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TÓTH BARBARA

"Eltemetem Európát játékautomaták
ajkain..."

AZ 1945UTÁNI oszTRÁK LÍRA: WALTER BUCHEBNER

CELLULÓZ IDÓ CÍMU POSZTUMUSZ KöTETÉRóL

Az 1945 utáni Ausztriát minden. tekintetben különleges helyzet jellemezte: nem-
csak a kulturális-irodalmi újrakezdés lehetosége volt adott, hanem számolni kellett egy
extrém veszélyeztetettség ismételt lehetoségével, még a személyes katasztrófákkal is.

oEz leginkább a fiatal, irodalmi himévvel nem rendelkeZó"számYf.r6bálgatókat" fenye-
gette. Olyannyira, hogy a tpgikusan. félresikló, lezárol6 életpályák - mint Walter
Buchebneré, Hertha Kraftneré -az 5O-6O-asévek panorámájáboz elválaszthatatlanul

hozzátartoznak. Ekkor merülhet föl bennünk az a kérdés: mit rejtenek ma~kban
a háború utáni évtizedek, melyek ezeket az {r6ipályákat, egy látens zavarodottság min-
tapéldányaiként, alapvetoen determinálni fogják. Ernst Fischer az osztrák kultúra vál-
ságát ökonómiai és politikai kérdésként kezelte. Az állam nem támogatta megfelelo
mértékben az irodalom "utántermelódését"; {rni egy,etjelentett a lassú. de biztos éhen-
halással. Kevesebb lett a publikálási lehetoség. folyoiratok szWttek meg, a könyvkiadás
fellendülése sokáig váratott magára. Errol a nyilvánvaló válsághelyzetrol nem min-
denki akart tudomást venni. Aki hallgat a kdzisról, nincs kitéve annak a veszélynek,
hogy 1945 után az osztrák irodalmi tradkiókat stilisztikailag, formailag "elavultnak",
politikailag kompromittált nak tekintse.

A háború utáni modern osztrák irodalmat találóan a "nullpont" -kifejezésseljel-
lemezhetnénk: "irodalmi modernek"-en a 20-asévek "modern" fogalmát értik mintegy
1955-i~.A leglényegesebb irodalmi modellek közé soroltattak: James Yoyce, Gertrude
Stein es a dadaisták. A konkrét, "mrleti" osztrák irodalmat majd a "Wiener Gruppe"I,
ill. a "Grazer Gruppe,,2 megalakulása fémjelzi. A "nullpont-idoszak" atmoszférája nem
kedvezhetett a saját költoi hang megtalálásánakakkor. amikor a "mdvészi keresés" út-
vesztoi egyértelmden másodrendd problémaként szerepeltek. A legégetobb kényszer,
a legfontosabb feladat ekkor a "meztelen, materiális ínség" legydrése, valamint a meg-
szállott, restaurációs ország szolidaritásának szuggesztívhangoztatása.

Ebben a görcsös, ellentmondásoktól sem mentes kHmában megszólal egy új, is-
meretlen hang: Walter Buchebneré, hogy kritikus szellemével k{méletlenül tapintson
rá az antikommunista Napnyugat oseinek, leszármazottainak sebeire. Az utódok meg-
döbbento módon egy olyan kultúrát védelmeznek, mely már nem is létezik, hiszen
épp a védelmezókáldozzákmajdfela gazdaságifellendülésoltárain. ,

Buchebner saját generációjának szétszak1tottságát testes{ti meg./Ugy tdnik, hogy
a szellem rendezett léte végképp elveszett. a káoszból nem lehet kitalálni, sót, ennek át-
formálásán gondolkodva benne emberhez méltóan sem lehet élni. A költo 1951-tol
- elso publikálás - egy bo évtized leforgásaalan hosszú utat jár be. Kezdeti konzervat{v .
álláspontját ("az új kényszerével semmit sem tudunk kezde!li") feladja, a 7 év hitleri el-
nyomás szellemi kiéheztetettsége "farkasétvágyúvá" teszi. Ebsége azonban eltér honfi-
társaiétól. A szalonnaképd, fehérmellényes, elégedett polgártársak undorral, megvetés-
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seI, agresszív dühvel töltik el; a konjunktúra fellendülése, "állam-bácsi" húsának fel-
zabálása felülvizsgálásra készteti. Felülvizsgálja költoi elképzeléseit és Ausztria törté-
nelmét. A korai, kozmikus, szentimentális-romantikus hangot Hermann Hakel} hatá-
sára,vallásos lelkesedéstól átitatott munkásUraváltja fel. Formai, gondolati kísérletezo
kedve nem hagyja el, és igy lesz 1955-tól radikális-realista krónikása a "törpe, alpesi
Amerikának" .

A hidegháború következményeként csak 1955-ben irják alá az államszerzódést
Ausztria örökös semlegességécól,ezt követi az ENSZ-tagság,és végül megszületik a nem.
zeti hadsereg újrafelfegyverzéséról szóló döntés. Körvonalazott politikai program, meg-
nevezett trauma: az ország újrafelfegyverezése. "Az egész olajfa-generáció - Buchebner
generációja- csodálközva tekint fel. Mindannyian. felkészüledenek vagyunk" - hirdeti
Andreas Okopenko. Buchebner költóbaritja.

A pacifizmusról való lemondás azonossá vált sajátosztrák történelmük elárulásával.
De vajon mit jelent az, hogy "osztrák történelem"? A régebbi. illetve az újkeletd osztrák
jóllakottság "áthúrozza az emlékezetet; mint egy zongorát, fmoman az elfeledeure".4
Odo Marquard kijelentése, miszerint "eredet szükségeltetik a jövohöz", deformált
politikai-kulturális vezényszává korcsosul, hiszen, s ez különösen az So-es-6()..aséveket
érinti, az ország jövoje a történelembe emigrál. A Történelem, azok a Habsburgok...

Buchebner vallomásai a Cellulóz idóból pontos és helytálló információk egy ön-
magát nem találó és vállalni nem akaró ország mindennapjairól, politikájáról és kultu-
rális nihiljéról. A "hamuszürke melódiák'" egy keservesmizériáról. pontosabban ennek
két meghatározó tényezójérol, az osztrák politika hazugságairól és egy részeg és feltét-
len ambivalens "ami-1ázról"tesznek tanúságot. Az ifjú költo kritikusan szemléli korát.
s érintkezési félelmeit legyozve öninjekciózást végez - párhuzamosan a veserákja elleni
morfiuminjekció hadjárattal -. amikor az elamerikanizálódott világot poénra kiélezett
képekbe rögzíti. A mesterséges,szubsztancia nélküli kor Ausztriáját. de leginkább Bé-
cset "húzza nyársra" az elbécsiesedett. de mégiscsak egy vidéki kisváros, Mürzzuschlag
szülönje. . .

A kor politikáját egészen 1966-iga fekete és a piros színek egy színné válásasjel-
lemezte, olyan állapotot teremtve meg ezáltal, amikor a grillezen "enyém-tiéd-csirke"
"csevapcsicsi könnyeket" csalt az emberi szembe. Az újjáépüló osztrák állam esélyei
a költo rokonszenvében szinte a nullával egyenIóek: üvöltsön versek után az "állam-
bácsi" is. kiáltson a próféta-költóvel együn a szabadságértu- mindezek csak álomképek
és érzelmes vágyakozások. Az "igazság-felvételeken"(-vers) csupán anagyhatalmakkal
való "paraszt ravasz - semleges - bánásmód" tükrözodik és a háttérbol fel-felbukkan
a jelenné vált Habsburg-múlt im~data. Ezt az imádatot kikényszedtetten hordozza az
osztrák polgár. hiszen."kialszik a monarchia",1Dde.o errol nem kiván tudomást venni.
Így inkább együtt él a császársárgahomlokzat alá bújtaton náci idovel. (A költo akkor
beszél erról, amikor az még korántsem volt divatos.)

Ausztria, Bécs Buchebner verseiben agonizál, haldoklik és meghal. A "Wiener
Blut" már rég nem Johann Strauss szerzeménye; a bécsi vér kivert fogaktól vérzo
szájatIV jelkép~: mind,~ 1.osztrák,k~ztárs~,.minda 2.v~ágháború v~res. fo,hijakat
hagy maga utan. ProtezlS behelyezesere -kltumk aversekboi -az amenkai penz-kul-

. túravilág vállalkozott. Az eredmént egy sajátságos "keverék-kultúra" (Mischkultur) ,
ahol kertitörpék stilbútorok között jégszekrénypszichózisoktól a mennybe mennek.

, A fiatalférfi"ellátvagyógyszerekkeléscinikusreménytelenséggel"VIfigyelia "fáj-
dalomvárost" ,vu a valóságost és a hazugságot egyszerre leplezi le. .Közép-európai el-"
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hagyatott~.vDl kevés -vagy talán éppen elegendo-ahhoz, hogy Bécshaláltáncát meg-
fékezhesse; Igy csak látleletekkel szoJgál. A városban, szimbolizálva az egész országot,
egy egyetlenvégnélküli"j6Iét-este" t~ a "jobbanmegynekünk-srácok"x hangya-
szorgalommal építgetik a "jólétpiramist. a .betonöntetd j6lét ~rovincializmusára".xn

Mindennemd tevékenység "schlagwort(a" a jólét. J6létról álmodik, aki már egy-
szer "zsíros pofát" látott, és j6létet akar a megfu1ladásig,a kifulladásig. Francia filmekre
(Truffaut), francia költókre (Baudelaire,Valéry) csak Buchebner és a Hawelka kávéház
fiataljai figyelnek fel, kik "vitatkoznak és cigarettáznak és meghalnak".xm A "jövó-
nélküli aszfaltdzsungel felgyülemlett provincializmusa.XIVépp a legborzasztóbb évszá-
zad - Buchebner szavai - második felében puszdt: zenegépek, játékautomaták, bór-
dzsekik, nylonok, popcornok ikonjai díszelegnek. De létezik egy másik Amerika is:
blues, jazz, Allen Ginsber; ésJack Kerouac...

Költónk "aktiv költeszet" címsz6val foglaljaössze poétikai törvényeit. Itt kiemelt

hangsúlyt kal', az ún. üvegkeménységd ritmikus elem, ez a "kultúráladanság egyetlen
ellenmérge". v A ritmus siet a fogalmak segítségére, hogy a valóságot ..újrafedjék".
Az .együttjáték" új formája .szabad Ímprovizációval" nyeri el véglegesalakját, de szem-
ben a lénye~ében improvizációb61 megteremtódó dzsesszel, konkrét megfogalmazá-
sokra lesz kepes. .

A versek olvasásakor mi is egy vitathatatlan konkrét ..sightseeing" résztVevoivé
válunk. A megs~okott bécsi üvegk.épbeárnyékolódik: "a Burg, a Graben, a Prater és

a Stephansdom az ~ik oldalon, míg a másikon "gaz~i grimaszokért elzálogosított
ósa~a-koponyák", x Grinzing borvörös, oszi alléi,xvnszankban pedig "felvizezett vér-
íz". vmBuchebner európai, osztrák horoszk6pja nem túloz akkor sem, amikor a víz.
özönt idézi fel, s a szeretett nonek a legszebb kalap mellé szigonyt, búvárszemüveget és
oxigénpalackot is nyújtana. Közvetlen közelból éli meg egy legendás kor kevésbé le-
gendaszecú hétköznapjait, a betört "kutyavilágban" (mondo cane) megdermedten nézi,
hogyan válik a város egy féktelen nemzetközi kíváncsiság ..kurvájává". Bécs eladja ön-
magát, "poros utcákba dolnek a házak",xlXa bátortalan sétál6 epeízd almát rágcsál,XX
a környezetVédelem zöldjei egyelore epesárga5Úndek.XXI

A költo minden negativ elójeld ("elismertük a temetkezési vállalatokat")XXIIfe-

ny~eto ("jelentem a temetkezési vállalkoz6k közeledtétj,XXIDnéha meghökkentésnek
túno kijelentése ellenére is (Goethe, Trakl, Rilke nem számít, és Bécset elhagyta Hof-
mannsthal, Karl Kraus, Musil),XXIVúgy gondolja, hogy az agonizáló, "halálos álomkor-

ban"xxvszenvedok- bárhogyanisértelmezve-mintha egy út vé~ érkeztek volna...:
"ha ösztönzóleg tudnék hatni Rád, / város, a zsíros bálnahasban." Szotorökkel akar.
ja Buchebner a gyáva, zsíros j6létrengetegból kihasítani Bécset.

Bécs "rebellis sanzon költóje" -öndefiníció - életének utolsó éveiben meglepo

formai bravúrral', frappáns gondolati éleslátással rendelkezé remekmdveket alkotott.
Nem vált mártírgIórias költové, a mai napig nem túl szélesköru irodalmi elismertség-
nek - ismertségnek örvendo osztrák Urikus 196+ben, 35 évesen hatévi szenvedés után
öngyilkos lett. Rettegett attól a pillanatt61, amikor nincs már morfium - de amígvál-
lalni tudta az életet, addig újból és újból kiszállt "szoUd,.demokratikus,alpesi sírjá-
b61"xXVIIés magáb61 a kultÚtálatlanságb61 sz6lt a kultúraszétesés ellenében - egy tág-
horizontú, oszinte kultúra mellett érvelve.Tudta, hogy "a szenny elnyeli, amit ki-
köp.,xxVIIIbúcsúz6ul természetesenír6asztaláhozült le, kezében Peter Stuyvesant,
gondolatban utoljára - talán a val6ságban is? - kipr6bálva túlhízlalt, felheWIt korának

j6Iét-eredmé~it, majd hozzáfogott ír6asztalánakelégetéséhei,mert ..húvösödnek
a nappalok".
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Hideg napok "félelemköltészete" Walter Buchebner lírája, fele16tlenséglenne va-
kon és süketen elmenni mellette:

Végtagjaimat átlyukasztották,
úgy, hogy a napban már nem vetnek árnyékot
az ég így átment rajtam keresztül
a végtelen kékség elótt mint
önnön másolata jelentem meg
de miután lélegzetemet elfojtották
és a fejemet felrobbantották
rá kellett jönniük,
hogyén még élek!xxx

JEGYZETEK

1. A Wiener Gruppe megalakulása az 50-es évek közepére tehetet Tagjai: H. C. Artmann,
Gerhard Rühm, Konrad Bayer, Oswald Wiener és Friedrich Achleitner.

2. A Grazer Gruppe megalakulása a 60-es évek végén történik. Tagjai: Alfred Kolleritsch,
Peter HandU, Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth, Günter Falk, Gert Jonke...

3. Hermann Hakel az osztrák Pen-Qub vezeteSségitagja és az egyik legbefolyásosabb irodalmi
mentor volt.

4. Walter Buchebner: Irtsd ki a jácintokat cúnú versébcSl
5. 1945-66 között Ausztriában ketteSs(kétpártij ko~y volt hatalmon. A Néppárt (ÖVP)

képviselte a fekete SZÓlt,aSzociáldemokraták (SPÖ) a pirosat.
6. Walter Buchebner utolsó éveiben kiterjedt Hölderlin- és Trakl{!)-himnusz tanulmányokat

folytatott, gyümölcsözcShatásuk nyilvánvaló.

A római számmal jelölt citátumok Buchebner következ6 verseib61származnak:

1.aschenfarbene melodie
U. Onkel Staat

ill. bild einer stadt

IV. sightseeing
V. statistik des strohs

VI. ich, die fiebereule
VU. ich hiob, der nachtmahr

vill. in Fattys Saloon
IX. du hast so etwas gewissesWien
X. statistik des strohs

XI. mondo cane

XII. wien bei windstille, sightseeing
XIII. Wien 61
XIV. ich der bürger von Wien
XV. aktive poesie

XVI. aschenfarbene melodie

XVU.sightseeing
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xvm. Sigbtseeing
XIX. abcnds in Wien
XX. abends in Wien

XXI. abends in Wien
xxD. europaischer horoskop

xxnI. abcnds in Wien

XXIV.Daniela Striegl-t6l, a kötet utószavának szencSjét&vett idézetek.
XXV. monolog für die toten

XXVI. ich kana nicht schlafen

XXvll. in Fattys Saloon
xxvm. lösch aus die byazinthe

XXIX. ich sebe zum abschied fotos
XXX. sie haben mich ausgequetscht




