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1'Tjabb és legújabb költészetünk nem egy darabját kételked őn vizsgálgatja az 
ember, hiszen valósággal árad belőlük a laborversek áporodott szaga, még akkor is, 
ha alkotójuk teljesen kiszabadult a „költ ői költészet" szorításából, s egyáltalán nem 
a réges-rég elkoptatott rekvizitumokat variálja, szajkózza megszállottan. Ezeknek a 
verseknek olvasásakor, magadban sem bízva, rejtjelek után kezdesz kutatni, képlete-
ket állítasz fel, strukturalista mélyelemzésbe fogsz, gócokat tapintasz ki, a lényeget 
véled megragadni, s filozófiai körítést is tálalsz hozzá, a legfrissebbet, egyszóval, 
komoly intellektuális munkát végzel: egy feltételezett nagy társaság központjává 
válsz. Mindez természetesen kellemes szerénységed szerepeltetése szempontjából, de 
ha a vastag festék lemosása után magadba nézel, rendszerint be kell látnod, hogy 
falak választanak el az efféle versekt ől, s hogy épp a falak miatt kellett „esztétizál-
nod". Mert a közepes verseket, ha már hozzájuk nyúlsz, óhatatlanul méricskélned, 
osztályoznod, csomagolnod kell: a társasjáték íratlan szabályai ugyanis megkövetelik 
a körültekintő  ráfogást vagy az elmarasztaló h űvös ítéletet. Harmadik lehet őség 
nincs: a közepes verset nem lehet szeretni. 

Mindkét fél, a költő  is, a kritikus is, magába feledkezetten játszik tehát, s bár 
tudatukban, válságot okozó lelki tusák eredményeképp, többször-többször hatalmas 
kérdőjel nyomul szépen sorjázó műveik mögé, a kocsi azért csak gurul tovább ezen 
az álmos nagy lapályon: az ünnepi méltatások fehér inges-sötét nyakkend ős szóla-
mai, bádogdíjunk aranyló fénye, a megért ő , ki tudja hanyadik évszázad ellenállha-
tatlanul vonzzák a maroknyi csapatot. S a vonulás jelszava: vagyunk, illetve a ma-
gabiztosaké: vagyunk, méghozzá nem is akárhogy. 

A csinos kis hazugságokkal s jó adag önámítással f űszerezett irodalmi minden-
napokba aztán egyszer csak berobban egy írásmű, melyet csakis kazinczys ujjon-
gással lehet olvasni, lélekben fel-felsikoltva, de zavartan is egyszersmind, hiszen a 
kártékonyan jó sorok súlya alatt még költészetünk fontosnak vélt várai is össze-
omlani látszanak. Abszolút műveknek nevezném legszívesebben ezeket a ritka ver-
seket, amelyek a vonulás-állapotot tagadva a kiindulópontokra, a kezdetekre vetik 
vissza az olvasót, és a lehet ő  legélesebben idézik föl benne a József Attila-i gondola-
tot, miszerint „csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra". 

Költészetünkben az idei devalvációs tavasz hozta meg a várva-várt robbanást. 
A vers címe: Kormányeltörésben, írója pedig a Balassi-féle 0ceánum túlsó partjára 
vetődött vándorunk, Domonkos István. 

Micsoda dadogás, istenem, tizedszerre sem tudok betelni vele! Pedig nem is ért 
egészen váratlanul, hiszen Domonkos költészetéb ől, annak minden látszólagos év-
szakváltozása ellenére, szinte kezdett ől fogva egyazon alapélmény üzen. 

Már a hatvanas évek elején írt Rátkában ezt olvashatjuk: „A világ valamennyi 
költőjének minden sorát égni hagynám egy mosolyért, egy lusta hullámloccsanás 
vízloз aert. Költők nincsenek!" Micsoda paradoxon! Miközben a szavak sámánjaként 
legnagyobb lélegzetű, himnuszos költeményét írja, egy kicsit talán azzal a szándék-
kal is, hogy lilába fordult költészetünk művelőit rádöbbentse, mi mindent lehet ki-
hozni nyelvünkből, egyszer csak megtorpan, önmaga ellen fordul, „beleront" ver-
sébe. Afféle dacos, pátoszos kihívásnak is vehetnénk persze a Rátka e gesztusát, 
periferikus jelent őségű  indulatkitörésnek, de az idő  bebizonyította, hogy pontosan az 
ellenkezőjéről van szó: a „költ ők nincsenek" s mindaz, ami e megállapítás mögött 
lappang, Domonkos egész írói munkásságának legfontosabb motorja. 

Emlékezzünk csak: nem is olyan régen már ÁTHÚZTA verseit, majd A kitö-
mött madár Epilógusában, amelyet alkalmasint a gyengébbek kedvéért biggyesztett 
a regény végére, egészen egyértelműen újra megfogalmazta problémáját: „mondd, 
még mindig jelent valamit neked, ha a nđi ujjak helyett aranyhalakat mondasz? 
vagy ha azt hallod, hogy »az a német mester, a halál«? ne haragudj, hogy nevetek, 
mostanában nagy könyvégetéseket végzek magamban, Rimbaud, Shakespeare, Vil-
lon, emlékszel, »egy kenderkötélt ől fejem megtudja majd, hogy mit nyom fenekem', 
Kierkegaard, Sartre, Camus, Schopenhauer, Jung, Freud, Durrel, Musil, Joyce, 
Kafka, Miller, a könyvtárak elé fegyveres đröket kellene állítani, hogy csak a bé-
nákat, a lelki betegeket, a nyomorultakat engedjék be, a könyvterjeszt őket az Inter-
pollal kellene köröztetni, mint a kábítószerek terjeszt őit". 

Mindezek után nem véletlen, hogy jelen versének egyik vissza-visszatér ő  mo-
tívumában a nagy könyvégetések hamujára ismerünk: 

szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 

„Olvassa azokat a verse-
ket, amelyeket szívesen ol-
vas. Ne törđdjön vele, Va-
jon jelentđsek-e, vagy 
fennmaradnak-e majd. Mit 
számít, hogy mi is a köl-
tészet tulajdonképpen?" 

(Dylan Thomas) 



Vagy még kézzelfoghatóbban: 

ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
beleülni lenni szivacs 

tócsában találni 
sok kövér kukac 

Eretnek módon viszonyul tehát a költészethez, megtagadja, s ha egyéb körülmények 
nem játszanának közre, verse talán bele is fulladna egyfajta neo-dadaista szóára-
datba. Domonkosnak azonban megadatott az a szerencse (vagy inkább szerencsét-
lenség), hogy kiszakadt közülünk, s így kormányeltörése más dimenziójú, s őt súlyo-
sabb is, mint itt élő  fiatal (mondjuk így) költőinké. Itteni barátaink körön belül 
vannak, meghatározott közegben; melyhez, ha még annyira menekülnének is bel őle 
sokszor, ezer meg ezer szál köti őket, s épp ezért kormányeltörésükt ől szinte szük-
ségszerűen szembefordulással próbálnak szabadulni. Hadd említsünk egy-két pél-
dát. Fehér Kálmán pl. Körmenet cím ű  versében érzékletes képet fest a „saját kép-
mását" magasba lendítő, újra meg újra önmagábá futó körmenetr đl, fáklyák füstjébe 
burkolja, port kavar föl körülötte; s amikor a misztikus, értelem-'rombol б  szertartás 
már pattanásig feszíti a húrokat, a következ ő  mondattal állja el útját: „Saját arc-
képem lendítem magasba!" Szombathy Bálint legújabb versciklusa, a Könnyek és 
underground is ezt a tanulságot kínálja. Harmadik versében írja: A T đRVENYT 
ORDITVA KđVETELJÜK, s ily módón tulajdonképpen azt az utat jelöli meg, ame-
lyen haladva megszabadulhat az „istenünk félúton elveszett" (VIII. könny) döbbe-
netétől. 

Domonkos István energiáit nem lopják meg efféle konkrét feszülések. Ö a 
hangyabolytól távol, vákuumban él, börtönök börtönében, s így kormányeltörésének 
impulzusai is hatványozottabbak lehetnek. Elégiák és könyörgések tucatjaira telhe-
tett volna neki ennyi fájdalomból, ha netán egy más, régebbi korban él, de ma, 
ugyan mit tehet ma istenek' sírjai s fakóvá nyűtt szavak közt bolyongva? Létélmé-
nye ismételten megszólalásra noszogatja, de frázis-iszonya, a patetikus giccst ől való 
undora, a „költői szépségek" úton-útfélen leselked đ  rémei a hallgatás felé tuszkol= 
jók. „Verset" épp ezért csak akkor ír, ha a bels ő  poklot már nem tudja hogyan és 
mivel ellensúlyozni. 

Micsoda dadogás, istenem, nem lehet vele betelni! Főnévi igenevek billegnek, 
kacsáznak, csörömpölnek végig a versben, a ritmus akadozó, pocsék, s mintegy a 
hallgatás határán már, a f đnevek is ragtalanul, végtagok nélkül, csúfondárosan meg- 
csonkítva bukkannak föl egymás mellett, p őrén és vacogva, miközben a versek szo-
kásos (legtöbbször szokványos) köt őanyaga szőrén-szálán eltűnik. Pusztán a nyelv 
e nagyon is tudatos megerđszakolása is vádló, számonké гб  cselekedet, ám Domonkos 
nem elégszik meg a „költ đi formabontással", hanem megnevezi a bomlás és bom-
lasztás determinánsait is: 

én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő  
ott ahova érek 

A „külföld élet", a „portable haza" koporsószögei a felsorolt fogalmak, magyarán: a 
hazátlan életéi, ami ebben az esetben egyáltalán nem „országtalánságot" jelent. Do-
monkos azonban végs ő  kiszolgáltatottságában sem lágyul el, ellenkez đleg: a gro-
teszkké torzított nyelv segítségével a nevetés, s đt a kinevetés felé irányítja versét. A 
nagy élet, melynek egynémely meghatározóját idéztük az el őbb, fokról fokra meg-
mutatja igazi arcát. „Nercbundákban", „hegyes fák közül" jön, újra meg újra el ő-
oson, mint a tolvajok, hogy orvul és егбfitogtatón letaglózza a versírót: kukkertok-
kal, Marx fehér kesztyűjével, légycsapóval, gumibottal, már ami a keze ügyébe ke-
rül. Mosoly bujkál az ember szája szélén, miközben baromi er őfeszítéseit nézi, s ami-
kor lassan fölmászik a zászlórúdra is, és „lobogni ott nagyon", a harsány nevetést 
nem lehet tovább visszatartani... Lobogj csak, élet, a mindig bemocskolódó, vért ől 
és gennytđl lucskos zászlók helyett is, hiszen áldozatod megcsúfolt, legy őzött né-
hány pillanatra. 

Bizonyára emlékeznek még Tolnai Ottó Tomaž Šalamun cím ű  versére. Rőf-
nyi ha-ha-hóval fejezđdik be. Igen, meg kéné egyszer már írni azt a hosszú-hosszú 
verset is, mely elejétől végéig ha''=ha-hát fröcskölne széjjel — hullámzó, vaskos röhö-
gést. Mert alighanem csak az segíthetne-könnyíthetne rajtunk, kiknek istene, mint 
érezzük nap nap után, csakugyan „félúton elveszett". 

Egy kiadós röhögés talán még virágba boríthatná — hogy végezetül ismét Attila 
gondolatát érintsük — darabokra széthulld varrunk fáját. Talán virágba boríthatná 
még. 190 



gerolsl 1ászló 

verseltörés 
ben 
„A VERS T®TALls" 

(Domonkos István) 

A cím —szándékos — nyelvi ficam, nem létez ő  szó, amely azonban Domonkos 
István itt közlésre kegyül ő  Kormányeltörésben című  verse mellett, inkább lelkes, 
mint szükséges — mert a VERS nem igényli a kísér ő  szöveget — árnyaként értel-
met is kap, közérthet ő  lesz ez a nyelvi csinálmány is. Értelme pedig „csak" ennyi: 
itt más versről van szó, mint amilyenekkel általában ezen irodalomelméleti címszó 
alatt találkoztunk. 

A „más" vagy „másfajta" vers még a mi irodalmunkban sem most bukkan fel 
először, sőt bizonyos hagyománya is van már, de a jugoszláviai magyar versóceán-
ban a Kormányeltörésben, véleményem szerint, a legteljesebb megnyilvánulása an-
nak, amit a legnagyobb jóakarattal sem sorolhatunk a szépelgéssel megrontott — a 
valóságunktól, mert a vers mindig valóság, kölcsönvett, id őszerű  terminussal — de-
valvált költészet kategóriájába. ( Hosszabb tanulmány kellene annak kimutatására, 
hogy a felhasznált szavak, szókészlet szempontjából mi a különbség Domonkos verse 
és az úgynevezett szép, érz ő  versek között.) 

„ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
én lenni kormányeltörésben 
vers lenni tócsa..." 

Itt a vers frázisai elt űnnek, a vers nem frázis többé. S ilyen értelemben a vers 
nem „vers" többé. A kulcsszavak funkciója megváltozott, s őt maguk a kulcsszavak 
is megváltoztak. Itt nincsenek szép szavak, nincsenek hangulatos, önmagukban is 
bódító, parfümös szavak. S nincsenek kéjesen szép, zeneileg, hangulatilag nagy-
szerű , tökéletes szókapcsolatok, melyekkel okosnak, m űveltnek tűnhet bárki, aki le-
írja vagy használja, idézi őket, melyekkel udvarolni, hódítani, lefegyverezni, m űvel-
ten élcelődni lehet. Itt, sokak számára nyilván barbár módon, kegyetlenül, millió 
hasznavehetetlen darabokra törik a grammatikai szabályokból és a szép szókapcso-
latokból felépülő  költemény. A nyelvtani törvényszerűségek és a változatos, árnyalt 
igealakok helyett csupán a végtelenséggel mérhet ő  bizonytalanság — amely a legalap-
vetőbb egzisztenciális feltételekért sóvárog, s a maga tehetetlen módján küzd is —
jelenik meg az egyetlen alak, az infinitívus képében. A f őnévi igenév eddig a nége-
rek, indiánok, itt az „állandó vagy id őleges letelepedés"-re kényszerül ők, kétkezi 
munkások 

„kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én nem látni új látóhatár 
én menni külföld" 

kivándorlók, a „portable haza" megpróbáltatásaira kényszerül ő  modern nomádok 
„ábrázolását", helyzetének jellemzését szolgáló irodalmi, nyelvi eszköz. 

Ahogy itt a költő  nem arra összpontosít, fecsérli energiáját, hogy metaforákat 
keressen —ennél aszónál valószínűleg nem véletlenül éppen Balázs Béla egyik 
mondata jut eszembe: „minden szó metafora eredetileg" —, éppúgy nem célja, hogy 
titkokat tudó bölcs legyen, s hogy örök igazságokra törekedjen. Esetleg csak egy 
igazságra törekszik, a pillanat igazságára, de ennél valószín űbb, hogy nem is tö-
rekszik semmire, verse csak van, de ezért még nem kell szeretni, s őt éppen szeretni 
nem kell, nem is lehet. Mert: a költ ő  nem akar szépen énekl ő  csalogány lenni, aki 
a tökély és a lelki gyönyör okos, ért ő  ismerője s tudósa is egyben. 

Itt a vers inkább történet, eset, kóreset. Rákos kóreset, akárcsak azok, akik 
„benne vannak", akikr ől már-már a cinema verite részletességével és az értelmi-
ségi hol adatrögzítő, tényközlő  pontosságával, hol tragikomikus groteszkségével 

„mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő  
nyele kiáll" 

fгбdott szociológiai—tanulmány—újságcikk—monológ—VERS. 
Az írásban sokszor fellelhető  tagadásból nem az következik, hogy a Kormány-

eltörésben antivers, a m űfaj formai, külső, vizuális vagy szándékosan logikátlan, 
abszurd elemeiből építkező  belső  logikája értelmében. Inkább azt mondanám, hogy 
elkötelezett, s ilyen értelemben pátos, tendenciozus VERS, ami semmiképpen sem 
jelenti, hogy megadott rendeletekbe és programokba, vezércikkekbe és beszédekbe 
foglalt receptek nyomai fedezhet ők fel rajta. Pártossága, programja a bels ő , emberi, 
spontán reagálásban van, az érzelmek és a költészet tudatos „hullaaukciójában", a 
„költбi" kacat kiárusításában, vagy ahogy Domonkos még 1962-ben írt esszéjében 
— A vers fetisizálása —áll: „a vers meztelen tárgyak érintésekor születik, akkor 
is, ha távozik belőled a fáradt anyag", és a „költ ő  (nálunk tartalmatlan fogalom) 
kora legnagyobb egoistája", mert „gyilkossággal váltja meg életét". 

Ez a VERS gyilkosság, amely a sorokat végigszántó olvasónak talán nem is 
ígér új, eddig sohasem-hallott, sohasem-olvasott felismeréseket, konklúziókat, de 
minden egyes pontján döbbenetes és ezért tiltakozást vált ki, a vers „mondaniva-
lója", igazsága ellen, s a „vers" ellen is. „Eltöri", megsemmisíti a „verset", a szépen 
csengđt, a kimunkáltat, a míveset, a tökéleteset. A költ ő  — érezzük a vers elemen-
táris erejéből — itt nem játssza a költőt, nem fénylő  házikabátban, szivarozva 
„alkot", hanem a halál demoklészi kardjával feje felett — fejünk felett. 

S ezt csak így kormány(vers)eltö гбsben lehet — hitelesen, er őteljesen — kife- 
191 jezni. 



thomka beáta 

a szövea 
v 

csendje 

A költői. szöveg két csend között helyezkedik el. 
A szöveg artikulálását megel őző  némaság és az utána beálló csend között. A vers 
utáni csendben benne van az elhangzott szöveg többlete; a valódi többlet hordozója 
mégis a vers előtti csend. 
Ez a csend tartalmazza minden költ ői szöveg, minden ki nem mondott szó lehet ő-
ségét, a kimondás/kiejtés tapasztalatának emlékét, amely emlékként gazdagabb ké-
pességekkel rendelkezik, mint maga a KIEJTÉS. 

A különböző  telítettségű  csendek érintési pontjaiban, határvonalain rögzít đdő  köl-
tői szöveg meghatározza, befolyásolja ezeket a NÉMASÁGOKAT. 
Mennyiben határozzák meg azonban a költ ői szöveget az őt körülvevő  némaságok? 
S vajon a költői szövegnek mint LETT SZŐNAK megvalósulásához nem elegend ő-e 
egy egyszeri KIEJTÉS emléke? 
Egy leírt szó valamikori kimondásának tapasztalata? 

A leírt zó és a kлmondatt szó, a szöveg (néma olvasasa) csendje és a г tikulálása áli-
nak itt szemben egymással a költ ői szöveg/szó megvalósulásának két lehetséges vál-
tozataként. 

A költői szöveg megvalósulásának kutatásakor az eredeti GONDOLATHOZ kellene 
visszatérni, amely az írás által szöveggé rögzítve belül marad a GONDOLATI NÉ-
MASAGON. (A gondolati némaság ARTIKULALT CSEND: lényegében függ össze 
egy sajátos néma artikulációval, amelyet továbbad az irodalmi szövegnek is.) 	. 
A következő  mozzanatban kerül sor a kimondás (megkérd őjelezett) fázisára, amely-
ben a leírt szó elszakadva AZ ABSZTRAKT ECHÓK FELIDÉZÉSÉNEK lehet ősé-
gétől, leegyszerűsödve, beszélve, (csak egy módon kimondható) kiejtett szó lesz. 

Ha ezt a mozzanatot az (önmagunknak való, néma) olvasás helyettesíti, teljesebbé 
válik a kapcsolat a 	 . 

GONDOLAT -írás --SZÖVEG és az OLVASAS -  GONDOLAT 
között, határozottabbá a hatások, er ővonalak rácsrendszere. 

A költői lényeget hordozó gondolat a .némaságból egy artikulált csenden keresztül 
jut el a kiejtés tapasztalatait absztrakt echókká növel ő  képzelet dominaciojaig a le-
írt szövegben — (a költ ői szövegnek talán csak a zenei szöveghez, kottához, partitú-
rához hasonló, önmagát tökéletesen megvalósítani/tolmácsolni tudó sajátságáról van 
szó, amelyet a zeneértő/szövegértő  számára a LETT JELEK RENDSZERE NÉMf1N 
is továbbítani tud). Ezen a ponton épül egymásra a leírt szöveg és OLVASASA, 
mert a leírással magával még nem realizálódhatott a költ ői lényeget hordozó gon-
dolat. Olvasással, továbbírással sem. 
A költői szöveg kiteljesedését az olvasást követ ő, az olvasáshoz kötődő  GONDO-
LATI AKTIVITÁS CSENDJE jelenti. 

Míg ez a gondolati csend a szöveg csendjévé vált, nemcsak a költ ői lényeget kap-
csolta szervesen össze a költ ői szót körülvevđ  csenddel, hanem a HANGOT is a 
csendhez, önmagához kötötte. A költészet ezen az úton haladva a hallgatást közelíti 
meg. Bachelard szerint a költői szöveg hanganyaga mint lehetőség, kívánság, vágy 
tökéletesebb a kiejtett hangnál (mint ahogy a gondolatilag - még csak — megsej-
tett szó is többet mond a leírt sz6nál). 

Bachelard: 
A LEÍRT SZÓNAK HATALMAS ELđNYE VAN A KIMONDOTT SZ0VAL SZEM-
BEN... 

A leírt szó kimondásával bizonyos szempontból összevethet ő  ennek képi realizálása 
is. A KIMONĐASHOZ hasonlóan, de más szinten kerül szembe a leírt szó a két 
dimenziós, képi megjelenítéssel. A két fajta megvalósítás (képzeletbeli) összevetésére 
egy (szürrealista) szcenárió „KÉPEI" kínálkoznak. 

Antonin Artaud: A kagyló és a klerikus 
A Ni ELđTTE ALL ÉS FIGYELI. A FÉRFI RARONT ЕS LERANTJA BLÚZAI, 
MINTHA KI AKARNA TÉPNI A MELLEIT. A MELLEK AZONBAN KAGYL6- 
HÉJAKKÁ VALTOZNAK. A FÉRFI KITÉPI A HÉJAKAT ÉS FELLENDÍTI AZ 
ÉGRE, AHONNAN A HÉJAK TELJES FÉNNYEL RAGYOGNAK. 

Claude Mauriac: 
A szavak ereje Antonin Artaud-ná1 teljesen meghaladta a filmbeli realizálás lehető-
ségeit. 

Antonin Artaud: A vérengző  szenvedélye 
FÉLIG NYITOTT SZAJANAK MÉLYBŐL, SZEMPILLAINAK TÉRKÖZEIBEN 
FÉNYLđ  FtSТđK SZALLNAK FEL, S AZ EKRAN EGYIK SARKABA TđMO-
RÜLVE A VAROS DISZLETÉRE EMLÉKEZTETŐ  VALAMIT KÉPEZNEK. A FEJ 
TELJESEN ELTÜNIK, A HAZÁK,, VIDÉKEK ÉS VAROSOK ÁTOLVADNAK 
CSODALATOS ÉGI LAGTJNAK FANTASZTIKUS KČSRKÉPÉT, FORRб  SZTALAK- 
TITEKTŐL IZZŐ  BARLANGOKAT KÉPEZVE, S E BARLANGOK ALATT, E FEL-
HÓK KđZOTT, A LAGÚNAK KđZEPETTE MEGJELENIK EGY HAJO SZILU-
ETTJE, AMELY FELVÁLTVA HALAD AT A VAROSOK FEHÉR ALAPJAN, FE- 192 



HÉR, A VIZI()K DISZLETÉVEL SZEMBEN, AMELYEK HIRTELEN FEKETÉRE 
VALTANAK. 

Nem technikailag lehetetlen az Artaud-féle LEIRT SZb megvalósítása az ekránon. 
Technikailag a film mind többre képes, és fantáziája már-már meghaladja az „em-
beri" fantáziát is. Azok az átmenetek, átolvadások, amelyeket a költ ői képzelet igy 
a leírás, a fizikai realizálás tempójához mérten lassított le, a képzeletben számtalan 
módon mehetnek végbe. Az a kiválasztott mód, ahogyan egy adott filmben megvaló-
sulnak a költői víziók, lezárja a lehetőségeket, választ, egyszerivé teszi a láttatást, 
egyetlen irányt jelöl ki a résztvev őknek a továbbgondolásra, BEFEJEZI a víziót, 
mozdulatlan képpé változtatja. Míg a költ ői szcenárió szövege számtalan irányban 
gondolható tovább, realizálása csak egyet kínál fel. 
A leírt szó vízióit, álmodozását sem hang, sem kép tovább nem írhatja. 

Paul Valéry: 
OLVASD, A K ČSLTEMÉNY AZ A/Z/ /IDđ/TARTAM, MIG AZ ELđKÉSZITETT 
TОRVÉNYT BELÉLEGZEM; ÉN LÉLEGZETEMET ÉS HANGOM GÉPEZETEIT 
NYÚJTOM; VAGY CSAK LEHETđSÉGÜKET, AMELY MEGBÉKÉL A CSEND-
DEL. 

Bachelard-nál a költ ői szöveg VALAMILYEN FEКER LELEGZES EGY NÉMA SZI-
NOKLATBAN. Nem „néma szónoklat", még csak „szónoklat" sem, hanem egy 
megfoghatatlan (láthatatlan) „fehér lélegzés". 
S végtére, ha adva van a „leírás" és a „kimondás" kétféle lehet ősége, tehát nagy-
részt önkényes is a választás, miért esik szinte mindenütt a néma, hangtalan leírásra 
(és olvasásra)? S miért éppen a csend és nem a beszéd, a hang, a SIKOLY annak az 
aktivitásnak lényege, amely részben ugyanazon anyag által valósul meg, mint a min-
dennapi beszéd, ez a teljességgel „emberi" megnyilvánulás? A kérdések önmaguktól 
kínálkoznak az eddigiek antitéziseiként. 

Bachelard egy láthatatlan, megfoghatatlan „lélegzést" jelöl meg a költ ői szöveg 
lényegeként, egy INTERVALLUMOT valamilyen „néma" szónoklat közepette. 
Valéry IDđTARTAMOT emit. 
Sartre már egyenesen szembehelyezi az irodalmi tárgyat a NYELVEZETTEL, a 
BESZÉDDEL: 

... ES AZ IRODALMI TÁRGY, NOHA A NYELV ALTAL VAL ІSUL MEG, SOHA-
SEM ADOTT A NYELVEZETBEN;ELLENKEZđLEG, TERMÉSZETÉNÉL FOGVA 
CSEND ÉS A BESZÉD KÉTSÉGBEVONÁSA. EL LEHET OLVASNI VALAMI 
KÖNYVBEN SZAZEZER EGYMAS MELLÉ SOROLT SZОT ANÉLKÜL, HOGY A 
MG  ÉRTELME FELTđRNE;  AZ  ÉRTELEM NEM SZAVAK MENNYISÉGE,  HA-
NEM AZOK ORGANIKUS EGYSÉGE. SEMMIT SEM TETTÜNK, HA AZ OLVASD 
NEM HELYEZKEDETT — KALAUZ NÉLKÜL — EZZEL A CSENDDEL EGY 
VONALBA. 

Sőt az olvasótól is azt követeli, hogy mintegy felkészülve már a kezdetnél helyezked-
jen belé, vegye át azt a lényegi fluidumot, ami a csend. 
A csend tehát nem a költészetre ráer őszakolt, külső  csend, hanem magából a költői 
gondolatból, a leírásból, a költészet szövegi lényegéb ől eredő  sajátság. 
És nem egy izoláló, mozdulatlan közeg, mert hordozója minden kimondás, minden 
artikulálás lehetőségének. 
Inkább: készenlét, feszültség, termékeny várakozás. 	 . 

S újból a kérdés: miért nem sikoly? 
Holott a sikoly minden bizonnyal korábbi, kezdetibb, mint bármelyik más önkife-
jezési mód. 
A sikoly talán azért marad mégis kívül a költészet lényegének meghatározásából, 
mert nem képvisel teljességet, mert nem összetev ője, sajátsága egy gondolati aktivi-
tásnak, amely megteremti a költ ői szöveget, nem rögzíthet ő  olyan közvetlenséggel, 
mint a csend, amely már-már azonosul a gondolattal. 

Bachelard: 
A LEIRT SZОNAK HATALMAS ELŐNYE VAN A KIEJTETT SZOVAL SZEM-
BEN, MERT ABSZTRAKT ECHÓKAT IDÉZ, MELYEKBEN GONDOLATOK ÉS 
ALMOK TÜKRđZŐDNEK. A KIEJTETT sZO TOL SOK ERŐT KŐVETEL, TOL 
NAGY JELENLÉTET, S MEGSÉRTI TELJES URALMUNKAT SAJAT TUNYA-
SAGUNK FŐLŐTT. VANNAK IRODALMI KÉPEK, MELYEK MEGHATAROZAT-
LAN, CSENDES GONDOLKODASRA KÉSZTETNEK. EKKOR ÉSZLELJÜK, 
HOGY A CSEND A KÉP SZERVES RÉSZÉVÉ VALIK, S MEGADJA MÉLYSÉ-
GÉT. HA A CSEND ÉS A VERS EME EGYESÜLÉSÉT AKARJUK TANULMA-
NYOZNI, NEM ALAKITHATJUK EZT AT A SZÜNETEK ÉS FELKIALTASOK 
LINEARIS DIALEKTIKAJAVA A SZAVALAS ALATT. MEG KELL ÉRTENI, 
HOGY A CSEND ELVE A KŐLTÉSZETBEN REJTETT, TITKOS GONDOLAT. 
AMINT EGY GONDOLAT ELREJTŐZHET A KÉPEKBE, HOGY AZ ÁRNYÉKBÓL 
FIGYELJE AZ OLVASOT, A HANGOK ELHALNAK, KEZD ŐDIK AZ OLVASAS, 
LASSAN •AZ  ALMODOZO OLVASAS. A GONDOLATOT KUTATVA, AMELY A KI-
FEJEZÉS RÉTEGZđDÉSÉBEN REJTđZIK, ALAKUL A CSEND GEOLOGIAJA. 
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fekete  eivfra 

kassák lajos 
máglyák 
énekelnek 

A szabad vers kompozicionális lényege maga a költői gondolat, pontosabban a 
kötetlen áramlásban felfogott gondolat, amely ilyen körülmények között nem meg-
határozottja, hanem meghatározója is és közvetlen megtestesít ője is a vers szerkezeti 
alakulásának. A költői gondolat sorsa itt nincs determinálva, hiszen alakulása nem 
előre megszabott konvencionális formák szerint történik, hanem az alkotás pilla-
natnyi szükségszerűsége alapján. E szellemi aktus lényege tehát, a küls ő  kényszer 
alóli felszabadultság. A költő  függetleníti magát, de ezáltal nemcsak alkotói szub-
jektuma önállósul, hanem az a feldolgozásra szánt anyag is, amely e felszabadultsá-
got éppen a gondolat kötetleh áramlásában valósítja meg. A szabad vers elvet min-
den szigorü fegyelmezettséget, és mert nincs többé közös rend és egyöntet ű  forma, 
maguk a gondolategységek sem viszonyulnak egymáshoz formai elkötelezettként. 
Ez pedig annyit jelent, hogy versbeli mozgásuk sohasem az el őző  egység pillanatnyi 
helyzetéhez igazodik, hanem kizárólag ahhoz a bels ő .  törvényszerűséghez, amit al-
kotói ösztönnek nevezünk. A költ ő  új légkörben, új normák szerint alkot. 
Versét feldarabolja és olyan önálló közlési egységekre tagolja, amelyek a klasz-
szikus versrészletek láncszerű  kapcsolódásával ellentétben montázsszer űen sorakoz-
nak fel a műben. „Május I. (Az élet föltarajosodott, mint valami vörös kakas.) 
Kiáltás és mozgás. Szirénák. Valahol föleresztettek egy világító rakétát. Rikkancsok 
harsogó (brosüгákkal. Az ég baldachint mosolyog.) Autó. Gyárkürtökön búgnak a 
kürtök. (A nap fölfelé repül.) Gyerekek nevetnek a szell őzđ  iskolák előtt. Valaki a 
kövezetre terítette csodálatos köntösét. („Az ilyen szerkesztési technika természetes 
következménye a költő  ösztönös alkotásfolyamatának, hiszen azzal, hogy megsem-
misül minden eddigi szabályszerűség, már eleve létrejön egy olyan elasztikus moz-
gástér, amelyben a költ ői tudattartalom szabadon választhatja a filmbeli gyorsvá-
gást realizálódási formaként. A képek fokozott ütemben változnak úgy, hogy a vers 
tartalmilag is, szerkezetileg is ritmikus játékká alakul. Az egymástól lényegesen el-
térő  asszociációs képzetek a képzelet dinamikus csapongásával sodródnak szomszé-
dos helyzetbe. Kölcsönös elkötelezettségük azonban nem ebb ől a külsőségből, vagyis 
nem külső  egymásmellettiségükb ől adódik, hanem abból a közös szerepvállalásból, 
amellyel minden önálló közlési egység ugyanazt a pszichikai magatartást igyekszik 
felszínre hozni. A szabad vers ilyen értelemben tagolható filmbeli jelenetekre, vagyis 
a hatáskeltés szempontjából harmonikus összhangban álló képsorozatokra. A képek 
minden jeleneten belül azonos célt szolgáinak, maguk a . jelenetek azonban hol ki-
egészítői, fokozói, hol pedig teljes megtagadói egymásnak. A vers így nem egyetlen 
szerkezeti középpontra épül, hanem annyi id đleges alapegységre, ahány hangulat-
változást a költđ  alkotásfolyamata felelevenít. Az alapegységek határán túl. minden 
gondolati elmozdulás a szabad vers sajátságaival összhangban történik, vagyis az 
egyedi közlési egységek bels đ  szerkezete éppen olyan felszabadultságot testesít meg, 
mint az együttesen vizsgáit közlési egységek küls đ  felépítése. 

Kassák emigrációs eposza, a Máglyák énekelnek expresszionista képalkótással 
valósítja meg ezt a harmóniát. Forma- és stílusszabadságot forraszt eggyé ügy, hogy 
az expresszionizmus felszabadultságát nem azzal teszi érzékelhet đvé, hogy korlátlan 
mennyiségű  közléselemet halmoz egymásra, hanem azzal, hogy kifejéz őeszközeit a 
lehető  legminimálisabbra csökkenti. Az expresszionizmus stílusa ezáltal lesz ellen-
tétes irányú, hátraható, redukáló jellegű. Maga . a „szó is más tartalmat kap. A leíró, 
kutató szó elmarad. Nincs számára többé hely: Nyíl lesz. A tárgy bels ő  részébe ha-
tol és ezáltal lelket ölt. A dolgok eredeti képe kristályosodik ki. Aztán elt űnnek a 
hézagpótló szavak. Az ige kib ővül és megerđsödik, s csak a világos és valóságos 
értelmet tükrözi ” A költđ  félretesz minden felesleges cifraságot. Amit elfogad, az a 
gyökereiben megragadott valóság. Ehhez közeнt, ezt próbálja ábrázolni arról a 
szemléleti síkról, ahol a valóság tér- és id őkorlátokon kívül jelenik meg, tisztán, 
érintetlenül, elemi állapotban: 

,— Kasimir Edschmodi Az expresszionizmus költőiségérđi 

Gyakori az egy elemre redukált szó-mondat. Ennek hatóereje ugyanis nem a 
vízszintes síkban, tehát .nem a többi mellé:" sorakoztatott elem 'kölcsönhatásában 
merül ki; hanem kizárólag abban a függ őleges mozgásban, amely a szó tartalmát 
tárja fel. A tömörítés mindig egyfajta kónkretizálás. Eszköz a költ ő  kezében, hogy 
kitapintsa a dolgok ütőerét, iránytű  a „hamis valóság fülledt kényszerében", hogy a 
vers, a megszokásból elfogadott. tények helyett igaz, valós értékekre épüljön. A 
Kassák-költeményben ezek az aprólékos körülírásoktól függetlenített elemek  611-
nak össze egységes képsorozatokká, és mert a vers tíz hangulatváltozás tükörképe, a 
költői tudattartalom is ugyanennyi strukturális ponton rögzít ődik. Táblázatunk azo-
kat a határértékeket, jelöli, amelyek nem szigorú elzárkózásokkal ugyan, de finoman 
árnyalt átmenetekkel mégis. érzékeltetik az egymástól, különválasztott hangulati 
közlési egységeket. 194 



KIINDUL6PONTJA: 
hangulati közlési egység: 

„Milyen vándorok vándorolnak./ Történések láncot 
örvénylenek a kék sátor alatt./ 0, élet. Megélés. Föl-
élés."/ 

„ 	 „ 	„Elmentek, öccse karanfogta az utcán. Szinte maga 
fölé póznázta. /A nap hideg arannyal verte a várost./ 
Eldobott gesztussal: /Látod? Ugyanaz a rothadás!/ S 
a fák, a házak, a nagy deszkakupuk lsmer ős ábrázattal 
jöttek a szemeikbe ..." 

„ 	 „ 	„Napok kék sátrakat dideregtek./ Indulatok lobogtak. 
Rikkancsak vörös betűtranszparenseket üvöltöttek: 
/Politikai gyilkosság Berlinben!!' 

„ 	„A halálos csönd azonban ett ől sem oszlott szét a bol- 
tozat alatt: A fekete végzet felült a tornyokra. S na-
pokig senki sem tudta, hogy honnan kezdje a dolgát./" 

„ 	 „ 	„De bárkás autóikon elindultak a vörösre ijedt fu- 
tárok./" 

„ 	„Horizontok földombosodtak, és egyetlen völgyben 
sírt és heurékázott minden. !Felzaklatott színek bele-
tartkáztak a színtelenségbe./ Valakinek megint sikerült 
az előtérbe ugrania: /Fegyverbe! Fegyverbe!/" 

„ 	„ 	„Május I. /Az élet föltarajosodott, mint valami vörös 
kakas.!" 

„Nehéz, fekete drapériák szakadtak le a plafonról. /A 
lány megtépte a haját a rémületében./ Az ember leej-
tette a fejét:/ Elértük az estét és megint a régi nóta./" 

„ 

	

	„Mintha száz helyen egyszerre késelték volna meg, föl- 
ordított a vörös város: !Ellenforradalom!"/ 

„Az orgonák egyre érthet őbben orgonáltak s a fölsza-
kadt hangok néha megálltak a kék /hegyek fölött, 
mint valami csodálatos táblák: /A vakok ma elérkez-
nek a világosság forrásaihoz."/ 

Ha a versnek ezt a hullámzását koncentrikus körökkel ábrázolnánk, a forradalmi ak-
ciótól, vagyis a mű  központi problémájától legtávolabb es ő  körgyűrűt maga az első  
képsor jelentené. Ami ebben a szövegkörnyezetben er őteljes hangsúlyt kap, az még 
nem a forradalmi tett, hanem a forradalmi tett elé helyezett színfal, pontosabban az 
az elbeszélt esemény, amely egyedi jellegével csupán utal a mögé rejtett dolgokra, de 
azokat még nem teszi teljesen magáévá. A hangulati telítettségnek ez a zéruspontja. 
Innen indul ki; ide tér vissza és itt halad át minden ezt követ ő  hangulati kilengés 
egészen addig is pillanatig, amíg az egész bels ő  mozgás nem csap át egy távoli világ, 
imaginárius világ légkörébe (X. hangulati közlési egység); A vers els ő  szakasza 
egyetlen állóképbe tömörül, és míg fel nem nyílnak a forradalmi tett végtelen pers-
pektívái, addig a történések térbeli helyzetét e szigorúan lesz űkített kör határozza 
meg. A dolgok itt kizárólag önmagukért léteznek; a táj azért, hogy saját létét iga-
zolja, a költő  által teremtett fiktív történet pedig, hogy önmaga bels ő  életéről tájé-
koztasson. Közömbösségüknek feszültségteremt ő  ereje van, és ha a vers mérsékelt 
közege nem is fordítható le forradalmi nyelvre, vihar el őtti tompa nyugalma mégis 
előre jelez egy kés őbbi lendületes akciósorozatot. A metafora itt nem leírt tény, 
hanem megérzéssel kitapintott átértékelés, hiszen a szavak értelmi anyaga helyett 
feszültségtartalmuk helyez ődik új érzéki területekre. A vihar el őtti csend vihart 
jelent, amely folyamatos történéssé csak a vers második szakaszában alakul. 

Kassák reflexiói egy körgyűrű  területével közelebb kerülnek a vers tulajdon-
képpeni központjához. Mozgások oldódnak fel láthatatlan kötelékekb ől, tettek in-
dulnak meg örvényl ő  utakon, parányi sejtek jönnek kifinomult rezonanciával, és a 
vers, megtörve eddigi passzivitását —életre kel. Rejtett dolgok hozzák felszínre ön-
magukat, és ami valamikor puszta megsejtés volt, az ezen a ponton egyetlen foga-
lommá sűrűsödő  konkrétum. A vers lényeget takaró színfalai elt űnnek. Bekövetke-
zik a teljes légkörcsere, amelynek leírt tényei már nem azért jelent ősek, mert áttéte-
lesen utalni tudnak valamire, hanem azért, mert ezeket az utalásokat most ők ma-
guk testesítik meg. Amilyen laza kapcsolat van megsejtés és konkrétum között, 
Olyan kevés szállal köt ődik egymáshoz a vers els ő  két képsora is. 

A vers második szakasza leírással indul, de mozaikképei között már ott rejlik 
az az elejtett gondolat is („Látod? Ugyanaz a rothadás. "), amely a vers további 
áramlását a költő  által kijelölt mederbe sodorja. Mint parányi sziget, úgy kapaszko- 
dik meg ez a gondolat a többi közlési egység élénk forgatagában. Tömörsége szinte 
félelmetes, hatóereje pedig annyira szuggesztív, hogy a körülötte összefutó, „külön- 
ben feltöltetlen" verselemeket is mélyen, a lényegükig átjárja. A könny ű  fajsúlyú 
Leírás így lépi át önmaga funkcionális szerepvállalását és kapcsolódik be a m ű  las- 
san egységesülő  hangulatába. A következ ő  ilyen gondolategységig már nem hosszú 
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tükrök között, fölszúrt ormánnyal térdelt a templom./ Csönd. Mély utcákból bibliás 
asszonyok goanbolyítatták ki magukat, át a lilás, hidegsarga. /világassagon.") ismét 
elsimulnak a vers leíró jellegű  hullámai, majd helyükre újabb áttetsz ő , egészen kö-
zelre mutató gondolatok kerülnek. „Majd együtt. Megpróbáljuk ezt a parlagot is be-
vetni. /Sokszor gondoltunk felétek. De csak kínlódik az ember ebben a pocsolyá-
ban. Nem látjwk! az utakat" A .tartalom többször is körbejárja ezt is szenkezetet; 
ismétlődéseket futtat egymásba olyan gyors ütemben, hogy a két összeüt ődő  kife-
jezésforma végül is teljes arányt cserél. Elt űnnek az expresszionista képkeretet 
kitöltő  leírások, és a vers második szakasza, ellentétben az indítással, egy minden 
mellékzörejtől mentes politikai-ideológiai elmélettel zárul. Az elméletet tett követi, 
és mert a hangulat hű  tükörképe a tettnek, a vers cselekményfonalát követve az is 
mind nagyobb magasságba szökken. A forradalmi akció még csak el őkészületben 
van, de kisugárzó ereje máris olyan intenzív, hogy a vers elszórtan felbukkanó álló-
képeit is lassan maga felé fordítja és forradalmi tetté transzformálja. Míg az el őző  
egység környezetrajza csak hangulatilag azonosult a történéssel, addig a harmadik 
versszakaszé már cselekményességben is. „Utcák hisztérikusan felcsuklottak..., 
Sárga házakból kinyelvezett a rémület ..., Az es ő  nagy csöppekben esett. /S a város 
tüzeket vajúdott a szürke pocsolyákban." Nincs többé „hideg'', „közömbös", „ön-
célú" elem. Minden költői megnyilatkozás egyazon tömbbe tömörül, egyazon szerke-
zetet szolgál. A vers hangulata azonban még mindig nem egységes. Forradalom és 
ellenforradalom harcol egymással, aminek eredményeként hol hit, hol pedig bizony-
talanság kerül a hullámzó hangulat élére. Változást csak a vers negyedik szakasza 
hoz. Egy hirtelen, nercvárt fordulat kettétöri a már-már vezet ő  szerephez jutó for-
radalmi áramot, és az negatív irányba, mélyen a vers hangulati zéruspontja felé 
zuhan. De a felkavart kedélyek új perspektívát követelnek; teret és lehet őséget a 
megmozgatott dolgok kivitelezéséhez, tiszta légkört és megfelel ő  körülményeket a 
forradalmi eszme valóra váltásához. A kilátástalanság merev gátjai felszakadnak és 
a történés ismét nyílt pályára fut. Ez a vers ötödik hangulati közlési egysége. Fe-
zitív előjelű  mezőben pozitív előjelű  hangulat áramlik, annál hatványozottabb 
ütemben, minél gyorsabban fokozódik a vers központi vonzóereje. A hetedik egység 
már gyűjtőlencseként rántja magához a közvetlen el őterében felhalmozódó feszült-
séget. Itt található meg á vers fókuszpontja. Sugárszer űen ide érkeznek be és su-
gárszerűen innen ágaznak szét azok a különálló hangulati szakaszok, amelyek a 
fókuszpontot megelőző  térségben pozitív, azaz forradalmi, a fókuszpontot követ ő  
mezőben pedig negatív, vagyis ellenforradalmi tartalommal telítettek. A vers hangu-
lata tehát két kategóriára oszlik, de ez nem jelenti azt, hogy az egyes kategóriák 
határán belül kizárólag azonos el őjelű . hangulategységek találkoznak. Ez a megha-
tározás csak relatíve érvényes, hiszen .a vers pozitív töltés ű  hangulatterében is ép-
pen úgy jelentkeznek idegen elemek, mint ahogy a vers negatív el őjelű  közege is ma-
gába fogad néhány, neki ellentmondó hangulategységet. Az egyoldalú kizárólagos-
ságröl maguk az egyedi közlési egységek sem tudnak. Változásukat a két el Іenpó-
lus vegyülési aránya határozza meg úgy, hogy a hangulat végleges csoportosítása is 
ettől függően alakul. Ha a pozitív töltésű  alapanyaghoz az alapmennyiségnél több 
idegen elem járul, akkorr a hangulati egyensúly kíméletlenül felbomlik és negatív 
töltést kap. Igy keletkezik a vers negatív er őtere, amely hasonló körülmények kö-
zött, hasonló módon változik át pozitív hatótérré. Abszolút harmonikus hangulat-
világa csak a vers hetedik egységének van. Ennek bels ő  tartalma teljes tisztaságra 
épül. Hit is bizonytalanság érzése nem keresztezi többé egymást. Ami az illet ő  sza-
kaszt kitölti, az a megszerzett biztonság, a forradalom . gy őzelme ugyanis teljessé 
teszi a világot és benne magát az embert is. „ünnep! Unnep! Ünnep!/ S ekkor egyet-
len vörös bandériummá tüzesedett a város./ Boltok ürességükre húzták a nehéz vas- 
lepedőket. Kiáltások késeltek. Kapuk öblögették / a gáttalan embertengert. Senki se 
fázott és senki se volt éhes./ Utcák k őmedrében láboltak a tarka oszlopok. /Mert 
úgy látszott, ezen a napon mindernki megtalálta ¢magát./" De a vers hangulati áram-
lása mégsem itt, ebben az egyensúlyi helyzetben rögzít ődik véglegesen. A szilárdnak 
és megingathatatlannak tudott biztonságvilág átlépi önnön harmonikus légkörét; és 
folytatja azt a megkezdett utat, amely ezen a ponton túl már nem a pozitív, hanem 
a vers negatív er őterében végzi örvénylő  mozgásait. A mellékelt grafikon világosan 
mutatja a következő  egység felépítését, végállomását és a többi hangulatszakaszhoz 
való viszonyát. 
Az abszcisszatengelyre az egyes hangulati közlési egységek terjedelmét vetítet-
tük: A szakaszkezdést pontok jelölik, az azokat összeköt ő  görbe pedig a hangulati 
hullámzást. Az ordináta feszültség-intenzitásról tájékoztat, és azt mutatja, hogy a 
verset tartó hangulati elmozdulásnak minden pontban más-más hatóer ő  felel meg. 
A nyolcadik közlési. egység pesszimista hangulata mélyen a negatív mez ő  belsejé-
ben nyugszik le. Körülötte mindenhol s űrű, vattázott csend. Semmi remény a me- 
nekvéshez. Marad az ellenforradalom mint egyedüli, elfogadható lehet őség. Ezt bi-
zonyítja a hangulat tovább-süllyedése is. Teljes fordulatot a vers kilencedik sza-
kasza hoz. A pesszimizmus felfokozottsága itt éri el maximális értékét, és amilyen 
magasra emelkedett a hangulat a forradalmi gy őzelem idején, most, az ellenfor-
radalom légkörében olyan mélyre ereszkedik. „Mi lesz velünk?! 0, mi lesz velünk?! 
/Kérdések hullazöld kígyókba meredtek. Emberek a fájdalom határtalanságát hord-
ták /magukban. S a csönd egyre ólmosabbá nehezedett az id őbenј" Mi lehet a kiút 
ebből a kilátástalanságból? Egy új, rögtönzött forradalom semmiképpen sem. Csak 
az idő  és a hit. Hit az időben, ami a pillanatnyi lehetetlent is képes testközelbe 
hozni, megfoghátóvá tenni, életre kelteni. A megváltás világa még távol van, de a 
távolság neon elérhetetlen. Tettekkel az is közelre hozható, jelenné formálható. A vers 
hangulati alakulása itt tér rá a plusz végtelenbe vezet ő  útra. 
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Nem fogod elhinni, Aranyos, de engem kezdettől fogva tulajdonképpen az 
idomított görények érdekeitek leginkább. Mindj irt els ő  nap, amikor megérkeztem, 
észrevettem .a táblát, meglehet ősen nagy sárga tábla, és piros betúkkel azt írja 
rajta, hogy „VÉRES PATKANYIRTAS — IDOMITOTT оОRÉNYÉKKEL". Lehet, 
hogy nem is ,piros betűkkel írja, a színeket mindig elfelejtem, a szöveget azonban 
pontosan megjegyeztem, de látod, arra már nem emlekszem, hagy van-e még vala-
mi a táblán, pedig egész biztosan írtak rá még valamit, ha mást nem, hát az 
igetőnek a nevét, alti beidomította• a görényeket patkányirtás пa. Ha leg'közelebb végig-
mész a Thököly úton, okvetlenül nézd meg te is, a tábla ott áll szemben azzal a kis 
könyvkereskedéssel, ahol egyszer megvettem neked azt az angol elbeszéléskötetet, 
magamnak pedig. Thomas Wolfe kétkötetes regényét: „Az id őről és a folyóról", 
amiből —szégyen és gyalázat — mindössze, ha negyven oldalt elolvastam, azt is 
legalább háromszori nekifutással, és tudom már, és lényegében nem is szégyellem 
túlságosan, hogy kezembe sem veszem többet azt a könyvet, mert annyira idege-
sít az a körülményes ... De nem is érdekes, szóval azt akartam mondani, hagy 
okvetlenül nézd meg azt a táblát, és jegyezd meg jól, milyen szín űek a betűk, 
meg azt is, hogy a patkónyakon és a görényeken kívül ír-e még rajta valamit. Én 
rengetegszer elolvastam és ugyanannyiszor elhatároztam, hogy bemegyek abba a házba, 
és megkérem, mutassák meg nekem az idomított görényeket, de folyton más-
napra halasztottam, mert én imadak mindent másnapra halasztani, és az igazság 
az, hogy máig sem néztem meg őket. Pedig még sohasem 1attam idomított gö-
rényeket, fogalmam sincs, hogy milyenek lehetnek, még csak közönséges görényt 
sem láttam soha. Néha már arra is gondoltam, hogy felhajtok valahol egy ter-
mészettudományi kézikönyvet, biztosan van ilyen, és alaposan áttanulmányozom 
a görényekről szóló részt, mégiscsak másképpen fogadják az embert, ha már .tud 
valamit a görényekről, de utána meg arra gondoltam, hogy az volna az igazi, 
ha az idomított görényeket véres patkányirtás közben láthatnám, amit viszont 
majdnem kizárt dolognak tartok. Nem értek ugyan hozzá, de nem hiszem, hogy 
a •görények publikum el őtt is hajlandók patkányt i гtani, enélkül pedig nem sokat 
ér az egész. Igy füstölögtem és vigasztaltam magam, és őszintén szólva nem is 
kutattam természettudományi kézikönyv után, a dolog azonban továbbra is vál-
tozatlanul nyugtalanított. Aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy tanácsot kellene 
kérnem valamelyik pesti ismerősömtől. Sok ismerősöm van Pesten, és meg vagyok 
róla győződve, hogy szívesen adtak volna tanácsot. Nem is hiszed, hogy az 
emberek mennyire szeretnek tanácsot adni. Én ezt már régóta tudom, és piszokul 
vissza is élek vele. Mindenkitől tanácsot kérek, ebben egyenesen verhetetlen 
vagyok, és tulajdonképpen ez .a magyarázata annak, hagy nekem olyan sok bará-
tom van. Persze, többnyire hülyeségekkel kapcsolatban kérek tanácsot, olyan 
ügyekben, amihez én magam sokkal jobban értek, s nem is érdekel, milyen taná-
csot adnak, de ezt gondosan eltitkolom, és sok barátom ezért szeret engem 
elsősorban. Csakhogy a véres patkányirtás idomított görényekkel egyáltalán nem 
hülyeség. Tényleg szükségem lett volna egy használható jó tanácsra. Feltelefonáltam 
néhány ismerősöгmet. És az egészb ől nem lett semmi. Tudhattam volna. Mert az 
ember nem ronthat mindjárt .idomított görényekkel valamelyik issner ősére, akivel, 
mondjuk másfél évvel ezel őtt beszélt legutóbb. Először jön a szokásos: „ótevagy?" „mi-
krojöttél?" „miértcsakmosthívszfel?" „találkoznunkkellene" „mikoris" , talánszerdán" 
„vagyinkabbcsütörtökön" „legjabblennehatórakor". Megette a fene az idomított gö-
rényeket. Ha valaki nem érzi meg, hogy nekem nem szerdán vagy csütörtökön 
van rá szükségem, hanem éppen most, mert komolyan tanácsot akarok kérni t őle, 
attól én már soha az életben nem fogak tanácsot kérni. Legalábbis görény-ügyben 
nem. Még a Testőr volt a legrendesebb. De hát ismered a Test őrt. Vele igazán 
nem lehet komoly dolgokról beszélni. Egyszóval magamra maradtam. Magamnak 
kell majd egyszer megoldani... 

Mi? Nem ismered a Testőrt? Dehogyisnem ismered. Rendben van, az idomí- 
tott görényekről nem szólak többet egy szót sem. De a Test őrt igenis ismerned 
kell, hiszen egyszer velünk volt az Astoria bárban. Igen, ő  az. Jó, elismerem, 
nem viselkedett éppen .a legfényesebben, elaludt, vagy legalabbis elaludt volna, 
ha még csak öt percig ülve marad, és folyton arr бl nyafogott, hogy neki holnap 
dolgoznia kell, de nem volt ő  mindig ilyen. Mikor megismertem, sokkal rendesebb 
volt. Sokkal piszkosabb is, de sokkal rendesebb is. Egészen konkrétan: piszkos volt, 
nem mosakodott. Emlékszem, egyszer elmentünk Pozsonyba, hogy a nemzetiségi 
államtitkárral beszélgessünk. Satortáborból jöttünk, és a Test őr még a szokásosnál 
is piszkosabb volt, és persze énes. V. J. tartott még velünk, őt nem ismered, 
ő  egy újvidéki újságíró, abban az id őben hosszú szakállt növesztett, és azt hiszem, 
főleg ő  akart mindenáron beszélni az államtitkával. Egyébként hármunk közül 
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— Mindent megírsz majd, 
ami csak történt? — kér-
dezte F. A., amikor el-
jöttem Pestrđl. 
— Igen — mondtam. 
F. A. sírt, és mindenfélét 
kérdezett tđllem, én pedig 
mindenre igent mondtam, 
holott jól tudtam, hogy 
semmit sem fogok írni ar-
ról, ami történt. Legfel-
jebb majd kigondolok Va-
lamit. De azt is csak F. A. 
kedvéért. 



tunk a bejárat felé, elöl V. J. aránylag tisztán, utána én két fokkal piszkosabban, 
és végül a testőr egészen piszkosan, elnyűtt strandpapuccsal alábán. A rend đrposzt 
egy telefonhívás után ibeengedett bennü ket, bár látszott az arcán, hogy egyáltalán 
nem tetszünk neki, utánunk is jött és gyanakodva figyelte, ahogy megyünk fölfelé 
a lépcsđkön. Észrevettük, hogy néz bennünket, egyszerre nevethetnékem támadt és lát-
tam, hogy a Testőr is majd szétpukkad. Sietni kezdtünk, hogy minél el őbb 
eltűnjünk a rendőr szeme elől, és akkor a Testőr 'bal 1abáról leszakadt :a strand-
papucs. Kitört belőlünk a röhögés, a Testőr fölkapta a szakadt papucsot és ro-
hantunk fel az emeletre, végigtámolyogtunk egy hosszú folyosón, V. J, meg-
botránkozva meresztette ránk a szakálláé, mi azonban zavartalanul röhögtünk 
tovább, és így fulladozva buktunk be  az államtitkárhoz, aki viszont ennek ellenére 
nagyon szépen fogadott bennünket, és mikor felénk nyújtotta üdvözl ő  testrészét, 
úgy tett, mintha észre sem venné a Test őr kezében a papucsot. Mindezt csak 
azért mondtam el, hogy lásd, milyen volt a Test őr valamikor. Később aztán 
hallottam, hogy megváltozott, de amikor végigtеlefonáltam a pesti ismerőseimet, 
mégiscsak ő  viselkedett legrendesebben. „Nagyon örülök, éppen egy nagyobb tár-
saság van nálam. Izé, nem volna kedved eljönni? Nem? Hát persze, te sohasem 
szeretted az ilyesmit. No, de várjunk csak. Mi lenne, ha pontban éjfélkor talál-
koznánk, mondjuk, a Váci utcában. Addig kirúgom ezeket." Ez egyenes beszéd 
volt. Mondhatnak a Test őrre akármit, gondolta-m, mégiscsak rendes fiú. És meg-
jelent pontban éjfélkor. Mégiscsak megváltozott, gondoltam letörve. „Test őrök ma-
radunk?" — kérdezte. „Igen" — mondtam, és megint jobb kedvem lett. Becipelt 
az Egyetem presszóba, és vodkát rendeltünk, mert azel đtt is mindig vodkát 
ittunk, ha csak tehettük. Egyszer Siófákon három napig egyfolytában nyakaltuk 
a vodkát, és minden este bementünk a Éden bárba, azzal a gondosan kitervelt 
szándékkal, hagy bepalizzuk az énekesn đt. Én valamelyik dubrovniki nagyszálló 
képviseletében szerzđdést ajánlottam volna neki, természetesen a Test őr tolmá-
csolt volna, és aztán ... Persze elügyetlenkedtük a dolgot. Szóhoz sem jutottunk, 
az énekesnőt máris elvitte valaki más. Pedig nagyon szerettem volna legalább 
igy éjszakára, mondjuk, szállodaigazgatót játszani. Nem mondom, hogy túlzottan 
eredeti ötlet volt, de nem volt rossz ötlet. Ezt az Egyetem presszóban újfent 
megállapítottuk, azt követ ően viszont a Test őr elkomolyodott, és valami olyasmit 
magyarázott, hogy ő  jelenleg igen bizalmas beosztásban dolgozik, és hát, izé, 
legjobb volna, ha mindjárt megegyeznénk, hogy a munkájáról nem beszélünk és 
nem kérdezek semmit. Eszem ágában sem volt bármit is kérdezni a munkájáról, 
de most, hogy figyelmeztetett, .folyton csak azon gondolkoztam, miféle bizalmas 
beosztásban dolgozhat. De hallgattam, mert én, ha csak egy mód van rá, 
tiszteletben tartom barátaim titkait. „Emlékszel araég" — .mondta kés őbb, hogy 
valamiképpen feloldja a kínos hallgatást —, „emlékszel még arra a részre, amikor 
a testőrök párbajoznak a sötétben, és egyszer csak egymásra ismernek?" „Persze, 
persze" — ,bólogattam szórakozattam. Emlékeztem; hogyne emlékeztem volna. Azel őtt 
néha órák hosszat beszélgettünk Dumas test őreiről, úgy tettünk, mintha tegnap 
olvastuk volna el a testőrtörténeteket, megjátszottuk, mintha még gyerekek vol-
nőnk, lelkesedtünk és hülyéskedtünk, s őt egy időben komolyan fontolgattuk, hogy 
fakardokat faragunk. Szeretem ezt a játékot, és id őnként már-гnár komolyan is 
veszem, ilyenkor megijedek egy kicsit, de eltökélt szándékom, hagy egyszer teljesen 
végigcsinálom, és megpróbálom egy-két napra elhitetni magammal, hogy ismét 
gyermek vagyok. Tudniillik van valami, amit le kellene ellen őrizni a gyermek-
koromból. Abban az időben sokszor álmondtam arról, •hogy repülök, pontosabban, 
nem is repülök, :hanem futok, de úgy, hogy hatalmasakat lépek, és a lábam 
éppen csak hogy érinti a földet. Jó, tudom, ilyesmir ől minden második ember 
álmodik. Nem is ez a Probléma, hanem az, hogy én nem vagyok benne biztos, 
hogy ezt tényleg álmodtam, néha meg mernék esküdni, hogy valamikor igenis 
könnyedén el tudtam rugaszkodni a földt ől, és négy-öt méteres léptekkel futottam 
egy végtelennek .tűnő  zöld réten. Ez az, amit egyszer le kellene ellen đrizni. 
„És 'azt mondják: hagyjuk az ellenségeskedést, le van ejtve a bíboros, a herceg, 
szóval mindenki, mi maradjunk meg test őröknek." „Persze, persze" — bólogattam 
még mindig szórakozottan, de utána hirtelen fejest ugrottam a témába, úgy, mint 
régen. Részletesen kifejtettem, hogy mit tettem volna én óbban az id őben. Először 
is két évre elvonultam volna a világtól valami félrees ő  helyre, és két évig egy-
folytában csak vívni tanultam volna. Ismerem magamat, tudom, hogy van 
érzékem a sportokhoz, két év nekem b đven elég, hogy tökéletesen megtanuljak 
vívni. Akkor utána vissza a nagyvilágba, egy szál karddal, és ha valaki görbén 
néz rám, tipp! ! , ;bele a hasába. Mondtam, mondtam, és mint már annyiszor, 
az egész ostobaságo.t kezdtem komolyra venni. Nem szeretek ilyesmivel dicsekedni, 
szerintem ez nem  is  méltó egy komoly íróhoz, akinek már három regénye 
megjelent, de nézzük csak, végs ő  soron... Szóval azt akarom mondani, hogy két 
év alatt tényleg komoly kardvívóvá képezhettem volna magam, és utána bele 
a nagyvilágba. „Tehát testőrök maradunk?" „Természetesen." Hát így váltunk el 
akkor. 

Másnap valakitđl azt hallottam, hogy az Egyetem presszó tulajdonképpen a pesti 
buzik gyülekezőhelye. Szörnyen dühös voltam a Test őrre, hogy ilyen lepra helyre 
cipelt. Gondoltam, felhívom telefonon és ezt közlöm is vele, megadta munka-
helyének a telefonszámát, de aztán mégsem hívtam fel, mert az volt az érzésem, 
hogy nem örülne túlságosan, ha .bizalmas munkakörében zavarnám. Kés őbb telje-
sen ,megfeledkeztem róla, felkeresett ugyanis Viktor, altit néhány héttel korábban 
a pécsi filmszemlén ismertem meg, és már akkor nagyon rokonszenvesnek talál- 198 



tam. Megkért, hogy ha Pestre jövök, hozzak neki „Joábot", de nem ezért találtam 
rokonszenvesnek, hanem, mert a fesztiváli zárófogadás ,alatt egyszer csak szó 
nélkül a nagyteremből a nyitott ablakon keresztül kiugrott a teraszra. A teraszon 
egyébként nem volt semmi különös látnivaló, ezt azért tudom, mert Viktor után 
én is kiugrottam az ablakon. Alig néhány ember lézengett ott, ők az ajtón jöttek 
ki, és .az egyik legnagyobb élő  magyar író feleségét nézték, 'aki sörösüveggel 
a fején táncolni próbált, de a sörösüveg csakhamar leesett és összetört. Viktornak 
persze nem hoztam „Joábot", csak sakkal kés őbb, így hát csupán néhány szót 
váltottunk a vajdasági magyar irodalomról, amit meglep ően jól ismert, utána 
pedig javasolta, hogy estére menjünk el az Egyetemi Színpadra, ahol „Film és 
szex" vagy valami hasonló címmel filmvetítéssel egybakötött el őadást rendeznek. 
đ  majd megvár engem a titkárságon. Elmentem. A titkárságon közölték velem, 
hogy Viktor a gépházban van egy emelettel feljebb. Tétován botorkáltam fel a lép-
csőn, végül az egyik ajtó mögül hagok hallattszottak: „az a jelenet kell, ahol 
a moziban  b.  . .-nak"  — kiabálФa valaki. Hárman vagy négyen voltak a géphában 
és éppen Bergman „Csend" című  filmjéből válogatták az alkalomnak megfelel ő  
jeleneteket. A műsor különben, amint azt kés őbb láthattam, eleggé szemérmes 
volt — részletek a „Csend"-b ől, ,a „Nagyítás"-ból, a „Viridianá"-ból és még 
néhány jó filmb ől — a közönséget azonban vonzotta a cím, és a néz őtér zsúfolásig 
megtelt, ahogyan azt mondani szokták. Az el őadás után tizenvalahányan egy 
közeli kocsmaba mentünk. P. P. is velünk jött, és sokáig úgy tett, mintha hozzám 
tartozna. P.  P.  még kiskorú, és ma sem tudom, hogy kicsoda, micsoda és mit 
csinál tulajdonképpen, a filmesek körül forgoládik,es állítólag rövid ideig mez-
telenkedik Jancsó Égi bárányában. Nekem Kovács Sándor barátom mutatta be, 
amint megérkeztem Pestre, közölte is vele, hogy alkalomadtán egy-két éjszakát 
nálam alhat, amiről én is biztosítottam. Kovács abban az id őben készítette rövid-
filmjét a szemetesekr ől és a szeméttelepakr ől, de nem hiszem, hogy P. P.-nek ott 
bármi keresnivalója lehetett volna. Mármint a filmen. Én akkor meg nem tudtam, 
hogy P. P. kiskorú, csak amikor két rend őr jött be éjfél körül abba a kocsmába, 
ahova a "Film és szex" után elvonultunk, akkor súgta meg, hogy nincs személyi 
igazolványa. „Semmi baj" — nyugtattam meg, — „majd azt mondom, hogy velem 
együtt jötitél Újvidékről." Erre ugyan nem került sor, a rend őrök nem igazoltattak 
bennünket, de azért én komolyan gondoltam, amit mondtam. P. P. akkor este mégis 
az egyik ifjú filmrendezővel ment haza, holott titokban arra számítottam; hogy 
nálam fog aludni. Kés őbb, amikor erre vonatkozóan egy-két epés megjegyzést 
tettem, P. P. azt bizonygatta, hogy csak hazavitette magat a rendez ővel, és ennyi 
volt az egész. 1Js én, amilyen hülye vagyok, mindent elhiszek a n őknek, ezt is 
bevettem. De ez régen volt, és akkor még nem ismertelek téged, Aranyos, és nem 
is ez a fontos, hanem ami kés őbb történt. A társaság hátramáradt része mindenáron 
bárba akart menni, e1óször a Szép Ilonában próbálkoztunk, ahonnan „Nem nekünk 
való társaság — itt Albert Flórián ül, igen-igen nyúzottan!" felkiáltassal fordul-
tak vissza, akik elsőként léptek be, és végül a Casanovában kötöttünk ki. 
A Casanova kimondottan remek hely, csend van és hangulatvilágítás, illetve csend 
volt, amíg meg nem érkeztünk. Lehettünk vagy tízen, hangoskodtunk, három n ő  
is volt velünk, időnként csendre intettek bennünket, de eredménytelenül. Valaki, 
talán éppen Viktor, a zongorához ült, s b őszen kalimpált, a társaság válahogy 
szétzilálódott, és megtölt tte az egész bárót, úgy, hogy mindenki messze volt 
a többitől. Én ugyan megkíséreltem közel férk őzni .az egyik széles csíp őjű  nőhöz, 
de közölte velem, 'hogy férje van és két gyereke, nagyon édes gyerekek, imádja 
őket, a férjét pedig szereti. Eloldalogtam onnan, lesújtva és bánatosan, mert ha 
már sokat Ittam, mélyen elszomorít minden asszony, aki a férj-ét szereti. Úgy 
érzem, hogy ezzel engem csal meg, senki mást, csak engem csal meg. Igy sod-
ródtam nem sokkal a záróra el őtt egy teljesen vadidegen pasas mellé, aki a bár-
pultnál ült, martinit ivott, szemüvegét a kezében tartotta, és szándekosan nem 
akart tudomast venni rólunk. Nem szeretem, ha valaki a szemüvegét nézegeti, 
amikor mások hangoskodnak körülötte. Javasoltam neki, hogy tegye fel a szem-
üvegét, és üljön a zongorához, és játszon négykezest Viktorral, ő  ehelyett nagyon 
udvariasan magyarázni kezdett nekem valamit. Nem emlékszem pontosan, hogy 
mit, az biztos, hogy nagyon szomorú volt, és én nem javasoltam még egyszer 
neki, hogy јбtszon négykezest, hiába, ha valaki udvarias és szomorú, ahhoz 
én nem itudok goromba lenni. Meg aztán én is szomorú voltam. Kés őbb azt 
mondta, hogy bizalmas munkakörben dolgozik, és ne kérdezzek t őle semmit. A fene 
egye meg. Nem, nem a Testőr volt, az biztos, valamilyen minisztériumi tisztvisel ő , 
vagy főelőadó. De lehet, hogy hazudott. „Micsoda emberek vannak, uram" —
mondta. Szomorúan ivott, s azt is elmondta, hogy sokšzor felfordul a gyomra, 
amikor egyik-masik nyavalyás tag betelefonál a minisztériumba. „Micsoda nyü-
szítő , alázatos hangok. Egyszerűen leteszem a kagylót az asztalra, hagyom, hogy 
jó öt percig makogjon, utána felveszem, és beleszólok, hogy most nem érünk rá." 
„És aztán?" — kérdeztem. „Ismét felhív, én pedig ismét az asztalra teszem a 
kagylót, hadd makogjon. Rengeteg ember van, akiket képtelenség végighallgatni. 
Mindig kérnek valamit. Mást sem tesznek, csak kérnek valamit. Muszáj az asztalra 
tenni a kagylót." Gondoltam, én is mesélek neki valamit a test őrőkről, de aztán 
mégis azt mondtam: „Van egy barátom, aki filmet csinál a szemetesekr ől". Úgy 
látszik, megsértődött, holott nem akartam megsérteni. Kovács Sándor barátom 
tényleg akkor készítette filmjét a szemetesekr ől. És micsoda filmet! Pontosabban: 
micsoda film lehetett volna belöle. Én tudom, én is voltam kint a szeméttelepen. 

199 (folyt. köv.) 



dsosnyrók istvón 

ember a forradalomban 
iv. 
INDIVIDUALIZf1US, ESZTÉTIKA ÉS 
ETIKA 

„Ami igazán mélyen, a lélek legmélyéig 
žndžvžduálás, az messze túlmegy a pusztán 
indžvžduálžson . . 

(Lukács György: Esztétikaž kultúra) 

az etika a gyakorlat, a tett és ezzel 
a politika felé hajtott." 

(Lukács György: Marxista fejl ődésem: 
1918-1930) 

„Ez a szoežáUsta ifjúság, melyet nem osz-
tályhelyzete, hanem a szellemi értékek 
szeretete és az igazság akarata vetett el-
lenségként szembe a polgári társadalammal, 
mennél komolyabban vette a szellemi éle-
tet és megismeréseinek konzekvenciáit, 
annál szigorúbban közösíttetett ki osztá-
lyából és annál hevesebb és komolyabb 
lett a vágya, hogy véglegesen bele őlvad-
jon a proletariátus közösségébe. A prole-
tariátus bžzalmatlan volt a jövevényekkel 
szemben, de nem elútasító." 

(Sinkó Ervin: Politikai és mai žf júság) 

. 	A világháború alatti Sknkó-olvasmányok, mint 1attuk, az útkeresés eszközei 
voltak, szellemi útmutatók, melyeknek az volt a programatikus hivatásuk, hogy 
igazolják ifjú olvasójuk` magán-létre redukálódott egzisztenciáját. Az olvasmányok 
azonban újra rés újra „kiléptek" e szerepükb ől: az új létformát nemcsak igazoltá.k, 
de egyúttal az elégtelenségét is bizonyftótták, és anélkül, hogy olvasójuk a tu4tá- 
ban lett volna, e leszűkült magán-egzisztencia túlhaladását .készítették el ő . 

Ѕhnkát azonban a szociáldemokrácia krachjával beállt élethelyzetét ől nem teore-
tikus tényezők, nem bölcseleti felismerések és politikai igazságok taszították els ősor-
ban, hanem individuálisak, etikaiak és •esztétikaiak.A háború els ő  éveiben az elveszí-
tett politikai zászló helyett objektív okok folytán nem találhatott újabbat, s ilyen 
szempontból az olvasmányok teoretikus igazságai sem segíthették dönt ően; elien-
kezőleg, mint 'láttuk, sók vonatkozásban hátráltatták, ,fékezték el őrehaladását 
a politikahoz visszavezet ő  útján. 

S neon segíthetett e :keresésben, az izoláló, privatisztikus létformától való 
elrúgaszkodási szándékban az a szociális helyzet sem, mely naponta körülvette. 
A szabadКai naplóban kibontakozó „úri" életmód, •az ifjú Don Juant körül-
bástyázó polgari életforma ezeregy áldása természetszer űleg nem terhelte őt meg 
olyan „láncokkal", amelyeknek a „lezárási" kényszere ismét a tetthez, a poli-
tikához, az 1914 nyaran megutált tömegekhez segítette volna visszatalálni. Egy 
ilyen anyagi jólét, a megélhetés, mtivel ődés, élvhajhászó szórakozás szempontjá- 200 



ból ennyire gondtalan mindennapok csak a meglev ő, az adott életforma további 
megtartására, s nini holmi „túlhaladására" ösztönözhették. S csupán erre is 
öszötönözték volna — ha nyárspolgári, s nem értelmiségi ifjú polg"arról lett 
volna szó. Mert az Éjszakák írója származásánál és szociális körülményeinél 
fogva polgár volt ugyan, de értelmiségi polgár, tehát a Szellem, a Szépség, 
s a tőle elválaszthatatlan Igazság megszállottja, vagyis egyidej űleg nem-polgár 
is, ti. disszidens ember. aki úgy van jelen a polgári létformában, hogy legénebb 
énjével nincs benne jelen, mert értelmiségi voltával, a szellemi .igényességen, 
a szépség és az igazság szereteten alapuló ündividualizmusávai legalabb „fél láb-
bal" mindig kívül áll. 

Ez .az individualizmus legmélyebb indítékainál fogva több mint kívülállas. 
Nemcsak distanciát jelent egy kollektív igénytelenséggel és hazug életformával 
szemben, hanem állandó, titkos nosztalgiát is egy szolidáris közösség után. 
amelyben minden kívülállás tárgytalan lenne, hisz közösségi reatássá válna az 
az utópisztikus emberi igényesség, az az esztétikus és etikus vágyvilág, amely 
őt, az individua Іistat elidegeníti saját létformájatól, következésképp saját kaszt-
jától vagy osztalyatól is. 

De mit tehet ez az értelmiségi individualista, ha :nemcsak :saját polgári 
környezetében, de az új, otthonos :hazával kecsegtet ő  közegben, a nálánál is 
kivetettebbek osztályában sem talál igazi ethoszra? — Az Ejszakákban hangot 
kapott. dacos, már-már tüntet ő  individualizmus-program, önnön individualitása 
elégségességének a hirdetése tiltakozást képvisel ugyan a vérengzésbe mámoro-
sodott munkástömegek ellen is, azonban ez a tiltakozás legmélyebb indítékaiban 
nem más, mint nosztalgikus vád, ,,tagadó" visszasiratása mindannak, ami az 
apatini sváb utca után értélmet, otthont, emberséges ethoszt jelentett számára. 
A „zarathustrás" magányosság-Hegy programja mögött .az Éjszakákban nem nehéz, 
sőt lehetetlen fel nem ismerni minden elementáris, a személyiség gydkeréig ható 
individualizmus központi motívumát: a befogadástól, a ,;szent, gyötrött Sokaság-
tól", a Másokba oldódás lehetoségétől megfosztott egyes ember felfokozott nosztal-
giáját egy állapot után, melyben különváltságát nemcsak hogy szíves örömest 
„feláldozná", de ebben az „áldozathozatalban" Sokaságon kívül rekedt, magába 
zárt és izolált egyediségének •gy őzedelmes feloldódásat is ünnepelné. 

0, emberek, ó zajos, zúgó sok milliónyi ember! 
Túl határokon, országokon át 
egy vándor bolyong imbolygón köztetek .. . 
jár, jár, megáll és megy tovább, 
ó, nézzétek a föld e fáradt vándorát 
úgy sírnak, panaszolnak azok a szemek: 
sehol, soha otthon, mindég idegenek... 

Egy vándor bolyong imbolygón köztetek, 
űzi, hajszolja bánata és lelke 
valamit keres, valahol pihenést .. . 
szelíd, mosolyos hegyek, zöld lankák, alvó rónák: 
minden messziség ott ködlik ő  benne: 
0 cifra, táncos, víg embertömeg: ó, látva nézd! 

... Egy vándor bolyong imbolygón köztetek, 
távoli a szíve s a legbúsabb igát 
a Távol igáját zokogja és távolba néz .. . 

đrök magányos, örök otthontalan, 
otthont kutat, otthonra vágy szegény .. . 
örök magányos, örök otthontalan 
és fején fájón ömlik szét titkos, szent, messzi fény... 
Sír lefkében egy pártafan, lángos szerelem, 
szerelem, mely mindenütt idegen, 
mindennek idegen: 
örök magányos, örök otthontalan — 

— hangzik a panasz az Еjszakák... Izen a vándor című , megvalósulásként 
gyenge venséből, s ébben az önszánó !kesergésben nem nehéz felismerni az ündi-
vidualizmust, amely mögött a befogadás, ;a maga-szerettetés felfokozott és nem 
is titkolt vágya rejlik, nem kitagadása, hanem visszasiratása a vilaghábarúval 
elveszített szolidáris Édennek. 

Van az Éjszakák ... érzelgős, sírva vigadós individualizmusában némi ter- 
métszetes „önzés" is, tartalmaz ez a kénytele-kelletlen én-kultusz egy kifejezett 
lázad.ast .is  — akárcsak a nagy példaképnél, .a fiatal Adynál — „minden materiális 
és szellemi kényszer ellenében a magához és minden földi és szellemi jóhoz 
való jussáért, a maga :gazdag és szabad .kibontakozásáért".1/ Ez a heves juss- 
követelés azonban az ifjú Sinkónál, a tanítványnál is együtt jár az adás, a mások- 
nak juttatás imperativusával. „Belesírni szeretném Valaki lelkébe lelkem lányos 
lеlkét" — hirdeti az Еjszakák... együk verse a költőre jeцe¢nző  „búsongú" 

201 dagályossággal, de szellemi alkatára rendkívül jellemz ően: nála az individuális 

;1) Sinkó Ervin: A szent-
élek lovagja. Híd, 1965/12. 



LUkáos Gyđгgy: Ady 
Endre . Esztétikai kuLtúгa. 
Bp. , Ath enaeum, é.n. 

L. például Sínkб  đгeg-
kori verseit és az Aron 
szereLmét. 

kiidönállás mindig e1válasatha ~tatlan egy felfokozott, extaktikus, araár-már „n ő ies" 
a zonosulásvágytól, egy maximális adaadásigénytől. A fiatal Lukács György írta 
Ady forradalamtól megfosztott fo гradalівіsága kapcsán, hogy ,;kell a forrádalom 
neki, Ady Endrének, a mai magyar embernek. Kell, nem mert megjött az ideje, 
nem mert hasznos volna, ment új é гtékeket hozna és elpusztítana régi hitvány-
ságokat, de mert neki kell, neki, hogy tovább bírjon élni, hogy gyökételen 
szeretetét legyen hol elültetnie, hogy benne elpusztuló gazdagságait legyen kinek 
és hova adnia" 2/, s ez a jellemzés igen találó az Ady=kortárs értelmiségi indivi-
dualisták egész nemzedékére is. Az ifjú Sinkó sem azért lett egy id őre ismét 
kollektivistává és mozgalmi ееmibeгré, mert , ;belátta" ennek társadalmi hasznos-
ságát és éгtеLmességét, hanem .mindenekel őtt azért, hogy gубgyíthatattlan indi-
vidualizmusát egy egész életen át végigkísér ő  adás-imperativusá гa 3/ hallgatva 
„gyökértelen szeretetét legyen hol elültetnie" ... Ez az imperativus — s nem 
a marxista teória vagy tulajdon osztályhelyzete — fordította őt szembe a „verej-
ték-.kővel rakott magos, inag¢nyas Hegy"-gyel, utolsó, a Munkásotthon elvesztése 
után még megmaradt mentsvárával. Az újra megtalált mozga Јniság: új gyógyír 
lesz olthatatlan individualizmusára, tárgyát lelése az attól elválaszthatatlan, kö-
zösség nélkül tárgytalan adásvágynak, odaadás nosztalgiának. 

Indítékaiban, fogantatasábaл  azonos marad Sinkó individualizmusa egy éle-
ten át, s asupan a a regnyilvánulási formái változnak; nem a Mások fölösl еges-
ségének, hanem hiányának a tudata élteti mindenkor, még akkor is, amikor 
Sinkó is a közösség verbális kiátkozására kényszegyül. Akár „tagadólag", akár 
affirmatíve viszonyul a közösséghez, mindig egy és ugyanazon szenvedély гől, 
feloldódátеért sóvárgó vagy felbldatlansága miatt „'átkozódó" individualizmus lá-
zongásáról van szó. 

Az apatini svab utca közösségéb ől kivetett gyerkőce: csak magányos kita-
gadott, aki még, természetesen, nem vonta le individuális különváltságának 
a konklúzióit, s- aki a szabadkai Munkásotthonban még nem egy felismert, 
tudatcsodo.t individualizmusra talál .gyógyírt, hanem csupán ösztönösen érzett 
kitaszítottságára. 

Nyilván ez a tény is közrejátszott abban, hogy az ott ¢Hegtalált közösség, 
az élő  valóságiként s nem puszta vágyként fölfedezett, „az egész földet átfogó 
közösség" •kamaszosan egzaltált mámo гában könnyen magáévá tette a mozgalmi 
ideológiát: minden kívülállás tömegellenes, rriinden individualizmus polgári re-
akció. „A tömeg jelentette nekem (...) az igazságot, az individualizmus pedig 
a szolidaritásnak, minden kbzösségnek a tagadását" — emlékezik vissza Sinkó 
az önéletrajzi esszében, s e visszaemlékezésben az Optimisták bájosan loonzek-
vens, tüntetően , ;balos" Báti Józsijának a szellemi poгtгéja dereng fel: „Az indi-
vidualizmussal szemben, mely a saját én-nek végtelen értéke tudaitában a többi 
én-ekre csak mint emberanyagra tekint, ott voltak a munkások, akik sztráj:kba 
léptek, ha egy-egy .társukat sérelem égte (...) Az individualizmusban megláttam 
az individuum .értékének következetes tagadását, mert mind a tíz parancsolat-
nak helyét ott az egy foglalja el: szeress engem, mint tenmagadat." 

Munkásszolidaritás és nеm-munkás individualizmus e merev ,;balos" szem-
beállításának — amit önmagában a nem-munkái, és mégis lcoцektivistává és 
mozgalmivá lett ifjú Báti példája is meggy őzően cáfol —, az individualizmusban 
csupán önzést látó, annak csupán egyetlen, polgári válfaját ismer ő  „balosságnak" 
a nagy, keserű  kijózanodás vet véget: a inunkás оk, a szolidáris tömegek ismét 
szolidarizálnak — csak nem önmagukkal, saját osztályérdekükkel, hanem a világ-
háborús burzsoá reakcióval. , ;Most, a háború óta (...) megint egy szolidaritással, 
egy másikkal, látszólag mindenkit magába foglalóval találkoztam: az öldöklés 
és hódítás kedvében való szolidaritással" — tekint vissza az önéletrazji esszé 
erre a keserű  kijózanodásra, s amilyen logikus volt egyféleképp az individualiz-
mus ideológikus elvetése és merev szembeállítása a tömegekkel való szolidaritás-
sal, amikor a sokaság, a tömeg, a mozgalom megtalálásának boldog mámorában 
élt, olyan logikus lesz most a konklúzió, melyet a szociáldemokracia krachjából 
levon: „A tömegekre megint úgy néztem, mint Apatinlban a vad csoportba 
verődött sváb gyerekeket. (...) Minden, ami nem különvált egyes ember, minden, 
ami tömeg, démonikus és ellenséges lett." 

A fiét, merőben különbözőnek, sőt egymást .kizá тónak vélt magatartásforma 
„színének" illetve „visszá јбn•ak" a felismerése: többek közt ezt hozta az ifjú 
szocialistának 1914 júliusa. A progresszívnek tartott kollektív mozgalmiság bizo-
nyult ekkor tömeg- és emberellenesnelk, s az individualizmus, amely eddig nem-
csak haszontalannak; de •amorálisnak is látszott a tömegek, a mozgalom, a prog-
гesszió ѕzemszögébбl — egyszerre mint minden emberi éték heroikus véd ője 
jelent meg az egyetemes őrjöngés színterén. E keserű  felismerés következtében, 
mely az addigi reményei és illúziói teljes katasztrófáját jelentette, az egyébként 
is .Ady-rajongó vidéki poétának Ady Endre „kívülálló" individualizmusa lett 
saját, legintimebb krédója. Ady „kívülállásában" ismerte fel .az önös, kicsinyes, 
polgári individualizmusnak és a minden egyes individuum végtelen étékére 
esküvő, indítékaiban legkifejezettebben kollektivisztikus individualizmusnak a kü-
lönbségét, annak az individuális magatartásnak az e гkölcsi értékét, amely nem 
önnön dédelgetett magányának fennta гtásáéгt, hanem magáét az emberért áll 
külön. Az individualista, aki •tudatában v an  saját különálltsága és minden egyes 
más emberi különváltság végs ő, mindenek fölött való étékének, de aki saját 
sorsát éppen ezét nem tudja elvonatkoztatni a más-sarsaktól, más-életekt ől, 202 



s nem hajlandó beállni .a kollektív, nagyhatalmi soviniszta őrjöngésbe: 1914 júli-
usaban egyedül az ilyen „kívülálló" tudott h ű  maradni igazán az emberhez, tehát 
a haladó eszmékhez és mozgalmi célokhoz is. „Ez .az individualizmus, melyet az 
esztétikai és intellektuális érzékenység szít, a vagyok-ból spontánul át-átcsap a 
vagyunkba és a szubjektív, magányos, individualista ,trónkövetel ő" komponens 
a külső, tárgyi világban szinte magától hasonul át magányos szából — közösség 
szavává, közösség szószólójává, közösséget keres ő  és •közösségetepítő  szóvá." 4/ ;4) A szentiélek iovagia, 

— Ezt a reveláciát hozta szabadkai rajongójának Ady Endre költészete, de a há- 
ború első  éveiben közvetve ugyanezt a közösségi, legelemibb intencióiban kollek-
tivi,sztikus individualizmust éltették benne egyebb olvasmanya'i is, mindenekel őtt 
a dionüszoszi eхtázi5ban a minden teremtménnyel való azonosságot ünnepl ő  „dio-
nüszoszi" Nietzsche, ez a „születet, fogadalmat tett féltékeny őrzője a magány-
nak", „önnön mélységes éjféli magányának", meg Tagore, a Mindenséggel való 
egység hitvallója, illetve az ő  nagy tanítója, .a nirvanában a minden létez ővel 
való azonosság megteremthetését bizonyító Buddha. 

Tény azonban, hogy ez a „kívülálló", de indítékaiban kollektivisztikus indi-
vidualizmussal a Másokkal, a „szent, gyötrött Sókasággal" csak unpraktikus szoli-
d'aritást tud teremteni, s a háború vége felé ennek a tenynek a tudatosodása 
vezette el Sinkót is egy más formájú, másként megnyilatkozó individualizmushoz. 
A háború kitörésekor gyűlöletessé vált t đmegеkben magukra .a tömegekre, illet-
ve az őket alkotó minden egyes konkrét emberre rátör ő  atavizmust gyűlölte, 
s idegen lett számára mindennemű  politika, mely erre a kollektív .atavizmusra 
épít. A háború vége felé azonban — az „optimisták" nemzedékével egyetemben 
— Sinkó is eljut a látszólag parado хбlis .felismeréshez, hogy éppen ezek az 
elvadított és elvadult tömegek kellenek ahhoz, hogy az indítékaiban kifejezetten 
:közösségi, a tényleges közösséget, minden egyes konkrét embert véd еlmébe vevő  
individualizmus hatékonnyá lehessen. Az Ady Endrék másokért is szenved ő  kü-
lön-szenvedése és külön-nem-enyhülése etikus gesztusként felemel ő  volt, nem mentes 
a világokat vállra vev ő  egyéni heroizmus pátoszától. Azonban a háborús fanatiz-
mussal szemben az erkölcši öntudatnak, a legszentebb szentséggel, az emberi 
élettel szolidarizáló etikai felel ősségérzetnek ez a megnyilvánulása heroikus gesz-
tusnak, de osak egy elszigeteli gesztusnak bizonyult, amely nem hathat iki a 
történések atavisztikusan vad menetére. „Akkor: az ember-anyag, a Menschen-
Material gyalázatosan szemérmetlen fogalma idejében minden individuális tett 
semmibe foszló, eltaposott féreggé vált •gólem-organizáció vastalpa alatt" —
emlékezik vissza Sinkó a nyomtatásban is megjelent, saját és egész értelmiségi 
nemzedéke útjával foglalkozó írásaban 5/ a morális gesztusként felemel ő, de (5) Sinkó Ervin: Politika és 
a hadigépezet mindent elsöprő  hatalma előtt lehetetlennek bizonyult individuális mai ifjúság. Korunk, 

különállás sors "ara, s pregnánsan határozza meg, mi következett e tehetetlenség t9a7
1П . , 540-545. 1. 

felismeréséből az ő  és egész nemzedéke számára: „ha lehetett hit, csak az 
lehetett, hagy ez az „ember-anyag", ez a hatalmasan megbecstelenített organizmus 
maga fogja megsemmisíteni az ember-anyag fogalmát és váltja ki az embert 
emberré. — Az organizált ember-anyagban összpantasult az :individuum-szaba-

dulás és sіabadtás hite. A lealjasító vaskenyszer űségű  történelmi erők ellen fel-

vonuló vaskényszerűségű  történelmi erők részévé válni: ezt .akarta, ezt tette ez az 

ifjúság ..." 
Ezt tette Sinkó is a háború végén, szubjektíve erre kényszerítette konzek-

vens individualizmusa, mely el őzőleg, mint lattuk, hosszú, kanyargós utat jára-
tott meg vele. A közösségb ől való felekezeti kivetettség gyermekkori élményén 
át a megtalált közösségig, a „polgari", s tetejében még „zsidó" gyerk őcöt készseggel 

befogadó anun•kássagig, e „vaskényszer űségű  történelmi erőkig, majd a bel ő lük 

való ikétségbeesett kiábrándulásokon át a „hatalmasan megbecstelen$tett" gólem-or-
ganizmus megkerülhetetlenségének, individuum-szabadító hatalmának elismerésén 
keresztül vezette vissza ez az individualizmus a tömegekhez, ahova különben 
semmiféle teória, semmiféle politikai p rogram vagy osztálykényszer sem vezet-

hette volna vissza. 
S míg az újra megtalált ;tömegeket végs ő  soron ennek a különböző  formákat 

öltő, de lényegében egy és ugyanazon közösségi indítékoktól vezérelt indivi-
dualizmusnak köszönhette, a passzív hedonizmusból való kilábalása, szellemiségé-
nek ismételt aktivizálódása megint csak szubjektív, ,;apolitikus" és „unpraktikus" 

tényezőkkel magyarázható: az esztétikával és a t őle elvonatkoztathatatlan etiká-
val. 

G . 

A különleges hatás okait kutatva, melyet annak idején az Ady-vers gyako- 
rolt egész nemzedékére, az .id ős Sinkó fölteszi a kérdést, mivel magyarázható, 
hagy •például a francia és orosz forradalmárokkal szemben, akik az enciklopé- 
distákon, illetve a nagy orosz realistákon nevelkedtek, Magyarországon egy egész 
forradalmi generáció egyetlenegy költ őnek, „csak" egy lírikusnak a nevét ől tartja 
elválaszthatatlannak a araaga szellemi fejl ődését, forradalmárrá válásat? Mivel 
magyarázható a tény, hagy a Tanácsköztársaság vezérkarcnak hadiszállásán, a 
budapesti szovjetházban Kun Вélától Lengyel Gyuláig aligha akadt népbiztos, 

203 aki ne tudott volna betéve néhány ,tucat Ady-verset, s őt arra is volt példa — 



6) Sinkó Ervin: Ady Endre 
Kenyerén (Híd, 1963/1.), il-
letve: Ady Endre (Epiku-
rosz hervadt kertje. Fo-
rum, 1964.) 

Ady Endre kenyerén. 
Hasonlóan értelmezi Sinkó 
a fiatal Krleža forradal-
masító hatását is: „A fia-
tal Krleža egyhamar ne-
velđje lesz egy egész for-
radaцnár 	generációnak, 
holott úgy kezdi, hogy Jé-
zusról ir drámát, Istenről, 
a szerelemrđl , az örömrđl 
s a természet minden nagy 
titkairól, születésr đl, élet-
rđl és halálról énekel. (...) 
ha úgy látszik is, hogy csak 
kontenplatívan cirógatja a 
színek és jelenségek gaz-
dagságával kápráztató éle-
tet, akkor is mintha fele-
lősségre vonna , lázadna és 
követelne. (...) Krleža a 
maga vehemciájával min-
dig túlmegy a határon, 
s ha đ  nem is venné észre, 
a korlátok 	észreveszik, 
hogy lázadó elementaritás 
ütközik beléjük és csap át 
fölöttük," (Miroslav Krle-
ža mííve . Epikurosz her-
vadt kertje). 

Lukács Gyđrgy: Eszté-
tikai kultúra i. m. 

Korvin Ottó személyében —, hogy a saját akasztófájának ácsolását ;hallgató forra-
dalmár Ady-verset idéz búcsúlevelében ... 6/ 

A két anekdota, amiit Sinkó e kérdés megvalaszolása közben elmond, több 
mint „életrajzi kuriózum": szimbolikus jelentésük van. 

Az első : A tizennégy éves Ѕh kó —sorára várva egy szegedi orvosi rendel ő-
ben — egy Makai Emil-vers mottójaként felfedez két sort, melyhez hasonl бvаl 
addig sohasem talaLkozatt: Mit bánom en, ha utcasarkok rongya, / De elkís•érjen 
egész a síromba. — E két sor sokként hat a várakozóra, s ,;a meglep ődöttségnek 
felejthetetlen érzésével" éli át, hogy a m űvészet „valami lényegesen ,más, miitl 
a szemfényvesztő  bűvészet egy fajtája•", s hogy a vers nemcsak érzelmes dekla-
máció lehet, de „véresen komoly küzdelem" is a hazugság ellen... 

A második: Dr. argács Dezs ő, a szabadkai Munkásotthon .akkori elnöke 
az otthon könyvtáros-poétájának és alktivistájának egyszerre adja olvasásra a 
Kommunista Kiáltványt és az Illés szekerén-t... S az idеs Sjmkó szerint nem 
is •tévedett: „a .kett őnk csakugyan köze volt egymáshoz az én számomra. 
lús nemcsak az én számomra, hanem az ó és egy egész nemzedék számára." 

A vers, mely nem akar „műveszet", az esztétika, mely nem akar ünnepi 
„szepség" maradni, hanem :betör a hétközna:pi realitások világába, szelléa тü ener-
giákat mozgósít, eszméltet, lázít, az élet tényez đje •akar lenni — vagy ha nem is 
akarna, eruptív igazmondása révén akkor is azzá válna: ezt az életre szóló és 
életet meghatározó é]¢nényt jelie¢vtette az ifjú 'Sinkó számára Ady Endre köl-
tбszete. A feltétlen, a legösszeférhetetlenebb szubjektív ellentmondásokat is meg-
valló igazmondás, mint a vers állandó követelménye, s egy felfokozott intenzitás, 
amely „témára" való tekintet nélkül eleve rendbontóvá teszi a költészetet, össze-
férhetetlenné a „v: аiбsбg" konvenciáival, tunya megszokásaival és szeastesített 
hazugságaival: ezt a revelációt hozta a fiatal Sinkónak ,az Ady-vers. „A vers 
addig ünnepi szavalat vagy pedig nóta volt. Egyszerre viaskodás lett magával 
az élettel, vallomás és égiháború, hadüzenet, kihívas, ujjongás és sírás, és mindig 
egy olyan hőfokon, hogy mindegy, mi volt a „témája", a h őfoka akkor is, ha 
szerelemről, akkor .is, ha istenről, halálról, faluról vagy Párizsról beszélt, a h ő-
foka egy forradalmi szellem betörése, az ember megjelenése volt egy világiban, ab-
ban a magyar világiban, ahol addig minden áporodottnak, langyosnak és szavalatos 
szól'amoikn lk a girlandjai mбgött aludni látszott." 7/ 

Kezdő  költбként, saját verseiben Sinkó tavol  611 az ilyen, költészetből ki-
lépő  költészetből. Az éjszakák... „adyassága" felszíni-stiláris esupan, s nem lé-
nyegi, hisz épp az hiányzik bel őle, ami az Ady-versben olyan elementárisan 
hatott rá: az eruptív személyesség, a fin de ѕiécle, a század eleji „modernség", 
a Nztugat „esztétikai kultúrája" keretein áttör ő  elemi szubjektivjtás. Az Éjsza- 
káli... versei „megvalósuláskiént" épp az „esztétikai kultúra" •bágyadt dekadens-
segével mutatnak szembetűnđ  rdkonságot, de programként márt tartalmazzák az 
„esztétikai kultúra" — „az éiт eny rwint mesterség, mint szakma, az élmény, amely 
eltakarja az ember elől az életet" 8/ — túlhaladásának az igényét. A Dionysos szól: 
című  vérsben .a Harmónia és Szépség már társul a Tett, Еlet, Isten új Fia jelké-
peivel, s noha e program csak elvont program marad, noha a „Tett", „ Еlet", 
„Isten új Fia" ténylegesen kimarad . az Еjszakák ... fakó eszétizmusáiból, nem 
tud a versek szellemi valóságába itatódni, еsztétvkának (Harmónia, Széчpség) és 
messianisztikus-cselekvđ  életnek (Tett, )let, Isten új Fia) ez az egységesít б  szán-
déka elvezeti a poétát az esztétikai: hedonizmus elégt еlenségének a felismeréséhez: 
hiába az elvágyakozás a „testetlen 1Vfagosba' , a ,;színek, fény és illatok közé", 
a föld feletti, éteri lét nem kárpótolhatja az. e földi', nem-emberi Létet: ;,csak szák 
a legszebb zsoittttixik"... 

Megvalósítás helyett csak program, de ez sem kevés: semmiképp sem lesz 
véletlen, hogy a szabadkai Ady epigon —' naplója tanúságaké гit 1316 májusé 
ban. már ott van  Kassák Lajos körében, s míg A Tettben csupán egy Nietzsche-
kÖnyv recenciójával9/, a Mában már többször is szerepeL10/ Aktivizálódásában 
pedig kétségkívül Ady Endre költészete játszott legdönt őbb szerepet. Ami saját 
verseiben csak ,;adys" program volt —élet és esztétika. szintézise —, azt a nagy 
kortárs lírája megvalósulásként hozta, s ami őnála központi vers-valóság volt 
— .a „testetlen Magosságók", „színek, fény és шatak" —, azt Ady nemcsak hát-
térbe, de ki is szorította k đltészetébđl. „Ady költészetében a szó visszatér 
a földre. đ  a mai költő, a paradox költő : nem akar meséket, nem akar meg-
szépített valóságot, csak — •mindenáron — valóságot" és épp ezzel adja vissza 
„a szó szent komolyságát" 11/ — ismeri fel az id đs Sinkó a fiatalkori Ady-hatáš 
„egyszerű" titkát, s annak idején az egész nemzedékét farradalmasító ellenáll-
hatatlan erejét úgy határozza meg, hogy Ady költészetében az igazság kimondása 
mint legfđbb 'tendencia áttöri a költészet határait és a szent komolyságú, fel-
tétlen igazmondásra tör ő  szó saját esztétikai törvényeinél fogva etikai maga-
tartássá válik a világgal szemben, az emberi felel ősségválІalásnak és az ember 
ügyével való átfogó szolidaritásnak lesz lázadó kifejez иése. 

Az ember, akit „megfert đz" egy ilyen, eruptív személyisségt ől izzó, feltétlen. igaz- 
mondásával valáságkuljsszákat romboló költészet, az lehet burzsuj vagy proletár, értel-
miségi vagy kétkezi, a hatás, melyet ere az önmagát meghaladó, saját korlátait attö гб  esz-
tétika kivált benne, nemi lehet másmilyen, csak romboló, rebellis, meglev őt tagadó és 
tagadásra késztető. Az ilyen költészetre termékenyen rezonáló ember osztályhely-
zвténél fogva meg lehet áldva a földi paradicsom válogatoüt javaival is — mint 
a Spitzer-kerеskedőék ifjú Sjnkója volt —, s „mételyezheti" a polgári, 
vallásos, :nemforradalmi ideológiak sokasága. — mint ahogy a szabadkai Ady- 204 
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1916/2-es 	(Relief egy új 
templom oltárára) és sz 
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rajongót is mételyezte —, élete szociális, politikai es kulturális médiumához még 
ha akarna sem tudna tartósan odasimulni: ennek a tiszteletlenül, vehemensen, 
„agresszíven" szubjektív vallo гná as költészetnek közvetve még akkor is •eszméltet ő , 
lázító és aktivizáló, tehát politikai a hatása, amikor tárgyánál fogva köze sincs 
semmiféle politikához. 

A szó „szent komolyságát" visszaadó, a világgal szemben etikai magatartást 
képviselő  Ady-vers mellett — s látszólag paradox módon — az „immaralista" és 
„apolitikus" Nietzsche is végs ő  soron az etika felé sodorta, az aktív, cselekv ő , em-
berrel szolidarizáló magatartást formálta ,a kénytelen-kelletlen apolitikussá lett 
exaktivistaban. „A fasizmus el őhínöke" vádjától védve az ifjukorát Ady mellett 
kétségkívül legerđteljesebben meghatározó egykori tanítóját, az id ős Sinkó a fia- 
talas lelkesedéssel írt Nietzsche-esszéjében 12/ — akáresa'k az Ady4 аг  ulmányban (12) sinkó Ervin: Nietzsche 

— feltárja .annak a hatalmas, felszabadító és termékenyít ő  hatásnak a titkát, és a fasizmus. Hid, 195313. 

amelyet fiatalkori 'kereséseinek e nagy determinálója •az ő 	és az európai értel- 
miségi nemzedékek sokaságának — szellemi fejl đdésére gyakorolt. A megjárt 
életút távlatából Sinkó számára nem Nietzsche különféle, egymásnak sokszor 
ellentmbndó „tanai" tűnnek lényegesnek, nem magában a filozófiájában, hanem an-
nak kiküzdésében, „kihordásának" módjában látja •a dönt ő  és maradandó értékét. 
Nietzsche válaszai, feleletei, filozófiai eredményei helyett az igazság megszállott 
kеresésében, gondolati fiiggetlenségének mindenekkel szemben való magatartásá-
ban, intellektusának erkölcsi erejében s egész korának liberális és szellemtelen 
idilljével szembeszegülő  forradalmi nonkonformizmusában jelöli meg ia 'szellemet 
felszabadító és termékenyít ő  tényezőket. „Az emberi szellem nagy reprezentán-
sává őt, az immoralistát, az az intellektuális morál teszi, amellyel a passzív 
„műveltség", a „bölcsesség tanítói" és „iskolaalapítói", a szellemi eunuchizmus 
ellenében a gondolkodást és a gondolatot mint egész személyisége e r k ö l c s i 
szenvedélyét élte át" — összegezi Sinkó az ifjúkori nagy tanító jelent őségéről 
alkotott, változatlanul lelkes meggy őződését, s akaratlanul is párhu іaвLteremtésre 
ösztönöz. Az individualista, de világokat ölel ő , dermesztő  egyedüllétében világo-
kért vacogó Ady — és szintén individualista, mindennel és mindenkivel szemben 
álló s e végsđ  önizolálásban és intoleráns kriticizmusában látszólag, de csak lát-
szólag antihumánus Nietzsche; az intenzitása révén etikává min ősülő  adys eszté-
tika — és a szuverén, nonkonformista, tehát etikus nietzschei gondolat; a fel-
tétlen igazmondással önnön határait áttör ő  költészet — és a „filozófia" határait 
szintén áttörб , feltétlen igazságot célzó 'kérdezés, mindent megkérd őjelezés: az 
öregkori Ady-, illetve Nietzsche-'t аnulmány tanúsága szerint ,az ifjú Sinkó szelle-
mi útjára végső  soron „ugyanaz" a lírikus, illetve gondolkodó hatott meghatá-
rozóan, s egyikilk sem a kész szellemi eredményekkel, megtaláltnak vélt meg-
oldásokkal és ,;eszmei kiutakkal", hanem ezeknek az eredményeknek, megoldá-
soknak és kiutaknak szenvedélyt ől izzó •keresésével, a ;keresésnek csak a legnagyobb 
individualitásokra jellemző  intenzív és nonkonformista módjával. Az erőteljes 
individualizmusnak ez a szabad, féktelen, korlátokat nem t űrő  regnyilvánulási 
módja, a lírikus, illetve intellektuális erkölcsiségn бk ez az eruptív manifesz-
tálódása: ez szabadítja fel, ez teszi alkalmassá a lázadásra az ifjú Sinkó saját 
individualitását, ez készíti el$ a rebellis, mozgalmi, vilagokat ostroanló tevékeny-
ségre. 

S az ő  esete semmiképp se egyedi. Az út című, 1920-ban írt szubjektív kró- 
nikájában 13/ a személyes részvev ő  magabiztosságával, a személyes tapasztalat (13) L. a ЈazU-hagyaték-

hitelességével állapítja meg: „A magyarországi proletárdiktatúráért nem foglal- 
bam. 

kozásszerű  munkasvezérek és munkások dolgoznak legtöbbet. Az Oroszországból 
visszatérteken kívül írók, tudósak, •mérnökök, banktisztvisel ők, tanárok szervez-
ték a magyarországi kommunista pártot. Legtöbbjük velem együtt gazdaragi 
helyzetük szerint nem a proletariátus osztályához tartozott, hanem önzetlenül és 
közvetlen materiális érdekeik ellenére vállalták ezt a sem személyi ambíciólknak 
és még kevérbé vérmérsékletüknek megfelel ő  tevékenység•et." Sinkó szerint ezt 
a jelenséget nem lehet megmagyarázni semmiféle általános snaterialiszti•kus el-
mélеttel, s az ilyen magyarázat 'helyett azt hangsúlyozza, hogy az egyes emberek 
társadálmi pozíyióján túl oly láthatatlan és rendkívül er ős cselekvési 'kényszerei 
vannak, amelyek az egyéniség bizonyos fejl đdöttségi fokán erősebb minden csá-
bítasnál és külső  parancsnál. Ez a mindennél er ősebb kényszer az ember enköl-
csi öntudata, mely őt minden körülötte történ őért felelőssé teszi." 

Ahhoz viszont, hogy az egyéniség „bizonyos fejl ődöttségi fokra" jusson, hogy 
kialakuljon a világ sorsáért saját személyét is felel đsségre vonó erkölcsi öntudata, 
ahhoz a Szépség és Igazság emberi dokumentumainak termékeny birtoklása szük-
séges. S evvel a látszólag „improduktív", „apolitikus", „nem-osztályharcos" örök-
séggel, evvel a felbcsülhetetlen érték ű  emberi „tulajdonnal" rendelkezett az „opti-
misták" értelmiségi nemzedéke. Individualizmusuk, melyet az esztétikai és intellek-
tuális igényesség táplált, kiűzte őket a polgári paradicsomból, a magukba zártság 
individuális tudata a világháborús „realitás" el ől a Szépség birodalmába „disszidál-
tatta" őket, s amennyiben ott az adys, az igazságtól elválaszthatatlan szépségre ta-
láltak, a megállapodás lehetetlen volt: az esztétika tovább űzte őket az etika, illetve 
a tett, a cselekvés, a politika felé. S az ilyen irányvételnek nem is volt el őfeltétele, 
hogy egy meghatározott, szociálisan is konkretizált politikai igazság elkötelezettjei 
legyenek. Mint Sinkó írja drvari naplójábant 4/, :az ő  nemzedéket nemcsak egy kink- (14) L. ugyanott. 
rét igazság, hanem az Igazság és a Szépség utáni vágy tette forradalmárrá, amire 
nincs más magyarázat, mint hogy konzekvens individualizmusuk, az „esztétikai kul-
túrát" meghaladó esztétizmusuk és önmagához h ű  intellektuális erkölcsiségük „az" 
igazság és „a" szépség szeretetén át szinte törvényszer űen vitte el őket ezen álta- 
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1. 

a tudomány és a technika fejlődése 
(mindaz amit technológiai forradalomnak neveznek) 
alapvetően új föltételeket teremt 
a politika a kultúra és a művészet terén való tevékenységre 

az emberek akik érzik a technológia korának nyomását 
akik nem fogadják el a technokrata struktúrába való beépítésüket 
a legkülönfélébb módon hatnak az emberekkel való manipuláció ellen 
az egyes ember felszabadításáért 
a környezethez való szabadabb viszonyulásért 

2. 

látjátok kedveseim 
képtelen vagyok beszélni 

nem ismerem a kérdéses témakört amelyről beszélek 
nem ismerem az okfejtés szabályait 

az 1. szám alatti rész irritálni fog benneteket az ürességével 
ez csak egy példa 
ez fosás 

én nem értem azt amir ől írni készülök 

a bizonyítékok távol állnak t őlem 

de én pimasz vagyok 

az én pimaszságom azt az óhajomat szolgálja hogy jól alábasza-
rintgassak a környezetemnek 

a ј  ugosziáv 
közvéle 
ménynek és 
a j ug®szláv 
i ntézm é 
nyeknek 
kérjük, hogy a társadalom 
hagyjon jóvá számunkra 
70 000 új dinárt egy álta-
lános destrukció ügyéért 
indítandó lap (folyóirat) 
költségeinek fedezésére. 
az alábbi szövegben nyil-
vánosságra hozzuk a lapp  
(folyóirat) politikai, ideold-
giai, kulturális és mn evé-
szeti álláspontját, amely-
nek szellemében tevé-
kenységét kifejtené, to-
vábbá a technikai adato-
kat, a lap neve L.H.O.O.Q. 
Lenne. ezek mareel du-
ehamp betüi, amelyeket 
mony fisának bajúszt raj-
zolva, a kép alá irt. 

miroslav mandić  
(slavko bogdanov7č ) 

fordította 
ladik katalin 

L. H. О . О . Q. 

I. 

b) 

a) 
nép 	 hatalom 

én 

rábaszottak 	 a baszó 

baszogató 

sruktúrák 
rábaszottak 
a baszó 
kölcsönös viszonyuk (a kötelék) er ős 

ebben a keretben a szabadság szarás 
mert nincs mert ellen őrzik 

mert korlátozzák 
ezt a helyzetet egyetlen forradalom sem változtathatja meg 
főleg 

reform 
nem 
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hogy az ember szabad lehessen 
kívül kell lennie 

én szabad vagyok mert kívül vagyok (baszogató—alábaszarintok) 
szabad vagyok mert e l l e n vagyok 



 

az ember legnagyobb ellensége az állam 
hogy a legnagyobb ellenségét az államot legy őzhesse az embernek 

állandóan 
akcióban 
mozgósítva 
készenlétben kell lennie 

hogy ne csupán reagáljon az állam tevé-
kenykedésére hanem provokációval kihívja maga ellen 

a provokációk legyenek 
meglepetésszer űek, 
hatásosak 
különfélék 

(intenzívek) 
mert az állam nagyon veszélyes 

ellenfelét lehet ha defenzív helyzetéb ő l preventív tevékenykedésre 
nyílik lehet ősége 
mondom nektek 

az egyes ember érdekében 
az egyes ember fennmaradása érdekében 
szét kell rombolni az államot 

tévedés ne essék 
amikor ezt mondom 

fáj a faszom 
mari álláspontjaiért 
egy bakunyin 
vagy bármiféle 

mostani és volt 
ideológia miatt 

ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
ha én ezt gondolom akkor ez tényleg így is van 

és ennél semmi sem 
fontosabb 

mindazok akik másképp gondolkoznak végzetesen rábasztak 

 

az erkölcs 
a szokások 
a jog 
hivatalos politika 
parlamentáris demokrácia 
a sztalinizmus 

általános destrukciója 

a társadalom általános destrukciója 
az egyén 

megszabadítását jelenti 
tévedéseit ő l melyeket még a k őkorszakból hord magával 
előítéletekt ől melyeket a társadalmi rendszerek kényszerítettek rá 

a büdös 
polgári társadalomtól kezdve 

a meglev ő  ideológiákig 
minden lerombolt intézmény helye x — szabad terület az élet számára 

II 

1. 

sztálin ötágú csillagot viselt éppen mint mi 
ez azt jelentené hogy minden zászló amelyiken ötágú csillag van 
a sztalinizmus zászlaja lenne 
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hall játok 
fáj a faszom a szimbólumaitok miatt meg mindazért aminek 

szimbolikus jelent ősége van számotokra 



 

tud játok 
én azt gondolom hogy egy bizonyos úr egy kicsit megcsúszott 

a saját szaráуъ  amikor a február csoport néhány tagjának beszélgetés 
közben ezt mondta 
NEM AZ A FONTOS HOGY TI MIT AKARTATOK EZZEL AZ A 
FONTOS, HOGY ÉN MIT LÁTTAM (én — mint megf igyel ő) 

baszd meg 
hogyan alkalmazkodjam és ellen őrizzem a munkámat 

amikor mindig létezik egy rakás agyalágyult entellektüel alapról van 
szó 

amely mindenben a legbanálisabb szimbólumokat látja 
és amelyik 

nem tud semmit 
ha pedig látja 

mindig rosszul értelmezi a dolgokat 

hivatalos állami szimbólum-olvasók is léteznek 
(MINDEN JELENSÉG — SZIMBOLUM) 

ők tartják a dohányt meg a husángot (rendőrség) és figyelmesen 
olvasgatják 

láthatatlan cérnákon igazgatják a közvélemény kulisszáit 
ügyesek a montázsban 
és kibasznak veled ahol érnek 
amikor dolgozol számolnod kell azzal hogy mit látnak majd 

munkádban 
a hivatalos szimbólum-olvasók 

ez szarás 

ti tudjátok hogy igazam van 
mert 

ha valaha is megkíséreltetek valamit 
tenni 

azt a bizonyos biológiai határt átlépni legalább 
tud játok 

mit jelent a belső  függetlenség 

nem lehet dolgozni ha félelem 
vagy a kételynek egy pici csírája is 

fennáll az illető  munka társadalmi helyességét illet ően 

szabaduljatok meg kételyeitekt ő l 

nincs társadalmi kiértékelés 
csak ti léteztek 

és a munkátok 

dolgozzatok szabadon 

 

nem létezik alkotói önkontroll 
csak a kívülrő l rátok nehezedő  kontroll létezik 

félelem lakozik bennetek 
szabaduljatok meg a félelemt ől és meglátjátok 

jobban érzitek majd magatokat 
függetlenné váltok majd 

és kívülr ő l teljesen kívülr ől nézhetitek majd azt a szarból készült 
tornyot amit kultúrának neveznek 
teljesen kívülr ől fájhat a faszotok a munkátokról alkotott vélemények 

miatt 
egyszer csak rájöttök hogy a kitartó destrukció többet ér 
ezer év kitartó 

hangyamunkájánál 
nem remélve szabadokká váltok 208 



az általános destrukció kitartó akciójával romboljátok le 
a viszonyulások 

minden konstellácžóját 
romboljatok le mindent ami állnž szándékozžk 
romboljátok le saját destrukciótokat ha nem elég hatásos 
romboljátok le önnönmagatokot 
de soha 

halljátok-e 
soha 

ne kínáljatok semmit cserébe 
mert 

csak az az űr ami jön 
csak az az üresség a rombolás után jelenti majd a szabadságot 

slavko bogdanovž ć  
(miroslav mandž ć) 

zavar-e valakit 
ha leírják hogy jugoszláviéban 
létezik sovinizmus 
kit zavar ha azt olvassa 
picsa 
kit izgat a hazugság 
megsz űnt a jksz 
kit izgat az igazság 
hogy a háború előtt jugoszlávia 
királyság volt 
ki szereti a húst 
és ki a f őzeléket 
ki szereti az éjt 
és ki a nappalt 
vajon njegoš buzi volt-e 
olvasom 
azt írtad 
zárjatok be 
zárjatok be 
„menj faszi 
a keserves picsába" mondó a tanácsadó a hercegnek 
megpróbálom elmesélni 
hogyan fordította egy adott pillanatban 
politikáját a jszszk 
a feudalizmus felé 
erre nincs bžzonyítékom 
hadsereget szolgálni 
a legnagyobb szégyen 
egy kommunista számára 
az én világnézetem csak az enyém 
és senki sem érti meg 
nem értem senki nyelvét 
és senki nem érti az enyémet 
(aki meg akarja magyarázni menjen a faszba) 
az erkölesežmnek magam viselem gondját 
ebben egyedül még a börtön segít 
a többire meg rá se baszok 
a fényes ég alatt szaladván 
valaki kísért 
de én nem voltam sehol 
hitl er 
szar 
mallarmé 
szép dolog azt mondani hogy 
želimir žilnik szemüveget hord 
nem szép azt mondani 
hogy nem láttam a „csapdát" 
hazugság hogy dragan jeremić  kretén 
ez a rivera 
alakjaira érvényes 
én kiengedném a börtönb ő l 
vlado mijanovi ćot 
én minden jugoszláv politikust 
amelyik még nem volt börtönben 
sitibe ültetnék 209 



ki gondolja azt hogy neki mások helyett is van 
társadalmi öntudata 

hát nekem nincs 

nekem nincs 
fölcsípsz valami dohányt 
és irány san tropez 
bennem a szépségr ő l virágról róla 
és az ifjúságról a csakmégegyszerr ő l 
ha lehetne hogy száguldanak a gondolataim 
ha még egyszer ott lehetnék ha lehetne 
ha a szocializmusban szabad mondanom 
baszom én a feudalizmust meg a kapitalizmust 
de nem szabad mondanom 
baszom a szocializmust meg a kommunizmust 
akkor a szocializmus meg a kommunizmus 
aszexuálisak 
a költő  azt mondja 
haldoklik a vers 
ez hazugság 
lehet hogy nem jól értesültem 
ezért leírom az els ő  haldokló verset 

haldokló vers 

jerko denegri 
slobodan tišma 
abbie hoffman 
edvard kardelj 
boško mandž ć  

egy ellenverset is írnék 
verset amelyik él 
naprendszer 
víz 
tér 
idő  

mindenben lehet kételkednž 
én nem kételkedem 
tudom hogy rábasztam 
tapasztalatból említeném 

goran trbuljakot 
hrvoje turkovi ćot 
nevenka despotovot 
marko švabž ćot 
slavko bogdanovž ćot 
peca vraneševž ćet 
mirko radojč žćot 
bžljana tomž ćot 
poznanovi ćékat 
tucž ćot 
marko pogačnžkot 
lazo stojanovi ćot 
tomo gotovacot 
dragomžr zupancot 

még egyszer 
goran trbuljakot említeném 

a szép befejezésért basszátok egymást 
basszatok aprókat basszatok jól 
a barrikádokra hívlak benneteket 
köpök rátok 
zárjatok be 
bžzonyítsátok rám hogy bolond vagyok 
zárjatok be 
gilt 
ne nem gilt 210 



ex  libris  

garai iбszló 

józsef attila védelmében 
RATK6 Ј6ZSEF: EGY KENYÉREN, MAGVETđ, 1970. 

Nem az induló költőktől már megszokott magatartástalanság, kifejezőeszköz-hiány és 
átvétel jelensége íratja velem ezeket a sorokat, mert ha így lenne, akkor több tucat 
fiatal költőről mondhatnám el ugyanazt, csaknem változatlanul: új tartalmak, kifejezés-
formák, stíluseszközök kialakítására alig tesznek kísérletet, jobbára az irodalmi áramlatok, 
vagy egy költő  (József Attila, Nagy László, Juhász Ferenc stb.) fénykörében rajzanak. Az 
epigonjelleg Ratkónál (az ő  legújabb kötetér ől szándékozom most szólni) nagyobb költ ő -
egyéniségek pályakezdésénél is jelen volt már, ahogy jelen volt és van az indulók jó 
reszénél, de ez nem mindig szolgál alapul arra, hogy egy irodalom nevében elismeréssel 
illessenek valakit, ebben az esetben egy olyan költ őt, aki többszörös epigon, hiszen nála 
az átvétel, az utánzás a szó szoros értelmében majmolással azonos. 

Költőnk — jobbak híján, ami kevésbé hihet ő, vagy jobbak ellenében — megkapta a Jó-
zsef Attila-díjat. Minek folytán az Elit és Irodalom és a Napjaink kialakította „köztudat" 
az élvonal költđinek sorába iktatta. Amennyire a lovaggá ütés szertartása a középkor vele-
járója volt, olyannyira tartozik korunk spontán vagy hivatalosan megszervezett alkotói 
érdekszövetségeinek etikájához a jelentđs költővé való adminisztrálás, deklarálás mozzanata. 
Ezt a Ratkó József-i esetek végtelen sora tudatosította bennünk. Nem is annyira a klikk-
rendszerek ilyennemíi tevékenysége, nemcsak a költészeten kívüli értékrendszerek költé-
szetre való alkalmazása vált ki bel őlem ilyen reagálást, ez esetben sokkal inkább az, hogy 
mindezt József Attila nevében teszik, irodalmunk legnagyobbjainak hitelét használják fel 
csoportérdekeik megvalósítására. 

Ratkó „költészeté"-b ől jobb képet nyerhetünk, mint egy pszichológiai projektív teszt 
felmérési anyagából a díjkiosztó bizottság költészetismeretér ől, verskultúrájáról és f őleg ar-
ról, hogy mit jelent ma hivatalosan is haladónak lenni (ti. az  ő  művészi magatartás-
kategóriájuk sem teljesen statikus). Az ötvenes évek életigenl ő , derűlátó, a munkásságot 
szocialista tabuként kezel ő  alkotásai helyett ma már az irodalmi életnek ezek az els ő  
látásra megkövesedett kőzeteiként funkcionáló díjkiosztó bizottságai is mást igényelnek. 
A megváltozott szellemi élet az „egészséges, ésszer ű  és javító szándékú bírálatokra", a „sza-
bad és őszinte véleménycserére" épül, tehát az „új költ őideálnak" is megengedhet ő  némi 
angazsáltság, kritikai szemlélet, szólhat a meglev ő  hibákról, gondjairól és nehézségeirđl. 
Természetesen csak olyan mértékben, hogy ne váljon túlságosan „széls đségessé", mert 
esetleg tudatosan terjesztett ellenséges agitációnak vélhetik. 

József Attila-díjasunk legújabb kötete, a Magvet ő  által megjelentetett Egy kenyéren is 
(mint elđzб  kötetei) egy ilyen, szabályos mederbe terelt kvázi lázongást „hívatott" kép-
viselni, mely látszat a forradalmiság — és forradalmi a látszat kedvéért: 

„Alllg szerszámban hadakoznak 
csillagtalan, vékony szegények, 
Ertük halálig elszegđdöm 
énekes, mindenes cselédnek." 

(Jutok majd) 

Kötete (változatlan utánnyomása el đző  kötetei „versvilágának") a dogmaszer űen átvett 
József Attila-i magatartásmód 1970-i sablonba foglalása: 

„Dű lőutak szoržtб  combfa 
közül kthuknak, megszületnek 
a holtak — avarok, hunok, 
halálukban magyarrá lettek." 

(Magyarok) 

„Szombaton másfél millió 
koldus tengerre szálla. 
Fölbúgott, indult a hajó 
a Föld túloldalára." 

(Történelem) 

„Elünk a тó_lyben mkgžs, 
étnek itt elszótlanodott költ đk, 
elvágyalt hivatalnokok, parancsra várok; 
élnek itt énektelen parasztok, 
szerszámmal, lóval, ekével beszélgetnek, 
értik az anyag anyanyelvét." 

(Tanyák) 

Ott is, ahol nem lehet kimutatni közvetlenül a József Attila-i hatást, az jelen van egy 
elszegényesedett, besz űkült magatartás minden mozdulatában („ág ággal egymásba fogódz-
va / akácfa, bodza, / fehér nyírfa, rézb őrű  cser, juhar,! négerfa: büszke ében — / harag 
nélkül ,minden egy-egysorsúval / éltek e közös ég alatt / egyforma fényben.” Ag ággal), 
amitđl egy pillanatra sem tud megszabadulni („szervezi hatalmát a tél", Történelem), és 
amitбl egy pillanatra sem válik költészetté ez a költészet és József Attila nevében fel-
értékelt poétai tevékenység. 211 



danyl magdolna 

ének és vers 
(UTASI MARIA: HAJNALI RAVATAL, FORUM, ú ЈVIDЁK, 1970.) 

Utasi Mária verseinek szervez ő  eleme egy állandó ellentmondás , de ez az ellentmondás 
gyakran a versek nyelvi struktúrájának rombolója , szétfeszítője is. A „természetes ének" 
lehetetlenné válása, vers -énekké, verssé alakulása ez astruktúra-szituáció. 

Utasinál a vers az ének megkf~rtése , a versnyelv a lehetetlenné vált ének helyett 
alakul . A belső  harmónia , a valósággal szembenálló harmónia természetes megryílatkozásí 
formája a spontán ének, amelyben a szavak görcs nélkül, megfeszülés nélkül , a belső  
dallam motiválásaként jönnek létre. 
„Mint kđ  közt csobogó ezüst patak lármája" (súlytalanul) 

„Megerednek az én dalaim, 
érett eső  nyomán gubbasztó 
érett paprikafürtök." 

(Világitб  arc) 

Az újra és állandóan visszatérő  motívum ellenére alakul a vers, az ,invokáció" után 
iá a hang megtörik, ahogyan a belső  harmónia diszharmónvá válik , úgy válik lehetetlenné 

a valóság gondolati felértékelésével a boldog tudatlanság állapotát idéz ő  ösztön-ének. Ennek 
felismerése költői anyagává lesz. 

„éneket fakaszt 
táncoló fájdalommal 
sem utána sem elt5tte 
nem marad semmi" 

(Kopácsi viz) 

A megidézett és létre nem jött ének (sem utána sem előtte ) maradványai a szavak, 
melyek helyenként szervezetlenül , egy ki nem telesedett ének töredékeiként állnak egymás 
mellett (Csúcs, Alaktalanul, Folyó). Ezeknek a verseknek a nyelvét a jelz ős szerkezetek 
asszociációs körökben való halmozása jellemzi, a mondattani egységek minden f őrészéhez 
jelző , gyakran halmozott jelző  társul , mindez bizonyítja vers-nyelv gazdagságát , ám sokszor 
erőltetetté , túlírottá válik általa a szöveg (Márvány). 

Ezt akkor látjuk igazán, amikor más versekben egészen letisztult, egyszer űségében is 
sokkal összetettebb nyelvi formákkal taláLkozunk ; a kđltđí anyag a Súlytalanul c. versben 
„invokációként" meghirdetett egyszerűség elve alapján szerveződik. Ilyen vers a kötet 
egyik legjobb verse, „Az elszegődés jegyében ". A költő  ars poeticájának is felfogható 
a vers, kemény leltárként , az emberi és költői létre való ráeszmélésként Más verseiben 
széteső  nyelvi szerkezetekkel találkozunk , itt azonban a krónikás énekek nyelvi, egyszer ű-
ségében megírt meditáció hatóereje éppen a nyelvi struktúra zárt komponáltságában van. 

„Első  versemet 
egy nyeszlett birkab őrön írtam 
még valamikor 1962-ben. 
Fejemre hamut szбrtam, 
mint JIb, a gyászoló, és 
rekedten sírtam, 
megrepedt akkor valami 
mélyen bennem, 
s az a repedés 
fut-fut a világon át," 

A vers-nyelv szerkezetének vázát a több egymással párhuzamos szerkezet ű  mondat ké-
pezi, az ismétlődő  szerkezetek (versemet írtam , hamut szlrtam , rekedten sírtam ) egymáshoz 
kapcsolják a különálló , nyelvi anyagukban különböző  nyelvtani figurákat . A sorok végére 
kerülő  múlt idejű , első  személyben álló igealakok ismétlődése fokozza, nyomatékosítja 
a felismerés súlyát és tömbszerűségét. 

A vers két egymással ellentétes szerkezet ű  részből áll. A második részben a múlt id őt 
felváltó nyelvtani jelen idővel együtt változik a mondatszerkezet is, a szintagmaszerkezetek 
új elemekkel bővülnek , a nyelvtani figurák megismétl ődnek , variálódnak . Mind a két rész 
két-két szintaktikai egységb ől áll, de a mondatok grammatikai struktúrálása különböz ő-
képpen történik . Az első  rész mondataiban a predikatív szerkezethez alig járul b ővítmény, 
a szöveg vázát a már elemzett állítmányi párhuzamosság képezi, a csupaszon  1116 múlt 
idejű  igék a befejezettség, a változhatatlanság felismerését nyomatékosítják , a 2. .egységben 
azonban a sokkal szabadabban és csapongóbban felépített mondatok a vers utolsó sorainak 
szemantikai tartalma ellenére is (/növesztek h ű  éneket / azóta is hiába ! /) a jelenben való 
létezés , általában a létezés lehet őségeire utalnak. A vers két nyelvi egysége között lev ő  
ellentétnek tehát funkciója van. 

Utasi Máriának ezek a versei új lehet őséget jelentenek. A nyelv kondenzálását, egy-
szerűsftését , a költői anyag (valóság, táj, az egyes ember, a n đ-ember, az emberség hely-
zetének felmérése ) zártabb és összetettebb struktúráját , egy hiteles költői nyelvet. 

podolszki józsef 

leng, leng, lengedez 
JUNG KAROLY: LENG, FORUM, 1970, úJVID ЕK 

.Szokványosnak egyáltalán nem mondható kötettel gazdagodott (vagy inkább szaporodott 
csak) a jugoszláviai magyar költészet , bár a különös jelzőt szintén meg kell tagadnom Jung 
Károly könyvétől. Nem átlagos , .de semmiféleképp sem átlagon felüli teljesítmény , s — a félre-
értések elkerülése végett — nem is alacsonyabb szinvonalon mozgó, mint an utóbbi évek vers-
termésének java része . Nem ez és nem az , nem ilyen és nem olyan , s hogy tanácstalanságunk 
még nagyobb legyen, még csak nem is rendhagyó versgy űjtemény a Leng. 

Megfoghatatlan? 
Majdnem fején találtuk a sz đget. 
Jung költészetének úgyszólván egyetlen vonása sincs, mely meghatározhatná lényegét, ѕ  

így a legcélszerűbbnek látszó snegkbzelitlsi módszer, ha azt vizsgáljuk, miért nem ilyen vagy 
olyan. 

Nem szokványos ; a kölФészetüпlcben uralkodó „egy szuszra kifújn4 s ahogy lesz" verselési 
módszer helyett az igényes , .már-már játékosan öncélú, pepecselő  versépitést választja . Nyelve 
gondosan csiszolt, precíz, még ha üresjáratokat ismételget is sokszor. 

Nem különös ; elvont tartalmisága s a tartalmi telitettség biányát takargatl mívessége any-
nyira egyhangú , szürke és hatástalan , hogy képtelen felkelteni érdeklődésünket. 

Nem fart pour fart líra ; görcsös szándékkal igyekszik társadalmivá lenni, angazsálttá a 
maga üvegkockákbll építkező  vértelen módján . Egy mélyebb értelmű  jelentésre tđrekszik, bár 
iába keressük , ezt a csak költői fikcióként érvényesülő  mélyebb síkot . Vagyis nem .angazsált. 

Neon élménydús; szürke , rideg, higgadt és vértelen, mégsem hiányzik bel őle az élmény, 
csakhogy az inkább irodalmi jelleg ű , mint valóságfzű . Olyannyira légies, hogy konkrét megva-
lósulása már a plágium határát súrolja (>jszaka, a nyugvás ideje). 

De nem is intellektuális líra ez, hacsak er őltetett , axióma-ízű , gondosan eltanult és beépí-
tett okoskodását nem nevezzük annak. 

Es sorolhatnánk még, de felesleges. 
palán a kötetcím jeUemzí a legtalálóbban: Leng . S az sem véletlen , hogy ez Jung legked-

vesebb igéje. 
Az egész Jung- :költészet leng, leng, lengedez... 212 



centrifugális sarok 

brasnyó istván 

tő rténelmi tények 
Kételkedek mindabban, 
amit 
úgy emlegetnek 
mint tényeket. 

Mert jönnek 
a történelemmel: 
itt Herodotoszról, 
vagyis már elnézést, 
hogy hívták azt a vakot? 

Azaz 
Homérosztól kezdve 
jelét adják, hogy 
vannak 
történelmi tények. 

Csakhogy mindez 
két kéz 
munkája: 
az egyik végzi, a 
másik csak írja. 

Aki csinálja, az nem 
ismeri az Írást, 
a másik meg 
már vénasszonyként 
látta Helenét. 

ők sem istenek, ők sem csalhatatlanok! 
„A Jugoszlávia politikáját irányító emberekt ől (...) én sohasem hallottam olyasmit, hogy 

valamit nem tudnak. Eszerint mindazért, ami rossz, a munkásosztályt teszik felel őssé. Jelen 
esetben ls az a látszat, hogy legfels ő  fórumaink mindent tudtak, meg is mondták szépen, kinek 
mit és hogyan kell tenni, ám a munkásosztály nem hallgatott rájuk, más irányba haladt és 
ezért most ismét súlyos a helyzetünk. Holott mindenki el ő tt világos, hogy nem erről van szó. 
En úgy vélem, nincsenek türelmesebb emberek Jugoszlávia munkásainál. Ik ezúttalis meg-
bíztak az ország élén álló emberekben, azonban ismét kijátszották a bizalmukat. ( ... ) Lát-
nunk kell már egyszer (... ), ki a felel ős a beállt helyzetért. Vajon a munkásosztály-e, vagy 
pedig más struktúrák, illetve a legfels ő  politikai fórumok. En állítom, a felel ő sség a legfelső  
politikai struktúrákat terheli, melyek egyre jobban vesztik tekintélyüket, s amelyekkel szem-
ben egyre nő  a munkások elégedetlensége. Ezeknek a fenti egyezkedéseiknek egyszer már ha-
tékonyabbá kellene válni. Az országot irányító emberek nem istenek, nem csalhatatlanak, jog-
gal lehet kételkedni a képességeikben. Talán eljárt fölöttük az id ő , talán elfáradtak, a túl sok 
régi módú ténykedés közben, talán me,gszokták, hogy senkinek se tartoznak felel ősséggel. Or-
szágunk munkásosztálya viszont ma nagyfokú felel ősséget követel." 

(Dr. Ljubomir Ze č ić , a Szakszervezetek Szövetsége elnökségi tagja. 
BORBA, 1g71. április 17.) 

nincsen íaj a nap alatt 
„A nyelv helyes használata a műveltség kérdése. Aki pongyola nyelven vagy tisztátalanul 

beszél vagy ír, annak a műveltsége fogyatékos. Zavaros nyelvhasználat zavaros gondolkodást 
árul el... Ma nálunk általában véve tiszta nyelven írnak a valamirevaló írók, munkájuk 
rögtönzesre kényszerít ő  sürgőssége mellett is tűrhető  nyelven írnak a jobb újságfr6k, a legke-
vésbé tiszta nyelven beszélnek és írnak a politikusok." 
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tolnai ottó 

lijen május elseje 
ma kimegyünk a természetbe 
nem 
ma a természet jön be 

gerold 1ászló 

ki fordít hangjátékot? 
Az TTjv±déki Rádió •mu"során szereplđ  gyermekhangjátékok adatait feldolgozó kiadvány je-

lent meg a közelmúltban . Arról tájékoztat , hogy fennállása óta hány hangjátékot , s milyen 
műveket mutattak be magyar nyelven a gyermekek láthatatlan színházában. Hasznos és szük-
séges kiadvány ez. A számaclatokon .kívül azonban a nyilvánosc лΡg elđtt eddig ismeretlen ada-
tokat is felféd , elárul. .S ezek az adatok nem mindig válthatnak ki helyeslést , elismerést. Pél-
dául a fordítók esetében. 

i$sszesen negyvenen fordítottak gyermekhangjátékot és mesejátékot. A legtöbb fordítása 
Fehér Ferencnek van 51. Sárosi Károlynak 39, Saffer Pálnak 30 , Balázs Pálnak 29, Argyelán 
Erzsébetnek 23, Gellér Tibornak és Németh P. Istvánnak 21, Bodrits Istvánnak 20, Szilágyi Ká-
rolynak 12, Lányi Istvánnak 11, Nagy Józsefnek 10, Bada Johannának 9, Papp Imrének, Koromi 
Tibornak és Pintér Lajosnak 6— б  forditását tartják számon. . 

Tehát Fehért , Saffert és Pintért 'kivéve , nem íróemberek a fordítók. Miért nem az ír бkkal 
fordíttat a szerkeszt őség , és hogyan várja el, hogy eredeti m űvel jelentkezzenek , ha a mester-
ség, a műfaj megismerését nem teszik számukra lehet ővé. Hogy a rossz fordítói politika meny-
nyire káros, azt jól bizonyítja az, hogy a jugoszláviai magyar írók közül csak Burkus Valéria, 
Fehér Ferenc , Foky István, Kopeczky László , Saffer Pál és Sulhóf József írt gyermekhangjá-
tékot és mesejátékot . A többiek — Adám Tibor , Geil& Tibor , Gerich Endre , Hoffmann Mária, 
Nagy József, Notthof Károly, Papp Imre, Sárosi Károly és Szimin Magda — írósága er ősen 
vitathatd. 

M1 alapján választja ki a szerkeszt őség a hang- és aesejátékok fordítóit? Mi a választás 
kritériuma , ha nem a megszerzett írói név, irodalmi  rang .  Irodalmi életünk legismert'ebh`^ 
közül a már említetteken kívül Herceg János (4), Majtényi Mihály, Bogdánfi Sándor (2-2), Acs 
Károly, Deák Ferenc és Major Nándor (1-1) neve olvasható még •a fordítók listáján. Es a töb-
biek? Számukra tiltott terület a gyermekhangjátékok és mesejátékok fordítása , ennek a mű-
fajnak az átültetés útján történi megismerése ? Miért? 

Sőt, ha jól megnézzük műfordítóink közül is csak elvétve foglalkoztatják a legavatottab-
bakat. Borbély János , kétségtelenül legjobb fordítónk , mindössze három alkalommal kapott 
fordítást. 

Természetesen azt is meg lehetne kérdezni a szenkeszt đségtđl , rendjén van -e, hogy valaki 
51, 30, 29 , 23, 21 alkalommal fordítson ? Főleg, ha közülük csak kett đ  munkássága elđlegezhet 
ekkora bizalmat. 

Sok mindent kérdezhetnénk még a Сyeхmekrádió szerkesztđségétől és sze гkesztđitđl a for-
dítók jegyzéke kapcsán . De elégedjünk meg ennyivel : vajon valóban a baráti, munleatfrsi, há-
zastá гsi kapcsolatok a leglényegesebbek , amikor fordítókat kell választani ? Mert a listáról már 
első  pillanatban erre lehet következtetni. 

(újvidék, 1971. április 15.) 

kiért van a fordítószolgálat? 
Helyszín a Tartományi Szkupstina nagyterme . Itt tartják meg a Szocialista Szdvetség Vaj-

dasági Választmányának ülését. A teremben majdnem minden szék foglalt , legalábbis a szüne-
tig. A karzat újsđgiгбkkal tele. Az újságíгák mögött a fülkékben a fordítók dolgoznak , izzad-
nak, hogy a politikai „ékesszólástól" hemzsegő  felszólalásokat a legrövidebb idđ  alatt értelime-
sen ültesyćk át magyarra , szlovákra , románra, ruszinra . Szerbhorvátra nem fordítanak. Nem is 
keU fordítani , ment a választmány nemzetiségi tagjai: a magyarok , szlovákok , románok, a-
szinok nem anyanyelvükön mondják el felszólalásaikat . Miért? Szégyellnek anyanyelvükön 
beszélni ? Nem tudnak , az ülések terminológiáját csak egyetlen nyelven ismerik ? Nem elképzei-
hetetlen. De köztük írek is vannak, olyanok, akiknek eszk đze, kenyere a sz ő , a nyelv — az 
anyanyelv. ik sem beszélnek magyarul, szlovákul, ramánul, ruszinul. 

A forditószolgálat tagjai azonban rendületlenül dolgoznak , izzadnak rögtönzés közben. 
Munkájukat végzek: fordítják a magyar , .romám, szlovák, ruszin választmányi tagok beszédein, 
magyarra, szlovákra , románra és ruszinra. 

Lenézek a karzatról : a hatalmas teremben alig néhányan használják a fejhallgatókat. Fél 
óra múlva ismét lenézek : tđbben ezúttal sem tartják szükségesnek .anyanyelvükön hallgatni, 
követni a vitát . Ezek is mindössze néhány percig , szinte csak kfváncsiságb бl emelik fülükhđz 
a hallgatókat , nyilván jбlesđ  érzés lehet számukra anyanyelvükön hallarai a szónaki emelvényr бi 
elhangzó érveket , felszólalásokat . Valószínűleg boldogan állapítják meg, кđzösségünk mindent 
megtesz az egyenrangú nyelvhasználat érdekében. De arra talán nem gondolnak , hogy meny. 
nyivel boldogabbak lehetnének — s velük mi is —, ha használnák is anyanyelvüket, élnének a 
lehetőséggel. (Valaha, talán felesleges emlékeztetni , épp az volt a baj, hogy anyanyelvünk 
használatát megtiltották .) Mert így tulajdoniképpen becsapjuk a k đzđsséget, amely műszegyeket 
és pénzt áldoz , és amelynek •igyekezetit mi — de elsđsorban közéleti embereink — nem be. 
csüljük, semmibe vesszük. 

(újvidók, 1971. április 14.) 

szalma józsef 

hariangunk 
Pergett a sok szelíd k ő . 
Apró fodrokat vetett a domb. 
A piszkos szürke tömeg szétfröccsent. 

Ott maradt a légbe szálló tenger. 
Hullámtöredék. 
Itt minden kopár. 

Elmentem. 
Visszajöttem. 

A szemüregünkben üresen lángol a nap. 214 



alkotmánymódosítás és nemzetiségek 
Vajdaság soknemzetiség ű  társadalmi közösség, ahol a nemzeti egyenjogúság megvalósí-

tása els ődleges társadalmi és történelmi érdek. Mivel a nemzeti egyenjogúság elvét az 
országon belül nem lehet sz űkebb határok közé zsugorítani, fontos, hogy Jugoszlávia 
alkotmányában ne csak a népek, hanem a nemzetiségek egyenjogúsága is helyet kapjon. 
Ezért a most zajló vitában minden vajdasági nemzetiség képvisel őinek hallatniuk kell 
szavukat, hogy sajátos érdekeiket beleépíthessék az alkotmányba. A nemzeti egyenjogúság 
azonban nemcsak vajdasági érdek, hanem Jugoszlávia minden népének érdeke, amit a köz-
társasági alkotmányban is rögzíteni kell. 

Elhangzottak egyéni nyilatkozatok, kijelentések, amelyekb ő l kiérz ődik a köztársaság álla-
miságának féltése, és amelyek els ősorban a tartományok autonóm önigazgatási jogkörét 
sokallták, mondván, hogy az gyöngíti a szerb államot. Véleményem szerint az efféle 
aggodalmak indokolatlanok. Csak a politikai bizalmatlanság felszftására és zavarkeltésre 
alkalmasak. A legtöbb esetben az aggodalmaskodások mögött nacionalista törekvések rej-
lenek, amelyek hordozói sehogy sem akarják tudomásul venni azt a történelmi tényt, hogy 
ezeket a viszonyokat csak így és csak önigazgatási alapon lehet rendezni. Erre lehet jöv ő t 
építeni. Semmiféle nacionalizmussal, semmiféle bürokratikus, etatisztikus er őkkel nem 
békülhetünk össze a most folyó nvilvános vitában. 
(Kelemen Mátyás: Alkotó jelleg ű  vita, 7 Nap, 1971, ápr. 2.) 

(Kelemen Мб tyбs: Alkotó jelleg ű  vita. 7 Nap, 1971. április 2.) 

aktualitások 

garai iászló 

pannónia 
Zöld biliárdasztal. 
Pereme a Kárpátok. . 
Magzat-humanizmusú, 
mozgat-demokráciájú, 
magzat-látnokok 
térképe. 

Golyóktól eldugult 
közepe lyuk. 
Magzat-könyvű , 
magzat-olvasójú 
magzat-írók 
Hortobágyi. 

Pállott kis kanok 
dákójuk ütésre emelik. 
Magzat-magiszter ű , 
magzat-tudományú 
magzat-akadémiák 
almabálja. 

Itt, aki jól pöccint, 
aki jól PÖCCINT, az nyer. 
Magzat-szabadságú, 
magzat-testvériség ű , 
magzat-történelm ű , 
magzat-kultúrájú, 
magzat-önállóságú 
magzat-NEMZETEK 
hazája. 

Kosovo haladó er ő inek tevékenysége arra irányul, hogy kidomborítsa a jelen és a jöv ő  
új viszonyainak jó oldalát az önigazgatású föderáció egyenjogú elemei között. Természetes 
és érthető  azonban az érzékenység, amikor ismét olyan elméletek jelentkeznek, amelyek 
a házigazdát vendéggé vagy jövevénnyé akarják tenni, akinek az otthona valahol a közös 
hazán kívül van. 

Ismeretes, hogy Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek különféle jellegzetességeivel 
kapcsolatban a törzsökösséget, mint megkülönböztet ő  tényez ő t említik Jugoszlávia azon 
népei számára, akik ezen a földön váltak nemzetté. Igaz, hogy a jugoszláv népek ezen 
a vidéken alakultak ki nemzetté, de téves volna ugyanezt elvitatni a nemzetiségekt ől, 
például az albánoktól, és államiságuk eredetét és megvalósulását illet ően a közös hazán 
kivülre utalni őket. 

A nézetek, amelyek kétségbe vonják az albánok kostituálódását Jugoszlávia társadalmi, 
politikai és államjogi közösségében, abból indulnak ki, hogy az albánok jövevények, tehát 
ily módon hitelt adnak annak a már megdöntött történelmi ténynek, hogy az albánok 
csak az úgynevezett vákuumot töltötték be Kosovóban. Ezt a feltevést a történelmi források 
és az objektív tudományos kutatások már megdöntötték. Ez a gondolkodásmód nem felel 
meg a történelmi igazságnak, s voltaképpen kétségbe vonja a népek és nemzetiségek 
egyenjogúságát. 

Ismeretes, hogy az albánok már hosszú évszázadok óta Kosovóban élnek. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy egyedül lakták ezt a vidéket, hanem a szerbekkel és Kosovó 
más népeivel és nemzetiségeivel együtt, akik szítén törzsökösek, és együtt osztoztak 
jóban és rosszban, harcoltak a hódítók ellen, közös szabadságukért és autonómiájukért. 

Köztudomású, hogy a küszöbönálló alkotmánymódosítások nagy horderej űek, de ugyan-
akkor szükségesek és hasznosak. Ezzel összhangban van az a törekvés is, hogy a szövetségi 
alkotmány tovább gazdagítsa az autonómiát és az ebb ől eredő  viszonyokat. Az alkotmány-
függelékek tervezete elvszer űen és következetesen választ ad a népek és nemzetisé,gek 
teljesebb egyenjogúságának kérdéseire. Ezek nem formális jogi és procedurális, hanem lét-
fontosságú kérdések. 

Vannak azonban olyan bírálatok is, amelyek kifogásolják hogy a tartományok a föderáció 
alkotó elemei legyenek. Az igazat megmondva, ez voltaképpen már idejét múlt dolgok fenntartá-
sára való törekvés, tehát nem a részletek bírálata, hanem az alkotmányfüggelékek lénye-
gének az elvetése. Mindezt pedig a tudomány nevében teszik, márpedig a tudomány nem 
hirdeti a népek és nemzetiségek közötti jogegyenl őtlenséget és a társadalmi, gazdasági és 
politikai viszonyok visszafejl ődését. 

(Dr. Surja Popovch A tartományok st бtusának kétségbe von бsa. 
215 Kommunista, 1971. бprilis 8.) 



koliger kб roly 

zuhanás a fedélzetr ő l 
minőségi ellenő r 
ki hagyta jóvá 
a tűz teremtését 

kérdés a gyülekezethez 
gyerekeinknek 
mit mondjunk 
elvtársak 
mi nem 
mosogattunk 
nyugaton 

symposion-mutáció 
90 grammról 175 
re gyarapodott 
lapunk súlya 

cirkuszban 
ez agyon- 
hangoztatott nyelvi 
egyenjogúság következtében 
a bohóc anyanyelvén 
káromkodott 

az optikusok országos gyülekezetén 
mondjuk 
mondjuk azt 
mondtuk ki azt hogy 
egyelő re —1,700.000 + 20,504.516 

NAGYfTO ÖVEGEK HELYETT 
HASZNALJON OVEGSZEMEKET 
OVEGGOLYOK HELYETT 
VEGYENEK NAPSZEMOVEGET 
St~TÉT SZEMOVEG HELYETT 
VASARGLJANAK SZEMFEDÓT 

a szemfedő  ára alig változott 

utasi Csaba 

bizalmatlanság vagy primitivizmus? 
Hónapokig tartó vita el őzte meg a népszámlálást a sajtóban: újságírók, nyájas olvasok, isis 

és .nagy politikusok hallatták hangjukat szinte nap nap után, s bár több dilemma is fölmerült 
az összeírás kapcsán, a legélesebb és legtüzesebb monológok mégis a nemzetiségi hovatarto-
zás kérdése körül hangzottak el. Tudatosítani kell a tömegekben, szögezték le többenis, hogy 
mindenki szabadon kinyilváníthatja nemzetiségét, hiszen a jugoszláv terminus egyáltalán nem 
nemzetiséget jelöl, •ráadásul pedig az egészségtelen unitarista er őknek kedvez. Egyszersmind 
törölni kell ez űrlapokról a szlavóniai, šumadijai, dalmát stb. meghatározásokat, mivel a terü-
leti hovatartozás efféle kiemelése a manipuláció eszközévé válhat. A bizalmatlanság lángjai 
mind magasabbra csaptak, úgyannyira, hogy Horvátországban nyíltan követelni kezdték: min-
den köztársaságban saját apparátussal végezzék el a részleges összeírást, s csak azután összesít-
sék •az eredményeket. 

Minderre a népszamlálás központri ügyintézđ i higgadtan és méltóságteljesen megjegyezték, 
hogy nem kell fölöslegesen izgulni, nem kell dramatizálni a dolgokat, hisz minden el đkészüle-
tet megtesznek a tiszta munka érdekében: az összeírók mintegy nyolcvanezres hadát külön 
tanfolyamokon .készítik el ő  feladatuk teljesítésére, ami pedig az űrlapokat illeti, ki fogják kö-
szörülni a csorbát. Csak csigavér, ezúttal nem érvényesülhetnek a múlt hibái, de persze azért, 
ha valaki foggal-körömmel küzdene a jugoszlávságért, akkor az összeíró, szegény, kénytelen 
lesz beadni a derekát. F ő  sz önleazgatói demokratizmus! 

A különféle zászlók eme erđteljes meglobogtatása után kíváncsian vártam a nagy napot, 
amikor majd degeszre tömött aktatáskájával becsönget hozzánk az igazi szocialista népszám-
lálб , s miután már a küszöbön észreveszi, hogy itt magyarok laknak, serényen el đveszi két-
nyelvű  űrlapkötegét, és megszólal az anyanyelvemen, legalább egy barátságos јб  napot ere-
jéig. 216 



szerencsére nem voltam otthon. 
Mert jött az úr. Jött Jr.  Csöngetett is. Aktatáskája is volt, a többi azonban már nem 

stimmelt. 
Legelőször is nagy lezseren ráírta a nevünket az egynyelvil "úrlapra: UTAŠI Č . Kisebb kö-

zelharc után, nagy fejcsóválások közepette, hajlandónak mutatkozott a Ć  áthúzására, de azért 
megjegyezte: — Mondja, milyen név ez, olyan furcsa, már az ajtóban is nézegettem? — Mi-
lyen? Hát magyar! — Ja, igen. — Megy tovább a körmölés, szép tempósan. — Nemzetisége? —
Magyar.— Kisebb szünet után szocialista népszámlálónk fenenagy t űnődések közepette meg-
jegyzi: — Tudja, ez nem lesz így jó, én ezt nem így mondanám, hanem inkább úgy, hogy 
Jugoszláviában élő  magyar, illetve jugoszláv magyar (Magár koji živi u Jugoslaviji, odnosno 
Madar-Jugosioven). 

Az egész nyomorúságos történetben természetesen nem az érdekel els ősorban, hogy nép-
számlálónk hány családban és hányszor tette föl öntudatos-jószándékú álarcát. Még csak az 
sem izgat túlságosan, hogy az efféle tudálékos aktatologatók nyomására milyen mértékben 
módosul majd az összeredmény. Nem izgulok, mert rendületlenül bízom korunk csodájában, a 
derék komputerekben, amelyek alkalmasint nem mernek majd a tíz év el ő ttinél sokkal rútabb 
képet festeni országunk lakosságnak nemzetiségi megoszlásáról. 

Az viszont már igen-igen bosszant, hogy hivatalnoki g őgtől ittasan benyomul lakásodba 
egy sohase látott idegen, s minden „egészséges el őkészület" ellenére pimasz megjegyzéseket 
tesz a nevedre, pr űdül megkérd ő jelezi a jugoszláv társadalomhoz való tartozásodat, ami pedig 
napnál is világosabb — az időnként arcodon nagyot csattanó „nemzeti" pofonok ellenére is. 

S mint hasonló esetekben mindig, ezúttal is az analfabétizmus kérdése nyomakodik el ő -
térbe az ember tudatában. Lakosságunk mintegy húsz százaléka írástudatlan, ismételgettük 
hitetlenkedve, el-elborzadva néhány évvel ezel őtt, az adat nyilvánosságra hozása után, de az-
óta is tisztázatlan maradt, hogy miként is kategorizálnak statisztikusaink. Mert az még nem 
írástudás, ha valaki kereszt helyett le tudja írni a nevét, s őt még az sem, ha gyöngybet űket 
rovogat ugyan az ártatlan papírra, Jr  ugyanakkor emberségben, megbecsülésben határtalanul 
primitív és ostoba. 

Ugyan mikor vesszük már észre, hogy a szinte országos írástudatlanság legnagyobb ellen-
ségünk, mely előbb-utóbb drasztikusan is ránk fog törni, ha az örökös gazdasági elvek mellett 
nem hangoztatjuk legalább olyan nyomatékkal a m űvelődés elveit is?! Kinek jl még mindig 
a struccpolitika? 

P. s. „Cikkzárta" után értesültem néhány fontos adalékról. Szabadkán, anyósoméknál, és 
bizonyára nemcsak ott, közönséges ceruzával (!) töltötték ki az űrlapokat, Vörösmarton pedig 
a „kiképzett" falubeli kislány egyszer űen átugrotta a nemzetisége rubrikát, s csak anyám cso-
dálkozására vallotta be, hogy nekik azt mondták: a nemzetiség nem lényeges ... I.tm, milyen 
szép híreket hallottam otthon a nemzetközi proletariátus nagy ünnepén. No de sebaj, bízzunk 
a KOMPUTEREKBEN! 

kosziba istván 

gQ!yaság 
a papír és a 
gyakorlat 
szinopszisának 
ügykezel ő i 
lelövöldözték 
az összes gólyákat 
vajdaság egérő l 

miközben 
papírgalacsin csalétk ű  
horgaikkal 
pontyokra halásztak 
(értbetetlen) 

eljön az idő  
amikor vajdasági 
zigótákat 
lehetetlen lesz 
gólyamesékkel 

hitegetni 

hiszen pontyaim 
pardon: porontyaim 
(mondó vajdaság) 
nem tudni 
a következő  terv 
mely stuttgartot 

clevelandot 
vagy münchent jelöli ki 

számotokra 

efelő l pontyaim 
pardon: porontyaim 
tudakozódjatok apátoktól 

e h űs vajdaságtól 

vagy kiáltsátok unisono: 
proteint! 
s ne papírt .. . 217 



uttasi csaba 

szirmai károly és a népszer űség 
A Magyar Szб  április 18-i számában Monsieur sans Géne címmel az iradalomszervez ő  és 

folyáiratszerkesztő  Szirmai Károlyra emlékezik vissza Herceg János . A famvliáгцs hangvételű , 
megmosolygó szeretettő l túlcsorduló írás igencsak felkeltette érdekl đdésemet, anná'1 is inkább, 
mert megannyi érdekes mozzanatot sorakoztat fel a cikkíró, de a legfontosabbról, úgy vélem, 
mégiscsak megfeledkezik. 

Rendben van , Szirmai „mas, kéményebb " természet , mint Szenteleky , és a modora is 
szegletesebb ". Többször-többször indiszkrét módon közli egy-egy szerz ővel, hogy írása rossz, 

küldjön másikat, s az ily módon .tá-madó réseket magyarországi, erdélyi és felvidéki szerz đk 
munkáival tömi be. Ez mind így igaz,am hogy tájunkon miért szerették és becsülték oly ke-
vesen Szirmait , annak jóval mélyebben vannak a gyökerei . Herceg említi meg, hogy szirmai 
háttérbe szorította a „m űkedvelők mezei hadát", de .ugyanabban a bekezdésben, néhány sor-
ral előbb , így emlékezik : „ .. miközben a .kéziratok nagy részét még mindig át kellett írnia". 
‚re,  a tragikomikus helyzet: ellenséges pillantások kereszttüzében szirmai ki akarja söpörni 
irodalmunk Augiász-istállóját , de mire a munka végére érne , szomorúan kell tapasztalnia, hogy 
kezdheti elölről : a makacs dilettantizmust nem tudja kiebrudalni. 

De miért 'nem? Arról van itt sző , amit Herceg is érintett , mondván : „ .. a Kalangyát to-
vábbra is szenteleky művének .illett tekinteni , s tovább költeni a legendákat szellemi életünk 
szálláscsinálójáról ..." Azt viszont már nem mondja el Herceg , hogy a S гenteleky-legendák 
költésében épp a dilettánsok hada járt élen , s nem is véletlenül , hiszen a , ;művészetükben" 
erđtlen, kancsalul számítgat6 ,;alkotók" rendszerint irodalmon kívüli kritériumokba kapasz-
kodnak, hogy tá'kolmányavknak életteret biztosíthassanak . Erthető  tehát , hogy a harmincas 
évek vajdasági műkedvelői is hasonló mankбk után kutattak , s meg is találták őket Szente-

leky couleur locale elméletében , illetve annak — „kivonatában ". Mindabból, ami Szentelekyben 
a nagyszerb nemzeti elnyomás ellenreakd6jaként id ővel .gondolati síkon kialakult , a sokszor 
ellentmondásossá váló kiútkereséséből műkedvelőink a helyi színek alapvető  és mindenekfeletti 
fontosságát párolták le maguknak , s nem is volt nehéz dolguk , hiszen aki akkortájt Szentele-
kyre hivatkozott, mindegy, hogy ért őn-e a nyáj melegére mindig számíthatott. 

Az egyetlen ember, aki már 1934-ben szembe mert nézni a legendákkal , szirmai Károly 
volt. Sгenteleky Kornél című  írásában többek között a következ đket írja: „Követelte a .magyar 
kisebbségi tudatot, a vajdasági színt, a vajdasági problémát , bár maga is tisztában volt vele, 
hogy a couleur locale sok esetben megvalósíthatatlan ." (Kalangya , 1934. 7-8, szám) Már ezt 
a „szentségtörő" megfoga1mazást is gyanakvón , csöndes megbotránkozással fogadhatták a „vaj-
dasági íгák", de petárdáik duггogtatására csak akkor került sor , miután meggyđzđdtek róla, 
hogy Szirmai szerkesztđként is a fenti gondolat értehnében jár el. Kisbéry János, akit szóban 
forgó írásában „bezdáni esztétának " nevez Herceg, de akire sokkal in:kább illenék a „KOszto-
lányi-'kreatúra " elnevezés, ahogyan önmagát emliti egy helyütt, és az érzékeny lelkű  falusi ta-
nító, Kristály István, árulással vádolják szirmait , mivel, sziriiittlk , letért szenteleky útjáról. 
Szirmai válasza határozott és egyértelm ű : „Mi nem frissen átmázolt, vajdasagi frбkat kérünk, 
mert jól tudjuk , hogy ilyesmit nem lehet er đszakolni , hanem đnmagáért felelđs, tehetséggel 
szavatolt írást, melyb ő l nem csap ki a sivár szegénység -szag, vonatkozzék ez akár a témára, 
akár az iró kultúrájára " — írja többek között Irói felel đsségem című  frásában (Kalangya, 1935. 
3. szám). 

Az irodalmi igényesség követelménye ezzel aztán látszólag gy đzelmet is aratott a Kalan-
gyában. A vádaskodók elhallgattak , másak be se kapcsolódtak a vitába. De mit ad Isten! 1938-
ban ismét felüti fejét a folyóirat hasábjain a mindenekel őtt regionalitást szentséges elve: „Ne-
künk nem csak a művészi tökélyre kell törekednünk , hanem elsđsorban népünket , környeze-
tünket kifejezni ... De ehhez nemcsak tehetség kell, tesbvérem , nemcsak önbizalom , művészi 
formaérzék , hanem elsđsorban a szélesebb horizont felá'ldozása a sz űkebbért." (Kalangya, 1938. 
10, szám) A programcikket Herceg János írta, s platformjának kommentálására talán nincs is 
szükség. 

Irodalmunk kormánykerekének e visszafordítása után szirmai nem bocsátkozik vitába 
Herceggel , de hogy nem vette belenyugvón a mítosz élesztgetését, arról jóval kés đbb ugyan, 
de mégiscsak tudomást szerezhetünk. 

Miután a „háborus" Kalangya túljutott a „felszabadulást " követđ  kezdeti lelkendezéseken 
és hálatelt stimmungokon , s a , ;mélymagyar" vizek mindinkább elnyeléssel fenyegették a fo-
lyóiratot , Herceg János nem is annyira irodalmi, mint inkább etikai meggondolásból teljes 
mértékben érvényesíteni akarta 38 -as eszméit. Ennek következtében az agyonismételt és -for-
szírozott „délvidékiség" kalitkájában vegetált a folyóirat , irodalmunk történetének egyik 
ijesztđ  mélypunját jelezve, s eklatánsan bizonyítva , hogy hova is vezet a „szélesebb horizont" 
feláldozása..S e majd három esztend đs haláltusa keыđs közepén egyszer csak újra megszólalt 
Szirmai: „Teljesen elhibázott dolog... a ,sajátos ' délvidéki irodalom erđltetése . Nyugodjunk 
bele, hogy számontartott íróink közül alig egy -kettőnek van kapcsolata tájunkkai ... Ne re-
ménykedjék tehát senki a délvidéki .irodalom .kiterebélyesedésében." (Kalangya , 1943. 9. szám) 

Most már kimondhatjuk : Szirmai Károly egykori népszer űtlenségéhez nagymértékben já-
rult hozzá , hogy mindvégig szívósan és hitesen az Igazi, értékes irodalom szolgálatában állt. 
Szárđra a művészet volt mindenkor az els đ , s csak azután j đhettek számításba a kisebbségi, 
helyi stb. vonatkozások, jegyek. Sorrendet soha sem változtatott, s irodalmunk napi célokra 
esküvđ  taktizđrjei ezért is érezték mindvégig idegennek. 

Mindezt természetesen Herceg János sokkal avatottabban és hitelesebben mondhatta volna 
el, ha ... Igen:  HA...  

moinár es. attila 

irt-vers 
föl kéne szántani kertünket 

mondom 
vetni beléje gorrlibostűmagot 

gornlbostűmagj aink 
pálca-vesszein 

a fölszílródott napot 
éj'.fé1i hajnalon 

el kéne intézni 
lekenyerezni 

a vergődő  napot 
valahogy kifizetni 

kielégíteni 
mondom 

lekenyerezni 
az éj-hajnal-napot 

a talajvíz-talaj 
főbbül kiköpült 

kerti einknek 
havacska-sójával 

az éjhajnali napot 
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Tđke István" neve lassan fogalommá" válik a vajdasági köztudatban. S ha cikket közöl, 
csemegézek mondatain, szófűzésén, ízes XIX. századi (bár kissé er őltetеtt) Aranyon, Mikszáthon 
túltenni fgyekvđ  stílusán. (Tanítani kellene az általános fskolák VII. osztályában, abban az 
osztályban, melyet Tőke ősidők óba kfsajátított magának, már ami a tankönyvírást i11et!.) Nem 
esedálkoznék, ha 1971. feb уuár 21-én a Magyar Szóban közölt t đprengése egyes tanárok szívét 
megbizsergették volna. Nem csodálkoznék, hisz a cfkkí гб  pallérozott nyelve, „magyartanáros" 
elđadásmódja, szerénykedő  maga-mutagatása, hozzáállása sokak szimpátiáját felkeltheti: s ezek, 
főleg, ha az uj tanterv ellentáborába tartoznak, jókedvűen dеrzsölgetfk kezüket e „kiállás" 
láttán. 

Mielőtt azonban nekivágnánk a T. I. cikkével folytatott vitának, elnézést kérek, ismét csak 
olyan egyéin szólal meg, aki nem „illetékes" a kérdésben. „Szakmám" igen, de foglalkozásom 
nem tanár, noha újabban gimnázfumban is el đadok. De hát se Horváth Mátyás, se T őke Ist-
ván, se a szabadkai „értelmiségi" aiem tanítanak ott a tetthelyen, s ha đk szólhattak, tőlem se 
vonják meg talán ezt a jogot. Azért is, ment vannak a T őke féle írasban olyan dolgok, me-
lyek mellett az ember nem mehet el sz б  nélkül. „YJtmutatásait" követve már az els ő  „forduló- . 
nál" felületes megállapításokra bukkanok e „térképen". Tehát „az elvi vitának szánt eszme-
csere ... megrekedt a szemiéletbeli különbségek síkján (miközben magáról a programról mind 
kevesebb szó esik!) .. J' olvasom a cükКben. S jogosan kérdezem Tбke Istvánt, odafigyelt-e a 
vdtafrások szövegére, amikor hintaszékében billegve erre ,a megállapításra jutott? 

Nemcsak szemléletbeli különbségekrđl szerezhettünk tudomást, hanem két tábornak, (:. 
jelzőket most elhagyom) két felfogásnak és sok láthatatlan, egyetért ő  vagy ellenző  pedagбgus-
nak szíve dobbanásáról is. Mert, honnan veszi azt T бke, hogy , ;a programról mind kevesebb 
szó esik?" A berekesztett „párviadalra" gondol? Nos, akkor meg minden alaptalan állítása 
mellett még a jelenidejű  fogatmazásban is tévedett (mert ezt használt). De ha viszont a közön-
ségre, a szakköröКre, az érdekeltekre és érdekl ődőkre vonatkoztatta kijelentését, sajnos ismét 
csak meg kell cáfolnom. A 21-i Magyar Szó is beszámol a naponta érkez ő  vitát véleményezđ  le-
velekrбl. De ha ez sem elég, nyisson be bármelyik gimnázium tanári szobájába! S ha még ez-
után sem gyđződne meg ,álláspantja tarthabatlanságaról, emlékeztetném az TTjvddéki Rádió Sx30 
perces műsorára, ankétjára, melyet a programról szervevezett, s melyben a középiskolás ta-
nárdk és tanügyi munkások szívesen elmondták véleményüket, vállalva „H. M. vessz őfutását". 

Igy indul tehát Tđke. István cikke, de én nem tudok helyeselni, s a legkevésbé se tudom 
„bevenni" a cikkben felsoroltakat. 

Mert Tőkével ellentétben én nem vallom azt a nézetet, miszerint magyartanításunk béka-
nyálas állóvizébe éppen ez a programvita hozott volna egy kis mozgást, keltett volna a taná-
rokban kollektív töprengést .. . 

Mert ha nem kicsiynes személyi érdekeiknek keresztül nézzük, 
... mert ha nem kapriciózus higany-álláspontunkról véleményezzük, 

. mert ha nem •a köteked ő , minden újítást, modernséget elvetni akaró létünkb ő l in-
dulunk ki, 

... mert ha nem személyes gy űlöletünk vagy kényelemszeretetünk vezet, 

... mert ha nem túlhaladott pedagógiai és irodalom-esztétikai mércével mérünk, 
. mert ha nem feszülne a Bori—Horváth vita mögött egy másfajta, nyílt titokként 

ismert csoportellentét, 
. mert, ha nem féligazságokkal operálnánk, a szívhezszóld, szül đbódító, ál-humán, gyer-

mekmentő  újságcikk-förmedvények helyett reálisan látnánk a kialakult helyzetet, és felfedez-
hetnénk, hogy a tanterv szinte minden kritikát elbír és JO. 

Csak azok értelmezik félre, akik akarják, és azok hallucinálnak, akik nem gyérnek fel a 
fanterv magaslatáig. Hisz a legdemokratikusabb úton hozatott meg a program, s ugyanilyen 
mód fogadtatott is el. A tanárok (már akik eleget tettek a felhívásnak illetve felkérésnek), 
írásban vagy szóban véleményt mondtak, s amennyiben az helyén volt, a tervezetben m бdosítá-
sokat eszközöltek. Ekkor még nem is sejlett fel a Magyar szó-beli vita, még nem pecsételték 

tervezetet (ma már törvényt) nacionalistának meg fasisztának. Kés đbb viszont, aanirđl Tбke 
nem értesült (esetleg elhallgatta), a Rádió említett adásafba л  szót kaptak olyan taner đk is, akik 
ha napitapunk hasábjain nem  is,  de a közvetlen „él ő" szó varázsával és hatásával nyilatkoz-
tak ;pro" vagy „kontra"! (Bs a vélemények megoszlottak: nem mindenki pártolta, illetve nem 
mindenki ellenezte a tantervet.) Még „maximalista" voltát sem kifogásolták valamennyien!) 
Mindezek alapján tehát megdđl a fennen hangoztatott állítás, hogy „ a szakmai arisztokra-
tizmus gбgje épp a legilletékesebbekbe fojtotta bele a szót, azokba a ta л á гokta, akik analitikus 
bírálatra 'is képesek lettek volna, hiszen saját bđrüКΡđn érzik majd az új taraterv céljainak, 
pontosabban: ezek megvalósításának minden terhét", hisz voltak még olyanok is, akik merték 
vállalni Horváth Mátyás „vessz őfutását". (Ba semmi bántódásuk nem esett.) 

Ha  már a maximalizmust, a túligényességet megemlítettem, maradjunk ennél a témánál. 
T. I. nem fogalmaz világosan, amikor erről ír. Beszél holmi ellentét гб l, mely a tantervi anyag 
és a lehetőségek között feszül, de nem mondja ki nyílban mire gondod. (Említi máshol az ál-
talános iskolai felkészftést, de err ől késđbb szólnék.) Kétségtelen, hagy a program igényes, de 
milyent óhajtunk mi: igénytelent? Egy jugoszláviai magyar érteimiségi általános m űveltsége 
irodalmi részének alapköveit szándékozott a tanterv lefektetni. Ez még véletlenül sem jelenti 
azt, hogy a nebuló fenékig issza ki a literaturai bölcsesség poharát. SSt! Mint az élet egyéb 
területén, a .későbbiek folyamán is szélesítenie kell tudását (nemcsak annak, aki magyar szakra 
jelentkezik), gyarapítania kell ismereteit és lehet őségeihez mérten lépést kell tartania az iro-
dalom fe,jlбdésével, újdonságaival. A tanár köteles az anyagot „elvégezni" (megint egy inkri-
minált szó!) a tantervben felsorolt 8 pont alapján. Viszont abban szabad kezet kap, hogy mi-
képpen osztja be az ismeretanyagot, hogyan gazdálkodik a tantárgyra biztosított évi kb. 150-
170 órával. T. I. elhiheti, hogy azok az egyének mögött, akik a tantervi javaslatot készítették, 
komoly anyanyelvtanítása gyakorlat áll. Látták, tapasztalták, mit és mennyit tud egy közép-
iskolás megemészteni (még a „leánytömegek" is); és nem diáknyomorító, magyartanár-sanyar-
gató hobbyjuk gyümölcse a program, hanem felmérések alapján, képességekhez szabott tisztes 
okmány. És felkelthetünk tanítványainkban életre szói б  érdeklđdést, betű  iránti tiszteletet, 
szeretetet, fogékonyságot az új program alapján is, csak megfelel ő  bizalom, tanári érdekl ődés 
is párosuljon a tanítással! Ekkor az anyagátadás nem válik puszta súlykolássá (a besúlykolni" 
szó .nem fedi a cikkíró által ,kiemelni бha.jtott műveletet!), hanem az órák élményszámba 
mennek. 

Azonban T. I.-nak is .igazat kell adnunk, mégpedig abban, amit nem mondott Ici, csak fel-
tételezem, hogy érez. A tanul бk valóban túlterheltek középiskoláinкban. Rengeteget kell tanul-
niuk. (Noha az irodalomtanítás mindinkább arra felé tendál, hogy a „lexikális" adatok csök-
kenjenek, s araár az órán elsajátítsák a hallottakat. A könyv útmutatásként, gyakorlásként szol-
gáljon, s ne tanáros, hossz értelemben vett tanulásra! Ennek az elvnek érvényre juttatásával a 
tanár vezető , oktató, irányító szerepe n đne meg, s a diák egyéni véleménye, ,aktivitása, szerep-
lése domborodna ki az órákon,) 

De térjünk vissza e kis metodikai fejtegetés után eredeti témánkhoz! Igen, minden tan-
terv, a történelem, a matematika, a fizika, a vegytan stb. terve sókat követel. Mindezekhez 
csatolódnak az egyéb, rendkívül sokszín ű  elfoglaltságok, szakkđrök, versenyek, meg kell tehát 
fogni a dolog végét. Ha azt akarjuk, hogy diákjaink kissé fellélegezzenek, csökkentsük egyenl đ  
arányban (és ,miniden tárgyra egyaránt kötelez ően) a tananyagot, ne kössünk bele épp az alap-
tárgy, iaz anyanyelv és iгodalomaktatásba, hanem elemezzük átfogóan az egész gimnáziumi 
ismeretanyagot! 

gue Ф m€по  sándor 

a m еgkésett 
fúrás 
AVAGY MELY üTESElá A 
SANTERV-RINGBEN 
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• Zentai pedagógus, el đ a+ 
(a továbbiakban T. I.) 



Az viszont , hagy a gimnáziumtik programját meghoztuk , tény. Rajta semmiféle általánoе  
iskolai nehézségek miatt változtatni nem lehet . T. I. nagyon furcsa logikával gondolkozik, hisz 
szavaiból , lázongásából elégedetlensége tükröz đddk , hogy az alsóbb fokon még nem vezettünk 
be új rendszert . A tantervek meghozatala nem mechanikus munka , építkezés, falverés . örülni 
kellene, mert legalább a középfokon snodernizál6dgtt , változott a program és megfelel đ , иle-
tékes helyđken -sürgetni az alacsonyabb iskolák tamte гvének változtatását, az újabb követel-
ményekhez való idomítását , nem pedig várakozó álláspontra helyezkedni , megszentelni a status 
quit. Ha pedig, mint az már a lábjegyzetekben közölt szerkeszt ői megjegyzésbđl is kitűnik, fel-
sđbb fórumoktól függ az általános iskalák tantervéne k módosítása** miért kell nekünk szor-
galmazni, hogy az eddigi általános iskola tantervére épüljđn továbbra is az új gimnáziumi 
program . Ilyen kérdésfelvetés nem tđ  ténhet sem doktori sem általános iskolai szinten! 

De most vegyünk pár konkrét elírást, félr еmagyarázást , belehallást a nagyterjedelmű  
cikkből ! Elđször is, nem kívánok annyira kézenfekv đ  és magától éгtetđdđ  dolgokra választ 
adni, hogy a középiskola& tanár mit tanítson , Irodalmat-e avagy iтadalamtörténetet? Ha ezt 
a szónoki kérdést nem épp T. I. tette volna fel, nem válogatnám a kifejezéseket . Igy csupán 
a III. osztály aлyagáról szólunk . A szimbolízmustdl és naturaцzmustól .az avantgarde irodalmig 
terjedđ  szakaszt öleli fel akülföldi° anyagrész . De a tanar , ha tanulói birtokában vannak az 
„olvasákđnyv" anyagának , például Pгoust-ről , Aришnafre -гбl, James Joyce-rб1 , Thomas Mann- 

ről és Pirandellóról a szöveggyűjteményben mellékelt részlzt ®ken keresztül hat órán, ha kell 
hét árán át is tárgyalhatja a műveket. Természetesen , amennyiben maga a tanár is birtokában 
van mindannak a tudásnak, mellyel megértetheti rábízott tanítványaival laz emutett anyagot.*** 
Még egyszer aláhúzom , amennyiben birtokában van  a tudásnak , melyet a tananyag feltételez, 
s nem Iгtбzlk minden külföldi írótól, költđtđl, mint az a kolléga , aki ezt az anyagrészt nem 
tárgyalja, mert annak idején az egyetemen (mikor đ  járt oda) még nem hallgatott világ9ro-
dalmat. Ma már nem kell törnie fejét a tanárnak, ha házikönyvtá гбban nem találja a tárgya-
landó műveket, ott a szöveggyűjtemény! Aki viszont alaposabb, 1elkaismeretesebb, egyéb 
könyvet is felhasznál óráján. Persze akkor vannak bajok , ha olyan dolgokat is beleolvasunk 
a tantervbe , melyéket Oda nem nyomtattak , mint ahogy T. I. teszi. Cocteautál , Eluard-tбl, 
Aragontбl , Bretontól , Tzaгától a program útmutatásként megadja , hogy szemelvényeket ismer-
tessünk ve гѕeikbđl és prózai alikotásaikból . A cikkíró csupán a prózai alkotásokat említi, s 
méltán fáj a feje, hisz az Irodalom könyve B гetomt6l , Aragontól , El'іáгd-tói, Cocteau-tói csak 
egy-egy költeményt közül; pedig tanárunk prózai alkotásokat , 300!00 oldalas regényt várt pl. 
Aragontбl, melyet neki , szegény „népművelőвek" egy órán kell szárбl szóra elolvasnia. 

De a malamkeгék nem áll .meg, đru tanáгaank idegeit, és jobb sorsra érdemesült lelküle-
tét! A hosszú névsort követi még a számottev đ  magyar irodalmárok nagy része , nem szá-
mítva még a házi olvasmányokat és a költđkét, köztük a modern  nyugatiakat, továbbá Aranyt, 
Adyt, József Attilát". Hiába, ilyen az élet! Az anyagot, ha a neveket kétszer emiltjiik, meg 
lehet kétszerezni az ítjságcikk céljának érdekében . Az igazságot meg egye meg a fene! Értsük 
meg egymást ! A tđkei felsoroláson kívül új, modern nyugati költđt nem kell tanítani . Déri és 
Illyés a IV . osztály anyaga •már, csupán korai, avantgarde vonzásában született аnüveaket em-
lítjük, meg a szocaagгбfia alcímnél Illyés idevágó munkáját. 

Magyarázzam a tantervet ? Mikor ott minden érthetđen és világosan van megfogalmazva! 
Csak az foghat tollat as ágáló habitusában a •tanterv ellen, aki épp a szellemi bunkót ked-

veli, hisz az előbbi idézetben emutett házi olvasmányok sem órai anyagtól független feladatot 
rónak a tanulóra , de azzal szoros összeköttetésben állnak . Ugyanis a házi olvasmányok száma 
a III. osztályban egy évre 6 könyv (minimum!) és ebb đl 4 egyébként is бrán kőtelezően tárgya-
landó mű . Vagy a IV. osztályban 4 meghatározott és egy szabadon választott házi olvasmány 
szerepel . A 4 közül 3-at az бrán egyébként :is fel kell dolgozni! 

Es így tovább , és így tovább . Nem akarom az olvasót a cáfolatok özönével untatni, de 
lássuk, hol nyilatkozik meg még ilyen nyilvánvalóan a `cikkíró rosszhiszem űsége?! A tanu-
lókról csevegve visszatér a silány általános iskolai aktatósra . Felteszem azonban a kérdést, 
meddig legyünk tekintettel arra, hogy a gimnáziumba leginkább „szegényes szellemi batyuval" 
és „szűken mért betűkultúrával" érkeznek a tanulók . Szállítsuk hát le a középiskola kritéri-
umát? És? ... 

Mellesleg 'azt is megjegyezném , hogy talán nem nekem kellene válaszolni .a sértésre, hja..  
nem azoknak aleánytđmegeknek", akiket érint , hogy Tđke szerint, igyekezetükkel pótolják 
a hiányokat . Ezek szerint a zentai magyartanár nem tekinti egyenrangúaknak , egyenlő  érté-
kűeknek szoknyás tanulóit ? Nagy hiányokat észlel náluk? „Remélem" értelmi hiányokra, fo- 
gyatékosságokra gondol! 

S végül szögezzük le: az új program éppenséggel nem új. Hisz csak módosított változata 
az eddig érvényben lévđnek. De a kettđt külön-külön kezeli Tőke, s még véletlenül se hason-
lítaná őket đssze . Pedig akkor rájönne , hogy eltűntek belđle fölösleges anyagrészek , összevon-
tak egyes dolgokat, a felosztást, a rendszert mo đeгnizálták, új, lényeges témák kaptak helyet 
benne, stb. 

Ezek után mit mondjon még az ember? Csak a mal іciát, az ellenfúrást , a mély ütéseket 
látja, s az irodalmi program (mert ezt veszi  this  alá ) tendenoiбzus kiegyenlítését a „Magyar 
nyelv és irodalomtanítás tantervével '. Nyelvtani rész mintha nem is lenne benne! 

** Évek óta emlegetjük 
szemináriumokon, szak-
csoportgyűléseken, hogy 
az általános iskola anya-
nyelvi programját már 
kanőttük, hogy módosí-
tani kelleme , a követel-
ményekhez igazítani. 
t7gy tűnik azonban hi-
ába". (T. I.) 

Micsoda 	fondorlatos 
módon hallgatja el a 
cikkíró , hogy ő  is tag- 
ja annak a bizottság-
nak, mely már össze-
állította az általános is-
kolák új anyanyelvi 
programjának tervezetét. 
A maga munkájáról 
sem akar tudomást ven-
ni; csodálkozzunk hát, 
hogy másét sem becsü-
li? 

*** Attalános Iskolai e1đ-
adóknak is illene is-
merniük James Joyce 
nevét! Mert Tđkének 
fogalma sincs róla  kit  
az, •akit a tanterv saj-
tóhiba folytán csak 
James-nek fr (vezeték-
nevét elhagyva ), đ  min-
den további nélkül egy 
ír—angol keresztnevet 
vesz át, amikor a tan- 

.terv odavágó részét pre 
zentálja, így: „James 
(szemelvények az Ulys-
ses-bđl)" ! ! ! 

A SZERZI MEGJEGYZÉSE 

A fenti frás közlését a Magyar Szó megtagadta , arra hivatkozva , hogy a vitát már lezárt-
nak tekinti. A szeгzđ  március 4-én nyújtotta át kéziratát a lapnak, mely még 5-én is közölt 
a vitával kapcsolatos cikket. Egyébként a Magyar Szó a jelzett ad đ  elđtt háromszor zárta le 
a vitát „VÉGÉRVÉNYESEN"! • 220 



gurui lászló 

nаgygvu І és 
Elvtársaim, szocialiasta társadalmunkban 

alkotmányos jogotokkal élni: Jogotok van! 

(Meg-megújuló tapsvihar) 

Társadalmi ügyekben dötenni: Jogotok van. 
Politikai közösségekben tevékenykedni: Jogotok van. 
A választók gy ű lésein részt venni: Jogotok van. 
Küldötteiteket visszahívni: Jogotok van. 
A pénzügyi helyzettel foglalkozni: Jogotok van. 
Üzleti titkokat ő rizni: Jogotok van. 
Bármilyen társadalmi funkciót vállalni: Jogotok van. 
Foglalkozást szabadon választani: Jogotok van. 
Munkába állni: Jogotok van. 
Napi nyolc órát dolgozni: Jogotok van. 
Személyi jövedelmet kapni: Jogotok van. 
Elemi iskolába járni: Jogotok van. 
Egyetemi képesítést szerezni: Jogotok van. 
Kultúrátokat fejleszteni: Jogotok van. 
Vallástokat gyakorolni: Jogotok van. 
Anyanyelveteken beszélni: Jogotok van. 
Nemzetiségként továbbfejl ődni: Jogotok van. 
Zászlótokat kit űzni: Jogotok van. 
A gondolatszabadsággal élni: Jogotok van. 
A sajtószabadságot realizálni: Jogotok van. 
A rendszert megvédeni: Jogotok van. 

Elvtársaaim, munkások, diákok: egybegy ű ltek! 
Nem értem követeléseiteket. Még mit akart 	 

ііі 	II!  

gordos јвпо  

Jó vastag léccel kell hátba verni 
APADAT, 
mert úgy szereti a hímvessz ő t. 
ANYADAT, 
mert kánikulában is dunnát rak a hasadra. 
HÚGODAT, 
mert úgy szereti a hímvessz ő t. 
T  Ё  G E D E T,  
mert hazudsz ezekért. 
ENGEMET, 
mert megcsallak. 
VERJÜK ÖSSZE EGYMAST, AZUTÁN 
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burbnyi nundor 

kultúránk kérdéseirő l 
(FELSZŐLALL►S A KSZ 1971. IV. 15 -én MEGTARTOTT úJV1DЁK1 
ЁRTEKEZLETЁN.) 

Mivel a művelđdés fejlődésének téziseiről folytatott vitát összegez ő  jelentésben igen 
részletesen idézik a Forum kommunistáinak észrevételeit, mégpedig — amint olvashatjuk 
— az érintett kérdések jelent ősége miatt, ezért úgy gondoltam, nem árt, ha néhány pél-
dával alátámasztom nézeteinket; ez azért is hasznos lehet, mert mint a bevezet őben hallot-
tuk, a bizottság majd feldolgozza a téziseket, konkretizálja a feladatokat, s .gondolom, 
az itt felsorolandó példák esetleg ehhez a munkához is szolgáltathatnak némi anyagot. 

Előbb egy véleményr ől szólok, amely a jelentésben a mi megjegyzéseinkre vonatkozik, 
arról ugyanis, hogy a Forumban nem értelmezték helyesen a téziseket, mert mi részletes 
elemzést kérünk, a Tézisek pedig azt nem tartalmazzák. Ebben egyetérthetünk, azonban mi 
nem tudjuk meghatározni a feladatokat, ha nem ismerjük meg a helyzetet. A nemzetž-
ségek kultúrájában nagy a lemaradás, a helyzet néha kritikusnak t űnik, és a problémák 
részletes áttekintése, a j©1 megszervezett akciók nélkül nem tehetünk semmi jelentđset 
a jđvđben sem. 

A Tézisekben •a 11. oldalon egy mondat így hangzik: „A kommunistáknak támogatniuk 
kell azt a törekvést, hogy az egyes ,kulturális és tudományos intézmények tevékenységét 
kiterjesszék az rljvidéken él đ  nemzetiségek kulturális hagyatékának tanulmányozására és 
alkotó tevékenységének fejlesztésére." — Amikor mi azt a megjegyzést tettük, hogy 
a Tézisek általánosak, akkor az ilyen mondatokra gondoltunk. Ilyen megállapításokat ugyan-
žs olvashattunk már öt vagy tíz évvel ezelőtt, azonban semmire sem mentünk velük. 

Más kérdés: miért kell ezt egyáltalán konstatálnunk? Miért kell, hogy az egyes kul-
turális i 

m
ntézmények, különösen azok — amint itt olvashatjuk amelyeknek alapfelada-

tuk, hogy kielégítsék a tartományunkban él ő  népek és nemzetiségek érdekeit és szükség-
leteit — miért kell, hogy ezek az žntézmények most kiszélesítsék tevékenységüket a nem-
zetžségekre is, amikor ez (ez is) alapvetđ  feladatuk volt? Mit tettek eddig? Miért nem 
végezték azt a munkát, amiért alapították đket? Miért? 

En magam is jelen voltam régebben a vitákon, amikor a m űemlékvédelem kapcsán 
valaki feltette a kérdést, hogy állunk a nemzetiségek miíemlékeinek védelmével, nem 
kellene-e itt valamit :külön tenni, és utána mindjárt kapta a választ, hogy a kultúra, így 
a nemzetiségek műemlékei is, általános érték, itt nincsenek határok, az egyes intézmények 
egyformán dolgoznak a népek és nemzetiségek m(lemlékeinek védelmén. — Ismerjük már 
ezeket a frázisokat. Mint ahogy tudjuk azt is, hogy a gyakorlatban ez egészen másképp 
áll. Olvastam például egy okmányt, amelyben ilyen megindoklás áll: ezt és ezt a kolostort 
védelem alá kell helyezni, mert bizonyítja a szlávok 17. századi jelenlétét ezen a vidéken. 
Mintha ez lenne a kolostor legnagyobb művészi értéke. 

Csak egy példa ez. Sorolhatnánk még tovább is. De most nem ez a célunk. fgy 
megy évek óta. Az eredményeket ismerjük. Ki jobban, ki kevésbé. Lényegében mindannyian 
hallottunk már a Matica srpska Galériájáról, láttuk a gazdag gy űjteményeket, gyönyör-
ködtünk az ikonok szépségében, láttuk, ml mindent tettek a kolostorokért (tudjuk azt is, 
mi mindent kell még tenni), mi meg csak várunk és kérdezzük: mikor kerülünk mž sorra? 

Hallani már olyan hangokat is, hogy nekünk itt nincsenek m űemlékeink,, hogy ami 
van, az jelentéktelen, nem éri meg sem a pénzt, sem a fáradságot. 

Valójában elsősorban arról van  szó, hogy nincsenek kádereink. A művészek, tudósok és 
magas képzettségű  szakemberek csak nagyon kis számban vannak jelen ezekben az intéz-
ményekben. Ezt is megállapították már évekkel ezel őtt. Mint refrén ismétlődik a KSZ 
tévé-anyagaiban. Azonban, amit eddig tettünk, az megengedhetetlenül kevés. Noha bizonyos 
számú ösztöndijjal ezt a kérdést nagyon könnyen meg lehet oldani. Nemegyszer megállapí-
tották már azt is, hogy az ösztöndíjpolitika kialakításakor figyelembe kell venni ezeket 
a szükségleteket is. A szervezett akció hiánya azonban itt is meghozta az eredményt. Nem 
tudom, miért, egyszerűen érthetetlen, hogy a nemzetiségek kultúrája szempontjából ilyen 
rendkžvül égetđ  és egzisztenciális problémát nem oldottunk már meg, amikor erre megvan-
nak a lehetđségek és a szükségletek is. 

De kezdhetnénk a kđnyvtárakkal is, ahol a helyzet — a könyvek számát és a sze-
mélyzetet tekintve — talán mindennél aggasztóbb. s ha meggondoljuk, hogy ez így van 
most, annyi év után, az egyenjogúságról elfogadott rengeteg szép okmány után, akkor az 
ember néha úgy érzi, hogy mindent elölről kell kezdeni, és ha a Duna utcában a Bibliotekát 
megint csak cirill betűkkel írták ki (noha nem ez a legfontosabb), akkor hát létesžtsünk 
egy magyar könyvtárat, és csinálja mindenki a maga dolgát, ahogy tudja. > n újságíró 
vagyok, és már szinte kellemetlenül érzem magam, amikor a könyvtárak igazgatóit kérdem, 
hány magyar könyvet vettek, rendszerint azt a választ kapom, hogy most éppen nincs itt 
a besze гzđ ; ha azt kérdem, van-e magyar az alkalmazottak között, akkor kit űnik, hogy 
van, ez a takarítón đ , vagy van egy kđnyvtárosnđ , aki beszél magyarul, vagy hogy most 
fogják kiírni a pályázatot. 

Miért van szükségünк  erre az átlátszó játékra? 
Beszélhetnék még az amatőrizmus nehéz problémáiról, néha saját magamat kérdem, 

nem vagyok-e én is felelős azért, hogy az az újvidéki magyar munkás, aki szintén becsü-
letesen ledolgozza a gyárban a maga 7 vagy 8 óráját, nem vagyok-e felelős azért, mert ez 
a munkás olyan nyomorúságosan keveset kap a saját kultúrájából. Vagy nézzük az újvidéki 
magyar egyetemi hallgatókat, jövendő  értelmiségünket, amely aránytalanul kisszámú, azon-
kívül úgyszólván semmilyen saját kulturális élete nincs, гendkžvül szegények a lehet đségei 
az anyanyelven való önkifejezésre, amely pedig nélkülözhetetlenül fontos lenne. A helyzet 
még nehezebbnek látszik, ha tekintetbe vesszük, hogy ezeknek az egyetemistáknak mind 
nagyobb része már az elemi és középiskolai ismereteit sem az anyanyelvén szerzi, és 
már elemi szinten elidegenedik nemzett kultúrájától. Ennek is súlyos következményei 
lesznek. 

A Tézisek megállapítják, hogy jelentđs eredményeket értünk el. Ez kétségtelen. Azonban 
olyan nagy űrök maradnak, a tevékenységek olyan nagy és jelent đs területein maradunk 
le, mégpedig teljesen indokolatlanul és érthetetlenül, vagyis nem objektív nehézségek, hanem 
inkább szubjektív mulasztósak miatt, hogy véleményünk szerint az eddigieknél sokkal 
energikusabb, szervezettebb és gyorsabb önigazgatási akciókat kell indítani. 

Különben, ha már az eredményeknél tartunk, szóljunk arról is, hogy nemrégen kez-
dődtek a bábszínházban a magyar, szlovák és ruszin nyelv ű  elđadások. Mi ezt is eredmény-
nek tartjuk, szinte már ö гöl nК  is neki, pedig inkább szégyenkeznünk kellene, hogy ez 
csak most kezdődik! A feltételek ugyanis már elđbb is megvoltak. > s a példák is. Zrenja-
ninban nehezebb körülmények között már tizenöt éve tartanak szerb és magyar adásokat. 
Ha az eredményekr ől beszélünk, meg kell emlékeznünk a filmművészetről is. De nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy ezalatt a négy év alatt, vagyis amióta a Neoplanta 
létezik, egyetlenegy magyar rendezi sem kapott még lehetđséget arra, hogy filmet készít-
sen, legalább egy ötperces rövidfilmet. 

A megjegyzéseinkben mi nem sokat beszéltünk az eredményekr ől, inkább azt emeltük 
ki, amiről úgy gondoljuk, hogy el kell végezni, ki kell javítani, ami bánt, néha sért is 
bennünket. Mert szép, nagyon szép frázis az, hogy a töbnemzetiségíí struktúrával m űvelő-
dési és szellemi életünk általában gazdagabb és tartalmasabb lesz. Meg is egyezhetünk, 
egységesek is lehetünk ebben, azonban amikor látjuk a gyakorlatot, amikor úgy érezzük, 
hogy némelyek művelődési élete mind gazdagabb és gazdagabb lesz, a miénk pedig bizo-
nyos tekintetben viszonylag mind szegényebb és szegényebb, akkor engedtessék meg ne-
künk, hogy legalább figyelmeztessünk erre, hagy ne értsünk egyet ezzel. 

Dragan Jeremi ć  egy idézetével fejezném be. A Književne Novine utóbbi számában 
válaszol Petar Šegedinnek, valójában ő  is idéz, Gandhi egy mondatát ragadja ki. Igy 
kezdődik: Niko nije obavezan da saraduje na svoju sopstvenu štetu... (Az ülés után 
azt mondták, ezt az idézetet azért nem kellett volna. Nem idevaló. Mégsem errđ l van szó. 
Most, hogy gondolkoztam róla, érzem, illetve már akkor is, már az ülés elđtt is éreztem, 
mit jelenthet egy ilyen mondat egy bizonyos helyzetben, hangulatban, környezetben. De 
emberek vagyunk, s néha az ember úoy érzi ...) 222 



ady endre 

a rabbiság sorsa 

Pétere is ennen-magamnak, 
Kakas-szó szólhat már egyszer, 
Dédelgetett énem, vén Mester, 
Zsidótalan és szegény rabbi, 
Soha-soha meg nem tagadlak. 

SOHA-SOHA NEM ÁLLOK RABNAK 
ŐRJÖNGŐ  NÉPEK KÖZEPÉBE. 
NEM ÁLLHAT AZ, KINEK A VÁGYA 
A NÉPEK ÉS AZ ISTEN NÉPE 
S A MINDEN VÁGYAK LEGSZEBB VÁGYA: 

EZ A VILÁG LEGYEN VILÁGJA, 
ÉKES, VIDÁM, AKI, JAJ, ÉSSZEL 
EMBERNEK MERT JÖNNI S MERÉSSEL 
SZÁNTJA, GONDOLJA EL E BOLYGÓT. 

Nem mondom én, hogy tegnap jól vót 
S mindig úgy lesz, hogy egy-két ember 
Érdeml ődik, kit szerelemmel 
Vesz körül a krisztusi d ő re. 

De már ezért az egy párért is 
És magunkért, rabbiságunkért, 
Elő re az igazságunkért: 
Csalatni, csalódni, el ő re. 

(1915. június) 

gerold 1ászló 

helyes, de nem kell hangoztatni 
Ismerjük társadalmi-politikai életünk „nagy taktikusait", akik senkit sem akarnak meg-

bántani, de legfőképp mégis önmagukat, saját pozícióikat féltik, és ezért a vitás kérdésekre 
mindig úgy reagálnak, hogy jobbra-balra táncolva egyensúlyoznak, igyekeznek minden-
kinek a kedvébe járni. Közkedvelt véleménysablonjaik leginkább helyesléssel kezd ődnek: 
Igaz, helyes, valóban így van, — majd következik a másik oldal felé kacsintás: de tatán 
mégsem kellene itt, most, ilyen formában ... Leginkább a formával van bajuk: Ennyire 
kizárólagosan, ennyire rámenđsen .. . 

Ismerjük, minek emlékeztessek bárkit is erre az oly gyakori, a közéletiség szerepében 
tetszelg ő  típusra. Annyira jól ismert, hogy figyelembe sem kellene venni. ha ennek a kicsit 
helyeslő , kicsit helytelenítő  magatartásformának — melyb ől épp a magatartás hiányzik —
nem találkoztunk volna a közelmúltban az egyik legelrettent őbb megnyilvánulásával. 

Megvádolták Csubela Ferencet, a Szocialista Szövetség topolyai elnökét, hogy politikailag 
káros szereplésre vállalkozott, amikor bírálni merte a Pannonia birtok szerinte nemzetiségi 
szempontból helytelen káder- és ösztöndíj-politikáját. Csubelának azonban Igaza volt, a vá-
daskodás alaptalannak bizonyult. Ezt a topolyai pártbizottság és a Szocialista Szövetség 
végrehajtó bizottságának ülésén is leszögezték. S ez megnyugtató. Jó tudni, hogy az inszi-
nuációkat ma már nem hiszik el egykönnyen az emberek. Két szempontból mégis szólni 
kell a „Csubela-esetrő l". 

I.  Miután bebizonyosodott Csubela bírálatának helyessége, reális alapja, vajon felel đs-
ségne vonják-e azokat, akik a Pannónia birtok társadalmi funkcionáriusaiként alaptalanul 
megvádolták azt az embert, aki munkájukat bírálta, mulasztásaikat fejükre olvasta? A koholt 
vádak szerz đit senki sem vonja felel ősségre? Ha nem, azt jelenti: vádaskodni szabad, s ha 
keresztülhúzzák számításainkat, akkor csintalan kisgyerekként pirulva vagy legtöbbször 
anélkül, bocsánatot kérve vagy leginkább anélkül, restelkedve vagy leginkább lelkiismeret-
furdalás nélkül félreállunk, esetleg mosolygunk is hozzá: pardon, nem történt semmi. 

2. Amiért a bevezető  sorok is fгбб tak, s amit nem hagyhatunk szó nélkül, az Desimir 
Colić  köztársasági képvisel ő  véleménye a „Csubela-ügy"-ben. 

„Desimir Čolić  szerint a nemzetiségi kérdések tárgyalásakor három szempontot feltét-
lenül figyelembe kell venni: 1. Nem olyan érzékeny a kérdés, hogy ne lehetne r бla beszélni, 
s nem is tekinthető  megoldottnak, hiszen állandóan tovább fejlesztjük; 2. figyelembe kell 
venni az adott helyzetet; 3. továbbra is együtt kell élnünk, nem egymás mellett. Csubela 
álláspontja elvileg teljesen a KSZ és a Szocialista Szövetség vonalán van, ám ennek gya-
korlati megvalósitásában tévedett, nem volt eléggé taktikus, túlzásokba esett. Senki sem 
sajátíthat ki magának egy politikát, amely mindannyiunk ugye. Káros és népszer ű tlen 
dolog ezen a téren kftünni." (Magyar Szó, 1971. április 23. , 4. oldal) 

S amit nem értek: helyes, a polftikánk vonalán van Csubela kiállása, de azért nem 
kellett volna kitűnnie. Nem azt jelentené-e ez, hogy létezik egy helyes politikai irányvonal, 
de az csak nyugodion békében papíron, törvénykönyvben és kiáltványban, programban és 
hгtározatban, harcolni érte szinte fölösleges vagy csak azzal a nagvfene taktikai ér гÁssel 
kell, hogy ajánlatos, amely megpedzi ugyan a kényesebb ügyeket, de annyira szégvenl ősen 
teszi, hoSy csak az hallja meg, aki akarja. S ki akarja? Azt pedig már tudjuk, ho5v az 
efféle jól nevelt. kikozmetikázott. t еts tđsen esomaeolt bírálatoknak mi a vége: minden 
megy a réeiben, sđt legtöbb ѕгör mée romlik is a helyzet. 

Ne vegye zokon a köztársasági képvisel ő , de azt hiszem, ha igazunk van, azt nem kell 
véka alá rejteni, f őleg ha ez még politikánk irányvonalát is fedi, kötelesek vagyunk meglátásaink. 
igazságafnk szerint cselekedni. Tiszteletre méltóbb, ha valaki — f őleg, ha ez a valaki közéleti 
személyiség, képvisel ő  is — mer bírálni, véleményt nyilvánítani, mint ha biztos az igazában, 
és mégis megtartja magának. 

Kissé furcsa, hogy a képvisel đ  ezt a (strucc)politi Кб t tartja a legcélszer űbbnek. Nem 
tudom, egy ilyen nyilatkozat után, hogyan bízhatnak benne választói, vagy ezt nem is 
érdekli đ t? 
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I  szervezetek  helytilen 
muokamđdszere miatt  

válik  kёzёmьёѕѕё  a tagság  
Tнvaly  as 4v *$'n' a  

vajdasđgi Вовхnідn9 
Ѕzёvеtѕёgnеk 	11$ 
tagja  volt. Az 4v ' ІіІ  - 

man aztán  

2124 ónként  1  oa-
dot 	 1, 24S 

ot 	a a 	n 
2 2.-en pedig.• 

meghaltak Ееу ttvеvі  
teh't  a  taglétszám  1970- • 
ben  6396-tal Сѕђkkідt, n.  
egу ._'év šГait СaцрІLL. 
ј  ‚.gоt vettek fel. Ezek -.  

tZerljtt  es  . idén sz.  4v  
ёІеЈёі  s VІ{dаs4 Kosx( 
maniáta ''$dуёf4guёК  
114871  tagja  volt 
Vajdaság `44 ~ k T 

a  pártból niint amennyi -í+i-
tagot f Іїе ttk. P,landištéл  
peioaul tavaly  111-in  hagy-
ták  el a  pártót 's csup án 
egy . 'tagot vettek :. е1. . Торё -
1у n .  1970-ьёn  126  tagot tб-
гёІ tеk .  a  nyilvđntartásböl 
valamilyen оkьбІ '  de . 'csak  
12-đt Vittek fel. . 

Еlgоndоlkоztаtб , hogy  _a  
távozók Кёzёtt legtöbb  
hiunk5 s.  úgyhogy  a  K$Z-
ben most 41  159 munkás  van, 
1968-1ian pedig  47 487 ‚volt:  
Két tvvil ezelőtt, -  a TX;  
Kongresszuson . lefektetett 
elvek alapj án Vaidašágban 
sikérült számottevđen meg-
változtatni  a  KSZ бѕѕzіtёtі.. 
Іёt:. 1968-ban 4ѕ  1969-ьіz 
iged sok fiatal és közvetlen 
-termeld lépett  be a  pástba.  

A  tavaly 4ѕќ'еіt је1еnяё  
gels  azonban an's figyel-
meztetnek; hogy  ha  ez  'á 
foWaniat . :-tovább  tart,  

• bizonyos idő  múlva ép  
pia'  olyan. -kеdvеzбtІеn 

-lesz  a  helyzet ' . mint ixё-
Јіу  ёvvіІ  ezelőtt  volt,..  

tic~to дlđk ќгтій..  
ti  lesz..:nem -pedig • : 

-les'flhellkC.- 
A ' nemzet ségf : ёtеzеtёtеґ  

szempontjtbdl . ѕzintёn . kedv  
vењtІіn  .a  -helyzet.  

-A  Sбmmunista - -- - .'- ::..... 
tártomđnyi .. bízottsgga tegn  
pi  ülésén . azzal  Is'  foglaXko-' 
sott, ћсіgу . etily Мaхеі '. 

unk t  e  
:kld;  1200  Кй1ёПЇёІе mе :. е-

eze ezen 1" e  ez ‚ - .. • 
šon vetek гёѕ tt. 1! кb ;ta~-
tDfB: érve nek tagjai tе  

. 

 
hát x'em' zárt aj tók  тnбКбtt,  
zöld 	аѕzta1хіІ  intezté.  
аа5 politikai pгoъІ !Т1 Ѓt, 
hanem eljđrtak .  a gazdasági' 
és társadalmi szervezetekbe,  
bogy  КбzуеtІіПtiІ  . segítséget 
nyújtsanak  a  dolgozóknak 
.kűlönféle . гoь1ёoі k. mеgоІ. 
dásában, хnеghаflgazsйК  -  a  
tagságnak és által ában -véve  
a  dolgozóknak,  a  1~kosságnalt  

; véleményét :az іdбѕzеrt' 
КёгdёѕеКгбІ '  s megbesžéljék 

. . 
 

velük  a  kёzёs -аkс16К t,  a  
ron kбvіtkеzб  feladatokat' 

Mirko Canadanovid - еХвќ  
ezzel kapcsolatban kifejtette, 
hogy szinte már lehetetlen fi 
kozni  a  tеv8кеііуи tЈв  

. kább arra kell-. -tбгеkеdnl 
hogy izék' a  'iitegtieszé2éзék  
a  tеvёkёnуaёg minёl teste#- 

 masabb legyen. - 

"LENT" . :  KOMOLY BAJOK,  І LYТЕ— ' 
LEN MüNKAM6DSZER. " 

ЕЕNТ":  IGEN  тЕV кЕN(-  -MUNKA,  
SZINTT.MMAARR FOKOZHATATr  
LAN тЕУК 1YЅtG.-. . - - 
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peter handke 

a belvilágülvilágána belvllága 
„Mi": 

Ahogy a meggyilkolt tetemét elszállították 
cipőtalpa nagy 
kerek szögfejeib ő l 
megállapítjuk 
ártatlan volt 

Nashville-ben (Tennessee) vagyunk 
de ahogy a hotelszobába lépünk 
és a PLAYBOY-számot 
Ursula Andress orrának 
részben látható csillámló 
belsejével 
átnéztük 
— a tanácstalanság helyett afölött 
hogy Nashville-ben vagyunk —
Ursula Andress orrának belseje 
maga körül motoszkál 

Prágába megyünk: 
ott kilenc tájban beesteledik 
az elcsendesülés órájáról olvasunk az utcákon 
hanem amikor kilenc felé az utcára lépünk 
végs ő  ideje 
az utolsó próbálkozásnak 
társaság nélkül maradni 

Egy áruházba tévedünk 
igénybe vennénk a mozgólépcs őt 
hogy a játékáruosztály körül id őzzünk 
ahol építőkockát szeretnénk venni 
ám ott a mozgólépcs ő  szempillantás alatt leáll 
átváltozik az álló mozgólépcs ő  
amin felfelé megyünk 
visszafojtott lélegzetünkben 
és a visszafojtott lélegzet 
amit most kifú junk 
talán a mozgólépcső  végre ismét mozgásba jön 
egy rakás építőkockára borítva bennünket 
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Magunkba megyünk: 
Ott  ha 
dühbe gurulunk 
késő  délután van mint egy merényletr ő l szóló tudósításban 
ha elfáradunk 
a szálló kulcstábláján hiánytalanul függő  kulcsoktól 
szemünk ott lecsukódhat: 
a holddal együtt kél 
az engesztelés: 
az álmélkodás fehér kend ővé változik 
ami az ünnep estje után az édességeket borítja 



a cukrászdában: 
és szemérmesen 
rajtunk üt ott az akrobata a cirkuszban 
a sikertelen szám után ragyogó 
mosollyal széjjeltárja karját — 

Ha egyszer gondtalanok vagyunk 
egy mezei futót látunk magunk mellett elfutni 
kék melegít őben 
de aztán látjuk 
hogy a mezei futó egy utcán fut lefelé: 
mivel többé nem vagyunk gondtalanok; 
és végül látjuk 
hogy a mezei futó nem melegít őben fut az utcán 
lefelé 
hanem hosszú kabátban 
ami futás közben akadályozza: 
mivel nyugtalanok vagyunk; 
és akkor látjuk 
kihajolva a vonatablakból 
hogy kék melegít őben a mezei futó integet: 
annak jeléül 
hogy megint gondtalanok vagyunk 

A szorongás zöld jelz őlámpává változott 
mire mi indulunk 
mivel még zöld 
és a sárga jelzés 
mire futásnak eredünk 
átvált egy élelmiszerbolt kirakatában 
egy ünnepnapon 
és az üres élelmiszerboltban a szalámžszeletel ő-gép túlzsúfolt 
liftté változik át benne mi földre sütött szemmel mivel állottak 
vagyunk — : 

Említsük hát az ártatlanságot 
körömcip őt 
a tanácstalanságot 
hotelszobát 
a kiúttalanságot 
kilenc órát 
a tétovázást 
álló mozgólépcs őt 
a szemérmet 
túlzsú folt felvonót 
és a türelmet 
egy jegyszed őnőt a moziban 
aki sötétben skatulyával a keze közt 
a vetít ővászon mellett várakozik 
míg a fiatal lány a vásznon 
áruját felkínálta 
ahogy az öreges jegyszed őnő  
teli szeméremmel 
amikor felgyúlnak a lámpák 
mintha tülzsú f olt liftben lett volna 
most kínálni fog bennünket 
vagy fordítva 
vagy ellenkez őleg — 

Öntudatra térünk: 
mint egy mesében hol kora reggel van 
egy mez őn a koranyárban: 
amikor kíváncsiskodunk; 
mint egy westernben ahol dél van 
nagy nyugodt kézzel a söntésen: 
amikor megfeszülünk; 

mint egy kéjgyilkosságról szóló riportban 
hol kora délután van 
rekken ő  nyárutó 226 



egy pajtában: 
amikor türelmetlenkedünk; 
mint egy rádióhírben 
hol estetájt ellenséges csapatok lépik át a határt: 
amikor megzavarodunk; 
és mint éjnek idején 
amikor kijárási tilalom van 
hol csönd borul az utcákra 
mikor senki előtt sem nyilatkozhatunk — 

Valaki oly sok tárgyat lát 
hogy közömbös lesz a tárgyak iránt —
valaki oly sok közömbös tárgyat lát 
hogy id őről időre kiesik önmaga tudatából 
ekkor egy tárgyat lát 
amit nem akar látni 
vagy amit tovább szeretne nézni 
vagy amit a magáénak szeretne 
úgy hogy a tárgy 
látni vágyásának 
akaratának 
kedvetlenségének lesz tárgya 
és szemügyre veszi 
vagy visszautasítj a 
vagy a magáénak akarja: 
s eszméletét visszanyeri — 

Először mint vádlottat elítélik 
megállapítjuk 
hogy az elítéltet bevádolták 

Néhány alternatíva a függő  beszédben 

TETTEK legyenek a SZAVAK alternatívái 
miképp ÉN legyek NEKI alternatívája 
vagy miképp MI legyünk az ELNYOMÁS alternatívája 
vagy miképp TE az ÜRES LAKÁS alternatívája légy: 

SZAVAK legyenek ismét, mondják, a GONDOLKODÁS 
miképp a TÁRGYALÁSOK a HÁBORŰ  alternatívái legyenek 

alternatívái 
vagy miképp a VALOSÁGÉRZÉS a KÖTETLEN JÁTÉK 

alternatívája legyen 
vagy miképp a KÁRTEV ŐK ELLENI HARC a KRUMPLIBOGÁR 

`alternatívája: 

A GONDOLKODÁS, jelenik, ismét a TETTEK alternatívája kell 
legyen, 

miképp a FÜLLEDT LEVEG Ő  azoknak legyen alternatívája, akik 
FRISS LEVEG ŐRŐL GONDOSKODNAK 

vagy miképp az ANARCHIA MINDEN ÉRDEKELT 
JОSZÁNDÉKÁNAK _legyen alternatívája 

vagy miképp SEMMI legyen a KISUJJ alternatívája: 

Az alternatívák, mondhatnánk tehát, két szó lehet őségét hagyják/ 
az alternatívák szavakból állnak össze 
a szavak azt állítják, pusztán mint szavak, amivé LENNITIK KELL/ 
az alternatívák két szó lehetőségét hagyják, ezek közül az egyiknek 
LENNIE KELL, mivel a másiknak NEM KELL LENNIE/ 
az alternatívák úgy jelentkeznek, mint szó-lehetőségek, ezáltal 
a szavak, pusztán mint szavak, azt állítják, amivé LENNILTK KELL, 
már nincs mód többé két szó közül választani/ 
Hogyha a SZAVAK a GONDOLKODÁS alternatíváž lennének, mi-
képp az alternatívák, amelyek szavak lesznek, állítják, miután sza-
vak lesznek lés szavakat állítanak/, —ekképp lennének az alterna-
tívák, melyek, pusztán mint szavak, állítják, amivé LEWNITUK 
KELL, -a GONDOLATOK alkalmas kártev ők elleni harcra: 

ENGEDELMESKEDJ vagy DÖGÖLJ MEG! 
227 Brasnyó І . fordítб sa 



symposion füzetek 

A Symposion füzetek kiadásának gondolatával már évek óta foglal-
koztak a folyóirat köré csoportosuló alkotók. Az els ődleges elgondolás 
szerint a füzetsorozat olyan írások megörökítéšét, önálló alakban való 
megjelenését biztosította volna, ,amelyek értékeikkel kiemelkednek a fo-
lyóirat kontextusából. 
A sorozatban eddig megjelent az Űj symposion 50 számának bibliográ-
fiája, egy verses füzet 1969 címmel és Bosnyák István Theatrum mundi 
á la Joszif Visszarionovics Sztálin c. tanulmánya. 

A symposian füzetek szerkeszt őségének ez évi tervében nyolc füzet 
kiadása szerepel. Az eredeti koncepció kib ővítése folytán az idén már 
nemcsak a folyóirat munkatársainak értékes szövegei jelennek rezeg itt, 
hanem olyan német, francia, jugoszláv filozófiai és irodalomelméleti 
tanulmányok, melyeket mi közlünk el őször magyar nyelven. 

Ay 1971-es sorozat els ő  füzete Gerold László színikritikáit tartalmazza. 
Címe: Színház és kritika. Gerold László írásai fontos tapasztalatokat 
őriznek és színházi életünk alakulásának egyedüláiló dokumentumai. 

A 05-ös számú füzetben Lukács György Szolzsenyicinr ől szóló tanulmá-
nyait közöljdik. (Ez a két füzet már kapható.) 

A 06-os füzetben A szabadság akarása címmel Utast Csaba kritikái je-
lennek meg. A kritikák a jugoszláviai magyar írók műveivel foglal-
koznak és ihozzáj áгulnak irodalmunk értékeinek helyes felméréséhez. 

THÉORIE D'E.NSEМBLE címmel jelent meg Párizsban a Tel Quel 
alkotácsoport legjelentősebb tanulmányainak gyűjteménye. 
A Symposion füzetek 07-es számában válogatást közlünk a gy űjtemény-
ből, amely az utóbbi évtizedek egyik legérdekesebb irodalmi 'kutatócso-
portjának elméleti írásait tartalmazza. 
A füzet Címe Az IRAs ;mint a társadalmi átalakulás függvénye. 228 



kormányeltörésben 
versek L 



domonkos istván 

kormányeltörésben 
Bosnyók istvбnnak ajónlva 

Elmém csak téveleg s_ zéllel 
kétségében. 

Mint vasmacska nélkül gulya 
a tengerben, 

Kormбnyeltörésben, 
Nincsen reménsége senki 

szerelmében. 
Balassi Bб lint 

IZZASZTD RENDSZEREK — a tőkés iparban 
a munkaintenzitás növelésének különféle rend-
szerei. 

Közgazdasági kislexikon 

A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a ma-
gántulajdon nem örök kategória. 

Közgazdasági kislexikon 

PROLETARIÁTUS — a tőkés társadalom bér-
munkásainak osztálya, amely a termelési esz-
közök tulajdonától megfosztva kénytelen a t ő-
késeknek eladni munkaerejét. 

Közgazdasági kislexikon 

NÉPESSЕG IMMIGRÁCIOJA — egyes országok 
állampolgárainak bevándorlása egy másik or- 
szágba állandó vagy id ő leges letelepedés céljából 

Közgazdasági kislexikon 

én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelel ő  
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
ügyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő  
nyele kiáll 

világ 
pro-árjai 

világ 
kontra-árjai 
ez nem lenni vers 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók. 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én nem bírni nemzeti 
fogások erős szaga 
csinálni külföldből 
portable haza 1I. 



én menni fülföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni fülföld 

talpalni csikorgó ltavon 
élet nercbundában jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnöföf vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én lenni kicsi prémes 
k гΡ. föld nem húzni vonósnégyes 
adni tabletta be nekem 
én. lenyelni 
mi m.egsz űnni 
én keverni kártya 
mondani röf-röf 
hitvesi ág y 
enni orosz-forradalom-kaviár 
keresni mi 
találni rím 
mirim mirim 
mirririm. 
lenni harmincéves 
nappal mutogatni 
este tapogatni 

éjjel hófehér lapon 
élet hegyes fák közül jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnöföf vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én. írni levél haza 
mama én lenni bacilushordozó 
én fertőzni nem beszélni 111 



érinteni 
én túlélni tan idea rendszer 
állam-temetés én vinni kereszt 
lenni forradalom alkimistája 
plasztik virággal gomblyuk 
nyolc elemi kijárva 
csinálni kiilföld buli 
mágikus bomba 
görbe, csöv ű  puska 
lőni halott királyra 
lelkemen nem lenni bugyi 
forradalom lárma tömeg 
szavak szakállak vér 
zléses pakolásban 

fagyasztva szárazon 
nem venni el sámson erejét 

a szivárványos északon 
marx jönni fehér keszty ű  
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én kapni levél 
egri ki kell juttatni 
vili. bácsi 
gellért fia fifi 
siptár otthagyni fenét 

tata leesni bicikli 
ment ő  elvinni 
lenni piac szerda 
pap jönni szedni adó 
mosni ing gatya 
kapálni sír 
nem merni lehunyni szem 
hallani egér kapar 

én állni márványtalapzaton 
élet lábujjhegyre állni 
vágni engem nyakon Iv.  



én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni üzlet gyalog 
üzletben lenni dolores 
ő  lenni spanyol 
I  ülni kassza 
lenni nagy mell 
lágy massza 
finom bajusz lábon 
jó szag piros köröm 
én nem lenni elég bátor 
előttem állni két görög 
ők venni kenyér mosópor hagyma 
kisebbik hajában lógni szalma 
gatyámban lenni nagy nyomás 
nyomás lenni illegalitás 
én állni 

állni kassza el őtt vakon 
élet jönni inkognitó 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
koponyánkból a habver ő  
nyele kiáll 
én menni utca grombi kabát 
levegő  repülni 
hogyhívnak-madár 
fajkutya ülni posta 
én érezni izé-virágok 
ohne-szagát 
én gondolni 
én nem menni haza 
fogni kapa 
emelni életszínvonal V. 



kapni gerincb ől 
görbe vonal 
grafikon 
én megszokni 
tőkés munkafegyelem 
lenni két szabad napom 
az elbocsátás réme 
ilni futószalagon 

ő  lenni profitom 

én szerezni óriás vagyon 
élet lóversenyen kukkertokkal 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
élet frázisa.it 
emberb őr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én menni könyvtár 
játszani sakk 
ott ülni pavlik 
ő  lenni cseh 
ő  csinálni nagy Tokád 
orosz honfoglalás után 
marcuse sartre godard 
morris laing russell nietzsche 
kepler galilei newton 
einstein poincaré lukács 
mashall mcluhan 
pavlik járni száj 
én kapni matt 
király meg két paraszt 
lenin lenni emigráns 
mari lenni emigráns 
Joyce musil mann brecht 
Bartók Picasso cha  gall  
mari fájni fog neki 
feleség hívni jenny 
rilke Baudelaire rimbaud 
mind csavarogni V1. 



én élni külföldön babon 
élet patika előtt kapásból 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni fogorvos 
ő  lenni herr schmidt 
ő  mutatni fénykép 
fekete-fehér 
védeni híd sisakban 
hansi meghalni szegény 
gyomor nem bírni 
szög ólom csalán 
esőkukacok 
latrina-banán 
herr schmidt szeretni olasz pizza 
páciens előtt nem lenni titka 
menni nyaralni adnia 
szeretni szoknya fokhagyma 
szeretni kövér n ő  
szeretni hátul szeretni elő l. 
halál jönni kelet felől 

én gyáva rezegni nagyon 
váróteremben élet légycsapóval 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök veгérek 
szavak kínai falát
megmássza a halál 
én tolatni utcán 
venni virsli 
ára lenni potom 
nadrágban térd 
verni vándorbotom VII  



menni dolores 
sarkon állni egy magyar 
egész délel őtt 
ő  lenni menekült király 
mikor bepiál 
o inna bortora ot ev 
nézni tükörben 
nap hold akasztás tisza-kanyar 
minden reggel őr mondani 
lógni te is hamar 
ő  lógni külföld 
gyalog vonaton 
este félni 
fa susogni be ablakon 
ő  kivágni fa 
természetbarátok jönni 
írni cikk 
cikk jönni utolsó oldalon 
ő  nem lenni akármi fráter 
ő  járni pszichiáter 

én lógni öröklétben vizes madzagon 
élet csillagokat látni 
végtelenre dagadt lila talpamon 

én lenni 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelel ő  
ott ohova érek 
pszichiáter mondani 
relex relex magyar 
nem gondolni mi lesz 
nem gondolni mi volt 
menni alpok menni tirol 
menni copacabana hawaii 
menni estélyek bálok 
new guineában még élni kannibálok 
menni brazília menni szahara 
moszkva arakara 
menni utcákon vinni plakát 



lenni izgalmas felvonulás 
provokálni járókel ő  rend őr 
lobogtatni piros kend ő  
lenni kommunista 
szó ígérni jó szórakozás 
tortúra-vita 
Lenni régimódi proletár 
folt rakni maxi-kabát 
hús nélkül enni f őzelék 
moziban nyilvános helyen 
turkálni titokban 
meleg selyem 
m-ikor senki nem néz oda 
dugni csokoládé pofa 

én menni plakáttal hátamon 
élet gumibottal jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
iii meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
pszichiáter mondani 
aludni aludni 
ellenség nem lenni 
nem lenni susogás 
ablak fa  
ne-m lenni cella őr akasztás 
tisza-kanyar 
nem lenni magyar 
venni kutya 
venni 
menni spanyol mallorca 
enni 
nézni bika 
szagolni mimóza 
enni sós hal 
újság nem olvasni 
vecsere vecsere 
vacsornya vacsornya 
alonypor alonypor 
forradalomfesztivál IX  



szórakoztatóháború 
hullaаИКс 2б  csontkereskedés 
elosztás elkobzás 
államosítás csőd 
belső  piac (lélek) 
ledolgozás lockout 

en meguszni szarazon 
élet honorárisan jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni utcán 
látni herr hallon 
sétáltatni kutya 
túloldalon 
ő  jönni messzi índia 
lenni szárazság 
állat megdögleni 
ember fekiidni halott 
mama kút ugrani este 
papa menni zarándok 
ő  menni. kiilföld 
lenni orvos 
lenni villa medence pénz 
víz tej méz olaj 
ő  mama kút ugrani este 
ő  mama ég hamu. gangesz 
ő  mama nyolc gyerek 
mind meghalni 
ég hamu gangesz 
ő  nem india 
ő  új név új  passe port  
ő  kapni sürgöny 
papa ég hamu ganges 
ő  feleség Buchenwald 
ő  feleség ideg máj szív tüd ő  
ő  feleség nyugágy pongyola 
ő  feleség kommunista doktor fizika 
ő  feleség ő  feleség X. 



én hallgatni ő  papol 
élet lassan felmászni zászlórúdra 
lobogni ott nagyon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni fülföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha 
tócsában találni 
sok kövér kukac 
proletariátusnak 
proletariátus jöv őbe vetni horgát 
fogni fürd őszoba 
vers lenni kérdezni: 
bírni el pici egér 
hátán egész ház 
ha bebújni lyuk? 
én két gyerek 
én motorf űrész 
erd ő  vágni fa 
én gomba 
én. madár 
én különféle vad 
különféle tárgy 
név nem tudni 
délután sötét fáradt 
este kemény szivornya 
asszony leped ő  ágy 
clitoris 
rátenni ujj 
nem gondolni kollektív 
nem gondolni privát 

DJUPHULT, і 971. 
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fеhér kálmán 

zuhands 

Álmodozunk feketét ő l kékig 
Vándorolunk kékt ő l feketéig 
Mindenki gazdátlan 
Mindenki farkas is és bárány 
A világot ökölvívók járják 
Az égre vert arcokra felh ő  tornyosul 
A vetésekre véres eső  hull 
Megrepedt gyümölcsb ől víz csorog 
Féreg menekül 

A b őrünk alatt is eszméletlenség 
Csak apró rezdülés vagy rángatózás 
Életjel kék kocsonyában 
Színes fémgerezdek 
A fogaink helye 
Mindjobban szorít 
A még lüktető  
Vörös ék 
Szilárdulni készül 
Belénk állni 
Föld 
Idő  
Tér XII.  



fürjva.dasza.t. au gusz tus. 

A tanítás befejez ődött. 
A karvaly, amely eddig nem kapott enni, végre elszánta magát. 
Hiába volt a tilalom, 
Hiába szóltak az egyforma csörg ős sapkák, 
Hiába volt a vad embermagasságban. 
A repülési gyakorlatok után, hirtelen 
Nyers húsra szállt. 
Megittasodott agyvel ő  volt a jutalom, 
Kínai módon — 
Feltálalásakor is még leláncolt majom. 
S az eldobott sapkára újabb csörgőpár. 
Hangjára félénk fürjek lapúltak embermagasságból. 

Nagy Tanítók vörös szattyánb őr keszty űin 
Kapuszti sólymok, 
Háromszögre erősített hosszú nyel ű  hálók. 
Közvetlen a forrásokra: ACIPITER NISUS! 
Fürjvadászat embermagasságban. 
Augusztus. 

körmenet 
Saját képmását lendíti magasba a körmenet, 
Gyorsít, kígyózik — 

önmagát is utoléri. 
Fáklyák füstje száll s a lendülett ől föllobog, 
Térdmagasságban kavarog 

a por 
Egy rosszul felt űzött doboz elgurul, 

fehér csíkokban ég s pattog, 
gazdájának marad 
a bot — 

Saját képeit lendíti magasba a körmenet, 
Gyorsít, kígyózik — 

önmagába fut. 
Fáklyák füstje száll s a lendülett ől föllobog, 
Hol vagyok?! 
Hol van elrejtve, 

merre az arcom? 
Arcomon még arcvonásom?! 
Vagy nem is 

vagyok én 
elrejtve? — 

Talán csak a kelleténél jobban belenyugodtam 
és megszoktam 
e folytonosan 
ismétl ődő  
képet? 

Vagy el őre kitervelt itt minden? 
a változás hasonlóság, 
a hasonlóság azonosság? 

Önmagát élteti a körmenet, 
Gyorsít, kígyózik — 

önmagán átvonul. 
Fáklyák füstje száll s a lendülett ő l föllobog, 
Összecsukott 

száryaimat ott sem keresem, 
Hagyom — 

hadd porladjanak valahol 
a kétségek között, 

Ott, 
ahol már csak a régi csontok fehérlenek 

Az elfelejtett ágyban, 
A bezárt ajtók mögött. 

X111. ј 	Saját arcképem lendítem magasba! 



a pokol kapuja el őtt 
 

A Tiszta Szoba és az Udvar között --
Lebegek a Tornác fölött. 
Felhőt habzik a friss tehéntej, 
S illatára Árnyak jelennek meg a ködb ől. 

Belecsörög az Őra a csöndbe — 
Kilincsre áll egy Kutya — 
Ha ajtót nyit, 
Vajon kilépjek az emberek elé a Fölmutatásra? 

Ő! Hamisak a Kutyák a megjött katonához 
És a Csillagok is. 

 

Ért dicséret 
És ért gyalázat — 
Most mégis zárpor ver minden utat, 
S száll fel őlük a friss benzinpára. 

igy még sohasem vártak! 
Betették a Nagykaput, 
A Kiskaput kulcsra zárták, kett őre 
Barátok barátra rajzoltak lakatot. 

Mi adjon hát erőt? Az Angyal, 
Aki fellázadni kész? 
Vagy az Ördög, 
Aki hinni képes? 

I! Hamisak a Kutyák a megjött katonához 
És a csillagok is. 

vakolat 
érett gyöngyvirág 
a púderdobozon 
Scylla és Charybdis között újra csak 
liba fos 

nem lesznek tollasok 
nem lesznek fináncok 
nem lesz árverés 
verés és foglalás 
főzhetünk pálinkát 
ki milyet akar 
ki mennyit akar 

érett gyöngyvirág 
a púderdobozon 
Scylla és Charybdis között újra csak 
liba f os 



danyi magdolna 

credo 
testvérem versem 
fogadjunk egyszeri megismételhetetlen 
metszett kristállyá változott az üveg 
nem látni át túlsó partjára kezemnek 
több kiszáradt ököl hártyás madártest-
sorok bizonyára száguldó lovaim 
testvérként versként 
ez a nem változtatható meg nem dönthet ő  
uralom játszi erő  az őrület 
átül a parton a szándék vándorszél tudás 
ez a kásás szürke száraz kötőanyag 
testvérnek versnek 
meg nem jegyezhet ő  el nem törölhet ő  
felismerés lázadás tagadás mi még 
kínai fal mögötte lándzsa ellenséggel 
lehet asszony alvó gyermekkel 
testvérem versem 

i'жrátomnak 

Nem vagy jelen. Mindig elragad valami. 
Tengerfenéken, kagylókban tanyázol. 
Feltörni téged lehetetlen. A kívánságod ez. 
Kimondhatalan sok vagy önmagadnak. 
Szertelen lehetsz. Vágyad, hogy megismétl ődj. 
Nincs súlyuk a dolgoknak. Mind törékenyebb. 
Hogy emlegetnek, elhiszed. Fenn maradsz. 
Kedvük szerint cselekszel, s jólesik 
a forgás. Bizonyosság vagy nekik. Vak tükör. 
Szemekben por és füst, ha távozol, riadtan állnak. 
Keskeny kezeddel érinted őket. Így csendesülnek. 
Olykor belesápadsz eszeveszett indulattal. 
Magukra s rád hivatkoznak távozóban. 
Mindig törékenyebb mérleg számukra. 

egy vakmer ő  felszo1gáló-lánу  mondta a 
őötcseknek 

Bölcsek asztal körül id őtlen lakmároznak. 
Mennyi részlet. Az id ő  feldarabolódott. 
Valamit tennem kellett. Ős szokás. 
Bort hoztam. Borhoz diót egy zsákban. 
Jó csemege lesz tán. Tálakba töltjük. 
Aranytól ékes tálakba. Mindegy az. 
A zsákot már kiviszem. Értéktelen. 
Egy dió fogak közt, egy korty, egy dió. 
Nagy fény űzés ez állandó terítés. 
Kedélyes Bölcsek, ki látott már 
kertek szélén állni kerek nagy fákat? 
Láttam én, s azóta hallgatok. 

xv. 	A kéreg alatt pontos zárt csodák. 



koncz istván 

himnusz - suicid 
Megfogalmazom mindazt, amit 
ígér a lét, — pusztulás — 
ez az élmény, amit önmagából 
el nem pusztíthat .. . 
Velem több! — talán az ígéret 
maga, — 
hát teljesítés legyen a vers is, — 
az öngyilkos minden mozdulatát 
őrzi már a 
morbid anyag, hogy 
szabadon még csak ne is választhasson, 
fegyvert s barátot. 

— Csak a szeretet... 
— Csak a gy űlölet halmozódik, —
s a történet választékos 
izgalma szolgáltat példát, — 
igazságot a kiálláshoz: 
előre kifizetett ölelés, ölés, —
az elviselt perc, — 
lehet-e újra élése 
a létezés elfogadásának? 
Elve és halva is bizonyított 
szép költ ői szerep — 
kockázatos alkalom a lázadónak... 



Am a nagy élmény — 
mindig 
kimarad az ölelésből, a rossz 
estéli ébredésekb ő l, 
a hülye kis képzeletek visszaüt ő  
kísértéseib ől, — 
és nem menekülhet a varázsló, —
a szöveg dacával birkózö 
ritmus együgy ű  mértékét 
bontó ellenpontok 
gyűrűjéből... 
idáig még elér az átok. 

Vállamon mindazt, ami 
bennem 
és benned, vagy asszonyod 
alélásában mértéken f elüli, 
vállalom Krisztust is, aki 
mértéken f elüli, a nemzetet, 
amelyik ölni tud, 
humanista ringyók 
buja álmát a demokráciáról, 
a vakmerően élve maradót... 
— Csak f olytatás, csak felsorolás 
a szerep már úgyis .. . 

Szabályos vidék: 
kiszámítottabb az őrület —
ilyenkor téved, 
aki nem ismeri a vers 
összes lehet ő  változatát! 
Hát az artikulált szó, 
az Istent káromló, csak 
nyesett epizódok üvöltése: 

— „Hódolok neked szent grammatika —
mosdj meg gyorsan, reggel lesz 
és a szedő  úr igényes 
az első  meglátásaira." — 

Vállalom a szed ő  úr 
látomását, 
a revízió szemüvegét, 
barátom 
elcsábított feleségének 
erkölcsét, 
Irun elesett internacionalistáinak 
eszmei tájékozottságát, 
Trockij árulásáí, a rajtam 
túlnöv ő  idő  megértését: 

— „ En még eddig minden 
lányt megtartottam magamnak." — 

És vállalom a törvényt 
a gyöngék felhalmozott 
undok indulatát, a 
népet, —beépített 
kapocs-e a nép egy vak konspirációban? 
— Változatok ezek, barátaim, 
amiket vállalni kell 
a himnuszon s fegyveren túl is .. . 

Az élmény, amit önmagából 
soha el nem pusztíhat: 

XVII. ј 	 nem végzet, — meteorológia csupán. 



tolnai Ottó 

költemény 

1. szennyel 
a tyúk és rajta a kakas 
mind mélyebbre süllyednek a forró mészben 
a vérző  taraj még tudott a világról 
színezte szentképeit 

két kitaszított angyal 
a kanalizáció tágas folyosóin 

— ó puha vánkosaink 
a borsószem töri a leforrázotto_t 
töri a megégetettet 
a csontot kettétöri 

még rezgi a szenny zuhogását 
a semmi szepl őtelen ágyneműjén egymásbadőlt 
szerelmespár csontkeresztje 

TđMONDAT VOLTUNK A VILAGROL 
süllyedve ki- 

zuhanva 

nyálkás falakon 
nehogy a kapcsolóba botoljunk megijednél 

szűrőkön 
rácsokon 

NEM VAGYUNK 

a föld leüti a madarat 	 ј  XVIII. 



nő  a pont a szabálytalan szárnymondat végén 
megsavanyodott a közösülés kenyérfalatja 
nem f űz már a drótnemiszerv 
nagyító gyilok jár vágja át a szíjakat 
melyek a méregzacskót a lélekhez kötötték 

az én homokzsákját szórva 
minden 

külön-külön 
léghajózik 

fekete zászló alatt 
elhajózik 

SZENNY NEM HAGY SZENNYET 

angyalom szól végre ő  is 
a mész beoltatott 

leszerelt fej ű 	 szavak !, 

a négy 	 sarokban 

ZENEKALODA mondom tovább kurblizva AZ ANYAI:ÚGOT 
MI SZÜRCSÖLTÜK 

2. kövekkel 
(kés ő  őszi rózsabimbó) 

tetves zöld leveleid lefagytak 
így fagyott le a mindenség az ő  homlokáról 
földet 	döfköd ő 	jégcsapok 

most már csak a bólogatás van: van 
szívemet döfköd ő  kis nemiszerv 
felbírod-e még pumpálni 
hogy átússzuk a langyos folyót 
fájó szívemet döfköd ő  majom f aszhegy 
hogyan lebbenjen az angyal 
kövekkel 

versírás zuhanása 
csobbanás nélkül 
kövekkel 

csobbanás zuhanás nélkül 

versírás kövekkel 

pecsétviasz a habzó veszett szájon 

vérhas-éj 

a semmi 
jön ki 

kés fokával tisztított belek 

vérhas-é j 

a semmi 
tolul be 

Xix. 0 késsel kapart csontok 



a semmi 
tálalódik 

félre- 
semmirevert 

harangok 

mocsár wertheim-szekrényében 
madárszív 
már pöttyes fürdődresszben 

vattacukorral közelíts 
kövekkel 

AKASZTVA MÉG ELÉLHETTEM VOLNA 

forogva 
leejtve a papucsot 
ostyaszemétben a trafiktól srégen 

és a többi új betűvel: 

a 

felkiáltó i-vel 

sár-betűvel 

ii <c 
a kefél ő  v-kkel földnyelveket pusztít 

nem 

(dolgozva) 

itt 

még elélhettem volna 

keresztbedöfött üvegkarókon futva 

TISZTA 
DARABOKRA 

 

nem 

(dolgozva) 

HULLvA 

3. karfiollal 

megöregedtél 
mire kigomboltad 

megöregedtél xx. 



kigombolnak 
begombolnak 

valaki kikapja lábad közül a fehér rózsát 
követed 
óriáshal májából fűrészelték 
a sarokig követed tekinteteddel 
óriáshal májából reszelték 

ki a felszínes ember e túlvilágon 

haját dicsérted 
és éppen haja nem volt 

felszínes ember 
mennyezetre ragadtál 
leejtetted a bakancsot 

ki a legszebb az egérlakta patkánylakta görénylakta kis országban 

levetetted a púpos zubbonyt 

térdig bolhában 
fogai között fehér rózsával 
kit a gesztenyesüt ők sem segíthettek 
szívén forró paripacitrommal 
kit bárányai sem bégetnek 

kenyér után matat 

követem 
a sarokig követem tekintetemmel 
kagyló szarkeresztje előtt térdepelve 
táskámban tömör labdával 

A MÉG FORMÁLСD0 KÖLTEMÉNY 

ajtó 	 körül lyukakkal 

méhek balzsamozzák az egeret a patkányt 
a kaptárba szorult orrszarvút 
hátán tizenhétben helyben ugrott megállt az óra 
méhek balzsamozzák gőzölgő  viasszal 
a lányt 
arcán álarc 
kosarában karfiol galambok 

angyalom szól ismét 
dürer sem látott orrszarvút 
nemlétez ő  dudorokkal dolgozz 

ha az orrszarvú tülkére karfiolt tűztek volna 
ha előbb szép ívben te is karfiolt háríthattál volna 
és csak utána zuhansz közénk vissza újra 
ha karfiollal hónod alatt fényképeztek volna 
ha karfiol közé rejtettek volna a kofák 
ha a lányok karfiollal dörzsölték volna bokád 
ha még egyszer havas karfiolba haraphattál volna 
ha karfiolt görgethettél volna fel 
karfiolt mindig újra 
szívedet a poloskát ha fagyott karfiollal nyomhattad volna 

szét 
ha karfiollal tömött koponyával vicsoríthattál volna 
ha karfiollal vertek volna agyon 
s a gödörbe utánad karfiol zuhogott volna 
ha karfiollal 
most és mindörökre harmatos karfiollal hálhatnál 

hulla 
halott sem 

lehettél 
xxi. 	 HULLA 



ladik katalin 

ősdimenziók 

a négydimenziós vers 

Mit tegyen a költ ő, amikor úgy érzi, hogy a leírt szó nem nyújt 
számára elég teret és kifejezési lehet őséget, amikor verse „kilép" 
a könyvb ől? Többdimenziós vers született — mondja a költ ő, aki 
nem érti be a költ őre szabott kétdimenziós világgal, aki a Har-
madik, s őt a Negyedik Dimenzióban is alkotni akar. 

Arról, hogy hogyan születik a klasszikus, nyomtatásra szánt 
vers, rengeteget írtak már — de a dolog lényege a laikusok és 
a hozzáértők számára is megmagyarázhatatlan maradt. Hogyan le-
hetne akkor egy többdimenziós vers megszületésér ől, életéről be-
szélni? 

A költ ő  a verse életét éli. Verse felszívódik a testébe, miri-
gyei a vers mirigyei, az anyagcsere többdimenziós áramköre a 
vers áramköre, él, lüktet, táplálkozik, ürül. Amikor pedig a költ ő  
leveti a testét, kérge lehullik, verse tovább él a Negyedik Dimen-
zióban, míg egy új testben újjá nem születik és felveszi újra több-
dimenziós alakját. 

Ilyenkor mindig egy Költ ő  születik. 

őshinta 
Mindaz, ami vagyunk, 

gondoikodbsunk kSvetkezménye 
(buddhizmus) 

Az Ember a lét és nemlét Óshintáján megdörzsöli a szemét 
és csodálkozik. Els ő  nagy csodálkozása. Valami nagy, meleg, sötét, 
gyűrött — ez lenne a lét kapuja? Meddig nyúlhatnak ki az em-
lékezés csápjai? Az ember valahol a hypothalamus kamráiban bi-
zonyára őrzi emlékeit a születésr ől, az anyaméhben eltöltött életé-
ről. De hogyan is jelölnénk meg az emlékezés határait valakinek, 
aki éppen most vette fel a lét láncfüzérének egyik gyöngyház alak- XXii. 



ját. Ilyenkor azt mondjuk Ember született. Az Őshinta a lét part-
jára lendült. Ember a lét fövenyén. Később, távozása pillanatában, 
miel őtt átlendülne a Hintán a másik partra, esetleg fölžsmernž véli 
az élet nyújtotta lehet őségeket. Ez lenne hát az elmúlás — az em-
ber második nagy, örök csodálkozása. 

Az Ember, akit csupán epizód szerepre ítéltek a Nagy Szín-
játékban, aki csak a slágvortot tudja mikor kell a színre lépnie és 
eltávoznai — ez az ember egyszer nem jön ki a végszó elhangzása 
után a színre, nem játssza el a szerepét, ott marad a kulisszák 
mögött. Nélküle játszák a Színjátékot. A költőt elsősorban az az 
ember érdekli, aki nem jött ki a színre, ez az ismeretlen transz-
cendentális állapotban levő  lény-nem-lény, aki elmulasztotta a lét-
nek materializálható lehetőségét, aki nem vállalta a metamorfózžs-
nak e könnyen rothadó láncát. 

Az élő  ember két nagy csodálkozását, emlékeit keresi szün-
telenül a saját tudatában. Ha rábukkan  is  rég elszaggatott emlék-
foszlányažra, számunkra ismeretlen nyelven szól róluk. Еrtetlenžžl 
állunk az ismeretlen dimenzió el őtt és ráfogjuk, hogy ez a M űvé-
szet vagy a Vallás. De hát ez a kis csalás is a Nagy Színjáték kis 
epizodistáinak el őrelátott játékához tartozik. 

a paradicsommadár 
Micsoda madár! Ha érzékszerveinkre támaszkodunk, csupán 

két dimenzióban jelenik meg, tudatunkban már három dimenziót 
ölt magára. Mi persze a Negyedik Dimenzióra vagyunk kíváncsiak. 
Az Ötödikt ől félünk. Ahol a félelem kezd ődik, ott kezd ődik a mű-
vészet, a vallás. Csodálatos paradicsommadár ül az Óshintán az 
Ötödik dimenzió kapujában. 

hang 
A hang négy dimenzióban lehetséges. Kifeszített kötél a lét 

és a nem-lét partja között. 

fС'ny 

Az Ötödik Dimenzió magában foglalja mind a négy dimen-
ziót. A négy dimenziónak egyik transzcendentális lehet ősége a Fény. 
A többi lehetőség a tudatunkon kívül, vagyis az Ötödik Dimenzió-
ban lehetséges. 

a doboz negyedik dimenziója 
a dobozban ligeti gyürgy frank zappa 
janis joplin félbemaradt megkövesedett 
mozdulata 

1. refrain 

nyit  Ott  
félig zárt 
zárt ajakkal 
orrhangon 

2, refrain 

gurgulázórrrrrrrrr 

refrain 

rekedt nevetés 

refrain 

tetszőleges időtartam 

tíz másodpercig 

j. joplin 

XX111. 

az itt kezdődő  suso{ јás s s s s s p 	  
hangmagasság jelölve 
zappa szakállának melegébe burkolózva 



szomhathy bálint 

könnyek és underground 
(a verseket Maurits Ferencnek ajбnlom) 

1. könny 

Űjabban szállva menekülnek. 
Tompa foltok sötétet idéznek, 
mint régi vagánsok, 
háncsot és avart. 
Füttyük elébük rohanva 
erősen sóderol. 

Messzire igyekeznek. 

11. könny 

Világunk sejthet őn fehér, 
zúgó repülő  
a térből messzi távlatokba. 
altvert terjedelmek rohannak 
ijeszt ő  tájakba. 
Mércénk a távlatból hazug teret csinál 
a távlat nem igazolja a létet: 
a lét az üres térbe beleszáll. 



111. könny 

Az id ő  
berezelt hebrencsek gyásza, 
temetése. 
Falkánk nehezéke a tett. 
Fekete keretünk 
a földbe levertük, 
látható jeleit keressük, 
belőlünk kiesett a zeneiség, 
ezért 
új kirándulásra megyünk — 
A T đRVÉNYT ORDITVA KÖVETELJÜK. 

könny 

Aki magát 
cöveknek szénbe verte, 
sürgősen jelentkezzen; 
mi 
mindenkit megsegítünk, 
az országút szagából lettünk, 
szaladunk 
és üvöltve verekedjük magunkat 
a hatalom tetejébe. 

könny 

Hogy érem el 
önmagam objektív kizárását, 
az igazságot. 
A repülést rakom 
oksági viszonyba, 
meg az anyag mozgását, 
ami mégis abszolút. 
Mindent, 
ami tudatosan bezavar 
vagy fejbeüt. 

könny 

Mikor a tér begörbül, 
a végesség felizgul, 
én elélvezek. 
Perverzül kezelem az igazat, 
ha aktus 
vagy állam a semmiségben. 

könny 

Kétszer az undergroundot, 
hatszor is. 
Készüljön forradalmuk. 
Kimerítő  és fütyül ő  lesz 
hosszú lövésem. 
Készüljön forradalmuk, 
a kommunista terror. 

könny 

Megsemmisítem a kort. 
Tehetné, akivel kitolt 
a sóherul átvert szeretet; 
érezzük, 
hogy irtó gőzzel repülünk, 
istenünk félúton elveszett. XXV. 



füiöp gábor 

marihuana 70 

kirándulás közben visító erd őt ettem 
mögöttem létrát fütyültek a madarak 
gizi mondtam gizi áh gizi vagy létra 
egy nagy kaktuszfű  rohan utánam toronyóraként 
s az úttörővasút már nem jár 
átöleltem ő t egy szippantásnyira csak 
Levelek alatt akartunk elkúszni az autóbuszmegállóig 
és csak halkan véreztem volna gombát 
megavasodott combjai közé gizi az erd ő  
gizi a szendvics фzi a meredek út 
a kilátó kötéllétrája vagy az önműköd ő  írás 
vagy az önm űköd ő  írás kötéllétrája gizi 
(másnap az újságárus előtt hasztalan 
találkoztunk melléb ől feketekávé szökellt 
szivacs volt a szeme és cs őre szappan) 
cincogó körömreszel ők röpködtek körülöttünk 
veszett denevérekként gizi emlékszel ugye 
cigarettacsikket döftek bentr ől körmünkbe hogy 
meg ne gyulladjon a műemlék-erd ő  tudod a 
rengeteg a rengeteg figyelmeztet ő  tábla hahó 
a ruhánkat úgy kellett lekalapálni a 
bádogvágó ollók segítségével meg a városi szenny amely 
a kirándulók nyomában áradt akár a csintalan labda 
szemüveged fekete csontkerete mentén 
múzsáim hátán utolsó rapszódiát kopogott a szél 
(„a kecske legel s repül a f ecs” —emlékszel amikor 
suta rímekkel marháskodtam a sziklák között?) 
miközben a vasúti váróterem felé baktattunk 
kora délután volt még s meg sem fogtam a kezed 
csillogott a nap üveggolyóinkon zsebemben pedig 
csörgött a sok húszfilléres kitöltetlen helye 
akkor egy húszfilléres sem volt a zsebemben emlékszel 
úgy kellett hahotázva elmenekülnünk a káromkodó kalauz elől haha 
ó haha gizi valljuk be rég volt már ilyen vad 
tózenés kacsafej ű  dálutánunk erre pacsit 
de milyen furcsán néztek utánunk a villanydrótok 
amikor leszaladtunk egymás nyelvén 
csíkos a pizsamám mondtam nevettél gizi nevettél csíkos 
akár a vászonköldökű  nyárspolgároké no kik 
konkréten kik a nyárspolgárok konkréten kik kérdezted 
komolykodva konkréten kik azok a nyárspolgárok 
a mi közvetlen környezetünkben no kik no kik 
hát a tisztvisel ők feleltem erre egy badarságot 
hiszen ka f ka is tiszt-vi-se-l őőőőőőő  
vagy talán a szabómesterek jutott hirtelen eszembe 
és röhögtünk jánoshegy hogy nem hahotázol velünk 
vagy a torony talán a torony ó dehogy kérem csak figyeljen ide 
legalább egy röpke-röpke kis pillanatra 
gizi amikor átugrottunk a gomblyukon 
csipőfűzőt kellett cserélnem patakinénál vagy mi 
vagy mi volt a neve ááá nem fontos ára néhány 
fillér egy forint borravalót a vénlánynak 
harisnyakötőre (egy szippantást kérlek) ha már madarai 
ijedtükben olyan mohón letépték mellér ől kombinéje csipkéit 
gizi nevettél gizi habzott a szád megharaptalak 
kígyókat kötöttem a hajadba beléd furakodtam 
és szorítottalak micsoda kamaszos banalitások köszönöm 
és whiskyt szódával borzasztó pocsék sorozatfilmek az utóbbi id őben 
burjánzó növény- és verstakaró habzsolja be apró 
jeleink a vért és az ondót az ondót és a vért 
meg a köröm f oszlányokat s elkopott fogammal XXVI. 



kicsorbult húsodat akartam szívni bizonyára még 
mindig a kábítószer hatása alatt voltam másnap 
már nálunk is a gimikben hallom injekcióst űkkel 
(asszociáció: tábla tanár tanrend töltőtoll hogy csak a 
té betűsekb ő l mondjak néhányat) legutóbb aztán 
KÁBÍTÓSZER LSD KÁBÍTÓSZER MARIHUANA KÁBÍTÓSZER 
HEROIN MARIHUANA LSD MARIHUANA KÁBÍT ŐSZER 

mesterséges örömeink 
ámažnk doppingolása (egy szippantást egy forró-mély szippantást 
kérlek csak még egyet) hallom a gimikben is a gimikben is 
futottál utánam a maró-csontszaggató tüskéken cip őidet 
zsebre tettem és magam is mezítláb csonkultam 
a színes karikák nyomában jaj egy szék 
rontott nekem vagy ágyleped ő  cocteau rajzai 
kitépem szemem nagy szemem szemem nézd 
leválnak testrészeim mindegyik t őlem függetlenül 
kúszik fel rajtad már neked kell csakugyan neked kell 
vigyáznod magadra nem ellen őrizhetem magam e idegen 
kezeket lábakat és e idegen szívet rámcsukódtak 
villanymelegít őm rácsai a hőmérséklet tovább emelkedik 
még csak a szoknyád tépje le egy ismeretlen kéz mely vörös 
vagy kék vagy zöld rohamok lüktetek meghalok benned 
benned nagy magnetofon-csengetty űket hallok szüntelen 
emlékszel újságpapírcafatok tolattak nekem 
jééé véres vagy mondtuk egymásnak kés őbb 
drágám 'kikapartam a szemed ó ne haragudj 
de hiszen olyan jó volt megérted ugye gyere még 
a másik szemedre vigyázz szippants még egyet 
megölni tudnálak annyira szeretlek édes 
hosszú körmeim vessz ődbe fonnyasztom mondtad 
(kéjb ő l haha kéjből kéjb ől milyen ronda szó!) 
nevettünk fonnyasztom mondtad nevettünk nevettünk kék karikák 
roptak veszett táncot vércsíkos szemem tövén 
szemembe meg habzó monogramot véstél mely 
„szép mint egy csipke szép mint egy csipke" 
hajad megakadt a torkomon nem fért le torkomon 
izzadságszagú-hullaszagú voltál valljuk be őszintén 
nyaltam rólad a sót és a tömjént sállal kötötted át a 
nyelvemet kés őbb és megcsókoltál szippantsunk 
szippantsunk még egyet mondtad nevettünk nem tudom miért 
szippantsunk mondtad žsmét szippantunk mélyet 
jólesőn szippantunk színes világot goromba kéjt 
todom hogy mindegyre soványabb lesz a habzó monogram 
fáradt szemem tengerén de asztmásan magamba köhögöm e füst-kéjt 
felmászom rajtad kifeszítem orrlyukaidat 
mámort és zsibbadást fújok beléd tudod te is ugye 
de nevetsz nagy mosómedvék csúszkálnak bennünk 
hangos felolvasások a koránból odarohanok a 
lámpához géppuskasorozatok villannak belém 
szétfröccsen az aprópénz is az aprópénz is vén 
kalapomból hiába koldultam napokig 
a rongyok mellénktapadnak a fűre gizi még 
kiejtem még tudom neved távolból dereng elém gizi 
egymást kézenfogva halálba masíroznak a 
jelszavak te is hallod kórusuk sirámait ugye 
vadgerlicék búgása gabalyodik dobhártyámba 
és vonatzakatolás hajótülkölés szaggatott sípolás 
mi fura zene kábítószernyihogás hát így 
robban millió látomásra szervezetünkben a 
marihuana MARIHUANA KÁBÍT ŐSZER KÁBÍT ŐSZER LSD 
KÁBÍTÓSZER HEROIN HEROIN MARIHUANA KÁBÍT ŐSZER 
MARIHUANA KÁBÍT ŐSZER MARIHUANA a földi 
mennyország bármit papol  is  az ellenpropaganda 
hiszen a kábítószert a túlságosan is józanok csempészik 
s akik fogyasztják az elbukottak is józanokon buktak el 
MARIHUANA a m űvészetek tökéletes egyesülése 
wagneri értelemben visító formák alakok árnyak 
döfő  színek túlvilági hangok mint mikor paripák 
vágtatnak nagybőgőből a hárfába gini emlékszel 
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vele sem tudtunk a sötét folyosókból a toronyban temetni tilos 
jegyeztem fel magamnak a villamosbérletemre coca-colát 
ittunk amikor eszembe jutott a dolog aztán vakító tükrök 
mintha élő  parázzsal égetnék talpam micsoda remek 
kompozíció: marihuanás orgazmus ha épületben lennék 
most kinyitnám a gázcsapot megengedném a gázt 
és táguló orrcimpával szürcsölgetném vigasztaló mérgét 
betörném az ablaktáblákat és hörögve fűrészelném 
szét ereimet most meg egy csíkos zongora kerget 
az erdőben gizi ments meg vésztjóslón rohan utánam 
nézd már kinyitotta óriásž száját megütöm jééé gizi gizi 
jééé gizi véres vagy jééé véres vagy gizi kinyitotta 
óriási száját lepkék repülnek ki bel őle jé 
óh jé virágok micsoda elcsépelt szó mostanában annyit 
használják még a versekben is vágyódás egy elveszett 
romantika után virágok virágpor virágos mezők 
mi szám űztük költeményeinkb ől a romantikát és 
magunkkal is elhitettük hogy megrögzött cinikusok 
hogy megrögzött cinikusok vagyunk holott jólesne 
néha nekünk is egy kis ábrándozás nekünk is 
és verseink fedezéke mögül sokszor álmodozni is 
tudunk és szeretni önfeledten ha csak apró 
márványpžllanatokra is szeretni tudunk mi is 
óh is óh is óh is óh  is  óh is óh is óh is óh is 
„a romantika tiltakozás a romantika tiltakozás" 
kérem egymástól egyenl ő  távolságra szurkáljuk földbe a feliratokat 
ma már annyira megszoktuk lelki töréseinket mint a náthát 
OH IS OH IS OH IS OH IS OH IS OH IS OH IS OH IS 
harangoznak gizi valaki harangozik nem hallod 
valaki harangozik valaki harangozik egy roppant evez ővel 
tankok dübörögnek lyukas fogaimban szétvetik fejem már 
megint mandulámba gabalyodott a hajad gyorsan mássz le 
és oldd ki hát az erényöved ismét s addig tedd ide mellém 
vagy dobd be a tóba úgyis csak m űanyag-tömegcikk 
vacak az egész és heccb ől hordtad mostanáig 
nagyszüleid ždétlen karácsonyi ajándékát 
a jó óvszer többet ér minden erényövnél hisz' 
annyi közhely van valójában pedig olyan egyszer ű  az egész 
mit gondolsz édes hogyan csinálják a muzulmánok 
tudod rotbart zsilettpenge kitűnő  borbély- és 
metél őszolgálat engedj ki méhedb ől egy pillanatra 
hozok néhány feny ő  fatobozt csak átbújok a pompázó 
színes karikákon még egy szippantást kérlek 
baj van már látod összefüggő  gondolataim vannak 
még egy szippantást kérlek még egy szippantást 
azt mondod nincs kitépem nyelvem csak szerezz 
vagy add el erényöved egy faunnak ha nem dobtad végül is a tóba 
hátha kapsz érte még csupán még csupán még csupán 
egyetlen szippantásra egyetlen szippantásra valót 
ha nem hát akkor tudod már minden szög és 
minden elálló faág egy kihasználatlan lehetőség 
igazságtalanság-e a halakkal szemben hogy vannak 
madarak igazságtalanság-e a madarakkal szemben 
hogy létezik homo sapiens igazságtalanság-e az 
emberrel szemben hogy léteznek halak és madarak 
olyan jó lenne víz alá bukni vagy elrepülni egyszer 
(persze ha minden ember víz alá bukhatna vagy elrepülhetne 
megint csak nem lenne érdekes az egész) 
még csupán egyetlen szippantást kérlek kérlek 
még nem láttam ilyen vad éjszaka után az erd őből 
vérszínű  napfelkeltét tudod ugye mire gondolok 
de sajnos csak egy csomag menthol illatú 
papírzsebkend ő  van nálam ki a fene tudhatta volna előre 
ja meg egy átlyukasztott úttör ővasút-menetjegy és a bérletem 
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hogy is mondtad az éjjel mi is a neved édes 
de addig is tegyél fel kérlek egy nagy kazán 
feketekávét hogy felébredjünk hogy felébredjünk 
csupán szemünk alatt maradnak meg a kék karžkák 
és üres mellünket robbantja szét a szorongás 
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