysze
rű szórakoztató darabot kíván, mely felhasználja a század új formai eredményeit. Szuperpro
dukció lesz, ez érezhető. A főszereplőket a küldöttek kiválasztották, beprogramozták. Az igazi
főszereplő - mindazonáltal a nép lesz. A még boldog s korántsem magányos tömeg. A Föld
bolygó országai készen állnak, a szereplők a helyükön. Anglia alakítója a bölcs Churchill,
Oroszországé a keményöklű Sztálin, Amerikáé a pipogya Roosevelt. Ők azonban még csupán
kívülállók. Az eseményeket két rendkívüli tehetség, két zseniális showman diktálja: a dadaista
Mussolini és Adolf Chaplin.
Folyik a háború. Az igazi Chaplin ül a moziban és a térdét csapkodja iszonyatában. A film
vásznon - a birodalmi filmhíradó kockáin - egy szuperszínész elképesztő komolysággal búr-

leszket játszik. Fanatizálja a gesztusokat. Az egykor öncélú mozdulatok jelentéssel telnek meg.
A hanghordozás Humphrey Bogartot idézi, amikor dühös. De ez a híradófilmsztár nem lehet
dühös. Nyilvánvalóan maga sem veszi komolyan, amit mond, hiszen olyan mulatságos. Olyan
szórakoztató. De Chaplin kozmikus megfigyelőből, mint mindig, most is gyorsan kisemberré
válik. Észreveszi, hogy Hitler ellopta a maszkját. Észreveszi, hogy az emberek nem nevetnek a
burleszken. Chaplin megijed, úgy érzi, valami elkerülte a figyelmét. A műfaj elévült, ez már
nem az ő ideje, de legalább bosszút áll. Ki a jobb színész? Chaplin művész marad, az érzelgős
clown - erre a szerepre kényszerült, amióta a burleszk nem főműfaj többé. Chaplin filmre ve
szi a diktátor alakját: a vásznon a paródia paródiája. Ez önmagában is komoly félreértés, nem
beszélve a diktatúra nevetségessé tételének ízléstelen szándékáról. Anglia jót nevet, de Chapli
nen; ott igazán nyilvánvaló: Chaplin bármily remek komikus is, csupán Hitler-epigon - filmmédium, de Hitler maga az élet. Hitler nagyobb színész, mert nem tudja, kit utánoz. Hiú, hisz
térikus és humortalan, hiszen szuverén jelenségnek tudja magát, misztikus élményeit viszi szín
re a program szerint. Nem tudja, hogy épp az ő szórakoztató burleszkfigurájára van szüksége a
távoli nézőnek. Nem tudja, hogy ő szórakoztató burleszkfigura. Hitler komolyan veszi magát,
csakúgy mint Chaplin. Nem tűri, hogy parodizálják. Mindketten presztízsüket féltik, a kimun
kált produkciót. Hitler levetítteti magának a burleszkdiktátor filmjét. Fel van háborodva. A pa
ródia vérig sérti, kirohan a vetítőteremből. Mert nem tudja azt, amit Chaplin sem tud, hogy a
nevetés nemhogy nem öl, hanem különösen vonzóvá teszi a kinevettetett személyt: a Nagy
Testvért esendővé, úgyszólván valódi családtaggá avatja. Hitler betiltatja a filmet, mert egye
dülálló tömegpszichológiai érzékénél hiúsága mégiscsak nagyobb. Hiszen sztár; nem úgy, mint
Chaplin, a burleszk gesztuskertjének az utolsó elfajzott virága. A film mindazonáltal nagyon jó,
hiszen Chaplin jó színész. Hitlernek azonban, aki művével végtére is hasonlíthatatlan nemzet
közi sikert aratott, a közelébe sem jöhet. A történelmi paródia vezérei a szórakoztató realista
színházban az aktuális archetípust jelentették. Chaplin ezt nem vette észre: megpróbálta vissza
szerezni saját teremtésű figuráját, amit eltorzított a fanatikus diktátor. A közönség jót nevet az
ügyetlen bohóc kapkodásán; a bohócén, aki nem tudja áttekinteni a terepet, s a színjáték egé
szében ezért csupán epizodista marad, habár igen tehetséges.
A burlcszknek ezzel vége is. A diktátor, a burleszk egyetlen - megkésett - sztárja, aki a
médium figuráját íme testi valóságban jelenítette meg s ezzel immedializálta azt; Hitler, a léte
ző vízió - mégha az a kép egyelőre burleszkhagyományban gyökerezik is - , már egy más kor
szak határát jelzi. Abban a korszakban a sztár és a vezér, a messiás és a sátán egyetlen alakban
jelenik majd meg - egy nemlétező fantom alakjában. A végrehajtott előkészületek után min
den készen áll a premierre. Az új, kifinomult igények végleg nem kívánják a paródiát: egy gyö
nyörű vezérre várnak. Olyan előadásra, melyben kevesebb a művészi önkény, ahol nem egy
mesterséges sztár, egy beinjekciózott átlag, egy végsősoron csúnya és eredetileg jelentéktelen
ember fanatizálja a még csúnyább tömeget - hogy ezen az abszurd helyzeten a nézők még job
ban mulathassanak, hanem egy valódi színesfilmen egy valódi szupersztár valódi szupertöme
get mozgat olyan katasztrófa felé, melynek szemléletes vízióján Buster Keaton elmosolyodik,
clnevcti magát és énekelni kezd.
1977. március 22.

Jacques Tati: Hiilot úr nyaral
A háborúnak vége. Az utolsó szereplők egyike megkapja a jelt, gyorsan mászni kezd fölfelé
az egyik díszleten. Produkciója még szereplőtársait is elbűvöli, az előadás ettől még életsze
rűbbé válik. Gyorsan halad előre a statiszta: élete nagy kiugrása ez. Félkeze foglalt, de a másik
kal biztosan kapaszkodik a kiálló pillérekbe. Macskaügyességgel halad előre a Nagy Rom csú-
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csa felé, s már fenn is van az épület tetején. Nincs ideje végigtekinteni a remekül megtervezett
színpadtéren; pillantást sem vet a füstölgő omladékokra, a törmelékekkel és tetemekkel borí
tott utcaképre. Tökéletesen azonosul szerepével: önmagával, s ez az identifikálódás határtalan
boldogság-érzettel tölti el. A kozmikus események részesének érzi magát, misztikus élményben
fürdik. A zászlót kitűzi a Reichstag épületére. Színésztársainak szerep szerinti ujjongását alig
észleli: a kozmikus tapsra figyel. A Naprendszer reflektora most rá irányul. Önkéntelenül mé
lyen meghajol. Feladatát elvégezte, de még ott áll társával, szoborrá meredve. Végtelenül és
osztatlanul imádja a háborút, melyet gesztusával befejezettnek nyilvánított. A reflektor azon
ban máris egy másik színtérre irányul, az epizodista produkciójának vége. Mászik lefelé. Füle
most eldugul, émelyeg. Színészkollégái odalent háromszor feldobják a levegőbe. Megkínálják
pálinkával. Gratulálnak neki nagyszerű teljesítményéhez: a monstre mitológiai cirkusz kis kötéltáncmutatványához, mely szimbolikus jelentőségűvé nőtt az intenzív metaforák halmazában.
De már újra a főhőst figyelik a bolygóközi nézők. Az események megállíthatatlanul váltják egy
mást, egymásbafolynak, egymás elé kerülnek. Nincs perspektíva: az egész színpadtér egyszerre
dolgozik. Most mégis mindenkit egyetlen aktus köt le: a Grál pompásan kidolgozott esküvője.
Felejthetetlen shakespeare-i jelenet: házasságkötés a bunkerban, igazi nagy német neoromantika Schlegel és Novalis stílusában - a mítosz hősnője és hőse, a bolygók népeinek kiválasztot
tak az istenek kegyeltje ebben a postwagneri fináléban végre egymáséi lesznek, nászágyuk ra
vatal, az inkább dramaturgiailag nélkülözhetetlen, mintsem tápláló esküvői ebéd után egyesül
nek az örök halálban. A győzelem napja. Végétért a háború (a történelem) úgynevezett aktív
periódusa; a felfokozott intenzitás felemésztette a szereplők történelmi energiáit - öt évnél a
legelszántabb futurista sem bírta tovább. A vezérek kimerültén előrejönnek az orkánszerű
tapsviharban, leereszkedik a kábító függöny. Jönnek a díszletmunkások, eltologatják a Potemkin-városokat, s újakat építenek helyettük. Előkészítik a terepet az új próbákhoz. A statisztéria
hazamegy, az emberkék visszahúzódnak határaik mögé. Lezajlott az utazás.
A nézők figyelmének hiánya: a magáramaradottság kiábrándító időszaka következik. A
sztratoszféra vasfüggönye alatt az újrakezdődő berendező munkálatok hosszadalmas, fárasztó
és elidegenítő mechanizmusában az élőlény nosztalgikusan emlékszik vissza a különös Odysseára, melynek úgyszólván önszántán kívül részesévé vált. Tulajdonképpen maga sem érti, mi
történt vele: a kínos és üres, mindazonáltal biztonságosnak vélt délelőttben a nagy kollektív há
borús trip mint valami alig hiteles élmény: rekonstruálhatatlan, de fojtogató álom: vízió, azaz
műalkotás dereng fel, idegen és megmagyarázhatatlan részvétel valamiben, ahol az azonosulás
volt az alapélmény, s aminek élményével immár alig lehet azonosulni. A háború nosztalgiává
fajul, s e nosztalgia agressziós pótcselekvésekké. A történés ősképpé válik - álmok és déjà vük,
analízisek és szublimációk forrásává. A darab, ez az interplanetáris siker - mint minden akció
- asztrál műalkotás: maradandó dokumentumai az őstudatban raktározódnak el: az emlékek
tudattengerében: a permanens inkarnáció: az örökélet anyagában. A mű az akciómúzeum kiál
lítási tárgya lesz, mitológiai élménytár bejegyzett alkotása, melynek állandó helye van az idő
határtalan épületében. A tömeg, mely e műalkotás anyagát jelentette, szétspriccel alkotórészei
re: a mágia, mely az elemek összetartozását rögzítette, eloszlik, s az emberanyag tudatra éb
red: megtévesztettségének tudatára; az intenzitás élményével terhelten, de annak motivációjá
val szemben immár értetlenül visszatér eredetéhez: egyedeire bomlik. Az individualitás újabb
korszaka kezdődik, a lelkesedés idejét felváltja a szkepszis, a racionalizmusét az irracionaliz
mus, az esztétikáét az etika. Átmeneti időszak ez, melynek elmúltával újabb kollektivizáló erők
jelennek meg, újabb, minden eddiginél teljesebb játék kezdődik: ahol a Föld többé nem színpa
di csatatér - nem puszta látványosság - , hanem részesévé válik egy nagyobb volumenű törté
netnek, s ahol a háború többé nem vaudeville vagy farce - nem önálló bemutató - , hanem
pusztán a galaxis katasztrófa-show-jának kiegészítő része. A mitológiai háború, mely egy ősi
hagyomány utolsó darabja, csupán főpróbája volt a valódi előadásnak, melyben a nemzetek kö
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zötti ellentét csupán a belső dinamizmus fokozója, folklorisztikus elem. A drámának a Föld
immár nem színtere, hanem részese: az űrutazás korának kiterjedt tudata felszabadít az alá
rendeltség évmilliói alól. Az utazás kilép az időből, s az utazó végleg fennmarad az utazás álla
potában.
A háború pszichológiájának egyik fontos jelensége az identifikáció megoldódása, mely kilen
díti az individuumot a szorongás - az egzisztenciális lét - passzivizáló állapotából. Az egyén a
tömeggel való azonosulás - a kölcsönös s ezáltal sokszorosan felfokozott szuggesztió - révén
egy olyan fantomba vetíti egoját, mely önmaga teljessége, s ennek részeként magára talál: meg
határozni képes helyét, s e ponton maximálisan kifejtheti intenzitását. Ez az identifikáció mű
vészeten túli: átélt, dimenzionális és a visszacsatolások révén az egyéni létezés optimális bizto
sítékait nyújta.
A század, melynek a film a legfontosabb művészete, a filmmédium révén szublimált identifi
káció-pótlékokat nyújt a lélektani hadviselés rokkantjainak: mint minden művészet, alapvetően
passzivizál, hiszen a dialógus pusztán szellemi alagút, a gondolat patkányjárata. Az a film lép
túl ezen, amely megtagadja a dialógust: vagy önmagával mint médiummal, vagy épp önmaga
közlésével foglalkozik, vagy pedig kizárólag a nézővel, s kizárólag a megnyerésre fordítja min
den erejét. Tehát vagy lehetőséget nyújt az utazásra - az ego bizonyos kikapcsolásával - , vagy
terrort gyakorol az ego fölött. A filmművészet megszületésének idején a burleszk még igazi
szabadságot jelentett: mindenfajta identifikációt kizárva a néző egy abszurd és az orientált köz
lést, változtatást kiiktató játékban futhatott együtt a szereplőkkel. Nem véletlen, hogy a bur
leszk nagyjai maguk sem identifikálódtak senkivel: ami bennük áütő volt, úgyis átütött; szere
peikben így mindvégig idegenek maradtak, bármily ismerős világokat is jártak be. Chaplin már
egy kvázi realista figurát teremtett, aki túl pl. Ben Turpin habituskomikumán, önálló filozófiá
val is bírt: ezzel ásta saját sírgödrét. Jacques Tati, a burleszk vén unokája pedig már egy valódi
prototípust hozott létre, olyant, aki akár egy szimpla vígjáték hőse is lehetne. Ami Hulot urat
mégis megkülönbözteti a bárgyú Fernandeltől vagy Louis de Funes erőltetett harsányságától,
az a hagyomány, melyben él: s épp ez a hagyomány biztosítja számára a komikumot is. Hulot
úr ugyanis megkésett figura, s bizonyos fokig schizophren médium: botladozásainak egyrészt
önálló története van, ami a kellemes eltávolító effektust újra felidézi, másrészt azonban a kör
nyezettel bizonyos kontextusban áll, s ennélfogva identifikációs modellnek is beválik.
Hulot úr két évvel a háború után, 1947-ben született. Nem csupán kiszolgáltatottja tehát kör
nyezetének, hanem a történtek ignorálhatatlansága folytán állandó kritikusa is, ennélfogva nem
mulatságos többé, hanem szánalmas. S e szimplán jellembeli tulajdonság pontosan kijelöli he
lyét a hozzá képest ördögien gonosz Buster Keaton utáni folyamatban. A negyvenes évek végé
nek realitás elől menekülő teremtménye Jacques Tati identifikációs modellje, mert a közelmúlt
történelmének árnyékában - melyet félreért - , elfelejti azt, amiben a száguldó tízes évek burleszkje még kétségek nélkül biztos volt: hogy egy filmbeli figurának - feltéve ha szórakoztatni
akar - a környezettel semmiféles reális közlekedése nem lehet. Lévén, hogy olyan áldozat, aki
mindent túlél. Közben azonban a háború bemutatta, hogyan kell totálisan ignorálni a környe
zetet és annak realitását. A háború a burleszk pendantja: a baleset alanya meghal, a főhős nem
győzedelmeskedik. A műfaji ellentét ellenére azonban formailag sok azonos vonás fedezhető
föl. Éppúgy, ahogyan Hulot úr nyaralása már tipikus békebeli mulatság. Az unalom ellenoffenzívája. Megfogható és szimpatikus. Nélkülöz minden frenetikus vonást. Azonosítható és
azonosulást hajszol. Műalkotás, annak minden hátrányával. Hulot úr a háború amnéziás áldo
zata: elfelejtette, hogy a fantázia élettér, s hogy a sodortatottság is intenzitás egy megfelelő
képpen erős sodrás esetén.
1977. március 29.
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François Truffaut: Jules és Jim

A művészet - ez az esztétikumra oly jószándékkal törekvő állapot - nagy nehezen megválik
szerelmétől: az etikától, s elindul, hogy elérje az időbeü csatlakozást. Kimegy az állomásra,
hogy vonatra szálljon. De hiába siet, elkésik. Az új vonat az új hírekkel elment az orra előtt.
Kínos helyzet, s mint minden ami kínos, költői is. A művészet szedi a csomagjait s szépen haza
megy: visszatér eredetéhez. Otthon várja az etikus élettárs, valahogy - kínosan (költőien) és
esetlenül (emberien) - újra egymáséi lesznek. Szerelmükben egyre kevesebb az esztétika - az
etika ennek arányában nő. A visszataszító szeretkezés aberrációhoz: szaporodáshoz vezet. Új
kis művészeket szül a Nagy Etikus Anya. A szimbolika e különös emberi léptéke emberarcú
művészetet teremt: mi más lehetne, mint humanista; ezzel az emberi testtel. A pitiáner életösz
tön a teremtményt automatikusan arra készteti, hogy magát nélkülözhetetlennek, egy önmaga
által elképzelt, s ilyenformán kisszerű világ teljes jogú tagjának tekintse. S ha erre még fel is
szólítják, azaz megfosztják vegetatív tudatától, attól az esetleg még meglévő gátlástól, mely
legalább megnyilvánulását megakadályozza, elszabadul az ízléstelenség - és íme teljességgel
elválaszthatatlanná lesz egymástól a művészet és a valóság. A perverzió korában mód nyílott
arra, hogy minden egyes élőlény műalkotásként élhesse meg magát: létrejött egy olyan vegetá
ció, mely - lévén demokrácia - mindenkit egyenrangúnak, egyenlően kreatívnak, egyenérté
kűnek tekint. Ahol mindenki művész, nem létezik többé művészet - ez elvileg jó dolog. Csak
ami az igazságot illeti:, frenetikus tévedés. Ugyanis éppen, hogy kizárólag művészet létezik; ami
elpusztul, az az élőlény tényleges individuuma, az a kevés szuverén érték - az a minimális tisz
ta esztétika - ami még nagy nehezen megmaradt. Nem a művész válik ugyanis műalkotássá mint ahogyan az ideális formáció megkívánná - , hanem az átlag emelkedik a művész rangára,
s ez minden valóságos érték lesüllyedését eredményezi, egy amorf, zavaros és kilátástalan anar
chiát hoz létre. Mindig ez a vége a művészet kitörési kisérletének. Mert mivel nem sikerült elu
taznia, megpróbálja a saját otthonában menteni a menthetőt. Szánalmas helyzetét - sikerte
lenségének utóéletét - eliminálni próbálja, s mit sem ad fel önteltségéből. Ennélfogva feladja
viszont démoni intencióit, feladja médium voltát, s lefelé irányul: nem közvetítője többé a
transzcendes kommunikációnak, hanem magához öleli az emberiséget, átitatván a milliókat a
maga nyomorultságával, s mindezzel persze boldoggá téve őket, hiszen végül is ez a feladata. A
művészet egybeolvad a pszichológiának ama legveszélyesebb ágazatával, mely a látszatszabad
ság és látszatmegismerés hisztérikussá fokozott módszereivel a totális szublimációt szolgálja:
míg látszólag az egész emberiséget kívánja fejleszteni, maximálisan elfojtja mindazt, ami a
szubjektumot megkülönböztethetővé teszi, s az aktivizálás a terrorjával megalázza, kipellengé
rezi, kiirtja azon archaikus egyedeket, akik megtagadják az együttnyüzsgést az új trenddel,
mert történetesen látják a visszafejlődésnek és a reménytelen bomlásnak azt a szakadékét,
amely fölött a Valpurgis-éj hivatott káderei járják eufórikus táncukat: az utolsó óra történeté
nek e groteszk, anakronisztikus figurái.
A művészet, e szenilis agresszor előtt elszáguldott a vezért és a tömeget szállító vonat. A
páncélvonat első osztály, nemzetközi expressz. Maradt neki a csoport; a botcsinálta jóságos Cipolla megáldja áldozatait. A megváltottak aprócska szektái ezek a szomorú maradványok ahogyan Bowie definiál - , eldugott tanyák progresszív dinoszauruszai továbbtanulják önmaguk
megismerését, és miközben önnön látványuk káprázatától már teljesen vakok, kiépítik maguk
köré azt a lélekből tapasztott szigetelőrendszert, mely azután hermetikusan elzárja a külső
hangok érkezését, hiszen a figyelem a belső hangokra irányul. Ez a tendencia olyan szemléletre
nevel - és nevel természetesen - , amely a már Nietzsche által olyannyira kárhoztatott indivi
dualizmust fejleszti ki: azt az individualizmust, amely öntudatossá növelve sohasem lesz képes
alázatra; sohasem lesz képes az Übermensch valódi egybeolvadására a környezettel: az emberfölötti embernek arra az állapotára, hogy kilépjen személyi egzisztenciájából, s a kozmikus fo
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lyamat részesévé legyen, olyan részesévé, aki nem hiszi azt, hogy a folyamatba beleszólása van,
hanem aki a valódi boldogság állapotában - a permanens élmény állapotában - engedi átfoly
ni magán az állapotot, melynek részese. S lévén ez az állapot végtelen, tehát nem növelhető és
nem csökkenthető, a személy egzisztenciája jelentéktelenné, az individualitás mellékessé válik,
s ezáltal kiteljesedvén, valóban eljuthat önnön határain túlra. A művészet beteges élniakarása,
s a pánik, amit az agónia állapotában kifejt, olyan igyekezet, mintha a pszichopata orvos pró
bálna meg új műtéti eljárásokat kikísérletezni az elfekvő betegeivel. Felbomlott a rend, s fel
bomlik minden, ami bizonyos esztétikai normatívákkal szabályozta a társadalmi közlekedést. A
sátáni esztétikummal szemben, melyet ismét egyre jobban kívánunk az isteni strukturalizmus
nál, az emberi beavatkozás révén mindenek fölé került a tisztítóhely morálja, ez a sehova nem
tartozó átmeneti kínlódás, amelyben élünk. Napjainkban, melyről jól tudjuk, meg vannak
számlálva, a művészet a frusztráció diktatúrájává vált: az utánpótlás-válogatott edzési
módszerévé.
Az ellenvetéseket kivédendő folytatva most a kezdeti metaforát: elképzelhető persze az is,
hogy a művészet ezúttal feljutott a peronra, rajta van a vonaton; az viszont tagadhatatlan, hogy
nem tudja, a száguldás merre viszi. Csupán aki előbbre ment, s bekapcsolódott a főáramba,
mely mellékesen a business árama is, az értesül, s az értesít arról, ami rövidesen történni fog.
Szándékosan-e vagy szándéktalanul - egyre megy. Az üzenet onnan jön, ahonnan a szépség. A
maradék a fékkel bajlódik, próbálja megállítani a száguldást: zavarja a sebesség, zavarja a tech
nika, a krómosan csillogó sínek, zavarja a tisztaság. Azt hiszi, Dürrenmatt vonatában ül, mely
egy ismeretlen alagútban rohan a végzet felé. A végzet stimmel, csak épp az alagút ismerős. Ha
arra figyelne, s nem a psziché mélyén vájkálna gyógyító szikéjével, észrevehetné, hogy ez a vég
zet, melytől szorong, gyönyörű. Félhetne végre tiszta szívből. Neki azonban jobb az abszurd,
jobb az önáltatás, jobb az anarchia. Miközben a sok kis kreatív egyed a fékrendszerrel bajlódik,
melyhez szintúgy nem ért, a kocsit távoli kezek lekapcsolták. Legyen mindenkinek igényei sze
rint. Az isteni gondviselés megadja a lemaradottaknak az autonóm, a magatehetetlen szeren
csétlenséget. Pusztulásuk olyan, amilyen a létezésük: a totális katasztrófa élményétől elszigetelt
szánalmas csoportkrízis.
1977. április 5.

Alain Robbe-Grillet: A halhatatlan
Az egzisztencializmus rövid nyara, ez az elvont, irracionalista évszak a langymeleg békeidők
mediterrán éjszakáin boldog kétségbeeséssel ismerte föl, hogy az individuum: a háborús tö
meghisztéria utáni vizsgálódás tárgya nem csak közvetlen környezetével képtelen immár azo
nosulni, hanem a történet egészében elfoglalt helyét sem ismeri többé: nemcsak Párizsban, de
a világegyetemben is egyedül van. Sartre és Camus - a lelassult lebegés két pólusa - egy
olyan közeget fogtak közre, mely a háborús kábulat utáni reinkarnálódást mint valami végtelen
ébredés ősállapotát: egy megtisztító tudatosulás sokadszor ismételt fejlődési fázisát élte; a
tudat szembeszállt a rációval, mely bebizonyította abszurditását, s egy olyan közlekedésre
próbált nyitni, amelyben az emberi létezést az egyén által választott szabályok rendezik el, s ez
a választás az, ami visszaadja az élőlény méltóságát. A személyi függetlenség azonban a
reménytelenség drámája: a kivetettség tudatának gőgös mazochizmusa, az emberi lény
autonóm döntéseinek szánalmas hazugságai sohasem szerveződtek dialektikus filozófiává: hol
az önáltatás került előtérbe, hol a kétségbeesés. A gondolkodom, tehát vagyok kartheziánus
sloganjét felváltotta egy önkínzó döntés: nem elég, hogy vagyok, azért is gondolkodom! Holott
az egzisztencialisták valóban azt élték át, hogy nincs min gondolkodni.
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,Az abszurd ember eszménye a jelenvaló, a pillanatnyiságok sora, amint elvonul egy szünte
lenül tudatos lélek előtt" - írja Camus. A mű közömbös voltának szem előtt tartásával létreho
zott esztétikailag is tökéletes, könyvtárnyi alkotása - az alkotás tagadásának termékei - még
logikus folyamatot jelez, legalábbis ami az európai civilizáció metodikáját jelenti. A misztika
elvetése azonban, bár szintúgy logikai követelmény, nehezen bocsátható meg annak a filozófiá
nak, mely a transzcendencia egzisztencialista felfogásához oly közel jutott. A kozmikus kivetettség érzését ugyanis alig valami választja el az élmény állapotától. A kényszeres, szinte
neurotikus gondolkodás, mellyel a filozófiának e pánikállapota az emberi túlélést foggalkörömmel végre kívánta hajtani, negligálta azt a forrást, melyet elődei Schopenhauertől Jaspersig természetesen vettek fel repertoárjukba. Camus a misztikát a gondolkodás éjszakájának
nevezi, melyben elvész a lélek, ahelyett, hogy tudatosan szembeszállna a megoldhatatlannal, s
az öntudatlanság mennyországa helyett felvállalná az ész poklát. Camus az egzisztencializmus
anarchistája: az értelmetlenség megannyi egyéni felfogásával szembeállítja a tudatos ellenállást
- ezt a kollektív ösztönt. Sartre konzekvensebb, mert született forradalmár. A pokol - hang
zik a „Zárt tárgyalás" konklúziója - , a pokol: a többiek. Az egzisztencializmus mindazonáltal
átható és rendkívül kellemes filozófia: újra olvashatóvá tette az úgynevezett irodalmat - lévén,
hogy csupán a megfogalmazás formai kérdésévé vált - , s tette ezt akkor, amidőn a szürrealiz
mus épp érdektelenné, a parafizika hasznavehetetlenné, a dadaista attitűd cirkuszi mutatványnyá vált, amikor még elszigetelt volt a strukturalista szándék, s végső soron minden országban
ugyanaz a légüres tér dúlt, csak épp nem mindenhol kapott megfogalmazást. Az egzisztencia
lizmus költészete elterelte a figyelmet a gyakorlat - például az újjáépítés - abszurditásáról, s
a kétkedés végső kérdéseivel foglalkozván oly könnyedén tagadta meg az Istent, amihez képest
a frankfurti iskola dialektikája hitvitákhoz vált hasonlóvá. S ezzel egyszer és mindenkorra legalábbis erre a korra - áthidalta - betömte - a háború utáni továbbélés szakadékát: mint
egy egzisztáló tömegsírnak fogva fel azt.
Az egzisztencializmus nem foglalkozik a háborúval - legalábbis konkrét filozófiai szinten és nem foglalkozik a jövő kilátásaival sem. Kizárólag a jelent ismeri, s kiragadva azt a történel
mi-időbeli folyamatból, benne az élőlény sehová sem kapaszkodhat: mindent magának keli ki
találnia: nincs múltja és nincs jövője, nincs származása és nincs genetikája, nincs arca és nincs
habitusa - fantom tehát, egy kimondhatatlan transzcendencia része: helyzete vallásos állapot.
Ugyanis jelene sincs, épp az előbbiekből következően. Ha ezt az állapotot meg is tudná élni,
misztikus élményben részesülhetne. De nem élheti meg, hiszen ő maga sem létezik. Nem része
a teremtésnek, hanem neki kellene teremtenie önmagát, olyan emigrációban él, melynek sem
okát, sem kifutását nem ismeri. Ma szívesen mosolygunk e büszke nyomorulton, bár helyze
tünk semmivel sem kedvderítőbb. Nem valószínű ugyanis, hogy ma többet tudnánk, csak annyi
bizonyos, hogy a nemtudás ezúttal örömet okoz. Az egzisztencia újra másodlagossá válik; átad
juk magunkat egy folyamatnak, melyet élvezünk, bár kimenetele felől nem lehet kétség. A sze
mélyi egzisztencia megszakadása nem tölt el félelemmel, épp azért, mert újraértékelve a múl
tat pontosabban ismerjük a jövőt: jelenlétünk egy folyamatba épül: történetileg determinált, s
ennek felismerése: létezésünk szükségességének és okának felismerése: teljességélmény, ahol
nem a kozmosz sodortatott élőlényeként látjuk magunkat a vetített filmen, hanem létezésünk
épp az egzisztenciától függetlenül: egy tőlünk független AKARAT következménye. S ettől kez
dődően nem kell önmagunkkal foglalkozni többé; az élmény feloldoz és megvált, s érdeklődé
sünk afelé fordulhat, ami feladatunkat szabja meg a totális rendben: kezünkbe vesszük a kame
rát, mert a király visszalép a trónjára, s újra alattvalók lehetünk az isteni hierarchiában.
Az egzisztencializmus, lévén eleve költői - tehát eleve absztrahált - reakció és magatartás,
nagyobb kihatással volt a művészet területére, mint a század más filozófiái. Helyes lenne ezért
- éppúgy, mint például a német romantikát - eleve művészeti irányzatnak tekinteni. Annál is
inkább, mert érvényét is inkább mint művészet, s nem mint filozófia veszítette el. Ami az újre
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gényt illeti, az - a generációs szakítás ellenére - a mentalitás egyenesági leszármazottja. Leg
nagyobb erénye az idő revideálása: az időbeliség élményének végre relatív megünneplése. Az
időről szóló költői-filozofikus fecsegést felváltja egy olyan mérnöki struktúra, melyben az idő
térélmény: a szereplő többé nem szabad: sorsát sem áttekinteni, sem irányítani nem képes,
mégsem maga dönt: sorsa egy fátum kezében van, mely fátumra semmilyen befolyással nem
bír. Mindez azonban nem keseríti el, személyi érzelmei ugyanis szerencsére nincsenek. Míg az
egzisztencializmus modellje folytonosan dönt a kilátástalanság ellen, az új regény hősei elfo
gadják helyzetüket, hiszen nem személyek többé, hanem egy struktúra alkotóelemei. Egy
struktúra alkotóelemének lenni, csodálatos érzés. A szereplők, ha éreznének valamit, jól érez
nék magukat. De ekkortájt - 1955-60 között - és Robbe-Grillet korai filmjeiben a szereplők
még csupán egzisztenciális információkat közvetítenek. Új jelentéssel a régi filozófiát. Egyetlen
ember lép túl ezen: az alkotó, aki visszavette szabadságát; Robbe-Grillet már nem Sartre: nem
azonosul hőseivel, hanem kínozza őket. Ez az attitűd valójában csak a hetvenes években ké
szült filmjeiben bontakozik ki, de már a Transz-Európa-Expressz matematikai játékában is
nyilvánvaló. A halhatatlan - Robbe-Grillet legelső önálló filmje - még nem több, mint a nou
veau roman film-nyelvi átirata: tökéletes fordítás, szemiológiai praxis. A misztérium még nem
élményszinten, de már konkrét valóságként határozza meg a látszólagos képzelet látszólagos
játékát. „Isztambul... valóságos város - írja Robbe-Grillet - , és a nő, akivel (N) ott találko
zik, meg az emberek, akikbe úton-útfélen botlik, valóságos férfiak és nők. De mihelyt valakinek
az elméjén haladnak át, egyszeriben sajátszerűen képzeletbeliekké válnak."
A város idegensége misztikus közeg: teljhatalmú és legyőzhetetlen. Robbe-Grillet szereplője
a misztikum struktúráját éli át, mely végső soron archaikus görög sorstragédia. A figyelmez
tetések félreérthetetlenek és kivédhetetlenek. A szerkezet önkénye - Robbe-Grillet önkénye
- a szereplőt megfosztja szabad akaratától: tézissé válik, a szabad akaratától megfosztott élő
lény tézisévé. A történésbe nincs módja beavatkozni. A film - lévén szerencsére ZART mű mindazonáltal nem helyzetünk hasonlóságára figyelmeztet. Bár minden helyzet százszorosán
ismerős, az eltelt idő némileg megváltoztatta a tehetetlenségnek ezt az alapélményét: olyan le
hetőséget kínálva föl, mely szerepeinkben - a városban való megoldhatatlan közlekedésben immár nem a fenyegető, s egyébként is módosíthatatlan jelek gyűjtését szorgalmazza, hogy ez
zel is jobban lássuk saját helyzetünket, hanem minket magunkat tehet jellé: az üzenetnek nem
szenvedőivé, hanem médiumaivá; hogy jelenlétünk maga legyen a figyelmeztetés: a hír önma
gunk és mások számára.
1977. április 19.

Jacques Rozier: Adieu, Philippine
Egy szép és nosztalgikus cím, egy szép és nosztalgikus film, mindjárt a legelején. Búcsú. Egy
radikális újító szép és nosztalgikus búcsúja mindattól, amit meg kell újítania. Szomorú forrada
lom; hisz reakciósok szervezik. Öngyilkosok. Arisztokraták. Mutánsok. Új hullám. Adieu, Phi
lippine! Nincs többé fejlődés. Végre. Nincs többé változás. Csak az emlékek. Az emlékek for
radalma. Az idő. Az idő lejárt. A jövő befejezett: a jelen fölösleges. Csak a múltban vannak is
meretlen faktorok. Mi történt? Senki sem emlékszik. Se a dokumentarista, se a látnok. Csak a
költő matat a többiektől elkülönített agyában. De ő se talál semmi mást, csak szépségeket és
nosztalgiákat. Háborúkat, vezéreket, forradalmakat és néhány szép dalt. Nincs több, bármily
elégedetlen is legyen az eredménnyel. Ezzel kell gazdálkodnia. Szomorú, természetesen. De
eredményes akkor lesz, ha szomorúságának sikerült nevet adnia. Például azt, hogy .jövő". Ez
után már csak konzekvensnek kell maradnia, ami csupán tehetség kérdése. A konzekvencia az
etikailag kétséges tartalom formája - ettől lesz a mű esztétikus, vagyis jelentős. Attól, hogy al
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kotója jól játssza-e ízlésesen megválasztott szerepét. S főleg attól, meg tud-e válni időben a sze
reptől, ha az többé nem aktuális. Ha igen, úgy visszamenőleg is bizonyította igazát, ha nem,
úgy az egykor igaz művek is elvesztik hitelüket. Egy új hullám akkor marad új - történelmileg
érvényes - , ha időben magára hagyják. Értékei ez esetben nem évülnek el, hanem a helyükön
maradnak: idézhetők, szerethetők és megsirathatók újra és újra.
Adieu, Philippine. Jacques Rozier filmje a nouvelle vague gyakorlatilag legelső alkotása.
Természetes tehát, hogy évfolyamtársainál sokkalta radikálisabban alkalmazza azokat az esz
közöket, amelyeket ma az iskola alapismérveinek tekintünk. À poentírozatlanság, a lassú rit
mus és a végtelen snittek mindenben megfelelnek a nem-szórakoztató film látszólagos követel
ményeinek. Hogy légköre mégis olyannyira megnyugtató s ennélfogva kellemes, annak oka a
film műfaji behatárolatlansága; az eszközök mindenfajta pszichózist nélkülöző szabad kezelése.
Rozier nem modern filmet készített 1960-ban, hanem újat. S műve remek modell e két foga
lom éles különválasztására. Az effektusok, melyeket felhasznál, nem kimódoltak, hanem ter
mészetesek; alkalmazásuk még nem kényszerű követelmény, hanem szuverén öröm: a hosszú
plánok, a cinéma vérité, s a dokumentarista eszközök egyaránt a filmezés újonnan felfedezett
szabadságát demonstrálják. Ma persze könnyű kimutatni, hogy ezekben a szabadságot oly bő
kezűen osztogató filmekben több az önkényes elem, mint akármely, a hatásmechanizmus pon
tos tervei alapján megkonstruált kommerszben - s ez az ítélet jobbára áll is az epigon művek
legtöbbjére. De Rozier filmje, a függetlenségnek ez a csendes anarchiája, mint legelső példány
épp az autonóm műalkotás érvényességére - mindössze egyszeri érvényességére - figyel
meztet.
A film főszereplőjét, aki annyi minden lehetett volna - Godard-hős, Truffaut-hős stb. - a
végül visszavonhatatlanul megérkező hajó egyenesen a frontra viszi. A háborús ideológiákat
megcsúfolandó, egy háború zajlik ugyanis: szennyes, kolonialista, etikus háború - történetesen
Algériában. Adieu, Philippine. Liliane és Juliette belép egy másik filmbe, valahol a költői rea
lizmus paródiájának, s a múlhatatlan komolyságú melodrámának a határán, s szomorúan inte
get az optika látóteréből kifutó hajó után. A tragédia állandó végzete: a történelmi háttér törté
netté varázsolja a kamera előtt zajló kötetlen létezést; konok önkénnyel elhelyezi a szereplőket
a világba, megszabja szerepüket, s a film nem tesz mást, mint hogy a kötetlen szabadság foko
zott hangsúlyozásával tiltakozik a pitiáner önkény, a távolban dúló háború s a zsebben lapuló
katonai behívó ellen. Az aljas és embertelen militarizmus ellen, melynek alternatívájává lesz a
két lány rejtett kamerával kísért hosszú sétája: a jókedvű tehetelenség és az értetlen butaság
akciója: a környezet öntudatlan ignorálása. De az ignorált környezet ettől még nyugodtan léte
zik, s az adott pillanatban beavatkozik a személyi függetlenségbe. Elég biztos képünk van már
arról, hogy az ártatlanság nem ellentéte az ártalmasságnak, s hogy a háború és a militarizmus
- az élmény nélküli pusztulás - legalább olyan ízléstelen praxisa az erőszak hirdetésének,
mint a baloldaliságnak a forradalom. A destruktív utazás nosztalgiájának ugyanis a jelen csak
megcsúfolására jó. Az új meg új hullámok bárhonnan is érkeznek, sohasem műfaji újításaikban
hordozzák tanításukat - az csupán a közlés hordozórakétája - , hanem azon lépcsők után, me
lyekről leválva az űrhajó egyenesen száguld a cél felé. A hatvanas évek filmművészeti újhullá
ma felfedezett egy csomó eszközt, mellyel azóta a film nyelvi formulaként dolgozhat. Ezen esz
közöktől visszamenőleg függetlenítve kijelölhető és elhatárolható maga az anyag: az, ami a for
mai környezettől függetlenül megtörtént. Rozier filmje jó példa arra, milyen mértékben volt az
újhullám a filmművészetnek és túl ezen: a történelemnek akciószintű megnyilvánulása, a művé
szeti mutáción túl mennyire hozta magával a biológiai tudat változását. Annál is inkább, mivel
a film ma pontosan értékelhető, bekeretezhető és címkézhető múzeumi tárgy - pontosan az
ellenkezője annak, aminek készült. így természetes. Tudniillik olyan forradalom terméke,
melynek a lázadás csupán formai jegye, de nem a meghatározója. Eleve klasszikus mű tehát.
Nem változtatott meg valójában semmit, csak a változásról való tudásunkat pontosította. A tu361

datot változtatta tehát, nem a környezetet. Ez sokkal több, mint amit műalkotás elvileg megte
het; ez fejlődéstörténet, mégpedig annak az az - egyedül érvényes - formája, mely az időn kí
vül történik. Melynek számára az idő, minden behatárolható eseményeivel csupán nosztalgiák
és szépségek vegetációja. Örök és befejezetlen múlt. Adieu, Philippine.
1977. április 26.
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EGYÉB ELŐADÁS OK
François Truffaut: Fahrenheit 451°
Geometrikus máglyák égnek 1984 nyarán az Unter den Linden hódító hársfái alatt, a Bran
denburgi kaputól jobbra és balra, egymástól egyenlő távolságokban. Az akció sztárja magas,
karcsú férfi, önmaga által megvilágított, kiemelt térben, elegáns fénykibocsátó egyenruhában.
Arcán fekete és zöldeskék jelek: a gyűlölet és a harag színeiben sugárzó információk. A lézer
ágyúk ütemes dübörgése megnyugtatja a teret, a száguldó fény át meg átsüvít a planetáris ün
nep színhelyén, sokezer fényévnyi távolságra is láthatóvá téve azt a galaktika nézőinek távcsö
vei számára. Az előadás statisztériája - a sétányon összegyűlt sokmilliós tömeg - teljes bele
feledkezéssel játssza szerepét; extatikus örömében elfelejti, hogy előadás részese: minden
egyes egyed autonóm és spontán lényként éli meg magát. Az alakzat, melybe rendeződnek, is
merős: a téridő jellegzetes formációinak letisztított változatai képződnek; a jelenlét köztudot
tan nem létezik - a holográfikus tér üres - ; a történet nosztalgikus emlékkép-fantomjaival be
népesített. A tömegre borított üvegharang féligáteresztő hártyáján áthatol az infrahang, a szer
vezet felveszi az induló ütemét; a térhatású térben megéli a valódi teret: otthon érzi magát. Tö
kéletesen boldog a megtisztult bénaság állapotában; mozdulatlan, ájult örömében végigszáguld
a trip menetgyakorlatán. A szónok közvetíti a komputer programját; gyönyörű, nemtelen gép,
hangja optimális emberi artikulációvá szintetizált. Ennélfogva énekhang: az infrarezgés töme
ges hipnózisából kiváló, személyhez szóló, közvetlen kommunikáció. A Vezér éteri, totális
programja általa szavakká alakul; a szavak a vezérelt tömeg előtt képekben villannak fel; a lát
vány vizuális jelei - a vizuális kultúra jelszavai - kizárólagos és támadhatatlan jelentés-transz
parensek, a rájuk felkészült várakozók számára a várakozást beteljesítő élmény hordozói, s
ugyanakkor pontosságuk tökélye folytán feltétlenül váratlan, ennélfogva lelkesítő üzenetek. A
tűz lángja magasra csap, a karok előrelendülnek. A sztár felmutatja kezét, rajta kirajzolva a
sorsprogram bonyolult vonalrendszere. A képet monitorláncok vetítik a rajongók közvetlen kö
zelébe, televíziós hálózatok közvetítik a negyedik birodalom távoli városaiba. A tenyér jóslata a
bekövetkezett időt jelenti be. Az egybegyűlt tömeg idejét. Az időből hosszan kivetett nép végre
otthon érzi magát.
A valóra vált térben helye, a felismert időben útja van. Dimenzionális léte értelmet nyer,
matériája a praxisban elméletté transzformálódik, jelenlétében Isten távolságához közelít. Az
illúzió anyaggá lett, a tudat testet öltött: reális célt kapott minden transzcendens szándék. A
sztárban az ige testté lön, a tömegben a test igévé. A személyiség önmagára lelt a kollektív
vágyban; a várakozás erekcióját felváltotta a végtelen ejakuláció. A sztár methedrin-álom,
posztszexuális bálvány; a kollektív neurózis testet öltött médiuma; egyszerre elérhető és elérhe
tetlen, irányadó és megváltó, aki beteljesült, hogy beteljesítsen: a kétségtelen bizonyosság.
Asztrál akaratból létrejött vetített démon, aki kilép a vászon síkjából, a térvetítés ismerős kiter
jedésében mozog, mégis megfoghatatlan; a szerelmi aktus tárgya és alanya: felszabadít az indi
viduális görcsből és magáévá tesz. Azért lett, hogy odaadja magát, s a tömeg elfogadja az áldo
zatot: övé az isten, kész tehát bárhová követni őt. Égnek a máglyák. A szellemi megtisztulás tüzei. Mars a távoli bolygóról visszatért a Földre felállítani hadseregét. A struktúra happeningje a
megidézett szellem elpusztításának Dionysos-ünnepe: az önpusztítás orgiája. A színészek fil
meket égetnek. Az atommáglya tisztítótüzében elolvad az egykoron éghetetlen anyag, a rögzí
tett, síkká redukált kép matériája átadatik a megsemmisülésnek: mert megosztotta az ereden
dően egységes látványt, mert megzavarta az egyforma élményt, mert individuális utazások mel
lékvágányaira terelte a megtévesztett utasokat - az agy képzeletbeli tájaira, eltérítve őket a
humán valóságtól. A Transz-Európa-Expressz páncélvonata egyetlen irányban halad, egyetlen
ütemben, egyetlen koncepció alapján. Egy időtlen metafora száguld az acéloskékcn csillogó
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éles síneken, a jövőbe robbanva, korhű peronján a fejlődés kamikázéival. Az időfilm vetített
képén a jelképek felváltották a jelszavakat. Az atommáglyán is film ég és nem papír, vizuális
közlés pusztul, nem verbális. A látványban egyesült tömeg kiveti magából az egységét meg
bontó látványokat: a vízió - a képi gondolkodás eszméje - az önnön látomásával való azono
sulás nevében elutasítja a vizuális térben történő eltérő közlekedésmódokat.
Égnek a máglyák. A Vezér háromdimenziós képmása alatt, mely fent viliódzik a város fölé
feszített áthatolható, vastag gázrétegbe vetítve, pereg a rituális show; a koncert sztárja magasra
emeli a tekercseket, felmutatja őket a gyülekezetnek, érthetően zengi a komputer kiszámított
mondatát: Ich übergebe dem Feuer - s az egyszerre felüvöltő tömeg hangja mellett tűzbe re
pül a szalag: a céltalan látomás, az öncélú cselekmény. Fehéren felizzik a láng anyaga, a vakító
fény átvilágítja a hársfák leveleit, áttüzesíti az épületek vibráló falait; a tűz betölti a berlini éj
szakát, s kisugározza az űrbe a történést: az esemény űrhajóként kilövi a várost, felszabadítja
kozmikus izolációjából. Mindenki az akció sztárját figyeli, akinek arcát vörösen izzó lobogó
fémmé hevíti a tűz, foszforosan csillog rajta a kivehetetlen színűvé erősödött festék; egyenruhá
ját átvilágítja a fény: testének mágikus látványa szépséget és hatalmat sugároz.
Pereg az önkéntelen álom, a részvétel kábulata. Elégnek az önkényes képek, a beprogramo
zott tömeg felszámolja a múltját. A sztár mozdulatai kiszámítottak és szuggesztívek. A rende
zett sorokat megbontja a transz, de ez is a rend része. A nézők résztvevőkké válnak. Segítenek
tűzre vetni az elfajzott művészetet.
Hitchcock-kópiák égnek, az individuális bűn magasztalói, azután Ingmar Bergman, az intel
lektuális hatalom; Alain Resnais a Szerelmem, Hiroshimáért, Godard, valamennyi művéért,
Bunuel az Andalúziái kutyáért és az Aranykorért, Friedkin az Ördögűzőért, többek filmjeik
objektív pesszimizmusáért; együtt ég Buster Keaton és Chaplin, a heteroszexuális Fellini és a
homoszexuális Pasolini, a kisszerű Visconti és a nagyratörő Antonioni; ég Andrzej Wajda kele
ti tudásáért és Polanski a nyugatiért; ég a nacionalista Jancsó Miklós és az internacionalista
Eizenstein; ég a hitehagyott Forman és a hívő Makavejev; ég Jean Vigo, káros kihatásáért, és
Coucteau, mert jelentéktelen; ég Bresson, mert pazarolta az energiát, és Vadim, mert nem
használta föl; Bertolucci szentimentalizmusáért ég, Ferreri racionalizmusáért; Oshima a nemi
ségre korlátozott szadomazochizmusért, Arthur Penn, az erőszak szubjektivizálásáért; ég az
Adieu Philippine, a Halhatatlan, az Elvira Madigan, az Easy Riders, a Bye, Bye Barbara, a Bál
hegedűi, a Léa, L’hiver, a Ritka látogató, a Family Life, a Valahol valaki, a Paulina 1880. Tűzre
vettetnek Humphrey Bogart és James Dean, Brigitte Bardot és Sylvia Kristol filmjei; elég az
összes Picceli és az összes Jean-Pierre Cassel, az összes Trintignant és az összes Peter
O’Toole. Égnek a román és a grúz filmek, s égnek a dánok és a svájciak. És a tűz elemészti az
elhajlott németek, előbb Syberberg és Herzog, azután Fleischmann és Fassbinder filmjeit. Ég
az összes Warhol és az összes Philip Garrel; ég a Clockwork Orange és a Man Who Fell To
Earth; égnek a filmek - tartalmuktól és hovatartozásuktól függetlenülve - pusztán matériájuk
- a médium üzenete - miatt. A műfajirtás ezúttal immár totális. Ich übergebe dem Feuer
François Truffaut - jelenti be a felragyogó szónok, s másodperc alatt összezsugorodva, füst és
hamu nélkül eltűnik a látomás: a Fahrenheit 451 szimbolikus példánya. A rendben, ahol a film
a valóság, nincs helye a valóság filmjének. Az egyértelmű szupermediális korban nincs szükség
a médium informáló funkciójára, sem pedig egy olyan kőkorszaki közösségre, mely felvállalja a
szükségtelen megőrző szánalmas feladatát. Nem lehet hiteles többé a Bradbury-féle alter
natíva: a látványt nem lehet memorizálni. Aligha lenne megindító a filmemberek posztmediális
fantomtársasága, ahol egyszer csak megjelenik egy kísértet - például tűzoltó-egyenruhában,
felöltve Oscar Werner habitusát, arcán a jellegzetes metakommunikativ mimikával, ezzel a verbalitás és vizualitás határán álló tétova közléssel, mintha egy régi nyelven azt mondaná: a ne
vem: François Truffaut 451 fok Fahrenheit.
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Milos Forman: Egy szöszi szerelme
A nevezett előadásból egyetlen stabil mondatot sem voltam képes leírni. Ez az állapotot - a te
matika megközelíthetetlenségén és a film iránti teljes érdektelenségen túl - utólag egy baljós, ám
hasznos előérzet jelentkezésének tulajdonítom: leírt szövegre nem volt szükség. A 9 órás megfeszí
tett írásképtelenség eredményeképpen végül meglehetősen felkészülten állhattam a hallgatóság elé.
Mivel a megközelítés jónéhány lehetőségét kipróbáltam és elvetettem a nap folyamán, nyugodtan
vállalhattam egy újabb rizikót. Jó példa volt ez a meditáció metodikai mibenlétére, ha mégoly
hisztérikus, européer és intenzív formában nyilvánult is meg.
Mindezek után - „unwashed and somewhat slightly dazed" (Bowie) - rövid bevezetőt tartot
tam, melyben elutasítottam a bevezetés, valamint az adott bevezető tematikáját, ill. a filmművé
szet effajta fogalmi megközelítését - néhány filmográfiai adat, tér-idő koordináta kíséretében. A
film után vita következett, melyet mindvégig igyekeztem szubjektív vélemény-konfrontációvá alakí
tani, de ezzel nem értem el mást, mint hogy a hallgatóság számon kérje rajtam az objektív filme
lemzést, amiért jött. A filmelemzés egyébként megtörtént, de mellékesen, ugyanakkor épp eléggé
sokrétűen ahhoz, hogy elkerülje a jelenlévők figyelmét. Filmszemléletem a hallgatóság részéről,
melynek könnyűszerrel sikerült bebizonyítania nagyobb felkészültségét, egyértelmű - megvető elutasításra talált. A közönség felelősségre vont nézeteim flexibilitása miatt is, mondván, hogy a
beszélgetés során többször változtattam a véleményemet az ő befolyásukra. Természetesen elfo
gadtam a vádat, hangot adva ama meggyőződésemnek, hogy pillanatig sem vagyok meggyőződve
közléseim igazáról. Kijelentésemet szarkasztikus megjegyzés („még szép, hogy belátod"), s a cso
port fokozottabb tömörülése: tömeggé (filmmé) szerveződése követte. A hallgatóság önkéntes kor
referense, egy építésügyi és városfejlesztési minisztériumi főosztályvezető-szerű férfi a vita egy kidminációs pontján maximális kiszámítottsággal letegezett. Ugyanő később egy replikában egymás
mellett használta a ’sátán' és a fasiszta’ szót, kedvezőtlen kontextusban ugyan, de félreérthetetlen
irányítottsággal. A két szó egymás mellé kerülése - a kifejezés - a dialógust helyes mederbe terel
te, ettől kezdve már alig volt mit mondanunk egymásnak. Az úgynevezett tematikus vita elhalt, a
közönség igazában megerősödve, gúnyosan távozott.
TIT József Attila Szabadegyetem, Mátra mozi,
1977. március 25
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R O M A N T IK A ID E J E
Jean-Louis Bertucelli: Paulina 1880

"Oh, votre orgueil, Paulina, votre orgueil"
Bizonyára Visconti volt a filmtörténelem legaljasabb rendezője: igazi művész, a nagypolgár
ság ízlésének legtökéletesebb kiszolgálója, aki röpke arisztokratikus proliimádat után magát
mintegy tiszteletbeli proletárrá avatva nekilátott leleplezni az értelmiséget és az arisztokráciát
- vállaltan vérfertőző és mazochista szerelemmel - , mellékesen tönkretéve Camus-t és Tho
mas Mannt, végül belefulladva az Istenek alkonyába s a valamivel azért elviselhetőbb Ludwigba. Korainak semmiképpen sem nevezhető halála szerencsére meggátolta abban, hogy az El
tűrt idő nyomábant is ő vigye filmre, a vállalkozáshoz végül is a sokkalta megfelelőbb Losey
kezdett hozzá, s nála nyugodtan bízhatunk abba, hogy Proustot nem saját mániákusságának le
vezetésére használja fel - elrettentésül elég a Visconti Közönyének végén sírdogáló Mastroiannira emlékeznünk, aki pedig egyedül okozója annak, hogy nem ez volt a nagy olasz mester
legrosszabb filmadaptációja.
A hasonlóság Jean-Louis Bertucelli és például Losey vagy Visconti között olyannyira szem
beötlő, hogy könnyen elfedheti azokat az eredményeket, melyekkel kizárólag Bertucelli rendel
kezik. Az aura vizuális kidolgozását elsősorban az iszonyatos és visszataszító Visconti fejlesz
tette olyan tökélyre, hogy ezen a téren visszavonhatatlanul ő lett a modell - azaz a legföljebb
csak megközelíthető maximum - , főképpen azért, mert képalkotási metodikájánál nem kevés
bé aberrált és hisztérikus humanizmusa minden egyes önkényes, öncélú képi precizírozását
még szimbolikus jelentéssel is megterheli.
Azért kell Viscontit szidni, mert - most már mindegy, miért és miképp - mérce. A környe
zetteremtés tökéletességének mércéje, de épp Bertucelli filmje, a Paulina 1880 lehet remek
példa arra, hogy ez a tökéletesség végül is csupán szakmai ismeret; Bertucellinél még a környe
zetteremtés is tökéletesebb, mint bármelyik Visconti-filmben. A Visconti-párhuzam azért is kí
sértő, mert a Paulina 1880 egy bizonyos tökéletesség, talán a legfelső rétegében emlékeztet a
Visconti-féle pszichológiai elmélyülések kivetítéseire; ha ostobák lennénk, beszélnénk aberrá
ciókról, szkizofréniáról és dekadenciáról. Viscontinál ugyanis valóban ezekről van szó;
„nagysága és sikere abban áll, hogy arisztokrata létére felismerte osztálya pusztulását, és volt
ereje..."; saját osztálya filmjeiben a túlhaladottság pazarul berendezett sivatagában épp kiürese
dik, miközben fújdogál a társadalmi átalakulás langy szele, amelyre Visconti éppily túlhaladott
viharmadárként figyelmeztet, mégpedig - nem tudván persze a dologról semmi biztosat művészi eszközeivel.
Bertucelli viszont nem figyelmeztet semmire. S nem azért, mintha el akarná felejteni és fe
ledtetni a jelent, hanem azért, mert mindent tud erről a jelenről. Nem kell hát semmit sem kö
zölnie róla, hisz a tudás és a tudás fajtája - mentalitásként - valójában minden tevékenységet
motivál. Ezúttal - filmről lévén szó - a film valamennyi kockáját s mögötte a filmkészítés va
lamennyi fázisát.
A filmrendezés valódi mágiája az, hogy minden más alkotói folyamatnál tökéletesebben en
gedi megnyilvánulni az alkotó személyi szuggesztióját; a film információs matériáján elkerülhe
tetlenül állandóan átjut ez a - szándékolt közlésen túli - önkéntelen jelenlét: láthatatlan cha
risma, ami nem kevesebb, mint egy személyiség - a rendező - totális létezése, teljes ismeretállománya és mindenkori attitűdje: a személyi mentalitás. Egyetlen más médium sincs jelenleg,
mely az alkotó felé ilyen totalitásigénnycl lépne föl, de ugyanakkor épp ez a médium az, mely a
legminimálisabbra csökkenti az ún. szabadságot - nem az alkotóit, hanem az ún. emberit. A
fiim csupán csak önmagával kapcsolatban engedi meg a játékot, de az individuumot nem eresz
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ti el: az minden képben, minden szekvenciában ott van a maga teljességével, a kijátszhatatlan
igazság foglyaként.
A rendező így tehát ama klasszikus elátkozott művész, aki nem képes mást mondani, mint
amit gondol, s ennek még csak nem is az ő helyzete az oka immár, hanem a matéria, amellyel
dolgozik, s ezen új matéria újkeletű törvényszerűségei.
A film olyan tökéletes érzékenységű tükör, mely előtt nem leplezhetők el az arc legcseké
lyebb aránytalanságai, legelenyészőbb torzulásai sem. A filmrendező szemben áll ezzel a kivéd
hetetlen tükörrel, s e tükör különös kettős tükör: visszatükröz és vetít is egyben. A rendező ha
zudhat magának, de a kivetítésben már nem hazudhat. Ha púderrel, arcfestékkel tünteti el arc
bőrének viszolyogtató hibáit: a púderozkodó, arcfestő rendezőt látjuk. Ha a rendező behunyja
a szemét, a tükör a behunyt szemű rendezőt mutatja.
A filmrendező bármely filmjében ugyanolyan teljességgel van jelen, mint zeneművében a ze
neszerző, de ez a jelenlét egyrészt talán érinthetőbb, de mindenképpen kevésbé programszerű.
Nincs program: a film önmagáról szól, s amitől mágikussá lesz, az egy individuum remény
telen, szándéktalanul kizárólagos jelenléte.
A filmelemzésnek mindezek miatt állandóan egy sokirányú dialektikus kapcsolatot kell értel
meznie, s ez a kapcsolat minden esetben a rendező viszonya egy-egy megvalósításhoz, s ha a
film - mint ezúttal is - egy idegen anyag fiimi adaptációja, akkor a rendezőnek az adaptálás
ban megnyilvánuló mentalitásértékű információit kell értékelnie. A rendező konzekvenciája sa
ját magához még egy tőle nagyon eltérő matérián át is érvényre jut, s ugyanígy önmagához
konzekvensen kell végigvinnie a teljes anyagnak - a film egészének - öntörvényű konzekven
ciáját. (Eltekintve most azoktól a nyilván nagyobb számban létező rendezőktől, akik csak olyan
anyaggal dolgoznak, mellyel sajátként egyetértenek.)
Ez a struktúra szerencsére - projektált tevékenységgel lévén dolgunk - könnyedén követ
hető és érzékelhető. Viscontinál minden képsorban ott feszül a fiktív és fellengzős humanista
kicsinyessége, míg Bertucellinél épp az a nagyvonalúság hat lenyűgözően, amellyel anyagát ke
zeli, s ez annak az alkotónak a biztonsága, akinek számára az összefüggések felfedezése immár
nem reveláció, hiszen saját intellektusát bizonnyal épp eléggé megszenvedte már, s aki túlontúl
jól ismeri a környezeti reakciók és a művészi asszociációk flóráját, ezt a demokratikus növény
házat ahhoz, hogy mindenáron utalni akarjon rá. Épp eleget tud ahhoz, hogy annak örüljön, ha
valamit sikerül nem elmondania.
A Paulina 1880-tól nagyon messze marad a konkrét társadalom. Legalábbis elég messzire
ahhoz, hogy módunk legyen kiiktatni, ha nem is a cselekmény motivációs tényezői közül, de
legalább filmélményünkből. Ami lezajlik, időn kívüli, s annak, ami a cselekményt - amely cse
lekmény még ha szekvenciálisán követendő is, szerencsére nem több, mint egyetlen jellemrajz
- előidézi, tehát a társadalmi állapotoknak az a komplexuma, mely e jellemet megteremti,
bármikorra elhelyezhető, megfelelően átalakítva persze a külsődleges eszközöket: más vallás,
más osztály, másfajta vagyonközösség, mint a család stb. A hierarchiák és a bevésések terrormódszerei változnak, de sohasem születik olyan ember, akinek - mire spirituális értelemben
véve egzisztenciálisan önálló lesz - ne roncsolták volna szét az agyát tilalmak és szerepbevésé
sek rendszereivel. (A Paulina 1880 szexjeleneteit természetesen nézzük bár végig - s itt te
remthetünk a kor s a róla szóló film között valódi distanciát - , nekünk azonban egyenlőnek
kell lennünk a mellettünk ülő büdös lábú ifjúval és a mögöttünk lökmagot köpködő felszaba
dult párral - s ez a kényszerítés minden más korszakbelinél sokkal rombolóbb.)
Ez nem a Visconti-féle becsapás. Itt valójában nincs semmi „több", mint amit látunk. S ez
nagyon jó így. A Paulina 1880 olyan film, amiben végre megfürödhetünk, anélkül, hogy a kék
cscmpés, kristályos vizű medencéről lemerüléskor kiderülne, hogy mesterséges tó, ahonnan a
rejtett közlések hínárjai tekerednek lábunkra. A Paulina 1880-ban nem kell követnünk a cse
lekményt, mégis elszorítja torkunkat egy-egy olyan jelenet, mint a szerető rettenthetetlen be367

osonása a lányszobába. Bertucelli előtt már régóta senki sem tudott ilyen feszültséget teremte
ni történésen belül. S pusztán azért sikerült neki, mert megfelelően hosszan játssza ki ezeket a
jeleneteket. Ez a ritmus nem az ő találmánya, ma már zavaró is lenne az ilyen típusú filmek
gyorsabb tempója. (Még Visconti monstrumai is attól nyertek bizonyos könnyedséget, hogy
ritmushiba sohasem zavarta meg a súlyos szerkezeteket.) Bertucelli azonban képes valóban
koncentrálni arra, amit filmre vesz. S képes a varázslatra: a kidolgozott, hibátlanul megkompo
nált képsorok mögött nem halljuk, nem érezzük a rendezői instrukciókat. S azért nem, mert
ebben a filmben minden egyformán szép. Semmiféle unesztétikum bele nem kerülhetett. S leg
főképp azért, mert e sterilitáson belül nincs egyetlen kép sem, mely funkciótlan lenne. A hiperesztétikum és a képek funkcionalizmusa teremti meg azt az állandó feszültséget, amivel a film
magához vonz. S mivel a belső feszültség - az esztétikum és a funkcionalizmus feszültsége soha nem csökken, ez az állandóság mindent elhihetővé tesz. A rendezőnek sikerült kontaktust
teremtenie velünk. (A funkcionalizmus terminus itt természetesen a mű belső törvényeire utal,
s nem másfajta rendezői szándékra, mint föntebb szó volt.) Ezért érzünk feszültséget a gyilkos
ság előkészületeinek képsorai alatt - végső soron az első képtől kezdve, lévén a filmtörténet
irányított és exponált - , mert ily módon a leghalványabb reményünk sem lehet, hogy nem tör
ténik meg, s tudjuk azt is, hogy gyönyörű szép lesz.
A Paulina 1880 világméretű filmhullám terméke. A 70-es évek elején kezdődött neoromantikus irányzat részese, bár gyártási ideje bizonyára 74/75 lehet. A neo szó használata azért jogo
sult, mert bár aligha volt a filmnek olyan korszaka, mely ezen irányzatban reneszánszát élné, e
filmcsoport mégis valami régebbi - jóllehet soha nem volt - műfajra emlékeztet. Helyesebb
tehát egy olyan neoromantikus periódusról - korszakról - beszélni, melynek e „kosztümös"
filmek csupán determináns részesei? Bizonyos értelemben igen, ha pl. a jószándékú Antonioni
legújabb filmjeire gondolunk, vagy azokra az újabb francia filmekre (Chabrol, Rivette, Varda,
Truffaut stb.), melyek a filmet eleve romantikus gesztusnak szánják, s a filmkészítést egy eleve
romantikus attitűd kifejtésének. A pokoli világban létrehozott mindentől megtisztítható lom
bikterméknek: romantikus filmnek tekinthetők pl. - tágítva a kört - Michel Deville filmjei,
melyek extrém, mondhatnánk: abszurd helyzetet prezentálnak a jelenben: békét és boldogságot
mutatnak kevés nosztalgiával - emberi állapotot, holott nincs ilyen. A Paulina 1880 bizonyos
értelemben éppúgy kapcsolódik Varda L’Heureux című művéhez, mint Losey Go-between
vagy The Romantic Englishwoman című filmjeihez. Nemcsak tematikai azonosságban egy szá
lon pl. Bunuel Belle de Jour című alkotásával is érintkezik, sőt helyesebb volna azt állítani,
hogy Bunuel kapcsolódik itt a romanticizmushoz, annak is pszichologizáló ágához. A különb
ség érzékeltetésére is jó példa Bunuel filmje: egyrészt, mert mindkettő végső soron azonos osz
tályszemléletű (hirtelen úgy érezhetnénk most, hogy Bertucelli filmje valóban 1880-ban ké
szült), másrészt pedig, mert mindkettőben azonos a pszichológiai elem, s ezen belül a freudiánus szemlélet. De míg Bunuel valóban nem szereti az osztályt, melyet ábrázol, Bertucelli szem
lélődő marad: tehát mélységesen szereti hőseit. Bunuel nem-szeretetét iróniával oldja fel, ked
ves, finom iróniával, hiszen kedves és szórakoztató filmet készít; Bertucelli szeretetét az irónia
tökéletes hiányával közli. Ami Bunuelnél a lényegi elem: a pszichológia, lényegi Bertucellinél
is, de míg a Belle de Jour könnyed és játékos, mivel az osztály pusztulását kívánja, Bertucelli
komor és kilátástalan, hiszen épp az ellenkezője az, amit szeretne, s tudja: teheti, hiszen e
pusztulás befejezettnek tekinthető.
Erőltetett dolog persze a romantika definíciója, hiszen végül is a filmnek minden irányzatára
alkalmazható. Az amerikai újfilmesekre (Hagman, Scorsese stb.) éppúgy, mint Friedkinre (pl.
Exorcist) vagy Coppolára (pl. Godfather); az algériai Lakhdar-Haminára éppúgy, mint a dél
amerikaiakra vagy az indiai Satyajit Rajra; Bertoluccira éppúgy, mint Fellinire, és itt elszabadul
a pokol: kiderül, hogy valóban mindig és mindenki romantikus volt, az volt az új hullám és a
free cinema éppúgy, mint a neorealizmus, s ott vagyunk tényleg a pokolban: a francia költői
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realizmusnál, s azután Hollywoodban. De persze Chaplin is romantikus volt.
Van azonban egy pont, ahonnan ezt a határt meg lehet vonni: s ez paradox módon az elköte
lezettség határa. Bizonyára nehéz azt mondani pl. Fellinire, hogy nem elkötelezett, mégis, ha
így polarizálunk: a bölcsesség oldalán áll az elszántsággal szemben - ne kísértsük az Istent,
hogy megállapítsuk, melyik a helyesebb. Pasolini például, akit legromantikusabb kortársnak te
kintettünk, nem volt romantikus: forradalmár volt, a krisztusi módszer követője - és Jézus
Krisztus nem romantikus figura.
Fellini mélységes kétségbeesése ugyanakkor romantikus, és romantikus majd minden francia
rendező Godard elszánt barikádja körül. Godard pedig, bármily illuzórikus is a háború, amit
folytat, és bármily romantikusak is filmjei - nem a romantika, hanem a legendák lovagja. Mint
ahogy romatikusak a német Herzog és Syberberg és nem az Schlöndorff és Fleischmann és így
tovább...
Mindent egybevetve - szűk értelemben - mindenképpen létezik egy romanticizmusnak jog
gal nevezhető irányzat, melynek csúcsideje 74-75-76. Ide sorolnám azokat a filmeket, melyek
bizonyos régi időkben, jobbára a múlt század végén és a századelőn játszódnak, arisztokraták
kal vagy azok nélkül, de az arisztokrácia világának feltétlen jelenlétében, történetük tragikus, s
ez a tragédia szimbolikus értelmezhetősége ellenére mindig személyi. Az irányzat a legnagyobb
rendezőket is érintette. Wajda és Jancsó Miklós legújabb filmje szorosan ide kapcsolható. Ha
sonló mű pl. Borowczyk A bűn története és Maximilian Schell korábbi First Love című filmje
is. E filmekben centrális szerepet kap a szex, mint motiváló erő, éppúgy, mint valamely deka
denciajegy, a határ - hiszen mindkét felhasználás reális és csábító - gyakran megvonhatatlan:
Bertucelli megoldása mint alternatíva elfogadható: nála a szex elfojtása és elfojtatása válik de
kadenciajelzővé. Ez egyébként a legadekvátabb megoldás, s nyilván a legközhelyszerűbb is.
Öröm látni nyílt vállalását. Hiszen e romantikus hullám mégiscsak valamiféle ellenreakció
nak nyilvánítható, s egyébként is párhuzamos, illetve azonos úton jár, mint a kommerszfilm en
nél nagyobb méretű reneszánsza. Titkon bizonyára már születőben van az ítélet: a legnagyobb
esztéta fogja kimondani, s alighanem Magyarországon: nem a kommerszfilm reneszánsza ez,
hanem végre - végre! - felnőtt a nézőközönség. Mindenki szégyellni fogja, hogy nem vette
észre előbb. Merthogy ezek a filmek nagyon messze vannak az egykori kommersztől, s
hordozzák mindazon információkat, amelyeket az elmúlt évek, évtizedek felhalmoztak. Egy kö
zepes francia filmvígjáték aktualitása és információbősége ma vetekszik a legmerészebb egyko
ri újításokkal. Az új kommersz természetszerűleg hordozza ezt a tudást; nyelvüket avantgarde
alkotásokból tanultuk meg, de már értjük és beszéljük, természetes nyelvként; az új technológi
ák, laboratóriumi technikák alkalmazása nem elfajzott kísérlet, hanem azonnal közlésjellegű és azonnal értelmezhető - újítás: de ez a természetes. Amit ma jó kommerszfilmnek tekinte
nek, tizen-öt éve másképp ítélték volna meg. A French Connection akkoriban elképzelhetetlen
lett volna. De még a Bonnie and Clyde is. S nem kis mértékben azért, mert ezek a filmek elke
rülhetetlen progresszív elemet tartalmaznak. Valaha egy kommerszfilmnek reakciósnak kellett
lennie. A világ tehát változik. A néző azonban nem. A rendezők felismerték ezt, s olyan filmek
keletkeznek, melyek lehetőleg mindenkihez szólnak. Vége az illuzórikus, pasolinis demokrácia
tannak. Valódi demokrácia születik. De a néző - éppúgy mint más befogadói alfajok - nem
lesz „nagykorú". A jelenlegi periódus jellegzetesen dekadens, háború előtti hangulat; gyakorla
tilag arról van szó, hogy a mozinézők kijárták - megszenvedték - az iskolát, értik már nagyjá
ból a filmnyclvet, azután most van a mérhetetlen technikai felfutás, ami katasztrófafilmek stb.
készítését teszi lehetővé, s végül a rendezők rájöttek, hogy sok pénzt kell keresniük, s nem az
ért, mintha eddig nem tudták volna, de most már egészséges szkepszis és valódi pánikhangulat
uralkodik. A rendezők és a nézők együtt üldögélnek Adornóval a Titanicon. Az persze, hogy
ilyen sok kommerszfilm készül magas nívón, jó dolog. A helyzet megoldódása azonban
kétséges. Vagy egy valódi katasztrófa harmadolja meg a filmnyclvet lassan elsajátított nézőse369

reget, vagy pedig a filmművészet új forradalma előtt állunk. Mivelhogy a néző nem lesz nagy
korú. Esetleg bízzunk hát abban, hogy hamarosan feltűnik egy vadonatúj filmművészet.
Az nem kizárt, hogy a Paulina 1880 ehhez a korszakhoz - ha lesz még korszak - ível át.
Formalizmusának előtérbe kerülését ezért kell jó szívvel fogadnunk. Másrészről viszont gyanús
lehet az, hogy a pusztulás, melyet minden képe az esztétikum fokával egyenes arányban sugall,
nem túlságosan aktuális-e mégis; mindenesetre olyan aktualizmus az, mely a rendező részéről
nem szándékos. Ugyanakkor az a tény, hogy Bertucelli olyan rendező, aki érezhetően minden
nel tisztában van - azzal is, milyen filmet kell éppen csinálni - azt sejteti, hogy e téren is ko
rának médiuma.
Ezt a szorongást keltő gyanút erősítheti a másik ok, amiért e film megkülönböztetett figyel
met érdemel. A mű utolsó tételéről van szó. A gyilkosságról. Ez a régóta várt tett - hála a ren
dező sok-sok előkészítő aktusának - számunkra végsőkig motivált; de csak számunkra az: lát
juk a vásznon, hogy a főhős számára egzaltált cselekedet.
Éjszaka van, minden úgy zajlott le, ahogy vártuk: finom tarkólövés, csordogáló vér, átvérzett
párna. Paulina a földre térdel, s a megölt férfi mellé hajtja a fejét. Ennek a gesztusnak a jelen
tését a film kontextusából jól értjük. Aztán hirtelen felriad - reggel lett. Az ablakon fény szű
rődik a szobába, szól a kakas. A gyönyörű nő feláll, fehér törülközővel megmossa a férfi kezét.
Tétova. Az éjszaka tisztázódik: hihetetlen lesz: álom. A férfi halott. Azért, hogy a dolgok vala
hogy összeálljanak, a rendért Paulina elsötétíti a szobát. Gyertyát gyújt. A férfit hanyatt fekteti.
Kezeit megpróbálja stílusosabban elhelyezni. S a cselekvések lassan cselekvéssé válnak; idegen
begyakorlottságukon átszivárog a racionalizálódó rémület, elönti a mozdulatokat. A vágyott
cselekvéssor kényszerré válik, a szertartás már csak menekülés az elkerülhetetlen tudatosulás
elől. Az ébredés kíméletlenül tisztítja a tudatot: az áldozat nem hozott megtisztulást. A tett
nem okozott kielégülést, s most már gonoszul visszahúzódik önmagába: csupán mint tett léte
zik, mert kiderült, hogy minden másképpen van, mint ahogyan a lélekben él; a tett a megvaló
sulásban visszavonja önnön szándékait és lehetőségeit, mindaz, ami benne mint fikcióban iste
ni, a gyakorlatban vegetatívvá, emberivé és jelentéktelenné válik; valóban félelmetessé és felfoghatatlanná. S mindezt egy színes váratlan jelenség értelmezi: a napszakváltás elfeledett elke
rülhetetlensége. Paulina a férfi mellett fekszik, de újra felijed - lépések hallatszanak a házban,
megkezdődött a nap. Még egy utolsó kísérlet az idő érvénytelenítésére. De a nappal él, ez már
visszavonhatatlanul egy másik rendszer, nem a sátáné, nem az őrületé. A délelőtt megmásítha
tatlan, az iszonyat elveszíti az őrület komplexitását: kétségbeeséssé fajul. A tehetetlenség ilyen
kor reagál az iszonyatra. A délelőtt az emberé. S minden az ember mércéjével méretik. A halál
halál: az, hogy a halott nem mozdul, nem szólal meg: nem él. Az éjszaka még kontaktust jelent:
szeretetet és önzést, de a nappal közösségi: nem ad feloldást és nem engedi meg a különböző
jelentéseket. A halott halott: jön a reggel az egyedül maradás ígéretével.
A szeretet és az önkínzás igazsága érvényét veszti. Az éjszaka távozása kipréseli magából a
vergődő és szerencsétlen emberi férget. A szoba, a környezet megszokott képe elmetszi a feke
te folyamatot. Ott az élőlény, egyedül, mint a halott, a hajnalban, ebben a poláris időben, ami
kor valóban idegen minden és viszonylag megítélhető. Ott az ember tökéletesen átértékelődött,
eltorzult tettével; a tettel, mely egyszerű jelentésében éri el valódi súlyát.
A hajnal a sátán valódi gonoszsága. Az egyesülés után hagyja magára partnerét, ebben a
szűkös léptékű világban, ahol már csak az Isten marad; e végsőkig közömbös és szkeptikus
ítéletvégrehajtó. A sátánnal töltött éjszaka az emberi dimenzióban nem mérhető meg; a
magára hagyott embernek nincs kivel folytatnia a megszakadt dialógust.
A legjobban szeretett lény meggyilkolása nyilvánvaló utolsó lehetőség. S hogy ezáltal sem
változik semmi, hogy a hajnal kíméletlenül megtörténik - erre már csak az éjszakai rítus áldo
zata adhatna felmentést és feleletet; de az áldozat haiott; nemhogy a sátáni tökéletesség meg
szerzése nem sikerült, de végleg és tökéletesen elveszítettük őt. A sátánnak ennél több dolga

nincs velünk, visszahúzódik, s mi átadatunk a hajnalnak, ennek a leggyönyörűbb és legfélelme
tesebb napszaknak, az elkövetett tett rettenetével, a legjobban szeretett lény elveszítésével,
gyilkosként, halálra ébredve.
A filmnek ez az egysége ritmusában és kidolgozásában oly tökéletesen hiteles és megrendítő,
hogy a film (Paulina 1880) számomra ehelyett elhagyja saját kategóriáját, belső szintaxisát, vál
lalt és becsületesen megőrzött műfaji határait, s alapjaiban médium voltát, és teljes kontextus
tartományával érintetlenül, a megfelelő romantikus módon belép az életembe. Oh, l’orgueil.

É L E T R A JZ I JE G Y Z E T E K

Ajtony Árpád /1944/ tanár
írásai 1969 -1973 között jelentek meg magyar folyóiratokban. 1967-től filmgyári dramaturg;
készített két kísérleti filmet. 1973-tól Párizsban él. 1981-ben szociálpszichológiából doktorált.
Algol László /1950/ költő
A 70-es években részt vett a KASSÁK STÚDIÓ munkájában. Versei a „Lélegzet" és ,A költészet
másnapja" című antológiákban jelentek meg.
Altorjai Sándor /1933-1977/ festőművész
A 60-as évek „szürnaturalizmusából" fejlesztette ki az „új festészetet" megelőlegező alkotói stí
lusát, melynek elemei: brutálisan kezelt pasztellkréta, csurgatott felületek, „átdörzsölt" újságfo
tók, montázs, kollázs, objektek. Életének utolsó éveiben fizigligeten szőlősgazda volt.
Balaskó Jenő /1940/ költő, zongoratanár
Nagy késéssel jelent meg első verseskötete MINI CIKLON címmel, 1985-ben. 1968-tól kezdve
számos akciójellegű előadóestet szervezett.
Bálint István /1943/
Bálint Endre festőművész fia, költőnek indult. Egyetlen kötete ARTHUR ÉS FRANZ címmel
1972-ben jelent meg. A KASSÁK STÚDIÓ avantgarde színházi társulásának alapítótagja és szer
zője. A csoport külföldön SQUAT THEATER néven vált világhírűvé. Jelenleg New Yorkban él.
Erdély Miklós /1928-1986/ építész, költő, képzőművész, filmkészítő, teoretikus.
A II. világháború utáni magyar avantgarde felmérhetetlen hatású mestere.
Hajas Tibor /1946-1980/
Költőnek indult - a magyar performance-művészet megteremtője lett. Fennmaradt életművé
nek legjelentősebb része a Vető János segítségével készített body-art fotósorozat.
Jovánovics György /1939/ szobrászművész
Jelentős concept-art munkái mellett egy újfajta gipszöntési technika fűződik nevéhez. Az utób
bi években sokat dolgozik Nyugat-Berlinben is. Legnagyobb szabású művét a szöuli olimpia
számára készítette.
Lajtai Péter /1949?/
Nagytehetségű költőként jelentkezik, a KASSÁK STÚDIÓ egyik meghatározó személyisége. A
társulatból röviddel annak kivándorlása után kiválik. Izraeli, majd párizsi tartózkodása után
egyre jobban a zsidó vallás felé fordul. Jelenleg Antwerpenben él.
Legéndy Péter /1948/
1968-tól foglalkozik szövegírással, majd konceptuális műveket készít. Különösen jelentősek
„hő(fény)képei". Az utóbbi években aktívan vesz részt a Lélegzet, illetve az Örley-kör tevé
kenységében.
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Major János /1934/
A 60-as évek közepétől lenyűgöző rajztehetségét abszurd és önironikus grafikai lapok készíté
sére fordítja. Zsidó témájú alkotásai akkortájt kultúrpolitikai provokációnak tűnnek. Fotó és
szöveg kombinációjára épülő konceptuális művei egyedülállóak a magyar művészetben. Mint
egy 15 éve csaknem kizárólag régészeti illusztrációkat készít.
Maurer Dóra /1937/ képzőművész
A 70-es évek folyamán számos művét az „eltolódás" elve alapján készítette. Jelentős experi
mentális filmes és fotós múlttal rendelkezik. Sok csoportkiállítást szervezett magyar és külföldi
avantgarde művészek számára.
Molnár Gergely /1952/
Noha külföldre távozása előtt jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki, nálunk mindössze
egyetlen tanulmánya és néhány kisebb cikke jelent meg nyomtatásban. Művészeti ismeretter
jesztő előadásai kiemelkedő produkciók voltak. Foglalkozott videóval, experimentális színház
zal és rockzenével - a punk és a new wave szellemiség egyik meghonosítója Magyarországon.
Najmányi Lászlóval együtt a SPIONS együttes alapítótagja volt.
Najmányi László /1946/
E r e d e tile g vízügyi m érn ök , m ajd k öltő, a KASSÁK STÚDIÓ m e llett le g je le n tő se b b 7 0 -e s évek
eleji e x p e rim en tá lis szín h áz, a KOVÁCS ISTVÁN s t ú d ió alapítója, d ísz lette rv e z ő . A BALÁZS
BÉLA STÚDIÓban fo r g a tta d CSÁSZÁR ÜZENETE cím ű film jét. M oln ár G er g elly el együtt ő is
fo g la lk o zo tt írással, vid eóval é s ro ck zen év el. J e le n le g N e w Y ork b an él.

Pauer Gyula /1941/ szobrászművész
A 60-as évek végén kidolgozta a „pszeudó" elméletét és gyakorlatát: a valóság és a látszat ellen
tétére épülnek szobrai, írásai, akciói. Immár második évtizede foglalkozik színpadi és filmgyári
díszlettervezéssel, filmszínészként sem jelentéktelen. Pszeudó-akciói közé tartozik a szépségkirálynőválasztásban és a P. É. R. Y. nevű fiktív festő életrehívásában való részvétele.
Szentjóby Tamás /1944/ költő, képzőművész
A magyarországi happening megteremtője. KENTAUR című filmjét a BALÁZS BÉLA STÚDIÓ
csak egy évtized után tudja bemutatni. Svájcban megalapítja - többek között - az I.P.U.T.-ot
(International Paralell Union of Telecommunication), művészsztrájkot szervez, videót, hologrammot készít, stb. stb.
Tábor Ádám /1947/ költő
Filozofikus esszék szerzője, a Lélegzet költői estek és antológiák talán legkonzekvensebb szer
vezője és résztvevője. Irodalomkritikai munkássága is jelentős. Kötete DÁNIA címmel 1982ben jelent meg.
Vidovszky László /1944/ zeneszerző
Az ÚJ ZENEI STÚDIÓ alapítótagja, lemezei is jelentek meg. Számos jelentős film - így Bódy
Gábor munkái - zenéjének írója. Önálló filmjét ALDRIN címmel készítette cl. Jelenleg a
pécsi Tanárképző Főiskola tanára.

(Összeállította Beké László, 19SS)
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Borító/II. Maurer Dóra rajza (1958)
Borító/III. Kassák Stúdió: Homokasztal (1974)
balról jobbra: Buchmüller Éva, Bartoly Eszter, Bíró Dániel, Erdély Miklós, Bálint István,
ismeretlen, Tábor Ádám, Tábor Eszter, Bősze Andrea, ismeretlen,
3 ismeretlen gyermek, Miklósi Endre, Halász Péter, Hajas Tibor
Borító/IV. Pauer Gyula: Tüntetőtábla-erdő
6. oldal: Papp Tamás
43. oldal: Altorjai Sándor
55. oldal: Balaskó Jenő
67. oldal: Bálint István és Kurtág György
96. oldal: Erdély Miklós: Az elmúlt tíz év...
131. oldal: Hajas Tibor
150. oldal: Lajtai Péter
180. oldal: Legéndy Péter
182. oldal: Major János: Biboldó mosakszik
184. oldal: Major János: Kubista Lajos síremléke
234. oldal: Najmányi László (Walk between the Wars)
239. oldal: Pauer Gyula: Úttörőlányok fogadása
265. oldal: Szentjóby Tamás az FMK-ban
266. oldal: Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat
282. oldal: Pauer Gyula: Tüntetőtábla-erdő
284. oldal: A GANZ ÁBRAHÁM FILMSZÍNHÁZ egyik plakátja
286. oldal: Hajas Tibor
326. oldal: Molnár Gergely
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JELENLÉT - KRONOLÓGIA

1972-1976
Az ELTE BTK irodalmi-művészeti periodikájaként megjelenik a JELENLÉT
című kiadvány; névadó-szerkesztője Sárándi József, felelős szerkesztője Csapiár
Vilmos. Ebben az időszakban összesen hét szám jelenik meg, melyeket - többek
között - Kulin Ferenc és Szilágyi Ákos is szerkeszt.
1981-1983
Öt év szünet után jelentkezik újra a JELENLÉT, és megújul az Alkotókor
munkája is. A szerkesztő Petőcz András, a felelős szerkesztő Csűrös Miklós. A
két év során hat szám készül el.
1984-1988
1984-ben Papp Tamás megkeresi a szerkesztőséget egy, a hetvenes évek avantgarde művészetének dokumentumaiból összeállított kiadvány tervezetével. Ennek
kiadását később az MTA-Soros Alapítvány 170.000 forinttal támogatja.
Időközben a szerkesztőség többször átalakul, Petőcz András megválik a JELENLÉTtől, Császár László Amszterdamban telepedik le. Végül is Farkas Gá
bor és Sziládi Zoltán igyekszik továbbvinni a JELENLÉT ügyeit. Nyomdai, enge
délyeztetési (86-os sajtótörvény) és - az infláció miatt - anyagi nehézségek me
rülnek fel.
1986-ban tragikus hirtelenséggel - baleset következtében - meghal Papp Ta
más, a tervezett reprezentatív kiadvány összeállítója és szövegének gondozója.
Közben megjelenik a Magvető Kiadónál a „kováts! - Jelenlét-revü" című anto
lógia, mely az 1981-83-as periódus szerzőitől közöl írásokat. 1988-ban befejeződ
nek a már évek óta húzódó 14-15-ös szám szedési és nyomdai előkészítési mun
kálatai.
Néhány egyeztető megbeszélés után Petőcz András ismét csatlakozik a JELENLÉThez. Elhatározzuk /F.G., PA., Sz. Z ./ a kiadvány jogi és anyagi helyze
tének rendezését, illetve folyóirattá szervezését. Felelős szerkesztőnek ismét Csű
rös Miklóst kérjük fel. 1988. december 12-én megkapjuk a Minisztertanács Hiva
talának lapengedélyét.
1989Január végén megkezdődik az (új sorozat) I. évfolyam összevont 1-2. számának
nyomdai sokszorosítása.

A szövegek gondozásakor igyekeztünk a legmesszebbmenőkig megtartani azt a fonnút, ahogy’ a
szerzők megtervezték azokat. Csak a nyilvánvaló elírásokat és elgépeléseket javítottuk. Meghagytuk
a tördelés formáját, az idegen nevek és szavak sajátos átírását (például: avantgarde /avantgárd),
az egybe- és különírási sajátosságokat, valamint a központozás szöveghez való alkalmazkodását.
Nem törekedtünk az új akadémiai helyesírás betartására, mert az itt közölt írásokat elsősorban
dokumentumoknak tekintjük.
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Hirdetéseivel támogassa folyóiratunk rendszeres megjelenését!
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1052 Budapest V., Pesti Barnabás u. 1.
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E G É S Z É V B F. K F É L Á R O N !
Magyar és külföldi szépirodalmi művek,
gyermek- és ifjúsági könyvek,
ismeretterjesztő kiadványok, útikönyvek,
művészeti albumok és szakkönyvek az egész családnak
a T É K A Könyvértékesítő Vállalat

egész évben féláron árusító boltjaiból!

Budapest III., Kerék u. 2.
Budapest IV., Rezi Károly u.9.
Budapest VI., Nagymező u. 52.
Budapest VII., Dob u. 46/a.
Budapest XVIII., Kondor Béla sétány 15.
Budapest XIX., Vörös Hadsereg útja 98.

*

*

*

A legfrissebb könyvújdonságokkal,
hanglemezekkel, műsoros kazettákkal,
valamint az ország legnagyobb félárú könyvválasztékával,
egységáras könyvekkel, a nyugdíjasoknak ajándékkönyvekkel,
egész évben várja Önt a

KÖNYVESHÁZ!
Budapest XIII., Váci út 19.

SZO LG ÁLTATÁSAINK
Szépirodalmi, ismeretterjesztő kiadványok,
gyermekirodalom szállítója
a

KÖNYVSZOLGÁLAT
Budapest 5. Pf. 370
1370
* * *

A korábban és újonnan megjelent szakkönyvek
nagy választékával rendelkezik
a

SZAKKÖNYVSZOLGÁLAT
Debrecen 2. Pf. 215
4002
A megrendeléseknek postán,
5%-os kezelési költséggel, utánvétes szállítással teszünk eleget.
A postaköltséget felszámítjuk.
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KALÁSZ ORSOLYA

MEGMARAD - E A FIGYELEM?
Miért fordulok vissza magamba,
mutatom meg magam újra, ha
nem irányíthatom e vándorlást ?
Neked sem ad nyugalmat, ki figyelsz
és a jeleket keresed, miként
a hold változásaiban is, és
rám haragszol, ha nem sikerül.
Meddig viselhető el a várakozás ?
M egérzem -e, ha befejeződtem benned,
s ahogy tudhatod a körbejáró
égitest útját, biztos leszek én is.
M egm arad-e a figyelem és amiből fakad ?
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AVERS

A földsűrűből,
amiért makacsul onnan,
hát várnom az avató időt mégis,
- gazdátlan se hagyjam,
ameddig sejtésig nő csupán,
sokáig egyforma füvem amivel majd jó,
amiért kenyér - ígéret
a hasonlatokban:
akkor magam héjában végre.
Belőlem kimorzsolható -

GALÁNTAI ZOLTÁN
ABD-CEF ÉLETE
Abd-ccf nevet hallván a legtöbb ember tudja, hogy kire gondoljon, vagy legalább tudni
véli. De a neves arab tudós élete és működése olyannyira csak mítosz a számunkra, hogy
a róla közismertnek tartott tények és neki tulajdonított mondások közül talán egy sem
igaz.
Abd-cef Al-Mogumban született, élete jelentős részét Rhvasszim udvarában töltötte,
és száműzöttként halt meg 1079-ben, nem messze szülőhelyétől. Amit ma valójában tu
dunk róla, az sir John Swith-nek köszönhető, a Kékszalagrend lovagjának, aki több,
mint 46 évet áldozott életéből Abd-cef kutatására, és 92 évesen halt meg 1959-ben.
Ismerősei szerint mindvégig fiatalos és életerős maradt, haja nem ritkult meg, és fogai
nem hullottak ki, és ha áldozatául nem esik egy bízvást tragikusnak nevezhető véletlen
nek, Abd-ccf alakját nem övezné többé titokzatosság.
Legkevesebb furcsának kellene tartanunk, hogy sir Swith olyan későn került kapcso
latba Abd-ceffel, hiszen bár angolnak született, a quath törzs nevelte fel, ez a harcias és
kóborló nép, és megkötötte törzsfőnökükkel a quarthas-t, a legerősebb vérszövetséget
is, ami csak létezik,1 és így megtanították neki titkos harci nyelvüket, márpedig még az is
halállal bűnhődik (elküldik neki a kétélű szent kést, hogy önkezével vessen véget életé
nek2), aki ezen a nyelven beavatatlanok jelenlétében akár csak egyetlen szót is kiejt.
Amilyen rendkívülinek indult sir Swith élete, később éppannyira a normális mederbe
látszott terelődni: nem volt még 20 éves, amikor egy portyázáskor elfogták, és társaival
együtt már éppen halállal bűnhődött volna a más törvények szerint elkövetett bűnökért,
amikor a kivégzést irányító tisztnek feltűnt a nomád nyakában lógó vékony ezüstkereszt.
Megnézte közelebbről, és a kereszt hátuljába egy dátum és egy monogram volt karcolva.
Faggatózására megtudta a foglyoktól sir Swith történetét, de még sokáig bizonytalan
maradt, nem hitte, hogy a tanulatlan, naptól cserzett arab egy főrangú angol ház sarja
lehet. Végül mégsem adta ki a a tűzparancsot, ami sir Swithnek az életet jelentette, neki
pedig busás jutalmat,3 amikor az azóta már halott sivatagi rablók állításának igaza bebi
zonyosodott. Sir Swith pedig visszatért Angliába, noha arra sem emlékezett már, hogy
itt született - de hogyan is emlékezhetett volna - , és rövid idő alatt tökéletesen beil
leszkedett a számára addig ismeretlen életmódba. Nem hiányzott neki - vagy legalábbis
sosem beszélt arról, hogy hiányozna - a mindig perzselő nap és a szikrázó hidegségű
éjszakák, az állandóan homokot hordó szél és a kegyetlen rajtaütések, amikor mindenkit
legyilkoltak, tökéletesen idomult a szigetország sajátos szokásaihoz és a szigetlakok
magatartásához, vagyis ahogy mondani szokás, angolabb lett az angoloknál. Gyorsan és
sokat tanult, nagykorúságának elérésekor már nem lehetett érezni beszédén az idegenes
kiejtést, gonddal igazgatta birtokait, és a Homokháború idején a Lordok Házában mon
dott beszédével kiérdemelte honfitársai jogos nagyrabecsülését, hozzájárulva egy
reménytelenül induló küzdelem jórafordulásához.4 Aztán hosszú időre visszavonult a
nagyobb nyilvánosság elől, késői házassága még a lapok társasági rovata számára is
sokáig titok maradt, és visszautasított minden nevéhez méltó tisztet, amit felajánlottak
neki.
Felesége halála után is távoltartotta magát a közügyektől, egyetlen kapcsolatát az
emberekkel az jelentette, hogy heti egy alkalommal - mindig ugyanazon a napon és
órában - felutazott Londonba, ahol szűk baráti körben töltötte az estét, vagyis olyan
emberekkel, akik minden bizonnyal barátjuknak tekintették őt, míg sir Swith nem
táplált irányukban ilyen érzelmeket.
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Egy ilyen pénteki napon történt, hogy sir Swith - utólag már kideríthetetlen okból a szokásosnál pár órával korábban ébredt fel a Londonban töltött éjszaka után - min
dig ugyanannak a szállodának ugyanabban a szobájában szállt meg - , és a maga számá
ra is váratlan elhatározással felöltözött, hogy a vonat indulásáig hátralévő időt a város
ban töltse el. Még nagyon korán volt, alig hajnalodon, az utcákat híg köd ülte meg, és
sir Swith nem találván a közelben taxit, terveitől eltérően gyalog volt kénytelen elindulni.
Mivel nem ismerte jól a környéket, nemsokára eltévedt, és kihalt, nedvességtől csillogó
kövű utcákon bolyongva végül a Temzéhez ért. A falak itt sikátorokká szűkültek össze, a
romladozó házak szinte árasztották magukból a reménytelenséget és a pusztulást, és a
folyó szürke álomként lebegett tekintete előtt. Sir Swith megfordult, hogy megpróbáljon
visszajutni a szállodához, de ekkor emberi beszéd foszlányai ütötték meg fülét. Sétapál
cával a kezében önkéntelenül is mozdulatlanná dermedt, és olyan szavakat halott,
melyekről már azt hitte, hogy örökre kihulottak emlékezetéből. Tovább figyelt, de a
rejtélyes párbeszéd hirtelen abbamaradt, és nyögésre lett figyelmes, de olyan tompán és
távolian, hogy majdnem hajlandó lett volna képzelődésnek tekinteni. Még mindig nem
járt senki az utcákon. Sir Swith elindult a vélt hangok irányába, és a következő sikátor
sarkához érve egy embert talált a köveken fekve a rakodómunkások öltözetében. Az,
ahogy meglátta sir Swith - t, megpróbált felemelkedni a földről, de ereje csak arra futot
ta, hogy félkönyékre támaszkodjék. Valamit mondani akart, de száján vér buggyant ki,
és visszazuhant az úttestre. Ami rögtön felkeltette sir Swith érdeklődését, az nem a ha
lált okozó seb volt az ismeretlen szíve alatt, (a halott még most is szorongatta a kikötői
vagányokra olyannyira jellemző kétélű kését) hanem, hogy a félrecsúszott ing látni enge
dett egy kisalakú, ám annál vaskosabb kéziratcsomót az öv alá gyűrve. Sir John Swith
magához vette a feljegyzéseket, anélkül, hogy gondolkodott volna rajta, hogy ezt miért
teszi, aztán tovább ment.5 A történetnek nem volt tanúja, és az írás eredetére - vagyis
arra, hogy nem csupán álmodott - sir Swith-t mindössze néhány barna folt emlékeztet
te, amely átütött az első oldalakon, egyes szavakat elmosódottá és nehezen olvashatóvá
téve.
Pár órával később sir John Swith elfojtott belső izgalommal figyelte az ablak előtt
elsuhanó tájat, amely mintha csak felzaklatott gondolatainak kivetülése lett volna az
egymás helyébe lépő városokkal és utakkal. A hamshirei-állomáson már várta a kocsi szokásához híven némán szállt be és adta meg a jelet az indulásra. Az út kanyargós volt
és rosszul karbantartott, és ezek a máskor oly jelentéktelen kényelmetlenségek, melye
ket a bársonyhuzatú ülések szinte a semmivé fokoztak le, most mégis idegesítővé váltak
a számára. De amikor végre egyedül maradt dolgozószobájában, nem vette elő rögtön a
kéziratot. A gótikus ablakon keresztül rálátott a környező vidék egyhangú szikláira,
melyeket a felhőn áttörni nem tudó nap alig világított meg, távolabb pedig, a láthatár
szélénél ott hullámzott az óceán szabad szemmel már az égtől megkülönböztethetetlenül.
Mikor pedig olvasni kezdett, csodálkozva kellett tapasztalnia, hogy noha az egyes
szavakat érti, a mondatok értelmébe valójában képtelen behatolni, mintegy csak
elsuhanva valami általa megmérhetetlen, és épp ezért talán nem is létező mélység fölött.
Ennek tudata hamar elcsüggesztette, annyit azonban maga is meg tudott állapítani, hogy
a rejtélyes feljegyzés a véletlen szeszélye vagy talán szándéka folytán fonetikus átírása
annak a nyelvnek, melyet valaha az anyanyelvének vélt nyelv után tanult. De a különben
méltán gazdagnak és jól felszereltnek tartott családi könyvtár, bár hosszú ideig
elmélyülten olvasta azokat a könyveket, melyekről feltételezte, hogy előre vihetik, végül
nem nyújtott segítséget vagy támpontot problémája megoldásához, ezért többször is
gondolt arra, hogy nem foglalkozik a kézirattal és abbahagy minden, vele kapcsolatos
kutatást. Ám a közben eltelt néhány hónap olyan mélyreható változást okozott benne,
amit nem uralt többet: úgy érezte, hogy nem folytatni az egyre reménytelenebbnek tűnő
munkát egyet jelent valaminek a visszautasításával, anélkül, hogy legalább tudná, mi az.

6

így vált sir Swith, egy ősi angol család utolsó sarja, lassanként a British Museum
rendszeres látogatójává. Eleinte csak londoni másnapjának délelőttjét töltötte ott, aztán
ez az idő egyre mélyebben belenyúlt a délutánba, míg végül utolsó olvasóként távozott a
már sötétbe boruló épületből. Szeretett ott tartózkodni, és miközben a folyosókon húsz
éves angol diákok randevúztak, rezzenéstelen arccal olvasott olyan rég elfeledett, felvá
gatlan könyveket vagy megrongálódott, fakó betűs kéziratokat, melyekben nem hitt,
vagyis nem hitt abban, hogy közelebb segítik egyetlen lépéssel akár homályos célzatai
hoz, tűzzön ki maga elé bármit is. A hely hangulata mélyen hatott rá, mindenütt ^felhal
mozott, és esetleg céltalanul, öncélúan felhalmozott tudásba ütközött, és egy emberélet
nem lett volna elég arra sem, hogy egyetlen egyszer végigolvassa az ott megtalálható
könyvek címeit. Éppen ezért kutatása leginkább bolyongásra emlékeztetett, és minél
reménytelenebből beljebb tévedt az azóta már elporladt agyak gondolatainak útvesztő
jébe, úgy nőtt az ott töltött idő, és vált ezzel együtt még határozatlanabbá, szinte szem
elől vesztve már azt is, hogy egyáltalán valamit keres. Ekkor már nem járt el az összejövel elekre, és birtokát levélben igazgatta, ha éppen eszébe jutott, mert végleg felköltözött
egy londoni szálloda lakosztályába. A könyvtárban állandó helye volt, az első olvasókkal
érkezett, és mindig döbbent arccal nézett fel, amikor a teremszolga - minden este
U|^anaz - udvarias hangon figyelmeztette, hogy el kell oltania a lámpát. Ilyenkor
gyorsan letette a könyvet, egy pillanatig még maga elé meredt, aztán kimért léptekkel
távozott, de míg árnyéka a késői London házfalaira vetült, gondolatai mások gondolatai
val elegyültek, és továbbvillóztak benne, túl egy éjfélen túli pillanatig, amikor az égő
szemű képzelődés ugyanannak az álomnak adta át a helyét.
Ekkoriban már szó szerint tudta a kézirat minden, mondattá soha össze nem álló
szavát, képzeletben újra és újra felbontva a kötéseket, és átrendezve egy vélt, vagy valós
rendet, de mindig eredménytelenül, míg végül rá kellett döbbennie egy olyan hajnalon,
amikor minden szó kézzelfogható valóságnak tetszett túl fáradt képzelete előtt, hogy egy
névre van szüksége, egy névre, amely így számára mindent jelent, és képes összefogni a
homokként elpergő feljegyzéseket, de ennek a bizonyosságnak a bírásához csak a vélet
len segítheti hozzá, mint ahogy a kézirat feltűnése is életében véletlen műve volt. Sir
Swith, bár nem volt babonás, hitt a vaksorsban, és biztos volt benne, hogy az ha egyszer
cserben hagyja is, legfeljebb akkor majd, amikor szándékánál több múlik ingatag
kegyén. így már nyitás előtt jóval dermedten toporgott a könyvtár bejáratánál a fogvacogtató reggeli hidegben, és mire este felállt asztalától, tudta, amit tudni akart.
Kikérte az első olyan orientalisztikai könyvet, mely szerzőjének monogramja ugyanaz
volt, mint az övé.6 Már az előszó megerősítette feltevését, ahol azt olvasta, hogy a tuda
tosan bejárhalatlan tájak megismeréséhez a szerencse hozzásegít, vagy ezek a helyek a
képzelet szülöttei, ami egybeesett azzal a gondolatmenettel, ahogy sir Swith rábukkant
erre a műre. Aztán az azóta halott szerző néhány sora tovább csigázta érdeklődését:
"Elrejtettem valamit - olvasható itt --, ami drágakőként ragyogna a többi homokszem
között. Ez egy név, de ennek a névnek a bírása sokat jelent, és hozzáférhetetlen kívülálló
és beavatott számára egyaránt. Engem is a szerencse segített hozzá, így azt akarom,
hogy aki elfogadja a kihívást, csak saját feltételeimmel győzhessen le." Sir Swith ezután
minden sort végtelen figyelemmel böngészett végig, de már jócskán túl volt az első
ötven oldalon, és még mindig nem talált semmit. Am ekkor az odakint orkánszerűvé
fokozódó vihar hatására egy ablak csörömpölve betört, és szélroham söpört végig a
rosszul fűtött termen, megpörgetve sir Swith könyvének lapjait, aki már éppen megke
reste volna megint azt a helyet, ahol abba kellett hagynia az olvasást, amikor az előtte
fekvő lap aljára esett tekintete (ez a címlapot követő oldal volt). "A második kiadást
javította és sajtó alá rendezte Georg Mckyt, 1884" - olvasta. Rögtön kihozatta az első
kiadást is, és elkezdte a két könyvet betűről betűre összehasonlítani. A hatodik oldalon
találta meg az első hibát: a szerző vagy a nyomdász a Swanton-féle ábécé-átírásnál való
színűleg véletlenül felcserélte a harmadik és negyedik betűt. A második kiadásban ezt a
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hibát kijavították. Először nem akart törődni ezzel, és tovább olvasott, de figyelme elka
landozott, mert egyre arra kellett gondolnia, hogy megvan, amit keres. Hatodik oldal, az
ábécé első hat betűje, egy név - futott át rajta, miközben szeme tudattalanul vetítette
egymásra a különböző kiadások minden sorát, ékezetét és vesszőjét. A név azért fontos,
mert a kéziratra vonatkozik, így nyer értelmet és jelentést a valahai arab filozófus neve,
de ha ez maga a valóság, és nem csupán fantommása annak, úgy mélyebb jelentése kell
legyen. A titoknak olyan kulcsa ez, mely a végső rejtély megoldásához is elvezet, bár
szinte felismerhetetlenül más alakban, lehet, hogy a 6-os szám, lehet, hogy a betűk meg
zavart sorrendje, és esetleg mivolta is. Vagy pedig a jel minden részlete egyetlen egység
gé áll össze, önmagába zártan fogja jelenteni a végső tudást, és talán akkor jöhet el a
pillanat, amikor a szerencse elhagyja sir John Swith-t vagy ellene fordul, és bár majd
nem mindent tud majd, mindent nem fog tudhatni soha.
Sir Swith félbehagyta munkáját, és a katalógushoz sietett, hogy néhány perc múlva
újabb könyvvel a kezében térjen vissza. És a könyv címében Abd-cef neve is szerepelt.7
Sir Swith munkája ettől a naptól szélsőségesen megváltozott. Tudta, hogy az előtte
heverő mű minden sora hazugság, és a szépen metszett betűk olyan képzelt hínárba
akarják lerántani, ahol saját ürességüket állíthatják a végső tudás helyett. Mckyt talán az
ördög megbízásából ferdítette el a tényeket, fordította visszájukra a szavakat és alakítot
ta át hamis univerzumának szerkezetét, talán olyan sötét erők álltak mögötte, melyek
csak az eszközök egyszerűségében nyilatkoznak meg, ám az is lehetséges, hogy sir Swith
egy olyan gigantikus játék döntőbírája volt (vagy legalább akart lenni), ahol az egyik
pillanatban védelmet és erősséget jelentő pont a következő lépés után végzetes csapdává
válik, és hogy valójában micsoda, az csak a játszma végén dől el, és lehet, hogy korábban
maguk a játékosok sem tudják, hogy mivé lesz, mert minden válasz és ellenlépés alakít
rajta valamit, amíg sötét diadal lesz belőle, vagy pusztulás.
Sir Swith végtelenül lassan haladt, mégis minden nap - ha érezhetetlenül kevéssel is
- közelebb vitte a célhoz, melyről konokul remélte, hogy létezik. Egyik reggel azután
két férfi haladt előtte hangosan és gesztikulálva. Megütötte a fülét egy név, egy fogalom
és egy évszám, oda sem figyelve, szinte udvariatlanul javította ki a vitatkozókat. Néhány
hét múlva valaki munkája közben zavarta meg. Amikor felnézett könyvéből, nem látta
az ismeretlen arcát, mert szemét elvakította az annak feje fölött ragyogó téli nap. Egy
adatot kérdezett tőle, és sir Swith csodálkozva válaszolt, mert nem hitte el, hogy élhet
olyan ember, aki nem tudja ezt. Az idegen most előrehajolt, kezét az asztalra tette, és
sir Swith az ápolt, ám mégis durva ujjak egyikén egy gyűrűt látott, amelynek zöld köve
második téli napként ragyogott. Később mások is faggatóztak nála dátumok, nevek és
fogalmak iránt, már fel sem nézve válaszolt nekik, rövidesen elfelejtette őket, és alakjuk
egybefolyt azzal, akinek az arcát nem tudta megpillantani.
Ekkoriban történt, hogy egy este, hazafelé menet megtámadták - egy sötét utcába
fordulva fantomképek váltak el az érdes téglafaltól, és körülfogták. John Swith soha
nem tudta meg, hogy mit akartak tőle: a pénzét, az életét, vagy talán valami mást, nehéz
sétapálcáját maga előtt kardként forgatva szorult vissza egy házkapuig. Egy tócsáról
visszaverődő holdfény megcsillantotta a késeket, arca előtt suhant el valami halk zizzenéssel, és a kapuról lepattanva a lábához hullt. A gyűrű még szorosabbá vált, az egyik
ismeretlen sántikálva tűnt el valamelyik sikátorban, és a pengék már majdnem elérték,
míg a támadók hangtalanul ziháltak fegyverük hűvös hatósugara mögött az elfclhősödő
hold éjszakájában láthatatlanul, de egy rendőrsíp hangjára úgy foszlottak szét, mint sir
Swith álmai reggelente, amikor óramű pontosságú szervezete felébresztette, hogy egy
valódi égitest fényében folytassa munkáját. Mert ahogy egyre jobban belemerült kutatá
saiba, az'álom nem pihenést jelentett neki többé, csak a valóság mellőzését és eltorzí
tását egy olyan tükör által, amely legalább annyira valóságos, vagy annak tetsző képet
mutatott, mint az ébrenlét végsőkig számontartott pillanatai.
Ez idő tájt gyakran álmodott egy könyvről, tapintotta bőrkötését, végigpergette a
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lapokat, és beszívta a nyomdafesték és a por szagát. Arthur Bonter írta, Mckyt hűséges
követője, aki mestere ferdítése helyére a valótlanság valóságos tornyait húzta fel, és
akinek írásán keresztül a művelt angolszász világ végzetesen eltorzult képet kapott egy
XI. sz-i arab misztikus tanairól.8
A támadást követő napon levelet kapott birtokáról - intézője egyebek között azt írta,
hogy a kastély előtt álló ősi platánt villám pusztította el, és ennek sir Swith mérhetet
lenül nagyobb jelentőséget tulajdonított, mint annak, hogy Mckyt újabb könyvet publi
kált.9 Ezt annak a könyvesboltnak a kirakatában fedezte fel, amely előtt a British
Museumba menet minden reggel elhaladt. A fát a hagyomány szerint családalapító őse
ültette, míg Mckyt, aki soha nem az igazságot írta meg, valamikor közönséges sarlatán
volt a szemében, de kutatásinak egy pontján gyökeresen megváltozott a véleménye.
Véletlenül fennmaradt töredékében írja, hogy "Arról az igazságról minden beavatott
számára nyilvánvalóan hazugságot írni, mely nem hozzáférhető, tisztességesebb dolog,
mint az igazságra törekedve a valóság látszatát kelteni, anélkül, hogy végül bármilyen
remény maradna az igazság megmutatására". A keltezés és egyéb körülmények csaknem
bizonyossá teszik, hogy miközben ezeket a sorokat papírra vetette, Mckyt-ra gondolt,
élete végéig engesztelhetetlen gyűlöletet táplált viszont Arthur Bonter irányában, a
kívülállók számára elképzelhetetlen módon.
Pontosan egy évvel a platán pusztulása után megjelent a könyvesboltokban sir Swith
első - és sajnos, egyetlen - műve.10 Ekkor 46 éves volt, élete derekán járt, ahogy
mondani szokás, és utólag kiderült, hogy ez igaz is volt, mert pontosan 46 évig élt még,
de - legalábbis látszólag - soha többet nem foglalkozott a tudományos kutatással. A
könyv rövid bevezetőjében összefoglalta a legfontosabb kérdéseket, így pl. azt, ami
később "Abd-cef három világa" néven ment át a köztudatba,11 azt követte a részletes
kifejtés hat fejezete, végül egy fordítás - alig egy oldalnyi - a birtokában lévő kézirat
ból. Szakmai körökben érdekes módon ez kavarta a legnagyobb vihart, sokan - így
Bonter is, aki a Swith-fel szembenálló csoport hangadója volt - megkérdőjelezték való
diságát, de a hamisítás tényét soha senki nem tudta bebizonyítani. Néhány héttel a
könyv megjelenése után pedig sir Swith-t felkereste Georg Mckyt.
Aznap sir Swith késő estig a városban kószált céltalanul, így éppen csak hazaért, és
átöltözött, amikor kopogtak az ajtón, és nagy riválisa lépett be rajta. Sir Swith szívé
lyesen fogadta, és sokáig beszélgettek egy éjjelilámpa halvány fényében bizonyos, Abdceffcl kapcsolatos részletkérdésekről, majd Georg Mckyt a késői időpontra hivatkozva
elbúcsúzott, és elment. Másnap reggel sir Swith döbbenten fedezett fel egy cikket a
Times-ban, amelyből megtudta, hogy a zöldköves gyűrűt, amit Mckyt véletlenül vagy
szándékosan otthagyott nála, már sosem lesz módja tulajdonosánák visszaadni, mert a
tudós aznap éjszaka rablótámadásnak esett áldozatul.13 Akadnak olyanok is, akik e
szerencsétlen eset miatti megrendülést okolják azért, hogy sir Swith soha többet nem
publikált, mások viszont azt tartják, hogy Mckyt nyithatta fel a szemét, de ha ez utóbbi
verzió lenne is igaz, nem tudhatjuk, mit beszéltek egymás között az alatt a néhány óra
alatt.
A sir Swith életéből hátralévő évek ezek után egyenletesen, események nélkül teltek
le. Minden reggel ugyanabban a korai időpontban kelt, járt egyet a Temze partján, aztán
újságok mellett megreggelizett, délig olvasgatott - mindig szigorúan csak szépirodal
mat, szakirodalmat sosem - , a korai és angol szokásoktól eltérő ebéd után általában
zenélt - vett egy csemballót, és egészen jól megtanult rajta játszani, végül vacsora után
még egy séta. Televíziója, rádiója nem volt. Csak élete utolsó éveiben tért vissza birto
kára, ahol sajátkezüleg ásta ki a platán elszenesedett gyökereit, amihez eddig nem enge
dett nyúlni - biztos lesznek emberek, akik jelentőséget tulajdonítanak ennek a mozza
natnak, noha nem tennék ezt, ha még tíz évig él.
Valamelyik, ezt követő, esős őszi napon Sir Swith, aki előrehaladott kora ellenére is
nagyon fiatalosnak tetszett, a személyzet tiltakozásával mit sem törődve kijelentette,
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hogy lesétál a tengerpartra. Ettől mindenki óvta, mert félő volt, hogy a szél viharossá
erősödik, mint ahogy ez később be is következett, de elég az, hogy sir Swith 4 óra körül
már szinte esti sötétségben távozott, miután gondosan Vízhatlan kabátot vett. Mint
mindig most is vele volt a kézirat. Egyik, éppen a kastélyban tartózkodó ismerőse szerint
elmentében visszaszólt még: "Abd-cefről most már mindent kiderítek," - ami az adott
helyzetben furcsán hatott, ezért is jegyezte meg szó szerint.
Mint az utólagos nyomozás során fény derült rá, sir Swith előbb a hamshire-i postára
ment, ahol egy apró csomagot adott fel - talán a zöldköves gyűrű volt benne, de a cím
zett kilétét soha nem sikerült felfedni. Aztán bolyongani kezdett a tengerparton, míg az
egyre hevesebbé váló eső be nem kergette egy rosszhírű kocsmába, ahol verekedésbe
keveredett, és végül több késszúrással megölték - noha nem biztos, hogy már az elsőt is
neki szánták. A halottat valaki kifosztotta, és a kézirat is eltűnt, eddig nem sikerült a
nyomára bukkanni.
Jegyzetek
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egyik városból a másikba, ahova kiépített út vezet, mégis bárhol rablók támadhatnak
az utazókra, hogy megfosszák őket életüktől." (Abd-cef élete, 6. p.)
12. XI. sz-i arab misztikus: Az írás története
13. Times, 1913 dec. 1.: Tudós az útonállók áldozata (4. p.)
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BALLA D. KÁROLY

A LILA ZÁSZLÓRÚD
-

egyfelvonásos -

Szereplők:
SZAKÁLLAS
SZEMÜVEGES
KOPASZ
PÚPOS

I.
Kietlen, puszta táj. Sivatag vagy hasonló.
Elviselhetetlenül perzsel a nap. SZE
MÜVEGES és SZAKÁLLAS jobbról be.
Mindketten megviseltek, tikkadtak. SZE
MÜVEGES oldalán két kulacs, egy ki
sebb és egy nagyobb.
SZEMÜVEGES: Végre megérkeztünk! (Megáll)
SZAKÁLLAS (megállva): Hová?
SZEMÜVEGES: Hát ide!
SZAKÁLLAS: Hová ide?
SZEMÜVEGES: Hát erre a helyre! Ahová jönni akartunk. Nézz csak körül!
SZAKÁLLAS (nem reagál, körbe sem pillant; leül valami kiszögelésre; láthatólag ő a
fáradtabb): Adj vizet!
SZEMÜVEGES: Hogyisne! Vizet! Csak vedelnél folyton, aztán meg izzadsz, mint egy
ló! (verejtékét törölgeti; ő az, aki erősen izzad) Vedd elő a térképet inkább.
SZAKÁLLAS: A térkép nincs nálam...
SZEMÜVEGES (felháborodva): Hogy-hogy nincs?!
SZAKÁLLAS: Nálam a zászló van. A térképet nem bíztad rám.
SZEMÜVEGES (zsebeit tapogatja): Igazad van! (gyűrött papírt vesz elő, forgatja, majd
leguggol és a földre teríti) Na látod, itt vagyunk most! (odabök) Kitűzzük a
zászlót. Add elő!
SZAKÁLLAS: Előbb innék... Nagyon szomjas vagyok.
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SZEMÜVEGES: Hát ez szép! Én zászlóról beszélek, meg kitűzésről, te pedig csak
panaszkodsz... Minden pillanatban vannak fontos és kevésbé fontos
dolgok... De neked papolhat az ember!
SZAKÁLLAS: Adj innom, és azonnal megkapod a zászlót.
SZEMÜVEGES (sziszegve dühében): Te! Te zsarolni mersz? Engem? Amikor a zászló
is az enyém?
SZAKÁLLAS: Nekem adtad, nem?
SZEMÜVEGES: Neked, persze... Hogy hozzad... Hogy melengesse a szívedet... Te meg
képes volnál megzsarolni vele...
SZAKÁLT AS (habozva): Nem bánom... De aztán azonnal adsz vizet!
SZEMÜVEGES (kajánul): Aztán?... Aztán igen.
SZAKÁLLAS (belső zsebéből előveszi a gondosan összehajtogatott, finom textíliát - szí
ne, mintája egyetlen létező lobogóra sem emlékeztet -, majd sürgetőleg): Na
gyon szomjas vagyok!
SZEMÜVEGES: Jó, jó, ezt már mondtad... előbb keress valami rúdnak valót! (fele
gyenesedik)
SZAKÁLLAS: Rúdnak valót?
SZEMÜVEGES: Hát mire akarod kitűzni? Ha nincs rúd, nincs zászló!
SZAKÁLLAS (felállva): Itt olyasmi nem akad, ami jó lenne!
SZEMÜVEGES (a zászlót bontogatva): Nézz csak körül... Figyelmesen.
SZAKÁLLAS (türelmetlenebbül): Nincs, ha mondom! Adj vizet!
SZEMÜVEGES (áhítattal merülve a tiszta, friss kelme bontogatásába): Találj egy rudat,
és akkor kapsz vizet.
SZAKÁLLAS: Azt mondtad, ha odaadom a zászlót, ihatom...
SZEMÜVEGES: Semmi ilyesmit nem mondtam! Előbb ki kell tűzni a lobogót! Most ez
a legfontosabb!
SZAKÁLLAS (hangját keményítve): Nem érted, hogy szomjanhalok!? (odalép a másik
hoz; egy fejjel magasabb nála, fenyegetőleg) Ha nem adsz vizet, elveszem a
zászlót!
SZEMÜVEGES (sziszegő dühvei): Azt próbáld meg!! Elfelejted, hogy nálam van a tér
kép... Még a sátrunkhoz sem találsz el nélkülem... Sem a kúthoz... Szomjanveszel nélkülem... Keselyűk tépik szét hitvány testedet... Te, te nyomo
rult... Hát nem érted, hogy az parancsol, akinél a térkép van!?
SZAKÁLLAS (megszeppenve): Igen... A térkép... (észreveszi, hogy a gyűrt papírlap még
mindig a földön hever, ahová a másik leterítette, odaugrik, felkapja, majd
kamaszos daccal) Adj inni vagy eltépem!
SZEMÜVEGES (rémülten): Megőrültél? Itt pusztulnak nélküle... Azonnal add ide!
SZAKÁLLAS (tépésre fogott térképpel): Vizet!
SZEMÜVEGES (nyugtatólag): Jó, jó... De csak egy kortyot. A visszaútra is kell hagyni!
(előveszi a kisebbik kulacsot)
SZAKÁLLAS: Nekem miért mindig a kicsit adod? (nem nyúl érte)
SZEMÜVEGES (zavarban): Mert... Mert te nem tudsz térképet olvasni.
SZAKÁLLAS: Most te sem tudsz, mert nálam van. A nagyot kérem!
SZEMÜVEGES: Az az enyém! Az nekem jár! Nélkülem sosem találtál volna ide!
SZAKÁLLAS: Én nem is akartam idetalálni...
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SZEMÜVEGES: Hát hányszor magyarázzam neked, hogy én csak miattad... Csak a te
kedvedért... Hogy te eljuss ide... A zászlót is neked adtam, nem?
SZAKÁLLAS (elbizonytalankodva): De...
SZEMÜVEGES (fölénnyel): Na látod! Itt a kulacsod!
SZAKÁLLAS tétován érte nyúl, átveszi,
majd mohón kortyolgatni kezd, közben
odanyújtja a papírlapot. SZEMÜVEGES
gondosan összehajtogatja, elteszi, majd
újra a zászlóval foglalkozik.

!

SZAKÁLLAS (leereszh’e és megkotyogtatva a kulacsot): Te, ebben már alig van...
SZEMÜVEGES: Mondtam, hogy ne igyál annyit, (verejtékét törölgeti)
SZAKÁLLAS: Legutóbb még félig volt, most meg csak pár kortyot...
SZEMÜVEGES: Pár kortyot, pár kortyot... Az ered is kidagadt, akkorákat nyeltél... Az
tán majd izzadsz, mint a ló... Na, add vissza! (gondosan elteszi a kulacsot,
majd a zászlót mutatva) Ugye, szép!
SZAKÁLLAS (közömbösen): Szép.
SZEMÜVEGES: Neked nem tetszik?
SZAKÁLLAS: De... Csak épp jobb volt, amíg a szívemet melengette...
SZEMÜVEGES: Ugyan! Majd ha kitűzzük, meglátod...
SZAKÁLLAS (tárgyilagosan): Nincs rudunk.
SZEMÜVEGES (elkedvetlenedve): A z igaz... (újra élénken) Azt ígérted, keresel egyet!
SZAKÁLLAS (riadtan): Nem ígértem...
SZEMÜVEGES (tapsikolva): De igen, de igen! Azt mondtad, ha adok inni, keresel
rúdnak valót.
SZAKÁLLAS (nem biztos benne, nagy szomjúságában nem m ondta-e ezt valóban): De
hát itt nincs semmi, ami megfelelne...
SZEMÜVEGES (bosszúsan): Miért nem hoztál egyet magaddal!
SZAKÁLLAS (ki akarván bújni a felelősség alól): És te miért nem hoztál?
SZEMÜVEGES (felháborodva): Hát igazán jópofa vagy! (leül a kiszögelésre) Enyém a
zászló, enyém a térkép, és még rudat is én hozzak?
SZAKÁLLAS: Én a sátrat cipeltem. Meg az egész felszerelést... És még a zászlót is rám
sóztad...
SZEMÜVEGES (magából kikelve, térdét csapkodva): R ád-sóz-tam ?! Hát nem érted,
hogy az dicsőség: a zászlót hozni... Nem érezted, hogy melengette a
szívedet...
SZAKÁLLAS (némi bünbánattal): De... Éreztem.
SZEMÜVEGES: Azt akartam, hogy te tűzhesd ki... És erre egy nyomorult rudat nem
tudsz magaddal hozni... Megvedeled az összes vizemet, de egy rudat, nem,
azt nem!
SZAKÁLLAS: A víz nem a tiéd! Én húztam fel abból az irdatlan mély kútból... Majd
beleszakadtam.
SZEMÜVEGES (gúnnyal): H a-ha! És a kutat ki mutatta meg neked... Te beszélsz, aki
térképet sem tudsz olvasni...
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SZAKÁLLAS: De tudok! Ha magamnak rajzolom... A tied tele van érthetetlen
ábrákkal...
SZEMÜVEGES: Akkor miért nem rajzoltál magadnak?
SZAKÁLLAS: Rajzoltam... De te eltépted, azt mondtad, nem jó!
SZEMÜVEGES: Az a kriksz-kraksz? Persze, hogy nem volt jó! Ez a hely nem is
szerepelt rajta.
SZAKÁLLAS: Én nem is akartam idejönni...
SZEMÜVEGES: Szerencsétlen! Akkor hová tűznénk ki a zászlót?
SZAKÁLLAS (elmélázva): Én nem akartam kitűzni... Nem is volt zászlóm... Csak egy
csinos kendőm volt... Amibe te most az izzadságodat törlőd... Elkészítet
tem az egyszerű kis tereprajzot... Kirándulni akartam... (SZEMÜVEGES
lábához ül) A hegy alá, a folyó mellé... Hallottam, milyen szép vidék...
Langyos, simogató víz, hűs erdőszél, puha fű... (józanabbul) Ha az ember
cipeli a sátrat, szeretné jól érezni magát...
KOPASZ jobbról be. Tisztes távolból fi
gyeli a másik kettő beszédét. A hátán nagy
köteg lila zászlónid.
SZEMÜVEGES (felháborodva): Ostoba! Ezek állatias ösztönök! Azért vagyunk embe
rek, hogy... Meglátod, ha majd kitűzzük a zászlót, és ott fog lógni a szélben
(egyre átszellemültebben), olyasmit fogsz érezni, amit sehol másutt nem
érezhetnél...
SZAKÁLLAS (tárgyilagosan)'. Nincs rudunk.
SZEMÜVEGES (kategorikusan): Lesz rudunk! A kutya úristenit, lesz rudunk! Ha kell,
visszamegyünk, vissza a bázisra, vagy még messzebb... A zászlót ki kell
tűzni! Ez a legfontosabb.
SZAKÁLLAS közben észreveszi KO
PASZT. Felé kezd mutogatni, de SZE
MÜVEGES nem figyel rá, egyre jobban
belelovalja magát a fogadkozásba.
SZEMÜVEGES: Inkább a nyelvünket is kilógaljuk, hetekig szomjazunk, de lesz
rudunk, lesz, meglátod, csak hogy meglásd, mire vagyunk mi képesek, csak
hogy érezd, amikor majd kitűzzük... (pátoszát elhagyva) Mi az, mit
hadonászol?
SZAKÁLLAS: Ott, ott, nézd...
Arra fordul SZEMÜVEGES is, amerre
KÖPASZ áll. Szótlanul nézik egymást,
majd KOPASZ tesz feléjük egy lépést, er
re ők ketten lassan felállnak.
KOPASZ: Ha épp zászlórúd kell... (lecsatol egyet hátáról, feléjük nyújtja).
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SZAKÁLLAS (lelkendezve): Meg vagyunk mentve, istenem, lesz zászlónk, nem kell
elölről kezdeni az egészet... (SZEMÜVEGEShez) Hallod, hallod, amit
mond... Nézd, ad nekünk egy príma rudat! (indul, hogy átvegye
KOPASZtól)
SZEMÜVEGES (ordítva)'. Állj! Azonnal állj meg!
SZAKÁLLAS (megtorpanva, értetlenül): De hát miért... Nézd, nekünk adja...
SZEMÜVEGES (magából kikelve): Te ostoba! Hát nem látod?!
SZAKÁLLAS (naívul): Mit? Mit, az istenért...
SZEMÜVEGES (még mindig ordítozva): Azt, hogy lila!
SZAKÁLLAS (továbbra is értetlenül): Na és, ha lila...
SZEMÜVEGES (kisebb indulattal, kategorikusan): Nekünk lila nem kell.
KOPASZ leereszti az előrenyújtott rudat.
SZAKÁLLAS (valami rémlik neki): Nem kell?
SZEMÜVEGES (kissé felengedve): Nem bizony. Hogy is feledhetted el... Képes lettél
volna... A mi zászlónkat... Lila rúdra!
SZAKÁLLAS (beletörődve): Igazad van. Lilára nem lehet (újabb reménnyel) És ha
mégis... Most az egyszer... Hiszen az én kis csinos kendőm is lila volt...
Csak azóta kifakult... Ugye, hogy lila volt!
SZEMÜVEGES: Épp azért nem lehet.
SZAKÁLLAS: Ja vagy úgy... Értem... Értem már.

II.

Ugyanaz a kietlen táj. SZEMÜVEGES a
kiszögellésen ül, SZAKÁLLAS mellette, a
lábánál. Igen el vannak csigázva.
SZAKÁLLAS: Szomjas vagyok... Add ide a kulacsomat...
SZEMÜVEGES (kissé maga is letörve): Nem bánom, (odaadja)
SZAKÁLLAS (megkotyogtatva): Mintha megint kevesebb volna benne, mint amikor
visszaadtam...
SZEMÜVEGES (sértődött felháborodással): Csak nem gondolod rólam, hogy...
SZAKÁLLAS: Nem, nem... Dehogy.
SZEMÜVEGES: No, azért... (míg SZAKÁLLAS kortyol, ő töpreng; egy pillanat múlva
már látszik rajta, hogy valami eszébe jutott; megvárja, míg a másik leereszti a
kulacsot, majd megfogja a karját, meggyőződéssel) Megvan! (hatásszünetet
tart) Kitaláltam! Te leszel a zászlórúd, (gyorsan elteszi a kulacsot, kötelet
vesz elő, feláll.) No, gyere, állj fel... Állj fel szépen.
SZAKÁLLAS (panaszkodva): Fáradt vagyok... Szomjas vagyok! (feltápászkodik)
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SZEMÜVEGES (lelkesen): No, zseniális ötlet, nem!? (a zászló egyik végét SZAKÁL
LAS nyakához, a másikat derekához madzagolja, majd elégedetten nézegeti
müvét) Na mi az, te nem is örülsz?
SZAKÁLLAS (akadozva): Azt mondtad... boldog leszek... ha kitűzzük... Azt mondtad,
elönt majd... az áhítat...
SZEMÜVEGES: Hja, barátom, a boldogság nem adódik olyan könnyen... Légy csak
türelemmel... Ha azt mondtam, hogy boldog leszel, akkor biztos lehetsz
benne, hogy úgy is lesz... Csak állj mozdulatlanul. Mint egy zászlórúd... Én
kicsit leheveredek ide, az árnyékodba...
Ledől. Verejtékét törölgeti, majd másod
percekig nem történik semmi.
SZAKÁLLAS: Szomjas vagyok...
SZEMÜVEGES: Most ittál...
SZAKÁLLAS: Nagyon tűz a nap... Nehéz így állni... Meddig kell még ezt csinálnom?
SZEMÜVEGES: Amíg boldog nem leszel. Amíg el nem önt az áhítat.
Csend. Nem történik semmi.
SZAKÁLLAS: Adj innom. A nyelvem már egészen odatapadt a szájpadlásomhoz.
Elfogyott a nyálam. Szomjanhalok.
SZEMÜVEGES (hirtelen felül, valami eszébe jutott): Tudom, miért nem vagy boldog...
SZAKÁLLAS (rosszat sejt): Miért...?
SZEMÜVEGES: Mert nem lobog!
SZAKÁLLAS (gyanakodva): Ha egyszer nem fúj a szél!
SZEMÜVEGES (fölényesen): Ostoba! Mi is lenne veled nélkülem! Soha nem mennél
semmire... Még hogy nem fúj a szél!... No, megmondjam, mit kell csinálni,
hogy lobogjon?
SZAKÁLLAS (csapdát sejtve): Majd csak feléled a szél...
SZEMÜVEGES: Ostobaság, (hatásszünetet tart) Futni kell! Fut-ni!
SZAKÁLLAS (kérlelőn): Nem... Ne...
SZEMÜVEGES: De igen, barátocskám! Tessék futni... Szaladsz tíz kört és kapsz egy
korty vizet.
SZAKÁLLAS nagyot nyel. Már igen
szomjas. Tétován, lehajtott fejjel elindul.
SZEMÜVEGES: Gyorsabban, gyorsabban! Hadd lobogjon... Még gyorsabban! (látható
lag nagyon élvezi a dolgot) így, így! Látod, milyen szépen hullámzik?! Mint
ha szél feszítené. Mintha rúdon lenne... No, boldog vagy már? Boldog
vagy?
SZAKÁLLAS (a fáradtságtól, elgyötörtségtől szinte magán kívül): Igen, boldog vagyok...
Elöntött az áhítat, (alig kap levegőt) Nagyon boldog vagyok. Hatalmas
áhitat öntött el.
SZEMÜVEGES (röhögve): No, jól futottál, gyere, itt a vized!
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SZAKÁLLAS mohón iszik, de alig pár
korty után SZEMÜVEGES elkapja szájá
tól a kulacsot.
SZEMÜVEGES: Nosza! Tovább! Fuss! Fuss még... Tíz kör, egy korty. Rajta!
SZAKÁLLAS fut, némán, sorsába bele
törődve SZEMÜVEGES röhögve hátra
dől. SZAKÁLLAS rója a köröket, majd
arra lesz figyelmes, hogy a másik elaludt
és hangosan hortyog. Lassít, de nem mer
megállni: még nincs ki a tíz kör. Némán
fut. Jobbról KOPASZ jön be. Figyeli a je
lenetet. SZAKÁLLAS végzett a tíz körrel,
megáll, odalopakodik a kulacshoz, nagyot kortyol. SZEMÜVEGES felhorkan
álmában. SZAKÁLLAS rémülten vissza
ejti a kulacsot, tovább fut. Számolja a
köröket: „Egy... Kettő..." (KOPASZT még
nem vette észre.)
KOPASZ (kis gúnnyal): Látom, zászlórúd már nem kell...
SZAKÁLLAS (pillanatra megtorpan ijedtében, majd fut tovább): Három...
KOPASZ: De egy kis víz jól jönne, mi?
SZAKÁLLAS: Van vizünk. Tíz kör, egy korty... Négy...
KOPASZ: Én adnék neked vizet. Amennyit csak akarsz.
SZAKÁLLAS: Nem mondhatod komolyan... Hat...
KOPASZ (mosolyogva): Öt! Ne csaljál!... Kell a víz vagy nem?
SZAKÁLLAS: És mennyit kellene futnom egy kortyért... Hat...
KOPASZ: Semennyit. És zászlórudat is kapnál.
SZAKÁLLAS (a fek\’ő felé bök): Ő ezt nem engedné meg... Hét...
KOPASZ: Tenni kell róla, hogy ne akadályozhassa meg.
SZAKÁLLAS: Tenni... De mit?... Nyolc...
KOPASZ: Ketten kcllünk hozzá... Meg egy hegyes zászlórúd... Amíg alszik.
SZAKÁLLAS: Kilenc... (hirtelen megáll; arcán félelem és bosszúvágy keveredik) Mi ket
ten... Amíg alszik... Nem, azt nem lehet.
KOPASZ: Miért ne lehetne?
SZAKÁLLAS: Tőle kaptam a zászlót... Hogy melengesse a szívemet.
KOPASZ: És melengeti?
SZAKÁLLAS: Amíg a zsebemben volt, melengette... Most meg boldog leszek, ha
lobogni fog...
KOPASZ: És te ezt elhiszed? Nem érzed, hogy mindjárt szomjanhalsz?
SZAKÁLLAS: Még van egy köröm hátra, és akkor...
KOPASZ: Ostoba. Tőlem kapsz vizet futás nélkül.
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SZAKÁLLAS (áll, liheg; nincs ereje az utolsó kört lefutni; tűnődve): Mi ketten:... Amíg
alszik... És ha nem sikerül?
KOPASZ: Sikerülni fog. Te nagyon erős vagy.
SZAKÁLLAS (tűnődve): Mi ketten... Amíg alszik... És kapok vizet... Nem kell futni...
Mi ketten... Amíg alszik... Én nagyon erős vagyok... Mi ketten... Meg egy
zászlórúd...
KOPASZ: Egy lila zászlórúd.

III.

SZAKÁLLAS mozdulatlanul áll. KO
PASZ - oldalán a két kulaccsal - a
zászlót oldozza róla. Nehezen boldogul a
zsineg csomóival. Végre megszabadul
SZAKÁLLAS nyaka, majd lassan a dere
káról is leoldódik a zászló. SZAKÁLLAS
a nyakát dörzsölgcti, KOPASZ a leoldozott zászlót simítgatja, lebegteti.
KOPASZ: No, itt egy rúd (lecsatol egyet a hátáról), tűzd ki a lobogót!
SZAKÁLLAS (átveszi a rudat és a kelmét, majd tétován): De hová?
KOPASZ (zsebéből ugyanazt a térképet kivéve): Ide ne! Ez a térkép hibás... Az a hely
nem is itt van!... A szerencsétlen! Még a topográfiához sem értett...
SZAKÁLLAS (összerezzen, riadtan körbepillant): Mindig attól félek, hogy meghallja... és
megjelenik. És nem ad több vizet. (Nagyot nyel, majd kissé határozatlanul)
Szomjas vagyok.
KOPASZ (az utolsó megjegyzést eleresztve füle mellett): Már semmit sem hallhat meg...
Beszélhetsz nyugodtan... Azt is megmondhatod, hogy rendszeresen a te
vízadagodat is megdézsmálta.
SZAKÁLLAS (elképedve): Ez igaz...
KOPASZ: Persze, hogy igaz... Nem vetted észre, hogy folyton izzad... Mitől, ha sosem
ivott?... A tiedet vedelte titokban.
SZAKÁLLAS: A szentségit!
KOPASZ: Úgy, úgy, csak hangosabban!
SZAKÁLLAS (felszabadultan): A szentséges kutyaúristcnit!
KOPASZ: Látod, máris jobban érzed magad.
SZAKÁLLAS (megrészegiilten ordít): A szentséges kutyaúristcnit neki, hogy azt!
(hallgatja a visszhangot, liheg majd lecsitulva, szárazon) Szomjas vagyok.
KOPASZ: Még a topográfiához sem értett. Ez a térkép hibás. Itt hiába tűznéd ki a zász
lót. Nekem sokkal jobb tereprajzom van. (Előveszi) Ezzel egyszerűen nem
lehet eltévedni, (leteríti a földre, mellé guggol) Látod, tájolva van... Ez itt
észak, ez meg dél... Ezt te még nem érted. Majd megtanítlak rá... Ehhez
kell az iránytű, (előveszi) Látod, ez mutatja, merre vannak az égtájak.
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Ezzel majd megtaláljuk azt a helyet, ne félj!
SZAKÁLLAS (a térképhez guggol ő is; ámulva, csodálattal nézi, közben elábrándozik):
Én inkább kirándulni szeretnek... A hegy alá, a folyó mellé... Hallottam
róla, milyen szép vidék... Langyos, simogató víz, hűs erdőszél, puha fű...
Ha az ember már cipeli a sátrat, szeretné jólérezni magát...
KOPASZ (felháborodva): Ostoba! Ezek állatias ösztönök! (feláll) Azért vagyunk embe
rek, hogy... Meglátod, ha majd megtaláljuk azt a helyet és kitűzzük a lobo
gót és lengeni fog a szélben...
SZAKÁLLAS (ő is feláll): Ezt a zászlót?
KOPASZ: Ezt... De lila rúdon... Anélkül nem ér semmit... Az a szerencsétlen a színek
hez sem értett... Sem a topográfiához... És a vizedet is elitta.
SZAKÁLLAS (nagyot nyelve): Szomjas vagyok.
KOPASZ: De én most majd elvezetlek oda... Pontos tereprajz! (felemeli a földről,
magasra tartja) Tc-rep-rajz! És iránytű! (azt is magasba emeli) I-rány-tű!...
És persze lila zászlórúd! (megemeli a hátára csatolt nagy köteg rudat és hir
telen SZAKÁLLAS vállára akasztja): Li-la-zász-ló-rúd!... Mondd te is!
SZAKÁLLAS: Szomjas vagyok.
KOPASZ: Mondjad, és kapsz inni.
SZAKÁLLAS (formálja a szavakat): Terep... rajz... és irány... irány...
KOPASZ: Iránytű!
SZAKÁLLAS: Iránytű.
KOPASZ: Együtt a kettőt!
SZAKÁLLAS: Tereprajz és... iránytű!
KOPASZ: Lelkesebben!
SZAKÁLLAS: Tercprajz és iránytű!
KOPASZ: Még egyszer! És a zászlórudat se feledd!
SZAKÁLLAS (lassan fellelkesedve): Tereprajz! Iránytű! Lila zászlórúd!
KOPASZ (elégedetlen): Jól van, gyere, igyál! Nálam kapsz vizet, amennyit csak akarsz!
(odaadja neki a kisebbik kulacsot) Igyál! (egy ideig elégedetten nézi, ahogy a
másik kortyol, majd hirtelen eszébe jut valami és elkapja a kulacsot) A ku
tyafáját! Ezt majdnem elfelejtettem!
SZAKÁLLAS (kissé csalódottan: még nagyon szomjas): Micsodát?!
KOPASZ: Hát a szakálladat!
SZAKÁLLAS (megtapogatja a szőrzetét): Mi van vele?
KOPASZ (teljes határozottsággal): Le kell vágni!
SZAKÁLLAS (megdöbbenve): Miért kellene?
KOPASZ: Hogy-hogy miért? Nekem sincs szakállam...
SZAKÁLLAS: Neked hajad sincs.
KOPASZ: Hát ez az. Ehhez képest rajtad túl sok a szőr. Csak nem gondolod, hogy
kitűzheted a zászlót ezzel a bozonttal!
SZAKÁLLAS (lassan beletörődve): Pedig már ügy megszoktam...
KOPASZ: Hiába. Ehhez ragaszkodom.
SZAKÁLLAS: Nem bánom... De előbb adj még egy kis vizet.
KOPASZ: Hogyisne! Szakállasán többet nem vedelsz nálam! Vedd elő az ollót!
SZAKÁLLAS: Nekem nincs ollóm.
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KOPASZ: Hát ez szép. Én adom a zászlórudat, a tereprajzot, az iránytűt, te meg egy
nyomorult ollót sem tudsz magaddal hozni.
SZAKÁLLAS (bűntudatot színlelve, de titkon örülve, hogy megússza a szakállnyírást):
Sajnálom. Igazán sajnálom.

.

PÚPOS jobbról be. Némán figyeli a jelenetct. A másik kettő nem veszi észre.

KOPASZ (ravaszul): Hát a te bajod... Ha nincs ollód, ki kell tépni. Szálanként.
SZAKÁLLAS (megrémülve, szakállához kapva): Az nagyon fáj!
KOPASZ: Hja kérem azért vagyunk emberek, hogy... (nyúl a másik arca felé)
SZAKÁLLAS: Ne-em! Ezt nem engedhetem!
KOPASZ (kezét leeresztve): Jó. Akkor megvárom, amíg megszomjazol.
SZAKÁLLAS (naívul): Máris nagyon szomjas vagyok. Inkább inni adj, ahelyett, hogy a
szőrömet téped.
KOPASZ: Szomjas vagy? No ez érdekes.
SZAKÁLLAS: Teljesen kiszáradt a szám. Adj innom.
KOPASZ (kajánul): Tíz szál szakáll, egy korty víz!
SZAKÁLLAS (nagyon sóhajt, majd nyel kettőt. Beletörődve): Rendben.
KOPASZ (hozzálép, munkához lát): Egy... Kettő... Három...
SZAKÁLLAS (előbb sziszeg majd észreveszi PÚPOSt, mutogatni kezd felé): Ott, ott!
Nézzed!
KOPASZ (türelmetlenül): Mit hadonászol? (megfordul)
PÚPOS egy jókora zöld ollót vesz elő a
zsebéből. Megcsattogtatja, majd a másik
kettő felé nyújtja.
SZAKÁLLAS (lelkendezve): Meg vagyok mentve, istenem, itt egy olló, nem kell szá
lanként kitépni a szakállamat! (KOPASZhoz) Látod, ad nekünk egy ollót!
(indul, hogy átvegye PÚPOStól)
KOPASZ (ordítva): Állj! Azonnal állj meg! Te ostoba, hát nem látod?
SZAKÁLLAS (megtorpanva, értetlenül): Mit, az istenért?
KOPASZ (magán kívül): Hát hogy zökHJ
SZAKÁLLAS (igen lassan): Ja... vagy úgy... Értem... Értem már... (odaáll KOPASZ^elé,
előre nyújtja szakállát)
PÚPOS leereszti a felkínált zöld ollót.
KOPASZ: Na, folytassuk, (munkához lát) Te meg számold!
SZAKÁLLAS (színtelenül): Négy... Öt... Hat... Hét...

Függöny
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SERF ANDRÁS

TÖRTÉNET J. - NEK, ELSŐSORBAN
Figyelj, elmondom neked, hogy felismerd majd, ha veled is megtörténne, ne légy készü
letlen. A többi a te dolgod, de tudd, ez nem tanács.
A kalauz hitetlenkedve néz rád, hogy ma reggel utaztál-e Dombóvárra, kérdezi majd,
cseppet sem vádlón, csak kíméletlenül, ahogy a hályogkovács a sebbe nyúl.
Nem nézel föl mindjárt, de a csend igazolni látszik félelmed: a lélegzeted is figyeli ez
az ember, és kezében lesz a jegyed. Nagysokára bólintasz tehát, és a cipőjétől kapasz
kodva fölfelé, a nadrágszárán végig, keresztül az övén, fekete bőrtáskáján megpihenve
kicsit, majd tovább a karján, föl egészen a világoskék inggallérig, s egy utolsó lendületet
véve az ádámcsutkáján, megkapaszkodva a résnyire nyílt szemhéjakon, lassan a kalauzra
tekintesz. ’Ez hülyének néz’, sejlik fel agyadban. Majd egy hideg gyorsvonat: ’Részegnek
vél, vagy...’, és minden erődet összpontosítva, határozottan visszakérdezel majd, rekedt,
erőtlen hangon persze, hogy "Problémás a jegyem, maestro?", de szemed pislantás
nélkül, jegesen mered a kalauz szemébe. "Vegye le a lábát, ez vasút!", hallod a kalauz
váratlanul felmorduló hangját - ahogy rászól a szemközt kényelmesen elterpeszkedő
parasztasszonyra - , világo.,an értve az indulat okát s értékelve a pillanatnyi zavart is,
amit a helyzetet nem megoldó de megkerülő idegen szó okozott, s tulajdonképpen hálás
is leszel ezért a kalauznak és a parasztasszonynak, mert a megkocsonyásodott levegő
hígulni kezd körülötted, úgy érzed, s kidugul végre a füled és köhögsz.
"Nincs semmi baj", fordul vissza hozzád a kalauz, "csak ilyen melegben, tudja...", és
már nyújtja is a kezelt jegyet. ’Mint egy igazolás’, gondolod akkor, és megkönnyebbülve
sóhajtasz, orron át. ’Minden rendben, csak beszélgetni akart’. Mégsem néznek bolond
nak, nem látni rajtad, vagyis nem látszik semmi. Az jó lesz. Az akkor nagyon jó lesz, a
lehető legjobb. Persze. És az sem lesz baj, ha nem hagynak békén és beszélgetned kell,
akár a parasztasszonnyal, igen, az sem baj.
A baj már úgyis megtörtént, akkor, azon az április végi pénteken. ’Izzadok, csurog a
hátamon, érzem’, ’A kalauz is izzad’, pillantasz meg egy verejtékcseppct, ahogy kigör
dülve tányérsapkája alól lefut a halántékán. ’Nehéz napunk volt’, gondolod még, és belül
talán elmosolyodsz a többesszámon. Szemben a parasztasszony hatalmas nylonzacskó
ból rántott csirkecombot tűr elő. ’Az is izzad’ és ’Fénylik a zsírtól’, és így tovább, elemi
kijelentésekbe fogódzva egyre inkább megnyugszol majd. Émelygés nélkül szemléled a
puffadt panírt, a csámcsogást és a ráncos ajkak közti barnás fogakat. Majd az ablak felé
fordulsz, és kibámulva az alkonyba, Pestig mered rád a későmájusi táj, egyre
homályosabban, sötétebben, ringatóbban segítve, hogy újraépítsd önmagad, hogy létezni
tudj, beszélni, gondolkodni, érezni, szeretni, bízni, dolgozni, álmodni, járni, mint aznap
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reggelig lehetett, ’... mégha ugyanúgy már nem is lehet...’, tűnődsz, s egy jótékony kéz
rázogatására riadsz a Déliben.
Várj, elmondom elölről.
Mint évek óta mindig, áprilisban fog rádtörni a nyugtalanság, a nedves, tavasz-szagú
éjszakák magánygyümölcse, mit magadban kóborlási vágynak nevezel. Csavarogsz a
városban és gyakrabban jársz haza, az elmozdulás kedvéért, az elindulás-megérkezés
nyomorúságáért, az időélményért, önmagadért, hogy kibámulva az ablakon átélhesd
saját valóságosságodat, két állomás között. Közép-európai önismereti stúdium, mondo
gatod, magad sem értve pontosan.
Ostorsújtás az arcon, vékony fénysugár vakít el a kocsiba lépve. Pár másodpercre
megállsz szemlehúnyva, kezed a kilincsen. Csend, azaz pályaudvarzaj.
Indulásig legalább tíz perced lesz. Egy cigarettára sok, kettőre kevés, a büfé még
zárva: leszállsz vizet inni. Jólesőn kortyolsz a tenyeredből, majd a lépcsőre ülve komóto
san elszívsz egy cigarettát. ’Mehetnénk már’, telepszel le végül egy négyüléses ablak fe
lőli helyére, menetiránnyal szemben. Hosszasan igazgatod a függönyt, rángatod egyre
ingerültebben, mire felszalad az egész, s a beömlő fénytől újfent elvakulva, lassan körbe
nézel a kocsiban. Melletted, a másik négyesben egy svájcisapkás férfi gubbaszt, vastag
vasutaskabátban. Fütty hátulról, a vonat végre megindul. ’Ez az, mikor le kell ülni, s
mélyet lélegezve kisimul a homlok’, mosolyogsz.
A nő Kelenföldnél száll fel.
Tűsarka kopog.
Hosszú, kibontott fekete haja maga az ígéret.
Pillantása végigsiklik a kabátoson, félfordulat, a három szabad helyet nézi körülötted,
majd téged. ’Kék szemű!’ Két lépés, egy gyors pislantás vissza, és leül, csak egy négyes
sel előrébb. (Hiba: megvártad, hogy leül.)
Beletelik majd fél perc is, mire újra elindul a vonat. A visszanézés óta nem nyitottad
fel a szemed. De minek is, hiszen érzed: figyelnek, a nő meg a kabátos; hogy pókhálósodik a tér, és a legkisebb mozdulatodnak következménye lehet; s hogy remeg a gyomrod.
Aztán felnézel. A feketehajú nő az ülés és a fal közti résen, a kabátos pedig felváltva,
hol őt, hol téged néz. Te meg főleg magad elé, az ülésre. Vagyis a kabátos lesz a kapcso
lat, a bizonyíték, hogy kapcsolat van, illetve kell, hogy legyen. Mert megállt az idő. Meg
kellett szűnnie, amiért Pusztaszabolcsig észveszejtő dermedtségben tudsz ülni a rádszegeződő tekintetek keltette égési sebek dacára. Pusztaszabolcs után felállsz majd,
önmagad számára is meglepő könnyedséggel, és a kabátos/nő tengely felezőpontjára
lépsz, cigarettát kaparászva zsebedben, s végre belenézel a mélykék szempárba.
’Nemdohányzó szakasz’, vagy valami hasonlóan kézenfekvő ostobaság jut eszedbe, ki is
mondod, de belezavarodsz. Arcodba szökik a vér. Rémülten hátatfordítasz, és nevet
ségesen sietős léptekkel a peronra menekülsz. Vársz, várakozol, várogatsz, mert úgy
érzed, ki kell jönnie. Csak Sárbogárd előtt fog nyílni az ajtó, amikor is WC.-re kell men
ned, s mire elő mersz jönni, a nő már rég visszament a helyére és cigarettázik.
Sárbogárdon nagyot zökken a vonat, ahogy megáll. Talán ez lesz a hiányzó impulzus.
’Meg kell szólítanom és odaülni hozzá, vagy fordítva. A kabátos meg le van szarva,
kibicnek kuss!’
Az idegpályákon már futni fog a parancs, izmaid már dolgoznak, felemelkedtél az
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ülésről, amikor kicsapódik az ajtó. Legalább tíz úttörőkorú gyerek tódul be a kocsiba,
nagyhanggal, jókedvűen, életszerűen. Kaposvárig utaznak. A feketehajú nő Dombó
váron leszáll. Nem néz hátra, de tudatja, hogy tudja, hogy nézed. Keserű lesz a szád íze
1 és röhöghetnéked támad. Átmész a büfékocsiba és Kaposvárig már ott maradsz, egy
dög-lőtt sörrel.
Egy hét múlva még korábban érkezel a pályaudvarra. Lesétálsz az aluljárói üzle
tekhez, kirakatokat nézegetsz, a pulóvered, amint tükröződik a fényes üvegen. Grima
szokat vágsz, újságot veszel, s az automata-büfében szórakozol egy ehetetlen húsle
vessel.
Tompa, szeles, borult nappal. Minden fésületlen s az órák szégyenletesen értelmet
lenek. Végül is a vonat majd elindul valahogy, s a pályaudvarral elmarad az elmúlt hét
minden kétsége és várakozása.
Az utolsó kocsira szállsz és hátrasétálsz a lezárt átjáróajtóhoz. Homlokod az üvegre
nyomod, és egykedvűen bámulsz az alólad kipergő talpfákra. Bérgyilkosi tudatossággal
I készülsz az elkerülhetetlen kötelességszerű végrehajtására. Nyugodt leszel. Az alagút
előtt behúnyod a szemed s csak a Lenfonó körül nézel fel ismét, ahol pirosat kap a sze
relvény és percekig vesztegel. A beállt csendben karórád ketyegésére figyelsz fel. Idege
sít. Dühös leszel és elbizonytalanodsz.
"A kurva életbe!", ordítod magad is meglepve, és ököllel a kapcsolófülkére vágsz.
(Fájni fog.) Cigarettát veszel elő, de elejted. Másikat, amit képtelen vagy meggyújtani,
úgy reszket a kezed, s a körmödre ég a gyufa. Aztán megmozdul a vonat. Felröhögsz.
, Röhögsz és vicsorítasz egyszerre.
Kelenföld: ’Fél perc és megy’.
És így, ekkor, ilyen borzasán végre megindulnak a lábaid. Megindulnak, mert nem te
mész, ők visznek.
A büfékocsinál megtorpansz. Rémlik, a folyosón félreálltak vagy elfordultak, de ho
gyan értél ide? (Nem ügyelsz a részletekre.)
Aztán mégis feltéped a következő ajtót. Még nem látod, de tudod: ott van. És tudod
azt is, hiba volt a megtorpanás, kiestél a ritmusodból. Önmagadhoz túl későn, neki túl
korán érkezel.
Jobbra a második négyesüléscn, szemben, tágra nyílt szemmel, ott ül a nő. Kreol bő
rén is átüt a pirulás, rádnéz s haját hátraveti. Két lépés és olt állsz előtte. Ültében picit
előbbre csússzam Négy másodperc, talán tíz vagy tizenöt telik el. Erősödő dobolás a
dobhártyán. Kezdődő merevedésedtől végképp megnémulsz, képtelen vagy megszólí
tani.
Arcod elborul és továbblépsz. Két vagonnal arrább, a peronon egy lehajtható ülésre
roskadsz. Sok idő múlva hallani kezded a kattogó vonatkerckcket, ahogy szívverésed fel
veszi az ütemét, egyre csendesedve. Inged ragacsos a rászáradt verítéktől és lábad
nyomja a cipő. Most fájni kezd, és úgy érzed, kiszakad a gyomrod. Többször a térdedre
csapsz, hadd fájjon. (Nem fáj eléggé.) Nagysokára rágyújtasz, jön a kalauz. "Kaposvár
ra?", kérdezi gépiesen, ahogy a kezelt jegyet nyújtja, s már menne tovább. "Nem.
Dombóváron le kell szállnom, vagyis leszállók", válaszolod, és ez a pár szó maga lesz a
kegyelem, még mosolyogni is próbálsz. "Úgy érti, megszakítja az utat?" Rázod a fejed:
"Oda megyek!" "Azért pccsétcltesse le a jegyét", veti oda elmenőben, és nagyot csattan
az ajtó mögötte. Megint elmosolyodsz, de hirtelen hagyod abba. Hosszú az út Dombó
várig.
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Kétszer is elindulsz visszafelé. Harmadikra nem jut idő, lemondasz róla. Majd ott.
Dombóváron elsőként szállsz le, és elnézel a vonat hosszában, ahogy potyognak a
leszálló utasok. Utas-szüret. (A tiszteletkörét futó atléta tartásával állsz a peronon. Túl
a távon, versengésen, eredményen, egy másfajta létezésben működve, mint valami
ember-gép, ami végzi a dolgát, a dolgát végzi; hiszen a tiszteletkor is része a versenynek,
még ha nem is mérik stopperrel.) Szép egyhangúan, de kiürül majd a peron. A nő nem
száll le. Fütty, és hagyod elmenni a vonatot, a vonatodat. Hagynod kell. Még az ablako
kat sem nézed, hogy hátha. (A tiszteletkór becsületkor lesz.)
Egy héttel később ugyanazzal a vonattal utazol haza. A nő nem száll fel Kelenföldnél és
nincs a vonaton.
Újab hét múltán minden dombóvári vonatot átvizsgálsz, türelmesen várakozva a foglalt
WC.-k előtt. Dombóváron zuhogó eső fogad. Hiába minden, már tudod, nincs más dol
god, mint elfogadhatóvá tenni az elfogadhatatlant: vesztettél. Vesztettél, mert nem tud
tál nyerni. Nem tudtad, hogyan kell.
Felszállsz az utolsó pesti vonatra. Nem mész haza, nem szabad. Veszel egy üveg sört a
büfében és leülsz az első szabad helyre, menetiránynak háttal, egy parasztasszonnyal
szemben. Még le sem ülsz, máris úgy érzed, süllyedsz, elsüllyedsz az ülésben. Később,
gyűrődik az arcod és ebből baj lesz, előbb-utóbb megszólítanak. Aludni nem tudsz, szín
lelni képtelen leszel. És valóban, a parasztasszony kérdez tőled valamit, mire felállsz és
válasz nélkül kimész a peronra, s csak a kalauz közeledtére mersz visszamenni.
Szégyelled magad az elmúlt egy hónapért.
Menetjegyed, mint beismerő vallomásod, faarccal adod át.
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TÜNDÉRMESÉK
I.

"...ki vehetné észre szemével, hogyha az
istenség nem akarja, akár jön, akár
megy?"
(Homérosz: Odüsszeia, X. 573-574.,
ford.: Devecseri Gábor)

Budán történt a csoda, egy nyárvégi vasárnap délutánján, valahol az Attila úton, nem
messze a Döbrentei tértől. Semmi egyszervoltholnemvolt: Adél testetöltött a bágyadt
napsütésben, körülnézett, és minden hókusz-pókusz nélkül földig érő, hatalmas uszályú
ruhájában elindult az Alagút irányába a poros járdán, gyalog.
Csakhogy: tündér volt és mosó, vagyis mosótündér, üdén nedves tisztaság-csíkot húz
va maga után, mint afféle takarítási hajlamokkal megáldott csiga (csak, persze sokkal
vidámabbat!).
Az emberek akik látták, csodálkozva fordultak utána, vagy rosszallóan, hitetlenkedő
fejcsóválással, de volt aki tapsolt örömében (főleg gyerekek), és akadtak olyanok is, akik
szótlanul a tünemény nyomába eredtek.
Az igazság az, hogy nem keltett egyértelmű feltűnést Adél, a mosótündér, legtöbben
tréfacsinálónak, ügyes artistának, vagy valami furcsa szenvedőnek vélték őt, de semmi
esetre sem tündérnek. Na, meg az a divatjamúlt ruha, a nevetséges uszállyal.
Volt ahogy volt, Adél nem törődött személyes hatásával, csak ment és takarított, mo
sott mindent, mi a lába elé került.
Az Alagút utcához érve lassított s már-már bekanyaradott, hogy átbújva az Alagúton
megpillantsa szemben a..., mikor meglátta a Közigazgatási Hivatal sárgán villogó jár
művét, amint meglehetősen akdályozva a jobb oldali forgalmi sávot, egyenletesen araszolgat a Lánchíd felé. Adél egy pillanatra megállt és fejét félrebillentve figyelte a taka
rító glpet, majd vállat vont, s tovább ment az Attila út mentén. Ha nem, nem, gondolta,
és megmosott egy parkoló autót. Majd egy másikat, egy harmadikat, aztán már nem szá
molta őket.
Színek éledtek újjá, olajfoltok és csikkek tűntek és szívódtak fel, mintha sosem létez
tek volna, rendszámok váltak láthatóvá, és szélvédők nyertek ismét távlatot lábanyomán,
ami merő fikció csupán, mivel semmilyem nyomot nem hagyott Adél.
Éppúgy lemosta a fákat, a bokrokat, a füvet, a hirdctőoszlopokat, és közlekedési táb
lákat (nicsak: főút!), mint magukat a házakat járdájukkal, kapujukkal, kerítéseikkel, kisés nagyudvaraikkal egyetemben. Az volt a legérdekesebb, ahogy eltűntek a Spray-feliratok: a HELYVARGÁNÉ’; ‘Gazsi bácsi lótetű + a Krisztián1, az átfestett ‘SZEBB
JÖVŐT* felirat, meg a többi érthető és értelmetlen szöveg mind-mind végig az Attila
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úton. Volt, nincs. Aztán rátért a villanyvezetékek mosására is, amiből majdnem baj lett,
mert a főpostán időlegesen beáztak a telefonkábelek, s az összes vonal egyenletes
vízcsobogást közvetített az előfizetők nem kis meglepetésére.
így érkezett Adél, a mosótündér a Moszkva térre, nyomában lelkes hívők és csekély
számú kétkedők hada, uszály uszály után. Pillanatok alatt kimosta-kitakarította a szeles
Moszkva teret, s már javában a Széna térnél járt, amikor a pincekocsma mélyéről egy
síró öregember pottyant eléje. Alighanem kidobták. Csend lett, Adél megtorpant, abba
hagyta a mosást. Várt egy keveset, majd gyöngéden szólongatni kezdte az öregembert.
- Miért sírsz? - kérdezte, de választ nem kapott. Mit tegyen, a mosótündér váratlan
ihlettől hatva kimosta az idegen kopottas ruháit, de hasztalan.
- Miért sírsz? - kérdezte újra - Nézd, kimostam a ruhádat - mondta, de az öreg
emberből újra és újra feltört a zokogás. Adél meghökkent. Állt tágra nyílt tündéri sze
mekkel, és elgondolkodott. Gondolkozott, gondolkozott, a mögötte álló emberek köré
ben már-már eluralkodni látszott a zavar. Ám Adél egyszercsak megérintette az egyre
csak síró ember vállát, s annak egy szempillantással később könnyei elapadtak, jajgatása
abbamaradt. Fölnézett és szemeit törölgetve bizonytalanul elmosolyodott. A feszült
csendben várakozókból ekkor kirobbant az örömrivalgás, a taps. Adél elmosta az öreg
ember bánatát. Kisvártatva az egész sokadalom ott tolongott, ugrándozott Adél körül.
Alig győzte őket tekintettel.
Az emberek láthatóan jobban örültek belső, mint külső tisztaságuknak. Adél el
mosolyodott és továbbment a Mártírok útján. A házak, utak, fák, autók és egyebek
mosását azután sem hanyagolta el, de figyelme most már elsősorban az embereké volt.
Mire a hídfőhöz ért, a lelkes csoport komoly tömeggé növekedett mögötte, és lépésről-lépésre duzzadni látszott. A szigeti bejáró táján elakadt a közúti forgalom, a felsza
badult emberáradattól. Mosolygó arcok hagyták el tárva-nyitva autóikat, buszok és villa
mosok árválkodtak sofőr nélkül, és ömlött a tömeg Adél után. A csodák Budán tör
ténnek.
A menet lassan közeledett már a túlparthoz, s Pesten érezhető mozgolódás támadt.
Ekkor egy emberalak furakodott elő a tömegből, és megérintette Adél vállát.
- Tűnj el - szólt csendesen az emberalak - , kérlek, tűnj el, mert bajt hozol rájuk!
- Halk beszéde beleolvadt a sokadalom zajába.
- Ki vagy te? - kérdezte Adél, még halkabban.
- Mihály - felelt az emberalak, s Adél, a mosótündér szótlanul állt az alkonyban.
Előre nézett, majd hátra, Budára. Bólintott. S ahogy megjelent, úgy tűnt el egyszercsak,
valahol a Margit-híd végén, nem messze a Jászai Mari tértől. A tömeg szétoszlott, a
közlekedés megindult, s lassan beesteledett, mintha sosem lett volna bágyadt napsütés.
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HÉTFŐI
- Kirúgott! Hagytam, hogy kirúgjon! Nem mintha nem fájt volna, de a büszkeségem! ordította, és többször a kocsmaasztalra vert. Váratlan ismerősöm ezután magábaroskadt
és percekig hallgatott. Pohara kis tócsában állt, ezt figyeltem, a vörösbor elszivárgását a
szövet rostokba.
Csendes, tél végi napunk volt, dohányfüst és vaknyugalom.
Ráérősen kortyoltam sörömből, majd ránéztem. Az ujjára meredt: mint rajzol újra és
újra egy négyzetet a kockás terítő mintáját követve. Talán élvezi, gondoltam, mert fejét
oldalt döntötte, s már csak az hiányzott, hogy a nyelvét is kidugja az elmélyültebb mű
gond kedvéért.
- Nézd, mit vettem neki karácsonyra! - szólalt meg ismét, zsebéből kis dobozkát
véve elő. Megrázta, mint a gyufát, és lecsapta elém az asztalra. Két fülbevaló volt benne,
üvegből. Hosszú, elnyújtott cseppformájúak, erős színekkel, olyan, ami beindítja a fantá
ziát.
- Nézd csak meg - bíztatott, és rendelt még magának. Kiittam maradék sörömet,
majd két ujjam közé csippentve az egyik fülbevalót, a fény törését kezdtem nézegetni,
mit sem törődve újdonsült ismerősöm izgalmával, aki továbbra is az ujjaira meredve, sű
rűn ivott, és részletesen előadta megromlott kapcsolata történetét.
- Miért nem dobtad el ezt a micsodát, vagy valami? - vetettem közbe kissé unottan,
miközben üres poharamat tologattam az asztalon.
- Igen - kezdte bólogatva - , talán úgy jobb lett volna. Mint egy olcsó regényben... és felsóhajtott. Ezután én meredtem az abroszra, de partnerem nem hagyott.
- A hídon eszembe’ is volt - lódította - , előbb az ékszer,... aztán... Á! - és színpa
diasán legyintett.
- Egyszerűen nem fogadta el. Én meg álltam, mint fasz a meleg vízben! Kirúgott! üvöltött fel megint, akkorát csapva az asztalra, hogy a poharam összekoccant a sörösü
veggel. Szemünk se rebbent.
- Kirúgott, mint egy... futball-labdát, a francba is! - Újabb ütleg, újabb borfolt, és
továbbra sem fizet. Nem csitítottám; noha némi figyelmet keltettünk ugyan a helyi
ségben, nem voltunk olyan helyen, hogy erre ügyelni kelljen. Egyáltalán: ezért voltunk
itt. () kiabálva, de elmondja, ami nyomja, és iszik, én meghallgatom, és iszom. Derűs
program, ha már így alakult.
- Annyit vitáztunk, hogy a végén már csak vitáink voltak - folytatta kissé nyugodlabban s a hangja elgyöngült. Jön a líra, gondoltam, meg azt, hogy most már tényleg
fizethetne egy sört. Kezdte felrúgni a játékszabályokat.
- Még az ágyban is..., hogy ki legyen alul - és megrázta a fejét. - Őrület!
Mit is mondhatnék; említsem meg Petőfi dialektikáját a tengerbe merülő gályáról s
hogy a testesebb a vízszinthez közelítsen ekképp? Inkább hallgattam.
- Mintha minden napunk hétfő lenne - kezdte újra a lefojtott dühöt - , szaros, tetű
hétköznap, csupa cgynevű: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap -
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hadarta, legalább nyolc ujjával hadonászva az orrom előtt, mintha bizonyság volna. Hét boszorkány, hét egyforma boszorkány, örök-hétfő! - és lassan rám nézett. A hétfőt
értettem, a váratlan lírát is a fekvésmóddal, de a tekintete.
Nem tudom, mikor kezdtem el gyanakodni, de egyre biztosabb voltam benne, hogy ez
előbb-utóbb lejmolni fog, vagyis pénzt kér kölcsön.
Igen, a szeme, az segített akaratlanul is, de akkor már mással voltam elfoglalva. Egy
emlékkel.
Egy focimeccs jutott eszembe, évekkel korábbról.
Nagypályás mérkőzés a területi, talán harmadosztályban, a S/ocreál ellen, a Jánospályán, tavasszal, mert izzadtunk. Megalázó tétlenség, dögunalom, és egy-egy gól mind
két oldalon. Még rossznak sem elég rossz, vélem, de már nincs sok vissza, és a nap
csapolt sör színű. Félpályánál állok és a játékot nézem, mintha tévén menne. Egyszercsak Kvik Pali elkanalazza a labdát egy csatár elől és térdgumis lábaival megindul előre,
majd toporogni kezd: körülnéz. Irányban vagyok neki, úgy látom, és lendül a lába. Neki
iramodom. Úgy futok, hogy nem hallok semmit, de tudom, hogy jönni fog a labda. Jön
is. Kicsit kiment balszélre, de még elérhetem. Meg is van. Megtolom, a keresztező játé
kos elszáll, irány a kapu! Kihúzódik rám a testes hátvéd, kopaszodó fején hátrasimulnak
a fülek. (Ez. nem a labdát nézi!). Balra mozdulok - már itt van előttem, lehet vagy
negyvenöt - és jobbra gurítom el mellette a labdát. És akkor.
A szemén láttam, hogy nem érdekli már a labda. Ahogy felém futott, egy pillanatra
oldalt kapta a fejét: a tizenhatost kereste. Még belenézek a szemébe, s már zuhanok is.
Előbb fölfelé, lassan egy tetőpontig aztán még lassabban lefelé.
Kopott a fű.
Látom.
Mindenre jut idő. Tudom, hogy fájni fog. És tudom, hogy kívül vagyok a vonalon. A
fűhiányt meg kazánhamuval hintették fel. Itt ni!
Fekszem, sötét, sípszó, de mindez már nem érdekes. Hanem a tekintete, hogy tudta
már jóval előbb, mit akar.
- Mit adsz érte? - kérdezi türelmetlenül váratlan kocsmai ismerősöm, és a karomat
rázza.
- Micsoda?
- Mondom, mennyit adsz a fülbevalóért? - ismétli, mintha hülyegyereknek.
Üres a poharam nagyon, és rohadt füst van.
- Na, megyek - állok fel egyszerre, mint rossz álomból.
- Hé! És a fülbevaló? Mi légyen vele? - kiált utánam.
- Add a csaposnőnek - vigyorgok az ajtóból- , vagy hordjad te, baszdmegkém, most
nagy divat!
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TÓTH KRISZTINA

ARCHÍV
(fekete-fehér)

Zúgás. Villanyfényes gyerekkor.
Tenyered mélyén titkos ábra.
Suszterbogarak jönnek-mennek,
a fal tövében hangyasztráda.
Most lábakat látsz elhaladni.
A földközelben érthető jelek,
de ha távoli gömbjüket lehajtják,
az arcokat még összekevered.
Szaladsz egy véghetetlen gangon.
Lépcső. Piramis léptékű, fokok.
Dohos világvég van a fordulóban,
s a rácsos korlát alját megfogod.
Snitt. Falat látsz egyre közelebbről.
Hűs repedések és salétrom.
Valaki fölemel és áttesz
egy túlvilágmélységű szakadékon.

+

+

+

Zuhog. A két ablak között
égy légy már órák óta verdes.
Súlyos az ég, mint az az ősz
mikor egy átfülledt szobában
Kafkába voltam szerelmes.
Sohasem hordott esernyőt,
vizes kabátban ült az ágyra.
Kalapját simogatta, s így szólt:
"Milyen sötét ma Prága."

Alvó ház rajza félprofilból,
fején bukdácsoló neonfény.
Láttam már egyszer ugyanezt.
A képen villám vág keresztül,
a csíkos üveg belerezdül.
Milyen sötét ma Budapest.
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HÁMORI ATTILA

A FÉNYKÉP ÉS A SZÓ
(részletek)
a tükör nem lát
én zuhanok
és látom a tükörben
így jár a gondolat
ne ütközz magadba
és semmibe
nem látod a tükröt
ahogy most tartod
a kezed a vállad
az arcod a tested
nem lát a tükör
de mögötte is
te vagy

\

a valódi létezés önellentmondás
egyetlen várakozás de lebontásaiban minőségvesztetten
visszhangzó rendszerezettség és káosz
ami jelent valamit az akarható
de a vágyódás feltámad
bármilyen kielégülés vagy lerombolás csak
késleltetés vagy siettetés
de semmi sem indokolható önmagával
az állapotok nem lekerekíthetők mert akkor
már kihullanak belőlünk
jut és marad
kell hogy legyen egy felélési szándék
kell hogy legyen egy kimerevítési szándék
de mitől válnak érdektelenül érinthetővé a történések
vagy mitől magasztosulnak
és akkor már valami visz ami nem én
vagy visszazuhan

a láthatatlanság állványzata
kirakott kártyán számok és jegyek
járkálnak benned néma vegyjelek
hogy vesztettél és nem találsz haza
a szó az ébredés kirakata
ha minden kötve van és általa
kimondásodban üresen marad
mert megnevezni semmit sem szabad
egyforma szemmel nézed a jelet
és néz a jel melyiktek kevesebb
ha nincsen fény hogy virrasszon veled
tagolt formáid foglyul ejtenek
kívülről vár az ébredés oka
de ha rombolnál nincsen otthona

Táskámból előveszem a csomagot. Rövid ideig várok
még mielőtt kibontanám. A sütemény ízlik neki. Kérne
még, de türelmetlen is. Kinyitja a száját, valamit
mondani akar, néz maga elé, maszatos kezével
összefogdossa a takarót...
„Légy segítségem, fölemellek s viszlek a házba, nem
teszek én rosszat, csak légy hasznomra először."
Sokáig gondolkoztam ezen a különös táviraton, amit
vagy hét évvel ezelőtt kaptam tőled. Homérosznál
leltem rá a megoldásra:
„így szólott, azután mindkét kézzel fölemelve fogta a
bájos játékszert, házukba bevitte, ott lemetélte fejét
meg lábait, és kikaparta a hegyiteknős belsőrészét
szürke vasával. Mint ahogyan gyors mentőgondolat
átüti szívét annak, kit sűrű gondok falkája szorongat, s
mint ahogyan pillantások szikrázva röpülnek, úgy a
dicső Hermész szólott és tett is azonnal. Mértékben
lenyesett néhány nádszálat, a teknős páncélján s hátán
átfúrta, lekötve erősen. És ügyesen betakarta ökör
bőrével egészen, két rudat is tett rá, s egy igát a
rudakra keresztbe, és azután kifeszített rá hét húrt juh
beléből. Majd miután elkészült ezzel, fogta a bájos
játékszert és minden húrt megütött a verővel."
Van egy közös fényképünk, amelyen magasra emelt
teniszütőt tartasz a kezedben. Mivel én zsebre tett
kézzel mosolygok a kép legtávolabbi sarkában, és a
labda sem látható sehol, az utólagos szemlélő számára
már eldönthetetlen, hogy valóságos téthelyzetet lát e,
vagy csupán annak pantomim-változatát.
- Meddig lehet egy mozdulatot lassítani? Kérdezted egyszer.
- Meddig lehet egy gondolatot nyomon követni? Válaszoltam.

("kardos tiborcz")

SZAKDOLGOZAT
"Máris vészesen clkanyarodtunk a tárgytól."
Referens kócbabát szorongat, Jelölt szemlátomást irul-pirul... Különben is kislányosan dekollált - fehér blúz, patyo
lat térdfuszckli, sötét rakottszoknyácska, fekete lakkcipő. És
most, hogy előrántja vasalt csizmája mellől a lovaglópálczát:
kislányosan kacag végig a vizsgatermeken, a végeláthatatlan
folyosókon, az aulák boltívei alatt. Bcszólítják. Gyomra most
összerándul, kezéből kiesik a hosszúra nyúlt penna, a hangja
reszket...
Mikor a MORNA eléréséért küzd, ezt a harcot akceptálom, és nem a MORNÁt.J?"
Referens hallgatózik, szemébe könny szökik.
- A MORNA léte...
- Na ne izéljen itten
- De hát ezt nem lehet... hiszen ez lehetetlen...
- Ám hogyha így deczens
- De hisz ez lehetetlen kérem!
Referens zárt ajtókat rugdal tehetetlen dühében.
Bizony, falatoznak a csecsszopók, fejükön fröccsenlell töviskoszorú, kezükben tsinos
flaskábán nitroglic/crin, valagukban tajtékpippancs, panyókára vetve a fantáziáit attri
bútumok..."

HELYESEN:
"A KASTÉLY NÉPTELEN, A KERTBEN SZÉLNEK
ERESZTETT VADÁSZKUTYÁK"... ésalöbbiésatöbbi
Referens ujjait tördeli az ócska katedrán.
Jelölt már kimonóban. Körmét sem festi. Csalódottan sóhajt.
Szélütöll verebek a párkányon neszeinek:
- No, és Jelölt...? A perrrmanens Jelölt...?
- Oh, Jelölt állandó visszatérése Referens éleiébe: valóságos
kis dráma, kicsikém! Mulatságos szatírát kanyaríthatnának
belőle a zsurnaliszta urak...
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HELYESEN:
"A DÚSAN TERÍTETT ASZTALHOZ ÜLTEK, DE A
GRÓF NEM VETT MAGÁHOZ ÉTELT...
A GYERTYÁK FÉNYÉBEN ARMOND KÍSÉRTETIES
NEK ÉREZTE A LÁTVÁNYT: ..." ésatöbbiésatöbbi
Jelölt és Referens pompásan mutatnak ebben a tornatermi
képben. Öröm a szemnek, melynek élvezetét az alagsori
áramszünet ha csorbíthatja valamelyest. Leírható, hogy test
hez simuló dresszükre élénk, talányos ábrákat hímeztek
fürge ujjak. Lábuk a gyűrűbe akasztva - fejjek lefelé
lengenek - veszélyesen keresztirányba... a lengéspályák
közelítenek... a mennyezet recseg-ropog... Osztozzunk
boldog izgalmukban!
"A nedvesség szárazanyagtartalmáról - az adott helyszínen..."
Jelölt - háttal a katedrának... vetkőzik... ruháját szárítgatja.
Referens - homlokát szorítja a zöld iskolatábla maszatos
lapjához. - Kérdésnek talpraesett válasz...
Most mozdulatlanok. Szemükbe könny szökik. És cinizmu
sunk fönnakad e hálón. Társadalomtudományi tanulmánya
ikra gondolnak - gondolhatnánk mi egymásra kacsintva...
Oh, hogy szeretnék most Óperenczia tengerszemeinek vizét
paskolni!
- Pokolba a diagnosztákkal! Mégsem látszanak elégedettnek... És hát... mi is... csalódot
tak vagyunk.
- Mintha dugóból öntöttek volna - találja fel végre magát
Referens. De a citátum téves. Jelölt távozni készül. Öltöz
ködik.

Jelölt:
HELYESEN:
"MINTHA TÖRÖTT RUGÓKKAL ÖNTÖTTEK VOLNA
LE"
Lám, jelölt is csalódott, Referens elsüllyed szégyenében, s mi
sem lehetünk túl elégedettek... (Ennyit a kiskapuba állított
hosszú távfu tók r ól.)
"A MORNA adekvát megközelítéséhez ismernünk kell az objektum konzisztenciájának
valamint közegellenállásának paramétereit."
Referens kékül-zöldül, színeit bontogatja. Rokokó toalett
tükör előtt ül pikáns jelmezben, s önmagát fojtogatja. A lát
vány hasonlóan mosolyogtató. Nekünk mégis sóhajtanunk
muszáj. Szeme kigúvad, megakad egy foncsorhibán, s a hely
őrségi zenekar fársángi kosztümökben hangol...
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- Maga ezt szellemesnek tartja? Nos, akkor... ha erről...
részletesebben is lehetne...
Jelölt az ablakpárkányra telepszik, rakott szoknyája vészesen
felcsússzon, s ajakbiggyesztve jegyzetelni készül. De Refe
rens arca már rezzenéstelen. Feláll. A napszakokra gondol.
Nem ingerült... Most szakrálissá válik. Harangozni is átjár a
Sátán Templomába. Pedig hitetlen: egy fényképet szorongat.
Igazán kényes ügyeket bíznak rá. És ő fáradhatatlan... Mun
kája intenzitásával mégsem elégedett. Intellektusát nem érzi
kiteljesedni... És önvád gyötri titkon... Jelölt sem látogatja.
Valami rozsdás szögbe lép... Felköti magát a harangkötélre.
Erre memoárjaiban később még visszatér...
HELYESEN:
"ARMOND TENYERÉBE TEMETTE ARCÁT. NÉMÁN
HALLGATTA A KANDALLÓ TÜZÉNEK PATTOGÁ
SÁT; ÖREGNEK. S MEGTÖRTNEK ÉREZTE MAGÁT.
S E PILLANATBAN RÁDÖBBENT, MIT IS TALÁLT
OLY KÜLÖNÖSNEK. VONÁSAIT SZERETTE VOLNA
LÁTNI, DE A KASTÉLYBAN SEHOL EGY TÜKÖR...
A FELISMERÉS GYANAKVÓVÁ TETTE."
Ha jól emlékszem, éppen valami tréfás történetbe kezdett volna... ha félbe nem
szakítom... a grammatikai maszturbációról, vagy mi a szöszről, talán éppen a lírai
korrózióvédelemről, vag\ mi a túró... na segítsen mar ki... az elforgatott letőannlennák
ügyében... szénái, hogy hagyjuk a mélystruktúrát másra, viszonlag tuszkoljuk fel egymást
a padlásra...?"
Referens ekkor betöri az ajtót és felkapja a zokogó Jelöltet.
Hajnalig bolyonganak a sótét folyosókon. Jelölt elégedetlen...
Őszinte dührohamban tör ki.
Nem kell mindent túlrészletezni, s a szellemleien
dramalizálás fekélyt okoz a túlfeszített recehártyán, ez zavart
kelt a hallójáratokban, amely a látens struktúrákra nézvén...
Azért mi legyünk elnézőek... míg ők egymásra dőlve
szundikálnak.
Ill IA ESEN:
"ARMONDOT LAZALMOK GYÖTÖRTÉK. HOGY BÉ
RÉHISZEL AJTÓT ÉS ABLAKOT. HOGY FÉLÁJULI AN ALOMBA MERÜLJÖN. DOROMBOLÉSRE ÉB
RED. A NEHLZ TÖLGYFAAJTÓ MEGMOZDUL KE
RETI BEN. O SIKOLTOZNA HÁTRÁL. A FALRA AGGATOTT \ ADAS/f LGYVEREK KÖZEL LERÁNT
VALAMI ROZSDÁS KARABÉLYT. MÁSIK KEZÉBE
KORBÁC S O I RAGAD '
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Referens naplóját Jelölt vezeti, gyöngy betűkkel. így Refe
rens az utolsó bejegyzést sem ismerheti, a holnapi napét...:
"Kedves Naplóm!
Ostoba Ikarus példázott Ma is a legjobban mindent. Kifeszít
ve a jámbor együgyűség stabil korlátáira - mélységes csodá
lattal adózom. Talán ez lesz életem alapélményévé... (Már
mint e csodálat örökös kegyelmi állapota.) Lenyűgöző. Lásd,
Kedves Naplóm: protézisfejű bölcsek köldöke bomlik a se
lyemzsinór végén, ahogy rugkapálva öklcndezik az adu-aszpi
rint: kon... kon... konlexlualisz phoblcm, kéhem... kontextualisz phoblcm...
Mert... hát... úgy... é: mi majd benépesítjük a világ tárgyai kö
zötti metafizikus űrt, hiszen a diszkrét tárgyak (márpedik
minden tárgy olyan, de olyan diszkrét) nem alkotják egymás
kontextusát. Nem is beszélve... De ezt most hagyjuk!
JAJ, Kedves Naplóm, olyan nagyon izgatott vagyok...!
Lám, máris milyen bonyolult kérdések, melyekre később
még érdemes lesz visszatérni..."

HELYESEN:
(a tárgylemez elcsúszott, csekély mértékben szennye
ződött...)
"A GRÓF ÁLMATLANUL HEVERT A KANAPÉN.
ÓRÁKIG? ÉVEKIG? KI FEJTI MEG MA MÁR? EGY
ÍZBEN FURCSA ZAJRA, SIKOLYRA LETT FIGYEL
MES..." "OH, MILY FURCSA ZAJ..." "OH, MILY KÖZE
LI SIKOLY..." SUHANT ÁT RAJTA. AZONMÓD. GYŰ
RÖTT FRAKKBAN A FOLYOSÓRA SIETETT..."
A/ identitás kérdésére visszatérve: bátran állíthatom, hogy "én' önmagam kontinuitása
vagyok!"
- idézi Jelölt Referens egykori szavait. Referens nem felel.
Kezet szorít Jelölttel. Egymást bámulják a pompás tükörben.
Minket ez talán untat, de figyeljük csak a tekintetet...!
És jegyzeteljünk! Gondosan jegyzeteljünk!:
"kontinuis-nagyon kontinuis...
kontinuis-nagyon kontinuis...
kontinuis-nagyon kontinuis...
kontinuis-nagyon kontinuis..."
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"Kerüld a MORNA illusztrációját!
De képviseld, ha sorsod engedi!"
(Jelölt)
Referens nem bírhatja ezt tovább. Minden atomja megre
meg. Kezet csókol (de ölelni szeretne), levelet rögtönöz
(csak évek óta fogalmazza mindezt) s identitás okán kitá
molyog a képből...
KRÓNIKUS LE VÉL
(eleje a számtalan áthúzástól, maszatolástól olvashatatlan)
.......... nyiben a z ........... szén és az Élet ...........sem .......... sz .... áz ..... amiben azért
reménykedem, úgy ........... Mivel pedig ........... öröktől birtokolta, hisz ............ fényk
......... kiszögezve a halántéklebe.......... I á ........... konstans, szelekt.......... rázó .... érthe
tőt ............. etafizikus gyűrődéseivel és krónikus tengerzúgásával, párosult fátylakkal a
tekintet síkján, valami biztos délibáb, amely körül megforgathatóvá válik a világ .....
Bizonyos avitt sóhajcsokor a kézben, egy nemlétező felvételen, valami rutintalan szobá
ban, képzelhetetlen ágy fölött... Gyerekek csészéi kiborítva az elhagyott reggelizőaszlalon... lassan csurog végig a cukros tej... fehérsége a felvétel hátteréből...

HELYESEN:
"A GRÓF KARJÁBAN VITTE DRÁGA TERHÉT A KA
TASZTRÓFA ROMJAI KÖZÖTT..."
Mire Jelölt magához tér, a terem már zsúfolásig megtelt.
Ünnepi transzparensek mellett tréfás alakú léggömbök, lam
pionok, színes szerpentin-szalagok teszik hangulatosabbá a
látványt. Ebben az ünnepi képben Referens alakítja a lelkes,
ám nagyon is összetett nézőseregletet. Izgatott türelmetlen
ség vesz rajta erőt, ismerős moraj fut végig sorai között.
Most Jelölt lép színpadra a kulisszák mögül. Áttetsző, hosszú
hálóköntöst visel, kezében tarka müvirágcsokor. Mélyen
meghajtja magát... Bizonytalan léptekkel igyekszik előre a
rivaldáig. Reflektorok vakítják, zavarják a tájékozódásban.
Hangja mégis biztosan cseng, könnyedén betölti az elhal
kuló, hatalmas termet:
"... KERÜLJETEK FÜRGÉN ELÉM...
A GYŐZELEM ELŐTTI PILLANAT VARÁZSA EZ...
MÁSÍTHATATLAN FÉLELEM A BÁTRAKÉ...
KIFORDÍTOTT TÜKÖRTEREM...
CSAK FÁJDALMAS... KACAGTATÓ...
ÉS MÉGIS ÉRDEMES TALÁNY..."
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CSÁSZÁR LÁSZLÓ

HARALAMBUS AZ ÓRIÁSOK FÖLDJÉN

1. Haralambus genealógiája

Hajdan az óriások harmonikus családi életet éltek. A népszaporulat érdekében ölel
gették asszonyaikat, atyailag döngették a kis óriásokat. Csupa mosoly volt az óriások
földje. Óriásparadicsom. Méretarányos galambok csipegettek szüzeik kezéből. Tán igaz
se volt.
Derék királyukat, Kiwit, rajongva szerették. Markáns arcának kicsi mását medalion
ban hordták nyakukban. Ha boldogságuk túláradt, előhúzták. Megköszönték neki.
Mondta: "Szívesen!"
így beszélgettek.
Feleségét nemkülönben. Maguk közölt csak mamának nevezték. () volt a női lényeg.
Jó és szép volt, férje bátor és okos. Komplementerek.
Várta is a nép a kis trónörököst. Aranyozták az új medalionokat. Pajkosan tckintgeltek a Mama domborodó hasára.
Ám a koraszúlés napján a palotában kitört a botrány. Kiwi, a nagy király, elborzadva
figyelte a rúgkapáló apróságot. Fekete volt, csupán szakálla és üstöké hófehér. És törpe.
Gyászba borult az óriások földje. Mi lesz a medalionokkal?
Hosszú tanácskozás után döntött a Bölcsek Tanácsa. Határozatuk szerint a porontyot
a sivatagba kell kitenni, a keselyük eledeléül. Szálljon vére az ő fejükre.
Úgy is teltek.
Eire nagy csatlanással mcgnyíli a menny. Kalapos úr jött ki, lángoló karddal. Ez lesz
a vesztetek, szólt és visszasétált.
Azóta rettegésben élnek az óriások.
De a törpének mégsem esett bántódása. A keselyűk főnöke megsajnálta és felnevelte.
Szépen cseperedett, de nem sokat.
Nagykorúvá avatásának napján aztán megtudta az igazságot. Megörült. Várta, hogy
apja, megbánva szörnyű tettét, trónjára ülteti. Várhatta!
Ezután megfogadta: „Az. első óriást apámmá fogadom!" De az óriások rettegve üllek
otthon, odavolt az óriásparadicsom.
A hosszú várakozástól szörnyű haragra gerjedt, és bosszút esküdött. Remek tervet
eszelt ki.
Apró agvaghősökel gyúrt. Addig gyakorlatozhatta őket homorú tükre előtt, míg az
egyik kirántotta kardját, és elszaladt.
() az. én fiam, szólt könnyes szemmel a törpe, s ezután már csak a híreknek élt.
Szaladt, szaladt az agyaglovag, míg egy ló partjára nem ért. Ott leheveredett, és várt.
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Nem várt hiába.
Gyönyörű hattyú szállt a fövenyre, kivetkőzött jelmezéből, és lubickolni kezdett. Csak
úgy fröcskölt. Szép látvány volt.
Több se kellett a hősnek, elásta a tollakat, majd karba font kézzel, huncut mosollyal
várt. S ezúttal sem várt hiába.
A hideg víztől kissé elszíneződve, kijött végre a nemtő. Először könyörgött, majd sírt
és jajveszékelt. De a kardos hős tántoríthatatlan maradt. Közömbösen figyelte, hogy
próbál gömbölyded karjaival csapkodva elrepülni a szűz. Mikor lecsillapodott, jól meg
kötözte, és feleségül vette. Tudta a dolgát. A vérében volt.
Kisvártatva ott rúgkapált a csecsemő. A hős a felkelő napba tekintett, és érces hangon
mondta: „E jegyben győzni fogsz, fiam, Haralambus!"

\\

2. Hullanak az óriások, mint a legyek

i

A városban rendkívüli az izgalom. Nem minden nap történik meg, hogy egy óriás tete
me zuhan a főtérre.
A pánikon, hála a karhatalomnak és az önkéntes tűzoltók lélekjelenlétének, gyorsan
úrrá lesznek.
Tulajdonképpen mindent meg lehet szokni.
Megkezdődik a belakás. Búzgó üzletemberek munkaközösségbe tömörülnek. Az óriás
gömbölyödő pocakja alatt üzletsor nyílik. Fülében visongva csúszdáznak a gyerekek.
Lábujjain hegymászók gyakorlatoznak. Orrában söröző és borharapó fogadja a kirándu
lókat. Köldökében toronyugrók edzenek, szájában képcsarnokot rendeznek be. Valódi
kultúrközpont!
De az igazi látványosság mégis a szeme! Micsoda szemek! Hosszú póznákkal támaszt
ják fel. Emelvényt ácsolnak, kordont húznak, pántlikát kötöznek. Kötelek között kígyó
zik a tömeg. A belépődíjat megfizetve, az óriások borzalmas telteiről szóló kiadványt
megvásárolva és olvasgatva, türelmesen várakoznak, míg az emelvényhez érkeznek. Fel
lépkednek a nyikorgó falépcsőn, megállnak a szem előtt, és belenéznek. Micsoda borza
lom! A hatalmas recehártyára horrorfilmeket vetítenek. A férfiak közönyös tekintettel,
Icfittyedl ajakkal, de remegő tagokkal, izzadó tenyérrel szemlélik. Az asszonyok sikon
gatnak. Néhányuknak elsősegélyt kell nyújtani. A nyakban ülő gyerekek nyitott szájjal,
atyjuk hajába markolva rémüldöznek.
Ez a szem messzi földről vonzza a turistákat. Mégis a legnépszerűbbek az emelvé
nyen. az óriások gonosztettciről tartott ismeretterjesztő előadások.

3. Családi medalion I.

Haralambus urbánus. Hős városának öntudatos polgára. Részt kér és kap az óriás fe
lett aratott győzelem dicsőségéből. Ez büszkeséggel tölti el. Naponta tanulmányozza a
tetemet.
Vályogból építkezett. Az örökkévalóságnak. Jól szigetel. Kinyitja bekeretezett újság
papír ablakát, pocakját nckidön.i a falnak. Hasán boldogan érzi a vályog melegét.
Szép a kilátás. Megfizethetetlen. Lábai előtt hever a hatalmas, tartósított hulla. Ismeri

51

minden rejtett zugát.
Haralambus fogyasztó is. Rendszeres vásárlója az egyre élcthűbb kivitelben megjele
nő porcelán óriáshulláknak. Vitrinében sorakoznak. Alattuk e tartozékként kaphatóak
óriásölő törpe vitézek és porcelán vértócsák. Kcdvtclve nézegeti ezeket.
Haralambus édesszájú. Agyműködését habcsók törpékkel serkenti. Szíve mélyén
ápolgatja nagy őse, a törpe emlékét. Színezett képe, arany keretben, törpe-hengerminlás
falán lóg.
Felesége a konyha frontján harcol. Mosogatóvízben cserzett, inas kezei egy másod
percre sem pihennek. Üres perceiben kivarrja a Haralambus által előrajzolt falvédőket.
A feliratok szorgalomra, takarékosságra és hűségre intenek. Haralambusné ezek szelle
mében, fakanállal száll síkra.
Falvédők borítják a konyha falát. Hasznos tárgyak ezek. Eltakarják a málló vakolatot.
Haralambus motívumként mindre felcsempészte a jól végzett munka láttán mosolyogva
bólogató törpét és a hanyagságoknak őrjöngve örvendő rút óriást.
A ház ura szerdánként ellnőrző körutat tesz a konyhában. Kedves szokása ez. Ilyen
kor lábujjhegyen hintázva feddi asszonyát.
így élnek boldogan.

4. Győzelmi jelentés I:

Az emberi lelemény nem apad ki soha.
Szorgos kezek munkálkodnak az óriás tomporán. Fehér folt volt. „Egy cm2 se marad
jon kihasználatlanul!" szól az irányelv. Előkészítik a terepet. Emelvényt ácsolnak, kor
dont feszítenek, felállítják a jegykezelő automatákat.
És eljön a leleplezés nagy napja. Sosem látott tömeg lökdösődik. Tanulmányozzák az
óriások ősi bűnéről, és a törpe szemekbe könnyet csalogató balsorsáról beszámoló új
kiadványt. Illusztrációkkal, anekdotákkal fűszerezett csemege.
Aki hosszú sorálilás után az emelvényhez, érkezik, fellépked AZ EGÉSZSÉGES LÉ
LEK HARCOS LÉLEK felirat alatt a nyikorgó falépcsőn, és az alkalmazottak szíves
felvilágosításához igazodva a számára legsz.órakoz.lalóbbnak ígérkező helyre lép, ahol
igénye szerint egy percig szidhatja, ütheti, rúghatja, haraphatja köpködheti, szurkálhatja
az óriást.
A férfinép között (miként egy közvélemény kutatás kimutatta) a rúgás és az ütés a
legnépszerűbb. A fehérnép már csak jobban szereti a szidalmat és a harapást. Gyengébb
nem. A gyerekek majdnem kivétel néikii! a döfködést és a köpést részesítik előnyben.
Ilyenek a gyerekek.
A leghatásosabb módszerek elsajátítására a helyszínen tanfolyamokat szerveznek,
ahol clsportolok oktatják a tanulni vágyókat. Haralambus ezt elvégezve és minden
fogást kipróbálva, hosszas töprengés után, elvi okokból (kezét nem piszkává a szörnye
teggel) a rúgást választja.

5. Győzelmi jelentés II.

Az emberi lelemény nem apad ki soha.
Élelmes üzletemberek a piackutatás után gondolnak egy nagyot. Miután a mintadarab
megfelelt a szakító-, húzó- és ütéspróbákon a legszigorúbb előírásoknak, és a próbaszé
ria elsöprő sikert aratott, megkezdődhet a bárhova felszerelhető óriásbábok sorozatgyártása. („OTTHON IS CSÉPELIE!") Hoss/ű sorok várakoznak az üzletek előtt. Az
igény kielégíthetetlen. Be kell vezetni az előjegyzési rendszert.
Eközben a konstruktőrök lankadatlanul dolgoznak. Először a női- és gyermckváltozat
kerül piacra. De a hordozható és összecsukható óriás sem várat magára sokáig. A hétvé
gi, könnyített, majd a felfújható kivitel is slágercikké válik. („HÉTVÉGÉN SE LAN
KADJON") De a tervezők sem pihennek meg.
Igényesek számára, igaz kissé borsos áron, megkezdik az elemes, mozgó óriások gyár
tását, mely ütésre, rúgásra „JAJ" hangol hallat, s halkan kileheli a lelkét. A tervezők
léptcn-nyomon hangoztatják elvüket, hogy „MINDEN HÁZBA EGY ÓRIÁST!". így is
lesz.
Ennek is van persze árnyoldala. Visszaesik az óriás látogatottsága. Korszerűsítésre
kényszerülnek az üzemeltetők. Az ütlegelés előtt színes filmeket nézhetnek a vendégek
az óriások rémtetteiről és paráználkodásáról. Ezzel némileg lendítenek az üzleten. De
ez már nem a régi.
Haralambus mindegyik típusból vásárol, kipróbálja, és végül, elvi okokból, a mozgó
változatot választja. Rúgótechnikáját ezenközben tökéletesre csiszolja.
Persze a női kiadást is ő használja. Még elrontaná az asszony, olyan buta és ügyetlen a
technikai dolgokhoz.

6. Családi medalion II.

Tán a szagosítolt változat hiánya teszi, de Haralambust mindez nem elégíti ki. Gyötrő
vágyat érez, hogy megbosszulja a nagy ősön esett sérelmet. Éjjel-nappal magán érzi a
törpe könnyes, számonkérő tekintetét. Múltja kötelezi. Nem felejt. A napba és homorú
tükrébe néz. Meglehetősen nagynak látszik. E jegyben győzni fogok! Rúgótechnikám tö
kéletes, le fogom győzni az óriásokat!
Megteszi az előkészületeket. Életbiztosítást keit. Sorra elbúcsúzik a nagy ős arcképé
től, a falvédőlől, a porcelán óriásoktól és fellógatott bábjaitól. Utolsókat rúg beléjük.
Haralambusnére is sort kerít. Felhívja figyelmét a falvédők tanulmányozásának fon
tosságára és a bábok tisztán tartásának módozataira. Összeállítja és felcsatolja rá a két
ülősárkánnyal díszített erényövei. A kulcsot nyakába akasztva, tarsolyában habcsók tör
pékkel, amulett törpefoggal, érzékeny búcsút véve elindul legyőzni az óriásokat.
Hintázik nyakában a törpe-medalion, rozsdás páncélján kopogva léptei ütemét.
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7. Nagy teher is könnyű, ha sokan emelik
Haralambus a Sziklás hegység felé poroszkál.
Az út a meredek lejtőre telepített „Az Óriásokat Legyőző Elit Vitézek"(AÓLEV) ki
képzőtábor szögesdrót kerítése mellett vezet.
Az emelkedőn heroikus munka folyik. A kiképzőliszt piros süveges, zöld szakállú tör
pének öltözve magyaráz széles gesztusokkal. Hol lágyan trilláz, hol dühödlcn harsog. "A
helytállás csodákat művelhet!" - kiabálja. Beosztottai horpadt páncélban, lyukas sisak
juk rostélya alól figyelik szavát. Tátolt szájjal csüggnek ajkán.
A tiszt éppen demonstrál. Formátlan kőtömbhöz lép, próbálja megmozdítani. Nem
megy.
Teret enged a legényeknek, akik vezényszavára nekirugaszkodnak. A kő nagyokat
zökkenve elindul felfelé.
A műmocsarakkal, műszakadékokkal, műdzsungclcllel nehezített pálya mentén szik
lákat görgető dalia szobrok, sziklával bezúzott fejű, holtan heverő óriás szobrok. A lejtő
felett kifeszített buzdító feliratok. "MINDEN SZIKLA PARITTYA KŐ AZ ÓRIÁSOK
ELLEN!"
A legények háta mögött óriásnak maszkírozott őrmesterek ugrálnak ki a bokrokból.
Félelmetes hangon ordibálnak. Jaj annak, aki hátrafordul!
Feljebb tündérjelmezbe bújt markolányosnők mutogatják bájaikat, csábító dalokat
dalolnak. Munka után édes a pihenés! Rcbcgik bokájukat mcgvillanlva. Egy-egy bokor
ból fertelmcs műóriásfej lesekszik vérszomjasán.
A fiúk óriásoktól rettegve, feliratoktól és tündérektől bu/.dulva görgetik-görgelik a
sziklát inukszakadláig. Kezükkel, lábukkal rugaszkodnak, tagjaik verejtékben áznak.
Koponyájukat por lepi. Mégis mindegyik mosolyog. Engem választolt, engem igéz a tün
dér, gondolják.
A csúcsra felérve nótákat dalolva, csajkájukkal levesért sorakoznak. A markolányos
nők kezében szaporán forog a merőkanál.
A felvonó zörögve megindul. Visszaszállítja a kőtömböt a műtörpe lábaihoz. Már
várja.
A II. szakasz horpadt páncélban, lyukas sisakban figyeli szavát. Tátolt szájjal csüggnek
ajkán.
Haralambus a Békemező felé poroszkál.

8. Haditorna

Haralambus hafflingi paripáján a Békemezőn poroszkál.
A mezőn két megpörkölt rút banya ül és as sző. Szemük, mint a mohás lavór, karmuk
hosszú, bőrük fekete és fényes.
"Koponyák a nehezékek, bél a fonál, kard a szövőszék és nyilak a fésűk." Szőnek, sző
nek megállíthatatlanul. Az egyik félkarú, a másik féllábú katonákat. Elkészülve csonkja
ikkal lelkesen integetve művégtagokért sorakoznak.
A boszorkányok mellett egy-egy dalia áll. Fejükön helyke korona, díszes dolmányu
kon kitüntetések fityegnek. Lángszavú lánglelkű apostolok. Gyújtó szónoklatot tartanak
katonáiknak. Banyájuk erényeiről és megvédésének szent kötelességéről beszélnek. A
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harcosok önfeledten hurrázva hálásan emelgetik műanyag, csuklós tagjaikat.
A két vezér vérző zászlót bontogat. Kardjuk hüvelyéből folyton kiugrál. Fejük felett
egy-egy angyal száll. Trágár szidalmak közepette egymást fenyegetik lángpallosukkal.
A félkarú és féllábú sereg dísszemléhez, majd csatához igazodik. Nyakukba pattannak
a koronás daliák. Kardjuk kiugrik hüvelyéből, egymás felé rúgtatnak, és csatakiáltásokat
hallatva kaszabolják egymás seregét. Egyikük a félkarúak, másikuk a féllábúak nevében
és érdekében.
Végül ketten állnak szemben a füstölgő, hullámokkal teli mezőn. Harcedzett hősök.
Kézfogással pecsételik meg békeszerződésüket.
Csend van és béke, béke és csend. Fehér galambok csattogtatják szárnyaikat, csőrük
ben tubarózsa.
A daliák vérben gázolva visszaballagnak boszorkányaikhoz, akik mohás lavór szemei
ket hálásan lesütve, csak szőnek-szőnek megállíthatatlanul.
Haralambus hafflingi paripáján Óriásföld felé poroszkál.

9. Győzelmi jelentés III.

Haralambus egy hegygerincre érve megpillantja az óriások földjét. A hatalmas aljnö
vényzetben mcgfigyclőállást épít.
Stratégiai megfigyeléseket teszek, és hadilcrvet készítek. Gondolja.
Távcsövét szeméhez illesztve furcsa dolgokat lát.
Húslorony ballag az országúton. Fején korona, hófehér ruháját, vízcsésnyi haját
lebegteti a szél.
Bizonyára a királylány, gondolja Haralambus, foglyul kéne ejteni.
Malomkőnyi szemében könnycseppek zuhognak. Oszlop lábai remegnek, fogai kocog
nak a félelemtől.
Mitől fél ez? Ciondolja Haralambus.
Egy tó felé halad az óriáslány. A vízből nyolcfejű sárkány dugja ki a fejét, és lángokat
ereget.
Feláldozzák a királylányt! Az Ügy érdekében meg kéne mentenem! Pezseg Haralambusban a törpevér. Omlós habcsók törpét vesz szájába, megmarkolja törpefog amulelt' |ét, és figyeli az eseményeket.
Hirtelen óriási vitéz vágtat elő, arany páncélban, fekete táltoson. Sisakján fehér tollak
lengenek. Pallosával lecsapja a sárkány fejeit.
A vitéz vértől esatakosan, a királylány a félelemtől még pihegve áll. Majd a lány elcsücsöríli diadalívnyi száját, és a festett díszletek előtt boldog csókban forrnak össze.
Ekkor megindul a föld. Szélvihar támad, dörög és villlámlik. Káprázik Haralambus
szeme, majd minden elsötétül.
Dühöngenek az elemek, gondolja Haralambus.
Az óriásgyerekek látott szájjal tapsolnak. Kialszanak a reflektorok, összecsapódik a
függöny. Az óriástanílók a kijárat felé terelik csemetéiket.
Haralambus szíve ijedten kalapál. A sötétben kitapogatja hafflingi paripáját, hátára
pattan, és lörpefog amulettjét görcsösen markolva, a paraván bolyhái között hazafelé
vágtat.
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10. Győzelmi jelentés IV.

A városban rendkívüli az állapot.
Az elporladó óriástetem helyén a kiírt pályázat nyertes terve alapján kivitelezett már
vány hulla hever. Mellkasából festett vér bugyog. Előtte Wnaga törpevitéz bronz s/.obra,
ki ágaskodó paripájáról éppen ledöfi gigászi ellenfelét.
Wnaga vitéz valóban az óriásügy vértanúja. Mint a feltárások során előkerült csontjai
tanúsítják, a főtérre zuhanó óriás sújtotta agyon. Ereklyéjét (csont zakógombját) szobra
mellett, szigorúan őrzött vitrinben láthatják hosszú sort álló tisztelői.
A játszótereken a hosszas kísérletezés eredményeképpen zsugorítva törpésítclt
gyerekek törpés ruhácskáikban gumióriást püfölnck fakardjaikkal, fapuskáikból golyózá
port zúdítanak rá.
A város a Zuhanás Nagy Napját ünnepli. Az Óriásölő téri szabadtéri színpadon óriás
ölő misztériumjáték folyik.
Megkezdődik a díszszemle. A törpe egyenruhás, zsugorított AOLEV harcosok mellén
fénylik a törpe-jelvény. A törpeszobor előtt díszlépésben vonulnak. Az óriáshoz érve,
fapuskáikkal szuronyt szegezve, harciasán követelik a szűz. törpelányok szabadon bocsá
tását, az annektáll törpeföld visszacsatolását és a Nagy Törpe Ős rehabilitálását.
A tribünön zsúfolódó tömeg törpéi törpés zászlókkal integetnek.
Az ünnepi ebéd után a nép szokás szerint a város falába falazott óriáskémekhcz vo
nul. Napszálltáig gyalázza őket. Majd nyugovóra 1er.
Az AOLEV vitézek állal szigorúan őrzött óriás határon elcsípett Haralainbus a kém
lelőnyíláson bámulja a harcias tömeget. Vézna kezét kidugva időnként habcsók törpéért
könyörög. Hiába.
Az emberi lelemény nem apad ki soha.

ÜRMÖSI ANDRÁS

IZÉNET
Kossuth Lajosnak
Te tömegeket megmozgató
a retorika irigyeltsikerű bonvivánja
hogy nem vágyom el Tőled megtanulni
az ékesszólás mesterfortélyait
okként meglehet
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mert Isten úgy döntött
nem szándékozik megajándékozni
a kemény "R" hangok kiejtésének lehetőségével
s bár e beszédekben mégha
oly kevésszer is esett szó répa-rtek-mogyoróról
és Rátonyi Róbert sem tehette boldoggá még a nemzetet
mégis
szótlanságom a mélyenszántó /v ető / politika dolgában
nem lehet alaptalan
de nem vágyom se Sztambul
sem London
a világ jómódú emigránsaitól nyüzsgő kinőtt szalonjait
izenni sem vágyom
én
hittel telt magyar
legfeljebb anyámnak
- a szék karfáján egymásra koszosodó ingeimet
kimosni ne merje
ám ezen szelídnek mégsem mondható "izenésbe"
nem hal bele senki
sem nemzet
sem népcsoport
a kételkedés mégis nyomot visel bennem
hiszen a bitófáról kevésszer van visszaút
s vajon a sírgödör szélén állók közül
hányán mozdulnak majd
egy újabb üzenetre

(Az 1854 március 10-én
Marosvásárhelyt akasztottak emlékének)
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SZÁNTÓ T. GÁBOR

ESETEK TÖBBSÉGÉBEN...

mások birtokolják
vágyaim tárgyait
s gyakorolják rajtuk
alanyi jogaikat
részese vagyok történésüknek
független felhasználható eszköz
elöljáróban ennyit

KÖZÉPEN
És becsukódnak a kapuk.
Hideg trombitaszó lóg a levegőben,
s riadt szemek nyomán zuhan a földre.
Ekkor már késő,
hogy óvó kezek róják hangjait
leheletvékony kottapapírra.

TORZÓ

Cél a semmi. Hát nem bolondok?
Mind egyfelé rohan.
Groteszk torzó - csak ez a magyarázat.
A ki nem mondott szavakért,
az üresen búgó telefonvonalért,
hogy tovább búgjon - azért imádkoznak.
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KOSZTOLÁNCZY TIBOR:

ESTE JÓ

A kisfiú gyakorta és hosszan vendégeskedett a keresztszüleinél, leginkább nyáron. A
szülei elfoglalt emberek voltak, és amikor úgy gondolták, hogy most nem tudnak a kis
fiúkkal kielégítő módon törődni, akkor az édesapja fogta a biciklijét, a kisfiút maga elé
ültette a vázra szerelt kényelmes ülésre, és elvitte a sógornőjéhez. Volt, amikor az édes
anyja vitte el - vele általában gyalog ment - , fogta az édesanyja kezét, s ha az kicsit
megszorította, illedelmesen köszönt a szembejövő ismerősöknek.
A kisfiú soha nem érezte magát rosszul a keresztszüleinél. A régi ház udvari ablakai
ból egy épülő lakótelepre látott - visszarettentette a mély sár, az építkezési hulladék és
a piszok, de el kellett fogadnia, hogy ez mindenképpen van, s hogy szemmel láthatóan
még gyarapodik is. ’Készül a Nagy Szemét’ - erre gondolt; ám néha érthetetlen jókedve
kerekedett, s akkor meg azt hitte, hogy a beköltözéssel - ha megjelennek az új lakók - ,
a cementkupacok eltűnnek, a túlontúl nagy és nehéz ablakokat a gyerekek is könnyű
szerrel nyithatják-csukhatják; hogy a szobák belülről megnagyobbodnak, de úgy, hogy a
mögöttük lévő lovaspálya látható marad. Mert legjobban ez fájt a kisfiúnak, hogy elta
karják a lovaspályát, ahol szeles időben sárkányt eregetnek, s ahol a cirkuszsátrakat is
felállítják.
Egy novemberi estén a kisfiú megint a keresztszüleinél aludt, délután a keresztapja
cirkuszba vitte. Akkor a városban napokig beszédtéma volt, hogy kinek juthatott eszébe
november közepére cirkuszt szerződtetni, hiszen majd jól megfagy mindenki a vékony
ponyva alatt. Erre aztán nyilatkoztak az újságban - és ezt a kisfiúnak is felolvasták - ,
hogy a sátorban nem lesz hideg, mert olajtüzelésű kályhával fűtenek, nem is beszélve a
nézőközönség és a vadállatok párájáról. Valóban, a cirkuszban senki nem fázott, sőt
kellemesen zsongító volt a lég.
így aztán otthon a kisfiú elmesélte a keresztmamájának, hogy mi mindent látott; meg
ivott egy pohár tejet, s mivel már későre járt az idő, megmosdott, befeküdt az ágyba, el
mondta az esti imát és várta a keresztmamáját. Ő jött is, és azt kérdezte: „Miért nem né
zed meg a cirkuszt még egyszer, elalvás előtt?" Ekkor a kisfiúban felötlött, hogy a cir
kusz nem látható, hiszen eltakarják a házak, de azért felállt az ágya közepére, kibámult
az ablakon, és az ablak középvonalában ott volt a cirkuszsátor. Mi az, hogy volt: lebegett!
- az oldalán sárgás fényű egybeolvadó lámpafűzérek, a két fő-tartóoszlop között vakító
felirat. Igen, így történt.
Aztán a kisfiú elmondotta a keresztmamájával Zelk Zoltánnak, a híres költőnek egy
versét, mégpedig a saját kedvencét, s bár nem értett mindent, de tökéletesen érezte,
hogy este tényleg jó.
Hajnalban szunyáit még mindenki, amikor a kisfiú hirtelen felébredt; meg akarta
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nézni a cirkuszt, hogy milyen kora reggel. Látni akarta, hogyan kászálódnak ki az embe
rek a lakókocsikból, hogy a férfiak tényleg a szabad levegőn borotválkoznak-e, egy kia- ■
kasztott tükörben nézve az arcukat; s minden effélét tudni akart, hogy igazat mondanake a filmekben - de az ablakban nem volt semmi.
Csöndben átment a keresztszüleinek a hálószobájába, megpróbált kinézni az erkélyaj
tón, félrehúzta rajta résnyire a függönyt - így a szobában csak kicsivel lett világosabb - ,
ám innen is csak a házfalak látszottak. Nem rémült meg, mert sejtette, hogy ez így van
rendjén; azt motyogta: "Este jó, este jó, Zelk Zoltán verse."
Véletlenül lenézett a játszótérre, ahová csak a faágak és -gallyak közötti réseken
lehetett bekukucskálni, s ott szétszóródva - de mégis úgy, hogy közel legyenek egymás
hoz - , féltucatnyi ember üldögélt. A kisfiúnak az jutott eszébe, hogy az egész olyan,
mint egy szoborcsoport, mert ha követte az egyik pillantását, akkor rájött, hogy az a má- I
sikat nézi, a másik cigarettafüstje egy harmadik felé szállt; voltak, akik beszélgettek, s
egy kisujj az előzőek felé mutatott: így kapcsolódtak össze szálanként.
A kisfiú úgy emlékezik, hogy nem látott rajtuk bánatot vagy szorongást, de nem értet- :
te, hogyan ülhetnek ott ezek az urak - mert azok voltak: urak - a hajnali nedves por
ban. Aztán - ahogy a két karjával az ajtóra támaszkodott - látta, hogy még valaki csat
lakozik a csoporthoz, aki éppen abból a boltból jött ki, amelyikben ő is vásárolni szo
kott. Rögtön megismerte azt az embert: „Zelk Zoltán, a költő" - a szülei mindig meg
mutatták neki az újságokat, ahoi láthatta a fényképét.
Aztán a férfiak - már aki dohányzott - eltaposták a cigarettájukat, mindegyikőjükön
legfeljebb egy kiskabát volt, s az egymás közötti távolságot megtartva elindultak a park
kijárata felé; a kisfiú utoljára három hátat látott csak, eltűnőben.
A kisfiú felnövekedvén egyszer ismét érezte, hogy milyen volt az a három hát, s sze
rette volna jól eszébe vésni, hogy milyen volt az a hajnal, amelyen a költők elmentek. De
hiába keresgélt szavakat, egyre sikerületlenebb és sikerületlenebb lett az egész, s ahogy
a képen gondolkodott, az is egyre elmosódottabbá vált.
Még később, amikor a kisfiú már katona volt, s egyszer eltávozásra éppen hazaenged- I
ték; vasárnap délután esett az eső, s ő készülődött, mert öt óra tájban indult a vonata hát elég felületesen nézett ki az ablakon, de ahogy meglátta az eső utáni napfényben
csillogó kövezetei, belészikrázott, hogy igen, ez megint ugyanaz az érzés.
Aztán a szülei kivitték autóval az állomásra s a háztetőknek is hasonló fénye volt;
eszébe jutott, hogy azóta a hajnal óta a város voltaképp nem más, mint térképnyi kira
kósjáték és letaposott domborzat, s csak ennyi maradt a határtalan fényességből.
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LITVÁN PETER

VAKU UM ZAJ OK

Szereplők:
Bútorosok
Igazgató
Szomszéd
Ügyelő

Tömkelegek

A tömkelegek ébrednek.
A: Hol vagyok? Vissza!
B: Iszonyú!
C: Élőlények vagyunk?
D: Vissza. Visszaforgatni. (Visszabújnak egy ládába.)
A: Mi ez?
B: Ott van. (Újra kimásznak és egy körbeszaladó lálliatalan
pontot követnek a padlón.)
C: Látok.
D: Látok.
A: Látok.
B: Látok.
A: Én egyszer mondtam.
D: Ki mondta először?
B: Én mondtam negyedszer.
A: Kik mondták előttem?
B: Én utoljára mondtam. (Egymást kerülgetik.)
C: Látok, (csönd)
D: Öljük meg C-t. (Fejszével megölik.)
C: Látok, (csönd)
A: Ő volt az megint.
B: De megöltük már.
A: Akkoris ő volt az.
D: így nem lehet csinálni semmit.
B: Pedig becsületesen megöltük.
A: Biztos csak reflexből mondta.
C: Látok.
A: Rángatódzik a döglött béka.
B: Elevenen főztük a halat, még tátog.
C: Látok.
D: Mást nem tud mondani.

t — .----------A: Együk meg!
A: Választékosán beszélünk, választékosán étkezünk.
B: Igazi ínyencfalat.
C: Állj! Nem haltam meg uraim.
D: Miért nem?
C: Ez a hely varázsa. Akárhányszor megölnek, én feltá
madok. Itt valójában nem történnek a dolgok. Erre akkor
jöttem rá, amikor már megöltek. Azért mondtam annyiszor
azt a szót, mert nem akartam elhinni, hogy sikerül. Látok.
D: Ez kizárt dolog.
A: Azt hittem, csak mondja, de hogy ennyire megátalkodott
legyen.
B: Bizonyítsa be.
C: L á 11a k !
D: Ez bizonyíték, valóban.
A: Marhák! Nem értetek semmit. Ha valójában nem haltunk
meg, akkor valójában nem is élünk. Ha nincs igazi halál,
akkor nincs igazi élet sem. Az pedig nem lehet. Hiszen még
ő is látja, hogy élünk.
B: Fordítva. Ha nem élünk igazából, akkor engem nem is
láthat igazából. Tehát hazudik! Nem lát! Együk meg.

O

Beletörődnek abba, hogy olyan helyre érkeztek, ahol semmi
sem történik valójában. Bármit csinálnak, nem valójában
csinálják.
A: Iszonyúan félek. Ha nem azt csinálom, nem csinálom azt,
amit csinálnék, akkor lehet, hogy rosszul csinálom.
B: Valaminek történnie kell. így nem lehet élni.
D: Az élet itt is megy tovább, nem?
C: (a bölcs szerepében) Igen, de valójában nem.

D: Felfoghatatlan. Adj nekünk tanácsot.
A: Menjünk el innen. Fázom.
B: Hidegpólus.
C: Külkerület, annyi biztos.
Igazgató: (kintről) Nagyon messze van még? - Ismerős ez a
környék, mintha emlékeznék rá. - Remélem, az ügyelő
idejében odaérkezett.

(Kint bútorhordozók jönnek fel a lépcsőn.
Csöngetnek.)
1. bútoros: Mi van, nincs itt senki? (Egy óriási szekrénnyel
állnak az ajtó előtt, és csak úgy férnek el, hogy a szekrényt a
lépcsőn egyensúlyozzák.)
2. bútoros: Nem mondtam nektek, hogy előbb nézzük meg,
itt vannak-e?
3. bútoros: Ezt megkaptuk. Leszakad a hátam.
1. bútoros: Nyissák már ki!
2. bútoros: Pedig előrehajtott a kocsijával a szemét.
3. bútoros: Hát az nem állt itt a ház előtt, amikor
megjöttünk.
2. bútoros: Marha! Miért nem mondtad előbb?
1. bútoros: Nem bírom már. Vigyük vissza.
3. bútoros: (a 4. bútorosnak) Fogd már meg rendesen! Te
piskóta. Semmi hasznodat nem vesszük.
2. bútoros: És ha ledobjuk, akkor mi van?

D: Mikor jöttünk ide? Egyáltalán miért?
A: Megkerültük magunkat.
B: Nem lehet mindent megbánni.
C: Főleg ilyen fontos dolgokat nem, amíg vannak.
D: Itt nincs semmi.
A: Minden változatlan? Akkor megint én jövök.
C: Ezek a zajok!
D: Látsz valamit? Valójában?
C: Ott vagyunk mi!
D: Esküszöm, mi vagyunk ott. (Csöngetnek.) Hallottátok?
Most jövünk.

A: Ne engedjünk be senkit közülünk. Ne engedjük be
magunkat.
Mind: ( Kifelé kiabálnak.) Ez szörnyű hely! Itt semmi sem
történik valójában! Maradjunk csöndben! (Elhallgatnak.)

1. bútoros: «-leg von. v »gyük íc.
(Amikor indulnának lefelé, a falak között beszondnak.)
1. bútoros: Menjetek már.
3. bútoros: Beszorultam. Vissza!
2. bútoros: (a 4. bútorosnak) Miattad túlórázunk ingyen.
1. bútoros: Nem bírom!
(Leejtik a szekrényt.)
1. bútoros: Helyben vagyunk.
2. bútoros: Most felnyaláboljuk a pénzt és indulás.
(Az igazgató jön.)
Igazgató: Elnézést a késésért. Mennyit kérnek?
1. bútoros: Tízezer dukál.
Igazgató: Menjenek... le a pénztárba, ott kifizetik a tegnapi
előadás bevételéből, (bútorosok el) Menjenek... Ez itt költö
zés. Az egyidejűségek széthúzó sokaságából, hol lehetetlen
bármit is fejben tartani, minduntalan kiemelkedni vágyunk
- ki így, ki úgy; de hiába mondjátok MOST - én jövök vagy
te jössz, rajta, kezdődjék a jelenet, vagy az egyidejűségek
nagyszabású összeköltöztetése, mert mind itt vagyunk jelen,
és aki büszkén reflektorfénybe lép, az - nem marad más a felejtés, melyről mindenki megfeledkezett.
(Szomszéd jön.) íme, kivéve őt.
Szomszéd: Jó napot!
Igazgató: Fáradjon csak beljebb. Üdvözlöm kedves
szomszéd.
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Szomszéd: Tudja, én béna vagyok, azért jövök ilyen lassan.
Tudja, amikor először költözött ide, a lépcsőházban

Mind: Milyen sokan vagyunk! Már így sem lehet elférni.
Egyre kevesebb a hely! (Úgy csinálnak, mintha nem férnének
el.)

Mind: Túl sokan vagyunk, halljuk-e? Halljuk ott kint? (A
szekrény átszakítja a falat és elnyeli a tömkelegeket.)

(A szekrény közönség felőli oldalának alján, egy hosszanti
résen át előbukkannak az egyébként teljesen elfedett
tömkelegek cipői. Alattuk és körülöttük papírok vannak.)

A: Ott vannak és nem mi vagyunk.
B: Mi nem vagyunk már sehol.
D: Ez most olyan, mintha történne valami.
A: Körülöttünk.

^

rámesett ez a szörnyű szekrény. És most megint itt van.
Amikor láttam, hogy hozzák, én mindjárt bezárkóztam a
szobámba. Most mi szél hozta erre?
Igazgató: Még mindig ugyanazért jövök.
De előreláthatólag most játsszuk a darabot utoljára.
Szomszéd: Ezt már negyvenhetedszer mondja. Tudja, én
számolom. De mondja már meg végre, csak nekem, miről
szól az a darab?
Mindig csak a szekrényt látom.
Igazgató: Menjen el a színházba és nézze meg ott.
Szomszéd: Hát tudja, hogy béna vagyok.
Igazgató: Hiszen már egész jól van. Esetleg még játszhat is.
Szomszéd: Hogyan játszhatnék én?
(Jön az ügyelő.)
Igazgató: Maga hol volt idáig? A bútorosoknak tízszeres árat
kellett fizettetni maga miatt. Hogy nem tud idejében
ideérni?
Ügyelő: Nem találtam a kulcsot az egyidejűséghez.
Szomszéd: (Miközben az ügyelő súg valamit az igazgató fülé
be, amire az megkönnyebbülten rábólint.) De én azt szeret
ném, ha beavatnának végre engem is. Csak én nem láthatom
azt, ami itt az orrom előtt történik? Bárki láthatja, mi az, va
lahonnan messziről, ahol állítólag mások, akik mégis ugyan
azok, a nem tudom kicsodák, ugyanazt csinálják, mint itt.
(A bútorosok visszajönnek.)
l.bútoros: Gyerünk, szedjük szét a szekrényt. Tüzelőfának jó
lesz.
Igazgató: Megőrültek? Mit csinálnak? (Fejszével verik a
szekrényt.)

D: Nincs bennem már szorongás.
A: Ezt próbáljuk utánozni.
C: Túl jók.
D: Beszéljünk inkább róluk.
C: De nem élőszóval.

B: írjuk!
A: Amit hallunk. (írnak a szekrényt eldugító papírokra.)
B: Hallunk.

C: Üresen hallunk.

D: Diktáljuk a szavakat az idő emlékezetébe.
C: Abba az ürességbe.
A: Az idő süket.
B: De van ritmusa.
C: Ez a mi ritmusunk.
D: A ritmusnak írunk.
Q A süket ritmus fülébe.

1. bútoros: Uram, maga átvert minket.
2. bútoros: Nincs itt semmiféle pénztár és azt mondják, előa
dás sem volt itt soha.
3. bútoros: Ez lakóház.
Szomszéd: De még mennyire, hogy az. Ugye mondtam én
mindig, kedves igazgató úr.
Törjék végre össze azt a borzalmas szekrényt. Az nyomorí
tott meg engem, (zokog’a.)
Törjék darabokra, nem bírom már látni.
Igazgató: Hagyják abba! Ügyelő intézkedjen, hogy azonnal
kapják meg a pénzt.
(Ügyelő el)
1. bútoros: Ez hihetetlen! Kicsorbul bele a fejszém.
2. bútoros: Ilyet még nem láttam. Törhetetlen szekrény.
Igazgató: Hallják? Már türelmetlenkedik a közönség.
Maguk miatt nem tudunk kezdeni. (Az ügyelő berohan.)
Ügyelő: Itt vagyok. Hozom a pénzt. (Átadja a bútorosok
nak.)
Szomszéd: Semmit sem értek.
Igazgató: Tűnjön innen. Maga ilyenkor már nincs itt.
(Szomszéd el.)
1. bútoros: Most már akár színházba is mehetünk.
Igazgató: Végre! Kezdődhet a jelenet.
(Elsötétedés.)

(Az clsötcledés alatt a szekrény szétnyílik színpaddá. Papírok
hevernek rajta szanaszét, és ott állnak a bútorosok, akik már
nem is azok, amikor kivilágosodik. A pénzt számolják, egyre

D: (a fejszecsapások alatt) De mit jelent ez a ritmus?
C: Azt, hogy semmi sem valódi.
D: Az ütések sem?
C: Azok sem. Ezért ritmus és nem gyilkosság.
A: Most minden miértünk van.
B: Nincsenek az ütések.
Mind: Mér! Kérünk még! (tapsolnak)

( A tömkelegek mint egy oslorcsapásra összerándulnak.)
A: Kezdődhet a jelenet!
B: Ez a fülembe cseng.
C: Sohasem lesz vége.
D: Ez már megtörtént velünk.
Mind: Futás! (Kifutnak a szétnyíló szekrényből.)

IS

"színésziesebb " kifejezéssel. )

1. : Milyen rengeteg! Ennyit 30 év alatt nem kerestem össze
sen.
2. : (Felvesz egy papírt.) Erre is az van írva, hogy pénz.
3. : (eg}>másik papírra) Erre meg az, hogy szekrény.
1. : Abból elég volt egy életre. Hál‘ Istennek többé nem kell
cipckedni.
2. : Te még mindig itt tartasz? Én nem emlékszem, hogy csi
náltam volna ilyet. (Átöltöznek a szekrény-színpadon talált
papírkosztüm ökbe. )
4. : (Mint bútoros végig hallgatott.) Figyeljetek csak! Milyen
vagyok nőben?
(Kidéiül, hogy tényleg az.)
1.: Mintha csak nőnek születtél volna.
4.: Azt hiszem, most már ezt a drága ruhát is megenged
hetem magamnak. Tetszik? Itt még egy kicsit be kéne venni
belőle, nem?
Igazgató: (kintről) Kezdjék már. Ezt mindig erőltetni kell?
4. Mi van, rám sem néztek?
(A papírok egyszeresük teljesen lekötik a többiek figyelmét.)
(Innen úgy játszanak, mint akik borzasztóan résen vannak.)

(A szekrény - színpad mellett húzódzkodnak meg.)
D: Mit szoktunk tenni ilyenkor?
A: Ma észre kell hogy vegyenek.
B: Ma nem felejthetnek itt.
D: Engem nem.
C: Engem sem. (Lökdösődnek.)
A: (C-hez) Mindig miattad maradunk le.
B: (C-hez) Itt kell maradnod, másutt halott vagy. Rögtön
elvérzel.
D: (giínyosan) Itt élhetsz. Ez a hely varázsa.
A: (Felmegy a szekrény-színpadra.) Egy kis alamizsnát
tessék adni. 47 napja éhezek. (A 2. öntudatlanul kezébe adja
a PÉNZ feliratú papin.) így sem vesznek észre.

C: Egy kötést vérző sebemre! Ezek megöltek. El akarok
menni közétek.
Mind: Gyönyörű, gyönyörű!

D: Csak rád nézünk, te nem veszel észre minket. (Odarohan
a nőhöz.) Imádlak, ragyogásod árnyékba beborít mindent,
emelj fel magadhoz királynőm, hogy én is átváltozzam!
Vissza.

r

1. : Mi lehet ez?
Igazgató: (kintről) Végre!
2. : Valami okmányféle.
3. : Kódolva van.
1. : Kulcs kellene hozzá.
3. : Nem kell sietni. A falak maguktól bomlanak le, ha a ház
nak nincs gazdája.
4. : De most már mi leszünk itt a gazdák.
2. : Borzasztó! A falak is papírból vannak, mint ez a rengeteg
itt.
1. : Itt nincsnck súlyok.
2. : Semminek nincs súlya.
4.: Nekem jó. Mindig utáltam a súlyos dolgokat. (A többiek a
fejszével vagdosság a papírfalakat.) Süketek!
3. : (Meglátja az egyik papírt.) Itt áll: NEM VALÓDI!
3.: Átvertek minket. (Magukba roskadnak.)

4.: Miért csináltátok ezt?
1.: Maradjatok. Találtam valami mást, nagyon régi darab
lehet.

A: Észrevették!
Mind: (suttogva.) Észrevették minket.
B: Hallgassuk. ( A szekrény-színpad széléhez tartják a
fidiiket, mintha belőle jönne a hang.)

C: (Üdvözültcn a szekrény-színpad közepére rohan.) Itt
semmi sem valódi. Valótlanság! (Meghal.)
A: Átlápte a küszöböt.
B: Úgy kell neki.
A: Ha észreveszik, keresni fogják a gyilkost.
D: Minket.
A: Akkor észrevesznek minket is.
D: Az lesz a jó.
B: De megtalálnak.
A: (a hullára) Vigyük el onnan.
B: Vigyázz, meglátnak. Inkább hagyjuk ott, talán nem veszik
észre.
A: Biztosabb, ha elvisszük. Különben is a mi halottunk.
D: Akkor együtt. (Több kísérletet tesznek arra, hogy
megszerezzék a hullát, de mindannyiszor a szereplők lábaiba
ütköznek.)

(Előráncigálja a szomszédot az eg}’ik félig leszakadt fal
mögül.)
2. : Végre, egy szép régi darab.
4.: (gyanakx’óan) Mit keres itt?
3. : (Kiemel egy papírt.) SZOMSZÉD!
2. : Csak nem ez a szerencsétlen okozza a bajunkat?
4. : Mióta lakik itt?
Szomszéd: Már nagyon régóta, és az igazgatóval jó barátság
ban voltam ezidáig.
1.: Ezzel? (Egy papírt mutat neki.)
Szomszéd: IGAZGATÓ ÚR. Igen, ővele.
4.: Ez nem számít, mi nem ismerjük őt.
Szomszéd: Kell, hogy ismerjék.
1.: Nem ismerjük, de meg fogjuk találni.
Szomszéd: Képtelenség őhozzá közelférkőzni. Nem is érde
mes próbálkozni vele, annyira elfoglalt ember. Ő tudja, mi
nek hol és mikor kell megtörténnie, és ha nem ismerik őt, ő
biztosan tud magukról és gondjukat viseli, ahogy velem tette,
amikor történt ez a balesetem. A szekrény esett rám.
1.: Milyen szekrény?
Szomszéd: Hát ez a hatalmas szekrény. De hová lett?
Igazgató úr! Igazgató úr! - Hová lett a szekrény?
4.: Miről beszél?
Szomszéd: Ide hozták be, úgy ahogy szokták. Nem tűnhetett
el.
1.: Itt nincs nyoma szekrénynek.
3. : (Egy papírt hoz.) BORZASZTÓ SZEKRÉNY.
Szomszéd: Persze, hogy az. Pont ezt mondtam én is, amikor
szét akarták verni.
Szomszéd: (a papírra.) Hogy került ez ide, ha nem is látták?
1.: Nem mi voltunk.

A: (a hullára) Képtelenség hozzá közelférkőzni.

A: Én vagyok az. Én szekrényből való vagyok.
B: Tényleg nem tudják.
D: Mit?
B: A szekrényt, ahol voltunk.
D: Szekrényben voltunk?
A: Voltunk?
D: Szét akartuk verni?
A: Ez nem igaz.
B: Ez sem igaz.
A: Mi nem voltunk.

Szomszéd: Akkor ki volt? És az igazgató úr? Azt mondta:
"Menjen el a színházba és nézze meg."
2.
: Mit nézzen meg?
3.
: A szekrényt?
Szomszéd: Nem, nem, a szekrényt idehozták. Hogy a
darabot nézzem meg ott. Akkor talán megkerülne.
4.
: Felejtse már el azt a szekrényt.

Szomszéd: Félek, valóban el fogom felejteni. Talán nem is
volt, csak az én képzeletemben.
1.
: (A papírt nézi.) És ami itt áll?
Szomszéd: Szavak, mindenütt csak szavak, de egyiknek sincs
valósága és nem is volt, nem emlékszem. (Félrevonul.)

(Leveszik a cipőjüket, tenyerükkel kifényesítik és sorban a
szekrény-színpad elülső szélére helyezik őket.)

A: (a cipőkre) Ennyi.
D: Ilyenek voltunk kintről.
B: Azonosítatlanok.

D: Mi íratlanok maradunk, nincs rólunk semmi.
B: Azért vagyunk, de ügy, hogy nem találnak meg.

2.
: így van. Ez a mi bajunk, emiatt nincs semmink.
1.: A szavak pontosan azt jelölik, ami nincs.
3.
: Kivéve a SZOMSZÉD.
1.
: Ez tévedésből került ide. Vagy az ő létezése a tévedés?
2.
: () is csupa nemlétező dologról beszél.
4.
: Biztos nem létezik ő sem, csak valahogy idetévedt
A:(a hullára) Neki mindig sikerül.
szegény. (Felsikít.) Egy hulla!
B: Mi meg mindig lemaradunk.
Szomszéd: (Hirtelen felugrik.) Hát persze, most látom csak játék az egész! Maguk csak játszanak. A szavakkal is
játszanak.
1.
: Végig itt volt?
2.
: Mi az, hogy végig?
3.
: Mióta? (Zajok hallatszanak.)
4.
: Ebben a pillanatban esett ide.
1.
: Amíg mi itt voltunk.
A: Nem lehet.
2.
: Menjünk innen.

B: Itt marad.
D: (naivan) Megölik? Az nem lehet.

A: Akkor önterünkbe érkezünk! A felejtésből előhívtuk.

Itt semmi sem történik valójában. Túl sokan vagyunk, nem
lehet elférni. Túl sokan vagyunk.

3. : A szomszéddal mit csinálunk?
1.: Nem tud futni. Itt marad.
4. : Nem, ne hagyjuk itt, olyan ártatlan. Még őt is megölik.
Szomszéd: A szekrény volt az, a szekrény!
(Csengetés.)
Igazgató: (kint) Ez a jelenet is kárbament.
Hang a szekrényhez: Vigyék be és rakják le. Úgy
összeütődött, hogy önmagának már csak árnyéka.
Szomszéd: Jön megint. (Ki akar rohanni, de a külső tér már
megszűnt, csak az eredeti szekrény árnyéka látszik a helyén.)
Összeköltöztettek!
Mind: Ott vagyunk mi. Most jövünk. Ne engedjünk be senkit
közülünk. Ez szörnyű hely.
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Tételezzük föl, hogy létezik színház.
Tételezzük föl, hogy ezen kívül nincs sem
mi: ittlétünk az érkezés pillanata, az egy
idejűségek találkozóhelye, az utazás illú
ziója. Magunk vagyunk a porondon. Meg
nyugtató, ismerős arcokon siklik a pillan
tásunk: befeléfordult tekintetek, tétova el
mozdulások, ismerős félmondatok. Vonzó
panoptikum, csak a szemük ijesztően üres.
Első mozdulatunk a lassuló ismétlésé
s kétkedő, bizonytalanságunk - persze,
tudjuk - mosolyogtam formalitás. Játékos
voltunk - ittlétünk gyengülő idegensége
- a hatunk mögötti, elhagyott sötétség felé
húz: ha netán egy arc mégis túl közeli
lenne: az kibírhatatlan, abba bele kell va
kulni. Hátunk mögött a vissza-vissza sötét
ség: egynemű alaktalan közeg, nem faj,
puha depresszió kicsi mozgásokkal. Am
színész arcunk mégis a fény felé fordul azért van színház - s habozva válogatunk
e tehetetlen arcok között. Dermedten ál
lunk, nem talalva a hangot, a dallamot,
a szavakat, melyekkel ertelmet adhatnánk e
kánonnak
Be kell laknunk ezt a ter etl S belülről
éppen fordítva van, ig> kell lennie; a szem
el s a tekintet tövében az arc halott, merev
maszk- színtérré változó.
Becker .András
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BODOR BÉLA

FELFESLIK ÉS KIROJTOSODIK *
(metafizikus népszínmű)
I.

sötét
replők
vörös
látjuk
kissé

szoba a sze
hőképét infra
szemüvegen át
hőhullámaik
összemosódnak

érdeklődéstől áthatva

esetleg vége lesz

mintegy ismerkedésképpen
én meghaltam és férfi voltam

én élek és nő vagyok
ez legfeljebb egy keresztrejtvénysor
meghatározása
fésülködik
a hétköznapok apró szójátékai

oldottan
kérem ne fésülködjön itt

tovább fésülködik
magam csodának tartanám
ha nem lennék megismételhető

84

közbevetőleg
sötét
szoba
a szereplők hőképét infravö
rös szemüvegen át látjuk
patakcsobogás mosógép hang
ja
helytelenítő
cöccögés
súlykoló
csapkod
ühüm

gondosan ügyel lépéseire
nem hagy nyomokat kerüli
a pocsolyákat zümmög
utáltam iskolába járni
fésülködik

néha megbuktam

döngicsél
olykor kitűnő voltam

talál valamit az orra hegyén
szerettem iskolába járni
egyszer le kellett vetnünk a cipőnket
és az osztályfőnök ellenőrizte
a lábak tisztaságát

előveszi a zsebkendőjét
rengeteg embert látok
körbejárnak

eltávolítja
tornaóra után könnyű kibújni
a felelősség alól

visszateszi
olyan mint hosszú számosz
lopokat összeadni

leveti a felsőruháját
el se hinné az ember
mi mindent tart egy nő
a kézitáskájában

fésűt vesz elő
egyszer láttam egy libát kopasztás közben
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leveti a harisnyáját
szüzességem elvesztése nem okozott traumát
visszateszi
ezt egyébként mellesztésnek is
nevezik
a liba komikusán méltatlankodott
mosakszik
úgy éreztem mintha
kakaót pisilnék
cigarettát vesz elő
a szájába teszi
megtesszük amit nem teszünk meg
törölközik
tudod én szüntelenül cselekszem

gyufát keres
van aki tüsszög kínvallatás közben
sötét szoba messze
birkák körvonalai
távolodó kolompszó

hokedlire teszi a lavórt
lábat mos
tisztán kell tartani
a drótokat és a fogókat
gyufát keres
a hétköznapok visszatérő borzalmai
elviselhetővé teszik paradoxonaimat
megtörli a lábát
magam csodának tartanám
ha nem lennék megismételhető

86

gy’ufát keres

nem hittem
hogy annyit eltiport már
körmét vágja
megőrülök a hétköznapoktól

elteszi a cigarettát
amit nem teszünk meg
megtörténik

elteszi az ollót
ami megtörténik
azt megtesszük

leül

leül
a távolban elhal a
bégetés és kolompszó

II.

vakító fény támad a szín
üres lezuhanó mákgubó zi
zeg lábdobogás duda és
csimpolya a szereplők hang
ját hangszóróból halljuk

idegesen dobol az ujjaival
lehetnék közlékenyebb
aprópénzt csörget
lehetnél közlékenyebb
elmondhatnék néhány verset
prózával is megelégednék
szőhetnék egy faliszőnyeget
mely Phylomelát ábrázolja
amint fülemilévé változik
a zsarnok elől menekülve
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esetleg beszélhetnél a textiliparról
távoli kurjongatás
tenyércsapkodás

felvehetnék egy másik melegítő nadrágot
átkelhetnél a vörös tengeren
felvehetnék egy vörös színű felsőrészt
lábdobogás
duda csimpolya

esetleg véget vethetnél
valahogy megérinthetnélek
megfejthetnél egy kemény dió jelzésű keresztrejtvényt
kitisztítottam a szemüvegemet
pénzcsörgés
lárma

alsóneműt válthatnék
legközelebb megtalálom a tálaló kulcsát
egyaránt alkalmas vagy vezető beosztásra
és kertészeti munka ellátására
lárma
verekedés hangja

igazolni tudom hogy jogosult vagyok
zengő típusú fűnyírógép
közterületeken történő működtetésére
sohasem élsz a jogaiddal
legközelebb bizonyára tanulnék
akkor érthetnél valamihez

88

ajtócsapódás
lábdobogás

bilincseket verhetnék rád
bilincseket verhetnék le rólad
nagy lappföldi tó svéd neve
öt betű
tűzropogás

az állatok összehúzódnak a formaiinban
esetleg sakkozhatnánk
azonnal összetörnéd a gyalogodat
tűzvész harsogása

levágnám a lovakat
a vezért feláldoznád egy vezércselben
tűz fénye
díszletekre

vetül

a

a királyt úgy elbújtatnám
hogy sohasem találnád meg
nincs éghető ég
nincs ami lángba borulhatna
azért még öntözhetünk
sötétség
vakító

III.

sötétség csak egyetlen
fénykör vetül a háttérre
benne a férfi árnyéka
a nő hangja hangszóróból

89

nyisd ki
olvasd el a 43. oldalt
mondd el saját szavaiddal
készíts róla rövid annotációt
tanuld meg kívülről
lódobogás
kardcsörgés

kiskutyát mutat
a keze árnyékával
minden este lapozz végig egy könyvet
keresd meg az illusztrációkat
jegyezd meg az ábrázolt jeleneteket
terelgesd a nyájad
fújd a furulyádat
rögzítsd az analóg elemeket mágnesszalagon
add át értékelésre a feletteseidnek
macskát mutat
a keze árnyékával
légy asztal
légy szék
légy nyílászáró szerkezet
trombitaszó
lódobogás

ne legyek szék
ne legyek ágy
ne legyek eldobható étkészlet
lovat mutat
a keze árnyékával
ábrázold korán reggel
és este villanyfénynél
használj bátran kevert színeket
kardcsörgés
csatazaj

ne legyen több manőver
legyen vége az ásítozásnak
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farkasfejet mutat
a keze árnyékával
állítsd a tolóka vájatát
a célzótüskével egy vonalba
vezesd rá a céltárgy célkörének
alsó széle közepére
mi van a király alsó széle közepén
török basát mutat
a keze árnyékával
leüthetnék lovat futót bástyát gyalogot
a vezért kifelejtetted
diadalmas fanfár

lovas vitézt mutat
a keze árnyékával
lehetett ebben némi szándékosság
elképzelhető talán ez is
mint a siketnémák sikolya
királykisasszonyt mutat
a keze árnyékával
a sikolya tájnyelven sítalpat is jelent
a rügybütyök a rügyburok sarki szeglete
királyt mutat
a keze árnyékával
a rügybütyök rútul rühell rubrikázni
vedd fel
ábrázold
vedd figyelembe
távolodó madarat mutat
a keze árnyékával

,
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IV.

mindketten fejjel lefelé
ülnek a mennyezetre erő
sített székeken előttük
asztal hajuk hosszan lelóg

az asztalra támaszkodik
lehetne esetleg árnyaltabban?
poharat húz maga elé
talán ha nyíltabban beszélnénk?
komiét nézi
talán akkor nem fáradna el a szöveg?
bort tölt a pohárba
a bor a földre ömlik
talán ha szakítanánk a formai kötöttségekkel?
mennydörgésszerű
artikulátlan hangok

cigarettát vesz elő
talán ha szakítanánk a szöveg
stilisztikai diktatúrájával?
mázsás lépések

leteszi a poharat
lenne kedved sétálni?

92

gyufát vesz elő
lenne kedved nyakörvet csatolni rám?

kiesik a zsebéből a fésű
hogy el ne veszíthesselek?

kihúzza a skatulya fiókját
a gyufa kiszóródik
\
hogy nyomon követhesselek?
hatalmas állkapcsok
sziklákat ropogtatnak

leesik a kalapja
hogy büszke lehetsz rám?

zsebre teszi
az üres dobozt
hogy a törvény szövedéke?

kancsót és poharat húz
maga elé
esetleg ihatnánk valamit?

a doboz kiesik a zsebéből
a szokások ellenére?
álmélkodó bőd ülés mint
mikor egy óriás csodálkozik

a pohár a földre esik
akkor nem is szakadna és rojtosodna?

kiveszi a cigarettát a szájából
és nem lenne több manőver?

visszatolja a kancsót
nem tudnánk
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hol a céltárgy alsó széle közepe?

előveszi a táskáját
kézben tartja a cigarettát
és kitörhetnénk a nyelvi egyhangúságból?
súlyos léptek döngenek

a kancsó a földre esik
hozd ide a nyelvkönyvet
kinyitja a táskáját hogy elte
gye a cigarettát a táska tar
talma a földre szóródik
ha rám mutogatnának tíz emeletnyi lények
nézd csak nézd azt az apró kis talpát
ez már a kitörés?
hatalmas
lábak
gázolnak a vízben

sejtelmem sincs a textiliparról
székkel együtt
lezuhan a mennyezetről
tehát a törvény szövedéke
székkel együtt lezuhan
a mennyezetről
minden bútor
lezuhan a mennyezetről
hatalmas
lábak
egyre
távolodva
gázolnak a vízben
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V.

szürkeség távoli csilin
gelő zene a férfi a la
vór mellett a nő hangja
a mélyből
nem emlékszem
merre van Hajdú-Bihar megye

zsebre dugja a kezét
innunk kellene valamit
hozzam a nyakörvet?

hátat fordít
visszafordul
már kitörtünk a nyelvi kötelmekből?
triangulumhangok
távoli gyerekkórus
erősödő fény

esetleg innánk valamit

előveszi a bicskáját
fölfeslik és kirojtosodik
a hétköznapok apró szójátékai

beledobja a lavórba
fejét csóválja
ezeket már itt elmondtuk egyszer
nincs szükség mentségekre

előveszi a zsebkendőjét
beledobja a lavórba
fejét csóválja
a nagymedve valójában azonos a kiskocsival
csak bizonyos
földrajzi koordináták alatt
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kifűzi és leveli a cipőjét
beledobja a lavórba
fejet csóválja
cn gyűlöltem iskolába já
már kitörtünk a nyelvi egyhangúságból

zsebébe nyúl
egy rózsát húz ele
beledobja a lávát
ez legfeljebb egy kcrcszlrcjtvcny-s
meghatározása
vakító nagy lény
örömzene

szirommhában
kiemelkedik a lavórból
én élek és nő vagyok

hátat fordít
zsebre vágja a kéz
én maghaltam és férfi volta
citerák hangja
triangulumok
gyerekkórus
esetleg vége lesz
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- *V. ö.: Jagger-Richars-Torn & Frayed
- A szövegben Nemes Nagy Ágnes és Pillinszky János idézetek vannak
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