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Világoszöld ágai nőttek még az agancsoknak is 
és tényleg ravasz lett volna: 
NŐNI . 
Héja síkra könyökölni és a vizek felett nézni el. 
Teve-bambán. Híd-hasznosan. 
MERT A HÉJA LAT LEGKEVESEBB KÉKET, SZEMÉBEN VAK 

[VAKOND 

Még szép csontjaiban is szamárszürke a néhai 
sújtólég. 
A középső angyal (sóbánya, köptem) meztelen 
karja végződik ilyen hosszú-hosszú szipkába, 
hogy tulajdonképpeni hörgőgörcsét aeurólába 
fújja és a hamut ha mindjár t ferdén is akár 
a pizaiak vigyázza. 
Mondom ravasz lett volna: 
NŐNI . 
Végzetünkből sütött kenyérillatú téglával 
építeni. IGEN, HA MINDJÁRT FERDÉN IS. 
De akkor még nem tudtunk homokra írni. 
Piramisból csinálni csigát. 
Mondjuk a kútból meg sapkát. 
És a társasjátékok mágnespatkóit sem verte 
még akkor kisujjunkra a kovács. 
NEM TUDTUK MILYEN FORRÓ A DÉLBEN LŐTT MADÁR. 
Mert tényleg, milyen ravasz lett volna: 
NŐNI , NŐNI . 
Olyan keresztet találni aminek a középső ága, • 
persze csak a perspektíva miatt, egészen kurta 
és kis kockákra bontani, 
következetesen, 
következetesen mindig a jobb, 
vagy következetesen mindig a bal ágát, 
kis kockára, vagy körökre, 
v agy kis kockákra is meg körökre is. 
ÉS MÉG A FARKASOK ELŐTT FUTNI HARMATBA, 
MÉNTA-FORRASOKHOZ. 
Mert a kutat már említettem és most még csak 
annyival kellene kiegészíteni, hogy az tulajdonképpen 
BELLI NI Vasarelys kútja és hogy ez nem gyertya 
amivel aláereszkedtünk. Nem gyertya, hanem 
LÓTUSZ. 
Lótusz ölünkben, 
Mert hajnalban, ha fent a vizeket vadkacsa veri 
harmat csapódik kutunk poros fenekén is. 
É S AJKUNK ILYENKOR TÉNYLEG KAKTUSZVIRÁGGAL TELI. 

De 

De 

audace, et encore de I' audace, et toujours de I' audace! 
H A H ! 

ÉS M l IS BÜSZKÉK LETTÜNK A MONDATOKRA, 
ahogy hozzáférhetetlen sas-fészkünkbe belenyúltak 

a tegnapi barátok és mai ismerősök 
kiknek bőrükhöz közelebb volt vérük, 

csak egyetlen metafizikai emlék: 
„Figyeljük csak barátocskám a varrólányt, 

de legjobb lesz ha csak a kezét: 
simogatás rejlik benne és porosodás. 

Puha párnáit ne hányjuk szét! 
se az ágyában se a kezén, 

úgyis már sokszor érte szúrás." 
„Nyújtózkodjunk el és legyünk büszkék?" 

A katona begombolja nyitva felejtett sliccét. 

I' audace, et encore de I' audace, et touiours de I' audace! 
H A H ! 

És mi is büszkék lettünk a mondatokra, 
és hiába kérdezték: 

„Elég lett e merészség?" 
Először kérdezték 

és leültettek az Életfa tövébe. 
Másodszor kérdezték 

és azt mondták, hogy öltözzünk frakkba. 
Harmadszor kérdezték 

és azt mondták: „Var jak! " 
De többé már nem szóltak, 

és ámultunk a szerencsén. 
Nincs hasonlat mert rólunk van szó 

és ebben a pi l lanatban mindenki vegye zokon. 
Csak így talál juk meg lelki nyugalmunk! 

Jöhetne a szánalom, 
ám ajánlom. 

De I' audace, et encore de I' audace, et toujours de I' audace! 
HAH 

ÉS ISMÉT BÜSZKÉK LETTÜNK A MONDATOKRA, 
AHOGY KOPOTT ORDASOK KÖRÖTTÜNK VADULTAK, 

hasig érő hóban a lábunkig nyúltak 
és darabokra hulltak. 

NINCS VIGASZ: hisz érzed mennyivel nehezebb a súly 
ha napról napra viszed, 

ha nem hal lod a szirénák süket csöndjét, 
ha benne nincs neszed, 
ha versed csupa emlék 

vagy éppen trágyáié. 
Ha felérsz a fejedig 
a kalapod leveszed. 

H A H ! 

5 Akkoriban a nonkoníormiz-
_ » ius nemcsak ideológia és 

nemcsak esztétika, hanem 
életforma is vol t . 

Mert íróink az élet bürok
ratái lettek, nincsenek szen
vedélyeik, csak néhány szép 
szavuk, nincsen létformá
juk csak egy par rossz, 
vagy némileg jobb gondo
latuk. 5 

Kialakult egy új költői v i 
lág, amelynek még nincs 
pontos térképe, amelynek 
nincs valósága, de konkrét 

- benne minden gesztus, min
den hang. 5 Szituációnkat, veresegünket 

obiektivizálni kell. 
Végei László: 
Beszélgetés a memnai 

tölgyfák alatt. 
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tolnai 
OUŐ 
I R É N 

• 

Szödör az í j idegén 
Önszívkosár só 
Salétrom higany 
N y í r f a mögül leső 
ö r v é n y űrjén 
Tiszavirág-palatetőm 

Tófélő 
(szárnya alá szúrtak) 
Mindent szagoló 
Mindent ízlelő 
Iszapköröszt 

Nye lvemre hálót dob6 

Szigetünk mamutsípjába szorult 
Nap 
A várostól hüvelyknyivel kisebb 
Templom 
Toboz kerek kőasztalon 

Oroszlán kísér a fekete vízen 
Míg csillag nem csillan 
Hogy számlapot véssen 
Ha lesz nyarunk 
A fűszálak alá 
Hogy deltám 
A semmi meggyfahéjspirálja 
U T O L S Ó M E T A F O R Á M 
Hintaollójába zárja 

fehér 
kalmán 
DUNA UTCA 
V A R R O D A 

Naponta arra járunk, és elfordítjuk fejünk 
ahogy a nagy kirakatban szemelgetnek az asszonyok, 
és a lányok izgatják a kelmét, 
majd a gép je lére egyszerre 
kék harkálycsörükkel rákopognak. 

Megfutamít ez a csönd, és ez a szemérmetlen 
hideg kitárulkozás: a fejünk nyitott persely. 

Ö N K I S Z O L G Á L Ó 

Nekiszaladunk, mintha vége se lenne. 
Majd később, akár a tengerész, ha partot ér 
és ingadozni kezd, 
széjjelnézünk: „ A S Z E N T I T , A Z A L K A L O M A R E M É N Y ! " 
És ez már a zsebünkbe se fér. 

Ú J S Á G Á R U S 

Mindennap jobban és hangosabban kínálta az újságot, 
még a híreket is kikiabálta, elejétől vég ig . 
Minden hír nála vol t a legtragikusabb, olyanok 
hogy sorba álltak érte az emberek késő estig. 
Mindennap jobban és hangosabban kínálta az újságot, 
már szinte rikácsolt, és végül valaki megvet te őt is. 

P I N C É R 

Reggelente csak az egyik szemére vak. 
Hattyú-kezében forgatja fejét, 
És úgy tesz, mint aki tudja, 
Hogy sokáig él. 

ezra 
pound 

K Ü L D E T É S 

Menjetek, dalaim, a magányosokhoz, s az elégítetlenekhez, 
Érjétek el a tépett-idegűeket, s a szokások rabszolgáit, 
E3nyomóik iránti megvetésem nékik kimutassátok. 
Hideg v íz roppant hullámaként 
Zúdítsatok megvetést az elnyomókra. 

Szóljatok az öntudatlan elnyomás ellen, 
Szóljatok a fantáziátlanok zsarnoksága ellen, 
Szóljatok minden kötelék ellen. 
Eredjetek a szplíntől haldokló társasági hölgyhöz, 
Menjetek le a külvárosok asszonyaihoz. 
Menjetek el a csúful-összeadotthoz, 
A rejtett-kudarcúakhoz, 
A rosszul-párosultakhoz. 
Menjetek a vett feleséghez, 
S az eladományozott asszonyhoz. 

Menjetek kényes-kéjüekhez, 
S azokhoz, kiknek gyengéd vágyai meghiúsultak, 
Legye lek üszög a világ unalmán; 
Éleződjetek tompasága ellen, 
Erősítsétek a finom szálakat, 
öntsetek bizalmat a lélek algáiba és csápjaiba. 

Eredjetek kedvesen, 
Szóljatok nyíltan. 
Lel je tek mohón új jóra, s új gonoszra. 
Minden formájában ellenezzétek az elnyomást. 
Jussatok el a középkorúvá-pohosodókhoz is, 
Akike t már semmi sem érdekel, azokhoz. 

Menjetek a családtól-fuldokló kamaszokhoz — 
Ó milyen förtelmes is 
Három nemzedéket látni egyazon házba szorulva! 
Olyan az, mint a vén fa; hajtásai frissek, 
De ágai korhadtak, s hullanak. 

Közvéleménnyel-dacolni menjetek, 
Tüzeljetek a vér növényi kötöttsége ellen. 
Szálljatok szembe minden holt-hatalommal. 

Fordította Gömöri György 

P A P Y R U S 

Tavasz 
Túl hosszú 
Gongula 

Fordította: Fehér Kálmán 

I < ^ ^ S v lezra I ffly) [pound 

„ I O N É , M Á R R É G E N H A L O T T " 

Kihaltak az utak, 
Kihaltak e föld útjai 
Es a virágok 

Bánatos fejüket lehajtják. 
Búnak eresztik. 
Kihaltak az utak e föld útjai 

Ahol Ioné 
Sétált valaha, és most nem sétál 
Hanem olyannak tűnik mint aki éppen távozott. 

S Í R F E L I R A T O K 

FU I 
Fu I szerette a magas felhőt és a halmot, 
De, ó j a j ! Sírba vit te az alkohol. 

L I P O 
£s Li Po szintén részegen halt meg. 
Meg akarta ölelni a holdat 
A Sárga Folyóban. 

A H Á B O R Ú J Ö V E T E L E : 
A C T E O N 

Léthe képmása 
és a mezők 

Te le bágyadt fénnyel 
aranyszínűvel, 

Szürke sziklák, 
és alattuk 

A tenger 
Gránitnál is durvább, 

háborgó örökké nyugtalan; 
Fenkölt formák 

istenek mozgásával, 
Szörnyű látvány, 

Es valaki szol: 
„Ez Ac teon" 

A z arany vértes Acteon! 
Dús kalászokon át, 
A mező hideg arcán át, 
Nyugtalan, örökké mozgó 
ösi népek serege, 
Szótlan kíséret. 

Fordította: Fehér Kálmán 
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lung 
károly 
Sziget 
Nagyseggű lányok 
A hídon 
Köpködnek 
Sziget 

Homokkal csiszoltuk 
A z ezüsttömést 
A csontokat otthagytuk 
Különben 
ötvendináros nagyságú 
L y u k vol t a fején 
( A koponyáján) 
A sajtosdobozt 
Is a vizbe dobtuk 

Fürdeni 
£s hor 
TU 
Rajzainkat is 
Elmosta a víz 
G sokkal jobban ért 
A vonalak 
Anatómiájához 

Már nem is lehet látni 
A köveket 
és a fák is lassan 
Szakállat eresztenek 
Itt 
Nyugodtan piszkálhatom 
A z orromat 

C X V É N E K 

A z aranyszál a torcellói sötét mintában. 
A falak még mindég állnak. 

Van egy út a csaknem sivár mező mentén. 
Magas fák a sugárút felett 
Felhők, szél emelkedik az éjszaka fölé, 

a szirmok csaknem mozdulatlanok. 

Ha barátaink gyűlölik egymást 
hogy lehet akkor béke a vi lágon 

Zöld koromban szórakoztattak durvaságaik. 
Beati! 

Szilfagallyakkal ólmozott az é j . 
Látomás fölött, 

a szív. 
„ A barackvirágok Keletre és Nyugatra szórva. 
Meg akartam akadályozni hullásukat". 

A szélforgatta hüvely megáll , 
de a fény örökké énekel, 

lidérc a mocsarak felett 
ahol a tengeri füvek dagályért zizegnek. 

Idö, tér, 
nem felelet sem az élet, sem a halál. 

Es az ember jót keres, 
és rosszat tesz. 

In raeiner Heimat 
ahol a holtak járkáltak 

és papírmaséból voltak az élők 
Forditotta V A R A D Y T I B O R 

utasi 
máría 

L Á Z A D Ó D I A D A L A 

Verdeső indulattal lobogó máglyatüzemmel 
pirosan meztelen a gyászom 
A z életet ünneplem vajúdó szavaimmal 
minden köszöntést érdemel 

A perc duzzadt aranycsírája 
csók-táltos látomásom 
Holdarcú dögök lesnek rám 
vil logó váddal árnyékukba harapok 

V E R S 

Végtelen, nem kezdődő csillaghullással 
£s remegéssel, 
Tükrömbe fakul ó 
Törötten a fény. 

Elhagylak. 
Fonnyadt erekkel görcsös tenyerem 
Földet akar. 

Éhségem csillapíthatatlan kudarca 
Süket temető: szavaim temetője, 
A lmom temetője, te sugár maradsz; 
Denevér röpte a csillagoknak, 
Párkánya szédült messzeségbe hül, 
A fájdalomtól; fájdalmam szó. 

Könyörögve , míg áll a Nap, 
Indás korhadásom; 
Örökkévaló, 
Akár hegyek gerincén a szél. 

K É P 
A hit fáradt tomporára 
nyilani bomlón a csillagok 
ferde tornyaival a lét 
álmos lábát az űrbe lógatja 
Feszítő vasán a képzelet 

Halomba rakjuk a perceket 
nedves csillogással néha 
de űzött vadként opálkincsünk 
égő szemmel sompolyog 
Szavunk titáni ökle 

Itt a félelem szülte elvadulás 
puszta elhullás a maradás 
verssel üdvözöljük a virágokat 
Elfogadjuk az életet 

T E R E M T É S 

A folytonos újrakezdésben 
elpattan egy szem, 
talán akkor születünk. 
K i tudja hol vájod szemed, 
vagy lábad tőben levágva 
eldobod, 
hogy felhőt gyúrj a hegyek mögé, 
a fákra gyümölcsöket aggass. 

Aztán megbánod. 
Tovább vándorolsz a sivatagban, 
hangok örvénylő mélye fölött 
vádad hangtalan, 
válladon ősz a tudás. 

Hiszünk neked. 
Nászúnkból újra teremthetjük a világot, 
görgő hegyeid könnyeiből, 
szavaink megrepedt sziklájából 
előcsorran a tejfehér megváltás: 
milliós években élünk. 
Törvényünk folytonos újrakezdés, 
és megbánás, 
növés . . . , míg valahol elpattan 
és a felhőkben folytatódik. 

H E T E D I K D I C S É R E T 

Erted fáj a lélek sarjadása 
Plrosbélfi-álmok konok elhullása 
Márványkarjaimmal csepkőbarlang-öllel 
Intenék a kőnek ikrás szerelemmel 

Büszke várad hajnalhasadását 
Lengő húrom feszült akarását 
Ágyazza övébe maradandó kéj je l 
Dicsérje művét tavaszi vetéssel 

Arcunkat a füvek arcába mártjuk 
Tiszta arcunkat a nap felé fordltjuk 
Arcunkat arcunkkal takarjuk 



brasnyó 
istván 

kertész 

V I Z E K K A P U J A 

Vizek kapuja délkapu az ég kapuja 
- Keresztmetszetben tengerek szárnyas kupolái 
Mikor a tenger szó és az élet szó egyet jelent 
Es dobolva futtat szilárd ízeket távozásakor: 
Hajók jöttek lefelé a ködben fűben a hajók 
Es nekivágtak a felbök csatornáinak a ködben 
Magasan 
És a rétet szerte zöld lovak úszták 
Nyerí te t tek hosszan a távolodó öblök után 
Rajtuk a tajték koronája fénylett s szemükben 
Delelőre hágtak a csillagok 
Városok távoli fénye lecsapódott 
Es fegyveres embereket vésett a hídfők talapzatára 
Árnyékuk mögött ott álltak az ágyak s 
A z asszonyok idegenek szennyét okádták magukból 
A hőség 
Kipukkadt szondáiba 
Homlokukon lángrózsak égtek a hóban 
És eltörték az alvók tányérjait és megköpdöstek 
Rajtuk a húst 
Mellükre ültek pőrén a dél fátylaiban 
És szoptatták őket az éjszaka sötétjéből 
Karjukat a messzeségek felé tárták honnan 
Robbanások zaját ringatta feléjük a szél 
És az alvók álmukban sekély örvényeket jártak 
Mirtuszok alatt a szigeteket keresték 
Mögöttük égtek az alkonyi lámpák 
Testükben napok kerengenék feketén 
Szikár homokparton térdepeltek zokogva 
Tüdejükön a só kivirágzott 
Üldözték magukban önmagukat és üldözték 
A túlsó partot 
Ahová csónakjaikat kötötték napszálltakor 
A csónakok pedig büszkén himbálták 
A vizet s remegett rajtuk 
Fák ezerszeres kérge 
Míg az égen a hold fényes korsója csattant 
Úszva ködbe tévedő tárgyak felszínén 
A gyertyatartók a sivatag szögleteire álltak 
Fényt löve l lve a víz lecsorgó ajka közé 
Es elölről kezdték a csöndet a sziklák 
Simára mart vörös tükreiben 
A holnapi nap órái ott kalapáltak 
A fegyveres őrök fülében és tudomásul vet ték 
A halál óráját 
Megáldva tulajdon hatalmukat azon az úton 
Mely messzire vetette őket és szikrát hányt 
Lovuk patkója alatt 
Tudták hogy visszafelé tárgyakká 
Lényegülnek amikor egyensúlyukat megtartani 
Ugyanannyi mint meghalni 
Miként most tárgyaknak parancsolnak úgy 
Lesznek ök a holnapi tárgyak 
A h o g y most arcukon tép redőt a kemény alkonyat 
És vájni kezdték a hegyek oldalát 
S az alagutak egybe fonódtak a kutak feneken 
A v izek 
Kígyóka t csavartak a hullák derekára 
A fekete acél megdermedt az ég közepén 
Visszavetve a töviskoszorút 
Füstöt hánytak a térszögek a fehér gyökerekre 
És az ég pincék boltozatára zuhant 
A távolságok felére csökkentek és ágaskodtak 
A tutajok és habzott rajtuk a felkavart v é r 
És meszet pergettek a levegő uszonyai — 
További éjszakákat hirdetett a hajnal 
A zongorákon csontujjak vibráltak a szélben 
Megosztották az égtájakat és feltárták a tévedés lehetősegeit 
Északba vonták a vidékeket és kattogtak rajtuk 
Délszaki fények 
Váltakoztak tudatos delejességek 
Es messze-messze tőlük érintetlen partok kacagtak a 
Horizont üregeiben 
Kacagtak és feltárták magukat 
A szélnek 
Feltüzelték a nappalok világosságát 
Míg átsiklottak egy j ó órában a minden-lét fölött 
Bekötött kévét a sarló zálogát viselve bélyegül . 

H I N N Ü N K K E L L 

Életünk egy sarkában élünk — 
milyen kicsi a tényleg otthonos! 

Látszat-szirmok az új 
alumínium-bordái szélén, 
sünbőrrel bélelt fém, 
csupa — kék — tüske él 
páncélt ölt az én. 

Miér t Te és miért éppen én? 

Életünk egy sarkában élünk, 
eget tartó tenyerünk alatt, 
hinnünk kell — vagy tovafoszlik létünk — 
hogy minden, minden, mindig így marad. 

tomaz 
salamun 
V I Z 

Eltávolítjuk majd a gumitalpú cipőket 
mert i lyet már nem hordanak 
a halált és legyeket 
melyeknek nincs rendezett leszállóterük 

eltávolítunk majd néhány ostoba számot 
úgyhogy végre fellélegezzünk 
és nyugodtan számoljunk 
egy kettő három tizenhét 

eltávolítunk majd minden szót 
mely kevesebb mint öt betűből áll 
mert teljesen világos 
hogy ezek a szavak csak hurcolódnak 
és a hegyeket 

eltávolítjuk majd a kört 
hisz van négyszögünk 
és miért lenne az embernek 
az egyik Iába ilyen 
a másik olyan 
és a délutánt 
mert akkor nyugszik a nap 

eltávolítjuk majd a vállcsontot 
mert mit kezdjünk a vállcsonttal 
ha van vesénk tüdőnk 
és általában túl sok már az i lyesmi 
és Szicíliát 
mert egyszerű patologikus jelenség 
a marmaládét mert nem áll feszesen 
és a szvettereket mert fejen át húzzák fel őket 

eltávolítjuk majd a lélegzést mert besüpped 
mert besüpped 
mert besüpped 
mert besüpped 

és a kendert 
mert len és kender ' 
ez ostoba-furcsán hangzik 

eltávolítjuk majd az eget 
és a vizet mert V - v e l kezdődik 
és ugyan nézzétek ezt az írásjelt 
egy lábon balanszirozik 
és ásít a tetején 
és végül az időt 
és a tisztaságot általában 
mert minden tisztaság bemaszatolódik 
és mit aztán és mit aztán 

Szlovénból fordította V A R A D Y T I B O R 

bordás 
győző 

M E N E K Ü L É S 
A K Í S É R L E T T Ő L 

sorrendben a negyedik vagyok 
majdnem utolsó 
lábujjhegyre állok 
második leszek 
sorra kerülök 
szikráznak ereim 
intenek 
kezdjem el 
de nem Itt 
a hely nem való annak 
ne dobáld szét ruháid 
ez a hely nem való annak 
hidd el 
ne Ints hogy kezdjem el 
legalábbis ne Itt 
összébb húzódunk 
szikráznak erei 
sorra került 
második lett 
lábujjhegyre állt 
sorrendben a negyedik 
majdnem utolsó 
mindjárt megmenekül 



V É G E L L A S Z L O 

b e s z é l g e t é s a 

METLIKAI 
t ö l g y f á k a l a t t 

Egy-két 
barátomnak 

Metlika — ez csak afféle elképzelt pont, 
•melyből számtalan van a világon. És az em
berek keresik ezt a pontot, hogy precízebb le
gyek, ezt a távolságot, mert a távolságot ke
resik, hogy alkalmuk legyen konfesszlóra, dia
lógusra önmagunkkal. 

Mer t tagadhatatlan, hogy nosztalgia minden 
emberben létezik. Nem igaz, hogy a realitás a 
valóság durva és egyszerű mása, hisz megfe-
gyelmezhetetlen és kitermeli saját negációját. 
Ez a negáció, a költői világ, minden ember
ben létezik, aki egy csöppet is tud a valóság-
Bal élni. Persze, annyira esszenciális lett már 
az a bizonyos költői vi lág az emberben, hogy 
csak szemérmesen, szégyenlősen mer róla szólni. 

A m , valaki minél szűkebb, porosabb vi lág
ban él, annál Jobban fejlődik imaginado ja, a 
benne lombosodó, a költői világ. Tagadhatatlan, 
hogy a két vi lág viszonyában van egy produk
tív egyensúly, de nem vagyunk abban a szituá
cióban, hogy ezt érezzük. A z egyensúly elke
rült, becsapott bennünket. A két vi lág közti 
távolság oly nagy már, hogy megszűnik köztük 
a reaális dialógus, s elkezdődik a harc, és bár 
egyik lehet a győztes, a vereségnek is lehet 
értelme. 

A z eredmény mindenesetre az, hogy az élet
forma kettétörik, egy ember két életformát 
egyesít magában, a költői világot és a reális 
világot. 

ICétlakl emberek — ki fog benneteket meg
énekelni? K i fogja meglátni a sárba épített 
üvegtornyot, az alkotást, ezt a karcsú antennát 
a világ felé, és ki fogja elhinni, hogy ebben az 
üvegtoronyban mégis milyen reális nagyvilág 
rejlik. 

Pár évve l ezelőtt még azt gondoltam, érvényt 
tudunk szerezni a ml tornyunknak is. A k k o 
riban a nonkonformizmus nemcsak 

IDEOLÓGIA ÉS NEMCSAK ESZTÉTIKA 
HANEM ÉLETFORMA IS VOLT. 

Mindenki üvegtornyot akart építeni, gondol
va, hogy ettől a sár is majd különös fényben 
ragyog: esztétikailag akartuk megindokolni 
Konkrét valóságunkat. 

Gondoltuk, egy szép vers megváltoztathatja 
majd provinciánkat. 

Es nőtt ez az „Intellektuális nemzedék", s 
" y e n is volt , amíg a könyvtárszobában maradt. 

Szép volt az az akváriumvilág! 
De a fejlődés törvénye könyörtelenül bekö

vetkezett. A torony nem használhat senkinek 
* e m . hisz az a nagyvilágban nemcsak fe lvevő 
" - h a n e m leadó állomás is akart lenni, és mi 
intellektuális közvélemény nélkül irtunk egy
pár klubférfinak —, a szónak nem volt hatalama 
felettünk. 

Mindez nyomásként hatott, s az akvárium 
üvege egyszer csak megpattant, lassan szivárog-
J11 K-ezdett belé a levegő, mi pedig egyre töb-
H ? \ l e t t ü n k - A m i k o r sokan voltunk már, réjöt-

, n l c > hogy egy verssel nem válthatjuk meg pro 
yinelankat, csakis magunkkal. (Persze a meg
váltáson nem dogmát, nem esztétikai vagy más
nemű profetizmust értek, inkább az autentikus 
ember egyik természetes komponensét.) 

Az életforma, az életérzés egyre döntőbb lett. 
Mindent, amit esztétikailag, intellektuálisan 
megindokolhattunk, egészen relatív lett, mert 
nem változott egyetlen indok sem semmit. 

A z a bizonyos üvegtorony ekkor lakatlan, 
Kietlen táj lett. A z üveg mintha szürke cson
tokból épült volna. 

w n e r i c l ó m tagjai megrémültek a pokoltól, 
mielőtt látták volna azt. 

KJ-ki a maga módján konszolidálta az életét. 
a lazadókból taktikusok lettek, akik mindent 
meg tudtak érteni, s bár fanyalogva, de min-
Q en t el is tudtak fogadni. 
T,«Ts a színvonal változott, a lényeg, a forma 

™ ' a z ö r ö k ö s ö k a lázadók álruháiban jártak, 
knii f n o k e t tünk, mint a tornászok, a gyá
ri n á T T . a régiek maradtak, csak esetleg több 
la» i f ° S u r > k összegyűjteni. Esetleg a gyakor-2ÍS? , s z abályosabbak, pontosabbak és unalma
mim l e t t e k - Láttuk, hogy a lázadást is lehet 

Mert, jaj , a háború utáni időszak veszélyes, 
főleg a győztesek számára. Győze lem: ez ma 
nem Jelent mást, mint azt, hogy a költő és a 
reális összefőni, az ember meglelte a középará
nyost, s hogy a kettő nem rejt már magában 
tragikus és dialektikus ellentéteket, minden 
mozdulatlan lett és néma. A z írás paradoxális 
gesztus, egyeseknél elnémítja ezeket az ellen
téteket, a reális és a költői között, másoknál 
mélyí t i . 

A z elsők tulajdonsága, hogy nem lehetnek 
már semmi ellen, mert mindent meg tudnak 
érteni. Magukban hordanak egy improduktív 
és mesterkélt egységet, amely passzív, mert 
mindent be tud fogadni, az utóbbiak tulajdon
sága pedig az, hogy életsorsuknak (mert ez a 
lő problémájuk), nem tudnak formát adni. 

Konformisták és nonkonformisták. Túl erős 
antinómiák ezek, hisz a gyakorlatban egészen 
másképpen van. A konformista néha kitermeli 
magában saját ellentétét, s egy-egy pillanatra 
nonkonformista lesz és viszont, s amikor mégis 
ezt a terminust választottuk, számítottunk 
ezekre a határszituációkra. 

A konformista azt gondolja, hogy benne egye
sülnek az ellentétek, mert megnyugodott már, 
az életet el tudja fogadni a maga formátlan-
ságában is. Lassan megtanulta megindokolni, 
hogy mi a j ó és mi a szép, és azt, hogy mi a 
nem j ó és ml a nem szép. Lassan megtanult 
mindennel foglalkozni, de egyre kevésbé fog
lalkozik saját magával, saját létét nem tudja 
megindokolni. Azt , hogy él, természetesnek 
veszi. 

A nonkonformista kegyetlen magával szem
ben, létét nem veszi természetesnek, hanem 
állandóan megkérdőjelezi azt. Mive l nem győ
zött le semmit, egyre nagyobb akadályokat 
lát, egyre inkább kötéltáncosnak érzi magát a 
csúcsok között, mert egy csúcsot sem tudott 
meghódítani, egy győzelmet sem tudott győze 
lemnek hinni. K e d v e van elmenni, elhagyni 
szituációját, de nem tudja hová, s ha van va
lami határozottabb pontja, ez csak az a gon
dolat lehet, hogy amikor Kolumbus felfedezte 
Amerikát , nem tudta, hogy Amerikába megy, 
csak Európát akarta elhagyni. 

A z üvegtorony vol t a börtönünk, és onnan 
tudtunk legszebben szólni az életformáról. 
Mil jkovićot parafrazálva azonban megkérdez
hetjük, vajon tudnak-e majd a szabadok úgy 
énekelni a szabadságról, mint ahogy a rabok 
énekeltek róla. 

Egye lőre lehet még megoldás a távolság, az 
elképzelt pont, mint amilyen Metlika. Mert 
minden pontban kell, hogy legyen egy reális 
személy, aki alkalmas a dialógusra. Persze a 
fenti néhány sor még csak a dialógusok kez
dete. A k i évekig csak monologizált, megragadja 
az első alkalmat, hogy sohase hagyja abba a 
dialógust. 

Előbb azonban engedjünk meg magunknak 
egy kitérőt jelentő képet: Mem a metlikai 
tölgyfák alatt ráborult a vastag, piszkos asz
talra és fáradtan panaszkodik. Csak két szónak 
érzi a súlyát. A z egyik az indifferencia, a másik 
az apátia. Ez a két szó arra kötelezi, hogy 
visszatérjen abba a világba, amelyet megtaga
dott, ö volt az, aki elindult a semmiből, ma
gába a semmibe, és elérte a semmit. Csak a 
tiszta forma volt nála jelenlevő, mindennemű 
tartalom nélkül. A z igazat megval lva ez egy 
egészen korszerű jelenség: komoly irodalmak 
épülnek ilyen magatartáson. Persze először volt 
reakció és utána semmi más. 

Mem azonban nagyobb, mint a tegnapi non
konformisták, a tegnapi győztesek, mert is
meri a határokat, ismeri a vereség Izét. Ö már 
azok közé tartozik, akik nem szeretik azokat az 
embereket, akik nem tudnak küzdeni a sem
miért. 

De vajon ez-e az a gesztus, amellyel ?z em
ber megleli az autentikus formát. Kísértésbe 
esek, hogy kontradlktorlus legyek: nem. Es, 
amennyiben ez az ellentmondásosság új szin
tézishez vezethet, úgy értelme is van. Felte
hetjük a kérdést: mennyit kell. áldoznia az 

embernek a formáért? Mennyi tartalomról kell 
lemondani? A könnyelműek azt mondják: sem
mit, és ebből az árulásból virtuozitást csinál
nak. Semmit nem ismernek el annak ami, még 
önmagukat sem. Gondolják, az esztétikai indo
kok majd megadják a formát, és mint teljes em 
berek semmiről sem kell lemondaniuk. L é n y e 
gük eklektikus, hisz ez az eklekticizmus már 
az elementáris színvonalon az életforma és az 
alkotás között is tudatos antinómiákat szül. 
ESZTÉTIKAI AZ, AKI NEM TUD Ö N M A 
GÁNAK MÁS MAGYARÁZATOT ADNI , 
AKI NEM TUD ÁLDOZNI AZ ÉLETFOR
MÁNAK. 

A z esztétikáról beszélünk, mondhatja valaki, 
miért nem szólunk az alkotóról, az íróról, mi
ért Memről, aki soha sem írt? 

A z t hiszem, M e m reakciójában megtalálhatjuk 
az esztéticizmus szükségszerű antitézisét, amed
dig íróink még nem jutottak el. Es még mesz-
szebb vannak attól a szintézistől, amelytől Mem 
is messze van. 

Hisz az ő reakciója elemi és expanzív volt a 
konformista létforma szempontjából, de nem 
volt elég erős és tartalmas, hogy önmaga for
maadó-képessékének egy új tartalmat biztosít
son. S mert érdekelnek bennünket a nüanszok, 
ezt a magatartást úgy definiálhatjuk, mint egy 
fontos kapcsot a különböző létformák között. 
Már nem úgy cselekszik, mint a konformista, 
de még nem gondolkodik úgy, mint a non
konformista. 

A forma problémája itt merül fel a legvilá
gosabban és ez a példa van segítségünkre, hogy 
megértsük útjainkat. 

A z írók eddig a példáig még nem értek el. 

MERT SZERETNÉK LÁTNI PROVINCI
ÁKBAN EGY ÍRÓT, 
aki szubjektuma lehet az életformáról készült 
írásnak. Csak egy értelemben lehet az, mégpe
dig abban, hogyan lehet egy ember, aki író 
akar lenni 
AZ ÉLET BUROKRATÁJA. MERT ÍRÓ
INK AZ ÉLET BÜROKRATÁI LETTEK, 
NINCSENEK SZENVEDÉLYEIK, CSAK 
NÉHÁNY SZÉP SZAVUK, NINCSEN 
LÉTFORMÁJUK, CSAK EGY PÁR 
ROSSZ VAGY NÉMILEG JOBB G O N 
DOLATUK. 

Ezek az Írók nem érdekelnek. 
Ismerőseim között csak azokat szeretem, akik

nek voltak 
GESTUSAIK. 

M e m a negéclóra épített. Es a negáció annyi
ra következetes lett, hogy elérte a negáció ne
gációját is. Mint ahogy az első gesztus ls csak 
reakció vol t az életformával szemben, úgy a 
másiknak is csak i lyen szerepe lett. Amikor 
csak eddig ér el az ember, akkor élete örökös 
körforgás a zárt térben, még örökös visszaérés 
sem lehet, mert nincs hová visszatérni. 

Az t mondják, vannak csodálatos helyek, tá
jak, amelyeket az ember meglátva azonnal sze
relmes lesz beléjük. Nem tudom, észrevették-e, 
hogy ezek a tájak zártak. A tenger esetében 
az ember előbb lesz szerelmes magába a szim
bólumba, a filozófiai kategóriába, mint a konk
rétumba. Mer t hogyan ls szeretné meg az em
ber egyszerre azt, ami végtelen? 
AMIKOR A TÁJKÉP VÉGTELENSÉGE 
HÓDÍTJA MEG AZ EMBERT, AKKOR 
AZ MÁR ELÉRKEZETT AZ ABSZURDU
MIG. 
Birtokába Jut az örökös diszharmóniának, ami 
közte és a természet fenoménje kö/ött van. In
nen van azután az a természet totalitásától való 
menekülés, ami a mai ember egyik állandó lap
pangó tulajdonsága. A z ember a természettől 
mindinkább csupán a zárt tereket tudja élvezni. 
Es ez a Metlika, ahova eljöttem, teljesen a zárt
ság képzetét kelti bennem. Tagadhatatlan, hogy 
éppen ezt a befejezettséget gvíí lö ' ter" i — -
MERT A TÁJ ÉS A LELKI ÉLET KÖZÖTT 
MÉG MA IS SZOROS KAPCSOLATOK 
VANNAK, CSAK HA A TÁJRÓL VAN 
SZÓ, NAGYBAN AKADÁLYOZNAK 
BENNÜNKET A RÉGI KATEGÓRIÁK, 
KONVENCIÓK. IDEJE VOLNA MÁR 
ÚJ TARTALMAT ADNI A HEGYNEK, 
ERDŐNEK, V Í Z N E K . . . ! 
De a szökés, a menekülés mint puszta forma 
képtelen erre az új tartalomadásra. Mem csak 
a zártságot látta, és nem vette észre annak le
hető antitézlsét. A puszta negáció képtelen f e 
lülmúlni saját formáját, csak megtagadni képes 
magát. Az t hiszem, ezzel oldottuk meg a fent 
említett kontradlkciónkat. Mem létének nem 
volt formája, csak dogmája. A forma a lélek
nek az a megnyilvánulása, amely lehetővé teszi 
egy szituáció felülmúlását, anélkül, hogy a sze
mély tartalmi lényegének kontinuitása megsza
kadna. Ezek után elméletileg ls definiálhatjuk 
azokat a problémákat, amelyekről írásunk első 
részében szóltunk. A konformistának nincs for 
mája, míg az, aki csak a konformizmust tagad
ja, az a formát abszolutizálja, dogmát csinál 
egy-egy gesztusból. Egyiknél állandóan hiány
zik a tartalmi kontinuitás, a másiknál pedig 
maga a tartalom. 



ó 

N e m érdekel bennünket túlságosan a két élet
stílus viszonya, de a világosság kedvéért okvet
lenül szólni kell róla. A konformista elítéli azt, 
aki csak egy formára épít, nem azért, mert az 
dogma, hanem mert gyávaságnak, szökésnek 
tartja. N e m veszi észre, hogy az ö esetében is 
gyávaságról, szökésről van szó, csak más meg
nyilatkozási formában. Elítéli azért is, mert 
egy amorf tartalomra épít, és ezért min
dig szeretne valami szilárd pontot érezni maga 
alatt. Innen van azután az is, hogy a konfor
mista szereti a karrieristákat, leggyakrabban 
maga is az lesz. A bizonytalanság érzése hozza 
magával azt is, hogy minden intellektuális meg
nyilatkozásában először is a rendszert, a sziszté
mát keresi, és nem az esszenciálisát, mert az 
esszenciális számára nem nyújt kielégítő bizto
sítékot. Hogy csak az irodalomkritikánál ma
radjunk, konformista irodalomkritikus szive
sebben időz el két hang, i lyen vagy olyan v i 
szonyulásánál, mint a vers lényegénél. Legszí
vesebben mindig újra hallgatná a már hallot
tat, értékelni tudja a plágiumot, mert ezzel öt 
nem veszélyezteti az új. 

POLITIKAI MAGATARTÁSA TEKINTE
TÉBEN MINDIG LOJÁLIS, MERT A LO
JALITÁSNAK SINCS FORMÁJA, CSAK 
SÉMÁJA. 
( A változást nem implikálja magába, ha az ere
deti formadefiníciónkhoz tartjuk magunkat.) Mi 
vei a dogmatikusnak (jobb híján használjuk ezt 

a terminust. Természetesen nem a szűkebb 
politológiai vagy más szakszempontbeli értel
mében használjuk, hanem sokkal szélesebben, 
vagyis azt a megnyilvánulást nevezzük dogma
tikusnak, amely egy gesztust abszolutizál. Ez a 
gesztus lehet politikai, etikai vagy esztétikai 
természetű, de a legteljesebb értelme, a töve 
mégis az életforma. És annak némileg teljesebb 
megnyilvánulásai, mint a fönti kategóriák, mint 
például a szökés, az angazsáltság stb.) csak 
részletterületei vannak, bizonytalanná válik és 
ezért „gyanús" a konformista szemében. 

A dogmatikus szintén hasonlóan viszonyul a 
konformistához. Teljes erővel megtagadja en
nek a létnek a szabályosságát. Miért? Be kell 
vallanunk, ha a konformista bármi módon is, 
de a dogmatista teljesen improduktív lesz, 
amint mondtuk már, csak a forma létezik nála, 
a tartalmat nem ismeri. És ne felejtsük el, 
életformákról van szó. A z életformák nem po
lemizálnak, tisztességes kontraverzió nincs kö
zöttük. Csak megsemmisíteni szeretnék egy
mást. Ezért van az, hogy viszonyuk ennyire 
szimpla, egyszerű. 

Most pedig tegyük fel a kérdést: mi az, ami 
túlmutat e két életstíluson. Szerintem mindezt 
felülmúlni az emberi lét megnyilvánulásainak 
legnehezebbike. A z életben nonkonformistának 
lenni — tragikus dolog. Mert számomra a tra
gikus nem más, mint egy nagyszerűen végig
gondolt logikai szintézis. Logikus, mert csakis 
a logikus szemlélet adhat formát ennek a szin
tézisnek, amely az ember egyik merész pilla
nata, amikor e lérve egy bizonyos fokot, rá
döbben arra, hogy életsorsának minden irá
nyulása egy tőből fakad. Tragikussá válik ez a 
vállalkozás, mert a harmonikus ember mint 
ideál rettentően szép, de mint valóság kettétöri 
az életformát. Csak a gesztusokat látjuk, ame
lyekkel az ember mindenképpen elérni igyek
szik ezt a törést. A z emberiség történetét meg 
lehetne írni mint végtelen igyekezetet, amely-
lyel az ember, a homo sapiens meg akarta te
remteni a gesztusokat, a totálisakat, amelyek
ben egész lénye formát kapna. És ez az e l 
képzelt történelem azt mutatná, hogy formát 
csak az ember egyes megnyilvánulásai nyernek, 
ami a teljes lényeget illeti, az még nincs meg
formulázva. 

Marad a nosztalgia, a teljes gesztus utáni 
vágy. Ez egészen érthető. Hisz az ember, ami
óta tudatában van önmagának, nem sokat vál
tozott. Csak a részletgesztusok változtak, az 
ember lényege alig. És az a bizonyos történe
lem, az életforma, az életérzés története, azt 
hiszem, csak bizonyítaná, hogy az ember el
érve a szintézis pillanatához, miután sikerült 
részletgesztusait definiálnia, újra és újra elérke
zik a közös gyökérhez — önmagához. It t meg
áll, ennek már nem tud formát adni, az ember 
lényegének még nincs történelme, csak a részlet 
megnyilvánulásoknak. Ez a lehetetlenség kény
szeríti az embert az örök visszatérésre, mert 
a visszatérés nem meghátrálás, hanem küzde
lem a formáért. A z ember életén tehát végig
vonul a kérdés, hogyan adjon formát annak, 
ami túlságosan totális, és ezért sohasem nyil
vánulhat meg a maga totalitásában, mindig 
csak részleteiben. 

Mindezek után feltehetjük a kérdést, van-e 
egy gesztus, amely kifejezheti a teljes embert? 
Kaphat-e a teljes ember formát? 

Ha cinikusak lennénk, mondhatnánk, hogy 
igen: ez a gesztus az öngyilkosság. Egészen biz
tos, hogy ez az a tett, amelyhez az egész em
ber viszonyul, amely az egész embert változ
tatja meg. És nincs tovább. 

Teoretikus szemmel ez az érv igaz: ez az 
igazság egyike azoknak, amelyekben nem hi
szünk. A gyakorlati embert (gondolok itt arra 
az emberre, aki elméleteit igyekszik a gyakor
latba megvalósítani) jobban érdekli az, ami az 
élet és az öngyilkosság között van, ha másért 
nem, legalább a továbbért. 

Találhatunk-e választ tehát arra a kérdésünk
re, hogy kaphat-e formát a teljes élet, vagy 
pedig elégedjünk meg azzal a pesszimisztikus 
magyarázkodással, hogy minél teljesebb az élet, 
annál inkább szenved formátlanságban, hogy a 
forma és a totalitás antipódusok, örök ellen
ségek, mintegy je lezve azt, hogy ez a két leg

nagyobb emberi igyekezet örök tragédiát idéz 
elő az emberi sorsban. 

Vajon van-e gesztus, amely megcáfolhatja 
ezt? 

Thomas Mann híres muzsikusa adhat irányt 
további kutatásaimnak. Ö vol t az, aki felment 
az iszonyú magasságokba, a kristálytiszta 
egyedüliétbe, hogy ott megpróbáljon élni, al
kotni csakis önmagának, tehát senkinek. 

Felment ez az ember a kristálytiszta egyedül
létbe, én azt hiszem azért, hogy meglel je a pa
radoxont, hogy itt csak a paradoxig, a negá-
cióig juthat el az ember, hisz ott nem lehet 
megtalálni a gesztust, és hogy megtudja: vissza 
kell jönnie, vissza az emberek közé. 

Ez az út amennyire tragikus, annyira szük
ségszerű és nélkülözhetetlen. 

Én el tudom képzelni az embert, amint el
indul az emberek felé. T e l v e bizonytalansággal, 
félelemmel; lépései bizonytalanok. Elindul szá
jában a vereség izével, amely megedzette őt. 
De az a fontos, hogy tudja: kell, hogy legyen 
valami, ami az embernél nagyobb, valami, ami
nek kozmikus alapelve van, amelyhez az em
ber mérheti magát, és amely formálhatja őt. 
Tudja: az isten halott, és minden más szuper-
individualisztikus pótlék, amely helyettesíteni 
szeretné a halott istent a modern világban, a 
mi időnkben komikus mutatvány. Tudja: el
múlt már az idő, amikor a harmónia még oly 
egyszerű volt, hogy egyet lenegy megoldással, 
e léggé passzív megoldással, el lehetett nyerni. 
Lehet : lelke a kozmoszra vágyik, de tudja, a 
kozmosz nem válaszol. Marad tehát az ember, 
a közösség, amit semmi esetre sem azonosí
tunk a tömeg fogalmával. 

El tudom képzelni! 
El tudom képzelni, amint ez az ember azono

sulni tud saját negáeiójával, a végtelen hatá
raiból alkotja önmagát. íme az ember, aki azo
nosulni tud a tengerrel, nem azért, mert ö is 
végtelen, mint a tenger, hanem azért, mert 
definícióra vágyik . Vagyis, a totális gesztus 
nem más, mint a forma felismerése, a maximá
lisan távolesö emberi határszituációk között. 

Ez persze maximális veszélyeket rejt magá
ban. Mer t félünk, hogy az ember e nagy vál
lalkozás folyamán ottreked valamelyik határ-
szituációban, fenn a magasságokban, vagy va
lahol máshol; vagyis a tragikus lét fontossá 
változik át azon a ponton, amikor az ember 
lemond önmagáról, mert megtagadására képte
len. 

Világos tehát, a létforma totális gesztusa a 
V E S Z É L Y E S É L E T E T szereti. 

Persze, megkérdezheti valaki, miért írom én 
ezeket a sorokat a metlikai Z Á R T TÉRBEN. 
Beismerem, hogy van ebben némi groteszk 
vonás. 

N e m tagadom, bizonyos értelemben hiányzik 
az aranyfedezet. Mint ahogy az mindenkinek 
hiányzik. Persze, ebben az esetben az arany
fedezet hiánya csak akkor lehet igaz, ha vala
ki csak a tapasztalatokat látja. 

Mert mit jelent alkotói szempontból veszé
lyesen élni? 

Ha erről van szó, ha hiányról beszélek, akkor 
nemcsak íróink, költőink életformájának teljes 
hiánya zavar. Mert van egy pár ember, aki 
visszatért a csontszínű toronyhoz, ahhoz a kö
vetkezetes logikához, és ez már tapasztalatokat 
jelent. 

És csakis az érdekel. Mert látni ezt a reális 
szituációt már elegendő aranyfedezet. És hogy 
az alkotói létnél maradjunk, amelyről elég v e 
szélyes következtetéseket vonhatunk le, azok
nál, akik elkerülték a kétlakiságot, akik az élet 
forma konformizmusát vállalták. 

Mert szeretnék én látni köztünk egy ilyen 
írót (aki a kétlakiság problémáját elkerülte), 
akinek az életformája lényegesen különbözik a 
becsületesen dolgozó szabótól, kispolgártól. 

SOHA MÉG A KISPOLGÁRI LÉTFOR
MA NEM VOLT ANNYIRA LEGÁLIS 
ÍRÓINK KÖZÖTT, MINT MA. 
A z írónak ma a társadalom egzisztenciális szem
pontból majdnem mindent biztosít. A z írók ha
vifizetéses emberek, egyre kevesebbet írnak, 
és ha írnak, akkor mind jobban az újságírás, 
a tárca felé gravitálnak. 

MERT BIZTOS VAGYOK BENNE, NEM 
IGAZ AZ, HOGY AZÉRT NINCS RE
GÉNY MÉG A JUGOSZLÁVIAI MA
GYAR IRODALOMBAN (EGY KÉT KI
VÉTEL NEM SZÁMIT), MERT NINCS 

OBJEKTÍV LEHETŐSÉG ERRE. HANEM 
AZÉRT, MERT A REGÉNYHEZ SZÜK
SÉGES A LEGTOTÁLISABB LÉTFORMA 
ÉS A TOTÁLISABB LÉTFORMÁK MEG
LÁTÁSA. 
Erre pedig már nincs ereje annak az ember
nek, aki kispolgári szinten konszolidálódott. 
Maradnak tehát az autentikusabb műfajok, 
amelyek mint műfajok önmagukban nem j e 
lentenek semmi rosszat, de ilyen strukturális 
csonkaságban kegyetlen szimptómák. Mikropél-
da lehet még a fenti általánosabb példához az 
is, hogy az író állandó fizetése miatt akarva, 
akaratlanul is hivatalnoki szituációt teremt. 
Sorolhatnám tovább a példákat, elemezhetném 
az írásokat. 

Mindezek után bárki elítélheti az eddigi gya
korlatot, a praxis mégis kódexet jelent. 

A KÓDEX PEDIG SOKKAL VESZÉLYE
SEBB, MINT A TÖRVÉNY, MERT BE
LÜLRŐL JÖN. 
Ennek a kódexnek a lényege, amint látjuk, a 
szigorúan szürke konformista létforma megőr
zése, amely bár felállított egy harmóniát, ez a 
harmónia improduktív, főleg, ha a világ totá
lisabb megragadásáról van szó, megteremtett 
egy értékrendszert, de az értékrendszeren be
lül nincs semminemű dialógus, mert az érték
rendszerek hordozóinak nincs formája. 
NAPRÓL NAPRA LÁTJUK, FjOGY ÉP
PEN AZOK AZ EMBEREK, AKIK AZ ÉR
TÉKRENDSZER FELSŐBB CSÚCSAIN 
FOGLALNAK HELYET, KÉPTELENEK 
ÍRÁSBAN IGAZOLNI MAGUKAT. 
Egyre kevesebbet, egyre ritkábban írnak. Ez 
jelzi legjobban a dialógus hiányát. 

Másrészt nem található meg nálunk a kon
formista lét egyszerű antitézise sem. Említet
tük, hogy környezetünkben a dogmatikus ma
gatartás, illetve ez a szellemi magatartás még 
egyáltalán nem jelentős nálunk, inkább afféle 
kisebb 
KALÓZKODÁSNAK SZÁMÍT. 
Ezért is lenne aktuális a megjelenése, de káros 
lenne, ha tartós is maradna. Csak annyiban 
lenne hasznos, amennyiben a konformista lét 
előtt felvetné az életforma problémáját. 

Tehát, nemcsak egy irodalomról vol t szó, 
sokkal többről, amelynek az irodalom csak 
szerves része (bár bizonyos ellentmondásokkal) 
lehet. 

Helyzetünk egyszerű deskripció.ja láttán meg
fogalmazhatjuk a kérdést, 
LEHET-E KONKRÉTAN ITT ÉS MA TO
TÁLIS GESZTUSRÓL SZÓ. 
Azt hiszem, éppen az új költészet megjelenése 
sürgeti, hogy erről beszéljünk. Igaz, az új köl
tészetről sokat írt már a kritika, pró vagy 
kontra, de a konformista kritika nem volt ké
pes általánosítani és a költészetben csak köl
tészetet lát. 

Ha általánosítva nézzük a dolgokat, akkor az 
új költészet elementáris erővel vetette fel a 
kétlakiság problémáját. 

Mer t van egy kódex, amely kettétör minden 
antitézist, amely objektivizálta magát, és van 
a költői szó, amely a semmiből harcol elemen
táris erővel ez ellen. Kialakult egy új költői 
világ, 
AMELYNEK MÉG NINCS PONTOS 
TÉRKÉPE, AMELYNEK NINCS VALÓ
SÁGA, DE KONKRÉT BENNE MINDEN 
GESZTUS, MINDEN HANG. 
De a kódex marad, és minden percben képes 
arra, hogy a legnagyobbak rajtját is megsem
misítse. 
MÁR HÚSZ ÉVE TANULJUK. A KIS
POLGÁRI ÉLETSTÍLUS NEM SZÜLHET 
CSODÁKAT MÉG AZ IRODALOMBAN 
SEM. 

De mi legyen azokkal, akik létüknek egyik 
formájával a kódexhez vannak kötve, a másik
kal pedig éppen a csodához, vagy ahogy írá
sunk elején mondtuk, a költői világhoz, amely 
pont a teljes szürkeség, zártság miatt egyre 
magasabb lett, majdnem elérhetetlen. Vajon 
hol törik kettőbe a lélek, hogyan lesz idegen 
az Írás és az élet? 

Van-e gesztus, amely megoldja ezt? Egyelőre 
úgy látszik, igen. Mert minden formát ki kell 
használni, ami jobb, mint a régi. Ha az embe
rek valahonnan a semmiből kezdik kiépíteni 
külön kis, objektív, konkrét világukat, szigetü
ket, akkor ez nem más, mint a vereség beisme
rése, definiálása. 

SZITUÁCIÓINKAT, VERESÉGÜNKET 
OBJEKTIVIZÁLNI KELL. 

Mert a legújabb írások bizonyítják, nemcsak 
az ember törik meg, megtörik a lét ls. 

A lét, amely elrugaszkodott már a komikus
tól, egy úttalan út utáni nosztalgia miatt a 
tragikus felé, a totális gesztus után áhítozva 
lehet, hogy újra és újra (mint ahogy annyiszor 
történt már köztünk) olyan lesz, mint a ho
mokra kivetett hal. 

A zárt tereket gyűlöljük, akár a kalodákat. 
A z ugrás a tragikus felé nem más, mint meg

váltás. 
Metlika, 1965. június vége 
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A - » utópikusán csillogó per la quite uni-
ní vcrsale érdeKében már sokan tollat 

fogtak, szónokoltak, hosszú menete
leseket szerveztek, vagy éppen leültek az ut
cán. No, és háborúztak. Mindegyiknek vol egv 
alma, egy olyan elképzelt állapot, amiért érde
mesnek tartotta a kiállást, az írást és az 
ülést. A z eddigi viszonyulások esszenciális tö
rekvése mindennek ellenére nem tudott univer
zális lenni, mert már maga a megoldás lehető
sége csupán a per la quite ,,personale"-ból 
indult ki, és oda is tért vissza. A z eszme nem 
volt képes a szimbiózisra, mert a megoldást 
vagy egy Dominus Mundi-ba keresték, vagy a 
háborúban látták, ami majd megteremti a tar
tós békét. A kisajátított fenomén, i ly módon 
olyan komponensekkel lett ellátva, ami inkább 
nyugalmat jelentett mintsem békét. Napjaink
ban is sűrün-sűrün visszatér ez a szubjekti-
vista békeszemlélet: olyan békét akarnak 
egyesek, ami számunkra nyugalmat és biztonsá
got garantálna. Nem kell sok fantázia ahhoz, 
hogy ennek a lényegébe lássunk: a napjaink 
politikai eseményei, az a csökönyösség, ahogy 
eltaktizálják ía béke útjait, csak azt bizonyít
ják, hogy a kimenetelét szorosan összefűzték 
(a vallásos miszticizmus helyett) egy ideológiai 
dogmatizmussal, egy olyan determinánssal, 
amelynek egzisztálása szorosan összefügg ezzel 
a társadalmi fenoménnel, annál is inkább, 
mert az a társadalom maga is ebben látja bom
lásának elkerülését és antagonista viszonyai
nak átállítását és eltussolását. Szép parolákkal 
megjátsszák a messiást, egy belső tartalom 
erdekében: békét akarrvak ajándékozni hábo-
l i j í egymás után küldik az embereket a ha
laiba a tartós béke érdekében, új fegyverekkel 
kísérleteznek a béke megvédése érdekében, 
bekét kiáltoznak és háborút kezdenek, harcba 
mennek, békében akarnak élni és háborúkban 
halnak meg. Miér t mindez, miért ez a sok 
ámítás? 

Míg Antigoné lázadását a királyra összponto
sítja, lázadásának határozott objektuma van, 
addig napjaink kétségbeesettje és lázaÜója ezer 
meg ezer papír-malommal találja magát szem
ben, amelyek könyörtelenül nyelnek el minden 
Kérelmet, fellebbezést éa vádat. A z igazi ellen
felek többé már nem láthatók. A lázadás ob-

f e h é r k a l m á r t 

létünk 
leg fon tosabb 
imperatívusza 

a béke 
Ivan Supek Utolsó forradalom című könyvé
nek kapcsán — 

jektuma szinte abszurddá vált. Ha nyakon tud
nánk csípni, sokkal könnyebb volna a további. 
És felvetődik a kérdés: nem hiáblavaló-e min
den? Várakozunk, rettegünk, de kitől, mitől? 

Sajnos elérkeztünk egy olyan pontra, egy 
olyan állapothoz, ahol a kérdéseket már csak a 
megoldás után lesz idő feltenni, mert az idö 
sürget, amíg nem késő, amíg az atomvulkánok 
halkabbak, amíg remény van arra, hogy elhall
gassanak. Éppen ezért akcióink először is azokra 
a tényezőkre irányulnak, amelyek olyannyira ob 
jektivizálódtak, annyira távol estek az emberi 
józ)an ész irányításától, hogy az adott pillana
tokban determinálják az emberi létet és ka
tasztrofális következményekre képesek. 

A háborúról van szó, olyan háborúról, amely 
többé már nem csak egyszerű társadalmi feno
mén, hanem a harcászati fegyverek fantaszti
kus fejlődésének „köszönve", az emberiség és 
a j övő világok egzisztenciájának determinánsa. 
Mer t : ma már akármilyen háborúról és akár
merre történő háborúról van is szó, nemcsak a 

két fél létkérdése forog kockán, nemcsak fa
jok, osztályok, vallások terjeszkedése vagy ve 
resége áll fenn, hanem az egész emberiség és 
nemcsak az adott reális világ kérdése ez, 
hanem mindjobban a jövő világ, a j övő vilá
gainak a létkérdése is. A z idő három dimen
ziója olyannyira redukálódott, hogy diplektikus 
egységük további irányát mindjobban a jelen 
determinálja. 

A z t a klasszikus formulát, miszerint a háború 
a politikának a folytatása és eszköze, ma már 
más_ megvilágításban kell szemlélni. Ugyhnis, 
a háború a mai nemzetközi viszonyok köze
pette csak az esztelen és felszínes politika, az 
agresszív és reakciós társadalmi körök érdeke 
és eszköze maradt. A z igazi politika és |az em
beriség további haladása a háború likvidálását 
föltételezi, mert ha eddig lehetett is egy poli
tika kiteljesülése és egy „ideológia" megvé
dése, a mai technika, különösen a harcászati 
technika fejlettségénél fogva lehetetlen. 

Jól tudjuk, és nem fér kétség ahhoz sem, hogy 
még — csupán ennek az abszurdnak köszönve 
— nem múlt el a háború veszélye, hogy még 
minden potenciális lehetőség meg van egy v i 
lágháború kirobbantására, azonban ez a lehető
ség egyben nem jelenti az elkerülhetetlenséget is. 
Mert nem csak a háború lehetősége áll fenn,' 
hanem a háború elleni küzdelem lehetősége is. 
Régebben a háború lehetősége és előfordulása 
sokkal reálisabb volt, mint az ellene való küz
delem. Ma már ezek a lehetőségek nem hogy 
kiegyenlítődtek, hanem átbillentek a másik le
hetőség, a háború elleni küzdelem javára, mert 
jobban és jobban nyilvánvaló lett, csak ebben 
látszik a további fejlődés és egyáltalán az em
beriség létének biztos imperatívusza. 

A mai társadalmi fejlődés feltételei közepette 
a háborúk nem kikerülhetetlenek és egyben 
nem is szükségszerűek, annak ellenére, hogy a 
lehetőség mindaddig fonnál, míg osztálytársa
dalmak léteznek, annak ellenére, hogy egyes 
népek és államok között még mindig antago
nista ellentétek vannak. 

Hogy a háborúk igazán nem kikerülhetetle
nek, több szubjektív és objektív tényező is 
közrejátszik. Ezek közül — a termelőerők f e j 
lettsége, a nemzetközi ellentétek karaktere, a 

(Folytatása a 8. old.) 

b u r á n y i n á n d o r 

Érdeklődéssel olvastam az Üj Symposion 
utóbbi számában Fehér Kálmán A személy 
tu«..„usága u ve.eséfee c.mü urasat. Mindennap
jaink egy fontos témáját boncolgatja, az ön
igazgatás keretében mozgó, botladozó ember 
problémáját, a szocialista erkölcs kialakulásá
nak nehézségeit, a személyi felelősség kiélezé-
seno'- fontosságát 

Nem az írás értékelésével akarok itt fog
lalkozni, számomra éppen egy-egy gondolat 
volt mindenekelőtt izgalmas, azt akarom meg
írni hogy folytatódtak, bontakoztak ki tovább 
bennem. 

Azt hiszem, a szocialista erkölcsnek a meg
határozása nagyon általános. Ez nem is csoda, 
nem is nagyon lehet másmilyen. M i az a szoci
alista erkölcs? Hol vannak a normái? (Kellenek 
azok egyáltalán?) 

A z egyháznak, az egyházi erkölcsnek meg 
v o l t a maga tízparancsolata. Ha nem is jogi 
normák voltak ezek, nem állt mögöttük állan
dóan biztosítékként az állami erőszak, de fénye 
getésként ott volt a túlvilág pokla, ami a nor
mák megszegőire várt. N e m mondom, hogy 
hiányzik a szocialista erkölcs „tízparancsolata", 
« e — s ez sem az én ötletem — hiányzik valami 
konkrétabb, kézzelfoghatóbb meghatározás, a 
mindennapi élet nyelvén, mindennapi dolgok
ról, mindennapi használatra. Ü g y gondolom, ha 
ez meglesz, csak azután hivatkozhatunk is rá. 
A mostani, általános meghatározásokat ugyanis 
annyiféleképpen lehet (félre) magyarázni, s 
í n ? a n s o k m i n d e n t beléjük lehet magyarázni 
(mindenki a saját álláspontja, pozíciója szerint), 
nogy a sok változat közül lehetetlen az „ igaz i t " 
megtalálni. 

. Éppen ezért, azt hiszem, nagyon nehéz itt 
nálunk a deviációkról Is beszélni. Noha sokszor 
nasználjuk ezt a kifejezést. A z t akarják vele 
éreztetni, hogy egy bizonyos jelenség, létesít
mény fejlődésében eltérések mutatkoznak az 
? ? e d e t i t ö l , az igazi elgondolástól. A z önigazga-
rn . f e 3 l ö d e s é r ö l is olvastunk többször iiyen 
megállapítást, ezek célja rámutatni, bizonyos 
p a t ? e n e s bizonyos esetekben, hogy az önigaz-
ríHK? f e J 1 S d e s é b e n az általánostól, a szabálysze
rűtől eltérő elemek jutnak, túlnyomórészt, 
w e j e z é s r e . De valóban deviációknak lehet 
nevezni az i lyen jelenségeket? 
v

 R r r a gondolunk, milyen nagy különbségek 
ir7i*n r a z egyes országrészek között gazdasági, 
Kulturális és más tekintetben, akkor termé
s é t , n e k Kell vennünk, hogy ezek a különb-
ín? - a z önigazgatási rendszer működésében is 
tükröződnek. 
j jhA? hiszem, nem az önigazgatási gyakorlat 
558 I a . n o s szintje, de egy-egy vidék társadalmi 
vaiosaga (beleértve az önigazgatást is) kell, ÍIp{»y

 egységes egészet képezzen. Ha itt, a v idé-
? e n belül nem lenne meg az egyensúly, az 
összhang, talán akkor beszélhetnénk inkább 
deviációról. Noha, ez így leírva megint csak 

e r k ö l c s 
és 

megalkuvás 
általánosan hat, és az általános szabály konkrét 
megvalósulásában, egyedenként és esetenként, 
lehetnek eltérések. 

X X X 
Legnagyobb baj, hogy mindannyian, mind

untalan megalkuszunk. Legtöbbször talán saját 
vagy mások anyagi érdeke miatt. Vagyis : még 
nagyon sokszor csak az anyagi érdekeltség 
mozgatja cselekedeteinket. (S ha majd az 
anyagiakból lesz elegendő? Nem növekszik-e 
az étvágyunk gyorsabban, mint ahogy kielégí
tésére lehetőség van? De lehetetlen tudni, tíz 
év múlva nem lesz-e éppen fordítva.) 

Megalkuvók vagyunk. Poltronok. Hajlunk a 
korrupcióra. (S félek: mikor ezt élesen bírál
juk másoknál is, sokszor, sokan csak irigység
ből tesszük, mi szeretnénk az általunk bíráltak 
/anyagi/ helyzetébe kerülni.) Rokonaink van
nak, oarátaink, lért i- és noisme-- 1 

sok mindent, sok szabálytalanságot, erköcstelen-
séget el kell néznünk. (Jó tett helyébe jót várj !) És 
hány kötelék tart bennünket kínos függőség
ben? Ennyire nem vagyunk szabadok? A főnök, 
a munkavezető, a beosztott, a szülő, a gye 
rek . . . stb. mind olyan elem, akiktől tartani is 
kell. A z emberben él az igazság érzése, de 
mielőtt az igazságot, a vélt igajságot kimon
daná vagy leírná, megnézi, k ive l beszél, ki 
hallja, meggondolja, milyen következményei 
lehetnek rá vagy másokra nézve, és aztán — 
sokszor nem mondja ki, elhallgatja, lenyeli. 

Ha az ember bírál valakit, akkor előre 
tudja, hogy attól rendszerint ő sem várhat 
dicséretet, hanem bírálatot. Viszont, legalábbis 
az anyagi javakat illetően, az ember általában 
messzebbre juthat a dicsérettel, mint a bírálat
tal. ( A z . is, akit dicsérnek, és az is, aki dicsér.) 
Stane Kavc ic írta egy nagyon érdekes kon
gresszus előtti cikkében, hogy olyan légkört 
kellene teremtenünk, amelyben azok járnak 
jobban, akik merészen bírálnak. De ő sem 
mondja meg hogy lehet ezt megcsinálni. 

Nagyon nagy betegség a megalkuvás. Nehe
zen lehetne miatta egy-egy embert bírálni. 
Mindannyian hordjuk ezt a nyavalyát, ha ön
magunkban küzdünk is ellene, s ha nem is 
minősíthetjük örök emberi gyengeségnek, de 

a társadalom fejlődésének mai szintjén nem 
tudunk tőle megszabadulni. Akiktő l némileg is 
függünk, azoknak (és mért csak azoknak?) 
érzékenységére, érdekeire tekintettel kell len
nünk. Saját érdekünkben. Csökken vagy éppen 
fokozódik az ember függőségi viszonya? 

A megalkuvó embert semmiképpen sem 
nevezhetjük erkölcsös embernek. De senki sem 
mentes a megalkuvástól, mindannyiunk szám
talanszor feláldozta már kisebb-nagyobb java
kért a gerincét. Ha nem venne körül bennün
ket a függőségi viszonyok fojtogató szövevénye, 
talán nem lenne így. De mégsem egyforma 
minden ember. Mások a lehetőségek és körül
menyek is. igaz, azonos lehetőségek között is 
másként viselkedik, cselekszik (ha talán lénye
gileg nem is) egy-egy ember. 

x x x 
Meséli egy barátom: van két orvos ismerőse. 

A z egyiknek három gyereke a tengeren nyaral, 
mégpedig úgy, hogy a másik orvos kiutalta 
Őket mint betegeket, így nem került pénzbe 
a nyaralás. Fellázad az ember lelkiismerete, 
amikor ilyesmit hall. Háborog. 

Miért? 
Hogy lehet ennyire lelkiismeretlen egy em

ber, egy orvos? Saját egészséges gyerekei t 
küldi a közösség pénzén nyaralni, ugyanakkor 
biztos vannak mások, akik rászorulnának erre, 
már egészségi és anyagi állapotuk miatt Is, ők 
viszont nem mehetnek, mert az ilyenek e l fog
lalják a helyet, és a pénzből sem telik. 

Viszket az ember ceruzája. Ha ilyesmit hall, 
azt meg kell írni, az i lyen esetet el kell ítélni. 
A barátom nem hajlandó erre. Az t mondja, 
legjobb barátjáról van szó. Fölteszem magamban 
a kérdést: lehetne-e a legjobb barátom egy 
olyan ember, aki i lyen dolgokra képes? Bele 
tudunk nyugodni, bele kell nyugodni az i lyen 
(mégiscsak) disznóságokba. 

Köve tem a gondolatot, s még csak a barátom 
sem ítélem el. I lyenek vagyunk mindannyian. 
Tíz éve írtam egy versben, hogy utálom és 
szeretném magam kihányni. Azóta sem sike
rül ez. Talán (vigasz?) mert nemcsak önma
gamról van szó. És végeredményben: mit kell 
utálkozni, olyannak kell felfogni a valóságot, 
amilyen, aztán megfogni az egyik sarkát és 
elkezdeni a művelését, megváltoztatását. 

D e : i lyen emberekkel csináljuk az önigaz
gatást is. Közismert már, hány írástudatlan van 
Szerbiában meg tartományunkban is. Hogy 
lehet az Ilyen műveltségi szinten levő embe
rekkel önigazgatni? Majd. Idő kell hozzá. Még 
nagyon sok idö. S ez a felismerés, a fejlődés 
elért szintjének a tudata jelen kell, hogy legyen 
minden szavunkban, indulatunkban. 

Ez az írás befejezetlen marad. Most érzem, 
csak úgy lenne értelme folytatni, ha maradék
talanul őszinte és nyílt tudnék lenni. 
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kolonializmus összeomlása, az ENSZ stb. mel
lett mi ebben az írásunkban jobbára a harcá
szati technika fejlettsége (atombombák, hidro
génbombák, rakéták stb. stb. által keletkezett ab
szurd helyzetet vizsgálnánk, azt az abszurdu
mot, ami lehetetlené teszi a háborút és külö
nösen azt a morális krízist, ami nyomon kiséri 
napjaink emberét. Mert nem olyan egyszerű 
(a szpektikusoknak igen) a probléma, ahogy 
azt egy amerikai író állította: „ A hidrogén
bomba megsemmisítette a háborút." Bár csak 
ilyen érthető lenne mindenki számára. Slajnos 
míg fönnáll a veszély, hogy a következő háború 
lehetséges, addig, ameddig fönnáll a hidrogén
bombák és rakéták bevetésének a lehetősége — 
addig megmarad a probléma és a dilemma, 
ha ez többé már nem is a háború mint foga
lom és mint társadalmi fenomén problémája, 
hanem az emberiség további létezésének a 
kérdése. Mert ma már a háború nemcsak — 
nem kellene, hogy az legyen — a generálisok 
és államférfiak ügye és még kevésbé egyes osz
tályok és országok ügye, hanem mindenkié. 
Legalábbis annak kellene lennie, mert elérkez
tünk arra a pontra, amiről Lenin úgy beszélt, 
mint arról az időről, amikor a háború olyan 
rombolóvá válik, hogy lehetetlenné válik ön
maga is, úgyis mint megoldás és úgyis mint 
jelenség. 

Ivan Supek Poslednja revolucija (Utolsó for
radalom) című könyve is ezzel a probléma 
körrel foglalkozik. 

Már a könyv fedőlapján lévő óramutatók — 
épphogy össze nem érnek — is arra példáznak, 
hogy ia probléma komoly és sürgető. 

Meg kell említeni, hogy Supek vol t az, aki 
az elsők között a vi lágon felhívta a f igye lmet 
az atombomba veszélyére, és mindezt akkor 
tette, akkor mondta, és olyan körülmények kö
zött, amikor Jugoszláviában még német katonák 
voltak, 'amikor mindenki a háború végét esde
kelte és nem számított, hogy milyen módon és 
eszközökkel is érik azt el. Supek ezt látta és 
azt is látta, hogy a szörnyek i lyenkor szület
nek legkönnyebben, hogy aztán megszabadulva 
az embertől, végérvényesen tovább íránvítsák 
olyan helyzetekbe, amitől menekült akkor is 
amikor létrehozta. 

És ennek az álcázott reménynek 'az illúziójá
ban az amerikai tudósok arra szánták el ma
gukat, hogy megcsinálják, előállítsák az atom
bombát, hogy megmentsék az emberiséget a 
fasiszta pusztítástól, és hogy mielőbb béke le
gyen. 

És megszületett a szörny. 
A z egyik még jóformán ki sem múlt, máris itt 

volt >a másik, sokkal fondorlatosabb és végesebb 
következményekkel. 

Ivan Supek, ahogy 1944 júniusában f igye l 
meztetett a Horvát kultúrmunkások kongresz-
azusán a veszélyre és apellált minden nemzet 

f e h é r k á l m á n 

létünk 
legfontosabb 

imperatívusza 
a béke 

békés egységére, msot húsz évnek utána sem 
szűnt meg békeharcos lenni. 

Ebben a könyvében gyűjtötte össze minda
zokat a cikkeket és beszédeket, amelyek törek
véseinek a lényegét képezték: a békéért foly 
Hatott harcot. 

A P R O B L É M A K E L E T K E Z E S E 

A z „atomvulkán ' fenyegetése, Supek kifeje
zésével élve, nemcsak a közvélemény fölrázá-
sát követel te meg, ami magános kiáltásokkal 
kezdődött, hanem a „tradicionális gondolkodás 
revízióját Is." A katasztrófa lehetőségét nem 
lehetett már a kezdetben sem elválasztani az 
általános, az emberiség katasztrófájától, az apo
kaliptikus végtől . Mindennek ellenére a tradici
onális gondolkodás rekvizitumaival és sémáival 
próbáltak közeledni a problémához. I lyen 

esetben természetes volt, hogy nevetségesnek 
látszottak ezek a látomások és puszta matema
tikai számításokra süllyedtek, aminek az op
timizmus látsditát kellett keltenie. 

A z atombomba megteremtése, közben és 
utána Is, a lelkiismeret drámája elérte kulmíná-
cio.iát. Supekot is inkább az atomüomua >rté-
netének ez az oldala érdekli, és ezt helyezi 
könyvének a középpontjába amellett, hogy köz
ben ki-ki tér a technikai aspektusokra is. A 
filozófia missziója jobban érdekli. A legna
gyobb és legnehezebb fékei a haladásnak ebben 
az esetben is megmutatkozik. A megváltozott 
vi lágot nem tudjuk újszerűen felfogni, a régi 
sémák és fanatikus ellenállás nélkül. Míg a l o 
gikai pozitivizmus „f i lozófiai indifferenciát pro
pagál az etikai értékek iránt". Jaspers, Heideg-
ger egzisztencializmusa a tudományos evolúci

ót ostromolja. A z univerzális kutatás helyett a 
semminek a kalandjának ad helyet, ami az ész 
egy elborulásakor elnyelheti az egész világot. 

A természetről, ami körülvesz bennünket, a 
filozófia az egzakt tudományok mellett nem 
sokat mondhat, de arról a világról, amit sze
retnénk, amit el szeretnénk érni, íirról a f i lo
zófiának kell szólnia. Természetesen, hogy a 
reális lehetőségek f igyelembevételével (amit a 
tudományok kutatnak k i ) kell ezt szemlélni, 
ha nem akarnánk, hogy az esszenciális konzek
venciák régi utópiákhoz, Cbak újabbak legye
nek. 

A z Ökor meghagyta, meghagyatta számunkra 
az ötezeréves piramisait. Csodálattal állunk 
előtte, csodálattal adózunk a „tragédiának" — 
ami megmaradt számunkra. Gránitba van (tra
gédiában) beleépítve az emberi küzdelem drá
mája. A fáraók sírjában nem csak ők temet
keztek, hanem az egész császárság értelme és 
egy magasabb kultúra lehetősége is. A kaszt 
megállította és befelé fordította a történelmi 
utat. Közös sírokba temették el alkotóerejüket 
és jövőjüket . A z emberek, mint a termés, vagy 
mint a vetésforgó úgy váltakoztak, úgy ahogy 
&zt a misztikus tévhit eszközei kívánták. Fá
raók örök életéért országok és népek semmi
sültek meg. Egy misztikus vízió érdekében volt 
mindez. 

Mondanánk „régi idők!" Ma már mindez 
nincsen, lehetetlen. Esetleg királyi pompával 
temetnek királyt vagy elnököt. Demokratikus 
világban élünk. A z emberek egyformák, mond
juk. Minden a nép boldogulásának az érdekében 
van. De hát akkor mire hasonlít a fegyverke
zés e rohamos versengése, akkor, amikor már a 
totális megsemmisítést potenciális szempontból 
elérték? Egy kérdés vetődik fel : a vallásos 
miszticizmust nem váltotta-e fel az ideológiai 
dogmatizmus? És a kérdésre mindjárt igennel 
is kell felelni, mert a hatalom istenség lett és 
napról napra áldoznak neki, bár tiszta öngyi l -

T ornyosulnak bennem a megválaszolatlan 
kérdések, a legmindennapibb valóságunk 
(főleg kultúréletünk) régebben megbúvó 

;s újabb keletű talányai, melyekre feleletet kell 
találni, mert létezik felelet, s mert csak így 
akadályozhatjuk — ha elgondolkozunk felettük 
— egyszer meg, hogy elmérgesedett, kóros da
ganattá váljanak, amely az egész testet meg
mételyezheti. 

)ű( 
A z újságárus. Hajnaltól délután kettőig a bó

déban ül, kettőkor váltja fel a fia, gyenge, la
zult idegzetű fiatalember. Uj ságárulásból élnek. 
Céljuk: minél többet eladni. Módszer: a bódé 
üvegfalát körülcsiptetni vonzó képekkel, címek
kel, oldalakkal — a legfrissebb szállítmányból. 
Oj abban néhány Magyarországról behozott ké
peslapot is árulnak. Fi lm Színház Muzsika. 
Harmincadik szám. A borító két oldalán, e löl : 
Páger Antal és Görbe János a Húsz órában, 
hátlapján: Sandra Milo olasz színésznő, mélyen 
dekoltált ruhában, kacér, csalogató mosollyal. 
Az újságárus az utóbbi kép segítségével akar 
vevőt találni a hetilap nála heverő néhány pél
dányára. Holott : Páger vidékünkön is van any-
nyira ismert művész (művész!), hogy nevével 
is megtölti a nyári kánikulában tátongó mozi
termeket (1. Pacsirta). Sandra Milo — már ke
vésbé. A z újságárus mégis . . , Erre ml tanítot
tuk meg. S tanítjuk napról napra. (Ezután még-
inkább?!? Majd elválik. Ez is rajtunk áll, mint 
minden.) 

)0( 
Filmski svet, Ilustrovana politika, Arena, 

Sport i svet, Tv-novost i , Večernje novosti ( fő 
leg a páros belső oldal) stb. stb. 

)0( 
Más lapok is, napi- és hetilapok. Érdekesség 

oldalaikkal. A z érdekesség azonos a szenzáció
val, ez a mézesmadzaggal. Szenzációt megjelen
tetni — gondoljuk mi — a világiasodást jelenti, 
polgárainkat világpolgárokká kell nevelni, aki
ket kiragadunk szűkkörű pátriáikból és a vi lág
szenzációk részeseivé teszünk. Hol itt a határ, 
a mérték, az ízlés? Vannak-e egyáltalán hatá
rok?! 

Lapjainkban általában kétféle szenzáció lé te
zik. Hazai és külföldi. A hiba: a hazai túlontúl 
lokális; a külföldi túlontúl „nagyv i l ág i " . A kettő 
közötti különbség: hallatlan ellentmondás van 
köztük, végle tek; a közös bennük: pletyka 
mindkettő, mégha igaz is. Végle tek : N . N . köz-

g e r o l d I á s z I ó 

szé l jegyzetek 
ö n m a g u n k r ó l 
ségben Márl néni tehenének letört a szarva; 
Maria Callas hattyúdala, volt és jelenlegi fér
jének öntetszelgő, parfümös, sértŐdékeny szó
csatája a művésznő hangjának értékéről. Mind
kettő rendeltetése: az olvasó biztosítása. Mi t j e 
lent ez egy olvasóinak jelentős százalékában 
terjesztési területében és nyelvközösségében pe
riférikus lapnál, amely olvasóinak nagy részét fa
lun, vidéken biztosítja. A z első hír esetleg érdekli, 
mert mondjuk, a Mári néni falubelije, az olvasót. 
A második már kevésbé, mert talán nem is 
tudja ő ki az a Callas — c-vel és s-sel. — Olva
sóink közül hányan kapcsolják ki a rádiót, ha 
Callas énekel, mondjuk, A vén cigány kedvéért? 
M i itt a tennivaló: az első hír esetében a miért
re is kitérni (főleg mindig a miértről írni, s 
nem megmaradni a felszínnél, a leírásnál, a rög
zítésnél) a másodikat — le sem közölni. Olvasó
közönséget azzal lehet biztosítani, ha róla írunk, 
legbelső és legégetőbb problémáiról, őszintén és 
szakávátottan. (Lenin!) 

Mi t jelent a Mári néni tehenéről közölt hír: 
provincializmust és felületességet; mit a Ma
ria Callas hattyúdaláról: nagyképűséget és pro
vincializmust. A z első hír annyira banális (pél
dánk is szándékosan ilyen, az elbanalizált, a 
szemléltetésnél igen kifejező) és mind szórvá
nyosabban találkozunk ilyenekkel, szinte feles
leges tovább írni róla. A második: nyugaton — 
reklám, nálunk — sznobizmus, morzsaszedege-
getés egy olyan gazdag asztal tövéből, amely
nél a gazdagság csak pejoratív értelemben hasz
nálható. Ké t világ. 

Ha az olaszok, franciák, németek, angolok — 
hagyományaik és nyelvük miatt a vezető kul-
túrnemzetek — írnak így, meg tudom érteni. 
Mi nem időzhetünk tetszetős léggömböknél, hosz-
szú út vár ránk, önművelés. Ha éppen szenzá
ciót kívánunk, kereshetünk hazait is, jogunk 
van rá, előbb, mint Maria Callasra. Csak ne az 
N . N.-bél i Mári n é n i . . . 

Világiasak akarunk lenni, s ebbéli törekvé
seinkben óvatosság híján a legközönségesebb 
provincializmusban veszünk el. A szenzációkban 
— ami lapnál létkérdést jelent és valószínűleg 

j ó ideig jelenteni is fog — meg kell találni a 
mértéket, a megfelelőt, s tudni ezt tálalni, meg
találni bennük a mélyebb, komolyabb értelmet. 

)0( 
N e m lehetünk felületesek, pedig szeretünk 

azok lenni. Zilahyról is cukrosán, negédesen 
írunk. (Nem abszurdum, hogy Zilahy a legtöbb
ször kiadott magyar író nálunk!? Egy kapita
lista, urizáló világ csöpögő mentalitásának képét 
adja és mégis listavezető a megjelent magyar
ból fordított szerzők és könyvek között! — Egy
szer talán tanulmányt kellene írni róla, helyre 
állítani, megmutatni, hogy mit jelenthet ma egy 
Zilahy-mü. De kinek van felesleges ideje i lyes
mire.) Lapjainkkal, képeinkkel, szenzációinkkal 
tápot adunk pl. és többek között a Zilahy-mani-
ának is. 

)0( 
Felületesek vágyunk. A z t hisszük, hogy a j ó l -

értesültség, az ellesett vagy meghallott vé lemé
nyek magunkévá tétele üdvözít bennünket, 
okossá tesz. Legszűkebb pátriánkból is számta
lan példát ragadhatunk ki, amelyek mind azt 
igazolják, hogy a „hallottak" alapján mondunk 
véleményt, ítélkezünk alkotókról, művekről, tö
rekvésekről N e m olvasunk, nem Ismerhetünk, és 
így saját véleményünk sem lehet. Ez pedic k;'.túr
provincializmushoz vezet . Mondjuk olyasmihez 
hasonló, mintha egy középiskolában az iroda
lomórákon csupán nevekkel és műcímekkel 
tömnénk a diákokat, ahelyett, hogy általáno
sabb — tehát örökérvényű, hasznosabb — szem
pontokkal, vizsgálódási módszerekkel bőví te-
nénk, alakítanánk a diákság látószögét. S mi 
haszna s értéke van az i lyen felületes tudással 
bíró diákseregnek? Kevés . A z informáltság. Ez 
elenyésző. 

)0( 
A szenzációink átvettek és lokálisak, sznobiz

musunk, Zilahy-mániánk, a jólértesültségen ala
puló felületességünk, az ezekből származó kis
polgári provincializmusunk, ennek gyökerei és 
perspektívája — megannyi kérdés, amelyekkel 
szembe kell néznünk, napról napra, önmagunk 
érdekében. Néha az sem árt, ha ez talán túl 
őszintén, forró fejűén, vázlat, napló, töredék, 
széljegyzet formájában is történik. 

A vázlat szárazsága, tényközlő egyszerűsége 
feleletet nem adhat, de elvezethet a töprengésig, 
a meditálásig, a meglátásig — a feleletadás 
első lépcsőfokáig. 
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kossággá vált mindez. Polit ikai ösztönöktől 
hajtva, az ideológiai dogmatizmus vakságában 
még mindig vannak, akik a háborúban látják 
politikájuk kiteljesedését. A klasszikus társa
dalmi íenoménhez klasszikusan is viszonyul
nak, akkor, amikor már mágia a fenomén ki
zárja minden megoldás lehetőségét, mert f e j 
lődésével önmagát zárta ki mint eszközt. A z 
egyiptomi piramisok metamorfózisa kísért, 
sokkal tragikusabb következményekkel . 

Talán már a trójai faló belsejében elkezdődött 
az a dráma, ami kísérti napjaink embereit, 
tudósait is. A tudós és kutató már akkor is 
átéli kétkedéseinek mardosását. Gyanúja foko
zódik, azonban morális krízise parciális marad, 
nem válik, nem válhat általánossá, mert a 
„társadalmi erők túl gyöngék voltak ahhoz, 
hogy mindezt a gyanút és kételyt összefogják 
és eredményes ellenállássá fejtsék ki" Tovább 
épültek a piramisok, kínai falak, és trójai falo
vak, míg el nem emésztették azokat is, akik 
készítették, és akiknek készültek. 

A várakozás nem kiút. A l u l m é r e t e z e t t heves-
kedcs még úgy sem. A kiút egyik formája és 
módja a békés koegzisztencia minden országgal, 
tekintet nélkül társadalmi-politikai berendezé
sére. A kiút a totális leszerelés. A kiút talán 
legjobban mégis az emberek fejében van, az 
emberek fejének a „leszerelésében". 

A tradicionális viszonyok megváltoztak. A 
tudományok olyannyira fölemelték a termelé
kenységet, hogy nem várhatjuk a munkásosz
tály „elszegényedését" a kapitalista államok
ban és azoknak a forradalmát a közeljövőben. 
Emellett a fegyverkezés sem ástja alá a kapi
talizmust, mint ahogy egyes ökonomisták elkép
zelték. Mindez csak odavezetett, hogy a tö
megek elveszítették biztos igazodásukat, a 
monopóliumoknak pedig j ó hasznot hajtott. 

„ A z imperializmus mindaddig nem vetheti be 
az atombombát, míg a szocialista erők olyan 
célokért küzdenek, amelyek a népek többségé
nek egyetértését biztosítva lehetetlenné teszik, 
hogy az agresszió erői politikai bázisra támasz
kodhassanak. Ha azonban a kommunista pártok 
a proletáríorradalomra még nem érett feltéte
lek közt s országokban a proletárdiktatúra 
közvetlen megvalósítását, forradalmak kirob-
bantását tűzték ki céljukul, ezzel maguk segí
tenének, hogy a kapitalizmusnak a reális erő
viszonyok f igyelembevételét s a béke fenntar
tását képviselő erőivel szemben a nukleáris 
háborút kockáztatni kész agresszív erők kerülje
nek vezetésre. í g y a „papír t igris" koncepció 
felújítását, mai alkalmazását az új helyzet 
egyáltalában nem igazolja. A munkásmozgalom 
számára reális, de egyben nagyobb jelentőségű 
feladat éppen .az, hogy háborúkon és pusztulá
sokon keresztül kivívot t győzelem helyett a 
háborút megakadályozza, s győzelmét a béke 
fenntartása mellett biztosítsa. Éppen ezért a 

f e h é r k á t l m á n 

létünk 
legfontosabb 

imperatívusza 
a béke 

„vesd meg az ellenséget" jelszó, mint a straté
gia fő elve, most nemcsak szubjektív je l lege 
miatt elfogadhatatlan, hanem főleg azért, mert 
valójában szemben áll a forradalom, a mun
kásosztály 3 a dolgozó népek összességének 
jelenlegi érdekével ." A béke megvédése a szo
cializmus békés versenyben való győzelmét j e 
lenti. Mindez a marxizmus alaptanításainak új 
feltételek közt, t'ij formákban való „tényleges 
érvényesülését jelenti ." A cél a szocializmus 
marad, és i ly módon a „ c é l " maga is sokkal 
reálisabb távUatot kap, mint különben. Termé
szetesen mindez nem zárja ki a kapitalista poli
tika agresszív tulajdonságának a megnyilvánu
lását. Ezt bizonyítják a kubai, kongói és a 
legújabb dominikai, vietnami agressziók is. A 
szörny megszületett! 
A szörnyet meg kell ölni. 
A z is haladás ha előbb elaltatjuk. Természete
sen ez nem lehet cél. Supek könyve is erre 
példáz. Mert a szörny az embereket is kikezdte 

és kikezdi. Supek először megismerteti velük, 
közel hozza, hogy utána harcolni tudjunk 
ellene! 

A S Z Ö R N Y ÉS A D I L E M M A SZÜLETÉSE 

A háborúk magukkal hozták az emberiség 
kételkedését a tudományok értékében. 

Sokian elátkozták és a fentbe kívánták az 
egész tudományt, csakhogy ne lássák többé a 
technika és a tudomány vívmányainak orgiá
ját. A gőzhajó nemcsak békcs partok felé szál
lította az embereket, hanem harcba is. 

A tudományok kettősségének köszönve, míg 
az egyik ember a politiliia és az ideológia érde
kében használta fel, annak eszközévé tette, ad
dig a másik az ember szolgálatába és annak 
segítségére alakította át. „ M í g az egyik tudós 
új fajtát termel és új állatfajukat, a másik a 
fajok örökkévalóságát és egyes fajok fclsőb-
rendüségét bizonygatja." Így nem csoda annak 
a német tudósnak a háború után tett kijelen
tése, hogy „Hibásak vagyunk, hogy elvesztet
tük a háborút." Mint olyan sok esetben, ez 
alkalommal is megmutatkozott a morális áHa-
pot kihatása, mert míg az angol, amerikai tudó
sok abban a hitben éltek, hogy az egész em
beriség megmentésén dolgoznak, Hitler alattva
lói nem tudták magukba koncentrálni azt a 
morális erőt, amely el tudta volna választani 
őket a tudományok univerzális ihletcttségétől. 
Túl sok bűnnel és halállal voltak körülvéve. 
A hitlerista ideológusok is sürün támadták 
őket. Mindehhez még hozzájárult ,a tudomány 
és a rezsim között fennálló szakadás, ami már 
a kezdetben megbénította őket. 

Ezek az okok voltak azok, amelyek nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy nem készülhetett el 
a német atombomba, annak ellenére, hogy po
tenciális lehetőség éppen ott volt . 

Azonban nem sokat kellett várakoznia az em
beriségnek, hogy a dilemma megismétlődjön. 
Mert az amerikai tudósokat ugyanaz a prob
léma elé állította. 

A rezsim és a tudósok konfliktusa és a tudo
mány univerzális volta már e leve negálta azt 
a missziót, amire szánták. 

És elkezdődött az emberi dilemma. 
Voltak, akik az atom mielőbbi bevetése mel

lett szálltak síkra, mert csak így látták a 
háború mielőbbi befejezését. 

Szilárd, Wigner, Fermi és Einstein álltak az 
egyik oldalon, azok az emigránsok, akiket a 
fasizmus űzött Amerikába, akik legjobban ki
vették részüket az atombomba elkészítésében. 
A másikon a „tiszta" amerikaiak, tele 
elvakult nacionalizmussal, szuperiorizmussal. A z 
egyiken a történelmi érvek és számítások sora
koztak, a másikon pedig a pillanatoktól elva
kultak. A z egyik felén az emberiség lelklisme-

(Folytatása a 10. oldalon) 

v e r e s p é t e r 

olvasónaplómból 
Vajon tényleg vége lesz a X I I - X X . századokban kialakult 

nagyregény-orodalomnak, mint sokan hiszik és hirdetik? 
. N e m az olvasmányiparra gondolok, az él tovább, mint a 
orakoztatóipar többi ága, a film a színház és a konzumzene vagy 

a Plakátfestés, hanem az igazira — mondjuk: Cervantestől Roger 
Martin Du Gard-ig. 

Bizonyos értelemben ezt már magamon is mérem. Mint ol-
^S(? * i s z °rulok (sokszor feljegyeztem már) a közönséges régé

s z .és nem érdekelnek sem a csak játékra való színdarabok 
3 filmsztórik. Vajon ez csak az öregségtől a sok tapaszta

l t tó l és a „nagyontudástól" (nagyontudom mi az irodalom) van, 
agy bennem már a holnap olvasója jelentkezik, akinek csak 
tiszta dokumentum kell, akár egyenes adásban, de művészet

en és magas gondolatban, akár olyan tökéletes áttételben, 
mely már megszabadult a kulcsregénytöl, de ugyancsak hiteles 

^enne a való. Vagyis: ezek szerint csak a líra és az önéletrajz, 
- a m . i ugyanaz — (az örök drámát most kapcsoljuk ki) bírja ki 
az idok változását? 

Hm, nem tudom. A líra és az önéletrajz erénye és teherté-
^: hpgy csak a nagy egyéniségek mondanivalója érdekelheti 

a többi embert. Nagy ember és nagy lélek: dialektikus egység, 
a történelmi-társadalmi fontosság ebben már benne van. Stend
hal nagysága is — hogy valakit pl. mondjak — ebben van. Nem 
a regényei tökéletesek, hanem az ember nagy, az intellektus szu
verén és az élmények hitelesek, az áttételekben is. Nemcsak 
kai! 6 1 1 S o r e l D e n > hanem Lucien Leuzvenelin is. Vagyis az epi
kához is nagy ember és nagy lélek kell. 

x? z a z o n b a n csak az egyik része a dolognak, mert a múltról 
ÍPH ^ m a s i k nem kevésbé fontos az, hogy világarányokban ter-
• d , reszmt filozofikus megfogalmazásokban, részint a nem gon-
oigozó tömegekben, vegetatív szinten az a — mondjuk — egzisz-

^"^plizmus, amelyben már a létnek se titka se reménysége 
°bbé. Egyszerűen benne vagyunk — és benne forgunk — boly

góinkkal együtt a világegyetem örökké fövő, zubogó, keringő 
basájában — és nincs tovább. A természettudományos ismere-
ek nyomában kialakulóban van — ismétlem vegetatív szinten 

is e g y 0 j y a n természettudományos és individualista gondol-
°oas, amely csak az egészen nagy emberek, talán csak a szak

mában elmerült tudósok és más hasonló értelmiségiek — gon

dolom művészek — szintjén juthat el ahhoz a nemes sztoiciz
mushoz, ami már a római világbirodalom századaiban megszü
letett. 

Annyi a különbség — s ez végzetesnek látszik — hogy ma 
már nem igen lesznek keresztény lázadók, nem hogy a fehér, 
a színes emberek világában sem. Egyedül a színes nacionaliz
mus feléledésére és dinamizmusára lehet számítani, de arra se 
sokáig, mert a mai tudományos, technikai és organizációs fej
lődés mellett igen hamar rájönnek — vagy inkább: ráéreznek 
— a nagy tömegek, hogy a faji, népi-nemzeti heroizmus sem 
ád mindenkinek örök időkre szóló egyéni boldogságot. Az ebbe 
való belenyugvást és az ebből következő nemes sztoicizmust vi
szont csak gondolati szinten lehet elérni, erre azonban — az em
beri természetből eredően (a pedagógiai illuzionizmusról szólva 
már írtam róla) mindig csak kevés ember képes. De hogy le
hessen nagy könyveket írni nagy hitek és nagy remények nél
kül? 

Nincs hát megoldás? 
A szó romantikus „boldog és szép" értelmében nincs, realis

ta értelmében van. Ez a „tudatos lét". Ma már, s holnap még 
inkább csak az marad meg — egyénre és közösségre értve —, 
aki meg akar maradni. 

No, de ha erre a magas öntudatra a vegetatív szinten élő 
többség sohasem lesz képes? 

A nagy többség nem lesz képes, de ha annyit elérünk, hogy 
a tömegek megértik a legjobbakat, legalább a szándékaikban, 
és hisznek nekik, amennyire ember embernek hihet — mert 
ezek a szándékok a maguk tisztaságában jutnak el az emberek
hez (aljas, üzletes szórakoztató ipar félre innen!) akkor ez az or
ganizmus — mármint az emberi társadalom eljuthat a tudatos 
nnfentartás elemi diszciplínájához, a rend és szabadság egységé
hez, már annyira legalább, amennyire ez a létezés dialektikus 
menettörvényei szerint egyáltalán lehetséges. 

Nincs más út, minthogy az ember akarjon — erősen akar
jon — olyanná lenni, amilyenné szeretne lenni! 

Nem válaszoltam az önmagam által feladott kérdésre? 
Közvetve igen. Irodalom mindig lesz, de a műfaj nem fon

tos. Az irodalom az emberi nem „létérzéklése", akkor is, ha ke
serű, akkor is, ha édes. . . 
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rete, a másikon ,a világgal való nemtörődöm
ség. És most is, mint már annyiszor a politika, 
a háború állllúziőja Hirosima és Nagasaki íö lé 
emelte tragikus metamorfózisát. 

Supek Oppenheimer esetén próbálja megvi
lágítani és koncentrálni mindazt az erkölcsi, 
lelkiismereti dilemmát, amely olyannyira okku-
pálta a tudósokat, hogy az „egyedül i regény"-
ből végzetes tett lett. 

A háború megakadályozásának „egyedül i 
reményéből" most már (a Szovjet atombomba 
után) a szupenoritás kérdése lett. 

Most már a politikusok követelték meg azt, 
amit abban az időben maguk a tudósok aján
lottak fel : a közreműködést. 

Csak a helyzet és az állapot változott meg. 
Ha előbb vol t is valamilyen illúziójuk a tudó
soknak és az embereknek — most mindez de-
misztifikálódott. Oppenheimer megtagadja a 
további közreműködést. Azonban, ha nála és 
még sokaknál győzöt t is a lelkiismeret hangja, 
a morális dráma ezen tetőfokán voltak olyanok 
is, akik a nacionalista és a nagy álillúziók pa
rolái mögé álltak. 

Oppenheimerrel kapcsolatban Supek rámutat 
arra a lényeges motívumra, hogy ő is, mint so
kan mások, nem tudott kibékülni azzal az 
egyszerű és hazájában oly logikusnak tűnő 
ténnyel, hogy kormányának politikája ugyanaz 
lenne, mint a vi lág szabadságáért folytjatott 
harc. 

A z Oppenheimer-üggyel kapcsolatban azon
ban nyi lvánvalóvá vált az is, hogy a kihallga
tás alatt, de különösen a tárgyaláson a megvá
dolt Oppenheimer részben kiábrándította azo
kat, akik eddig benne látták mintaképüket, az 
általános leszerelés és a szolidaritásért folyta
tott harcban. Mert Oppenheimer ezen a tár
gyaláson jobban védte meggyanúsított polgári 
lojalitását, mint az általános és humánus e lve
ket. 

A tudósok e kettészakadása azonban nem 
tudta megakadályozni a politika azon célratö
rését, hogy még egy fegyverre l gazdagítsa esz
közeinek tárházát. Ugyanis Tel ler vezetésével 
mégiscsak hozzákezdtek és el is készítették a 
hidrogénbombát. 

Tel ler is, mint annyi sok elődje a háborúban 
abszolút szükségszerűséget iát, még akkor is, ha 

az az emberi civilizáció katasztrófáját jelentené. 
A béke és a vi lág stabilitását a fokozott fel
fegyverkezésben látja. Természetesen. nincs 
ebben semmi mizéria, mert ez az állásfoglalása 
ugyanakkor egy összefüggő része az amerikai 
politikának, amely a „bombákban" látja poli
tikájának tekintélyét, annak megtartását és 
kivitelezését. 

Tel ler esete, mint tudósé, sem újdonság, 
mert szinte tradicionálisan szimbolizálja azt a 
hiedelmet, azt a régi babonát, ami szerint a 
tudósok eladták lelküket az ördögnek, hogy 
cserébe megkaphassák a bölcsek kövét. A kü
lönbség talán csak abban van, hogy a tudós 
ma már nem valami misztikus barlangban, vagy 
elhagyatott kastélyban dolgozik, ahonnan estén
ként kékes lángok törnek fel és különös han
gok ver ik föl az éjszaka csöndjét, hanem szépen 
körülkerített, és nagy kényelemmel ellátott tele
peken dolgozik, az ördögöt pedig felváltotta a 
politika, aminek testét, lelkét eladja. 

És a hidrogénbomba is felrobbant. 
És egymás után robbantják hol itt, hol ott. 

Hol valamelyik csendes-óceáni szigeten emel
kedik fel az atomgomba, hol pedig Szibéria 
fölött. És így értünk el addig az abszurdumig, 
arra a holtpontra, amikor a verseny holtver
sennyé válik, amikor nincs eredmény, mert a 
cél elérhetetlen, mert értelmetlen. 

Gondolatok z. halál árnyékában 

„Napjaink elemi dilemmáiból, az általános ka
tasztrófa és a békés, közös fejlődésből kiindulva 
— írja Supek — sok mindent el kellene hagy
ni a régi forradalmi elméletekből és a j ö v ő 
legerősebb garanciáját kezdettől fogva a tu
domány univerzális voltában kellene látni, 
amelyik jobbra is meg balra is a fönti társa
dalmi fejlődést ösztönzi, és irtja az ideológiai 
előítéleteket." Természetesen semmi új sem 
töri olyan könnyen át magát, mint ahogy azt 
a probléma és a helyzet sürgeti és megkívánná. 
Különösen akkor nem (és ez mindig így van) , 
ha mindez először az emberekben magukban 
kell, hogy végbemenjen. 

A z optimista realizmus itt mit sem használ. 
Mit sem használ az, ha az egyszerű karót lom
bosodó, virágzó, gyümölcsöt hozó fának látjuk. 
A délibáb gyönyöreiből ki kell szakadni és le 
kell hajolni a kévékhez, meg kell fogni azo
kat, ha acatosak is és a helyükre vinni. 

A szocialista társadalom, amelyik a burzsoá 
világ kríziséből kilépett, szükséges, hogy a gaz
dasági — ipari kiépítése mellett párhuzamosan 
új embert is teremtsen. 

A morál kérdése a totális ember kérdése, 
a totális ember pedig a szocialista, kommunista 
ember célja. 

Supek egy egész fejezetet szentel ezeknek a 
gondolatoknak a elvezetésére. Többek között a 
jóság kérdéskomplexusnak. Supek ennek a ki
terjedését az univerzális humanizmusban sej
teti, legalábbis abban kellene lennie. 

Még sohasem érződött az univerzalitás affir-
málódásának ennyire a szüksége, mint nap
jainkban. A ma emberének és a j övő emberé
nek egyaránt egzisztenciáiisi tényezőjévé vált, 
mert csak egy emberséges szolidaritás funda
mentumán lehetséges annak biztosítéka. Es így 
vál t a lét esszenciális követe lményévé. 

Kant „racionális maximuma" az, hogy „cse
lekedj úgy, hogy cselekedeted az emberi visel
kedés általános princípiuma lehessen", nem le
het kizárólagos és lezárt megoldás, mert a sze-

f e h é r k á I m á n 

létünk legfontosabb imperatívusza 
a béke 

ivan supek 
utolsó forradalom 
című könyvének 

kapcsán 

mély erkölcse nem alapulhat a társadalom 
büntetésén: ugyanis az erkölcsnek a személy 
és a társadalom lényeges egységén kell alapul
nia. 

De hát, mi legyen akkor az, ami megállítja 
az embert, aki bünt követett el? Hogy győzzük 
meg a rablót, hogy a karmolása mit sem ér? 

Nincs tízparancsolatunk és azoknak a pokla 
nem ér ma már semmit. Unnék a helyébe ter
mészetesen sokan a megfélemlítést, az erö
szakot helyezik, mert ahogy mondják „a bűnö
zők legtöbbje támasz nélkül van és elhagya
tott' — így az i lyen szankciók is eredményesek. 
De mi van akkor, ha történelmi méreteket ölt 
az erőszak és a bűn? 

Ez a problémafelvetés csak arra ad bizony
ságot, hogy nem menekülhetünk metafizikai 
tételekbe, es ugyanakkor a büntetést sem lehet 
végleges és teljes megoldásnak elfogadni. 

A „szeresd a ieleoarátodat, ahogy önmagad" 
árnyékában sóit olyan tett is megbújt, aminek 
csupán i lyen keretre vol t szüksége, hogy meg
tévessze az embereket, hogy magához csalo
gassa, hogy megnyerje őket, és elveszítse. 
Éppen ezért, a jóság még ha nem is egy előre 
meghatározott metafizikai érték, még ha szub
sztanciája az emberek egysége felé irányul is 
— rá nem lehet számítani, nem lehet alapozni 
és nem lehet beióie kiindulni. Mert maga a 
jóság mit sem ér, és teljesen elveszti tartalmá-
naK humanista jel iegét és egységes hatóerejét 
egy univerzális szimbiózis felé, ha mögötte önző 
ember áll, olyan, akinek csak a palástjára szük
séges a jelszó, hogy messzire látsszon, hogy 
mint é j je l i bogarak ütődjenek hozzá az embe
rek — és róla aláhulljanak. 

Egzisztencialista kaland 

„Manapság, amikor az egész világ tudósai 
összefognak a totális halál elkerülése érdeké
ben, kiábrándít az a körülmény, hogy az iroda
lom ebből alig veszi ki a részét. Igaz, voltak nagy 
nevek, amelyek csatlakoztak az akcióhoz, mint 
személyek, de az irodalmi, művészeti alkotások 
ennek érdekében — elmaradtak." Írja Supek és 
még hozzáteszi, hogy ami egyáltalán közös ezek
nél az izmusoknál, amit legjobban tudnak — le
gyen az szürrealizmus vagy egzisztencializmus — 
az a pénz és a dicsőség hajhászásában van. Füs
tös kávéházakban iszogatva, perverz képektől 
teli fe j je l egy egész irodalmi réteg mazochisz-
tikusan és kárörvendően néz a világra. Tehe
tetlen arra, hogy legalább megpróbálja a tár
sadalmi szubjektummá válást. „ A z embertár
saitól való undorodás, hideg könyörtelenség, 
erotikus ösztöneinek szabadjára bocsátása, a 
siker utáni vágy, magánosság és kétségbeesés, 
fő témái ezeknek az álom-lovagoknak." Ter 
mészetesen, hogy Supeknak helyénvaló ez a 
megállapítása, de csak akkor lehet ítélet, ha 
az ember ítéletéből indul ki. Ugyanis az írótól 
sem várhatunk valamifajta messianisztikus v i 
szonyulást. Es az író „átállítása" sem sokat 
segít, különösen, ha ez a morális krízis, ez a 
beteges szubjektumokba fordult világ, sokkal 
mélyebb determinánsokkal van körülvéve. A 
krízis sokkal mélyebb és sokrétűbb, és olyan 
természetű, hogy az írót is mint szubjektumot 
olyanná determinálja, hogy az „álmok piacán" 
Ilyen és hasonló élő realitásokhoz nyúl. 

A korával él. 
Supek még fölteszi a tudós és az író viszo

nyulásának különbözőségét, ahol a motívumokra 
építve, a tudóst helyezi előnybe. Mindenesetre 
az i lyen angazsáltság közelebb áll egy tudóshoz 
és a művészhez mint emberhez, és kevésbé a 
művészi alkotáshoz, ha annak a kiprovokált an
gazsáltság szüleményének kellene lenni. 

Igen, a probléma állandó jelenléte nem árt 
egy művésznél sem, — de részben jelen is van, 
ha az (sajnos) éppen az az oldala is, amely a 
krízis negatív kicsapódása. És igen, míg az a 
sok szakállas bohém, az Irracionális szabad
sága után a fellegekbe szálldosott, addig a tu
domány, a tudósok a politika bábáskodásával 
előkészítették mindazokat a kellékeket, ame
lyek a katasztrófához, a totális halálhoz szük
ségesek. Ha ez az avanturizmus még tovább 
tart, és mi is csupán a „szakállunkat növesszük" 
a szabadság és az ember érdekében, akkor elér
kezünk arra a pontra, hogy maga az egziszten
ciánk, biológiai létezésünk válik kétségessé. 

Mindenféleképpen ma, amikor minden re
ményünk a tudatos és az általános akcióban van 
— és itt egyeznünk kell Supekkal — az abszurd
nak, a semminek, a történelmietlen szabad

ságnak a prédikálása csak a vi lág vérengzöinek 
vitorlái felé hajtaná a szelet. 

Supek mindezt jól látja és ezért apellál egy 
olyan angazsáltságra, olyan általános érvényű 
emberi viszonyulásokra, amelyek segítségével 
át lehetne hidalni napjaink krízisét. 

„ A z élet nem játék, amelynek a törvényeit 
valamilyen sakkozó írta volna meg, és a mű
vészet sem az — mondja Supek —, de mivel 
a szabadságunk nem egy légüres térben van, 
nem abban egzisztálunk, hanem a valóságban, 
í gy annak az érdekében és úgy is kell koncent
rálni erőinket." Mert a tragikus víziónak na
gyobb felelősséggel kell viszhangra találnia az 
emberekben — és a mi tevékenységünknek is 
nagyobbára erre kell irányulnia. 

Mindennek nem olyan realizmus a célja, ami 
hemzsűgne a romantikus és anemikus hősök
től. A N o v i Sadon megtartott referátumában 
Supek ezt bővebben is kifejti, kihangsúlyozza 
és előtérbe helyezi a pozitív experimentumokat. 

Minden ítélele mellett is Supeknek az új 
szintézis keresése a célja, ami a világ és az 
ember ősi egységének a jegyében áll, mert a 
jövő is mindjobban a mi alkotásunkká és függ
vényünkké válik, ami ezáltal erkölcsi felelős
ségünket is sokszorozza, ami mind sürgetőbbé 
válik. 

A z emberi munkának és a tudományos techni
kai vívmányoknak határozottabb, tartalmasabb 
humánus célokat kell kiharcolni. A z ember 
hatalmát a természet fölött kifelé kell fordí
tani, olyanképpen, hogy az objektivizáció le
hetőségét mindjobban ki lehessen zárni, nehogy 
az ember felé forduljon. Azonban míg Ant i 
goné lázadásával a király ellen és a szentek 
ellen van, a ma kétségbeesettje vagy lázadója 
papírhalmazokkal találja magát szemben, papír
halmazokkal, amelyek könyörtelenül nyelnek 
el minden kérelmet, fellebbezést. Az igazi el
lenségek láthatatlanok lettek, és mint ahogy 
említettük, fölvetődik az a kérdés, vajon egyál
talán léteznek-e? Nem-e egy abszurdum mindez, 
ami ellen az ember hiába harcol? Ha nyakon 
tudnánk csípni a bűnöst, a többi biztos köny-
nyebb lenne. 

A művészek is kiestek a politika színpadáról. 
Lakáj munkával elégszik meg és a mindennapi 
borravalóval, amit a társadalom vet neki. Es 
ez az individuum, amelyik eltávolodott törté
nelmi kereteitől, útonállóvá vedlik, aki kaland
ra vadászik vagy erszényre — a társadalom 
tehetetlenségének a kifejezője. Amikor a költő 
elveszti abbéli hitét, hogy a szava vi lágot ren
get, elveszti önmagát is, büszkeségét és tevé
kenységének értelmét. 

És ez az allergikus állapot ki tudja meddig 
húzódhatna és húzódna még, ha előttünk nem 
állna a halál, a katasztrófa oly közeli árnyéka 
— hogy ez a végzetes parallzis nem csak sze
mélyes jellegű marad, mert fertőző és sokszor 
számos politikai testületet, országot is hatal
mába kerít. 

A megoldás nem az új világok elképzelésé
ben van, és abban sem, hogy újabb utópiákkal 
közeledünk a valósághoz. A megoldás a gon
dolat radikális változtatásában van és az egész 
emberi társadalom változásában. N e m arra van 
szükségünk, hogy mindenki külön-külön a sa
ját szeméttdomján kukorékoljon, mondja Supek, 
mint valami büszke ura egy metafizikai v é g 
telennek, amit egyes filozófiák ébresztenek 
benne, amiben szárnyra kel és fölébred múlt
jának, mint megannyi kísértete. 

A z utópisták kora 

Ahhoz, hogy a földi utópia valósággá váljon 
hegeli önbizalomra van szükség, olyanra, ami 
hisz az emberi józan észben. Partizánharc ez 
a kishitűség ellen, mert a politikai realizmus 
állandóan a hátunk mögött van és állandóan 
mélyít i a gödröt. A megoldás csupán kétféle 
lehet: vagy beleesünk és együtt leljük egzisz
tenciánk végét, vagy egy új világot hozunk ki 
belőle. És mindehhez elég a jelenünk is, mert 
már olyanná vált, hogy az idő három dimen
ziójával egyet jelent. 

Szükségünk van egy hegeli önbizalomra, mert 
a rohanó gyalogos vagy a gépkocsikkal nyüzs-
gők tovább hajtják önmagukat, ami annyira 
leredukálta az ember „sorsával való törődést", 
hogy megelégszik a mindennapi kenyérrel, 
autóval, lakással, nővel, feleséggel, pénzzel stb. 
Mindenért fizetni kell, keresni kell, mert el 
kell tartani a családot stb. Elég a gondja — 
mondaná. A jövőve l meg törődjenek a politi
kusok, hiszen azért vannak. Á m a j ö v ő — a 
jelen. 

A z objektivizálódott emberi gyakorlat meg
szabadult, annyira önállosodot, hogy szinte már 
irányítja az embereket, mozgatja és determi
nálja sorsukat. Mint valami vakító gömbök, 
hömpölyögnek, hogy először elvakítsák vagy 
magukkal rántsák az embereket. 

Sajnos, az általános társadalmi-gazdasági f e j 
lődés olyan alacsony nívón áll a tudomány 
vívmányaihoz képest, hogy még egy i lyen he
geli önbizalom is utópisztikusnak tűnik akkor, 
amikor éheznek és ezrével halnak éhen az 
emberek. 

A probléma i lyen összetettsége csupán az 
egyetlen a lehetséges alternatívát vonja maga 
után: a béke imperatívuszát. 

Jaspers „kapitulációja" 

A z atombomba előtt kapitulált a misztikus 
is — mondja Supek és igaza van, mert az, aki 
kezdettől fogva az emberi dráma kiútját vala
miféle irracionális megoldásokban kereste, egy 
szerre a saját bőrén érezte meg, hogy csupán 
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a reális, a józan ész formálta gyakorlat tudja 
megmenteni a világot és az emberiséget. 

Jespers is úgy ir a józan észről, mint „amire 
még egyedül támaszkodhatunk ebben a vi lág
ban." üs amikor ezt az ítéletét hozta, tulaj
donképpen kapitulált az egzisztencialista f i lo
zófus és a filozófiája is. Azonban Jaspersnak 
nem csak ezt írhatjuk fel „pluszként", mert ő 
vol t a németek között is az első, aki már 
1945-ben a bűnről beszélt, ami természetesen 
sokaknak nem volt ínyére. 

Igen, nem dughatjuk a fejünket strucc mód
jára a homokba — mondja Supek —, akkor 
amikor az emberi akarat és tevékenység jövője , 
annyira bizonytalanná vált, amikor a halál, a 
katasztrófa lehetősége állandóan kísért, Es mig 
Heidegger nem nyújt számunkra semmilyen 
reményt, Jaspers egy keresztény optimizmus
hoz folyamodik. 

Es a filozófus, aki ha keménykötésű is, ha 
előtte bomba robban — futásnak ered. Es ez 
rácáfol, mert a halál csak akkor szörnyű és 
elviselhetetlen, ha magát a világot teljesen 
reálisan fogjuk íe l . 

A futása már nem a transzcendentális érte
lem keresése, nanem reális búvóhely felé való 
törekvés. „Mer t , ha holnap nem lesz többé 
emberi világ, a mi összes törekvésünk még a 
filozófiai is semmivé válik, értelmetlen lesz." 
A ma, holnapok nélkül mit sem ér. 

Jaspers ezért apellál a józan észre és egyben 
az egyedüli fontos és reális tevékenységre a 
totális katasztrófa elkerüléséért. Mert tenni es 
álmodni csak egy értelmes eszme vezetésével 
lehet. Es Jaspers akármilyen úton jutott is el 
ezekhez a konklúziókhoz, akármilyen sallangos 
is, arra bizonyít, hogy senki számára sincs kiút, 
hogy mindenkinek ki kell vennie a részét, mert 
a „ j ó polit ika" mellett (amelyik a katasztrófa 
szélére hajt mindent, mert csak akkor ,,jó po 
li t ika") nem lehetünk csak önmagunk apró-
cseprő problémáinak ügynökei. 

Es a démon nem a kis államokban van, ahogy 
azt Jaspers szeretné beállítani és nem is csu
pán az „egy ikben" (tudvalevő, hogy a Szovjet
unióra gondol), hanem egy olyan ideológiában, 
aminek a folytatása csak egy deformált poli
tikai erőszak lehet, és aminek a fenntartója a 
háború vagy a háborús veszély árnyéka, mert 
csak így tud „ tovább" egzisztálni és ez biztos", 
hogy nem a szocializmus. 

Fantasztikus korlátoltság és szűk látókör kell 
ahhoz, hogy a dilemmát olyan fogalmakra vezes
sük le, ami szerint „az atombomba használata 
v a g y utat engedni a totalitarizmusnak", „az 
emberiség megsemmisítésének a kockázata, 
vagy a szabadság elárulása" volna a probléma. 

Szép volt , valamikor az a mondás és jelentős 
tartalmat is takart, hogy: jobb a halál, mint 
a rabság. Szép vol t akkor, amikor áldozatot j e 
lentett az emberiség haladásáért, viszont ma 
mindenz mögött csupán a katasztrófa áll. 
Semmi más. 

Tehát az emberiség j ö v ő j e nem lehet olyan, 
hogy a mérleg egyik felén álljon, míg a má
sik felén a múlt ideológiai maradványai hem
zsegnek. A klasszikus gondolkodás leszámolá
sához kell hozzáfogni, mert ez olyan állapot, 
amikor már bevehetik az emberek azt az 
..ostyát", ami bűneik elmondására készteti őket, 
amikor letisztázhatnak, le kell, hogy tisztázza
nak múltat és jelent — hogy jövőjük lehessen. 

A tudomány és a béke 

. .Azok ellenére, hogy sokszor elátkozzuk és 
elátkoztuk a tudományt és a tudósokat is, a 
tudomány univerzális je l lege mégis megmaradt, 
mert az evolúció eddig mégiscsak egy cél felé 
yltt. A tudomány végeredményben mégiscsak 
közös beszéd." 

A tudomány olyan mértékben tette gazdaggá 
a z emberi munkát, olyan alkotó szerkezeti for
mát teremtett, hogy több fejlődési vonalat 
alapjában változtatott meg. A munkatermelé
kenység fantasztikus emelkedése nagyon jól 
jött a széles néprétegeknek, különösen N y u 
gaton, mert ezáltal lehetővé tette a krízisek ki
kerülését vagy enyhítését. Í g y nem csoda, hogy 
az imperialista körök elég könnyen lemonda-
jjgk a gyarmatokról, mert a legjobb és a lég
i b b „nyersanyagot" a tudományos laborató
riumokban látják. Mindenféle ideológia nézetek 
ellenére a régi liberalista ökonómia, utolsó 
Perceit éli . A régi vezetőszerepek mellett a 
tudomány is mind jobban és jobban vezető 
hatalommá válik. Fejlődése szinte sorsszerű. 
Sorsszerűsége negatív irányban is mendennap 
eszlelhető: hát akkor hol a remény? — kérdezi 
Supek. ot t , ahonnan a veszély is származott: 
a tudományban. 

..Többé nem tekinthetjük a jövő t a régi tör
ténelmi erők produktumának. A modern tudo
mányok ereje olyanokká tesz, hogy lényegé-
óén önmagunk „produkáljuk" azt a jövőt . Ter 
mészetesen a potenciális valósággal párhuza
mosan." A tudomány megteremtette a perspek
tívákat. Rajtunk áll, hogy kiválasszuk azt az 
u t a t , amelyiket jónak, jobbnak látjuk. 

£• tudományba vetett hit nem azt akarja 
rf.Vjazni, hogy erre föl egyfajta „tudósok párt
ját alakítsunk. A tudománynak továbbra is 
univerzálisnak kell maradnia, mert csak Így 
^"dja helyreigazítani azt, amit rajta keresztül 

politikai inercia véghezvit t . 
..Csak arról van szó, hogy a modern tudo

mányok arra tanítottak, hogy a vi lág a mi 
£ e z ünkben van. A valóság megteremtése, sta-
Diilá tétele, a szakadék szélén, új vezetőt ke-
fes és az univerzális tudomány nem kerülheti 
H , e z t a feladatot. Tere l je szét az emberiség 
jóakarata a j övő útjából a káosz- és a terror-
"emont"! Mer t mi már nem vagyunk abban 
a helyzetben, olyan „paralizált" állapotban. 

hogy passzívan nézzük a vaiuság determiná-
lását. 

A z ember és a természet ősi egysége, a szub
jektum és az objektum egysége, arra osztókéi, 
hogy (megismerésekkel gazdagodva) a j övő a 
mi alkotásunk is legyen. A tudomány is erre 
tanít. 

I lyen szemszögből a teljes leszerelés sem utó
pia többé, nem utópista vágy — hanem ennek 
a világnak, a mi Időnknek az imperatívusza, 
mert mind a „ké t f é l " a totális megsemmisítés 
eszközével rendelkezik, és ezen túl a semmi 
van, és az nem lehet senkinek, egy normális 
embernek, fajnak, országnak, „blokknak" sem 
a célja. Éppen ezért nagyon találó Supeknak 
az a megállapítása, ami szerint a leszerelést 
tulajdonképpen az emberek „ fe jéné l" kell kez
deni! Ezért a „leszerelésért" mindenki felelős, 
és ha századokon keresztül sokan az univer
zális humanizmus hirdetői és harcosai voltak, 
napjainkban ez minden, emberi megnyilvánu
lás imperatívuszává kell, hogy váljon. 

A tudomány és a mi társadalmi fejlődésünk 

Szocialista társadalmunkat, lentről, a szabad 
termelőktől és azokon keresztül próbáljuk ki
építeni, ellentétben mindazokkal a centralisz-
tikus próbálkozásokkal, amelyek még mindig 
annyira elterjedtek, mert hogy a szocialista 
forradalom automatikusan még nem biztosítja 
az ember méltóságát és szabadságát — sok 
esemény bizonyította és bizonyítja. 

„ A mi alkotmányunk nagy lehetőségeket 
nyújt a gyorsabb társadalmi átalakuláshoz", 
mert a munkás kezdeményezésén, annak a 
munkája fölött való teljes jogán alapszik. A 
munkásönigazgatás, mint az adminisztratív 
centralizmus antitézise, olyan demokratikus 
forma, amely teljes mértékben föl tudná sza
badítani országunk kreatív erőit — és ebben 
van rendszerünk nagy vállalkozása, mert míg 
a környező centralista rendszerek kompromit
tálódtak és gátat állítottak a továbbfejlődés
nek, addig a munkásönigazgatás és a társadal
mi önigazgatás a fölébredt nép kreatív erejé
nek kibontakozását segíti elő. Csak így talál
hatja meg Igazán az elidegenedett munkájának 
igazi értelmét, és csak i ly módon tudja tudato
san kormányozni gyakorlatának azokat az ob
jekti vizálódott tevékenységeit, amelyek olyan 
önnállóságra törekednek, hogy utána (mint 
ahogy sokszor megtörtént és napjainkban is 
történik) hatalmába kerítse az embert is, és 
determinálja létét. 

Ez a demokratikus forma a tudomány igazi 
melegágyát is képezi. És még ennél Is többet, 
egy fajta utat a koegzisztencia felé. 

A tudomány e demokratikus formája előtt 
az adminisztratív centralizmus gátolta és rá
nyomta bélyegét nemcsak az ipar és általában 
gazdasági életünkre, hanem a tudományok f e j 
lődésének a lehetőségére Is. Nagy adókkal l e 
hetetlenné tették egyes vállalatoknak a tudo
mányos laboratóriumok megszervezését, és azok 
az intézetek, melyek léteztek, szintén szét vo l 
tak darabolva, adminisztratív gyámság alatt, 
úgyhogy elvesztették a gazdasági és tudo
mányos érdeklődésük orientációját és nívóját. 

„Ma, amikor égnek a talpunk alatt a gazda
sági problémák, természetes, hogy legnagyobb 
figyelmünket a tudomány szerepére öszponto-
sitjuk a gazdaság továbbfejlesztésében" — 
mondja Supek. Azonban a tudomány csupán 
szimpla leredukálása a bővített termelés ténye
zőjére, nemcsak hogy elködösltené a lényegét, 
hanem megakadályozná, hogy tényleg a prog
resszió hordozója legyen. „ A tudomány legtöb

bet akkor „segíthet", ha mind szabadabbá vá
lik alkotásaiban és ha a praktikus alkalmazása 
tudományosabb lesz", és akkor az a vízió is 
valóra válhat, amit Engels látott maga előtt, 
ohgy az emberi szellem veszi át a fejlődés irá
nyítását, annak kormányzását. ,,És ez a „hu
mánus tavasz" zöldell napjainkban. A tudo
mány eredményeinek alkalmazása megszaba
dítja földünk emberét a nehéz fizikai munká
tól, az éhínségtől, betegségtől. Sőt még ennél 
is többet fog nyújtani . . . Azonban a tudomány 
borzasztó szüleményei és azoknak az alkalma
zása szükségszerűvé teszi a humanizált világot, 
fegyverek és háborúk nélkül." 

Merre tartunk? 
A tudomány és a technika forradalma az 

utóbbi évtizedekben olyannyira fölemelte a 
munka termelékenységét, hogy a régi fejlődési 
törvények radikálisan megváltoztak. Relat íve 
elég magas életszínvonalat is magával hozott 
és szabadabb társadalmi viszonyokat a kapita
lista országokban, ami végül is oda vezetett, 
hogy eltompította a régi kapitalizmust és lehe
tővé tette a mai koegzisztenciát. 

A fölszabadult munkából kiindulva,_ új vi lá
gokat tudunk teremteni, mert az ember alkotó
erejét és viszonyainak humanízációját Ilyen 
formában csak a szocialista társadalom tudja 
biztosítani. És ez a szuperioritás a legfontosabb 
üzenete a régi világnak az újhoz! 

Megszabadulni attól a paralízistől, ami fogva 
tartja az ember kreatív erejét, visszatérni 
arról a perifériáról, ahová az eddigi történe
lem és annak determinánsai késztették. A z ál
talános emberi akció ilyen iránya a morális 
erők aktivizálását feltételezi és követeli meg, 
ellentétben a teljes passzivitással és apátiával, 
ami napjainkban annyira okkupálta az emberi
ség nagy százalékát. 

A szótlan és deperszonalizált tömegek aktivi
zálásában nagy lehetőségeket nyújt a ml mun
kás- és társadalmi önigazgatásunk, aminek az 
a lényege, hogy nem inszisztál az egyforma 
gondolkodáson és kizárja, hogy az embereket 
munkájukban és társadalmi tevékenyégükben 
„más" irányítsa, igazgassa, mintha „pirende as 
si cadaver essent" volnánk. Ez a demokratikus 
forma a vitális individuum, a harmonikus 
személy kibontakozását segíti elő, olyan em
bert próbál felrázni, aki aktív (a szó igazi ér
telmében) teremtője, formálója történelmének, 
létének és nem csupán szemlélője. 

Azonban mindezek a formák és a demokra
tizálódás felé hajló világ mellett sem lehet és 
szabad ölbe tett kézzel várnia a „megálmodot t" 
és a realizálódó aktív ember eljövetelét, mert 
ez Is csupán konkrétizációra süllyedés — és 
kizárná azokat a lehetőségeket, amelyekért nap
ról napra, helyzetről helyzetre kell harcolni. 
Mert (sajnos?) a paradox fönnáll: az intenzív 
boldogságot, boldogulást a „szenvedés" árán 
tudjuk elérni, amikor legyőztük (vagy épp 
vesztettünk, de küzdöttünk, ami ebben az eset
ben a legfontosabb) az akadályokat, nehézsége
ket. Mindez teljes emberi aktivitást követel 
és nem konformizmust, fotelokat a televíziók 
előtt, tehletetlenséget stb., stb. Nem a fönntar
tás nélküli optimizmus, megelégedés a célunk, 
különösen ebben az atomóriások és „et ikai in-
fantilizmus" korában, mert ez csak ismét (ahogy 
mondottuk) konkrétizáció lenne és megfoszta
na bennünket, kizárná a többi lehetőségeket, 
amelyek szükségszerű részei kell, hogy legyenek 
egy nemzetközi koegzisztenciának, amit győze
lemre vinni csak a béke föltételei között 
tudunk. 
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G Á L L Á S Z L Ó R Ó L 
E N T R E N O U S 
Legújabb verseskötete után 

I. ZARATHUSZTRA 
HÍVE 

Az ember hite rendszerint azért 
van, mert vele ellentétben létezik 
egy nemhit is, vagy akár fordítva: 
hne'.ien csak a hites ember lehet. 
Mindegy. 

tainaitet kategória kitűnően ki 
tudja egymást engesztelni, sőt 
nemcsnk jól megférnek kicsiny kö
zösségükben, hanem önmagukat 
mintegy szétfeszítik, széttépik. Ev
vel elkerülhetetlenné válik az inte-
lektualizmus létra nszformálása és 
megsemisülése. Minden mindegy 
lesz. 

A h i t e l en szó fosztóképzője itt 
eredeti funkcióban jelentkezik: 
hitről egyáltalán említés sincs, szem 
ben a normális jelentéssel. Nem va
gyok tartozéka a hitnek, nem húzok 
belőle hasznot, m i m más — Gál 
költészetet próbál csinálni, hiszen a 
bizonytalanság nihilisztikus tudato
sodásával erre reális alap adatott 
—, noha ide, s ez már más lapra 
tartozik, szerencsés összejátszás ré
vén jutottam. Tévedés ne essék, ez 
a mozzanat a háború előtt megvaló
sított értékekből (tehát e b b ő l az 
értékekből) semmit sem von el, de 
rendkívül je l lemző Gál költészetére. 
Míg itt az individuális költői 
idő a dolgok természetebői követ
kezően magától érthetően egybeesett 
a történelmi idö speciális válfajával, 
amely ezáltal különleges költői ko-
loritot, költőies jel leget kapott, ad
dig a későbbi mutuallzmusra ez már 
nem jel lemző. Miért? Hiszen csak 
egy megoldás vol t : az eredetileg 
létrejött amalgám összefüggésben ál
lott a valódi történelmi idővel, 
olyan értelemben, hogy az összete
vő elemek a közös ellenséggel való 
harc céljából alkottak egységet, s 
ez megszűnik, ha amaz megvál to
zott, úgyhogy a sajátos életmód a 
vulgarizálódás irányába vezet. Gál 
ekkori magatartását totális mutua-
lizmusnak nevezhetnénk, amely 
egyaránt manifesztálódott politikai
lag és költőileg is. 

A háború után a helyzet lényege
sen megváltozik, ez az állítólagos 
katarzis kora, amikor az eredeti 
mutualizmus teljesen kiveszik, és 
az újonnan felállított viszony már 
nem elégíti ki e kölcsönösség is
mérveit . Ennek a neve rossz mutu
alizmus is lehet, amire a történelmi 
idö struktúrájában beállott változá
sok, azaz a speciális (költőies) vá l 
faj kipusztulása vet fényt. Rossz, 
mert az együttélésnek olyan fajáról 
van szó, amikor az együttélő szer
vezetek számára kétes jel legű köl
csönös haszon származik: 
Villanyunk eddig négy tized volt , 
most négy egész lesz, — te még nem 

érted . . . 
Ez annyit jelent: T Í Z S Z E R A N N Y I . 
M l már nem fogunk sötétben meg

halni! 

ex 
libris 

( A számok énekelnek) 
Többet nem Idézek. Innen is épp 

elég következtetés vonható le egy 
részt az időhöz való álproblernati-
kus viszonyulásról (aki Gál-verset 
olvas, bizonyosan tud tízzel szoroz
ni: 0,4 x 10 — 4 vagy nem?!), más
részt pedig a háború előtti Zarat-
hustra-koncepció teljes feladásáról, 
amelynek bizonyos mértékben ki
tűnően megfelel t a vulgarizáló for
ma. Persze a frissen keletkezett 
helyzet téves visszakövetkeztetése-
ket engedhet meg egy előbbi költé
szeti állapot természetét illetőleg. 
Ha pedig ilyesmi meg is történt, 
azért elsősorban senki más nem, ha
nem maga Gál a felelős. 

Ügy látszik azonban ez az önkri
tika-szerű ,,katarzis" túlságosan is 
enthuziasztikusan bonyolódott, szin
te annyira fokozódó mértékben, 
hogy sokszor kétkedünk rendelte
tésében. Maga Gál is kételkedik, sőt 
beismeri egyik legújabb versében, 
hogy verséget szenvedett (elsősor
ban önmagától). 

Most megkockáztathatunk egy fe l 
tevést. M i v e l a hasonló átváltozások 

mindig száznyolcvan fokos fordula
tot szoktak előidézni, várható lesz 
tehát az, hogy némi lényegtelen 
változások tanúi lehetünk, és ismét 
Zarathusztra követőjét tisztelhetjük 
Gálban. A L e p k e v i l á g o t így 
is lehet érteni, bár ez kevésbé való
színű. Tehát a lepkevüág, a lepke
élet s általában a rövid, de tündök
lő lét hasonló megnevezései aligha 
vonatkoztathatók a háborútól inne
ni költői periódusra. A lepkevilág 
pontosan Ormuzd világa volt . 

Gál mindent megváltoztatott csak 
azért, hogy ne változzon semmi 
sem. 

Ennek ellenére talán majd meg
jelenik az Individuális költői idö 
egy eddig mellőzött kritériuma, a 
halálvárás. 

II. TOVÁBBI 
PROBLÉMÁK 
Bíbor palástot adott rá a gúny, 
s tövisből készült zsidó-koronát. 
Ügy járta meg a koponyák hegyét, 
a Golgothát. 

És sötétség Ifin a földön. 

Bíbor palástban jár a szeretet 
és bíboros a jóság megint. 
Hiába támadt volna föl tehát 
s hiába szenvedett annyi kínt?! 

A z ember rossz, az ember konok. 

Azóta is mindig sötét van 
és kétezer esztendeje már 
a bíbor és a vér rokonok. 

(Húsvét, 1938) 
Gál számára a legfőbb költői fe l 

adat a létet megalapozó költészet 
megteremtése volna. 

íme, 1938-ban tudott majdnem bon 
nefoy-s verset írni! 

A lét, a lenni tudatosodást jelent, 
szembenézést a sötétséggel. Ebből a 
költői alapállásból bontja ki Gál blb 
llai képeit — s ugyanakkor nem lesz 
a halál költője —, amelyek a 
problematikus lét kicsapódásai. En
nek alapján egzisztál egy ideális lét 
is: „Jó lenne lenni" ( A z ember min
dig egyedül van) , „ S ha kell megint 
le iz új feltámadás" 

(Húsvét, 1938). 
A Lepkevi lág c. legújabb verses

kötetében megjelenik a búcsúzkodó 
hang, leszámolás bizonyos életideá
lokkal: 

és most már mindig temetőkben 
járok kövek közt bánatos füvön 

(Vers rozsdás estékről) 
A költő most már azt adja, hogy 

nem ad semmit, azt ígéri, hogy nem 
ígér semmit: 

amit én most már müvelek 
elszakadó hadmüvelet 

a csatateret ismerem 
vesztett csatám beismerem 

vagy az elvesztett történelmi időt 
keresi: 

most elmesélem, hogy télen is 
/neve ttunk 

egykor boldogan de nincs már 
i kinek 

(Ösz) 

A hölderlini vonás, tudniillik az 
üres ég alatt való éneklés élménye 
későn jelentkezik: Gál megkísérli 
ott felvenni a fonalat, ahol a hábo
rú előtt elmaradt, ahol körülbelül a 
Húsvét, 1938 keletkezett. A próbál
kozást természetesen óriási szkep
szis kíséri, vajon ez az augusztusi 
lepkeélet képes lesz-e még a tél kö
nyörtelen beállta előtt valamit is a 
hajdani gazdaságból, a hímporból 

bármi keveset is megmenteni. A 
csatavesztés megtörtént, és vae Vic
us! 

Valójában a mostani Gál szituá
ciója kiegészíti a háború előttit, 
mintegy ideálissá formálja annak 
akkori hiányait: a történelmi idö 
struktúrája ugyan megtermékenyí
tette költészetét, ám ugyanakkor ki
fejlesztett bizonyos szociologlzáló 
visszahúzó reflexeket Is. Gál tehát 
irraclonallsta módon kettévágja a 
csomót, és ebből a felemás alaku
latból csak az értéket sírja vissza. 
Nincs ereje többé szemtől szembe 
harcra kiállni, csupán régi katonáit 
igyekszik — elszakadó hadművelet 
címén — valamiféle rendbe toboroz
ni. A Zarathusztra spontanaitása az 
irreleváns táji spontanaitáson ke
resztül eljutott csak a Zarathusztra 
igényéig. 

1) Megjelent a Téglák, barázdák cí
mű antológiában. Híd kiadó, 1947. 
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Ennek a könyvnek a legérdeke
sebb részei az első lap (Idézet János 
evangéliumából), meg az utolsó, ahol 
a szerző Megjegyzését olvashatjuk 

könyvéről . A z evangéliumi idézet 
szép költői képet tartalmaz, s kü
lön varázsa Vuk Karadzicnak a for-
ditása; a Megjegyzés az utolsó lapon 
azért is f igyelemre méltó, mert 
majdnem többet mond a szerzőről, 
mint az egész, 341 oldalas könyv. 
Megtudjuk az utószóból, miért vá
lasztotta ezt a címet: szerinte 
ugyanis a kritikus hasonlatos Ta
más apostolhoz; továbbá arról is 
értesülünk itt, hogy a szerzőnek 
még jő néhány írása van, melyek 
könyvben még nem jelentek meg, 
de ha szükség mutatkozik, s ha ő 
(ti. Jeremié) erőt érez magában ter
vének megvalósításához, kiadja 
őket. 

A z evangéliumi mottó és a je re-
miéi utószó között 341 lapon tizen
két jugoszláv íróról találunk érte
kezéseket: a szerző igen apróléko
san foglalkozik I v o Andric, Milán 
Bogdanovic, Dobrisa Cesaric, Marko 
Ristic, Vladan Desnlca és más jugo
szláv írók munkásságának egyes ol
dalaival. 

Jeremié módszere egyszerű és jó l 
ismert. Részletesen tárgyalja egyes 
írók müveit, nem annyira a saját 
véleményét közli, hanem a tudomá
nyos kutatás és az elemzés álarca 
mögé bújva az írók mondanivaló
ját interpretálja, taglalgatja, de a 
szintézishez nem jut el, eredeti ál
láspontot nem alakit ki, semmi újat 
nem tár fel. Megelégszik írók, mű
vek, alakok, eszmék boncolgatásá
val, nyilvánvaló dolgok hangoztatá
sával, s ha Tamás apostol hitetlen 
volt, akkor e könyv szerzőjét mél
tán tarthatjuk (Irodalmilag) meddő
nek. Mert 341 lapot teleírni nem 
csekély fáradságot követel , tizen
két eminens jugoszláv író művelt 
végigböngészni, nem kis munka. A 
dolgozatok azonban senkinek sem
mit nem adnak, unalmas fejtegeté
sek csupán, s a szerzővel még csak 
vitatkozni sem lehet, mert nincs 
miről vitatkozni ve l e : érdekes, egyé
ni szempontú következtetések he
lyett — egyéni szempontjai nincse
nek Is — banális megállapításokat 
találunk csak a könyvben, mintha 
nem is kritikussal volna dolgunk, 
akitől mégiscsak elvárjuk, hogy al
kosson, akinek nézeteket, attitűdöt 
kell kialakítania és önálló gondola
tokat kifejeznie. 

Jeremié tehát volt annyira óvatos, 
hogy ne hangoztasson egyéni néze
teket, jobbnak látta, hogy vé lemé
nyével (ha van) a háttérben ma
radjon. Olyan írókat választott hát, 
akiknek értékéhez nem fér kétség, 
így nem kényszerült önálló Ítéletet 
mondani, a már ismert, elfogadott 
értékelésekre támaszkodhatott. Leg 
jellegzetesebb vonása ennek követ
keztében a teljes személytelenség, 
stílusban, álláspontban egyaránt. 
Keressük, kutatjuk, de sehol sem 
találjuk azt a Tamást, akit Jeremié 
könyve utószavában emleget; mert 
szeretnénk tudni, mi az, ami ellen 
lázad, mi az, amiben kételkedik, ha 
már Tamáshoz hasonlítja magát, ö 
azonban mindenben biztos. Minden 
a legnagyobb rendben van szerinte. 
Bizonytalan értékekkel nem foglal
kozik, csak biztosra játszik. Semmi 
sem izgatja. Főleg nem izgatják a 
titkok, rejtélyek, a megválaszolatlan 
kérdések, megoldatlan problémák. 
Nem tudja eléggé méltányolni And-
rlé nyugodt nagyságát, nem mer v i 
tába szállni Milán Bogdanovlé kon
zervativizmusával, nem tud felemel
kedni Marko Rlstlé látomásaihoz, 
képtelen leereszkedni Vladan Des-
nica emberi mélységeibe, nem érzi 
Dobrica Cosió nyelvi erejét, csupán 
Mlodrag Bulatovié erényeiből és hi
báiból sejt meg valamit. Ennyi 
azonban nem elég ahhoz, hogy va
laki apostol lehessen. 

Egy vakvágányra futott szándék, 
egy meddő Igyekezet példája ez a 
könyv. Ezért jelenti a középszerűsé
get ez a név, mely címlapján szere
pel: Dragan Jeremié. 

T O M A N László 
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GARTLIC ZA 
ČAS 
KRATITI 
(Antun Soljan válogatott versei. Bagdala, 1965.) 

.,ja stojim, ne bacam, jer treba pogoditi" 
Soljan 

„poslušajte glas jednoga koji j e posumnjao" 
Mihalić 

,,sve je ovo okrutna priča" 
Slaviček 

,,Ah šta će sad 
šestorica zbunjenih ljudi van horizonta? 
Sta da rade oni ondje?" 

Slamnig 

Egyáltalán nincs szándékomban átlépni a re
cenzió határait, de mégis egy kicsit távolabbról 
kell elindulnunk e füzet felé, amit midenféle-
képptAi üdvözölnünk kell, akármilyen is, akár
milyen lenne is a válogatás stb., mivel olyan 
ritkák, árvák, mifelénk a hasonló vállalkozások 
válogatások is (Savremena poezija Hrvatske); és 
lelkesedésünk, különösen a Gartlic za čas kratiti-
ért, azt hiszem, nemcsak a provinciaiak, szerintem 
nem a legszimpatikusabb egymásnak szaladása, 
mint amilyen az a pisztolyokkal való (lásd a másik 
sorozatot) már csak azért is nem, mert pl. So
ljan besorozása, besorolása mögött koncepciót 
is sejtünk, olyan koncepciót, amilyent a leg
több kritikusunknál, antológusunknál és pano-
rámasunknál hiányolunk. (Különben egyáltalán 
nem ismertem a Bagdalát, a kritikusoknak e 
fordításokra és a kivitelezésre tett elmarasztaló 
megjegyzésein kívül. N o , de ez most nem is 
idevágó.) Mondom, mégis egy kicsit távolabb
ról kellene elindulnom, hiszen még igen keve
sen, igen kis mértékben tudtak szembenézni az
zal a problémával, amit ez a költészet, gondo
lok itt a Krugovival induló generációra (P rev -
Jatna generacija), hozott, jelent, amit ez a köl
tészet ma és általában jelenthetne. Persze, ne
künk sem feladatunk ez alkalommal és több
nyire a vele való farkasszemet-nézés, mivel lé
nyegében nekünk mégiscsak egy kicsit távol-
esó területről van szó. (Annak ellenére, vagy 
éppen azért, hogy nekünk igen szimpatikus v i 
lág és ebben a „szimpátiában" végső ideje meg
mondani, nincsen semmi különös, misztifikálni 
való, mint azt egy pár tájékozatlan, i l letve tu
datlan vélte stb., mivel csak általában a köl
tészet helyének, küldetésének, sorsának keresé
séről, figyeléséről, jelzéséről, bizonyos tapo
gatózásáról van szó, lévén fiatalok, ami lénye
geben, persze és több mint valószínű, még a 
yégső állásfoglalásunknak, ennek a ,,trula kobi-
lanak" ki tudja majd melyik felén is lesz: fe l 
adatunk, mivel külön is objektíve a jugo
szláv költészet egyik ütőeréről van szó, ennek az 
állásfoglalásnak, hozzá való szituációnknak, is
mét csak általában, lázas keresése, előkészítése, 
megteremtése.), amit csak annyira s azért 
érintünk. hogv valamennvire mégis behelvez-
zuk valahová Soljant, a költőt. Es persze azért, 
mert ez csak most látszik, látszhat egy kissé 
tisztábban e kötet, e sorozat után, szerintünk 
sgy olyan generációról van szó, amelyik a fia
talos, (de annyira, annyira sorsdöntő) gesztusok 
kinövése után, hirtelen szétszóródásuk. széthul
lásuk, magukra maradásuk (Soljan új regényét 
ennek az illusztrálásaként is értelmezhetnénk, 
Jgy messziről) jelentős egyéniségekké való f e j 
lődésük után válik csak igazi generációvá a 
Jogalom egyfajta, új értelmében, mégpedig úgy, 
n o g y a közöttük való különbségek éppen azok, 
amik legtöbbször lényegtelenné válnak, kell, 
nocy lénveT+elenn* válianak. méfjha a princí
pium Individuationis központi marad ls, akár 
startukon, persze csak már most úgy központi, 
hogy mégsem az. mert már beteljesült, be kel
tett, hogy teljesüljön. Mi most mindössze csak 
annyit szeretnénk lejegyezni, jelezni, hogy 
milyen tökéletesen, i l letve tisztán, erősen, félre
érthetetlenül megfogalmazott ars poeticáról van 
szó és vol t ls szó mindig, már a kezdetben is. 
(Már a start-versekben is tisztán, hidegen, vég
legesen csillog, üt egy-egy sor, poén ) s hogy a 
kritikusok legtöbbször éppen azokon a mel lé
kes jegyeken, hajtásokon gyakorolnak, gyakor
latoznak, kevesen állnak meg véglegesen és 
egyedül, annál a lénveges és tiszta pontnál. Dll-
lam*nM (. *<st t bitan trenutak" — Sl?i"iček), 
»mit Segedin sejt („briga za ono što je bitno" 
—mondaná), de csak ielez és nem hőköl tor-
Pan meg, pedig egyedül ezt kéri, kérheti, ez 
a költészet, ez a lényege, habár még az a tudat 
ls, hogy persze nem is állhatnak, torpanhatnak 
meg ott, még csak véletlenül sem pl. a kriti
kusok, mivel azzal talajuk húznák ki, küldeté

sük sorszerűségétől, tragikájától lennénk meg
fosztva, befejeztetve. Igaz, ez azért mégiscsak 
megtörtént verseikben, egyfajta kicsapódás for
májában, pengébe, tűbe, kristályosodásba, mi
vel verseikben mind több az az egy-egy „kate
gorikus" sor, poén, cím vagy aforizma, és még 
abból a jelenségből is csak erre olvashatnánk 
vissza, hogy pl. Soljan jóformán abbahagyta a 
versírást, Mihaliénál (a legnagyobb költőnél) 
meg, a jobb kifejezés híján, a szürrealista va
riációk, ellenpontok kedves játékának elszapo
rodását, végtelenségét figyelhetjük meg, Sla-
mingnál szintén egyfajta ironikus játékra ítélt-
séget, Slaviceknél az utcára szorulást, utcára 
rckedést, Pupaöió vakító tisztaságát modorosság 
váltja fel, Gotovae konstrukciói meg sokszor, 
egyfajta, nála természetes érzés mellett, eről
tetett, mesterkélt: tehát mindannyiuknál mind 
több a nem egzisztenciális, azok a bizonyos so
rok meg már-már ismétlődnek. A m i nem j e 
lenti semmiesetre sem azt, hogy mi elvetjük, 
kifogásoljuk azokat a kritikusokat (bár lenne 
több), panorámasokat, akik a nyelv („nye lv a 

nyelvben") mondjuk, az idő vagy a mediterrán 
felől közelednek hozzájuk, nem és nemcsak 
azért nem, mert nélkülözhetetlenek egy alap
hoz, civilizációhoz, kultúrához mégiscsak, ha
nem azért, mert pl. Zuppa ugyanolyan közel 
van a lényeghez, a lényegeshez, vagy még kö
zelebb, mint Segedin, amikor ezt írja: , ,Mogli 
bismo sada utvrditi da j e eventualno rešenje 
toga pitanja, štoproblematizira spor koji v idimo 
kako u poezij i nastaje zbog potpuno kontra
diktornih intencija koje su jo j imanentne, mog
li bismo utvrditi da j e moguće rešenje toga spo
ra zapravo u temeljnoj nemoći same književ
nosti, koja. Izgleda, unatoč tome što u njoj pos
toji intencija da prevlada problematski odnos 
s vremenom kao problematski, ipak u sebi sa
moj nema mogućnosti za to predvladavanje, pa 
se ta stalna intencija književnosti da prevlada 
problematski odnos prema vremenu u stvari po
kazuje kao jedino dovoljna da taj odnos kao 
problematski — održi ." 
(I l l ik megjegyeznem, ennek a költészetnek sem 
vagyok, lehetek tökéletes ismerője és sejtéseim, 
meglehet tévesek, konstrukcióim, vázlatom 
azért, meglehet, erőltetett.) 

Soljan versesfüzeteit (Na rubu svijeta 195G, Iz -
van fokusa 1957) igaz már indulásunkkor ismer
tük, de egészen Idáig nem említettük a költőt 
Írásainkban, annak ellenére, hogy a horvát köl
tészettel, különösen Gotovaccal igen sokat fog
lalkoztunk. Sőt később sem, amikor Mihailé, 
Slamnig, Slaviéek, Pupacié, Krmpot ié és a Raz-
log költői is sorra kerültek már több ízben is. 
Mindössze két, az antológiákban szereplő verse 
élt tudatunkban: a Bacac kamena és a Kra l j . 
Persze, ezt nem mint valami komoly mulasz
tást rovom fel magunknak, hiszen a Symposio-
non kívül egyetlen horvát költőről sem írtak 
erre mifelénk, és maguk a horvát kritikusok is 
csak éppen megemlítik verseit, prózáján in-
szisztálva. (Habár mellesleg jegyezzük meg, ar
ról sem jelent meg tudtommal lényegesebb írás, 
hogy a kritikus Soljanról ne is beszéljünk.) 

Ma ellenben már úgy gondolom (ez nem j e 
lenti azt, hogy véleményemnek véglegesnek kell 
lenni), hogy nemcsak a fiatalokra, hanem pon
tosan a fent említett költőkre is gyakorolha
tott bizonyos hatást, s nemcsak mint szerkesztő 
és Eliot-fordító. 

A Gartlic za cas kratiti első olvasása után az 
a váratlan, meglepő felfedezésünk, hogy egy köl

tőről, egy erős költőröl van szó, hogy a verses
kötet áll, tökéletesen egzisztál és megjelenésé
vel egy egész sor verseskönyvet, költőt, akik
kel az utóbbi időkben találkoztunk, amikért, 
akikért lelkesedtünk egészen más megvilágítás
ban kellene szemlélnünk. Olyan egészségesen 
tud sugározni, hogy kétségtelen, egy egész rakás 
mimelést megsemmisít, diszkvalifikál. 

És milyen sok ez már egy kis füzettől. 
Ez alkalommal csak egy érdekesnek ígérkező 

problémát érintenék. 
Miért szakadt meg ilyen korán, váratlanul ez 

a költői ópusz? Vagy egyszerűbben, miért irt 
i lyen kevés verset a költő, hiszen egy-egy sza
batos, mondhatnám, közönséges verse, annyi ha
mis poétikai dilemmánkat tesz feleslegessé, azon
kívül, hogy mindegyik verse a lényeges pontra 
törő? Miért tért át a prózára? Talán az a lé
nyeges is éppen e kérdés mögött rejlik. 

Mitológiája, hűvös mitológiája, nyelvezete, 
rekvizituma igaz mindig a próza határait sú
rolta. Soljan, úgy tűnik, olyan egyszerűen, tisz
tán látta a költészetnek, verseinek feladatát, al
kotásaiban olyan meredeken, szigorúan, erősen 
közeledett affelé, hogy máris a bevezetőben em
lített (az egész generációra lényegében jel lemző) 
határon, falnál találta magát. A mitológia bőví
tése, kiépítése pl. komoly alibit jelenthetett vo l 
na neki is, mint ahogy valamilyen formában 
többi társai is ezt az alibit választották, lénye
gesebb engedmények kényszere nélkül, sőt. 

Apol lói kultúrája, öntudata, az apollói e le
mek idézte hasadás nem állt meg félúton, nem 
engedett me>í tulaidonképrjen semmiféle további 
játékot, mintha végzetes lett volna. Igaz, a dio
nüszoszi elem, rímeiben, metsző szellemességé
ben, humorában, a szavakra, mondatokra, ver 
sekre törő erejében beépítődött. A z újabb, De-
loban megjelent verseiben el is tűnik a mito
lógiai keret és ez még meztelenebb nyelvezet
hez vezet. A mitológiai keret különben előbbi 
verseiben sem volt olyan lényeges. Mondjuk, a 
Kraljban is csak az utolsó, a kereten kívül levő 
két sor a lényeges: 

„ i ja da svako jutno dižem utege 
da budem jak u nepoznatu svrhu." 

Azt a bizonyos lényegest és egyben határt, fa
lat egészen egyszerűen, szimplán szeretném i l 
lusztrálni egy hosszabb, a Jednogodišnjem dje
tetu című versből vett idézettel: 

„ A l i brzo ćeš odrasti, dijete moje, pod 
/higijenskim nebom 

I vidjeti da nema razloga da za vladaš svijetom, 
Svijet se bez tebe kreće ko tačan mehanizam. 
Sto njemu treba tvoj urođeni odvratni 

/optimizam? 

Zašto si zapravo potreban, nitko ti ne kaže, 
Vjerovatno tek zato da budeš pregažen. 
I tek kad to shvatiš, postat ćeš zaista moćan, 
Pravu ljepotu poklonit će ti očaj. 

Kad saznaš da vještina života nije u vještini 
/vladanja 

Bit ćeš spreman da graciozno podneseš 
/stradanja 

I da se zaista u ovom svijetu probudiš, 
Pogledaš oko sebe i ne poludiš. 

Kad se prestaneš stidjeti svojih razočaranja 
/i mora, 

Kad bez straha ne poslušaš što ti se naređuje, 
Tek onda možeš reći da pobjedjuješ. 
Samo u porazu, izgubljen, tisuća puta ranjen, 
Naći ćeš svoiem rođeniu nekakvo onravdanje. 
U očaju, sputano, ugnjeteno, sa nemoćnim 

/bijesom, 
K o ruža će procvjetati tvoje ružno meso." 

Hogy milyen filozófiai hatásokról, divatról le 
hetne itt beszélni, és azok elbírálása most nem 
a mi feladatunk, célunk, mivel ahogy említet
tük, csak recenziót számítottunk írni. 

Ennél a fal. pontosabban határszituáeiónál 
meg kellett állni a költőnek, prózára vált és kö
rülírja, leírja ezt a helyzetet, szituációt, ábrá
zolja. Illusztrálja, példázza: képet ad, mondjuk 
az imaginárius szigettel, rövid kirándulással az 
imaginárius kis cigánylánnyal. De érdekes meg
figyelni, prózáiáoan sem hagyja el poénjait. P l . 
idézzünk a Ciganficu tko traži végéről, mintha 
valamelyik versét olvasnánk: 

„Znao sam da sam prihvatio kraljicu tame . . . 
Ipisujem se gospodo, zauvek iz staleža i re
dova. N e bježim, nego preuzimam u svoju ruke 
vlastitu sudbinu. Odustajem od vaše svjetlosti, 
vaše geometrije, vašeg dezinficiranog života. P o 
cijenu bolesti i smrti, odustajem od bolnice i 
vašega života. Opredjelujem se, kad se već mo
ram opredjelivati, za tamu." 

Tolnai Ottó 
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SZIGETRŐL 
ötödik levél et ego in arcadia fui 

Kedves Sol, 
biztos kérdezed, miért, kinek ez a levél, amikor már úgy sincs 
rá egyikünknek sem szüksége. Hiszen a gránátalma jegyében 
(milyen .hevesen, milyen hevesen) indult barátságunk, az a kínos 
és főleg felemás két-három ív után, már úgyis régen oda. Ahány
szor csak megemlítenek, vagy meglátlak, mintha vasmacskát 
dobnának gyomromba. 

A gránátalma (azóta mondhatnám: unszimpatikus egy gyü
mölcs) nem. repedt fel, elfonnyadt, lefolyt az ágakról. 

Igaz, mindez valami tapasztalattal is járt, de hát egye meg a 
fene stb. 

Tényleg, mit is jelenthet most meg ez a mániákus levél-hul
lám? 

Mondjuk, talán még azt akartam veled tudatni, hogy elutaz
tam. És hogy tudom, annak ellenére, hogy ez az utazás végze
tes is egy kicsit, mégis csak szaltóra hasonlít, félek, ugyanoda 
esek vissza: Ábrahám, amikor legcsendesebb, legszebb volt a ten
ger, amikor az a fehér márványoroszlán már-már lépkedni kez
dett a vízen, elszellentette magát. 

Valami már az induláskor nem volt rendben. Akár előbbi uta-
inkon. Emlékszel, egyszer tű nélkül indultunk messzire. 

Higgyük azt, hogy most is valami egészen egyszerű dologról 
volt szó — és kész. Ennél is tovább menni már tényleg nagyon-
nagyon felesleges volna. 

Igen, pl. emlékszel, már évekkel ezelőtt is, ha útra keltünk (Ha 
útra keltünk! Jó. Hagyjuk tényleg a fenébe, hiszen mi sosem 
„keltünk" útra. Ezt már végső ideje bevallanunk. Még ha többé 
te sem térsz vissza „ d u d v a t a r t o m á n y u n k b a". Persze 
azért Józsuánk originalitása mégiscsak útra kelésünkben van: vé
gül, azt hiszem, mégiscsak kivágta magát, azt hiszem, pontosan ha
lálgörcséből rúgta ki autentikusan magát, ahogy azt az az öreg 
senkiházi mondaná, tudod. Csak, látod Sol, tényleg, hogy a fene 
enné meg, (Slovszkij egész fejezetet szentel S z é p p r ó z á j á 
b a n szigetünknek: „ A távoli sziget, melyet valaki meglátogat, 
álmaiban előre sejt vagy képzelete alkotja meg, igen gyümölcsöző 
téma, megtermékenyíti az irodalmat... Sancho „szigetre"-érke
zésének komikumát hangsúlyozza, hogy szárazföldön, szamárhá
ton ér oda, amit sem ez a naiv parasztember, sem a művelt lovag 
nem vesz tudomásul..."), mindig baj volt toalettünkkel, toalett-
szereinkkel. 

Lótnak sikerült először valami kis táskát szereznie. Aztán meg 
neked. De ha jól tudom, te is megálltál annál a német borotva
készletnél. Berlinben vásároltad, egy szép lány szolgált ki, ő volt 
az első szép lány a szláv stewardessek után. Biztos említettem 
már, Lót azóta késsel, teknősbékanyelű késsel borotválkozik. 
Szép kis fürdőszobájuk van, tussal. 

Es toalettszerei is hirtelen megszaporodtak. Például félliteres 
MOUSTACHE eau de cologne-t láttam tükre előtt. Pepita dobo
zán cilinderes, monoklis alak. Különösen érdekesen oldották meg 
monokliját. Ahányszor csak benyitottam a fürdőszobába, mindig 
megtorpantam a monoklis MOUSTACHE tekintetétől. 

Mégis meg kell kérdeznem, Sol, jártál már kártyavárosban? 
En Lóték után mondhatom, igen. Szkopjéban érezhették hason

lóan magukat az emberek. No, de erről majd egyszer máskor, 
vagy mondjuk, mosolyogva, majd az egyik következő levélben. 

Ahogy elváltunk, mindegyikünknek egy-egy amerikai fogpé
pet, szappant adott. 

Józsuénak egy pakli kubait is. 
Elloptam Józsué egyik vörös pipazacskóját: a L. Roux-ét. A 

ROFP zöldje azt hiszem, Ognál maradt. Csigákat, fekete kavicso
kat gyűjtök benne. 

Érdekes, már évek óta nem érdekelnek az olajzöld kavicsok. 
Ezen a kis méregzacskón kívül más nincs is nálam. Ügy látszik, 
kiváló nudistának bizonyulok. Persze ez természetes is lenne 
gőzfürdőnk, a h u l l á m z ó B a l a t o n után. Hallottam, sikerült 
az egyik kis halászfaluban valami gyógyírt szerezned reumádra. 

Valamelyik nap Ábrahámékat láttam a sziklákon. 
öreg Kentaurok! 
Tényleg éppen úgy ugráltak, mint a kecskelábúak. Fantaszti

kusan áll a mezteleneknek a szakáll. Ezt még sosem figyeltem 
meg. Milyen harmonikusan, szigorú szabályossággal van elosztva 
az ember testén a szőrzet. Szakáll nélkül mindez felborul. 

Mondom miért említem mindezt. Sosem éreztük könnyedén, 
egyszerűen, természetesen magunkat utainkon. Még ezen a „vég
zetesen" sem. 

Vagy fogkefe, hálóink nélkül, vagy mondjuk, fehér ingben, 
vagy ahogy Józsué dalolta Negyedik énekében: kisolló nélkül in
dultunk mindig útnak . . . 

A kikötőben találkoztam azzal a horvát íróval. Azt mondta, 
nyáron itt lakik. 

Milyen friss ez az ember. Mindjárt gyorsan, kedélyesen 
mondja azt, amit gondol. 

Kérdeztem, mi történt ott a sírnál. 
Azt mondta, a temetőben az ember megfeledkezik a jó földi 

konvenciókról, valami túlvilági hangulat lebegi körül, elveszti 
inerciáját, és persze mást is talál mondani, mint amit ajánlatos . . . 

Tíz évvel idősebb nálunk, de félek fiatalabbnak tűnik. 
(Sol, nekünk sohasem volt rendben sem a testi, sem a szellemi 

higiéniánk.) 
Sziget című novellája jutott eszembe. Ha jól tudom, németre 

is lefordították. 
Direkt amerikai prózájában mind több a német imagináció. 

Persze, még mindig csodálatos a kettő közötti egyensúly. 
És már ő is maga van. Igaz, még egy kicsit patetikusan dekla

rálja, de már egyedül van, egyedül ez a víg kedélyű, szellemes 
ember: t á n c o s , ahogy Zarathustra mondaná. 

Megkérdezte, hogy a fenébe kötöttem meg a nyakkendőm. 
Nem mesélhettem el neki, hogy ez a k o c k á s k a m á s l i 

anyaga, hogy ebből Asának kalapja is van, nemcsak kamáslija, 
kis kerek kalapja is, csak nem viseli, pedig istenien áll neki, meg 
hogy sálja is van ebből az anyagból... 

Délután itt száguldott el motorcsónakjával a sziget mellett. 
Sol, még mindig szégyellem magam, utolsó leveled miatt. „Az

zal a horvát íróval köszöngetni kezdtünk, amióta elcsalta egyik 
lányomat és két barátnőjét csónakázni. Rájuk költött négyezer 
dinárt, nem csinált semmit, mert mind a három nő foglalt volt 
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már. Amikor visszatértek, szétrebbentek. Három napra rá egy 
barát jávai és két német lánnyal ismét beállított. A sors úgy 
akarta, hogy a lány, az övé, ismét rám ragadjon. Azóta nagyokat 
köszönünk egymásnak. Egy pénteken kora hajnalban (a városban 
aludtam ugyanazzal a lánnyal, akit csónakázni vitt) egy tera
szon üldögéltem s az újságot olvastam, amikor beállított, nagyot 
röhögött, ahogy észrevett bennünket. Azután ő is beletemetke
zett újságjába s elejétől végig elolvasta." — írtad. 

Ja, majd SIDNEY TANNENBAUM-ról, a kis rövidlátó ame
rikairól mesélek neked. 

Személyesen nem ismertem. Jeremiástól hallottam róla. 
Juditot, a csöpp Juditot juttatta eszembe Sidney Tannen

baum. Juditot, ahogy az egyik velencei képtár padlóján ülve, 
méregzöld, elől félig cipzáros szoknyája alá húzza retkes kis lá-
br f ^ záróráig nem veszi le tekintetét valamelyik détailról. 

Akár Sidey Tannenbaum is írhatta volna Judit könyvecskéjét: 
a D é t a i l o k a t . 

Az Azúr-parton, körülbelül egy évig, rendszeresen, napról 
napra regisztrálta sárga füzetébe a tenger színét. Naponta há
rom négyszer is. Minden egyes l e í r á s k o r , két-három oldalas 
egy-egy befejezés, fejezet, tán még valami choros, vagy ponge-os 
versnek is nevezhetnénk őket: a víz színe tulajdonképpen más
más. Nem olvastam el végig, de azt hiszem: ez minden. Talán 
még egy-két Tintoretto-détail, egy falevél, egy kis teret elvá
lasztó fal sötétvörös árnyéka. Egy fajta figuralitástól, sznobiz
mustól, olcsó feminis kliséktől neki sem sikerült egészen megsza
badulnia. 

Milyen szemtelenül csak szépet lát. Sol. ebben van valami 
utálatos. Mennyire hibáztunk, amikor a rúttal kacérkodtunk, hi
szen ha a szépre feküdtünk volna, sokkal nagyobb effektust ér
hettünk volna el! Kis angazsáltnak neveztem mindig, mert na
gyon-nagyon jól tudta, miért nem az. 

Miért nőtt meg falevele olyan hatalmasra, miért borította el 
az egész világot, miért ragadt a napra. 

A boulogne-i erdőben olvasgatott hajnalban, és délután, 
mindjárt, ahogy lement a nap. Nekem is küldött egy falevelet a 
szürke füzetbe. A széle már egész sárga, viszont a közepe még 
teljesen friss, és ahogy látom, így is marad, hiszen már több 
mint egy éve nálam van. 
Egyik hajnalon egy szimpatikus fiatalemberre lett figyelmes. 
Valami szobrot fényképezett. Éppen háttal guggolt, fényképező
gépén keresztül figyelve a kis patinás mellszobrot. Megfordult, 
de rögtön vissza is kapta fejét lencséjéhez. Egész délelőtt ott 
guggolt, ugrált, szaladgált a szobor körül. Judit több mint tíz 
exponálást számolt meg. Érdekes, egyáltalán nem tűnt nevetsé
gesnek a fiú, olyan odaadással, figyelemmel csinálta mindezt. 

Kicsit nagy fülei lehettek, de csillogó fekete haja szépen rá
juk hullott és csak még szebbé tette fejét. Vékony, hosszú gal
léros, világos ingben, nyakkendőben, majdnem fehér zakóban, 
pepita nadrágban volt. Kisujján két gyűrű is csillogott. Judit 
még sosem látott az emberek kisujján két gyűrűt. 

Szokatlanul hosszú, vékony ujjai voltak. Mintha azok is lá
zasak lettek volna, akár az arca. Hosszú sápadt arca. Ha neta
lán nyakában csüngött egy pillanatra a gép, ujjai egymásba kul
csolódtak, egymást tördelték, mintha a kis torzó előtt imádkoz
na. Judit csak később vette észre, hogy a szobor orrától egész 
leig, az álla is, le volt ütve. 

A fiúra, Józsué terminológiájával élve azt lehetett volna 
mondani, hogy homorú. (Csak én teszem hozzá, hiszen a szobrot 
sosem láttam: a szobor is konkáv volt. Ezt mindig elfelejtettem 
megjegyezni nekik). Minden alkalommal, ahogy helyét változtat
ta széttárta karját örömében, exponálás előtt mintha megélledt 
volna szobra, mintha auréola kezdett volna forogni rajta. Vagy 
félrehajtotta fejét és sokáig szigorúan, gyanúsan nézte. 

Judit nem győzte kivárni, hogy elmenjen végre. Gyorsan a 
kis torzóhoz futott, hogy lássa, mi azon az a csodálatos, de a leg
rövidebb időn belül meg kellett állapítania, hogy egyedül kö
zönséges hétköznapiassága, jelentéktelensége, szürke kicsisége, 
közönséges terméskőtől való árnyalatkülönbsége lehetett csak 
az, amit annyira csodált, istenített a fotoriporter. 

Délután is ott volt és egész éjszakáig fényképezte a szobrot. 
Ott volt hajnalban is. És megint délután. És megint hajnalban. 
És megint délután. És megint hajnalban. 

Egyik hajnalon egy aranytű csillogott nyakkendőjében. Arca 
néha lázasabb volt. Ujjai néha már-már kitördösték egymást. 
De napról napra, hétről hétre ugyanolyan álhítattal szorgosko
dott a mohás torzó körül. 

_ Akkor, egy délután, nem volt ott. Judit szörnyen megijedt. 
Félt, többet nem fog eljárni a fiú. Félt, többé nem fogja látni. 
Pedig már napok óta készült megszólítani. Pedig már a fiú is 
többször, mind hosszabban nézett fel rá, nagy-nagy lázas sze
mével. 

Másnap már napfelkelte előtt kint sétált Judit. A fiú is el
jött. Igaz, pár órával később a megszokottnál, de ott volt. És ér
dekes, most sokkal nyugodtabban szemlélődött. Sokkal hosszab
ban nézte Juditot is. 

Délután egy pillanatra mellé is ült a padra. így ment ez hó
napokig, összebarátkoztak. Együtt játszottak a torzó körül. Már-
már mintha Judit is felfedezett volna valami különös vonást, 
détailt a kis szobron. 

A fiú csak annyit mondott, hogy árnyéktanulmányokat ké
szít, ezerötszáz fölvételből álló albumot. 

Később két-háromszor együtt is aludtak. A fiú hosszú, vé
kony lábai mindig lelógtak Judit fekete vaságyáról. A gyerek 

arról mesélt, hogy árnyéktanulmányai senkit sem érdekelnek, és 
főleg nem azokat, akik fizethetnének is érte. De ő ezt megérti 
és tudja, hogy ennek így kell lennie. Ezért már évek óta vala
mi igazi foglalkozást keresett magának, amivel egyben szabad
idejét is biztosíthatná. És elmesélte Juditnak, hogy ő tulajdon
képpen: akrobata. Minden héten egyszer fellép a cirkuszban és 
olyan veszélyes számokat vállal, amikkel egész hét szabad időt 
vásárolhat magának, elég filmet, papirost, vegyszereket. Judit 
tapsolt örömében. Nagyon tetszett ez a különös kombináció. Még 
jobban megszerette a fiút. 

Az ezerötszázadilk kép után is tovább folytatták a stúdiumot. 
Judit kérte, vezesse magával öt is egyszer a cirkusziba. A fiú til
takozott. Arról mesélt, hogy újj abban még hálót sem feszítenek 
alá, és hogy fél, Judit nagyon meg találna iljedni és fél, talán 
még maga is megzavarodna jelenlététől. 

A fényképek már lassan Judit kis padlásszobáját is elárasz
tották. Már alig lehetett ágyra férni tőlük. 

Akkor egy napon többé nem jött a fiú a boulogne-i erdőbe, 
a kis konkáv torzóhoz. 

Judit sokáig várta hajnalonta és délután, egész éjfélig. Az 
tán meg Párizs utcáit kezdte róni. Minden teraszt, kávéházat, 
műtermet, stúdiót tűvé tett érte. 

Míg egy reggelen kávéscsészéje mellett a reggeli újságban 
meg nem pillantotta a fiú fényképét. Évek óta körözött betörőt 
fogott el a párizsi rendőrség. 

Sol, így ismerte meg Judit Ábrahámot, Nem tudom, mesélte-e 
már valaki? 

Juditból és Sidney Tannenbaumból biztos egy alakot csiná
lok majd, hiszen már magam sem tudok különbséget tenni köz
tük: egyformán mászkálnak a világban. 

Tudod, Sol, nekem elsősorban is terápia róluk szólni. No, 
meg hát mi is mindig hasonlóan szerettünk volna mászkálni a 
világban, de Juditnál és Sidney Tannenbaumnál is mintha egy 
csöpp hibbanás, billenés lenne. 

Tegnap, ahogy kinn a sziklákon elnéztem Józsuét, azt gondol
tam, tán Józsué fejében is hintázni kezdett valami. 
Kicsit messze voltam tőle, de mintha azt hajtogatta volna, hogy 
hinta-palinta. Juditra, Sidney Tannenbaumra hasonlított egy 
pillanatig Józsué. Már egy hete valami nagy darab fehér kővel, 
sziklával bajlódik. Éppen lefutott a vízhez. Mintha nem látta 
volna, mintha üvegbe ütötte volna az orrát. Előbújtam a bokor
ból, megvizsgáltam a sziklát. Teljesen fehérre kaparta már kör
meivel. Tobozzal, hársfavirággal rakta körül. Mondom, Sol, jól 
láttam: rászaladt a vízre. Mint a jégre. Éppen lement a nap. A 
víz tökéletesen kisimult. A szomszéd sziget titokzatossá vált. Az 
ember megkívánta, hogy elmenjen a vízen. Megkívánta, hogy 
kijusson valahová, ahol minden olyan szép sima fekete a vég
telenségig, ahol maga marad fekete tükrével, akármerre tartson 
is, mert talán egyedül ez a fájó érzés, amihez gyengék, gyávák 
vagyunk, csak ez a gyógyító vagy legalábbis edző. Másik pilla
natban meg már úgy tűnt, egy szikrázó, fordított tükör az egész: 
talpára ragadnak a csillagok, sebet hagynak. Józsué szeretett 
volna beállni ennek a végtelen „fekete tónak" a közepébe és le
hajtani a fejét. (Jobban szerettem hosszú hajjal. Ügy nézett ki, 
mint egy kopasztótálból kiugrott sárga tyúk.) 
A harmadik, negyedik lépésnél szakadt csak be. Először bokáig, 
azután térdig, derékig. 

Azóta megint nem mozdult a kő mellől, összebarátkozott egy 
éleszöld gyíkkal. Ügy látom, a gyík színe jót tesz Józsuának. 
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Torka intenzív pihegése, azt hiszem, könnyen fordulatot idéz
het elő Józsuánknál. 
Sol, mit gondolsz, Józsué megtalálta a módját? Nem tudom Sol, 
de én mégis azt hiszem, Józsué megtalálta a módját. 
És láttam Mózes véres hátát is. Nagy oszlopunk csenevész csa
vart gerince. Nem szeretnék vele maradni. Kis kecske. Szar
vai szépek. Igaz, karcsúbbak a kürtnél. Sípok maradtak. Kis gu
mó öklével, akár Asa (aki paplana sarkát veri álmában) a ten
ger sarkára ütött és azt mondta, Józsué után: itt szigetnek kell 
lenni és szigorúan körülnézett. És át is hajóztunk nagyokat ne
vetve. Lementünk a bárka fenekére. A fedélzet kis ablakaival 
szemben voltak a padok és a sziget szakácsnőinek nagy, dagadt tér
dei, mint valami hatalmas, ijesztő lila polipok ragadtak az abla
kokra. Fél szemeik nedvesen csillogtak durva szőrzacskóikban. A -
szalt szilvákká száradtak nyelveink, mire partot értünk. A három
szögletes nap aureolát csavart metszett levegőből, jeges harmat
ból lábaink köré. 

X X X 

Sidney Tannenbaum éppen Törökországba utazott, amikor a vo
natban beszélgetni kezdett egy lánnyal. Tulajdonképpen nagyon 
megtetszett neki. Talán Törökországban várhatta ezt a típust. 
Vagy nem? Sidney Tannenbaum nem ismerte el semmiféle egzo
tikumnak a létezését. Az országok, a tájak között sem ismert 
el semilyen különbséget. Mondhatnánk, a mindentlátók a va
kokkal szomszédok. 
Megtudta a lány nevét. Darinkának hívták. Kis, telt, fekete, vi
dám lány volt Darinka. Szeretett moziba járni. Az egyik zemu-
ni gyár étkezdéjének volt pénztárosa. Azt is megértette Sidney 
Tannenbaum, hogy Zemun közvetlenül a főváros mellett van, 
s csak egy vagy két folyó választja el őket. Amikor a lány leszállt, 
sokáig integettek egymásnak. Sidney Tannenbaum talán még 
tovább is, mint ameddig láthatta rossz szemével a lányt. A vo
natban újabb emberekkel, lányokkal ismerkedett meg, s egészen 
a „mozgó" Szkopjéig megfeledkezett Darinkáról. Szkopjéban ki
szállt, le-föl sétált a gyors folyócska partján. Még az este elhatá
rozta, visszautazik Zemunba.. Vissza is utazott és egy egész évig 
ott hánykolódott Belgrádban, az egyetemista városban. Ott is
merte meg Jeremiás az olvasóteremben. Barátja megkérdezte 
tőle, nála aludhat-e Sidney Tannenbaum. 
Egy nagy kopott, kartonbőröndöt hozott magával. Mása nem is 
volt. Pénzkötegét az éjjeliszekrényre tette, lenyomatta a hamu
tálcával és csak néha-néha tett közülük a zsebébe egyet-egyet. 
A bőröndöt sosem bántotta. Jeremiást éppen ezért mind jobban 
kezdte izgatni, mi lehet benne. Kinyitotta. A hatalmas bőrönd 
majdnem üres volt.Egy nagy köteg zsineg, egy három-négy ki
lós fehér stanicli és tíz-husz kis színes doboz volt benne. Semmi 
más. A dobozok üresek voltak. Amikor legközelebb ott aludt, 
Jeremiás érdeklődni kezdett a bőrönd tartalma iránt. Megkér

dezte tőle, mit tart abban a zacskóban. Sidney Tannenbaum szó
rakozottan jegyezte meg, hogy sót . 
Jeremiás most már tényleg zavarba jött. Napokig fúrta oldalát a 
s ó. Üjból faggatni kezdte a „csendes amerikait". Megkérdezte, 
miért cipeli magával a sót, amikor ma már a világ minden 
tarkában kapható. Azért, felelte szórakozottan Sidney Tannen
baum, mert ez S a i n t L o u s - i só. Jeremiás alig várta, hogy 
elmenjen. Azonnal a bőrönd mellé térdelt és megízlelte a sót. 
Nagy csodálkozására semmilyen különbséget nem tudott észlelni 
só és só között. Nem bírta tovább.Első alkalommal egészen komo
lyan kifagatta bőröndje titokzatos tartalmáról. Sidney Tannenbaum 
egy csöppet sem lepődött meg. Egyáltalán nem látszott, hogy va
lami különös, szokatlan dologról mesél. Egyszerűen és röviden 
magyarázta meg Jeremiásnak a bőröndje tartalmát, „toalettsze
reinek" rendeltetését. 
Jeremiás még ma is valami titokzatos képletet lát ebben. A 
S a i n t L o u s - i só teljesen fejére ment Jeremiásnak, akár Já
kobunkat a p a l a c s i n t a s ü t ő . Mennyire szeretett Jeremiás 
Sidney Tannenbaumról mesélni. Sötétkék, pöttyes alsónadrág
járól, az étkezdében kerekedett bonyodalmairól, közös fürdésük
ről, Hamburgban felejtett fényképezőgépéről stb. 
A s ó t azért hordozza magával a világban, mert sósán táplálko
zik. Persze nem mértéktelenül, mint a magyarok, hanem csak 
úgy. És mivel szerinte a világ legjobb, legízletesebb, legtisztább 
sója a Saint Louis-i, azért visz magával belőle mindenhová. Ha 
megérkezik valamelyik városba, az egyik ilyen színes kis do
bozt megtölti sóval és nyugodtan élhet napokig, hetekig, hóna
pokig. 
„És a z s i n e g ? " — kérdezte hirtelen Jeremiás. „Tudod" —, 
mondta Sidney Tannenbaum, „én már több, mint tíz éve utaz
gatok a világban, voltam Szibériában, Indiában, Japánban, Né
metországban és a hollandoknál, cseheknél is voltam, mondha
tom neked Jeremiás, az ilyen utazásokon mindig szüksége van 
az embernek zsinegre. Tudod, ha valami elszakad, ha valamit 
meg kell erősíteni, egybe, ki vagy fel kell kötni stb." 
Kedves Sol, ne haragudj, hogy mindig előbújik belőlem a no-
velettíró és még levelemben sem hagylak békén. Csak kis pél
dázatnak, adaléknak akartam felhasználni toalettkomplexusunk
hoz. A végső formulát akartam elküldeni neked. A titkosat. Az 
üdvözítőt. A kulcsot. Még csak annyit Sidney Tannenbaumról, 
hogy utoljára a Hawaii szigetekről írt Jeremiásnak. írt Darin
káról is, hogy istenien alakul viszonyuk, mindennap levelet ír 
neki, függetlenül attól, hogy Darinka megkapja-e vagy nem és, 
több mint valószínű, feleségül fogja venni. 
Sietek befejezni, Sol. 
Irt Ursula is. Tudod, mennyire szeretem leveleit. Szeretem a 
stílusát, Sol. Igen, a stílusát. Váljunk el — váljunk el — mond
juk az ő soraival. Sol, hallgasd csak: 
„Bár elég régen várom leveledet, nap nap után készülve rá, 
hogy egyszer azért mégiscsak megjön, és a végén már az egész 
levélügy egy érdekes mozzanata lett a nap egy bizonyos szaka
szának — s most ennek is vége. Furcsa érzés fogott el, amikor 
megkaptam leveled, mintha ellopták volna mindennapi foglal
kozásomat. 
Az ilyen foglalkozások Józsué, a magány, a borzalmas magány 
biztos jelei. Nyugtalanná tettél. Megzavartál. Az első pillanatban 
megbénultak végtagjaim. Utána pedig boldog voltam. S az va
gyok most is. Bár rettenetesen zavaros a leveled. Okvetlenül 
b e s z é l n ü n k kell majd mindenről. Annyit kibogoztam belőle, 
hogy talán majd mégis együtt leszünk és végtére is elég annyi, 
hogy a levél tőled van, te írtad, s hogy te is éppen úgy kívánsz 
egyes dolgokat, mint én. 
Különben pihent vagyok. Ah! 
Minden út után szabad napot követelek magamnak, hála isten
nek meg is kapom, mert sokan vagyunk itt n o m á d o k . Az 
újaknak. Még attrakció a munka, játék, kirándulás, kaland és 
nem is bírják majd ki két-három hónapnál tovább. Nekem vi
szont szép, de egy kicsit kényszer. Nekem ez munka, nem utaz
gatás — így aztán kerülöm is néha. 
Igen, én teljesen más okok miatt dolgozom itt, mint azok a bá
jos lánykák. Sokkal többről mondtam le, rránt ők és csodálatos, 
legkevesebbet panaszkodom és csodálatos, én lettem az, aki ne
vetni, örülni, szeretni tanít." 
Állok itt ezen a s zi g e t e n, Sol, tényleg, mint egy szamár, vagy 
legalábbis úgy, mintha szamáron jöttem volna én is, és „funda
mentális kételyeim" vannak. 
Állok és mintha nem létezne ez a sziget, minha csak valamikor 
álmomban jártam volna itt, és lassan én is beleszakadok, bele
szakadok a szigetbe, akár Józsué a fekete vízbe, tükörbe. Előbb 
bokáig, aztán térdig, derékig. 
Hátamra fekszem és az égbolt dimenzióit szokom: a nap egy 
kis fekete pontot éget szemembe. És valaki szól: 
I z s á k , e r r ő l a f e k e t e p o n t r ó l i n d u l j e l és I z s á k , 
e r r e a f e k e t e p o n t r a t é r j v i s s z a . 

ö l e l I z s á k 

p o s t s c r i p t u m 

Nem tudod mire vélni ezt a hirtelen leszámolást, aztán meg ezt 
a nem valami különösen értelmes és főleg nem valami idevágó 
értekezést, példázatot a toalettszerekről. 
Persze azt azért te is észreveheted, hogy nem grafomániáról 
van szó. És ez már egy szilárd pontunk Sol, akár az a levélben 
előforduló fekete. 
A fenyőerdő olyan csendes most. 
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Mózes tűrengetegnek nevezi. Én nem nevezném annak. A ma
dár kopott csőrével édes gyantát ver ki a toboz pikkelyei közül. 
Majd össze-vissza röpköd, hogy letisztítsa csőrét. 
Amott, a másik madár toboza esett le, és mint valami vastag hú
rokat veri az ágakat. 
Emitt, magától zuhant a tűk közé az egyik szokatlanul nagy ter
més. Maguktól pörögnek a pikkelyek, csorog a gyanta . . . 
Most már egészen lassan lélegzem, végtagjaimtól már teljesen 
sikerült megszabadulnom, mellkasom is már elég üres. 
Most már nyugodtan várom tobozom, hogy homlokon találjon, 
hogy a fekete pontra essen, és mint egy patron, hatalmasat szól
jon. 
A fenyőerdő olyan csendes most. 
Mózes tűrengetegnek nevezi. Én nem nevezném annak. 
A keskeny ösvényen megvörösödtek a tük. Mintha rajtam kí
vül is járt volna valaki erre. Egy szakaszát éri a nap, de éri 
arább is és ott mégsem vörösek a tűk. Tényleg, honnan az a vö
rös csík? Mit jelöl, határol, ha nem ösvényt? 
Minha valami dombon hevernék. A szikláknak csak a meleg
ségét érezni. A tűk puha rétegétől ez a domb-föld illúzió. Ügy 
tűnik, az ember beleverhetne valami karót vagy zászlót, keresz
tet. Pedig nem, hiszen ezek nem engednek gyökeret, követ mar
koló, szorongató gyökeret. A fenyők gyökerei a sziget alatt, a 
vízben talán éppen valami színes tengeri virágok. És néha meg
fordul a sziget, s akkor a tobozok halak, ezüst-aranypikkelyesek. 
Nem merek mozdulni. Legkisebb mozdulatomtól felbillenne, fo
rogni kezdene a sziget. Akkor szédülnék. Sokáig azt hittem, az 
elhagyott kőtörőhöz vezet ez a csík. amin érkeztem. 
És ahhoz a befejezetlen, kicsit mulatságos falhoz. Azt mondták, 
van ott még valami régi masina is. Sokáig titkolt szándékom, 
ravasz ötletem volt, hogy majd egyszer üzembe hozom, felete
tem vele ezt a kis szigetet. Sokáig Jónás-halam láttam benne. 
De közvetlenül a lejtő előtt hirtelen elfordul a csík. Arra már-
már piros a tü, a toboz meg áttetsző, smaragd. 
Azután meg sokáig azt hittem, átvág oda a homokos parthoz, 
ahol azt a dinnyehéjt találtam, azt a csákót. 
Csak nemrégen vettem észre, hogy ott, ahol megfordul, egy
két milliméternyivel emelkedik is a tűszalag, fokozatosan el
válik a földtől. Akkor fedeztem ezt fel, amikor a toboz átütötte, 
átlyukasztotta. Akkor vettem észre, hogy ez a kis sziget kagy
lóra hasonlít. Rózsaszín spirálfalán moszatmaradvány a fenyves. 
Most már tudom, honnan ez a zúgás, morgás, amiben fekszem, 
ami rámnehezedik. A vörös spirál felfelé mutat. A sziget alatt 
vagyok, vízreszorított kagylója. Máris csak gyöngyszemnyi a 
levegő. Sol, megszerettem szobámat, cellámat. Nem tudom 
előbb-e, mint amikor felfedeztem, hogy nincs bezárva, nem őrzi 
senki. FiLmszínésznőképet akasztottam az egyik nagy, rozsdás 
szögre. Arra a nagy, rozsdás szögre, tudod, amit egészen másért 
vizsgáltam. Elolvastam Józsué könyvét, arról a szigetről, arról 
a teljesen lakatlan szigetről. Mesélte, egészen véletlenül emlí
tette meg a szigetet, de hirtelen napról napra nőni kezdett köny

vén, mint egy tumor és végül mindent kiszorított, az egész köny
vet követelte. 
A fekete vaságyról lelóg a lábam. Asa többször kédezte, miért 
nem húzok rá lepedőt. Talán azért szerettem meg ennyire ezt 
a szobát, mert Asa járt benne. Sol, jó lenne valahonnan kulcsot 
szerezni, hogy bezárhassam, magamra zárhassam cellám, nehogy 
valaki hozzám találjon jönni. 
Nem tudom, emlékszel-e még nagy oroszlánunkra (Archaischer 
Löwe von Milet, 6. Jh. v. d. Z. — Marmor)? Szétroncsolt hom
lokú, nagy, méltóságteljes oroszlánunkra. Mintha elaludt volna. 
Lót azt írta hátuljára: ú g y t ű n i k , m i n t h a m á r m e g 
b a r á t k o z t a m v o n a a r á c s o k k a l . 
Krétával keresztet, spirált rajzolok a fehér mennyezetre. Hiszen, 
miért is kelnék fel? Kaptam egy doboz WILLEM H.-at Asától! 
Szebb ajándékot el sem képzelhet az ember. És ez a hatalmas 
kagyló-hamutálca . . . 
Különben ma szent Anna, Schnee Mary, Szkopje második évfor
dulója. 

A fenyőerdő olyan csendes most. 
Mózes kőrengetegnek nevezi. Én nem nevezném annak. 
A fenyőfán, itt kicsit jobbra, gyantába szaladt egy hangya. Fej
jel a gyanta forrásnak. 
A teraszon, a legalsó teraszon, míg felmentél csomagjainkért, 
Júdás egész idő alatt a hangyákat üldözte cigarettájával, azon 
a hatalmas kőasztalon, körbe-körbe. Mindig, amikor sikerült 
egyet utóiérnie, megsütnie, szájához emelte cigarettáját, mélyet 
szívott és hosszan nézett el a vízen, hogy azután még fürgébben, 
ravaszabban üldözze következő áldozatát. Nem mertem megza
varni. Szakálla szinte lángra lobbant a napon, idegesen gyúj
tott mindig új cigarettára. Talán meg sem hallott, amikor azt 
kérdeztem tőle, miért nem a grófnőnek ezekkel a kis kerekes 
mozsárágyúival üldözi őket körbe-körbe. Később meg, amikor 
egy dobozt vágott a fejemhez és hirtelen megijedve hozzáugrot
tam, azt monda, fel sem emelve tekintetét, hogy a grófnő kis 
kerekes ágyúja szólt hozzám. 
Nemsokára másik hangya érkezett a gyantaforráshoz. Észrevette 
vergődő társát. Utánament. Aztán kettesével érkeztek, hár
masával ugráltak a gyantaforrásba. Végül, már úgy tűnt, a fá
ból folyik a tömérdek vörös hangya. 
Másik fára kaptam tekintetem. A másik fenyő gyantaforrása is 
hangyával volt tele. A fenyőredő gyantaforrásai hangyával mér
gezettek. A gyanta a földre csorgott. Nem tudtam hova mene
külni. 
Asa szendvicsét (csak vele tudok enni, feltételes reflexem fej
lődött) itt ettem meg ágyamban, és máris hangya jött a mor
zsára. Tenyerembe vettem, hogy megsüssem hab-hamujú WIL
LEM II.-vei. És egy nagy sebet égettem tenyeremen. 
Először kívántam hirtelen eldobni kezem. 

Sol, a fenyőerdő olyan csendes most, olyan csendes. 
(Részlet az É r z e l m e s t o l v a j o k b ó l . ) 

E G Y végei lászló 

M A K R Ó 
EMLÉKIRATAI 

M a szabadnapos vagyok. A mérnök elment az igazga
tóval vadászni. Azt mondta, hogy kedvébe kell 
járni az öregnek. 

Délután elmentem Tanjához. Monta, hogy menjünk el 
estére valami születésnapra. Mondtam, nem bánom, de nekem 
nincs mehetnékem. Azok a szivarok szörnyen felidegesítenek. 
Irtó agresszívek. Meg így. Mindig a lányokat akarják megfogni 
és simogatják és csókolgatják az első közelükbe eső lányt. 

Mert ez színigaz. Nem egy lányt egyszerre többen is össze
vissza fogdosnak, egyik felülről, másik alulról, meg így. És ne is 
mondjam, a lányok irtó élvezik ezt. Az embernek hányingere 
lesz. Igen. A lányok java részének véres lesz, gennyes az alsóne
műje. Púdnak többször is meséltem, hogy ez az önkielégítés egyik 
fajtája. 

De Tanja csak hajtogatta, hogy ez irtó rendes zsúr lesz. Mond
tam neki, hogy én nyugodtan elmehetek, úgy sem tudnék mást 
csinálni. „Csak még korán van", mondtam. „Igen", mondta, „hét
kor kezdődik''. „Még két óránk van addig", mondtam. „Hallgas

sunk meg egy pár lemezt", mondta. Mondtam, hagyja már a le
mezeit, unom már őket. „Mikor szerzel már normális lemezeket?" 
mondtam neki. „Mindig a legbanálisabb slágerekre bukkansz rá". 
Azt mondta, hogy ő ezeket szereti. Mondtam, hogy elég nagy bu
taság. Erre ő megmagyarázta, hogy igenis buta akar lenni. „Nem 
olvasok komoly könyveket, csak strippeket. Utálom a művészfil
meket, vagy hogy is mondják, és csak a rossz filmeket nézem*'. 
Vitatkozni kezdett velem. „És mégis mi a bajom. Semmi. Van 
valami bajom?" kérdezte. Mondtam neki, hogy nincs. Azt hiszem, 
részben igaza is van. Abszolút úgy él, ahogy akar. Van például 
egy irtó intelligens barátnője, arra mindig azt mondja, hogy ösz-
szevissza olvas, de nem tud élni. És Tanjának igaza van, Mirjana, 
(mert így hívják azt a lányt) mindig panaszkodik. Hogy ő milyen 
szerencsétlen, meg így. Mondtam Tanjának, hogy azért nem kell 
reklámot csinálni annak, ha valaki nem szereti a komoly dolgo
kat. Ezt nem szokták, mondtam. Erre elkezdett hangosabban be
szélni. Hát nem érted, hogy én buta vagyok, és kész. Buta va
gyok, és kész. Fütyülök az újságokra, meg arra az intelligenciára, 
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meg az ilyesmire, amit az emberek kitaláltak maguknak." Köz
ben feltett egy lemezét. Valóban irtó banális lemezei voltak. De 
hozott egy kis konyakot is, és mégis valahogy elmúlt az idő. Én 
különben is nagyon szeretek Tanyánál lenni. Irtó stramm lakásuk 
van, igazán finom lakás. Az ember mindjárt jobban érzi magát 
egy ilyen lakásban. „Képzeld", mondta Tanja, „beiratkoztam a 
James Dean Klubba". Mostanában mindig valami klubokba irat
kozik be. A múltkoriban iratkozott be a „Connie Francis meg a 
Marlo Brando Klubba. Mondtam, „nem is tudtam, hogy van Novi 
Sadon James Dean Klub", azt mondta, hogy ő sem, egészen vé
letlenül jött rá. „Teljesen zártkörű klubról van szó", mondta. 
„Minden klubtag kap Párizsból egy irtó stramm James Dean-
képet". Mondtam neki, hogy őrült gyerek volt James Dean. Na
gyon jó színész, „és képzeld el, olyan népszerű is volt, annyira is 
szerették, és mégis kinyírta magát". Közben Tanja válogatni kez
dett ruhái között. Istenem, hogy mennyi ruhája van. Az öregjei 
irtó jól keresnek, mindent megvesznek neki. És Tanja borzalma
san szeret válogatni ruhái között. Esküszöm, csak ezért öltözkö
dik, összevissza próbálgatja a ruhákat. Mindig az utolsó pilla
natban jön rá, hogy valami nem jó. De valahogy mégis rendbe
hozta magát. Van neki egy irtó vastag, durva magas gallérú fe
hér pulóvere. Valahonnan Olaszországból hozta neki egy szivar. 
Mondtam neki, hogy ez fantasztikusan áll rajta. Ennek nagyon 
megörült. Persze az utcán panaszkodott, hoiíy egy cipésze, va
lami felesleges díszt rakott a cipőjére. Én nem tudom, miért van 
ez, de irtó szeretek ilyen dolgokról beszélgetni. Az ember egé
szen megkönnyebbül. 

Amikor felmentünk Z. lakására már tartott a zrí. Néhányan 
táncoltak az egyik szobában, néhányan behúzódtak egy másik 
szobába a kaucsokra, néhányan pedig egyszerűen a földön heve
résztek. Valaki szerzett eredeti külföldi gint is. Mindenki ebből 
akart inni. Én is megpróbáltam. Fantasztikus. 

Z. azt mondta, hogy még jönnek néhányan. 
Sa§a bemutatott egy bécsi szivart. Bizony isten olyan volt, 

mint egy arab. Egyáltalán nem hasonlított bécsire. Mondtam, én 
irtó rosszul beszélek németül, rám ne bízzák. A szivar nem ér
tett egy kukkot sem szerbül, és azt hiszem, rosszul is érezhette 
magát, de a lányokat pimaszul bámulta azért. 

Odébb álltam Tanjához. Ott volt Jasmina, egy kedves, finom 
vonalú, barna lány, egy szivar, aki két évig kint volt London
ban, és ezzel van most mindig elkeveredve, két szőke a Zmaj 
gimiből, meg egy irtó izgága fiú, akiről nem tudok semmit. Jas
mina szörnyen el volt keveredve magával. Mesélte, hogy egy 
olasszal ismerkedett meg a tengeren, aki irtó vad szerelmes leve
leket ír neki, és ezen a gyáron eljön Jugoszláviába, hogy megkérje 
a kezét. „És a gimi?" kérdezte az izgága fiú. Jasmina csak le
gyintett. „ A gimi menjen a fenébe. Az olasznak van kocsija, min
den. Értitek, mindene". Mondtam neki, nehogy beugorjon olcsó 
stószoknak, mert a külföldiek szeretnek olcsó stószokat csinálni. 

Z. töltött, összevissza kevertünk minden italt. 
Sasa jött oda, és gyorsan elmesélte, hogy sikerült neki Kaj-

kára bízni a bécsit. „Most pedig elsétálok Zsuhoz" mondta. 
Jött még egy futballista is, valami első csapatban játszik. Ami

kor bejött, elkezdett hangosan nevetni, és elmesélte, hogy a nőjét 
hazazavarta. Az izgága fiú kijelentette, hogy ma a futballisták 
élnek legjobban. Eg3'szer csak ott termett Rómeó is. Én magam 
sem tudom, miért nevezik így. Mindenesetre ő a normálisabbak 
közé tartozik. Elég komoly srác, mindig kieszel valamit. Mesélte, 
hogy Éva a szomszéd szobában transzba esett. 

Tanja elhúzott. „Ez az Éva mindig kitalál valami hülyeséget. 
Amióta ismerem, mindig kitalál valami hülyeséget." 

Átmentünk megnézni. Én csak annyit láttam az egészből, hogy 
Éva az egyik ágyon feküdt és remegett. Sírt. Valami régi fiújá
ról mesélt, akit még ma is fantasztikusan szeret. Meg ilyeneket. 
Valami ismeretlen szivar, akit még sohasem láttam, elkezdte si
mogatni. Közben a lány eléggé felhúzta a szoknyáját. Valaki han
gosan felnevetett. Erre odament a futballistT is és közösen vi
gasztalták Évát. 

Amikor átmentünk a másik szobába csak Jasmina táncolt az
zal a vörös londoni szivarral. Egészen egymásba buktak, csóko
lóztak. Tanjával leültünk Sasa meg Zsu mellé az egyik kaucsra. 
Z. is odajött hozzánk pihenni. „Hogy mennyi gondja van egy há
ziasszonynak", mondta, közben elmesélte, hogy a fürdőszobát már 
valaki összehányta. A hátam mögött Zsu hangját hallottam, aki 
Saáának suttogta, hogy a fejére irtó érzékeny. Rómeó félrehívott, 
és azt mondta, hogy ő már előre látja a helyzetet. Mindent előre 
lát. A két Zmaj-gimis lány meg Éva fog majd kézről kézre járni. 
Mondtam, hogy a Zmaj-gimiseket nem ismerem. Erre ajánlko
zott, hogy ő majd bemutat. Odahívta a lányokat és az egyik út 
közben elejtette a konyakos poharakat. Z. elkezdett morogni, 
hogy vigyázni kell a parkettára. Rómeó csak fanyalgótt, és kije
lentette, hogy milyen zsúr ez, ha még a parkettára is kell v i 
gyázni. „De az öregek..." hajtogatta csak tovább Zsu. Amikor 
bemutatkoztam a Zmaj-gimisiknek, odajött hozzám az izgága fiú 
is. Panaszkodott, hogy ronda alak az a vörös londoni, mert nem 
fair az, amit ő csinál. Jasminát ő hozta, és neki van joga rá. Ró
meó csak a vállát vonogatta. Persze Rómeó (később mondta) 
szintén Jasminát szerette volna elkapni. Amikor visszamentem 
Tanjához már ott szöszmötölt mellette egy ismeretlen szakállas. 
Rápillantottam Zsura és SaSára. Már egészen behúzódtak a sa
rokba. A szakállas azt mondta, hogy irtó meleg van. „Jön a 
nyár", hagytam rá. Z. jött oda és elcsalta a szakállast, hogy szó
rakoztassa a két gimis lányt. Z. úgy látszik, kedvembe akar járni. 
Mondtam Tanjának, hogy igyunk meg legalább valamit. „Miért 
érzed magad ilyen hülyén", kérdezte. Mondtam, hogy nagyon 

unalmas ez a társaság. Egész idő alatt csak mászkálnak, mint a 
hernyók a leveleken. Akkor elmentünk táncolni. Egyszer csak azt 
vettem észre, hogy Rómeó meg Éva jönnek ki a szomszéd szo
bából. Éva egészen Rómeó nyakába borult. De még mindig sírt 
egy kicsit. 

Így ment ez órák hosszat, már tíz óra elmúlt, amikor az az 
izgága fiú lecsapta a londoni vörös elé a konyakos poharat. Na, 
gondoltam magamban, még történhet valami érdekes. Ügy lát
szik, nemigen bírják egymást. Z. közéjük furakodott és kiabált. 
A vörös szivar kijelentette, hogy fütyül rá, hogy ki hozta el Jas
minát. Meg így. De nem lett semmi az egészből. Azt hiszem, a vö
rös mégis átment Jasminával a szomszéd szobába. Z. szidta mind 
a hármukat, mert el akarták rontani a születésnapját. Rómeó, 
Éva. Tanja, meg én együtt mentünk haza. Éva azt mondta, hogy 
irtó jól érezte magát. Tanja is, Rómeó is. Mondtam, én csak úgy 
közepesen. Az a fontos, hogy valahogy agyonütöttük az időt, da
dogta Rómeó, mert nem lehet mindennap a korzóra járni. Nem, 
mondta Éva. Nem, mondta Tanja. Nem, ismételtem meg én. 
Mert én fütyülök arra, hogy hogyan éreztem magam", folytatta 
Rómeó. „Az a fontos, hogy elmúlt az idő", kiabálta, és hosszú ke
zével gesztikulálni kezdett. Egészen nekidőlt Évának és megcsó
kolta a lányt, Éva engedte és mosolygott egy kicsit. 

Hétfő 

T egnap délelőtt az öreg Sík hívatott. Én nem tudom 
miért, de amikor meglátom az öreg ódivatú szem
üvegjét, szomorú kis egérbajszát, borzalmas lelki

ismeret-furdalás fog el. Olyan ez, mintha üres lennék, 
mintha valami hiányozna. Már többször volt, hogy 

valamiért hívatott. Mindig azt gondoltam, na most vége van 
mindennek. Ha valamit mondanom kellett neki, kapkodtam, ful
dokoltam a szóért, mintha hazudnék. Nem tudom miért, de egy
szerűen képtelen vagyok vele normálisan beszélni. 

Az egyetemen hűvös volt, az egyetemen csönd volt. 
„ A gyakorlati óra" — mondta az öreg, „a gyakorlati óra ki

elégítő volt." 
Kicsit elvörösödtem. Mindig rosszul leszek ha dicsérnek. Rá

néztem az öreg kezére, mintha attól várnám a továbbiakat. Ke
zén már sárgák voltak az erek, nagy sárga foltok voltak a kezén. 
Az ujja hegye pedig tintás volt. Igen. Azt mondják, őrülten szóra
kozott az öreg. Azt mondják, annyira szórakozott, hogy képtelen 
átmenni az utcán. Amint kiteszi a lábát a fakszról, máris életve
szélyben forog. „Az öreg az úttesten fog meghalni" — mondo
gatta G. E. „Elterül egy Mercedes alatt, mint a béka". A múlt
koriban éppen meglestem az öreget. Nagy, fekete táskáját, amely
ben könyveit cipeli szorosan magához vonta és ment, olyan egye
dül, olyan ártatlanul, mint ahogy egy kisgyerek játszik a sivatag 
végtelen homokjában. Igen. Néha egy-egy ponton megzavarodott 
és egy pár másodpercig nem tudott egy lépést sem tenni. Érez
tem, hogy félt. Fekete kalapjában, fekete ruhájában, olyan volt 
az aszfalton a napban, mint egy imádkozó szerzetes. Vagy pap. 
De amikor a fakszon beszél, akkor is ilyen. Mint egy pap. Az 
öreg bolondul a könyvekért. G. M. mesélte (az öreg és G. M. apja 
együtt jártak Szegeden gimibe). hogy az öreg tizenhét éves korá
ban már valami regényhősnőkbe volt szerelmes. És később is. 
Igen, ilyen figurákba. Ha lányokat látott, mindig mondta, hogy 
ez hasonlít erre vagy arra a regényhősnőre, meg hogy miket csi
nált még, ne is mondjam. G. E. mesélte, hogy az öreg úgy onani-
zált, hogy szerelmes verseket olvasott közben. Ilyet még sohasem 
hallottam. De lehet, hogy ezt már csak G. E. találta ki. Az azonban 
igaz, hogy öreg mindenről azt gondolja, hogy úgy van, mint 
ahogy a könyvekben meg van írva. Egyszerűen képtelen meg
látni, hogy mi van körülötte. Meg az is igaz. hogyha a gyakor
latokon valami strammabb lány felel, akkor az öreg egyszerűen 
elvörösödik, mint egy kisgyerek. Hogy milyen szégyenlős ilyen
kor, ne is mondjam. Főleg, ha valamelyik lány érdekesebben öl
tözködik fel. Az öreg biztosan belehülyül. Persze, nem mer szólni, 
mint a t^bbi tanár, hogy az egyetem nem divatrevü, meg ilye
neket. Csak hallgat, mint a csuka. Meg mernék esküdni, hogy az 
öreg azt gondolja az ilyesmiről, hogy ez bűn. Becsszó, egy kicsit 
sajnálom is az öreget. Például Adrianna mindig pikkel rá. Néha 
addig néz a szemébe, míg le nem süti a szemét. Persze Adrian
nát még fel sem meri hívni. A napokban éppen az öreg Goethe 
szerelmeiről mesélt. Mindenki vihogott. Még Adrianna is. Nem 
mondom, én is mulattam az egészen. Az óra után odajött hozzám 
Adrianna és elmesélte, hogy az öreg, mikor a padsorok között 
elment megette, félénken oda-oda nézett meztelen térdeire. 
Mondtam, hogy nem igaz. Azt mondta, hogy valóban így volt. 
„Akkor ez fantasztikus eredmény" — mondom. Akkor odajött C. 
és felesége és azt mondták, hogy ez mégiscsak piszokság. „Pi-
szokság" — ismételgették. „Nem kell ennyire kihasználni az öre
get". C. és felesége irtó komikus figurák. Mindig karonfogva jár
nak és mindig egyszerre beszélnek. Napokon át fogják egymás 
kezét. Adrianna kijelentette, hogy ő jót szórakozott és kész. 
Senkinek semmi köze hozzá, hogy mit csinál az öreggel. De C -
ék csak ismételgették a magukét. „De nem illik egy öreg embert 
ennyire kihasználni" — mondták. G. A., aki közben odajött hoz
zánk, kijelentette, hogy miért ne. Hogy G. A. milyen tudálékos, 
arra már nincs szavam. Mindent meg akar msgyarázni, mintha ő 
mindent tudna. Sokan mondják, hogy nagyon finom ember. No, 
nekem elegem van a finom emberekből. C.-éknek beszélt valamit 
a szabad akaratról, meg ilyeneket. Különben is ő nem érti az öre
get. Lelkesedik, ugrál ott a katedra mögött, az irodalomról beszél 
és közben nem tud semmi másról semmit. „Hát nem érzitek, hogy 
konganak a szavai. G. E.-nek ha valami nem tetszik, mindig azt 
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mondja rá, hogy kong, meg üres, és kész. Mondom, hogy irtó 
unalmas szivar. Például ilyeneket mond még: a dolgoknak tar
talmat kell adni. Igen, ilyeneket. Éjjel-nappal ezeket a komoly 
dolgokat fújja és mindenkivel vitatkozni akdr. Egy évvel ezelőtt 
őrülten megjártam vele. Azt mondta, menjek el hozzá beszélgetni 
és amikor elmentem, gyorsan könyveket szedett elő. Részleteket 
olvasott fel egyikből is, másikból is, aztán arra kényszerített, 
hogy beszélgessünk. Azt kérdezte, mit gondolok én, melyiknek 
van igaza. Istenem, hogy mennyit összevissza olvasott ez az em
ber. Mondtam, hogy én az ilyesmikhez nem értek még jól. Fo
gadni mernék, hogy ő is olyan, mint az öreg Sík. Azért is szidja 
állandóan. Mert mindig az öreget szidja. Ez nagyon feldühösített. 
Azért is mondtam neki, hogy nem kong és nekem nagyon tetszik, 
ahogyan az öreg Sík lelkesedik. Erre újra elkezdte: „Lelkesedik? 
Tudod-e miért? Majd én megmondom. Majd én pontosan meg
mondom. Azért mert szenilis, és nem tud mit csinálni. Erre meg 
C.-ék szólaltak meg. Bizonygatták, hogy G. E.-nek nincs igaza. 

Adrianna meg én hallgattunk. Mondtam neki, hogy menjünk 
moziba. Azt mondta, nem bánja. G. E. kijelentette, hogy ő is 
megy. „Egy kicsit szórakoznom kell" — mondta. „Az utóbbi idő
ben sokat dolgozom". Mondtam neki, hogy rendben van, de ne
kem ne magyarázzon meg semmit sem, mert szörnyen ideges va
gyok. „Tudom" , mondta „téged semmi sem érdekel". Ez a „téged 
semmi sem érdekel" szintén szavajárása. Tavaly tavasszal 
mondta, hogy menjek az autóútra. ö volt valami főszervező. 
Mondtam neki, hogy ezen a nyáron én nem megyek az autóútra. 
Erre elkezdte, hogy engem semmi sem érdekel, hogy egoista va
gyok, és hogy belehülyülök majd az egészbe. Ráhagytam. Hogy 
mondjam meg neki, hogy mennyi mindent szerettem volna csinál
ni a nyáron. Igaz, nem sikerült semmi, mert nem volt pénzem, de 
mégis. Amikor a mozi elé értünk, Adrianna rászólt G. E.-re, 
hogy álljon sorba jegyért. Eleinte kapálódzott. „Miért éppen én 
menjek?", mondta. Erre Adrianna magyarázgatni kezdte, hogy 
azért, mert utoljára jelentkezett, és ez így szokás, és a szokásokat 
mindenkinek ismerni kell. No erre beállt. Mondtam Adrianná
nak, hogy G. E. szörnyen unalmas szivar, ö csak legyintett. 
Mondtam neki, hogy a tanárok mégis milyen finom embernek 
tartják. Azt mondják róla, hogy igyekszik, meg hogy van am
bíciója. „Annak", mondta Adrianna — mindenki finom em
bernek tartja. Persze, látszott, hogy Adriannát nem érdekli az 
egész. Egészen komolyan mondom, hogy irtó bosszantanak az 
ilyen emberek, mint G. E. Ismertem például egyet. Pontosan ilyen 
volt, mint ő. Mondhatom, nagyon híres ember volt. Az újságok 
sokszor hozták a fényképét, és a vége az lett, hogy valami irtó 
hülye dolgokat csinált. Egészen komoly pénzeket tett zsebre 
csak úgy. Amikor kisült a stikli, mindenki elkezdte szidni. Na 
ilyet még nem láttam soha. Egyik napról a másikra megváltozott 
minden. Ügy látszik, az emberek csak akkor lesznek normálisak, 
amikor már kész a balhé. Persze, én nem azt akarom mondani, 
hogy G. E. majd elemel valamit, csak egyszerűen azt, hogy ilyen fi
nom meg okos ember. Persze, Adrianna az ilyesmit nem tudja 
megérteni meg Tanja sem, de Csi-csi, ő persze jól látja az embe
reket. Mondtam Adriannának, hogy azért az öreg Sík stramm 
gyerek és G. E-nek nincs igaza. Azt mondta, hogy az öreg a leg-
strammabb gyerek, akit eddig megismert. Ennek nagyon meg
örültem. Kérdeztem tőle, akkor miért hülyéskedik vele. „Csak 
úgy, mondta, „mert nem tudok, mit csinálni". Mondtam neki, 
mi lenne, ha az öreg Sík véletlenül komolyan venné az egészet. 
Erre elkezdett nevetni. Megkapaszkodott bennem és úgy neve
tett. Még én is nevettem. Mondtam neki, mit csinálna akkor. Va
lóban szörnyen komikus lenne. Az öreg Sík egy ilyen stramm 
fiatal lánnyal. Mert Adrianna valóban szép lány, az biztos. Fi
nom, hosszú fekete haja van, meg hosszú lába, mint a maneke-
neknek. „Mi lenne akkor?" — kérdeztem. Azt mondta, hogy bele
menne a játékba. Hogy irtó érdekes lenne egy ágyban aludni egy 
professzorral. „Valóban lefeküdnél vele?" — kérdeztem. Azt 
mondta, szó nélkül. Mondtam neki, hogy biztos vagyok benne, 
hogy fizikailag nem érezne semmit. Erre megmagyarázta, hogy 
ez a nőknél nem annyira fontos, mint ahogy mi hisszük. „Te 
csak bepiszkolnád az öreget" — mondtam. „Az ilyesmibe a tiszta 
emberek bele szoktak hülyülni. Általában az ártatlan embereket 
egy kis stikli is tönkreteszi. Őrülten kikészülnek utána. Irtó 
problémáik támadnak és elkezdenek nyavalyogni, és hogy azután 
milyen zavarosak lesznek, ne is mondjam. Én pl. ismerek egy 
pár ilyet. Állandóan saját lelkiismeretükről dumálnak. Adrianna 
erre kijelentette, hogy őt az ilyesmi már nem érdekli, és hogy 
mindenesetre lefeküdne az öreggel, mert az ilyesmire 5 nagyon 
kíváncsi. Ez irtó felbőszített. A múltkoriban bemutattam neki pL 
egy olyan stramm szivart, hogy az valami. A szivar is mindent meg 
tett érte. Még a várba is felvitte, pedig ott minden olyan drága. A 
szivar mesélte nekem, hogy Adrianna mégis mindig csak nyafo-
fogott. „Nem lesz itt kenyér soha" — mondta nekem a szivar, és 
engem támadott le, hogy belevittem a játékba. Mondtam neki, 
hogy én tudom, Adrianna elég könnyű nő, meg hogy ő az ügyet
len. Kézdeztem Adriannát is, hogy mi van a barátommal, de 8 
azt mondta, hogy csak azzal alszik, akivel akar. Pedig irtó 
stramm fiú volt. Közben az öreg Síkkal van elkeveredve. Igen. 
Aztán jött G. E. a jegyekkel. Persze G. E. a moziban szörnyen 
utálatosan viselkedett. Egyszer csak Adrianna a fülembe súgta: 
G. E. fogja a kezem. Ilyen alattomos szivar, mint G. E. ritkán te
rem a földön. Mondtam Adriannának, hogy legjobb lenne nya
kon vágni, de ő csak rázta a fejét, hogy nem. Másnap mesélte 
csak, szép nyugodtan átrakta kezét G. E. combjára és simogatni 
kezdte meg így. És hogy ettől G. E. egészen kikészült. Mondtam 
neki, hogy ez irtó szellemes stósz volt. Jót röhögtünk G. E-n. Á l 

talában így hülyéskedünk a fakszon. Lehet, hogy ezért van az, 
hogy olyan kellemetlen az öreg Síkkal beszélgetnem, mert el
végre, ő is a miénk. 

Amikor az öreg kimondta, hogy meg van elégedve a gyakor
lati órával, meg se mertem mukkanni. Csak sárga kezét vizsgál
gattam, és nem tudom miért, de el tudtam képzelni, amint simo-
gatjta Adrianna hosszú, fekete haját, simogatja hosszú, fehér 
maneken combjait. 

Csak szerettem volna irtó nagyot nevetni. Igen. Az öreg azon
ban halálosan komoly volt. Elkezdte fürkészni az arcomat, és 
aztán megszólalt. 

„Szeretnék azonban valamit kérdezni magától. Valamit, ami 
nem éppen szakmai". 

Közben az öreg rágyújtott egy cigarettára. Kezében remegett 
a láng. 

„Mondja meg őszintén" — mondta — „hogy annak a tanuló
nak, aki kérdezte, hogy valóban lehet-e a szépet az igazsággal 
párosítani, nem felelt őszintén". 

No még csak ez kellett, gondoltam magamban. Még faggatni 
is akar. Elvégre az ilyesmihez semmi köze. 

„Mondja csak fiatalember" — mondta, és hosszan, kicsit ide
gesen szívott egyet a cigarettába. Óvatosan szórta le a hamut és 
várt. Várt. 

Rátekintettem az asztalra. Istenem, hogy mi mindennel kínoz
zák itt az embert. Mert, mit is tudnék én az ilyesmiről mondani. 
Én, ha erről van szó, nem vagyok biztos semmiben. Igen. Csak 
ha ilyen komoly kérdéseket tesznek fel, akkor jövök rá, hogy tit
kot hordok magamban, de nekem erre egyáltalán nincs szüksé
gem. Nincs szükségem. Nincs szükségem. Hát ezt még az öreg 
Sík sem értené meg. 

„Nekem megmondhatja őszintén," hallottam az öreg hangját. 
Én csak segíteni akarok magán." 

Ez aztán tönkretett. 
Felnéztem rá, levettem a szemem erről a száraz, nyavalyás, 

fekete asztalról és egyenesen az öreg vizenyős szemébe néztem. 
„Igen" — mondtam határozottan. „Én hazudtam". 
De mintha most is hazudtam volna. Ez irtó megzavart. De 

most már mindegy, gondoltam magamban. Ha már az embert 
ilyesmire kényszerítik, akkor menjen mindenki a fenébe. 

„Fiatalember" — mondta az öreg Sík — „én látom, hogy ma
guk mennyire hitetlenek. 

Itt hosszú szünetet tartott ő is. Mintha ő sem lenne biztos 
magában. Azt hiszem, ő sem volt biztos magában. 

„Mert maguk sohasem szenvedtek" — folytatta ekkor lassan, 
kényelmesen — „maguknak minden megvolt. Tudja, hogy élnek 
maguk most? Tudja hogy? Mint hal a vízben, úgy élnek. Ma
guknak nincsenek sebeik. Nem jön ki magukból a fájdalom be
lülről. Magukat fiatalokat ma mindenki annyira szereti, hogy 
maguk tönkremennek ebbe". 

Aztán még mesélt arról, hogy neki meg nekik milyen nehéz 
volt. Istenem, mindenki ezt mondja. Meg hogy eszük ágában sem 
volt hitetlenkedni. Mindenki akart valamit. Mindenki akart va
lamit. Meg hogy azok milyen szép idők voltak. 

Persze, magukat, most olyan nagyon szeretik" — kezdte újból, 
„maguk pedig elfelejtették, mi az, hogy szenvedés, mi az, hogy 
kín, mi az, hogy borzalom. Ez tette magukat tönkre." 

Aztán arról kezdett beszélni, hogy nem mi vagyunk csak a 
bűnösök, meg lehet, hogy ártatlanok vagyunk egészen. Ebbe az 
öreg is egy kicsit belezavarodott. Egy kicsit összezavarta magát. 
Irtó sokat beszélt, de mindig ugyanezt ismételgette. Nem tudom 
miért, de egyetlen szavát sem tudtam komolyan venni. Periig 
egész őszintén megmondom, én éppen szerettem az öreget, meg 
most is azt mondom, hogy rendes ember, de hiába. 

Aztán azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolok én, milyenek va
gyunk mi. 

Mondtam neki, hogy én nem tudom. Mondtam neki, hogy 
mindenesetre nekünk jó. Meg ilyeneket. 

Az öreg csak csóválta a fejét Aztán azt mondta, hogy mint 
pedagógus mondja a jövendőbeli pedagógusnak, hogy gondolkoz
zak ezeken a problémákon. Ezeken, amiket 8 most mondott. 

„Mert igaz, hogy azt, hogy ki milyen ember, nem lehet osztá
lyozni, de ha tanár akar lenni, akkor ezt jegyezze meg jól, a leg
nemesebb embernek kell lennie". 

Akkor felállt az öreg, és én elindultam, és 6 elkísért egészen 
az ajtóig. Még le is kezelt velem. Keze hideg volt, vékony és 
gyenge. Na, gondoltam magamban, ezen is túlestem. Az öreg nem 
bírta ki, hogy ne leckéztessen meg egy kicsit. Egy darabig a fo
lyosón sétálgattam és nézegettem a feliratokat. Púddal megegyez
tünk, hogy a nyáron egy tisztességesebb lakást keresünk majd 
Még ott voltam, amikor az öreg elment az egyetemről. Fekete 
ruhában volt, fekete kalappal és irtó meg volt görnyedve. C.-ék 
jelentek meg közben és kérdezték, mi volt. Mondtam, hogy az 
öreg meg van elégedve a gyakorlatival. Elkezdtek csodálkozni. 
Azt mondták, hogy lehet az, mikor nem jártam rendszeresen a 
didaktikaórára. Csak a vállamat vonogattam. Mondtam, hogy 
nem tudom. Aztán otthagytam őket Küéptem a fakszról, kimen
tem az utcára és kimentem a napra, és szörnyen élveztem azt a 
sok embert az utcán. Gyorsan kivágódtam * korzóra, és néztem 
a lányokat. Istenem, a lányok. Minden évben jön egy új hullám. 
Az újak sétálgatnak egész nap a városban, mutogatják magukat, 
és mindig nagyon sietnek, mintha csak tudnák, hogy egy nyaruk 
van, egy tavaszuk, aztán kész minden. Megcsúnyulnak, unalma
sak lesznek. Nagy tarkakockás szoknyáikban (most ezt irtó hord
ják) néha megállnak egy percre, tipegnek-topognak, hangosan 
nevetgélnek, aztán kész. Ügy látszik, innen a napról minden egé-
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szen más. Valahogy normálisabban gondolkozik az ember, mint a 
fakszon. Istenem, hogy milyen nagyokat hazudtunk egymásnak 
az öreg Síkkel. Azután elmentem egy üzlet elé, ahol mindenféle 
motyókat árulnak, mert valami emblémát akartam venni az in
gemre. Azt hiszem mondtam már, nagyon szeretem nézegetni a 
kirakatokat. Négy-öt nappal ezelőtt megvettem azt a kockás in
get is, amit annyira kerestem. Én nem tudom, ki hogy van vele, 
de nekem így sokkal könnyebben múlik az idő. Mert ha valahogy 
lassan múlik, akkor irtó érzem, hogy öregszek. Irtó komikus ez 
így, de valahogy jön. „Nem vagy fiatal már" — mondták már 
többen. Az öregeim is folyton ezt hajtogatják. Már haza sem me
rek menni. Megvettem egy emblémát, és elkezdtem csavarogni 
összevissza a városban. Az öreg Sík mindenesetre felidegesített 
mondókáj ával. Igen, az embernek hányingere támad, ha azt 
mondják neki, hogy most milyen könnyű vagy ilyesmi. Irtó so
kat sétáltam az utcákon. Néha annyit rohangászok így, hogy egé
szen belezöldülök. Jaj, ha vissza lehetne így rohanni valahová. 
Csi-csi meg én legalább tudjuk, hogy vissza lehet még menni. 
Engem pl. irtó bánt, hogy Csi-csire azt mondják, hogy kurva. 
Nekem ő olyan, mint a húgom. Amikor a pénzt hozta egyenesen 
Kamenicára, engedte, hogy az a szivar csináljon vele mindenfé
lét. Nekem csak ideadta a pénzt, és nem szólt semmit. Azt 
mondtam neki, hogy a legjobb barátom. Irtó jó szíve van, ezért 
bántja. „Pedig nincs irgalom Csi-csi" — mondogattam neki több
ször is. Senki sem fogja megmenteni a mi bőrünket, senki sem 
fogja meg éppen a mi kezünket. „Eltévedtünk Csi-csi" — mond
tam neki többször is. Mondtam neki mindig. De úgy látszik, 
semmi sem használt. Hogy lehet ez, én nem tudom. 

Amikor már alaposan elfáradtam, bementem a klubba. Ez va
lami pincehelyiség. Mindig tömve van. Az emberek ülnek, ülnek 
és nézik egymást Lent volt Pud, Tornádosz meg még két lány, 
meg Mem is. Öt már régen láttam. Már van egy éve. Nagjfc fe
kete, állig érő pulóver volt rajta. Mondtam Púdnak, hogy az öreg 
Sík meg van elégedve a gyakorlati órámmal. Pud még csak vá
laszra sem méltatott. Tomádosszal valami komoly tervről beszél
tek. Istenem, mindig hülyéskednek. Kérdeztem Memtől hogy van. 
Azt mondta, elege van mindenből. Otthon már újra kínozzák. 
Mondtam, rá kell hagyni az öregekre. Aztán mindenki egyszerre 
hallgatott. 

„Irtó unatkozunk gyerekek" — jegyezte meg Pud. 
„Meg kellene valamit inni" — mondta Tornádosz. 
Mondtam, én tegnap kaptam el a bérem és fizethetek vala

mit. Tornádosz ennek irtó megörült. Elindultunk, Tornádosz, az 
a két lány, Mem, Pud meg én. 

„Valami elegáns helyre menjünk, mondta Tornádosz. 
Mondtam, hogy én nem bánom, de csak hétig érek rá. Hétkor 

vár a mérnök. 
„Az anyja úristenit a mérnöködnek" — mondta Pud. Torná

dosz rászólt, hogy hallgasson el. Pud azt mondta, hogy bánja 
is ő. 

Elmentünk egy elég jó helyre. Külföldi italokat rendeltünk 
csak. Tornádosz szólalt meg először. „Én nem tudom, miért nem 
történik már valami ezen a világon. Semmi, de semmi nem tör
ténik, az ember megdöglik az unalomtól. „Nem", — mondta a 
két ismeretlen lány egyszerre. „Csinálni kellene valamit gyere
kek" — mondta Pud. Én is azt mondtam, hogy igen. Pud ekkor 
elkezdte simogatni az egyik lány haját. Pud tömzsi keze, meg 
egy lány haja. Ez igazán komikus dolog. Üjra megkérdeztem Me-
met hogy van. „Torkig vagyok az egésszel", mondta. Bólintot

tam. „Minden reggel ötkor fel kellett kelnem és el kellett men
nem a gyárba. Kettőig ki sem mozdulhattam", mondta. „Minden 
nap ezt csináltam". Mondtam neki, hogy ez őrület. Ezt nem csak 
úgy mondtam, egészen komolyan gondoltam, „őrület" — mondta 
Mem. „Egész életemre kidolgoztam magam". Mondtam neki, hogy 
emlékszik, amikor egész éjszaka arról meséltünk, hogyha majd 
kész lesz az iskolával, akkor megyünk mindenfelé. Még Japán
ba is elmegyünk megnézni, hogyan virágoznak a cseresznyefák. 
Meg elmegyünk Párizsba valami érdekes lokálba. „Mindent ösz-
szevissza beszéltünk" — mondta ő. „összevissza beszéltünk" — 
mondtam én. „Minden elmúlt" — tettem hozzá. Bólintott. 

De nekem kedvem volt beszélni tovább. „Emlékszel Mem, még 
akkor minden reggel felmentünk a várba, abba a kis templomba. 
Bach oratóriumokat hallgatni. „Irtó jól éreztem ott magam". Nem 
tudom miért, de jól esik néha mesélni arról, ami érdekes volt. 

„Az öreg pap strammul játszott" — mondtam. „Amikor min
denki elment a miséről és azt gondolta, hogy egyedül maradt, 
odament a harmóniumhoz és irtó fantasztikusan játszott" — 
mondta. 

„Én még soha olyan zenét nem hallgattam. Soha" — tettem 
hozzá. 

„Csak az istennek játszott" — mondta Mem szomorúan. 
„Gondolod, hogy az öreg még hitt az isterfben?" — kérdeztem. 

„Valóban azt gondolod?" 
„Igen" — válaszolta. "Az öreg hitt az istenben, ö az egyetlen 

ember, akit láttam, és aki egy ál talán hitt valamiben". 
„Nem tudom" — mondtam. „De te tudod, hogy én akkor nem 

hittem el ezt. Istenem, mennyit is vitatkoztunk ezen. Mert látod, 
én még most is azt gondolom, hogy éppen fordítva van. Azt gon
dolom, hogy az öreg azért játszott, mert nem hitt már. Mert nem 
tudott hnni. Érted? És azért játszott, hogy vaiahogy rendbehozza 
magát. 

• „Te mindenbe belemagyarázol valamit" — mondta ingerülten. 
„Mindig kitalálsz valami hülye mesét. 

„Csak azt akarom kérdezni, Mem, hogy te, te pl. tudnál-e 
hinni. Erre megrezzent. Lassan felemelte fejét és szomorúan né
zett rám. Irtó szép, hosszú szőke haja volt. Egészen a válláig ért. 
Olyan haja volt pl., mint Francoise Dorleacnak abban a Trufaut-
filmben. 

„Nem, én már nem hihetek. Csak a felnőttek képesek hinni. 
Én már nem". 

„Mem, az istenért, hagyd a felnőtteket. Tudhatod, hogy mi
lyen utálatosak. Akármit tesznek. Nem, tudod-e, hogy a felnőttek 
mindent elrontanak. Mindent. Ezt igazán tudhatod." 

„Tudom" — mondta — „de mégis . . . " 
„Nem, hallgass ide. Sohase gondolj a felnőttekre. Megrágják, 

kiköpik, kihányják magukat. Mindent rendbe szednek, mindent 
rendbe tudnak szedni. Igen. Mem, én nagyon gyűlölöm a felnőt
teket. Esküszöm, hogy beleőrülök, ha nem leszek más, valami 
egészen más." 

Éreztem, hogy egészen kijövök a sodromból. Amikor sokat be
szélek mindig kijövök a sodromból. Mem is észrevette, ö már 
elég jól ismert. Azt mondta, hogy én csak gyerekeskedek. 

„Mem" — mondtam neki — „mi ugye nem tudunk már egy
mással beszélgetni". 

„Nem" — mondta. 
„Ugye azt gondolod, hogy én csak áltatom magam". 
„Nem gondolom, hogy áltatod magad" — mondta. 
„De én biztos vagyok benne" — mondtam. 
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„Csak azt gondolom, hogy minden hiába. Hiába kínozom ma
gam. Ezek csak olyan gyerekes dolgok. Ezek is olyan mesék, 
mint azok a pappal. 

Tornádosz megrendelt még egy rundot. Amikor a pincér ki
hozta az italokat, Tornádosz kijelentette, hogy már sokkal job
ban érzi magát. Érdekes, hogy Tornádosz milyen ügyesen tudja 
mesterségesen jókedvre derítem magát. Most már igazán jókedvű 
is volt. Fogta az egyik lány kezét, simogatta combjait, és azt ma
gyarázta, hogy holnap elmehetnénk valahová kirándulni. 

Adtam Púdnak három ezrest és mondtam, most már valóban 
mennem kell. Pud szó nélkül elvette a pénzt és hívta a pincért. 

Pontosan hétkor ott voltam a mérnök lakásán. Leültem rej
tekhelyemre a gépem mellé és vártam. Azt mondta hét után jön 
majd és új nöt hoz. Tehát fényképeznem kell. Körülbelül fél 
nyolckor meg is érkezett. Hogy milyen lány volt, azt nem is le
het megmondani. Őrülten stramm. Meg irtó fiatal. Talán tizen
hét éves sem volt még. 

Amikor lefeküdlek az ágyra, a mérnök simogatta a lány ar
cát, a lány meg csak csókolgatta a mérnök halántéka körüli f i
nom részt, egyik oldalról is, meg a másik oldalról is. Sokáig csó
kolgatta a lány így a férfit és mosolygott, mindig csak mosoly
gott. Még sohasem láttam ettől finomabb lányt. Amikor a mér
nök vetkőztetni kezdte, akkor is csak mosolygott. Nem szólt egy 
szót sem. Egy árva szót sem szólt. Barna combjai, egészen barna 
melle a mérnök szőrös lábszárai, szőrös teste alatt pihegett. K i 
csit utálatos is volt az egész. A mérnök újra banálisan pihegett, 
de a lány csak feküdt, csak szenvedett a teste, és kezével szoro
san átfogta a mérnök nyakát. Aztán a férfi teste lehajlott a lány
hoz. Pár percet feküdtek így csendben. Aztán a lány hajolt a 

mérnök mellére és egészen hozzásimult és csókolgatni kezdte ar
cát, homlokát, nyakát. 

„Hányadszor vagy így férfival?" — kérdezte a mérnök. 
..A lány hallgatott egy darabig és csak nézte a férfit és jóval 

később szolalt meg. 
„Másodszor". 
Ekkor a mérnök megkérdezte tőle, hogyan történt először. A 

lány pedig elmesélte. 
„Áprilisban még felmentem Kamenicára" — mondta. „Kinn 

voltam éppen a forrásnál, és akkor odajött egy fiú (később 
mondta meg, hogy belgrádi), és azt mondta, hogy nagyon tetszem 
neki, és meg akart csókolni. Én meg elszaladtam, megszöktem 
tőle. Föl a források fölé. Behunytam a szemem és csak néha 
mertem szembenézni a nappal. A fűszálak ráhajoltak az arcomra 
— mintha hálóba kerültem volna — aztán testemen éreztem a 
fiút és ő megcsókolt, és akkor, nem is tudom miért, egyszercsak 
széttettem a iábam, és éreztem, hogy nagyon melegem van. A nap 
egészen átjárt, mint a színes kristálygömbökön a fény. Amikor 
elment, azt mondta, majd eljön értem. 

„És nem jött el soha" — mondta nevetve a mérnök. 
„Nem" — mondta a lány. 
„Persze" — mondta a mérnök. „Nem jött el soha". 
Aztán újra ráhajolt a lányra és újra eltakarta annak barna

ságát. Csak a lány kezeit láttam, meg időnként meg-megvillanó, 
barna combját. 

Sok fotoszt készítettem. Megmutatom majd a fiúknak is. 

(Folytatjuk) 

Á prilis van, április első 
szombatja. 
Aztán április még három 

szombat délutánja. 
Értsük meg egymást: egy em

beröltő ki tudja még hány szom
bat délután négy órája. 

A Polgár-család fürdéshez készülődik, 
mert tudvalevő, hogy a család egy héten 
egyszer, akkor is szombat délután végzi el 
a tisztálkodást, ez azonban még nem je
lenti azt, hogy szüksegérzetből történik 
meg az egész műveiét: inkább illemből 
pancsolnak a család tagjai. Aztán este, ha 
a városban összetalálkoznak ismerőseikkel, 
a kölcsönös „szervusz!", „hogy vagy?" után 
nem az idő szertelensége jön kérdésként 
vagy megállapításként az „Azulyn"-nal 
mosott száj üregekből, hanem a fürdés kerül 
szóba. Csodálatosan nyíltak ilyenkor az 
emberek! Hiszen minden szappanhabnak, 
szagnak külön története van! Ez, kérem, 
erkölcsi szempont. 

A Polgár-családnak két állandó, egy ha
zajáró, és egy ritkán mutatkozó tagja van. 

Első állandó tag: Trézi néni. 
Másik állandó tag: Pvobi bácsi. 
Harmadik, hazajáró tag: Lujzi, a lá

nyuk: egyetemista, aki minden pénteken 
jön haza Novi Sadról, az onnan induló 14 
óra 40 perces motoros vonattal. A hiteles
ség kedvéért meg kell jegyezni, hogy 
ugyanez a lány ZrenjRninból hétfőn, a 6 
óra 18 perces motoros vonattal indul visz-
sza Novi Sadra. Lujzi különben nem sok
kal ezelőtt szakítást kísérelt meg szüleivel, 
el is költözött tőlük s dolgozott, függetle
nítette magát, csak azért, mert lábbelijét 
az előszobában kellett hagynia, ha a belső 
helyiségekbe akart jutni. Hónapos szobájába 
elég jól megvolt a lány; cipővel járhatott 
be; ám egy napon azon kapta magát, hogy 
saját küszöbe előtt szépen, lassan leveszi 
cipőjét, és úgy lép be. Ekkor nagyon sírt, 
és visszatért a Polgár-házba, ahol a bű
neiért vezeklő lányt hosszas gondolkodás 
után fogadták vissza. 

Negyedik, ritkán mutatkozó tag: a T i 
zennégyes, aki részt vett az első világ
háborúban: nyugdíjas, Trézi néni apja: 
minden szombat délután pontosan hat óra
kor jelenik meg törülközőjével. Tőle a csa
lád régen megvonta a szót, mert már sem
mi újat sem tudott a háborúról mondani. 
A Tizennégyes hét óráig fürdik, s utána 
rögtön a számára kijelölt szobába vonul 
vissza. 

v e t r ó f e r e n c 

mit 
gondolnak 

Hárman ülnek most az ebédlő nagy, fa
ragott asztalánál, a nők pongyolában, Robi 
bácsi pizsamában, noha fürdés után sétálni 
megy a városba: a Fő-utca bal járdájára, 
ahol találkozik régi jó ismerősével, s ka
ronragadva egymást besétálnak a Rózsa 
vendéglő ivójába, hogy lehajtsanak egy 
sört oly lassan, mint ahogy az árpa hajt ki, 
és kaszálásig érik. 

Hárman ülnek most az ebédlő nagy, fa
ragott asztalánál: mivel mindenkinek sa
ját törülközője van, mind a hárman nya
kuk köré csavarták, és várják, hogy a boj
lerben 60 fokosra melegedjen a víz, hogy fél 
ötkor Trézi néni és Robi bácsi betegyék 
maguk mögött a fürdőszoba ajtaját, kicsit 
szégyenlősen, hiszen a lányuk tekintete kí
séri őket. A kuncogás nem hallatszik ki a 
fürdőszobából. 

Hárman ülnek most az ebédlő nagy, fa
ragott asztalánál magukba mélyedve. Ne 
magyarázzuk félre, nem a pszichoanalí
zisről folytatott viták következménye Robi 
bácsi ujjainak ütemes dobolása, hanem an
nak, hogy a család, azaz Trézi néni el
nyerte az Express nevű napilap nagy 
nyereménypályázatának egyik főnyeremé
nyét. 

Jóságos ég! 
Na, meg a szerencse. 
Mondtam. 
Ugye, megmondtam? 
A nyeremény: 
Egy személynek a Biztosító Intézet egy 

évig érvényes életbiztosítási kötvényt 
nyújt át. Ha az illető meghal, akkor 
10 000 000.— din. (szavakban: tízmillió di
nárt) fizet ki hozzátartozóinak: ha egy 
éven belül a kötvényen szereplő név tu
lajdonosa százszázalékos munkarokkant 
lesz, az összeg ugyanannyi... 

Jóságos ég! 
Na, meg a szerencse. 
Mondtam. 
Ugye, megmondtam? 
A nyeremény: 
Egy személynek a . . . 
Jóságos ég! 
A Polgár-család mindennek egyformán 

örül. 
. , . Végül is Robi bácsi harcolta ki ma

gának azt a jogot, hogy Polgár Róbert 
névre legyen kiállítva a biztosítási kötvény. 
Megérdemelte. Higgyük el. Hogy miért? 
Szavakban: legszebben, legszagtalanabban 
tud böfögni az egész városban. 

Ne nevessünk! 
Mit gondolnak, kicsodák maguk zrenja-

niniak? 
Hárman ülnek most az ebédlő nagy, fa

ragott asztalánál. 
Április van, április első szombatja. 
Értsük meg egymást: egy emberöltő ki 

tudja még hány szombat délután hat órá
ja. 

A Tizennégyesnek ebben a percben kell 
megjelennie. Ott is állt az ajtóban, de 
mintha nem most érkezett volna. Minden 
bizonnyal, elhallgatta a beszélgetést, az al
kudozást. És beleszólt a végső határozatba. 

Az ő nevére állítsuk ki a biztosítási köt
vényt! 

Egy éven belül lehet, hogy meghal. 
Hát mit gondol maga!? 
Hát mit gondol maga!? 
A Tizennégyes furcsán elmosolyodott. 

Szinte bocsánatkérően, mert szólni meré
szelt. Mint jogát tudó ember, úgy vonult 
be a fürdőszobába. 

Még majd azt képzelik az emberek, 
hogy nem fürödtünk ezen a szombaton. 

Mert a fürdésen kívül más minden el
marad. 

Hét órakor nem jelentkezett a Tizen
négyes. 
Rákopogtak. 
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mát lapozgatva nem állhatunk meg 
egy írás kitételeinél, vitatkozva v e 
lük, nem térhetünk ki a szerkesz
tési elv egyes mozzanataira, vagy 
nem futhatunk át a felfedezés mo
hóságával a megjelent írások mind
egyikén, amint ezt a Krit ika, a 
Nagyvi lág vagy az Irodalmi Szemle 
esetében tettük. 

Meg kell elégednünk a tartalom 
puszta vázának ismertetésével, már 
csak azért is, mert egy igen tartal
mas szám írásai között kellene vá
logatni, kiemelve egyiket a másik 
rovására, igazságtalanság és felüle
tesség is lenne egyszerre. 

A z I Z R A Z bevezető írása Drago 
Sega Kocbek költészetének eszmei 
profilja, ezután következik Allan 
Rodway £n nem tudom, miért nem 
tudom című értekezése, majd N o v i -
ca Petkovic ír Branko Mil jkovic 
költészetéről, azután pedig Miodrag 
Bogicevic az Alkotó elkötelezettsége 
és szenvedélye címmel közöl írást, 
ezt követően Paul Valéry tanulmá
nyát olvashatjuk Baudelaire hely
zete címmel. 

A z Elemző pillanatok című rovat
ban találhatjuk Boro Draskovic írá
sát: A dicsvágy, a lelkiismeret, a fé
lelem és az álom játékai. 

A Látóhatárban Sulejman Groz-
danic foglalkozik Abbas Mahmud 
Al-Aqqaddal és az újabb arab köl
tészettel. 
A müvekkel és szerzőkkel című ro
vat tartalmazza Zorán Gluscevic, 
Híja Kecmanovic, Radovan Vuéko-
vió, Risto Trifkovic , Miroslav Ege-
rlé és Bogumil Duzel írásait. 

Ljubomir Zukovic a múlt és j e 
len tükrében foglalkozik a népköl
tészet egyes jelenségeivel . 

A folyóirat júliusi számát, F. M . 
Foster tanulmányának — A regény 
válfaja — hetedik része zárja. 

G. L. 

PRAXIS 
JÚLIUS/OKTÓBER 

Kettős száma jelent meg a Praxis 
c folyóiratnak Külön érdekessége 
ennek a számnak is van, a jugo
szláv kultúrával foglalkozó kilenc 
cikk. A z írások más-más szemszög
ből vizsgálják a kultúra különböző 
területeit. Közös vonásként emel
hetnénk ki egy meghatározott prog
ramszerűséget — tevékenyen viszo
nyulnak a jugoszláv realitáshoz, és 
azon változtatni, javítani akarnak. 

Érdekes je l lemzője több írásnak 

is, hogy a jugoszláv kultúra és kü
lönösképpen a jugoszláv művészet 
egzisztenciális kérdéseihez közele
dik — az új szociális, epikai, tör
ténelmi vonatkozások, új kommu
nikációs lehetőségek között fejlődő 
művészet, (új) szerepét, létezés-le
hetőségét, raison d' étre-jét keres
ve . (Ezt különösen Vjeran Zuppa, 
Eduárd Kale és Dobrica Cosic írá
saiban látjuk.) Ebben a kérdéskör
ben és más helyütt is többször, az 
írások a helyi (jugoszláv) je l legze
tességeken túl, a mai művészet és 
kultúra általános problémáit taglal
ják. 

A mai művészet indokoltságát és 
hatóerejét kutatva Vjeran Zuppa 
foglalkozik a sartre-i angazsált író
dalommal és a szocialista realiz
mussal mint jelenséggel. Mindkét 
irányzatban „kétségbeesett kísérle
tet" lát, hogy „va lami módon meg 
legyenek határozva az irodalom eg
zisztálásának feltételei, hogy felis
merjék az író és költő sorsát akkor, 
amikor a világ, melyben élünk, nem 
mutat irányukban rokonszenvet", 
amikor az író, költő „nem tudja, 
hogy szerepe megváltói-e, vagy 
tisztviselő-szerep-e". Érdekes Zup
pa írásaiban az angazsált irodalom 
es a szocialista realizmus meghatá
rozása és megkülönböztetése: „ A z 
egyiknek alakjaiban a létezés me
tafizikai, a másikban a létezés po
litikai képe áll, habár végső fokon 
mindkét irodalom csak a feltéte
lek illusztrálásának szintjén mo
zog, és ebben áll minkét irodalom 
sikertelensége." A kritika szerepét 
definiálva a mai adott esztétikai és 
társadalmi vonatkozások közt V je 
ran Zuppa megállapítja: „ A z i ro
dalmi kritika több kell, hogy le
gyen, mint tisztán az irodalom bí
rálata, amikor az irodalom is több 
vagy kevesebb önmagánál". Ezek
hez a godolatokhoz rokoníthatjuk 
Eduárd Kale cikkét is. Jelentősnek 
tartjuk írásában az „angazsáltság" 
és „funkcionalitás" megkülönbözte
tését: „ A z angazsáltság az ember 
teljességéből ered és a valóság to
talitásába hat, a funkcionalitás csak 
pillanata vagy eleme ennek a tota
litásnak." Érdekes disztingcióként 
említhetjük ebben az írásban a 
„technika" és „masinizmus" elha
tárolását. 

A jugoszláv kultúráról írva Dob
rica Cosié leszögezi, hogy a jugo
szláv kultúra nem nemzeti kultúra 
és nem is lesz az, de a különböző 
nacionális kultúráknak több deter
mináló erejű, közös vonása van. 

A „Gondolat és valóság" rovatban 
találjuk meg Mlhajlo Markovié cik
két, mely párhuzamosan megjelent 
a GlediStában is ( A társadalmi f e j 
lődés irányításának feltételei és le
hetőségei a szocializmusban. 

Dragoljub Micunovié a bürokrá
cia — nyilvánossá*? ellentétről ír. 
Marxra és Weberre hivatkozva ki

fejti, hogy a t i t o k lényeges ele
me, életfeltétele a bürokráciának. 
„Kihangsúlyozva a titkot, melybe 
csak ő maga van beavatva, a bü-
rokráció feltartóztatja a tömegek ku 
tató vizsgálódását, és önmagát a ki
vételes társadalmi misszió misztikus 
fényében tűnteti fe l . " A bürokrá
cia és nyilvánosság közti ellentétet 
Micunovié, mint a mai társadalom 
alapvető értékei közti ellentétként 
határozza meg. Egyik oldalon a ra
cionalizmus, a másik oldalon a sza
badság és igazság áll. A z utóbbi 
kissé patetikus, lineáris és problé
makerülő meghatározása a nyi lvá
nosságnak, gátolja Micunovicot a 
kérdés a felvázolt összefüggés el
mélyítésében. A z írás befejező ré
szében találunk egy komplexebb 
kérdésfeltevést: „ A z (abszolút ér
telemben) szabad, amorf szervezet
ben nyilvánosság nehezen szállhat 
szembe a bürokráciával, a szerve
zettség megtestesítőjével. Viszont a 
szervezett nyilvánosságot a bürok-
ratizáció veszélye fenyegeti, és ez
zel a nyilvánosságért folytatott küz
delem önmaga ellen fordul. Ké t 
veszély fenyeget tehát. „ A szerve
zett, bürokratizált, cenzúráit nyi l
vánosságot Micunovié energikusan 
bírálja, elveti — és ezzel teljesen 
egyezünk. A z első kérdést, a szer
vezetlen nyilvánosság tehetetlensé
gének kérdését az író válasz nélkül 
hagyja. Í gy a nyilvánosság, mint al
ternatíva és mint megoldás nem 
válik realitássá, Idealizált marad. 

V. T. 

IRODALMI SZEMLE, 
1965/6 

Azelőt t láttam egy-egy számot, át
lapoztam, ez alkalommal végigolvas
tam a nyolcadik évfolyamát taposó 
Irodalmi Szemle, a Csehszlovákiában 
megjelenő magyar nyelvű „irodalmi 
és kritikai folyóirat" hatodik szá
mát. 

Ar ró l már a tartalomjegyzék át
futása után meggyőződhetünk, hogy 
a szerkesztő bizottság e lve a szlová
kiai magyar írók szerepeltetése mel
lett a legszélesebb kitárulkozás, a 
világot átfogó ölelés. Így kerül a 
szlovákiaiak mellé a Magyarországon 
élő Deme László, Bajomi Lázár 
Endre, az amerikai Edward Albee, 
a lengyel Tadeusz Rozewicz és a 
cseh Ivan Davis, s képzőművészeti 
mellékletként Csók István képeinek 
reprodukciói és Bohumil Stepán ka
rikát úra-collage-ai. 

A júniusi Irodalmi Szemlében 
verssei szerepel a nálunk is ismert 
Monoszlóy Dezső, továbbá Zs. Nagy 
Lajos, Gál Sándor, Dénes György 
és Ivan DiviS. Monoszlóy versei kü
lön élményt jelentenek. 

A főszerkesztő, Dobos László re
gényrészlete (Földönfutók) és Tóth 
Elemér novellája (Sárga mint a nap) 
a szám szépirodalmi szövegei. Do
bos prózájában érdekes és vonzó so
rokat, hasonlatokat találhatunk, de 
túl rövid részlet ahhoz, hogy belőle 
az egészről is teljes képet kapjunk. 
Tóth Elemér novellájának értéke a 
tömörség, különben egész naiv tör
ténetet dolgoz lel . 

Deme László, Bajomi Lázár Endre 
és Edward Albee tanulmányai jelen
tik a szám súlypontját. Deme a stí
lus és az irodalom viszonyának 
problámáiról ír (Az irodalom és a 
stílus funkciója), Bajomi a Szürrea
lizmus c. készülő könyvéből közöl 
részletet (Szürrealista költészet), A l -
bee-tól pedig tanulmányrészietet j e 
lentetnek meg A modern amerikai 
dráma címmel. 

A fenti három íráshoz fajsúly és 
kuriózumként csatolnám Tadeusz 
Rozewicz Adattár című antidrámá
ját. Kár, hogy Tőzsér Árpád fordí
tása nem eléggé csiszoli. 

Különben Tőzsér Árpád Monosz
lóy Dezsővel együtt a nemrég meg
tartott Jókai Napok kapcsán közölt 
sürgető hangú polemizáló írást. Mo
noszlóy a községi színjátszó együt
tesek szándéka és a valóságot j e 
lentő ereje között keres hasznos, 
okos és járható utat, Tőzsér pedig 
a Jókai Napok alkalmával fellépő 
együttesektől követel Irodalmat 
színpadjainkra. 

Kardos István A magyar nemzeti
ségű dolgozók kulturális színvona
lának minősítése címmel közöl sta
tisztikai adatok alapján készült igen 
elgondolkoztató és tanulságos ta
nulmányt, míg Szeberényi Zoltán a 
Hagyomány című rovatban a húsz
éves Hídra emlékezve közli tanul
mányát. 

Még egyszer említeni szeretném 
Bohumil Stepán ötletes, friss és tar
talmas karikatúra-college-ait, mint 
a hatos számú Irodalmi Szemle leg
kellemesebb meglepetését. 

G. L. 

NAGYVILÁG, 1965/7 
A júliusi N A G Y V I L Á G nem is

mer földrajzi távolságokat. Tá rgy
lencséjében egyaránt bekerültek az 
angol, a kínai, a német, az orosz, a 
horvát, a vietnami, az amerikai, a spa 
nyol és a lengyel irodalom ismert 
és kevésbé ismert képviselői. A 
márkás írók mellett, mint Tennes
see Williams, Konsztantyin Szimo-
nov, Günter Grass és Rafael A l -
bertin helyet kap Anna Seghers, Wi l 
liam Sansom, Leon Felipe, Jorge 
Guillén, Lui Csi, valamint Mirjana 
Buljan, Zbigniew Herbert, Blas de 

V U K O V I C S G É Z A 

s z e m 
fülben 
Barangolás a zenepszichológia és a zeneesztétika 
bekötő útjain — A bédekker: dr. Gyulai Elemér 
A látható zene c. tanulmánya 

S L Á T T A M , H O G Y T Ö B B L A N G O T T K E T 
T Ő N K KÖRÉ G Y Ü L — H A N G R A ÉDESEBB, 
M I N T S E M F É N Y R E F É N Y E S — S B E F O N N A K 

G Y Ő Z T E S , E L E V E N F Ü Z É R Ü L . 

(Dante: Paradicsom — tizedik ének) 

„Dante is a Divina Commediában, a Paradi
csom harminchárom énekén keresztül beszél az 
égi zenéről, és véletlenül sem tudja ennek 
hangjait különválasztani az égi fénytől, az égi 
színektől. Goethe is ír róla a Faust második ré
szében, ö is azt mondja, hogy a nap dübörögve 
jön fel az égre, és harsonaként zeng, trombitál 
az égi fény . . . Beethoven (például) nem sze
rette a h-moll hangnemet. A színe miatt. Meyer-
beer bíbor akkordoknak nevezte Weber Bűvös 
vadászának egyes akkordjait. Liszt gyakran kö
vetelte a zenekartól, hogy több vöröset vagy 
több ibolyát játsszék. A modern orosz zene 
nagy magányosa, Szkrjábin pedig új sort húzott 
a magas fafúvók fölé és luce-szólamot, fény
szólamot komponált Prométheuszának partitúrá
jába. Luce-szólamot — színzongorára, színes fé
nyek megelevenítésére."" 

A hallási és látási képzetek szoros kapcsola
tai, a gazdag látási és főleg színképzetek vala
hogy természetesnek vehetők, ha a zenére fogé
kony alkotók érzelmi világához tartoznak. Sen
ki sem ütközik meg azon, hogy Beethoven a 
h-mollt fekete hangnemnek nevezi, s hogy 
Klopstockot azzal jel lemzi, hogy mindig fensé
ges, maestoso — D-dúr. A szinesztézia, azaz két 
vagy több érzékszervi terület érzékeléseinek kap 
csolódása a muzsikus színes hallásának egyszerű 
magyarázata, pszichológiai-élettani „megfej tése" 
annak, hogy mondjuk, Rimszkij-Korszakov szá
mára miért jelentett minden hangnem egy meg

határozott színt: a C-dúr fehéret, az F-dúr zöl
det, s miért váltott ki benne mindegyik hang
nem megfelelő szemléleti képet. I lyen je l lem
zéseket adott egyes hangnemekről: Esz-dúr — 
sötét, alkonyati szürkéskék; ez a városok és az 
erdők hangneme. F-dúr — világoszöld,paszto-
rálszerű, tavaszi nyírfácskák színe. A-mol l — 
halvány, rózsaszínű, olyan mint az esti szürkü
let csillogása a fehér hóval fedett vidéken. H-
dúr — sötét, alkonyati szürkeség, sejtő vihar
felhők színe. 

Egy zenetudós a hangszerelést a festészethez 
hasonlítja, azzal a megjegyzéssel, hogy mégis 
van köztük különbség, mert míg a festő már a 
műteremben éppoly könnyen ellenőrizheti a szí
neit, mint a rajzát, addig a zeneszerző otthon 
a zongorája mellett csak a „zenei rajzot,, hall
hatja, a zenekari színeket nem. Ebben a tekin
tetben a zeneszerző inkább a freskófestőhöz ha
sonlatos, aki szintúgy nem tudhatja előre, ho
gyan hatnak a színei száradás után. Rimszki j -
Korszakov esetében a szinesztézia erőteljes j e 
lenléte, a hihetetlen mértékben kifejlett színes 
hallás, vagy hétköznapi nyelven a „füllel való 
látás" jelentősen befolyásolta komponálási tech
nikáját: a színes hangszerelés egyik kimagasló 
müvelője lett, sőt nála, azaz müveiben a hang
súly a zene belső lényegéről áttevődött a zene 

* A külön nem jelöl t idézetek dr. Gyulai Ele
mér A látható zene c. tanulmányából valók. 
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Otero T o Huu és Te Hanh. Indulók 
és beérkezettek panorámája ez. Sú
lyos szavú művészi igazságok meg
fogalmazóinak és a népszerűség ol
csó, bestseller ízű kenyerén élő al
kotók sora. 

A logikus most az lenne, hogy 
Tennessee Williams lírai fantáziá
nak minősített remek egyfelvonáso-
sáról ( A z eltiport petúniák esete), 
Szimonov sztálini időket felidéző 
mérsékelt vonalú novellájáról ( K i 
hallgatás) vagy Günter Grass, a 
Gruppé 47 ismert költőjének a lát
leletig leegyszerűsített kelléktár
ral megírt verseiről szóljunk. Mégis 
azt hiszem, hogy a logika ellenére 
célszerűbb és lényegesebb ez eset
ben másról is szót ejteni. 

A júliusi N A G Y V I L Á G terjede
lemre egyik leghosszabb irása a 
horvát Mirjana Buljané (Mesék egy 
kishivatalnokról, a szerelemről, a 
dicsőségről, a képességről). Mirjana 
Buljan nálunk a kevésbé ismert és 
érdekes jelenségek közé tartozik. A z 
itt közölt írásából is könnyen meg
állapítható, hogy kevés benne a sa
játos iz, az eredeti. Története azon
kívül, hogy helyenként szinte unal
mas, nem egyéb egy agyonirt prob
léma (a kispolgári mentalitás és 
életérzés) rutinos, de nem túlságo
san eredeti, inkább franciás utóíz
zel megírt collage-szerüségnél. Száz 
szónak is egy a vége, Mirjana Bu
ljan a jugoszláv prózairodalom ha
todik-hetedik tizenegyének lehet 
csak a tagja. És mégis az ilyen ér
tékű szövegnek kell prezentálni kül
földön egy irodalmat?! Megérdem-
li-e egy igen szerény értékkel bíró 
szöveg, hogy lencsének helyezzék 
hazája irodalma felé irányuló táv
csőbe? (Egy adekvát ellenpélda: a 
szerbhorvát nyelvterületen Zilahy 
Lajos a legolvasottabb és legtöbb
ször kiadott magyar író. Melyik ma
gyar irodalomértönek és ismerő
nek lehet ez ínyére?!) Aligha. Hi
szen számos rangos alkotó és alko
tás maradt továbbra is ismeretlen 
a Nagyvi lág olvasói között. Nem 
kellene megengedni, hogy a fordí
tók szeszélye, a fordíthatóság, a fel
lelt anyag jelentse egy nép irodal
mának tükrét a másajkúak előtt. 
Ez nem lehet szempont, épp úgy, 
ahogy az a törekvés sem hitelesít
hető minden esetben, hogy nem 
anyanyelvének területén történik 
meg egy-egy alkotó vagy mű érté
keinek felfedezése. A z efféle „hu
szárvágások" csak nagyon ritkán 
számíthatnak teljes joggal a merész 
huszáros jelzőre. N e m lenne-e ér
dekesebb, értékesebb és célszerűbb 
mondjuk, Filip Dávid, Rade Kons-
tantinovic, Antun Soljan, Ranko 
Marinkovic, Vladan Desnica, Danilo 
Kis, Vladimir Bulatovió, Zvonimir 
Majdak stb., stb. fordítása? 

S még valamit! Ha a valamelyest 
jobban ismert szerbhorvát irodalom 
hetedrangú hajtásai kapnak tápot a 
Nagyvi lág oldalain, nem jelenti-e ez 
azt is, hogy hasonló a helyzet a v i 
etnami, a spanyol, a kínai, az auszt
rál, a török, a dél-amerikai stb., stb. 
egyes irodalmilag kevésbé ismert 
népek alkotásaival is? 

Természetesen lehetetlen mindig 
remekmüveket közölni, de a válo
gatással minden egyes esetben csín
ján kell bánni. A széles skálájú 
nagyvilági tartalomjegyzék láttán 
kitörő örömünket kikezdi a mellé
fogás, épp úgy ahogv kikezdheti a 
folyóirat hírnevét. Erre pedig va
lóban nincs szükség!! 

GLEDIŠTA -
Június/július 

A Gledišta májusban nagy 
érdeklődést keltő tudományos 
összejövetelt szervezett A tár
sadalmi fejlődés irányítása a 
szocializmusban címmel. 

A kérdést sokan és sokoldalú 
megvilágításban vitatták. A fo lyó
irat június júliusi számában megje
lenő írások elsősorban a filozófia 
és a jogtudomány területéről köze
lednek a problémához. (Dr. Mihaj 
lo Markovié : A társadalmi fejlődés 
irányításának feltételei és lehetősé
gei a szocializmusban; Dr. Jovan 
Dorđević : A tervezés elméleti és 
alkotmányjogi kérdései Jugoszlá
viában; Dr. Najdan Pasié: Irányí
tás és tervezés mint önigazgatási 
társadalmi folyamat; Dr. Andrija 
Gams: Társadalmi tulajdon és tár
sadalmi irányítás: Dr. Kadomir Lu
kié: A jog mint a politika eszköze: 
Karmz Crnišanin: Néhány társadal
mi tevékenység irányítása a kom
munában.) 

A tanulmányok külön értéke és 
érdekessége, hogy a problémát a ju
goszláv gyakorlat alakulása leg
újabb fázisának vonatkozásaiba he
lyezi. 

Dr. Mihajlo Markovié az irányí
tás jugoszláv feltételeit analizálva 
megállapítja, hogy ellentétben áll
nak még: ,, . . . a szerep, melyet rá
ruháztak minden közvetlen terme
lőre és ezeknek tényleges képessé
ge, hogy megfeleljenek szerepük
nek." Markovié hangsúlyozza azt 
is, hogy az irányítással foglalkozó 
külön tanulmányágak nálunk nagy 
részt fejletlenek, sőt ismeretlenek. 
Tanulmányának befejező részében a 
globális és részleges tervezés viszo
nyáról és a tervezés különböző 
szintjeiről ír. A központi tervezés 
antidemokratikus és szabadságfosz
tó velejáróinak túlhaladását abban 
látja, hogy a központi szervek nem 
etatisztikus, hanem felső és legfel
sőbb önigazgatási szervek lesznek. 
A z utóbbi gondolatot fejleszti to
vább dr. Jovan Dorđević. A z al
kotmányból kiindulva a tervezést 
mint az önigazgatás függvényét fo 
galmazza meg. Ez a terv debürok-
ratizacióját, társadalmasítását je len
ti és feloldását a rendelkező és 
végrehajtó, a „makro - " és „mikro 
szocializmus" közti ellentéteknek. 
Dr. Najdan Pašić is a tervezés, irá
nyítás és az önigazgatás szimbiózi
sát helyezi vizsgálódásainak közép
pontjába: Jacques Ellul-lel vitázva 
bizonyítja, hogy a terv nem szük
ségszerűen antidemokratikus esz
köz — nem antidemokratikus az ön
igazgatás keretei közt. Dr. Pasié 
kvalitatív különbséget lát az állam 
tervező funkciója és a tervezés, 
mint önigazgatási folyamat közt. 
Arra a kérdésre válaszolva, hogy a 
jelen pillanatban milyen erők ké
pesek egybehangolni az önigazga
tás különböző szintjeinek és ala
nyainak tervező ténykedését, dr. 
Pašić ismert tételekre tér vissza. 
Megkülönböztet ugyanis három esz
közt: jogi-normatív szabályzást, 
gazdasági instrumentumokat és a 
társadalmi-politikai szervezetek be
folyását. 

Nagyon érdekes problémákat vet 
fel tanulmányában dr. A . Gams 
Gams professzor a tulajdonviszony

ból mint alapvető társadalmi-gaz
dasági viszonyból indul ki és meg
állapítja, hogy az új alkotmány 
rendelkezéseiben ellentmondások 
vannak. A gazdasági szervezetek 
jogai mellett nincsenek lefektetve 
a felelősségnek azon formái, me
lyek komplementárisán járulnának 
ezekhez a jogokhoz. A törvényhozó 
szerint a termelők közvetlenül hasz
nálják a társadalmi javakat, mint
ha a bér-munka viszony már tel 
jesen megszűnt volna — ami azon
ban még csak hipotézis. Köve tkeze
tes maradva korábbi tanulmányai
hoz, dr. Gams szükségesnek tartja 
a társadalmi tulajdon közjogi és 
polgári-jogi komponensének vilá
gos disztingválását. Írása befejező 
mondataiban megállapítja, hogy 
rendszerünk egybehangolatlanságá 
nak egyik oka és formája a norma 
tivizmus: ,.jogi-normatív rendsze
rünk olyan fejlődési szintet antici
pál, mely társadalmi valóságunkban 
még nem létezik." 

Dr. Radomir Lukié a jogszabá
lyok alaptulajdonságairól ír, és ar
ról, hogy ezek a tulajdonságok 
mennyiben befolyásolják a jogi 
normákat mint a politika eszközét. 

Ramiz CrniSanin a kommunák 
gyakorlatán át f igyeli az önigazga
tás problémáit. 

V . T. 

F O L Y Ó I R A T O K A T 
L A P O Z G A T V A 

KRITIKA 1985/6 
A hatos számú Kritika nagy eré

nye, hogy vitára késztet. A vita ára 
azonban nem mindig sorolható az 
erények közé: egyes szövegekben 
érdekességük, éleslátásuk és újszerű 
felfogásuk ellenére ellentmondások
ra bukkanunk, ezek rontják le már 
a tartalomjegyzékből kiolvasható 
kedvező hatást. 

Folyóiratot ismertetni annyit is 
jelent, mint önmagunkról írni. Hi
szen képtelenség a tíznél is több írás 
útvesztőin bolyongani, anélkül, hogy 
egyik vagy másik szövegnél ne álla
podjunk meg hosszabb időre. Ott 
időzünk legtovább és legszíveseb
ben, ahol a saját érdeklődési körünk
höz legközelebb álló problémákat 
olvashatjuk. 

Miklós Pál rövidebb elméleti írá
sának címében már benne foglalta
tik a mondandó három legjelentő
sebb tényezője: Müvészetiség, törté
netiség, érték. A müvészetiség, 
konkrétan a szocialista realizmus 
történeti értékeléséért száll síkra 
Miklós Pál. Szerinte a vizsgálódási 
és viszonyulási módszernek ahhoz, 
hogy igaz eredményeket mutasson 
fel, először Is történetinek kell len
nie, csak azután elméletinek. A szö
veg néhány állításával hajnalokba 
nyúló vitába lehetne kezdeni, de en
nél többet ígér a következő írás, 
amint ez már Ostváth Béla tanulmá
nyának címéből is kitűnik: A z új 
magyar dráma két évtizede. 

S valóban, módszerével, állításai
val, a közös érintkezési felületekkel 
messze kiemelkedik a többi szöveg 
fölé. A felszabadulás huszadik éve 
sajátosan válik egy megtett út ér
tékmérő-ellenőrző állomásává: gaz
daságban, művészetben, irodalom
ban, költészetben, prózában és drá

mában is. Ostváth Béla nem tartja 
fontosnak a húsz év minden drámai 
alkotását lajstromba foglalni, s ez 
a helyes elv önmagában már többet, 
jelentősebb eredményeket ígér egy 
mindent számba venni igyekvő vál
lalkozásnál. Ostváth vizsgálódásainak 
rugója a szocialista dráma: , ,A ma
gyar szocialista dráma útjának, le
hetőségeinek vizsgálatára ösztönöz 
felszabadulásunk huszadik évfordu
lója is, hiszen elérkeztünk egy olyan 
magaslati pontra, ahonnan lehet és 
szükséges számvetést tenni. A múlt
tal való szembesítésnek azonban 
csak akkor van értelme, ha az egy
úttal szüntelen szembenézés is a j e 
lennel és j övőve l . " 

Ezzel ügyelve tesz Ostváth Béla a 
hagyományra és ehhez való közele
désre néhány nagyon helytálló meg
jegyzést. Gondolok itt a közízlés 
alakulásának, az igazi avantgárdé hi
ányának s az avantgárdét helyette
síteni igyekvő vadhajtások elbur
jánzásának problémájára a háború 
előtti polgári színpadon. Továbbá: a 
madáchi eredmények számbavéte
lére, s Majakovszkij , Visnyevszkij, 
Brecht, valamint az expresszionis
ták felismerésének a megfogalma
zására: „századunk valósága többé 
nem adható vissza „pr ivá t" szituá
ciókban és konfliktusokban s a nagy 
társadalmi-történelmi változások e-
gész folyamatának ábrázolási igé
nyével a drámát szükségszerűen 
epikus je l legűvé, regénvszerűvé ala
kították." 

Ostváth írásának izgalmasabb ter
rénumai azonban csak ezután kö
vetkeznek. 

Joggal, de ma már minden na
gyobb újságszerűség nélkül száll v i 
tába Révai József Megjegyzések 
irodalmunk néhány kérdéséhez című 
dokumentum jellegű szövege min
denekelőtt sematikusnak nevezhető, 
a szocialista realizmusra vonatkozó 
tételeivel. 

A z azonban már más kérdés, hogy 
eközben mennyire feszíti szét Ost
váth a sematizmus bénító korlátait, 
amikor így ír: „ A z így felvetett és 
megfogalmazott igények hibája, 
hogy modelleket állit kötelező ér
vénnyel iróink elé, csak a téma fe
löl fogalmazza meg tételeit s nem 
tér ki e léggé a művészi hogyan kér-
lésére." O tulajdonképpen mind
össze egy elemmel „gazdagabb" se
matizmus. Ostváth a „művészi ho
gyan kérdésére" igyekszik választ 
adni, miközben Németh László, Dé-
ry Tibor, Illyés Gyula, Sarkadi Im
re stb. drámáiról ejt szót. Termé
szetesen az is jelentős eredmény, 
amit a Szeptember Sarkadijáról tud 
elmondani, de az Oszlopos Simeon, 
az abszurd dráma első magyarorszá
gi hajtása előtt már tehetetlenül áll 
Ostváth is. Kikonstruált recepttel 
közeledik felé, akár Illyés Kegyen
céhez, amelynek az a nagy hibája, 
hogy az író „nem lát kiutat". N e m 
modell-e ez is, sematizmus, recept, 
ahogy Ostváth viszonyul és tud v i 
szonyulni a „válság-drámákhoz"? 
Nem kívülről konstruált, uniformi
zált általánosításra való törekvés-e 
ez is? Nem lövi-e le az író ezzel 
előbbi kitételeit? Vagy esetleg csak 
egy általános türelmetlenkedésről 
van szó? Van egy elméletünk, 
amelyhez a kívánt eredmények még 
nem készültek el, nem születtek 
meg és mi türelmetlenkedve, olykor 
vaktában, de kitartóan küzdünk 
minden ellen, ami nem a recept sze
rint íródik? 

külső hangzásvilágára.. Ez csak egy eléggé álta
lános példa, hogy a szinesztéziás látási-hallási 
képzetek az alkotási folyamatban hogyan emel
kednek az alsó, érzéki fokról a felső, esztétikai 
szintre, s hogyan válnak a kapcsolt érzékletek 
egybeforrt élményanyaggá. 

Más művészeti ágakban még bonyolultabb „át
ütések" vannak, s azokat az irodalomesztéták 
közismert szavajárásával, parabolikus kifejezé
seknek, metaforáknak, szimbólumoknak ne
vezzük, ha csak az esztétikai vizsgálódás szint
jén maradunk, noha sok váratlan fordulat, fur
csa kép magyarázatát éppen a pszichológiai 
vizsgálódás, netán a szinesztézia jelenlétének 
kimutatása adná meg. 

Amikor Shakespeare huszonharmadik szonett
jében azt énekli, hogy „szemmel hall az okos 
szerelem", Rimbaud meg A magánhangzók szo
nettjében a felfedezés erejével bizonygatja: 
„Szurok Á ! hó É! rőt I ! zöld Ü ! kék O!" — 
magasabb, azaz esztétikai szinten a sajátos gon
dolattársítással párosuló művészi alkotás j egyé 
ben játszódik le az a nem egészen körülírható 
és megmagyarázható folyamat, amelynek ala
csonyabb, érzéki szintű értelmezése majdhogy
nem banálisan hangzik: az egyik érzékre ható 
inger egy másik érzékszerv ingerületét Is ki
váltja. A „szemmel való hallás" laikus tolmá
csolása lehet, mondjuk, a festészet zenei tartal
mának, zeneiségének keresése, azzal a motivá
cióval, hogy valahol a színen és ábrázolt tár

gyon túl a tekintet fe l f igyel valamire, ami már 
a nem látható dolgok birodalmába tartozik. 
Rimbaud fekete Á- ja , azaz a magánhangzók, 
vagyis a hangok színes látása, Shakespeare 
„hal ló szeme,, mindenesetre nem puszta szi
nesztézia, azaz két érzéklési forma egyszerű 
egybefonódása, hanem egy magasabb szintézis, 
amelynek támpontja az, hogy az alkotó a mű
vészi képes kifejezésben azokat a rokon-inge
reket, képzeteket asszociálja, melyek természe
tes adottságai, hajlamai folytán lelki világában 
is egymást feltételezik, kiegészítik. 

Ennél talán egyszerűbb folyamat az, amikor a 
szinesztéziára hajlamos alkotó nem marad meg 
művészetének sajátos keretében, hanem a töb
bi művészi ág eszközeit is segítségül hívja, hogy 
konkrétan megvalósítsa azt, amit saját művé
szete csak bizonytalanul sejtet. Nagy mérték
ben vonatkozik ez a zeneszerzőkre, akik nem 
„tiszta" zenét komponálnak, hanem színpadi 
kísérőzenét vagy más hasonló eredetű, i l letve 
alkalmi zenét. í g y jár el például Schönberg 
Die glückliche Hand c. operájának egyik szín
padi utasításában: „ A m i n t beáll a sötétség, szél 
kerekedik. A szél crescendójával egyidejűleg 
kezdődik a világítás crescendója. Ez a crescen
do gyönge vöröses fénnyel (fentről) indul, mely 
barnán keresztül piszkos zöldbe vált át. Eb
ből sötét kékesszürke keletkezik, melyet lila 
követ. Ebből intenzív sötétvörös fény hasad le, 
mely egyre világosabb és hangosabb lesz, hogy 

miután elérte a vérvöröst, narancs- és világos
sárga keveredik hozzá, míg végül a harsogó sár
ga fény magára marad." 

Sadoul említi, hogy W. Ruttmann a Világ me
lódiája c. filmjének kísérőzenéjében azonos ér
zelmi hatást tulajdonított a szavaknak és zöre
jeknek, a sikolynak és a zenének, az emberi 
hangok és a gépek csattogásának. Ha már a 
hallási és fényélmények társításának vizsgálata 
a puszta színes hallástól elvezetett a modern szin
tetizáló művészethez, a filmhez, használjuk fel 
ezt a kitérőt, hogy felhívjuk a f igyelmet Eisen
stein legutolsó elméleti írására, amelyben a több
féle érzéklés kölcsönös kiegészülését helyezi elő
térbe a többféle művészi kifejezőeszközt egy 
művészetté egybefogó film kapcsán. „ A szín 
indokolt felhasználásának első feltétele: elsősor
ban mint drámai és dramaturgiai tényező lép
jen be a filmbe. A színnek tehát ugyanaz a sze
repe, mint a zenének. A zene a filmben ott he
lyénvaló, ahol elengedhetetlenül szükséges. A 
szín is. Mind a színt, mind a zenét ott és ak
kor kell alkalmaznunk, amikor és ahol éppen 
általuk tudjuk legjobban kimondani, ábrázolni 
vagy megsejtetni az alapgondolatot. . . A z adott 
pillanatban mindegyik előtérbe lép: a monológ, 
a felkiáltás, a néma csend, az ária, a hajnalpír, 
vagyis a szín. Mindegyik a maga helyén. Mind
egyik azt fejezi ki, amit dramaturgiailag más 
nem fejez-het ki helyette. A z adott nillanatban 
mindegyik a legtökéletesebben szolgálja az egy-
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séges tartalmat. Egy-egy kifejezőeszköz úgy 
bukkan fel a mű szövegében, mint a zenében 
az akkord. A kifejtett szót néha távoli zene 
festi alá: halotti ének, ködös mezőkön leihangzó 
pásztorsíp, keringő a szomszédos szobából . . . A 
féktelen vihar néha hangorkánt zúdít a nézőre; 
a végzet gyenge holdfénnyel jön és egy halkan 
játszó zenekar Urai témájának áttetsző kész
ségét hozza magával. A kifejezőeszközök bár
melyike megadhatja a műnek azt az utánozna-
tatlanul kifejező érzelmi hatást, ami egyszers
mind az eszmei mondanivalót is hordozza." 

A z említett esetekben, mintha a művészet sík
ján bizonyos módon kifejezésre jutna Johannes 
Amos Comenius egykor i pedagógiai e lve : „a le
hető legnagyobb mértékben kell mindent érzé
kelhető módon m e g j e l e n í t e n i . . . és ha valamit 
több érzékszervnek lehet egyszerre felfogni, ak
kor azt több érzéknek kell nyújtani egyszer
re . . . " 

A z 1937. évi párizsi Nemzetközi Kiállításon a 
művészetek szép szerepet kaptak. Mintegy húsz 
mű készült zenekíséretnek a fény és a víz já
tékához. Beaudoin és Lodz építészek különle
ges szerkezete lehetővé tette, hogy a szökőkút 
játékát másodpercre szinkronizálják a tűzijáték
kal. Ehhez zenekíséret is készült. A fülükkel 
látók, a szemükkel hallók a több érzékszervi 
terület érzékeléseinek kapcsolódását lényegileg 
is igazolni akarták, hadd lássék az, amit halla
nak, hadd hallassék az, amit látnak. Bizarr for
dulatként megszületett az ún. bútorzati zene 
si: halljuk, de nem hallgatjuk. Dárius Milhaud 
írja: , , A látott világban azok a formák is jelen 
vannak, amelyekre egyáltalán nem fordítunk 
figyelmet, például a tapéta figurái, a mennye
zetdíszítések, a tükör kerete. Satiénak különös 
ötlete támadt: talán kellemesen hatna az a ze
ne, amelyre nem kell odahallgatni, a bútorzati 
zene, amelynek je l legét az szabná meg, hogy 
hol játsszák." Satié kísérletként szünet-zenét 
komponált, amelynek az lett volna a rendel
tetése, hogy a hangverseny szünetében afféle 
hangkulisszául szolgáljon. Amint azonban fel
csendült a szünet-zene, a hallgatóság helyére si
etett, hiába kiabált Satié: De hát beszélgessenek! 
Sétáljanak! N e hallgassák a zenét! N e f igyel
jenek a muzsikusokra! N e nézzék őket! 

Bizonysága ez annak, hogy bármelyik hang
versenyen legalább annyi a halló szem, mint a 
fül. Fred Goldbeck szerint háromféle zenehall
gató van: aki csak fülét, aki csak szemét, és 
aki mindkettőt használja. A z első tenyerébe te
metkezik, s többnyire abban élvez, hogy zenét 
hallgat, s nem magát a zenét élvezi . A másik 
leginkább csak nézelődik. A harmadik csupa 
fül, csupa szem, s tisztában van azzal, hogy a 
muzsikus zenélése és megjelenése ugyanannak 
a dolognak két oldala. Ezért igen zavarba jön, 
ha a hallottak és látottak nincsenek összhang
ban, és ha egy idős hölgy úgy ütl-verl a zon
gorát, mint egy atléta. 

Mindezért a közönség szerepeltetése nem pusz
ta közjáték, hanem logikus folytatása a meg
kezdett gondolatmenetnek, hisz a közönség sajá
tos viszonyt épít ki a művészettel, kezdve az
zal, hogy a zene érzéki szintű érzékelésében ne
ki is lehetnek színlátásai, továbbá az esztétikai 
szintű élvezetet megközel í tve érzelmi tartalmat 
merít vagy képes meríteni a zenéből. Minden
esetre a közönség számára a zene bizonyos fo 
kig látható, s csak azután hallható. 

A szinesztéziás jelenség ürügyül szolgált, hogy 
néhány zeneszerző színes hallásával kapcsolat
ban belekapaszkodjunk egypár kérdésbe — ezek 
részletes elemzése, kutatása jóval több elmélyü
lést, munkát, helyet és időt kívánna meg — s 
az alkotóról — a közbeeső láncot, a zene tol-
mácsolóját, az előadót szinte indokolatlanul 
mellőzve — áttértünk a hallgatóra. N e m 
csak azért, mert a hallgató fogyasztója a ze
nének, lényegében az ő jelenlétében ,,csapó
nk le" , s mert meggyőződésünk, hogy minden 
művészet, főképp a zene az életközeiben mu
tatja meg hatóképességét, erejét, esztétikai kl-
vánalmú életképességét, élmény-telítettségét stb., 
hanem mert éppen a zene esetében — lehet, 
hogy ez ugyanilyen mértékben vonatkozik a 
több művészetre is — a műélvezö lélektani 
elemzése legalább olyannyira előmozdítja a zene 
fenomenjének megértését, i l le tve az adott idő
szakban gyakorol t mindenféle hatásának fe l 
mérését, mint ahogyan az alkotás szakmai-esz
tétikai mérlegelése, vagy az alkotó fejlődésé
nek, gondolkodásmódjának, magánéletének vlzs-
gálása hozzásegít a zene „testének és leikének" 
megragadásához, mint azt egy esztéta kifejtet
te. Erre okot ad az is, hogy a szinesztézia épp
úgy megfigyelhető a hallgatónál, mint az alko
tónál, s akad műélvezö, aki a zene megszólalá
sakor színeket, sőt képeket lát, s első hallásra 
egész regényt képes belemagyarázni a zenébe, 
közvetlen é lménye szinesztéziás jelenségeket 
vált ki. Ez már műélvezés körébe tartozik, er
ről majd később. 

„Goethe is felemlít i Színtanában azt a svájci 
embert, aki élénk vörösnek hallotta a furulya 
hangját, sárgának a trombitáét, ibolyaszínűnek 
a fuvoláé t . . . E. T. A . Hoffmann . . , úgy érzi, 
hogy a hangszínek és illatok tündéri koncertté 
egyesülnek lelkében . . . írásainak rendkívüli ha
tása van a kor muzsikusaira, köztük Schumanra 
és Wagnerra. Zeneszerzők egész sora esküszik 
rá, hogy a zene alkalmas színek, képek, általá
ban a vizuális tartalom kifejezésére. Megszüle
tik a programzene, az ábrázoló, festőzene. Fel
tétlenül úgy, hogy megteremtői maguk is ké
peket, színeket látnak zenehallgatás közben . . . 
Egyik oldalon ott állottak a Zukünftlerek, a 
programzene gondolatának megszállottai. Fana
tikusan hittek a zene kifejező erejében. N e m 
csak érzelmeket eleveníthet meg a zene — hir
dették —, hanem tájakat, eseményeket, sőt f i 
lozófiai, tehát tipikusan értelmi tartalmat is. 
Igaz, beismerték, hogy a zene nyelvét először 
alkalmassá kell gyúrni ehhez, viszont megígér

ték, hogy ezt a munkát elvégzik és a muzsiká
jukban testet öltött festői, költői vagy fi lozó
fiai tartalmat bárki könnyen felismerheti rnajd. 
. . . A Zukünftlerek ellenségei állottak a má
sik oldalon. A z új törekvések iránti vak gyű
löletükben minden kifejezőerőt megtagadnak a 
zenétől, a Zukünftlerek zenéjétől is. Pedig azt 
nem is tartották zenének. A zene mozgó ara
beszk, kaleidoszkóp — mondta Hansllck —, 
.tönend bewegte Fcrmen' . Lehet, hogy felkelt 
érzelmeket, de semmiképpen sem fejezi ki őket. 
A zenében kifejezett érzelem az egyéni asszo
ciáció ügye. Nincs benne a műalkotásban, ha
nem beleérezzük . . . Legfe l jebb a közönséget 
zavarták, ha egy-egy pillanatra alkalma nyílt 
betekinteni az egymásnak ellentmondó állítá
sok zűrzavarába. Mer t a közönség gondolatvilá
gában még távolról sem volt el intézve a kérdés. 
Ma sincs elintézve. A közönség minden ellen
kező értelmű erősítgetés ellenére Is úgy érzi, 
hogy a zene, amit hall, vidám, szomorú, nyu
godt vagy nyugtalan. Sőt, azt állítja, hogy a v i 
dám zene vidámmá tesz. a nyugtalan zene 
nyugtalanná, a szomorú zene lever, az áhítatos 
zene magasba emel —, tehát a zenében a hall
gatótól független érzelmi tartalom van, és ez 
sugárzik felénk a zene szövetén át, ez hat ránk, 
ez kelt bennünk érzelmeket. A közönség ma ls 
ott tart, ahol Szent Ágoston tartott." 

A zene érzelmi tartalmáról, arról, hogy mit 
fejez ki, s hogy egyáltalán kifejez-e valamit, ha
talmas vita folyik. Egyaránt hivatkoznak arra 
a kínai bölcsre, aki szerint, ha valaki meg 
akarja tudni, hogy egy ország vezetése rendben 
van-e és erkölcsei tiszták, hallgassa meg annak 
zenéjét, meg Platónra, aki szerint a zenében 
rejlik a leghatásosabb nevelés. A z elméleti harc
ról némi képet adhat néhány „ v i t á z ó " szembe
állítása. 

Honegger : Való Igaz, hogy az alkotó folya
mat azonos, akár zenéről, festészetről, akár pe
dig költészetről van szó. A z író azonban köz
napi szavakat használ, a szobrász és a festő pe
dig — ha el is torzltja — látható, fogható va ló
ságot ábrázol. A zeneszerző ellenben mindent 
önmagából merít, alkotása éppen ezért csoda
ként hat az avatatlanokra. Szerencsére, a zené
ben valóban sok a megmagyarázhatatlan, a va
rázslat. A zene semmilyen más művészethez 
sem hasonlítható. 

Sztravinszkij: A laikus azt hiszi, hogy az al
kotómunkához ihletre kell várni, de ez téve
dés. Távol áll tőlem, hogy az Ihlet jelentőségét 
tagadjam. Ellenkezőleg, nagy mozgatóerőt látok 
benne: olyan erőt, mely mindenfajta emberi 
tevékenységhez hozzátartozik, s korántsem a 
művész egyedüli kiváltsága. Csak akkor bon
takozik ki, ha erőmegfeszítéssel hozzuk moz
gásba, s ez az erőkifejtés a munka. Ahogyan 
az étvágy evés közben jön meg, így váltja kl 
a munka is az Ihletet, fel téve, ha már kezdet
től nincs jelen. De nem az ihleten múlik a do
log, hanem az eredményen — s ez a mű. 

Romáin Holland: Hivatásos zenészek, ti hoz
zászoktatok ahhoz, hogy megvetéssel fogadja
tok minden magyarázatot. Senki sem hallgatná 
azonban meg müveiteket, ha ritmikai és hang
zószövetük nem keltene fel a hallgató fülében 
számos olyan emóciót, amelyek következetesek 
és kapcsolatban állnak egymással. 

Sztravinszkij: Én a zenét lényegénél fogva 
képtelennek tartom arra. hogy bármit is ki
fejezzen, akár érzelmekről, akár magatartásról, 
akár lelkiállapotokról vagy természeti jelensé
gekről stb. van szó. A kifejezőképesség soha
sem tartozott a zene természetes, benne rejlő 
tulajdonságai közé. A zene, ez a csodálatos j e 
lenség, azért adatott nekünk, hogy rendet te
remtsünk a dolgok között, főleg pedig azért, 
hogy szabályozza az ember viszonyát az Időhöz. 

A . Rubinstein: Meg vagyok győződve, hogy a 
zeneszerző nemcsak valamilyen hangnemben, 
valamilyen taktusban és valamilyen ritmusban 
írja a hangjegyeket, hanem bizonyos lelki
állapotot, azaz programot is belead müvébe, az
zal a meggyőződéssel, hogy az előadó és hall
gató ki tudja azt találni. 

Hansllck: A zene nem másol semmilyen is
mert, szavakkal kifejezhető témát, ezért meg
határozott fogalmak között mozgó gondolkodá
sunk számára nem szállít semmiféle olyan tar
talmat, amelyet meg tudnánk nevezni . . . A b 
ból a tényből, hogy a zeneszerzőknek hangok
ban kell gondolkodniuk, szemmel láthatóan az 
következik, hogy a zenének nincs tartalma, 
mert a fogalmakat hordozó tartalmat szavak
ban is el kellene képzelnie. 

Schopenhauer: A zene az egész akaratnak oly
annyira közvetlen tárgyszerűsége és ábrája, 
mint a világ maga, sőt mint az ideák, melyek
nek sokszorosított megjelenése az egyes dol
gok világát teszi. A zene ennélfogva semmi 
esetre sem az ideák ábrája, mint a többi művé
szet, hanem magának az akaratnak az ábrája, 
melynek tárgyasításai szintén ideák. 

Heine: Mi a zene? Ott áll valahol a középúton 
gondolat és jelenség között; valami homályosan 
sejthető közvetítő szellem és anyag között, 
mindkettővel rokon és mégis mindkettőtől kü
lönbözik; szellem, melynek az idő szab határt, 
anyag, melynek nincs szüksége a tér fogalmára. 

Hege l : A zenének ls van ugyan tartalma, de 
nem a képzőművészetek, sem a költészet értel
mében; mert ami hiányzik belőle, az éppen az 
objektív kiformálódás, akár valóságos külső j e 
lenségek formáivá, akár szellemi területek és 
képzetek objektivitásával. . . Csak ha a hangoknak 
és különféle figuráeiójuknak érzéki elemében 
valami szellemi fejeződik ki megfelelő módon 
emelkedik a zene is igazi művészetté, s ekkor 
közömbös, hogy ez a tartalom kimondottan sza
vak által kap-e közelebbi megjelölést, vagy pe
dig határozatlanabbul a hangokból s harmoni
kus viszonyaikból és melodikus átlelkesültsé-
gükből kell azt kiérezni. 

Ügy látszik, a mérleg azok javára billen, akik 
szerint a zene legalább emocionális tartalmat 
fejez ki, s képes arra, hogy elmélyítse a már 
birtokunkban levő ismereteket, emocionálisan 
átfűtött ismeretekké alakítja azokat. Söt a ze
nei é lményre jel lemző, hogy a zenei anyagot 
mint bizonyos tartalom kifejezését éljüx at. 
Persze, ostobaság a zenétől megkövetelni, hogy 
konkrét történetet mondjon el a maga sajá
tos nyelvén. Bár ezzel kapcsolatban felvetődik 
az ún. programzene kérdene is. A programzene, 
a sok szimfonikus költemény eleve azzal a cél
lal készült, hogy festmények, költemények, drá
mák cselekményét tolmácsolja hangokkal. Ez 
a zene mindig ki akar fejezni valamit : érzést, 
természeti vagy kozmikus jelenséget; mindez 
azonban nem teszi „közérthetőbbé" a program
zenét, hisz az elnevezés csak a szerző élmény
anyagára utal konkrétan, a zenéhez mellékelt 
magyarázó szöveg aligha segíti elő az eszté
tikai é lmény kifejlődését, semmivel sem mond 
el többet, mint például A halál rokona c. vers 
távirati megfogalmazása: Dacos fiatalember, ha
lált k ivéve , minden családi, baráti kapcsolatot 
megtagad — A d y . 

Milyen eszköz áll a zene rendelkezésére, hogy 
bármit is közöljön a hallgatóval, jobban mond
va, hogy sajátos érzéseket, élményt, esztétikai 
élvezetet idézzen elő. Mindenesetre tény, hogy 
a látás útján ismerünk meg legtöbbet a valóság
mert a látási élmény tükrözi a legpontosabban 
ból, ez a legmagasabb rendű érzékelési forma, 
a tárgyat, itt az érzéklet valóban a tárgy le-
képződése, ábrázolása. A hallási élmény, a lá
tásihoz mérten jóval szegényebb, kevesebb 
adattal szolgál. (A nagyon fejlett belső hallású 
embereknél, az ún. abszolút hallású muzsiku
soknál is gyakori eset, hogy a fülük a szemük
re támaszkodik, azaz egy-egy hangzatot vagy 
hangot akkor tudnak elképzelni, ha előbb meg
felelő hangulatú kép jelenik meg leleki szemeik 
előtt. Egy zenész akkor tudta megadni a kis 
oktáv a-ját, ha valóságosan elképzelte a Don 
Jüan második felvonása zárójelenetének elejét, 
valamennyi színpadi részletével együtt, mivel 
a megelevenedő szobor szavai a kis oktáv a-ján 
kezdődnek.) Tény az is, hogy a zenei hang e l 
vontabb, általánosabb, mint a forrására utaló 
zörej . Mint Ujfalussy József állítja A valóság 
zenei képe c. munkájában: „ A hallási é lmé
nyek, a hangjelenségek önmagukban nem ele
gendőek ahhoz, hogy révükön tudatunkban a 
dolgokról egyes és konkrét kép alakuljon k i . . . 
Ha már maga a zörej is szegényes képet ad a 
valóságról hallás útján, mint a látott kép, f o 
kozottan áll ez a relatív elszegényedés a zenei 
hangra. A zörej a maga többoldalúságával két
ségtelenül konkrétabb tájékoztatást ad a hang 
forrására, tárgyi eredetére nézve . . . " 

Mégis, ez a puszta, teljesen absztrahált hang, 
képes arra amit Tolsztoi a Kreutzer szonátában 
állít: A zene egy csapásra közvetlenül visz át 
abba a lelkiállapotba, amelyben az volt aki a 
zenét írta. 

A z ember ugyanis fizikai- és szellemi erő 
feszítése által kialakította a sajátos zenei 
nyelvezetet, amellyel zenei képeket alkothat, 
érzelmeket tolmácsolhat, sőt a zene, mint sok 
eletjelenség, többé-kevésbé erőteljes funkci
onális kísérője, bizonyos alapemóciókat is ki
vált, annak a marxi megállapításnak a j e 
gyeben, hogy „csak a zene ébreszti fel az em
berben a zenei értéket". Pavlov kutatásai 
egyebek között azt is bebizonyították, hogv az 
ember magatartásának formáját nem csupán 
idegrendszere veleszületett tulajdonságai ha
tározzák meg, hanem azok a befolyások is, 
a melyek a szervezetre egyéni léte folyamán 
állandóan hatottak. Ha tehát az idegrendszer 
típusáról beszélünk, feltétlenül tekintetbe 
kell vennünk mindazon befolyásokat. ame
lyek alatt az illető organizmus születése idő
pontja óta állott, s még a jelen pillanatban 
is áll. S azok a hajlamok, amelyeknek lehe
tőségük nyílik a kifejlődésre, emberi képes
ségekké alakulnak át. 

A zene tehát meghatározott fejlődési f o 
lyamán, az ember magasabb rendű idegtevé
kenysége révén idézhet elő zenei érzetet a 
már „megmunkál t" agyban. Hiábavalónak 
mutatkoznak hát azok a kísérletek, hogy 
mint pl. Gautier Rasissal, vagy a biológusok 
az agyba helyezett elektródokkal, az érzéki 
élményen felül művészi élményt keltsenek, 
ami aztán lehetővé tenné, hogy a művészi 
alkotás megszűnjön, hisz sokkal többet nyúj
tanának az ópiumpilulák, meg az egyéb 
mesterséges agyserkentő szerek. Paul Michel 
beszél arról, hogy akcióáramokkal közvetített 
ingerek révén akusztikai érzeteket lehet elő
idézni. N e m sikerült azonban meghatározott 
rezgésszámú, egyes hangok érzékelését kimu
tatni, hanem csak magas vagy mély. hangos 
vagy halk, folyamatos, vagy szaggatott zöre
jeket, amelyeket a kísérleti személy az érze
tekről élőszóban beszámolva és korábbi hal
lási észleleteivel összehasonlítva mint ma
dárcsicsergést, vagy motorberregést, ajtón va
ló kopogtatást írt le, de sohasem mint be
szédet vagy zenét. 

Van azonban egy bökkenő, méghozzá ép
pen a zene további fejlődésével kapcsolatban. 
A sajátos élmény előidézésére alkalmas zenei 
hang a zörej elszegényítéséből keletkezett. A 
jövő zenéje, az elektronikus zene meg szakít 
a ún. természetes zenei hangzással, a termé
szetes zenei hangokat alapelemeire bontja 
szét, tehát új hallási élményeket készít elő. 
Egyelőre azonban komoly támadások tárgya. 
Frledrich Blume mondja: „ A zene s p.z em
beriség történetében először történik kísérlet 
arra, hogy a természetes zenei hangot dena
turálják; bizonyos fokig olyanféleképpen, 
mintha egy kémiai vegyületet elemeire bon
tanának szét, hogy ezekből az elemekből va
lami mesterségeset hozzanak létre, mely a 
természetes zenei hangot helyettesítené. Hogy 



¿5 

az eredmény a hallgatóban félelmet ébresz
tő, ördögi, vagy alkalmasint komikus hatást 
kelt, ez annak a kérdésnek eldöntésében, va
jon mindez zene-e még, nem lényeges. Dön
tőnek azt tartom, hogy olyan dolgokat hoz
nak létre, amelyek nem appercipiálhatok, 
mert hallószervünk a természetes hangnak s 
származékainak érzékelésére van berendezve, 
és nem fizikai, sem pszichikai értelemben 
nem képes arra, hogy ezeket a produktumo
kat feldolgozza, s amikor megkísérli ezeket 
feldolgozni, hiába keres kapcsolatokat a ter
mészetes hanganyaghoz, melyeket az elektro
nikus ingerekben már nem talál meg. A leg
jobb esetben itt is színfoltokat bírunk tudo
másul venni. A z eredeti szándék megvalósít
hatatlan marad. Herbert Eimert is egy me-
tamuzikális hangzásvilágról beszél. Ez is 
eufemisztikus bevallása annak, hogy elektro
nikus produktumban nem zenéről van szó, 
hanem valami másról, aminek eddig még 
nem találtunk nevet, de amire a zene elneve
zést alkalmazni, minden, a zene fogalmát 
meghatározni óhajtó törekvésünket értelmet
lenné tenné." 

Mindez egyébként egy külön tanulmány rtFk«lehet
 Néhány szempontot azonban, 

akar hiányosan is, okvetlenül fel kell vetni 
A z elektronikus zene művelőiről azt állítják 
hogy a zörejből leszűrt zenei hangot — 
amely tehát mégsem holmi természetes hang 
^ t B l u m e is állítja — egy harmadik me
tamorfózis által meg akarják fosztani „é r t 
hetőségétől". Ez lényegében azt bizonyítaná, 
hogy a zenei hang minden elvonatkoztatott-
saga el lenére mégis némi „közérthetőséget" 
szuggerálhat. í g y például mindenki számára 
„érthető", és bizonyos asszociációkat ébreszt 
a katonazene, a harsogó trombitákkal fel
csendülő induló, a gyászzene, a táncritmus 
(menüett, keringő), sőt a vájtabb fülű hallga
tó azt is észreveszi, hogy a komor, sutét 
hangulat kiváltására a szerzők szinte sema
tikusan használják a sejtelmes, mély hango
kat, a fennkölt lírai érzések kifejezői meg a 
magas hegedű- és fuvolahangok stb. Fennáll 
azonban a veszély, állítják a legtöbben, hogy 
az elektronikus hangok, azaz a denaturált 
hangok használata megfosztja a zenét azoktól 
a bevált hangzatoktól, amelyek némileg ért
hetők, s mindig hasonló gondolattársítást 
keltenek, hasonló élményt, vagy legalábbis 
hangulatot idéznek elő. Schönberg jelentke
zesekor, hogy Bartókot, Sztravinszkijt ne is 
említsük, szintén hasonló értelemben beszél
tek a bennfentesek. Leszögezték, hogy a mo
dern szerzemények (az akkori Schönberg-
müvek) a megdöbbenés útján (az atonalitás, 
azaz hangnemnélküliség, a dodekafónia, azaz 
tlzenkéthangúság kötött, szinte mestersége
sen szerkesztett szériális technikájával) sokk
hatást, Idegrázkódtatást akarnak előidézni. 
Ennek alapján a Schönberg élménvanyaaá-
ról megállapították: zenei expresszionalizmu-
faya l halálközelséget, félelmet, borzadályt, 
idéz el6. „ A magános ember félelme új esz
tétikai formanyelv kánonjává, törvényévé vá
l ik". (Adorno) „ A z esztétika tehát az öntu
datlan tanává válik, az iszonyatnak, az éjsza
kainak tanává. A z Ijedtség, a nyomasztó ál
mok, a rémület esztétikájává." (Friedrich 
Kerzfe ld) 

A zenét Is holmi technikai bravúrnak te
kintik, amely szinte mechanikus pontosság
gal keletkezik, s afféle akcióáramként sokk
hatást Idéz elő. (Ezzel kapcsolatban kezdtek 
arról beszélni, hogy az agyban mesterséges 
úton is lehet zenei sokk-hatást előidézni. En
nek alaptalanságáról már szóltunk.) Nem is 
csoda, hogy maga Schönberg, aki az új kom-
ponálási technikát pusztán a művészetének 
vetette alá, keserűen kifakadt: „ M e g g y ő z ő 
désem szerint mindez (a tizenkét hangból al
kotott sorokból komponált vonósnégyes meg
fejtése) ösztönzés lehet annak a zeneszerző- , 
nek, aki még nem ismeri jól ki magát a so
rok használatában, csupán mesterségbeli uta
lás arra nézve, miként lehet a sorokból va
lamit alakítani, valamit létrehozni. De az esz
tétikai értéket mindez nem tárja fel, leg
feljebb mellékesen. Senkit sem óvhatok elég
gé attól, hogy ezeket az elemzéseket túlérté
kelje, mert végül mégiscsak ahhoz vezetnek, 
ami ellen mindig harcoltam: annak a meg
ismeréséhez, miképpen készült (a mű) ; ezzel 
szemben mindig annak a felismerését sürge
tem: mi a mű! Ezt már többször megkísérel
tem megértetni Adornóval , ugyanúgy Berg-
gel és Webernnel is. De ezek ezt nem hi
szik el nekem. Nem hangoztathatom elég 
gyakran: műveim tizenkéthangú kompozí
ciók, nem tizenkéthangú kompozíciók, s eb
ben megint összetévesztenek. Hauerral, aki
nek a kompozíció csak másodsorban fontos." 

Szükségtelen hosszadalmasan bizonygatni, 
hogy az Ízlés, az emberi szenzibilitás állan
dóan gazdagodik, s hogy az esztétikai mér
cék is változnak, ahogyan éltetőjük, vizsgá
latuk alanya, a művészet alakul, fejlődik. 
Inkább csak egy megtörtént esettel utalunk 
erre. Schönberg emberhanggal kiegészített I I . 
vonósnégyesének 1908. év i decemberi bemuta
tóján a bécsi közönség botrányt okozott, sőt 
követelte, hogy a Schönberg-mű előadása 
után szellőztessék kl a termet. A következő 
év elején újra felhangzott a kvartett, s a 
szervezők óvatosságból a j egyekre rányomat
ták .mindenki kötelezi magát, hogy az elő
adás alatt nyugodtan marad", nehogy a tör
téntek megismétlődjenek. A dolgok azonban 
egészén másként alakultak. A rövid idővel 
azelőtt „lehetetlennek, botrányosnak" kiki
áltott vonósnégyest a közönség tetszéssel f o 
gadta. 

A közönség e „szoktatása" lényegében az 
első lépés a műélvezet felé vezető úton. El
képzelhető, hogy az elektronikus zene, me ly 
ről ma a legtöbb szakértő ls azt állítja, hogy 
núnden esztétikát felborit, minden zenei él

ményt lehetetlenné tesz, a fogékonyság, a 
hallási élmények fokozatos gyarapodásával új 
minőségi értéket kap, zenei állampolgársá
got nyer. A további boncolgatás érdekes dol
gokra mutatna rá: a sokk-hatás, melyet j e 
lenleg az inkább érzéki szinten, mintsem 
esztétikai szinten mozgó elektronikus zene 
vált ki, az olcsó sláger, a tánczene kötelező 
tulajdonsága is. Mégis a tánczene sokk-hatá
sa minőségileg egészen más. A látható zené
vel kapcsolatos pszichológiai kísérletek bebi
zonyították, hogy az első hallásra ragadó 
dallamok, amelyek szinte belefúródnak a fül
be, semmilyen vizuális képzetet sem válta
nak ki; egy csapásra, ellenállás nélkül meghó
dítanak, és inkább tekinthetők hallgatott, de 
nem hallott bútorzati zenének, mint Satié 
művészi igénnyel komponált szünet-zenéje. 
A z idegenkedve, visszatetszéssel fogadott 
elektronikus sokk-zene azonban az auditív 
érzéklést többnyíre vizuális képekkel egé
szíti ki, különös érzékeket kavar fel a leg-
tartózkodóbb hallgatóban is. A pusztán dal
lamra meg ritmusra épített táncdal annak 
jegyében is jobban „hódít" , hogy a legtöbb 
ember a hiányzó zenei, esztétikai nevelés kö
vetkeztében inkább reagál a melódiára, mint 
a gyakran kifejezőbb harmóniájára, vagy 
mint Tyep lov szovjet pszichológus is megálla
pítja, a harmónia-hallás a maga fejlődésé
ben erősen elmarad a melódia-hallás mögött, 
a laikus hallgatót tehát a melódia jobban ér
dekli, mint az akkordok, i l le tve a kísérőhan
gok mozgása. Ez is talán egyik magyarázata, 
hogy Bach gazdagon ellenpontozott müvei 
miért olyan ellenszenvesek, érthetetlenek a 
laikusok számára. 

Zenei kalauzunk dr. Gyulai Elemér, aki ze 
nepszichológiai kísérleteket végzett a kozon-
séglélektan elmélyítésére, hogy megvizsgálja 
a zene érzelmi hatásának okát, s akire a 
legtöbbször hivatkozunk, az alábbi következ
tetést vonta l e : . , . , . 

A z esetek" 34 százalékában hatott a kísérleti 
zene hallgatóink érzelmi világára, a részvevők 
átlag egyharmad részének eredeti hangulata 
mindig megvál tozot t . . . Hangulatunkon át 
szűrve Jutnak el hozzánk a vi lág jelenségei. 
A zene ls, amelyet annál közelebbről hallunk, 
annál elragadóbbnak, minél jobban hasonlít a 
benne megelevenedett érzelmi tartalom pilla
natnyi hangulatunkhoz. A kísérletek során 
szinte hétről hétre egyre jobban előtérbe ju
tott a hallgató hangulatának megdöbbentő j e 
lentősége. A példáknak egyre hosszabb sora 
Igazolta, mennyire megváltozik értékelésük a 
zenei élménnyel szemben, mennyire átalakul
nak a zene hatásai hangulatuk választóvizé
ben . . . Pillanatnyi érzelmeink visszhangiát ke
ressük a zenében mindenkor . . . Kétségtelen, 
hogy a szakembert relatíve kevésbé befolyá
solja a zenei é lmény értékelésében aktuális 
hangulata, mint a közönséget. A m í g a közön
ség majdnem teljesen érzelmi síkján szűri csak 
át a zenei élményt, és értelmének igen kevés 
tudatos munkát ad, addig a szakember érté
kelésének objektivitását sokban emeli, hogy 
közben tipikusan értelmi munkát is fejt ki. 
A zene anyagát bizonyos vonatkozásokban is
meri, összhangzattani, formatan!, kontrapunk-
tikus, hangszerelési, történelmi stb. tudása al
kalmassá teszi arra, hogy összehasonlítson 
objektíven értékeljen. Sohasem felejtsük azon
ban el, hogy az esztétika még ma sem talált 
megbízható értékmérőt. Sőt megbízhatatlant 
sem. És az esztétikai értékek igen nagy rész
ben a zene pillanatnyi hatása, a tetszés foka 
szerint méri a szakember is. Sőt tovább me
hetünk: Minél nagyobb mértékben sikerül va
lakinek áttolnia a zenei élményt az értelem 
síkjára, annál kevesebb köze lesz a zenéhez, 
annál távolabb csillognak tőle a hangok." 

Alf réd Kurella szerint a fe l fogó- és é lvező
képesség terjedelme mind az európai, mind 
a keleti művészetre nézve egyre kisebb lesz, 
minél jobban távolodunk az életkö7elben levő 
epikus költészettől, és minél jobban közele
dünk a zene inkább elvont szférájához, ami 
éppen azt bizonyítja, hogy Itt nem intellek
tuális kifinomultsággal van dolgunk, hanem 
esztétikai képességünknek az elemét, életfo
lyamatok által felszínre hozott cselekedetével. 

Hindemith nyomán azonban felvetődik a kér
dés: hogy a hallgatóra ható zene vajon kinek 
az érzéseit fejezi k i : a zeneszerzőét, az előadó
ét, az egyes hallgatókét, vagy a hallgatóközön
ségét általában? Hindemith szerint a zene sem
miképpen sem fejezheti ki a zeneszerzők (pil
lanatnyi) érzéseit, mert ha a komponista egy 
szomorú darabon dolgozik, mely mintegy fél 
év i munkáját veszi Igénybe, ez idő alatt tehát 
csak a rendkívüli szomorúság érzései vehet
nének erőt rajta?! Ha valóban mindazt k i fe
jezné, amit a mű születése idején érzett, akkor 
az érzéseknek furcsa egyvelegét tálalná elénk, 
melyben az alapvető hangulatnak, a szomorú
ságnak alig Jut hely. A „komponista — állítja 
Hindemith — mindenesetre maga is hiheti, 
hogy saját érzéseit fejezi k i . . . Valójában a 
következőt teszi: Tapasztalatból tudja, hogy bi
zonyos hangzások meghatározott érzelmi reak
ciókat váltanak kl a hallgatóból. Tehát gyak
ran írja le ezeket a hangkomblnációkat, s Is
mételten meggyőződik észrevételének helyes
ségéről. Amiko r a hallgató e sajátságos reak
ciójáról megbizonyosodott, mint változhatat
lan ténnyel számol vele, s részben tudatlan
ságból, részben kényelemszeretetből maga is 
ebbe az állapotba helyezi magát". Á m ha a 
zene nem fejez kl érzelmeket, hogyan befo
lyásolja . a hallgató érzéseit? Hindemith szerint, 
ha a zene által előidézett érzelmi reakciók va
lóságos érzések lennének, semmiképpen sem 
tudnának olyan gyorsan váltakozni, mint a va
lóságban. A hasonló érzelmi reakciók, melye
ket a zene vált kl, olyan gyorsan váltakoznak, 
mint a zenei frázisok. Rövid idő leforgása alatt 

a szomorúságot vidámság, a békés nyugalmat 
meg zaklatottság követi . Eszerint az érzelmi 
reakciók, melyeket a zene kivált, nem valódi 
érzések, hanem azok képmásai. Ezek a vetü
letérzések pedig olyan gyakran csapnak át 
egyik hangulatból a másikba, ahogy ezt a zene 
diktálja. 

Már szóltunk a hallgató három típusáról, a 
csak halló, a csak látó, meg a látó-halló zene
barátról. Inkább csak külső magatartásukról 
beszéltünk, de lagalább annyira érdekes a ze
néhez való belső viszonyuk. Adorno emlegeti 
az igényes laikust, aki „a világ legjobb zene
szerzőjének művére" kíváncsi, a pénzéért a 
„ legjobb minőségű műveket" akarja hallani. A z 
áruvá vált művészet fogyasztói sznob hajla
mokkal vannak megáldva, éppúgy, mint az ér
telmes, némi szaktudással felfegyverzet t lai
kusok, akik arra büszkék, hogy Brahms leg
bonyolultabb variációiban is fel tudják is
merni az eredeti dallamot, s akik egy Bach 
fúgának megszólalásakor minden figyelmüket 
arra összpontosítják, hogy felfedezzék a buj
káló témát. Mások meg elvárják, hogy a zene 
azonnal meghódítsa őket, minden (saját) szel
lemi erőfeszítés nélkül élményt, esztétikai él
vezetet váltson ki. Hasonló problémák vetőd
nek fel a hivatásos műbírálók esetében is. He
gel érdekes megállapítást tett ezzel kapcsolat
ban: „Ezen a területen lényeges különbség kezd 
kialakulni dilettáns és műértő között. A laikus 
kiváltképpen az érzelmek és képzetek érthető 
kifejezését, az anyagszerűt, a tartalmat kere
si a zenében, ezért előszeretettel fordul a kísé
rőzene fe lé ; a műétrő ellenben, akinek számá
ra hozzáférhetőek a hangok és hangrendszerek 
belső zenei viszonyai, az instrumentális zenét 
szereti, amely a művészetnek megfelelően hasz
nálja az ossz hangzatokat, dallamok egybefo-
nódását és a váltakozó formákat; egész való
ját maga a zene tölti be, s közelebbről érdekli, 
hogy a hallottakat összehasonlítsa az általa is
mert szabályokkal és törvényekkel, hogy he
lyesen megítélhesse és élvezhesse a teljesít
ményt, habár a művésznek újat kitaláló zse
nialitása itt gyakran zavarba hozhatja a mű
értőt is, aki éppen ezt vagy azt a továbbhala
dást, átmenetet stb. nem szokta meg." 

Kétfajta mfiélvezés szembeállítása ez lénye
gében. Elmaarsztható-e az avatatlan közönség, 
mert tartalmat, konkrét élményt akar merí
teni a zenéből? Talán inkább bírálható a mű
értő, aki ismereteivel fe l fegyverkezve állandó
an összehasonlít, értelmi szűrőjén felfogja az 
újszerűt, nem engedi át magát a zenei é lve 
zetnek, amely — furcsa, de Igaz, a zene eseté
ben, mint szubjektív élmény, az objektív í té
let többé-kevésbé megbízható esztétikai mércé
je , persze, ha megfelelő felkészültséggel, hoz
záértéssel, affinitással, tapasztalattal, érzelmi 
telítettséggel stb. párosul. Megmaradt egyelőre 
a talány, hogy az esztétikai értékelésnél épp
oly akadályt, gátlást jelenthet-e a hozzá nem 
értés, mint a tökéletes szakmai felkészültség. 
Mindenesetre Debussy kegyetlenül ostorozta 
azokat az embereket, „akik — számosan — 
nem önmagáért hallgatják a zenét, hanem 
azért, amit fülük számára a durván eltanult 
hagyományokból képvisel. Ezen nem is tudnak 
változtatni, anélkül a veszély nélkül, hogy az
tán az égvilágon semmit se értsenek belőle." 
Ezek a bírálók emlékeztetnek arra a lektorra, 
aki otthon sem tud nyugodtan saját élvezetére 
olvasni, mert állandóan kezében érzi a javító 
vörös plajbászt. 

„ A zene hatása alatt — állítja dr. Gyulai Ele
mér — néha sajátságos, álomszerű állapotba 
ju tunk. . . Ha becsukjuk szemünket, csak fo 
kozódik állapotunk álomszerűsége . . . Különös 
folyamat Indul meg bennünk. Pontosan az a 
folyamat, amelyről Bergson beszél az éjszakai 
álmokkal kapcsolatban. Hunyjuk be a szemün
ket, és nézzük figyelmesen, ml történik látás
mezőnkben. Lassan-lassan sok mindent fogunk 
látni. Először is általában fekete alapot. Ezen 
a fekete alapon néha ragyogó pontokat, melyek 
Jönnek, mennek, emelkednek, szállnak, lassan, 
ünnepélyesen. Gyakrabban ezer színű foltokat, 
egyszer egész fakókat, máskor meg épp ellen
kezőleg, bizonyos személyek esetében olyan 
rendkívülien ragyogókat, hogy a valóság soha
sem mutatott hozzájuk f o g h a t ó t . . . Ez a fő 
anyag, a kelme, amelyből kiszabjuk álmainkat. 
A zenei hangokkal egyidejűen érkeznek a hall
gató tudatába azok a színfoltok, amelyeket az
után a zenehallgatás álomszerű ál'apotában 
olyan szívesen öltöztet álomképekké. Nem szub
jekt ív természetű foszfénákról van szó, hanem 
objektív ingerekről, fotizmákról. í g y hívja a 
pszichológia azokat a másodlagos, színes fény
érzeteket, amelyek a hangingerek nyomán fe l 
lépő hangérzetekkel egyidejűen jelentkeznek . . . 
Kavargó örvénytölcsérek, sebesen forgó kon
centrikus körök, íantasztikus virágok, mozgó, 
kaleidoszkópszerüen változó geometrikai alak
zatok, színes arabeszkek alakját mutatják a 
fotizmák." 

A ? ° l v a n n y l r a elmarasztalt Hanslick beszélt 
ezekről a hangozva mozgó formákról, az^án i t -
Í. a,v5, 0 g y a z e n e n e m f e J e z k i m á s t , csak zenét. 
Ebből az a megállapítás következhet, hogy 
HansUcknak a maga módján igaza volt . Va ló 
jában fotizmákat látott, hasonlatai tehát szub
jekt ív ténymegállapítások. Nem foghatjuk rá, 
hogy felületes hallgatója vol t a zenének, mint 
a laikus kísérleti alanyok, inkább a másik 
végletbe esett, a szakember teljesen tárgyila
gos „figyelőállapotában" hallgatta a zenét, 
pusztán az érzéki szinten maradt, nem Jutott 
az esztétikai szintre. Ez látszólag ellentmondás, 
hisz semmi kétség sem fér Hanslick esztétikai 
felkészültségéhez. Mégis úgy tűnik, hogy mivel 
túlságosan az eszével, az értelmével hallgatta 
a zenét, teljesen objektivizálódott, tehát az 
élvezet, az élmény terén mégiscsak érzéki szin
ten maradt, nem Jutott esztétikai szintre. Ez 
mintha arra utalna, hogy nemcsak ,>z alkotás-
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nak meg az értékelésnek van érzéki és eszté
tikai szintje, hanem az élménynek is. Ennek 
a három tényezőnek különféle érzéki-esztétikai 
szint-kombinációi adják meg azt a sokféle, ér
dekes magatartást, amely az alkotót éppúgy 
jel lemzi, mint a laikus műélvezőt és a szak
értő műértőt. Ezeknek a bonyolult viszonyok
nak részletes taglalása megint csak új terü
letekre vezetne. 

A z alkotóművészeknél jelentkező szinesztézia 
— mint láttuk — az érzéklést az érzéki szint
ről esztétikai szintre emelte, ennek következ
ményeként az élményanyag több forrásból 
ered, gazdagabb a képzettársítás, mélyebb az 
intuíció stb. 

A szinesztézia a műélvezők körében sokáig 
megmarad érzéki szinten, mielőtt az esztétikai 
é lmény régióiba csapna át. A pszichológia is 
megerősíti a két vagy több érzékszervi terü
let érzéklésének szoros kapcsolatát. A színes 
hallás mellett szól az a kísérlet is, amely ki
derítette, hogy jobban hallunk, ha szemünket 
tö ld fény ingerli, a vörös szín meg csökkenti 
a hallást. Ha hangos muzsikát hallunk, jobban 
látjuk a zöldet és gyengébben a narancssár
gát. Szinte természetes, hogy a kísérleti hall
gatók a különféle hangnemeket különféle szí-
nüeknek látják: számukra létezik vörös, na
rancssárga, sárga, zöld, kék, lila zene. 

„ D e csak egy bizonyos meghatározott ember
típushoz tartozó hallgatók megnyilatkozásaiban. 
Csak a sovány, magas, éles orr-állszögletet 

mutató, Kretschmer-féle úgynevezett aszténiás 
vagy leptozóm típus lát zenehallgatás közben 

tiszta fotizmákat. A testes, zömök, alacsonyabb, 
kerek arcú, úgynevezett piknikus típushoz tar
tozók esetében még csak véletlenül sem fordul
nak elő ilyenek. Ez a meglepő jelenség teljes 
harmóniában áll Kretschmer megállapításaival. 
Kretschmer megfigyelései ugyanis azt igazol
ták, hogy amíg az aszténiás típussal többnyire 
együttjáró szkizóid lelki alkatnak jel lemzője az 
analitikus hajlam, az absztrakt gondolkodás és 
a misztikum iránti vonzódás, addig a piknikus 
típus ciklőid lelki alkatából inkább szintetikus 
hajlamot, konkrétumokra vágyó tárgyilagossá
got, gyakorlatias gondolkodást elemezhetünk 
ki . " 

Ez a jelenség mintha utalna arra, hogy a ze
neesztétika pszichológiai vonatkozásában te
kintetbe kell venni, hogy a zeneszerző milyen 
embertípushoz tartozik. Annál is inkább, mert 
maga a zeneesztétika is, a gyakorlati megítélés 
terén, bizonyos mértékben talán éppen attól 
függ, milyen "típusú az esztéta. (Gondoljunk 
például Hanslickra.) Megállapíthatjuk, hogy a 
szlnesztéziás élmény az érzéki szintű érzékelés
nek felel meg. Ez a tanulság. A fülben lapuló 
szem többnyire akkor lát a zene nyomán ké
peket, ha a zenei élmény újszerű. Ezt érdeke
sen fogalmazza meg zenei útvezetőnk. 

„ A zeneálmok kialakulásának alapfeltétele 
tehát, hogy olyan zenei megnyilatkozással ke
rüljön szembe a hallgató, amely érdeklődését, 
f igyelmét teljes mértékben felkelti ugyan, de 
nem ismeri eléggé ahhoz, hogy a tiszta zene
iséget tudná élvezni benne. Egészen friss él
mények kellenek hozzá, de olyan friss é lmé

nyek, ahol többé-kevésbé zavartalanul é rvé
nyesülhet a hangulati hasonlóság törvénye. 
I lyenkor feltűnően előtérbe nyomulnak a má
sodlagos színes alapjelenségek , . . Ha egyetlen 
belső húr sem rezdül meg a zene hangjaira, 
éppúgy nincs képszerű élmény, mintha min
den húr együtt rezeg velük . . . Minél többször 
jut hozzá az átlaghallgató egy magasabb esz
tétikai értékű zenéhez, annál inkább képessé 
vál ik rá, hogy a fülével hallgasson. A z ismeret
len zene első benyomásai mindig zavarosak, 
és még akkor is igen kevés bennük a zeneiség, 
ha — a hangulati hasonlóság esetén — mélyebb 
hatást gyakorol a hallgatóra. Egy szokatlan ze
nei élmény a lelki életnek egészen más szfé
rájában folyik le, mint ahol a tiszta zeneiséget 
éli át a hallgató." 

A zeneesztétika és a zenepszichológia futólag 
érintett területei mindenesetre utalnak arra, 
hogy a zenei műalkotás, értékelés, műélvezés 
sok-sok szempontja megannyi ellentmondásos 
értelmezést és elméletet szül, s hogy rengeteg, 
alig kikezdett probléma kínálkozik a rendsze
res esztétikai, pszichológiai kutatásra. I lyen 
érdekes téma a látható zene problémája, már 
azért Is, mert a modern zeneszerzők — s más 
alkotók Is — a gyakorlatban próbálják több 
művészet eszközeinek felhasználásával esztéti
kai szinten szintetizálni azokat a szinesztéziás 
és más bonyolult érzéki-érzelmi szférájú jelen
ségeket, amelyek főleg a pszichológusok ha
táskörébe tartoznak. 

V U K O V I C S Géza 

b o r i i m r e 

KASSÁK 
LAJOS-
problémák 

i . 

É vtizedek óta halogatja a magyar 
irodalomtudomány, a magyar kri
tika a szembenézést Kassák Lajos 

é '"*müvével. A róla kialakult vélemények 
ellentmondásokat ugyan, egyben azonban 
sziiue valamennyi megegyezik : nem ta
láltak olyan alapot, ahonnan ez az élet

mű a maga jelentőségében és nagyságában meg
mutatkozhatott volna. Legtöbbször köd borítja 
a kassáki csúcsokat, s a hozzávezető utakat e l 
lepte a gyom, nincsenek biztos fogódzót kínáló 
jelzéseink róla, s ha tájékozódunk felőle, bal
hitekbe kapaszkodhatunk csupán. Voltak évti
zedek, amikor süket csend vette körül, azután 
jöttek rövid időszakok vitákkal terhes staccatói, 
amikor támadások pergőtüzet kellett kiállnia, s 
elenyésző semmitmondóak voltak azok az eny
het adó percek, amelyek az elismerés, a meg
becsülés derűsebb éghajlatát idézhették meg. 
Ha az irodalomtörténetírásnak és az irodalom
politikának lenne olvan limbusa, pokol tornáca, 
mint ahogy a keresztény egyházak túlvilági geog
ráfiájának van, bizonyára odahelyezné a meg 
nem kereszteltek, a pogányként meghalt szel
lemek társaságába, kik, Dante szerint, „Istent 
nem törvény szerint imádták". Ott kellene tud
nunk az élő magyar irodalom legnagyobb szel
lemei között — ám, amikor fel szokták sorolni 
élő klasszikusait, róla gyakran megfeledkeznek, 
mintha már nem élő s alkotó egyéniség, ha
nem halott lenne, kinek sírján a kegyelet első 
rohamának virágai már elhervadtak, a felírt 
név megkopott, eső áztatta, szél kaparta, mint
ha már kiesett volna az élő irodalom áramából. 
Holott könyvei jelennek meg, kritikák íródnak 
róla, s neve mind gyakrabban bukkan fel i ro
dalomtörténeti értekezésekben is — jelezve, hogy 
Kassák műve és művészete meg nem kerülhető, 
el nem hallgatható jelenség a X X . századi ma
gyar irodalomnak, hogy az elmúlt évtizedek 
csak elodázták az értékelés munkáját, de vég
legesen el nem hallgattatták azt a sajátos szót 
és sajátos magatartást, amelyet a Kassák-név 
fémjelez, hogy abban az előbb emlegetett i ro
dalomtörténeti „limbusban" helye nem végleges, 
és nem lehet végleges, s ml több, hogy helye 
nem abban a „limbusban" van, hanem a ma
gyar irodalom legnagyobb kreátorai sorában. 

Mert volt és van „Kassák-probléma" — ami 
azt is jelenti, hogy a róla megfogalmazott í té
letek nem véglegesek, kijelölt helye ideiglenes, 
hogy hihetjük: közeledik az idő, amikor érté
kei a maguk tisztaságában megmutatkoznak, j e 
lentősége, arányai kibontakoznak, szerepe tisz
tázódik. A z alább következő vázlat inkább a 
problémákat szeretné felrajzolni, mint megol
dásukat adni — sok eleme egy ilyen vállalko
zásnak hiányzik még. 

2. 

A modernista magyar irodalom lobogó 
kedvű kísérletezője volt — az egyet
len, aki nem fordított hátat szinte 

máig sem modernista múltjának, aki ki
tartott ifjúsága szenvedélye mellett, s ki
nek életműve „geológiai rétegei" őrzik 
legmaradandóbban a magyar (s az euró

pai) modernizmus múltját és történetét, válto
zatait és buktatóit, s aki máig is megőrizte azt 
a természetes és kézenfekvő kapcsolatot, amely 
az izmusok és a munkásosztály soraiból szár
mazó, annak vi lágélményét és világlátását meg
fogalmazó írók között megvolt , s amely kap
csolat a húszas években a Kassákkal együtt indu
lóknál és együtt haladóknál vagy tanítványainál 
megszakadt. 

A folytonosságnak és az újat akarásnak ez a 
látszólagos paradoxona Kassák egyéniségének ta
lán legszínesebb vonása. Kassák nem tradifiona-
lista a szó hagyományos értelmében, de szívósan 
tud ragaszkodni olyan általánosabb elvekhez, ame 
lyek folytonos megújulásainak motorjai voltak, 
s amelyek végső fokon életművének fonalát is j e 
lentik. Ma sem látjuk még tisztán ezeket az 
egyéniségét oly közelről je l lemző mozzanatokat, 
mint ahogy rejtélyszámba meg az a nyilván
való tény is, hogy Kassák, aki mögött iskolás 
múltként nem állt a magyar irodalmi kultúra, 
s kamaszélményként az európai műveltség, ho
gyan tudta magát feltornázni kora Európájá
nak szellemi csúcsaira, hogyan tudta elhagyni 
a Nyugat szellemi égtájait, hogyan tudta fel
fedezni azt a frissebb Európát, amely valóban a 
kortárs-Európa volt a tízes években: Verhaeren 
és Apoll inaire világát, hogy az expresszionizmus 
és a szürrealizmus felé is nyíltságát biztosítsa. 
Kassák, egyik tavaly megjelent írásában írta el
ső folyóirata kapcsán: „ A Tett elismerte a Nyu
gat rendkívüli művészi teljesítményét, de nyug
talanította az, hogy a lap a X I X . század irodal
mára támaszkodik, költői Baudelaire-t és Ver-
laine-t követték, akik a századfordulón már nem 
éltek. Ma úgy látjuk ezt a versengést, hogy a 
Nyugat volt az, amely a haladó európai szel
lemnek közvetlenül a sarkába szegődött és A 
Tett volt az, amely mellé állt". 

A magyar polgári szemléletű művészet kísér
letező és újat akaró kedve meglepően gyorsan 
kilobbant, és ami még szembeötlőbb: igen kis 
rádiuszú körben mozgott, s időben is korláto
zott volt — alig pár évtizedre terjedt csupán. 
Szinte egyetlen lendülettel nyomult ez az iro
dalom a Baudelaire—Swinburne jelezte költé
szet csúcsaira, hogy onnan a maga tájait lássa 
be, de a közben felgyűrüző új csúcsok, feltűnő 
új irodalmi jelenség már nem érdekelték, ki
véve talán az egy Kosztolányit, ki verses anto
lógiájában már a futurizmus jelzéseire is rea
gál. A Nyugat gyors győzelme és magára talá
lása tehát nemcsak a magyar polgári irodalom 
erejét, fellépésének a szükségszerűségét bizo
nyítja, de gyors elszigetelődését is: keményebb, 
páncélosabb burkát igen gyorsan magára zárta, 
s ami utána következett, arra már inkább elvi 
érdeklődésből tekintett, mint felfogott szükség
szerűségből, mint az irodalom életének dina
mizmusából áradó parancsból, s alig hatott ki 
a nyugatosok irodalmi gyakorlatára Is. 

Kassák folyóiratának, a Tettnek megindulása 
(1915) tehát a magyar irodalmi élet alakulása 
szempontjából sokkal jelentősebb volt, mint 
ahogy az irodalomtörténeti munkákból kitet
szik vagy amit az irodalmi termelés meg
mutat, s túlzás nélkül a Nyugat ma már köz
hellyé vált jelentőségével is párhuzamba állít
ható. De a Nyugat és a Tett megindulása között 
eltelt aránylag rövid idő (mindössze hét év ) jól 
mutatja a Nyugat „gyengeségét" is: nem tu
dott együtt haladni a gyorsan érő események
kel, s ha ide kapcsoljuk azt a már o ly nyilván
való tényt is, hogy A d y is kiszorult a Nyugat 
bástyái mögül, hogy már nem vol t az az igazi 
otthona, mint valamikor, akkor mérhetjük csak 

fel igazibb arányaiban a Tett megjelenésének 
a következményeit . 

A Tett és ennek betiltása után a Ma (általá
ban pedig Kassák folyóirat-szerkesztő évtizedes 
munkássága 1910—1925 K O Z Ö U ) vezéregyénisége, 
Kassák Lajos személyeben a magyar munkás
osztály irodalmi szerepének a megnövekedését 
is példázza. Nemcsak az irodalom szociológiája 
szempontjából bír fontossággal Kassák mumtás 
volta, hanem az irodalom bensőbb alakulása 
szempontjából is. Azok az új, a Nyugat törek
véseivel szemben álló aifinitások olyan nagy 
horderejű változások előtt nyitottak távlato
kat, amelyek elegendőknek bizonyultak volna a 
magyar irodalom valódi megújulásához. De hogy 
mégsem jutott el a magyar irodalom (s vele 
Kassák sem) ezekhez a felcsillanó távlatokhoz, 
annak magyarázatára már a nem irodalmi v o 
natkozásokat is segítségül kell hívnunk: az 
1919-ben diadalmasan fellobbanó, majd gyorsan 
elvérző proletárforradalmat, s e forradalom ve 
zéreinek sajátos és je l lemző viszonyulását az 
irodalomhoz, felfogását az irodalom (általában 
a művészetek) funkciójáról. Tragikus parado
xonnak kell látnunk ugyanis azt a tényt, hogy 
a Nyugatnak biztosított folyamatos életet a tör-
nelem és nem Kassák kezdeményezéseinek. 

A Tett megindulása 1915-ben egészen vi lágo
san példázta a proletariátus és a modernista 
művészeti törekvések igen szoros kapcsolatát, 
még akkor is, hogyha, sokak szerint, a proleta
riátus egésze igen távol ailt ezektol a törekvé
sektől, kultúrája pedig szinte képtelen volt be
fogadni az „izmusokat". N e m szabad azonban 
elfelednünk, hogy itt s i lyen esetekben általá
ban inkább kisugárzásról van szó, egy osztály 
„mágneses teréről", mint feltételezett közvet
len kapcsolatról író és olvasó között. Kassák és 
társai jelentkezése, a modernista törekvések kö
vetése tehát igazolni látszik azokat a nézeteket, 
amelyek szerint „az avantgardista mozgalmak
kal kezdődő modern művészet" lényegében a 
proletariátus forradalmi előretörésével áll szoros 
kapcsolatban, ehhez kapcsolódik nemcsak N y u 
gaton és Oroszországban, hanem Magyarorszá
gon is, ahol a művészeti törekvések sajátos kép
letet jelentenek az ellentmondásos társadalmi 
viszonyok következtében. Nyi lván logikus, ter
mészetes folyamatnak kell látnunk tehát Kas
sák oly hangsúlyozott érdeklődését az ún. „ I z 
musok" iránt, s így a magyar művészeti-irodal
mi életben is igen fontos szerepet vállalt vezér-
kedésével, olthatatlan kísérletező kedvével , az 
új törekvések iránti előítélet mentes viszonyu
lásával. 

A fent jelzett mozzanatok azonban sokkal szé
lesebb kérdéskört érintenek, mint egyetlen al
kotó életmüve egy szakaszának az értelmezése 
és értékelése. A z elvi kérdések egész sora kö
vetkezik abból a kérdésfeltevésből, amelyet 
Kassák munkássága 1915 után hozott, s nemcsak 
Kassák irodalomtörténeti helyének kijelölése 
függ az adott válaszoktól, hanem a magyar i ro
dalom egy egész korszakának a jellemzése és 
értékelése is. Végső fokon a modernista ma-
páröl van szó, amelynek tisztázásához a magyar 
gyar Irodalom helyéről, jelentőségéről, szere
irodalomtörténetírás mindeddig nem fogott. A 
Nyugat és a körülötte keletkezett mozgalmak 
manapság már megkapták a jelentőségüknek 
megfelelő helyet, gyakran túlméretezetten, túl-
rajzoltan is. A T e f és a Ma igazi jelentőségét 
ma sem látjuk tisztán az „ izmusok" körüli tisz
tázatlan és áldatlan értelmezések miatt. A félre
értések, ha egyáltalán félreértéseknek lehet ne
vezni azokat az elvi fenntartásokat, amelyeket 
Kassák mozgalmával kapcsolatban mind a pol
gári művészek, kik a szimbolizmust tartották a 
művészetek tetőzésének, mind pedig a prole
tárforradalom ideológusai hangoztattak, élükön 
Kun Bélával (Kun Béla: „ Ü j szellemi életnek, 
új kultúrának kell támadnia magából a prole
tariátusból és én bízom a proletariátus termelő
erejében, abban a termelőerőben, amely intéz
ményeket lerombolt és intézményeket alkotott, 
hogy meg fogja találni a szellemi élet terén is 



a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy ez nem 
a Ma irodalma, amely a burzsoá dekadencia ter
méke, űj szellem fog megnyilatkozni a prole
tár szellemi élet terén, amelyből a proletariátus 
osztályának szelleme fog kivirágozni". 1919. jú
nius 14.) oda hatottak, hogy Kassák igaz érté
kei, munkásságának jelentősége elhalványodott, 
kihullott az irodalmi köztudatból, holott a Kas
sák körül felmerült kérdések József Attila élet
művének vizsgálatakor ismételten felbukkannak 
— és megoldásukat ma is csak sürgethetjük. 

Számtalanszor felvetett kérdés, amely itt fel
merül: a proletariátus művészetének a kérdése, 
ezen túl pedig annak a problémája, hogy a pol
gári kultúrából milyen fokon milyen je l leggel 
bíró művészetként szakad ki az, amelyet már 
proletárművészetnek lehet minősíteni. Kassák 
és társai munkássága ugyanis egyik variánsát 
jelenti egy i lyen „leszakadásnak" és kitörési kí
sérletnek, s nem látszik hiábavalónak, ha csak 
röviden is, de érintjük ezt a kérdést. A z elmúlt 
kb. négy évtized tapasztalata szerint a szocia
lista forradalmakon átment társadalmi közössé
gek nem a kortárs polgári művészetekből indul
tak ki, hanem visszamentek a X V I I I — X I X . szá
zadba, a polgári művészetek radikális szakaszá
ba, romantikus i l le tve realista periódusába, s a 
Baudealiie-vei kezdődő új törekvéseket már 
„burzsoá dekadenciának" minősítették, esztéti
kai kategóriává avatva az „egészség" i l letve 
„betegség" fogalmát. Manapság igen szemlélete
sen megmutatkozik az a disszonancia, amely a 
művészet és az irodalompolitika között már az 
1910-es években fennállt, s amelynek Kun Béla 
íenntebb idézett nyilatkozata is jellegzetes meg
nyilvánulása, hiszen a je lemos alKoi.uK l e g n a 
gyobb része a modernista törekvésekkel kapcso
latát pályája szinte egész szakaszán többé-ke
vésbé megőrizte, mint Majakovszkij , Brecht, 
Aragón, Kivera, Siqueiros, Eisenstein, József A t 
tila, Derkovits Gyula, Bartók . . . ahogy egy ta-
Pályája is felveti ezeket a kérdéseket, s nyil-
nulmányban felsorakoztatták őket. Kassák Lajos 
vánvalóvá teszi, hogy az izmusokhoz való viszo
nyulást nem szabad egyértelműen felfognunk, 
hanem differenciálnunk kell : fel kell tételez
nünk egy kelet-európainak nevezhető változatát, 
amelyben a modernista törekvések az irodalom
politika ellenállásába ütköztek, „burzsoá deka
denciának" minősültek, nem irodalmi, hanem 
Politikai hasznossági szempontból. 

MI jel lemzi a „kelet-európa utat" a moder
nizmus, az avantgardizmus kérdésében? Minde
nekelőtt a nem egyértelmű társadalmi fejlődés, 
s ebből a szerripontból nem annyira az a je l lem
ző, hogy a magyar társadalmi élet lemaradt a 
Nyugat mögött, hogy Magyarországon a kapita
lizálódás csak a múlt század második felében 
indult meg, hanem a társadalmi alakulatok ösz-
szetorlódottsága ebben a világban. A z 1910-es 
evekben nemcsak a feudalizmus és a polgárság 
küzdelme folyik, hanem színre lép a munkás
osztály is, anélkül, hogy a társadalmi élet vál
tozásai kínálta lehetőségek a kibontakozáshoz 
tudták volna segíteni valamelyiket is. A „sze
repcserék" tehát nyilvánvalóak lesznek, különö
sen a polgárság-munkásosztály relációiban, gon
doljunk csak arra a messiási és biblias pátoszú 
várakozása, amelyet egy A d y szólaltatott meg 
~ a munkásosztálytól várva annak megvalósí
tását, amire a gyönge magyar polgárság lett 
volna hivatott még a múlt században megvaló
sítani. Nem lesz véletlen, hogy a háború végén 
a polgári forradalmat nyomban proletárforra-
dalom követi, s ezt pedig ismét egy feudális tí
pusú reakciós társadalmi rend váltja fel. Ezek
ből a gyengeségekből, hiszen vonatkozásainak 
nyomai ott vannak a szellemi életen is, a köz
gondolkodásban is, magyarázható a politika és 
a művészetek szerepcseréje is, a „ te t t" problé
májának imagináriussá válása, az irodalom ne
velő szerepének a megnövekedése, a munka
megosztásban az írónak tulajdonított nagyobb 
szerep kiosztása, az a szükséglet, hogy a poli
tikai élet gyengeségeiből következő el nem vég
zett feladatokat az irodalom és az író vállalja 
magára és siettesse azok megvalósulását a gya
korlati életben is. 

A modernista törekvések is — az ilyen erővi
szonyok között — hangot kaphattak és megje
lenhettek a munkásosztályból eredő vagy a pol
gárságtól távolodó írók munkáiban és törekvé
seiben, forradalmi szemlélettel kapcsolódva ösz-
sze. De ugyanazok a körülmények, amelvek le -
netoye tették megjelenésüket, a forradalmak 
«tejen, a munkásmozgalomban ellene is szegül
i k , s csak félmegoldásokig juthattak el ezek a 
TT-IÍÍ? m a k é s elszigetelődtek. Kassák pályája 
Pe.dazza ezt a képletet talán legegyértelműb-
ai ti aktív korszaka 10 esztendőt jelent, s ez 
aiatt a tíz év alatt nemcsak szivárványszineit 
oontotta ki, de a harc feladásáig is, szélesebb 
meretekben, el kellett jutnia. A Ma című fc /yó -
yp.a i k ö r u I i harcok, az íróságáról ma is élő né-
k«t k , e Syaránt arról győzhetnek meg bennün-
gWi hogy e „kelet-európai út" gyengeségeiből 
erények kovácsolódtak, amelyeknek nevében 
azután az avantgardizmus általában és Kassák 
L a j o s müve külön is igen gyakran ítélőszék elé 
terűit. Nem véletlen tehát, hogy egy frissen 
megjelent tanulmánygyűjteményben Kassák 
" m e Ghasonlásból kinövő individualizmusáról" és 
" i s z tok ra t i zmusa végletességéről" olvashatunk. 

Kassák esete azonban, éppen az éles disszo
nanciákkal, amelyeket működése kiváltott, igen 
januiságos, éppen azokkal a pontokkal, ame-
1a £ o l y s o k támadás ért: a „ te t t" problémá-
lánvf- e t > b 8 1 következően az irodalompolitika re-

az a törekvése, hogy a politikának és az 
^ztét ikának megtalálja a szféráit és elkülönit-

<j kategóriáit; az egyetemesség új arányai és 
bői l g é n . y e ' amely emberi, társadalmi helyzeté-

született; művészeti avantgardizmusa s 
m, ^Súlyozott individualizados tendenciái; a 
munkásosztály (s ezen túl a szocialista kultúra) 
•"•íveltségének, művészetének felvetett kérdései, 

alapjainak keresése — egyszóval olyan kérdés
kör jelenik meg nézeteivel és magatartásával, 
megvalósulásaival kapcsolatban, amelyek ma is 
időszerűek, s amelyeket a magyar irodalmi élet 
alakulása az elmúlt évtizedekben többször is 
felvetett. 

3. 

T agadhatatlan, hogy Kassák Lajos 
müve máig sem kapta meg az iro
dalomról készült munkákban meg

illető helyét, azonban az is bizonyos, 
hogy az nagyobb és jelentősebb volt, 
mint ahogy az eddigi interpretációk sej
teni engedik. 

Folyóiratai körül művészeti műhely alakult 
ki, s nemcsak irodalmi, hanem képzőművészeti 
érdeklődése és munkássága is f igyelemre méltó. 
A vele való találkozások visszfénye legalább 
három magyar művésznemzedék arcélén villan 
fe l : a magyar avantgárd „pápája" felszabadító 
hatást gyakorolt a tízes években fellépő e lége
detlen fiatalokra, kik között a legnagyobb név 
Barta Sándoré volt . A húszas években József 
Attila egy korszakán van a Kassák-pecsét, s a 
harmincas években fellépők ismét csak az ő mü
véből táplálkoznak, így Radnóti Miklós és Vas 
István is, ki szinte egy egész könyvben pole
mizált nemrégen ifjúkora mesterével, de köré
ben ott van I l lyés Gyula, Zelk Zoltán, Déry T i 
bor is. Kassáknak ez az eleven jelenléte a ma
gyar irodalom nem egy alkotójának művében 
kovászként vagy felszabadítóként amilyen nyi l 
vánvaló tény, annyira felderíthetetlen terület is. 

A m felderíthetetlen az a stilisztika és verstan 
is, amit Kassák neve je lez a magyar költészet
ben. Hiába beszélt Radnóti Miklós már 1934-ben 
a „magyar szabadvers kassáki formájáról", Gál-
di László 1961-ben is igen szemérmesen hallgat
ja el Kassák érdemeit, jelentőségét ezen a téren, 
természetesen elmulasztva e vers kassáki vál to
zatának tipizálását is. Amiko r tehát szólni kell 
róla, Radnótit idézhetjük csupán: „ . . . Kassák 
szabad verse formateremtés volt . Egy költői 
alapélmény találta meg e versben egyetlen le
hetséges formáját és az eredményt megelőző kí
sérletek szervesen a teremtés szolgálatában áll
tak . . . E korszakának nyelvi kísérlete azóta 
költői nyelvünk gazdagodása is". Ugyanott Rad-
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nóti Kassák művészete egy eddig kellően még 
meg nem vizsgált vonását is megragadja: szo
ros kapcsolatát a modern képzőművészeti törek
vésekkel, „látásának" festészeti jegyei re irá
nyítva a f igyelmet : „ A szabad képzettársítások 
vad öröme után már igyekszik összefogni, for
mában tartani az áradást. A z expresszionista 
festők felszabadítják látását, új színeket lát, 
melyekkel a lélek festi a tájat. Képeiben benső 
tájak s a lélek bukfencei válnak valósággá, a 
külvilág látványait felbontja, s e benső, más
fajta valóság szerint rakja újra össze . . . " A fes
tészetnek itt Is jelzett megnövekedett szerepe 
alighanem Kassák versteremtö képzeletének 
egyik motorja, s mint ilyen, a magyar költé
szetnek is sajátos területét jelenti, különösen ha 
arra gondolunk, hogy a magyar körök a mo
dernek is, első sorban zenei emlékekre építenek. 
Ha egy Weöres Sándor a zenei ihletésű .ers pó
lusát jelenti, akkor Kassák a látásképzetekkel 
dolgozó költői pólust képezi, s témavilága sajá
tos je l legével párosulva a magyar irodalom 
egyik legeredetibb és nagyjelentőségű alkotó 
egyéniségét jelzi . 

Hosszú és termékeny életpálya képét szem
lélhetjük tehát Kassák műveibe merülve. Ha
laszthatatlan kötelessége-e a kritikának és iro
dalomtörténetnek e művel való szembenézése? 
Minden bizonnyal, s bízunk abban, hogy a 
Kossuth-díj. amelynek ez évben a k i ' "n l ° 'p*t ie 
lett, csak első lépés művészete megközelítésé
nek terén. 

Bori Imre 

P . s. Köve tkező számainkban Kassák Lajos mű
vészetével részletesebben foglalkozunk. 
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KASSÁK LAJOS 
[dokumentum] az Út embereinek 

B A R Á T A I M 

E zldcig ritkán, vagy éppen egy
szer sem használtam ezt a 

megszólítást. N e m vol t meg ben
nem a köszöntésnek ez a közvet
len örömérzete, mert az élet ösz-
szekevert utain nem láttam kö
zeledni fe lém azt az embert, aki 
külön rábeszélés, fizikai vagy 
szellemi terror nélkül egy cél felé 
menetelt volna ve lem. A k i k ma 
szorosan mellettem vannak, azok 
pedig nem számítanak, mert ük 
annyira egyek ve lem, mint ameny-
nyire én egy vagyok a „ M A " 
mozgalmával, ami forró és még 
bevakolatlan, lényegében legszebb 
formába objektiválása néhány j e 
lenlévő ember erejének és élet
hitének. Mondom, 6k csak úgy, 
mint magam előtt én magam, 
nem számítanak, s akikre eddig, 
mint bennünket is kiegészítő és 
igazoló új forrásokra várakoz
tunk, akik előtt céltáblákká kín-
lódtuk magunkat, azok csak ma 
indultak el felénk és érkeztek 
meg hozzánk „ Ü T " című fo lyó

iratukban, mint életük és érté
kük felmérhető formájában. 

A napok mint lehasznált képek 
poros, fekete keretekben úsznak el 
fölöttünk s három-négy esztendő 
óta a maguk lapja vol t az első 
tűzoszlop, amely előtt kivilágított 
tükörben láthatjuk magunkat 
és láthatjuk azzal, hogy nem akasz
tottuk magunkat szögre, jó t csele
tünk azaz erőt demonstráltunk 
ott, ahol korságos tunyaság 

kisért. Mi ott futottunk és zörög
tünk a futás és zörgés kényszeré
ve l a magányosságban, néha szinte 
kétségbeeséssel s ma a szétáradás e-
zcr lehetőségét érezzük és látjuk, 
hogy jelentkezett mellénk néhány 
fiatalember, akik ugyanazt a küz
delmet végigküzdötték önmaguk
ban, s amikor ma mellénk állnak 
nem hasonlóságra nyesegetett fács 
kákát, hanem szabadon fejlett, 
önmagukat reprezentáló társakat 
kaptunk bennük. Ez az ajándék 
váratlanul jöt t hozzánk és hisz-
szük, hogy mégis megérdemletten 

és elmaradhatatlanul. Evekkel 
ezelőtt egy, a „nyugatosokkal" 
való vi tám közben száz ellenünk 
vádaskodás ellen ezt mondtam: 
ha a „ M A " csoportja egyebet se 
tud majd produkálni az önök 
papír-mélabújának megútáltatá-
sán kívül, akkor Is hivatást tel
jesítettünk be és pluszt adtunk a 
magyar művészethez. És valóban, 
alig is gondoltam egyéb elérhető
ségekre. Hiszen közöttük él tem 
és annyira minden unott és ro
hadt volt az 6 életükben. S ha 
eddigi eredményeinkről józan mér
leget csinálunk, a magunk szük 
körén kívül csak egy csomó epl-
gon kullog utánunk, akik évek
kel ezelőtt elejtett morzsáinkon 
élősködnek, átvették tegnapról-má-
ra külsőségekké, patetikus formu
lákká öregedett gesztusainkat és 
minden előbbre lépésünknél ki
tartó vonítással megtagadtak ben
nünket. Aprópénzre váltották hi
tünket és akaratunkat, és mi 
megmaradtunk továbbra ls futó

bolondoknak. Hála érte magunk
nak. Mert az erő erő marad és az 
erő életet teremt maga körül. S 
ha ma vitám lenne a „nyugato
sokkal" azt mondhatnám: ellene
tek Indultunk el és magunkhoz 
érkeztünk a megszaporodásban. 
A z új nap, amit az égre kiáltot
tunk, új gyökereket érlelt, és ma 
itt nyújtóznak mellettünk az új 
törzsek, nem a mi árnyékunkban, 
hanem a mi reggeli fényessé
günkkel. 

Néhány fiatal ember a néhány 
fiatal ember mellett. 

Üj erővel a művészetben, mint 
az élet egyetlen reális, mert ön
magunkból kitermelt formáiban. 

Vallási, nemzeti és politikai 
leigázottság nélkül. 

A z esztétika frázisai nélkül. 
Tradíciók fuvarozás nélkül. 
Es mégis hittel, és mégis tuda

tos és lázadó emberségünkkel a 
krejzlerájokba és jégvermekbe 
esett világban. 
W I E N , 1922. í v . 19. Kassák Lajos 


