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A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
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A csíra mozdul, s a pihegő talaj 
aszfalt-fűzőjén nyögve emelkedik, 
s az ébredés fuvalma áttör 
vas-cimeres kapuk ősi gátján.

(Kosztolányi: PÁN ÉBREDÉSE)





TÍZ ESZTENDŐ szakadatlan munkája 
és a termés értékesítése körüli viasko- 
dás érlelte meg bennünk a gondolatot, 
hogy az ember és szerep szerencsés 
találkozásából, az átélések hevéből 
időtállónak vélt megnyilatkozásokat, 
távolabbra szóló üzeneteket piciny 
könyvecskék formájában közreadjuk 
szellemi mozgalmunk mai hívei és az 
utánunk fellépő nemzedékek számára.

AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK a mi éle. 
tünk apró jelei, írásba foglalt vallomá
sait a tűnésre ítélt, de továbbadásra 
érdemes gondolatok rögzítései; hűség 
és nem múló tisztelet azok iránt, akik 
fészekrakói voltak szellemi életünknek, 
s így megőrzése mindannak, amit a ro
hanó napok, a sok-sok emberi alko
tást elenyészéssel fenyegető Idő bele 
akar hullatni az örök feledésbe.

OLYAN írásművet akarunk adni az ol
vasónak, ami műhelyünk gyakorlati ta
nulsága szerint hiányzott az asztaláról. 
És ami lehet, hogy az évek során, jobb 
termések idején, breviáriummá tér ebé- 
lyesülhet.



A KIS »füzetecskéknek« minősített 
könyvekben megjelentetett írások, val
lom ásoknapló jegyzetek vagy remi
niszcenciák sokak előtt röpke életűnek 
tetszenek, sőt, vannak, akik erre a sors
ra is ítélik, de mi hisszük, a pódiu
munkon, a műhelyünkben elért vissz
hang arról győz meg bennünket, hogy 
a napjainkhoz kapcsolódó pillanatnyi 
érdeklődésen túl — épp mert róla és 
neki is szól — az elkövetkező nem- 
zedék tovább élteti őket.
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NINCS tragikusabb parc egy alkotó 
számára, mint a visszhangtalanság: a 
mély csönd, az üres tekintetek, a sü
ket fülek, melyek sem a hangot, sem 
a sóhajtást nem hallják. Pedig egyik
nek is, másiknak is van messzire szóló 
üzenete. Hová mennek és hová tarta
nak ezek az üzenetek? Ma és holnap 
és holnapután kihez szólnak majd? 
Mert mindegyre több ilyen üzenet 
hangzik el mindenfelé, a mi világunk
ban is, a tőlünk távolabbi világokból 
is, csak azt nem tudjuk, ki hogyan 
hallotta meg, vagy meghallotta-e a 
részeg hajó fedélzetéiről elhangzott ki
áltást:

»Szállottam szabadon, ibolyaszín
[ködbe,

s a mennyet fúrtam át, e bíborló
[falat,

és most a nap-moiha és azúr nyála
[föd be:

‘költőnek ritka és zamatos f a la t .«

Vaigy azt, ami az örök hómezőkről, 
igien hosszú, küzdelmes, ismert és is
meretlen, sokaik által megtett, sokak 
által soha meg -nem tehető úton jutott 
el hozzánk:

»Mindenre merész vagyok, 
rám törnek, mosolygok, 
azért, mert mindent tudok, 
mert mindent kibírok.«



Innen, a mi homokrengetegünkből 
hol elhalkulva, hol felerősödő hangon 
vis sza ̂ visszatérve így hangzanak a ne
héz lélegzetvételektől darabokra tört 
szavak:

»élni öröm 
sími öröm 
halni öröm
és ujjonganak a kertek alatt 
és j'ajonganak a kertek alatt 
és fölrepíilmek és lebegnek 
és föirepülnek és lezuhannak 
a pillangó szavak«

EZEK a pillangó szavaik indítják 
ed a gondolatot az ismeretlenségből, a 
»vidék dolgozószobájából«, azon a nyel
ven, amely majdnem annyira ismeret
len Európában (nézd csak a könyvki - 
ralkataikat!), alkár az egyiptomi hierog- 
lifák. És mégis — ma már nemcsak 
hogy hisszük, hanem tudjuk is, hogy 
eljutnak a földgolyó valamennyi kon
tinensére, és kérik, keresik, kutatják 
ilyen vagy olyan műfajban azt, amit 
mi a mindennapi életünkről elmon
dunk — hogy megint a költőtől »kér
jem kölcsön a képet — a fűszálak 
között, a nyárfák, az eperfák és a te
rebélyes gyümölcsfák alatt.

Sydneyből levél érkezett Szabadká
ra, Montrealból lapok és újsá^kivágások 
rólunk és nekünk szóló üzeneteikkel. 
Valami lázas keresés űzi az Embert 
napjainkban. Géppel vagy kézzel írott



betűik arról adnak hírt, hogy ők — 
ott is — izzva átélik az Élet minden 
mozzanatát, és keresnek vailamit. Min
denki keres valamit, mintha Aladdin 
lámpájával a kezében bolyongana, csak 
nem vallja be, mert hétköznapi ÉN-je 
fölé egy álarc tapad, s szüntelenül ar
ra vigyáz, hogy ezt az álarcot semki ne 
téphesse le. Még akkor se, ha nem 
figyel oda. Ha valami másra figyel, 
és szemét, éppen hogy rejtett ÉN-je 
állandóságát tartósítsa, tettetett kö
zönnyel valami egészen másra szegezi. 
És ez a valami »más«, ha nem is vallja 
be, ha le is tagadja, ha mellé is beszél, 
és úgy játszik, mintha mindentől eli
degenedett volna, akkor is, és mindig 
is, ez a valami »más«: az Idő.

Megint egy levelet idézek a sok kö
zül. Ügy rémlik, hogy valahol Skandi
náviában, egy este, a vasúti postára 
vitte borítékba zárt sorait az, aki írta. 
Jól ismerem a keze vonását, betűit, 
szóképeit is, melyekből valahogy így 
rakható össze az üzenet:

»Az Időnek van két tarsolya, 
az egyik, melyben élteti 
állandóságának megörökítőit, 
a másik, melyben a napokkal, 
az évekkel, 
az életekkel, 
a fákkal, 
a levedekkeil
együtt
minden elenyészik,



hogy az így 
összehordott 
humuszból 
új Életet 
teremtsen.«

AZ EMBER szemében is melegebb a 
fény, ha az Idő első tarsolyát érintheti
— róla beszélve —. hisz oly kevesen 
vannak — közöttünk nagyon kevesen 
vannalk —, akik szívük rezdüléseiből 
fájdalmasan kigyöngyözött Énükkel 
ebbe belekerülnek, és emléket állita- 
naik az Időnek.

Valami valamikor arra indított ben
nünket e város falai között, hogy ér
zékszerveink legérzékenyebb felületei
vel — akár visszarezdüléseikben is — 
felfogjuk azt, ami kihullott az emberek 
tudatából; hogy szakadatlanul, fárad
hatatlanul kövessük (ha van, vagy 
volt közöttünk?) a géniusz útját, hogy 
a temérdek gaz, útvesztő, buktató és 
esendő lélek között olyan lálekre lel
jünk, akit még senkinek és semminek 
nem sikerült elembertelenítenie. Hogy 
ne legyen mindez csupán áltatás, mind
az, amit kezdtünk, az egyszerű, látható 
és ható élet legérthetőbb pontjáról 
kezdtük, de nem a felszínen, hanem 
annál mélyebben járva, mondjuk két 
tenyérnyi mélyben, ahol már többet 
ígérő termésre nyílik a föld. Lehet, 
hogy ez a hasonlat az első pillanatra 
(többek számára esetleg kizárólag) a 
talpunk alati földhöz köti élményeink



és mondanivalóink egyedüli forrását, 
de ez sem lehet elmarasztaló, hiszen 
Ramuz soha nem szakadt el attól a 
földtől, amelyen élt és amelyről írt, 
de ha valaki a k ö z v e t í t é s  szerepére 
vállalkozik, akkor ennek a hasonlatnak 
a jelentése egészen más. Sokáig még 
magunk sem tudtuk, s nem láttuk e- 
gészen világosan, hogy mi. Ma már 
egészen más a képe, elvitathatatlanul 
a holnap küszöbére lépett; egyre töb
ben veszi/k magukhoz és viszik magúik
kal az Időnek azt a tarsolyát, melyben 
állandóságának megörökítőit élteti.

EGYKORI és mai átélésekben, vagy 
a tudat felszínére teljes érvényben még 
el sem jutott éfrnényekben keressük 
ezt az élietjelet. Rögök alatt, rögök fe
lett, mit sem sejtető ikis szobákban, a 
kisvárosokban, a falvaikban, a fiatalok 
élet indulásában, a legkisebbek tágra 
nyílt szembogarában, a még meg nem 
születettek már hallható szíve dobogá
sában. Mert valahol mégis meg kell 
lelnünk azt az alig látható pici fényt, 
szikrát, hamu. alatt alig pislákoló' pa
razsat, amelyből mégis valahogy, va
lamilyen, vagy valahonnan kölcsönvett 
erővel lángot csiholhatunk egy előt
tünk most kibontakozó kornak, vagy 
inkább csupán a körvonalainak hív 
megvilágításához.

Van, aki ennél a fénynél az eddig 
számára ismeretlen, de látható világot 
akarja megismerni; van, aki az újítók 
fölfoghatatlamnaik tetsző merés2 vállal



kozásaiban a láthatatlan világ eddig 
még soha ki nem fejezett képeit ke
resd. A tudnivágyás viszi tovább attól 
a ponttól, ameddig eljutott. Itt a ku
tató szellem lép előtérbe, és akarva, 
nem aikarva magára ölti a magate
remtette világában az alkotó szerepét.

Az Éle tjei az Embert ebben az új 
szerepében akarja egyre jobban meg
közelíteni. És fölfedezni és élményeibe 
ágyazva s így gazdagodva tovább vin
ni azzal a rejtett, vaigy (most nyíltan) 
vallott hittel, hogy ezen az úton — 
mindegy, hogy kisvárosi sikátor, tan
terem, pódium vagy irodalmi szalon
— lesznek majd, és jönnek majd, akik 
hozzájuk csatlakoznak.

És itt — egy pillanatra — mit vil
lant föl a távlat az elkövetkező ember
öltőben, mert szellemi életet nem lehet 
röpke évékben mérni és rohanó évek
re építeni? Erre a kérdésre Jean-Paul 
Sartre így adja meg a választ:

»Az kétségtelen, hogy (az emberek
nek) van kedvűik írni. De vajon csak 
í r n i  akarnak? Eljöhet az a nap, ami
kor az írás bárhol, bárkinél megszüle
tik, aztán meghal, és a szomszédnál kel 
új életre. Akkor már nem leszneik írók, 
legföljebb emberek, akik többek kö
zött írnak is. Ez lesz az igazibb. Kö
zelebb lesz ahhoz az í r á s s z ü k s é g- 
Lethez,  amely még ma is minden
kinél abszolútium.«

KÉRDÉS, hogy zűrös napjainkban a 
lassan vagy egyre gyorsabb ütemben



fakuló jelzőikkel lehet-e valamiféle ér
tékrendet teremteni magunk között. 
A közhelyek egész halmaza tolul itt 
elénk, s ha egyiktől, másiktól — jog
gal — viszolygunk is, mégis élnünk 
kell vele.

Az irodalom, a művészet barátai, hí
vei, »rajongói« — igaz barátok, hívek, 
rajongók-e, vaigy csu/pán egzisztenciá 
lis érdekek, önző érvényesülési vágyak 
kapcsolják őket ide vagy oda, vagy 
pedig egészen modern maszkot öltött 
sznobok, akikben a parvenü nagyké
pűség törtető kiélési formává vált, s 
ezt érvényesíteni kívánják mindenáron: 
agresszív lelkialkatukkal, elfoglalt pozí
ciójuk adottságaival, a születésüktől 
fogva bennük élő a priori fölénnyel az 
életmagnyilvánulások minden mozza
natában?

A magában mindig kételyeket hor
dozó kérdés, ha kinyitott egy ajtót, nem 
hagy többé nyugton, még ajkkor sem, 
ha egy ajtó vagy tíz ajtó után még ki 
tudja hány következik, mert a vá 
l a s z  izgat a kérdések zajában és a 
csöndben is.

Ha már (bár nagyon nehéz nekiszá- 
nással) elindultam, nem tágítok tőle.

Tíz és száz és még száz vagy hány 
kérdésből kettőt említek, mert mind a 
/két kérdés itt hangzott el, ennek a 
városnak a falai között.

AZ EGYIK: érdemes-e kimondani 
azt, amit az ember egy emberöltő óta 
hord magában és nincs nap, és nincs 
éjszaka, nincsen este és nincsen nap



fölkelte, amikor belé ne hasítania a kö
zöny, a tétlenség bántó jelen valósága, 
makacsul mindent fékező ereje és a 
némaságot tartóssá merevítő hideg le- 
helete, holott az őszinte válasz s nyo
mában a cselekvés más ezer kérdésre 
is feleletet adna?

Az elhangzott kérdést néma csönd 
követte. Megismételtem, s ennek nyo
mán a csönd még süketebb mélységbe 
süllyedt. Amikor huszonharmadszor is
mételtem meg s azt mondtam: ezután 
már nem szóban, hanem írásban fo
gom elmondaná, a tekintetek egymásba 
kapcsolódtak, s utána valami megne
vezhetetlen távolságból és magasság
ból jövő hangon elhangzott a válasz:

»Hiába írod meg, el se olvasom!«

Aki egy ilyen felelet után megáll, s 
leteszi a tollat, egykönnyen elmarasz
talható. Mint ahogy ilyen feleletekkel 
nem is egyszer el is marasztalták vá
rosunk szellemi életét, úgy, mint aki 
szemrebbenés nélkül ítéletet mond a 
polcain fölvágatlanul heverő vagy egy
szer — valaminek <aiz ürügyén — félig 
föiUajpozott könyvről... Hát nem ál
lunk meg, hanem megyünk tovább és 
fölvetjük az érem másik oldalát.

A MÁSIK KÉRDÉS: érdemes-e itt, 
nálunk, a mi irodalmunkról beszélni? 
Erre a (sokak számára ásítást keltően 
unalomig ismert) kérdésre nem csu
pán szóban, ami valljuk be: nem is 
olyan sokat jelent, hanem tetteikben,



hosszú idő után első kísérletként va
lahogy ílyenféleképpen alakult ki a 
válasz:

»A mi vidékünkön eddig kevésszer 
történt meg az, hagy — mondjuk: az 
irodalom barátai vagy szerelmesei 
(mert ilyenek is vannak) a betű műve
séhez fordultak és egyenesen fölkérték 
arra, hogy a mi irodalmunkról beszél
jen. Talán így, mint ma, nem is igen 
fordult elő. Ez nem akar formai elis
merése lenni annak, hogy a néptanítók 
iskolája a betű művesének meghallga
tására gondolt —, hanem inkább egy 
szellemtörténeti tényt szeretnék /vele 
megjelölni, amikor egy olyan fejlődési 
szakaszhoz értünk, amikor nem kell 
a hallgatókra lőcsölnünk azt, amit 
mondunk, hanem ők fordulnak felénk, 
hogy magunkról beszéljünk*)

»Két- vagy háromszáz ifjú és leány 
k é r t e  és hallgatta végig az irodal
munkról szóló előadást —, azok, akik 
holnap népünk tanítói lesznek.«

*) Az itt idézett sorokat a »MAGUNKRÓL 
BESZÉLÜNK« című tanulmányomból vettem. 
1955. február 6-án jelent meg, egy hónappal 
később szerbhorvát fordításban a Szabadkán 
megjelenő RUKOVET hasábjain. Az írás 
egy-két kitétele írói körökben különféle han
got váltott ki, s talán részben a hallgatásra 
intésnek is köszönhető, hogy az írói szán
dék piciny magja a sokféle hányódás után 
három vagy négy évre rá hozott valamicske 
termést; egy hajtást, amely szerény volt. 
de ma már erős gyökerekkel kapaszkodik 
a sárga futóhomokkal szegélyezett fekete 
földbe, akár a fekete ribizli, mely még ma 
is vadalanynak számít, de azt mondják, 
gyümölcs lesz belőle.



Ha már ilyen ellentétes előjelű és a 
plusz számjegyében és időértékében 
(éppen fiatal időértékében!) messze 
felülmúlja a mínuszt, akkor nem kell 
állandóan attól félnünk, hogy »ma* 
napság egyre kevesebb ok tereli az em
bereket az irodalom felé.«

Lehet, hogy az ötvenes évek derekán
— amikor még sem állandó pódiumunk, 
sem katedránk nem volt — mi is azért 
biztatgattuk magunkat egyre jobban 
felgyűrkőzve a gyöngék, a félénkek 
bátorítására s egyben a pesszimisták 
elleni harcra, hogy leküzdjük a fel
feltörő félelmet, mely tétlenséget pa
rancsolva belénk akarja szorítani a 
kisebbrendűségi érzetet. Az ilyen bo- 
torkálások, félsikerek, kudarcok és új
rakezdések idején — amikor érése ide
jén az is elhagyott bennünket, aki ve
lünk indult — olykor nekünk is úgy 
rémlett, hogy mindaz, ami bennünk 
él, fanatizmus, mindaz, amivel önma
gunkat eddziik, önámítás, mert min
den olvasónk, aki hozzánk simul, vol
taképpen azért olvas bennünket, azért 
nézi a képeinket, mert ő maga is írni, 
festeni, muzsikálni, melódiákat szerez
ni a’kar.

Talán akkor tört meg a jég, amikor 
kimondtuk:

Ha írni akar, írjon, írásának sorsa 
nem a papírkosár, hanem a pódium 
lesz, ahol ő maga mondja el azt, amit 
írt, s úgy mondja el, olyan simán, vagy 
olyan darabosan, ahogy leírta.

A »vidék dolgozószobájának« hang
ját most egy párizsi hanggal erősítem



fel, hogy »fölfele« nagyobb legyen a 
hitele. Az előbbi gondolatot, melyet én 
a mi életünkből vettem, Victor V a- 
s a r e l y  így fogalmazta meg:

»A romantikus egyént, a gőgös zse
nit felváltották a specializált szaktudá
sú csoportok, a festő többé nem ihle
tett, empirikus személy, hanem képzett 
kutató, hasonlatos a tudóshoz, aki tisz
tában van az emberiség testi, fizikai 
és szellemi jogaival. Tanúi vagyunk 
a technológiai világtársadalom fájdal
mas, de sokat ígérő születésének. A 
múlt ideológiai forradalmai lassan 
meghozzák gyümölcseiket. A materiá
lis javak elosztásával párhuzamosan 
az embermrlliiók igényölni kezdik a 
kultúrjavak elosztását is.

A művészetnek közkinccsé kell vál
nia.«

Ha az Idő parancsa ez, akkor az 
alkotó mellé minden eddiginél fokozot
tabb mértékben felkapcsolódik a befo
gadó mint a szellemi élet második 
nagy szereplője, aki az átélés pillana
tában nemcsak közvetítővé, hanem új
raalkot óvá válik, amikor életre kelti a 
betűkbe, színekbe, hangjegyekbe ágya
zott művet: a verset, a novellát, a 
drámát, a képet, a szobrot, vagy a ze
nei kompozíciót.

ILYEN nehéz, nappalt és éjszakát 
kíméletlenül egybeforrasztó kettős sze
reppel elindultunk egy olyan úton, a- 
melyen előttünk még nem járt senki.



Itt most nem az áldozatról van szó, 
nem arról, hogy ki miről mond le, 
hanem arról, ki mivel gazdajgítja vagy 
gazdagíthatja szellemi életünket. Az el
ső lépteik még bizonytalanok voltak, 
magukon viselték a kezdők darabossá
gát, ki a szerszámot, ki annak haszná
lati fortélyát, ki az anyagot, annak 
»feldolgozási módját« nem ismerte e- 
léggé, de jó, hogy segítségünkre sie
tett a színész, a rendező — nem a 
»szakbarbár« —, s hivatásos jelzéseivel 
nem egy müfogásra lelkesen és lele
ményesen megtanított bennnüket.

A kritika -persze azzal, hogy »élmé
nyét nem zárja be a maga egyéni él
ményvilágába, hanem (hivatásszerű - 
leg) kivetíti«, bizonyos mértékben el
fogadható indokoltsággal följajdult:

»Ez csupa múlt... Reminiszcencia... 
A múlt felé fordulás... A sírgondozók 
és a sírfeliratok őrzőinek szolgálata... 
Valami mohos levegő tölti be azt, a- 
mit a múltból hajánál fogva előrán- 
cigálva most a közönség elé visznek, 
eme felkiáltással: Íme, mik voltunk!« 
... És tovább: » . .. amit ők (értsd: mi, 
Szabadkán) csinálnak, az csupa natu
ralizmus, az csupa realizmus, didaktiz- 
mus, vagy — egy ifjú véleménye sze
rint — „hatványozott korszerűtlenség"
... Esztrád, mert hatásvadászok, hí
gítanak, hogy a közönség megrohanja 
a pénztárukat, hódolnak a könnyűze
nének, hogy élvezhessék a tapsot.« (Jól- 
lehet azt, aki írta, igényesebb kon



certen eddig igen ‘kevésszer — vagy 
tán egyszer se — láttuk!*)

Az imént úgy említettük, hogy a 
kritika b i z o n y o s  mértékben elfo
gadható indokoltsággal jajdult fel, 
mert nem tud — s mivel nem ismeri, 
nem is tudhat — arról, ami nálunk a 
»múlt ébresztgetése« mellett zajlik, és 
egy új szellem kibontakoztatásának 
szolgálatában áll.

Maradjunk az első pillanatban an
nál, amit szellemi életünik központjából 
a szemünkre vetnek, s ez paciig se nem 
több, se nem kevesebb, mint hogy mi 
megrekedtünk valahol a naturaliz- 
mus(!), a realizmus peremén. De még 
véletlenül se nem ejtette ki senki azt: 
az irodalomba átvitt neorealizmus pe
remén.

Ha valaki egy »kicsit mélyebben bele
tekintett volna munkánkba, és e l is 
o l v a s t a  v o l n a  azt, amit írtunk, 
végig is hallgatta volna azt, amit el
mondtuk (anélkül, hogy az előadás 
felében fölkel és siet a vonatra, vagy 
a bejárat előtt a sofőr által már be

* ) 1968 szeptember közepén írói megbeszélés 
volt Újvidéken, hogy a művek közvetítésé
nek újabb mozzanatait megvizsgáljuk. Igaz, 
nem volt teljes a kör, de a majd három 
órán át zajló, elég viharos vita során egy
szer sem említették a 7 NAP-ot, az immár 
tízéves Életjelet, Szabadka írói köreinek, 
művészi köreinek nem túl hangos alkotói 
törekvéseit, s azt sem, hogy a visszhangnak 
mégiscsak itt vannak a legtovább rezgő hul
lámai, mert a »vidék« Európában — s ha 
szerénytelenségnek tűnik is, nálunk is — 
már rég kiszabadította magát az ismeretlen
ség béklyóiból.



gyújtott és bemelegített kocsijába), 
akkor meggyőződhetett volna arról, 
hogy mi igenis, tiszta szívvel, olyan 
nagynak tekintjük a jugoszláv égaljat, 
amely alatt épp a mi .utunk nagy íve
lésében mindenki itt, nálunk is, meg
leli, megtalálja a magának már előre, 
zászlóhajtásnak -beillő őszinteséggel 
melengetett helyet.

Igaz, a realizmust soha, egy pillanat
ra se tagadtuk meg. Nem engedtük meg, 
hogy a md városunk falai között az 
ócsárlás hangján szóljanak róla, s e 
magatartásunk szilárdságához, meg- 
dönthetetlenségéhez nem kisebb szel
lemet idézőnk, mint Loaxis A r a g o n t :

»Ha olyan nyelven beszélünk, melyen 
e szavak a r e a l i z m u s  szó vulgá
ris érteimében veendők, akkor ez az 
a realizmus, melyet életem büszkesé
gének és dicsőségének ta/rtok.«

De ennek őszinte megvallása mellett 
mindig volt és mind'igre maradt any- 
nyi erőink, hogy — az ortodoxiát ta
gadva — a legszélesebben kitárjuk a 
kaput. Tudjuk, hisszük és valljuk, 
hogy az új tartalmak ma már új for
mában is jelentkeznek, hiszen egyre 
többen vannak és lesznek azok, akik 
az új élmények kifejezési formáját ma 
már nem az ábrázolásban, hanem az 
érzékeltetésben vélik a leghatásosabb 
módon érvényesíteni, még ha ez ma
napság »túlzottan is laboratóriumi kí
sérletnek tetszik«, s a maga arisztokra
tizmusával elénk idézi azt az elefánt
csonttornyot, melynek legmagasabb — 
szinte elérhetetlen s csak külön mel



lékelt bédekkerrel követhető — íveire 
a fart pour 1'art művészei feljutottak. 
De meg kell közelítenünk nékünk is 
a hihetetlen formagazdagságok mellett 
a legrejtettebb és az olykor alig sejte
tett érzéseiket, mert ezekre éppúgy 
szüksége vám a mai embernek, mint a 
»»plasztikai színformákra, mint a nap
fényre, az oxigénre« és a temérdek fór 
mában adagolt vitaminokra.

Nem tagadjuk, hanem merészen ki
mondjuk: a technológiai világtársada
lom hangja számunkra ma még tú l 
h i deg ,  olykor embertelennek tűnő, 
de hogy mégis átélhető legyen elektro
nikusnak tetsző hangja, az emberi szív 
melegével és a néma olvasás helyett a 
hangos előadás hevével olvasztjuk fel 
ezt a hív közeledést meg-magállító je
get, mert a szellemek az ilyen feloldó
dásban könnyebben találkoznak.

KORÁNTSEM vagyunk megelége
dettek és kielégültek azzal, hogy az Idő 
tarsolyába tíz év eredményét belegyö
möszöltük. Ma már — ennyi idő után
— tudjuk, hogy az Élet jel a kezdés nap
jaiban és éveiben puszta név volt, mint 
bármilyen más felirat egy röpke életű 
plakáton. Tudtuk, hogy pár nap múl
va egy ugyanolyan rövid életű sport- 
plakát befedi, csupán az eredményeitől 
vártunk többet, nemcsak azt, hogy a 
»gólarányok« ide vagy oda mozgatják 
helyét a tabellán. És ez a várakozás — 
legalábbis a mi hitünk szerint — nem 
járt csalódással, sem olyan kiábrándu-



lássail, ami elődeink nem egy folyóira
tának megszűnését okozta. Lám, meg
maradt, kiterebélyesedett, s mint egy 
jól elültetett gyümölcsfa, minden esz
tendőben újabb hajtásokat hoz.

És ez élteti tovább.

A kétkedők, akik az irodalmat — s 
benne a mi szűkebb hazánk irodalmát
— féltik a technika és a technológia 
fejlődésének roppant ütemétől és a 
távolságok hihetetlen arányú lecsök
kentésével megszületett vagy még szü
letőben levő új világképtől, inkáb ön
magukat és a születésüknél fogva ma
gukkal hozott és magukban hordozott 
emlékeiket féltik. Tűnődéseiket és 
h a l l g a t á s u k a t  féltik: féltenek
egy becsukódó, hervadó, mát sem ígé
rő életformát, amely elhalóban van. 
Hatványozol tnak tűnt ez a félelem az 
olyan vidéki kis dolgozószobában, 
melynek ablakából a látóhatár szöge 
alig tíz méterre a szomszédos ház csúf 
falán megtörik, s az ember mégis, 
mindennek ellenére is, életének há
romnegyed részéi ébren., vagy álmat
lanul álmodozva ebben a kis szobában 
éli le kétszer vagy már ki tudja hány
szor kiolvasott pici kis könyvtára tár
saságában.

És van még egy félelem, hogy a rá
dió, a televízió, a hangszalag s újabban 
a hanglemez által közvetített irodalom 
lassú elhalásra ítéli a könyvet, mert 
a technológiai világ siető embere így 
a befogadásnak, az élményelőkészítés
nek minden erőfeszítése nélkül ké



s z é n  kapja az alkotóművész ilyen 
vagy olyan üzenetét.

Ennek a félelemnek az első fellegeic 
a színház és a filmszínház harca s 
napjainkban lépésről lépésre megnyert 
csata! oszlatták szét. Mert a rádió és 
a televízió minden közvetlensége és 
otthoni kényelmet, tétlenséget ígérő 
praktikussága ellenére is a dráma iga
zi élménye a színházban, a pódiumon 
mozgó színészek és a nézőtéren ülő 
közönség közvetlen kapcsolatából szü
letik meg, s épp ezért sokkal mélyeb
ben, időtállóbban hat, mint a televí
zió ekránján követett játék. A vissza- 
hódítás újabb győzelmében ugyanez 
vonatkoztatható a korszerűsített film
színházra is; Pierre Boulle HÍD A 
KWAY FOLYÓN című játékfilmje min
den idők minden háborúskodásának 
üvöltőén embertelen ellentmondásait, 
vagy Edward Albee NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL című játékfilmjének az 
epénél isofckal, de sokkal keserűbb mo
dem családi drámáját istenigazán csak 
a filmszínházban lehet átélni és érezni 
a nézőközönség szívdobogtató lélegzet- 
visszafojtásában is, amikor

GEORGE (szelíden átkarolja a vál
lát, MARTHA hátrahajtja a fejét a kar
jára, és ő nagyon-nagyon szelíden éne
kel neki):

Nem félünk a farkastól, farkastól,
Goethe János Farkastól,
nem bánt az, csak megkóstol...



MARTHA: Én ... féletk... George... 
GEORGE: Nem félünk a fankastól... 
MARTHA: Én félek... én. . .  félek... 
GEORGE: lassan bólint. Csend.

MINDEME zaklató életmozzanatok 
rögzítése után életünk tömörített ké
pének mását megközelítve új 1 é- 
le k  i n d u l á s r ó l  beszélünk. Ez
nemcsak a belső félelem és a csönd 
ránlk erőltetett parókájának letépését 
jelenti — mert ilyen parókát nemcsak 
a »vidék«, hanem a metropolis sugár
út jainaík és sikátorainak bolyongója is 
visel —, hanem ennél sokkal többet: 
olyan vállalkozást hétköznapjainkban, 
amilyen még itt nem volt.

És ehhez a mi mai, a malomkövek 
szorításához hasonlatos jelenünkben 
éppen a mi valóságunk ad — amit nem 
kisebbek, mint Artúr Müler, Jevtusen
ko, Jean Cassou, Lukács György, Jean- 
Paul Sartre mondanak — jövőbe ívelő 
történelmi és — ha úgy tetszik — mű
vészettörténeti távlatot.

Ezen a kis maroknyi földön, ameny- 
nyit az új, véghetetlen távlatokban a 
mi égaljunk jelent, m i n d e n k i t :  fia
talt és időset, entellektüelt és mun
kást, kisvárosit, tanyait és metropolisi 
lelhet hívunk és indítunk, hogy fölkelt
sük benne a sóvár vágyat, amelyben 
értékesnek tűnik mindaz, amit átélve 
kivetít önmagából ott, ahová állítják, 
és mindenütt, ahol él. Itt, ebben a 
szenrt pillanatban a két szerep — az



alkotóé, a közvetítőé — egybeforr. 
E g y  az, aki a lelikéből így vagy úgy 
vetíti ki a mindnyájunkban vajúdó 
szót, gondolatot csupán egyetlenegy 
őszinte szándékkal, hogy az elidege
nedés és az eldologiasodás zord ko
rában mindent legyűrve emberközel
be kerüljünk.

A jelen pillanatban — és még min
dig az indulás pillanatában — telje
sen mindegy, hogy ebben az új kör- 
ben — színkörben, vagy irodalma kör
ben — tegnapi ÉN-jét mivé alakítja 
át, csak az az egy sugallat indul 
felőlünk késiztetőn, hogy kitépje ma
gát a semmiit sem akaró és mit sem 
követelő tegnapból, és teljes szívvel 
átadja maigát a holnapnak, amely 
minden eddiginél — a belső átélések
ben az élet eddigi kiélési formáinál
— sokkal tartalmasabb hétköznapo
kat és ünnepnapokat ígér.

Olyan ez a vállaLkozás, mint az út
törő munkásé. Előbb a gazt kell ki
tépni a földből, utána a földet magát 
egyengetni, hogy járhatóvá tegyük, és 
ha már botladozás nélkül járhatunk 
rajta, akkor tárul ki előttünk a szel
lem látóhatára s ennek a leigleglegvé- 
gén Maeterlinck kék madara és ezt a 
madarat a VILÁGOSSÁG felé kergető 
Tyltyl és Mytyl.

Ha a szellemi élet nyomán végső 
fokon — ami a legtermészetesebb is
— az emberi boldogság kereséséről 
van -szó, aikkor ennek szükségszerű 
tartozéka a szürke hétköznapok apró 
tetteiben teljes átéléssel végzett mun



ka. Mert csak ez menthet meg min
ket a technológiai viMgtársadalomban 
az elidegenedéstől, a lelket és szívet 
elnyomorító eldologiasodástól, és at
tól, hogy ne legyen fájdalmas a nap, 
ne legyen még fájdalmasabb az ébre
dés, ne legyen kételyekkel teli az élet- 
indulás, és ne legyen elviselhetetle
nül keserű és vigasztalan az örök el
távozás.

BERTOLT BRECHTnnek volt egy 
fájdalmas sóhajtása, amikor a fel
mérhetetlen szenvedés és számkivetett- 
ség után B. B.-ről így dalolt:

»E városokból egy fog maradni: 
az, amely rajtunk átfütyül, a szél. 
Velünk nem történt semmi

érdekes.
Tudjuk: nem voltunk

említésreméltók, 
s utánunk sem jön semmi

lényeges.«

A költő látomása valamit ijesztően 
idéz. Hirosima és N agaszaki után 
ezerszer és százezerszer nagyobb ha
tósugarú atom- és hidirogénbombák 
robbannak a légben, a vízben és a 
föld alaitt. Ki tudja, merre, és 'ki tud
ja, meddig még? A vén Föld gyomra 
ettől remeg: ettől omladoznak a há
zaik, városok és pusztulnak az éle
tek a tragikus extázisában élő sár- 
tekén. A légűrkutatás és a szívátül
tetés azt a tudományt akarja uralko



dóvá tenni, amely az előbbinek meg
szelídítésére és az elembertelenedés- 
től való megfékezésére vállalkozott.

Az egyik is, a másik is az ember 
szolgálatában áll. A hegemónia nem 
lehet örök, mert az Ember holnap 
vagy holnapután döntőbben szól bele 
az emberi sorsokat ide-oda vonszoló 
történelmi szekerek irányításába.

Az Ember szerepe ma történelmivé 
növekedett, osak meg kell tanítani 
arra, hogy szólni, hatni, cselekedni 
tudjon. Hát ehhez van szükség lélek- 
induilásra, amelyhez a h u m á n u m  
az erők érlelésének és kiteljesítésének 
a legértékesebb tényezője.

Olyanok vagyunk ebben a zűrös vi
lágban, mint a leláncolt Prométheusz, 
aki ropogó s már-már nagyon töre
dező láncait tépve kiáltja:

»Nincs szánandóbb lénye a
földnek,

mint ti az égben!
Istenségtek 
gyatra imákból 
s áldozatokból 
tengeti létét, 
s elhullanátok, 
hogyha közöttünk 
nem volnának 
gyermekek, árvák, 
balga remények.«

Most, hogy indulunk s mindmeg
annyi műhelyünkben — a városok-



bán, a falvaikban, a járhatatlan uta
kon alig megközelíthető tanyavidéke- 
ken — a humánumot hordozhatva 
maigunikban anyagot, műveinkhez 
a g y a g o t  gyűjtünk, itt is, ott is, 
miiniden pódiumon, minden műhely
ben, minden úton és minden .piciny 
szögletben hirdetjük a költővel:

»Itt ülök. Embert 
gyúrok agyagból 
képemre hasonló 
fajzatot, hogy majd 
szenvedjen, örüljön, 
és így vegyen tégedet 
semmibe, 
mint én!

FOGADALOM ez? Vagy eltökélt 
szándék? Lehet, egyik is, másik is a 
műhelyünkben élő, dolgozó, alkotó, 
alkotást (közvetítő ifjú legény, leány 
és idős ember ajkán. Megváltoztatha
tatlan fogadalom, hogy városunkból 
nemcsak egy fog megmaradni: az,
amely rajta át fütyül, a szél ,  hanem 
mindaz, ami itt emléket állított az 
Időnek, és előbbre vitte közös dol
gainkat.

S z a b a d k a ,  1968 szeptember végén.
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