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S I I M K O  
_  E R V I N

(1898. október 5. - 1967. m árcius 26.1

h í

Az emberi szellem
kiváltsága, hogy alkotó - ez ugyan 
nem véd meg a személyes 
megszűnéstől, de érdemes és 

| nagyszerű dac, 
i az egyetlen, amit az ember - 
I ha végső fokon hasztalanul is, 
ide épp azért az emberi méltóságnak 
i dicséretére - szembeszegezhet 
!a megsemmisítő,
| „a lerontó halállal.

Az tJj Symposion 
szerkesztőségének 
közleménye 
Sinkó Ervin 
halála alkalmából:
Д folyóirat 
emlékszámot 
készít elő.
Az 1967 
októberében 
induló évfolyam, 
1968
szeptemberével 
bezárva Sinkó Ervin 
munkaévet képez.
|A szerkesztőség 
1967. augusztus 
elsejéig
nyilvánosságra 
hozza a 
munkaév 
programját.



A z ídén
e g y  k ics it e lő b b  ta lá ltá l reagá ln i a 
tavaszra,
e gy tize n ha tod d a l e lő b b  k o p p in to tt 
szép m e tronóm -fe jed  
és e lre pe d t.
E lőbb  n y ito ttá l kaptárt
s a kó ta -m éhek nem másznak már vissza
tö b b é  to rkod o n ,
hogy Ism ét rétre re p ü ljön e k ,
a viasz-sántikán szabályos já téka ik
vé g n é lkü l játsszák . . .
V a g y  a v irá g o k  késtek 
az idén,
hiába rohannak már, 
m in t vízeséshez tu ta jok , 
a m űv irághegyek .
És a szakállad, 
ó a szakállad, 
legszebb  hangszered,
■nyesett hangszered,
m int hegedű  cs iga-fe jén  csavarodnak
á lladón
a se lyem m é-ezüstté  fin om u lt b irkabe lek , 
m ézet fú j ily  szálasán szél.

M ost p üsp ö k lila
bársonybe lse jű  tokba  tesznek Tégedet
és leengednek,
a jándékba adnak m in t e gy
citrom szín-erezetű  hegedű t,
az egész lakás m egvá ltoz ik
ha va la m e ly ik  szekrény fenekén
fekszik e g y  hegedű ,
va gy  le g a lá b b  a tok ja .
és a fö ld  is m eg fog  vá ltozn i,
m ert te  m ajd fe ls tim m eled  a fák
sáros g yöke ré t.
Öriás ko p o n yá d a t g ye re kh e g e d ű fe jn y ivé
csiszolja a szél,
h e g yb ő l vési ö kö lny ivé ,
á td o b ja  ra jta a húrrá fosz lo tt,
e lv ise lhe te tlenü l rezgő v ilá g o t
és kis fü le d d e l m in t a cs ikorgó
fake te fe jű  csapokkal hango lja .

tolnai ottó

K önnycsepp je im  is
hosszúra nyúlnak
és akár h ú rja id b ó l a halál,
p ó k h á ló t szövök,
ime,
h og y  kihalásszam az é te rb ő l 
egyszerű sze llem ed m in t e gy  legye t.

V a lóban,
ez a tavasz szebb az összes e d d ig in é l, 
de  a nap még gyenge , 
nem értem  Zo ltán  bátyám  
m iért te tte d  fe l már 
a napszem üveget?

Siratlak,
m int egy  szamár,
m in t a sok seszínű ve ré b
ab lakom  alatt a p la tánfán.

M eghaltá l?
Csak a hangszerépítő  
bon to tta  szét hangszerét, 
k ilö k te  a húrok a ló l a lábát, 
k ilö k te  a szekrényt tartó  
kö rte faosz lopo t, 
k ipo ro lta ,
v igyázva  e lő b b  selyem ezüst, 
m ajd feke te  fényhatlan  papírosba 
csom agolva a ró zsa fa la p o ka t. . .

A z  idén
e gy  k ics it e lő b b  ta lá ltá l
reagáln i a
tavaszra.
Egytizenhatodda l.

Ez a tavasz, 
ó ez a tavasz!
legszebb ö re g je in ke t bántja .
H om lokuk közepén 
már kis tócsában g y ű l a harmat, 
b ő rük  e lpattan  m in t nyírfán 
a ba le ttc ipőanyagszerű  háncs.



B A N Y A I  J Á N O S

festészete
1 /

Д
A végtelen tér örök csendje félelemmel 
tölt el.

Pascal

A hideg űrön holló repül át s a csönd 
kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? 
összekoccannak a molekulák.

József Attila

K É T  E L Ő Z E T E S  M E G JE G Y Z É S

1) A  molekulák, az atomok és a nagy 
terek, a végtelen, a kozmosz félelmetes 
nyugalma, láthatatlan, érzékelhetetlen v i
lága, a síkok, a vonalak, a pontok, a fé
nyek kihívóak. Kihívásuk végzetes és ép
pen ezért kényszerítő is: megismerni; s ez 
örökösen, emberien izgató vágyat teremt 
— nem retten meg a vereségtől sem. Aki 
nem fogadja el a kihívást, elveszett, mert 
a vereségtől rettent vissza, nem érezte meg 
a beláthatatlan világ, a „tér örök csendje” 
előtti félelmet. Csak az lehet bátor, aki el
fogadja a kihívást, tehát ismeri ,a rettene
tét, a szorongást, a némaság kényszerét: 
aki tudja, mit jelent félni. S mert félni, 
örökösen rettegni nem lehet, az alkotás 
bátorság és kiút. Felelet a kihívásra.

2) Költők, ha a díszes középszerre vál
lalkoznak, megtehetik még talán, hogy be
felé fordulnak, a maguk hitvány, satnya 
kis keserveik felé, és megéneklik a „nagy” 
hiányt: elhagyták őket, megcsalták őket; 
megtehetik, mert képzeletük másra nem 
képes. S megtehetik azért is, mert ez is a 
lázadásnak, a menekvésnek egy módja: 
ellentmondani az apró, semmis kis ügyek
kel, lírai cuccokkal az idő kihívásának, 
nem vállalkozni a rettegésre, a félelem
r e . . .  Gyávák a költők? Gyávák, ha kis
szerűek. A  bátrak nem a poharak csendü
lését várják, ők jól tudják, hogy a szívük 
a hang, ha „összekoccannak a moleku
lák” . S ezt az acélos, fémszürke hangot, 
„vas éjszakát” figyelik magukban, erre 
teszik fel a verset, a költemény súlyát. 
Hova visz a molekulák zenéje? Hol ál]

meg, kit hogyan talál meg? A  költők leg
nagyobb része nem érti meg a vas belső 
zenéjét: ellenáll a kihívásnak, lerázza ma
gáról a terhet, a megismerés, a kíváncsiság 
kínos, nehéz terheit. S felkiált. Valamit 
kiált. Mert a költők lassan mind megta
nulnak élni; ha bele nem halnak. A  mole
kulák zenéje menthetné meg őket. De nem 
hallják.

A F E S T Ő I V IL Á G K É P

Ács József festészetének vannak szen
vedélyei, amelyek látszólag kívül esnek az 
esztétikai megítélésen: tudományossága
elsősorban, filozófiája másodsorban. Ezért 
nem véletlen, hogy a fizikusok — a szak
emberek — , is reagálni tudnak festészeté
nek elemeire, sőt a festészet hagyományos 
fogalomkörével ellentétben, s persze a 
piktúrára előfizetett bírálókat is letaglóz
va, nem látják Ács művészetét elvontnak 
— konkrétumokat, realitásokat fedeznek 
fel benne: a maguk tudományos, szakem
beri világának elemeit. Azokban a síkok
ban, vonalakban, pontokban és párhuza
mosokban, amelyékben a gyanútlan szem
lélő a festő nyelvének szimbólumait kutat
ja, a festő szavait és hangjegyeit, a szak
emberek, a fizikusok a maguk világának 
valóságát fedezik fel: tételeket és műsze
reket. Azt állítják tehát, hogy ebben a 
festészetben nincs szó kalandos tanulsá
gokról, váratlan felfedezésekről, bolyon
gásról és csavargásról, minden a tudatos 
törekvések határain belül történik. Arra 
figyelmeztetnek, hegy Ács kísérlete nem 
támaszkodik a véletlenre, a misztikus és 
mitikus erők segítségére, elmúlt idők le
gendáira és hagyományos mondáira. Te
hát azt vitatjuk el ettől a festészettől, 
aminek megértéséért és nyomon követésé
ért annyit fáradoznak a szokványos mű
értők.

Ahhoz tehát, hogy megismerhessük Ács 
festészetének világképét, a természet és 
a tudomány egzakt törvényeit kell figye
lembe vennünk. Persze, nem azt kell elvár
ni ettől a festészettől, hogy — mert forrás
vidékén a tudományosságot és a filozófiát 
ismertük fel — , új fizikai törvényeket tár
jon fel, a csillagok és a bolygók, a tér és 
az idő összefüggéseinek új tudományossá
gát. Erre nem vállalkozik.

Mégis, mert Ács festészetének tudomá
nyos ismeretekre épített vonásai lepnek 
meg mindenekelőtt, festői világképének 
feltárása felé innen kell kiindulni. Tehát 
nem pusztán a festészet látványából, ab
ból, ami hatni tud ránk, bosszút vagy 
részvétet tud ébreszteni, hanem egy olyan 
szenvedély felismeréséből, aminek lénye
gében nem a klasszikus esztétikumot, ha
nem az ember, elsősorban a ma emberé
nek kételyeit, szorongásait sejtjük meg. 
Tehát nem a látvány, hanem a kérdés 
az alapja Ács József festészetének.

A  vonalak, a síkok, a belső tér megszer
kesztésének elemei azonban amint a tu
dományos, fizikai összefüggésekből kiin-, 
dúltak, túl is lépték a képletet, a törvény 
egzakt jelentését: a csillagok és a boly
gók összefüggése, távolsága, viszonya nem
csak a törvényszerűségeket példázza, hanem 
magáiban hord egy belső tartalmat is, egy 
költői misztikát, tehát feltételezi az em
ber közelségét. Amint a Chartres-i kated- 
rális oszlopai közötti távolságnak sincs el
sősorban építészeti szerepe, hanem tartal
ma van, jelentése, története; a hitet és a 
misztikumot példázzák az oszlopok közötti 
távolságok, az ornamentika figuráinak 
tartása, a szobrok elhelyezése...

S itt kell keresni Ács festői világképé
nek központi jellemvonását: a tudomá
nyosság nem eredménye ennek a művészi 
magatartásnak, hanem kiindulópontja és 
mozgatója. Mert a művész megértheti, ma
gáévá teheti a tudomány eredményeit, 
akár törekvéseit is, beleegyezhet a célok 
iránya közötti párhuzamos viszonyba, sőt 
segítséget is kaphat a tudománytól, meg
engedve annak, hogy bizonyos elemeivel, 
eredményeivel beleszóljon a festészeti

szimbolika kialakításába, tehát a tudo
mány és a művészet „céljai” elvileg egy
irányúak lehetnek, de semmiképpen sem 
azonosulhatnak. Tehát a festő túllépi a 
tudományosság határát, mégpedig olykép
pen, hogy az egzakt tudományos ismerete
ken építi ki a maga sajátos, művészi-köl
tői világképét, amelynek lényege minden
esetre a természettel szembeforduló terem
tő, alkotó magatartás.

Mert szenvedélymentesen is vizsgálhat
juk a képleteket és a törvényeket, de ami
kor a végtelen tér előtt az ember a kép
letet és a törvényt a maga, sajátos vilá
gába viszi át, tehát alkalmassá teszi, ma
gát egy érzékenységtípusra, akkor már 
nem ugorhat ki a saját bőréből, a képlet 
és a törvény az emberi és költői szenve
dély individuáLis szimbóluma lesz. A  tu
dományos világkép metamorfózisa a köl
tői-festői világképbe.

M E T A F IZ IK A I K É R D É S E K

Azok a végső, metafizikai kérdések, 
amiket József Attila az Elégiában így fo
galmazott meg: „Felelj — innen vagy?”
valamint: „Magadra ismersz?” azzal a 
Heidegger után már közhelyszerűvé vált 
Hölderlin-kérdéssel .testvérek, melyet a 
romantikus előd a költő létére, létezésé
nek értelmére (illetve értelmetlenségére) 
vezet vissza: „Illik -e hát gyatra korokhoz 
a vers?” (Kenyés és bor) — ezek a metafi
zikai kérdések a kételyből fakadnak, és 
egy határozott válságot fejeznek ki: a bi
zonytalanság elmélyülését. Mert — fogjuk 
össze a kérdéseket: idegennek érzi magát 
az ember az adott világban, nem tudja 
egyeztetni a saját, releváns illúziókkal tar- 
talmasított egyedi világát a gyatra korral, 
és felteszi a kérdéseket. Csak a kételyek
kel telített, a válságot egyéniségében át
élő, idegenségét lét-problémának érző em
ber teheti fel a metafizikai kérdések egész 
sorát.

Ács József festöi-kölitői mondanivalójá
nak alapjában is hasonló tendenciát látha
tunk: a mai ember érzékenységének fel
építéséből egy általános — metafizikai — 
kérdéskomplexumot vetni fel. Ezért állít
hattuk már a festői világkép értelmi vo
násainak vizsgálatakor, hogy Ács festé
szete nem a látványt, hanem a kérdést 
veszi alapul.

Mert az ember nem érzéketlen a koz
mosszal, a technikával szemben, és nem 
lehet számára irreleváns a kozmosz, a f i
zika törvényszerűségeinek jelentése sem; 
nem hibáztatja a kozmoszt idegenség-ér- 
zete miatt, de abban fedezi fel a végső, 
metafizikai kérdéseket. Mert, ezeket min
dig a félelem, a szorongás, a rettegés fo 
kozott érzése hívja elő. És nem lehet ér
zéketlen, hiszen a végtelen tér. a kihűlő 
csend, a hideg űr félelemmel tölti el. Az 
önmaga nagy, világraszóló felfedezéseitől 
is sokszor visszaretten; minél mélyebben 
hatol be a kozmoszba, annál több emberi 
kétely, válság, fájdalom, és szenvedély, in
dul meg benne. Ismeretei, paradox módon, 
mindinkább bizonytalanná teszik: teremt
het-e szembefordulva a természettel? Pe
dig jól tudja, ez az egyetlen kiút.

Ennek a helyzetnek a megértése tette 
Ács Józsefet hivatottá arra, hogy a végső 
kérdésekig merészkedjen. Kitapintotta 
korunk ütőereit, s ennek ritmusát követ
ve jutott mind távolabbra a közvetlen ter
mészettől, a természet-élménytől: az utca
sortól a naplementétől, ez juttatta el a 
mozgás és a sebesség vizsgálatáig. És eb
ben a helyzetben érzi igazán otthon ma
gát. A  létezés méretei a kozmoszba nőt
tek, a kérdések pedig mindinkább leegy
szerűsödtek, mert csak így, pőrén és tisz
tán, de a robbanásig telítve, minden sal
langtól mentesen válhattak egy érzésvilág 
kifejezőivé. Ahelyett, hogy konkretizál
nánk, sematikusan felsorolnánk a kérdése
ket, egy előbbi megállapításból kiindulva, 
csak annyit jegyzünk meg, hogy azok 
mind antropológiai kérdések, és ha van
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antropológiai költészet — és biztosak va
gyunk benne, hogy van — , akkor Ács Jó
zsef művészete antropológiai festészet. Az 
egzakt tudományosság és az emberi szen
vedély ötvözetéből áll össze ez az antro
pológiai jellemvonás.

Mert Ács József festői világképének hu
manizmusa éppen annak, a tér végtelen
jétől megfélemlített embernek az érzés
világa, aki nem hagyhatja fel a harcot a 
természettel.

S tegyük fel most a legfontosabb kér
dést:

Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme 
húz-vonz, hogy a táj nem enged és 
miféle gazdag szenvedés 
taszít ide?

József Attila: Elégi a

Ács József művészetében az ,.öntudat 
kopár öröme'’ a tudományosság, a fizikai 
tétel egzakt világa, mely állandó mágne
sességben, vonzásban tartja. Festészetének 
„tá j”-a az égbolt, az autó, a mozgás, a 
motorba szédült, gépbe romlott ember. 
„Gazdag szenvedés” -e pedig a kételyekből 
fakadó, végsőkig vezetett metafizikai kér
dések sora, az, ami művészetének antropo
lógiáját mutatja.

Egy teljes világképnek, kialakult emberi 
magatartásnak, életérzésnek központi té
nyezői ezek.

A Z  Ú T IR Á N Y

Miután megkíséreltük megvizsgálni és 
amennyire az anyag ellenállása megen
gedte, megfogalmazni Ács József festésze
tének összetevőit és jelentését, izgalmas fel 
adatnak látszik a retrospektív tárlat csak
nem egy évtizednyi anyagát fejlődésében is 
körültekinteni. Különösképpen azért, 
mert — a festő vallomása szerint is — a 
mozgás és a sebesség izgatják, tehát az a 
két összefüggő, egymásból következő, fo
galom, melynek tudományossága, valósá
ga és hatása az emberre éppen azt a ma
gatartást, életérzést példázza, amire már 
felhívtuk a figyelmet. Tehát az alkotó és 
a mű, a jelentés és a konkrét alkotás szer
ves kapcsolatát emelné ki ez az áttekintés.

Festészetének központi magva, mely 
majd minden képén megjelenik: a tér. Á 2 

első, még 1958-ból való képek naiv, bi
zonytalan próbálkozásnak tűnnek, a tér 
megszerkesztésének elvét hirdetve; naiv- 
ságukai bizonyítják a vértelen pasztell
színek, és már eleve felhívják a figyelmet 
a tér megszerkesztésének képtelenségé • 
re: a tér széteső. De már ezeken a képe
ken is felfedezhetjük a mozgás elemeit: a 
szerkesztés képtelenségét a mozgás menti 
ki. S közvetlenül ezután következnek a 
Nagy ég sorozat képei, amelyek letisztult, 
kikristályosodott lírai hangulatból fakadt 
nak: a nagy kék felületeket apró csillag- 
stilizációk töltik ki, amelyek a Nagy ég 
című két képen, de különösen a kitűnő

Kék ég címűn még statikusak, hogy aztán 
[ a Tér hullámzása címűn a mozgás kerül

jön előtérbe. Ahogy ezen az utóbbi képen 
a mozgás felbontja az előbbi képek stati- 
kumát, úgy töri meg a tiszta, lírai han
gulatot is: mind kevesebb az esztétikum 
a mozgás törvényszerűségeket fedeztet 
fel a festővel, és háttérbe szorítja a klasz- 
szilkus szép .kategóriáit. Egyrészt tehát új 
erőket szabadít fel, másrészt viszont ko
rábbi értékeket szorít vissza. Mindeneset
re: termékenyít.

A  Mechanikus mozgás és a Nagy mozgás 
sorozatban valósul meg az a tendencia, 
amit a Tér hullámzása sejtetett. Ezekről 
a képekről már lekerült a kék, nyoma 
sincs a ipasztellnek. Itt már a kéreg alá ju
tott a festő. Az elevenbe vágott. A  színek 
elsötétednek: a szürke és a fekete közt 
szorulnak, durván megmunkált felülete
ket osztanak meg, párhuzamos és magá
nyosan futó vonalakba egyszerűsödne! 
le. Csak néhány, figyelmesen, aprólékosan 
kidolgozott, ikon-szerű barna felület válik 
ki a szürkéből és a feketéből. De ez is 
csak azért, hogy még inkább kiemelje a 
párhuzamos görbék és vonalak jelentését. 
W illi Baumeister ideogrammáira emlékez
tetnek ezek a vajatok, de amíg ott fino
man megmunkált felületeket hoztak létre, 
itt tudatosan kiemelt durvaságukkal egy 
szenvedélyes, romboló mozgás szimboli
káját teremtik meg. A  mozgás vizsgálata 
a térben — ez fűti a festő képzeletét. Visz- 
szatér, mint halvány reminiszcencia egy-
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szer még az ég motívuma (Pannon ég), de 
már másként töltődik fel: a bátran sza
badon hagyott belső teret, magából a tér
ből kiépülő, de azt szorítóba fogó, rideg, 
durva síkok szorítják vissza, mintegy azt 
példázva, hogyan esett a mind kényszerí
tőbb megismerések áldozatául a Nagy ég 
sorozat lírai töltése. A  Kozmikus tér soro
zat még tovább egyszerűsíti ezt a tenden
ciát: itt már a mindenség eseménye, üt
közések zaja hallatszik, és lassan kiala 
kul az anyag felépítésének látomásos, 
misztikus világa: itt halljuk ki a moleku
lák összekoccanását, itt figyelünk fel a vas 
zenéjére. Tehát ismét a lírai felé hajlik 
Ács törekvése, de ez a líraiság már merő
ben más, mint a korábbi volt: sokkal mé
lyebb és egyúttal rejtettebb, sokkal szigo
rúbb, és egyúttal küszködőbb is. A z anyag 
struktúrája már elviselte a mozgás és a 
sebesség mechanikus hatását, csak belső 
rendjére támaszkodva mutatkozhat meg, 
így veszi fe l a lírai vonásokat.

Végül az 1965-ből és 66-ból való Autó 
sorozat, mely az ember és a gép viszonyát 
példázza megrázóan, gazdag, de lesújtó ta
pasztalatoktól terhesen. Itt már nem a f i 
zika, hanem a biofizika az, ami a tudo
mányosságot kölcsönzi, a rikító, hideg 
színek pedig csak fokozzák az idegenség 
arányait. Gépbe romlott ember. Az ember, 
aki a kozmoszt vizsgálja, aki révedt sze
mekkel merül a térbe, az ember, aki szo
rongva figyeli az anyag felépítését, aki a 
mozgást és a sebességet önmagában érzi, 
aki a mechanikának válik részévé . . .  Az 
ember, akiből a fekete szemüveg maradt 
a képen. És a metafizikai kérdések.

E L L E N -F E S T É S Z E T ?

Mind többször vagyunk tanúi, hogy az 
új festészet halálos sebet ejt megrögzött, 
féltve őrzött és sokszor semmitmondó esz
tétikai fogalmainkon. Azon már túlva
gyunk, hogy a szépet féltsük. Üj fogalma
kat kellene kialakítani, már legfőbb ide
je: nem lehet mindig és mindörökre csak 
a széppel és a rúttal mérni, vagy akár a 
katarzissal.

Ács József festészete nemcsak a „vajda
sági festészet” amúgy is viharvert hajóján 
ütött léket, hanem behorpasztotta az esz
tétikai kritériumok bádoghajóját is. Ter
mészetesen azok számára, akik nem ra
gaszkodnak csökönyösen a betanult fogal
makhoz, ez a festészet feltárta annak a fo
galomkörnek a kontúrját is, amelyre meg
ítélésekor támaszkodni lehet. S ezek a 
fogalmak nem tartoznak kötelezően az 
esztétika fogalomkörébe. Ezért állíthat
tuk már elöljáróban, hogy Ács József fes
tészetének vannak az esztétikumon kívül 
eső szenvedélyei is.

De ha egy sajátos költői világképnek a 
hagyományos értékrendszerrel való le
számolását emeljük ki, azt állítottuk vo l
na, hogy Ács József művészetének több 
köze van az ellen-festészethez, mint a fes
tészethez?

Nem!
Bármennyire is közvetlenül éreztük meg 

egy festői hozzáállás újszerűségét, legmé
lyebb pontjain bármennyi nem festői ele
met is láttunk meg, mégis a legtisztább 
festői magatartást kell méltányolnunk 
benne, azt a törekvést, hogy a festészet
től előítélet-szerűen idegen elemek egész 
sora kerüljön a festészeti szimbólumok 
közé. Ács József erős egyénisége képes 
volt erre a betörésre: vásznain néhol még 
érezhető az anyag ellenállása, de legtöbb 
helyen már az eddig kirekesztett elemek 
is egyenrangú festői eszközként jelennek 
meg. Az, hogy festészetére a művészettől 
hagyományosan borzongó szakemberek is 
reagálni tudnak (az mindegy, hogy nem a 
festészet nyelvén), csak azt bizonyítja, 
hogy valóban korszerű művészettel állunk 
szemben.

Mert nyomon követni a molekulákat, 
pia azt jelenti talán, hogy közel kerülni az 
pj művészethez. Még akkor is, ha a mo
lekulák fémes koccanása félelemmel tölt el.
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T O L N A I  OT T Ó

( V Á Z L A T )

„Én, menekülő, se házam, se 
menhelyem, a végtelenségbe 
száműztek engem (világmin
denség Káinja), és szívemből 
és fejemből kell magamnak 
sarkot építenem.”

F. Schlegel Novalisnab

Kék és zöld!
Nagy eged előtt kell maradnunk egész 

idő alatt. Erre nem számítottam. Pedig 
már mintha ismertem volna ezeket a 
festményeket. Azért nevezem éppen fest
ményeiknek, mert ecsetét jobban szeretem 
fésűjén él-vonalzójánál, amivel párhuza
mos vonalait, köreit húzza: érdekes, sze
retem, ba maszatol. Csak vonalzójának- 
fesőjének nem hinnék. A  festő fessen.. 
A  (hihetetlen 'technológiai eredmények, 
faktúraforradalmak után, lamik szemünk
ben tényleg új dimenziót nyitottak, az 
egyszerűen festett, maszatolt felületeknek 
jóval különösebb hatásuk van. Persze e 
technikai kaland nélkül — .amiből miint 
egy rossz álomból ébredünk — e közön
séges felületek sem sugároznának ilyen 
tisztasággal. Mind konzervatívabb vagyok 
az ilyen dolgokban.

A  festmény előtt úgy akarom hallani a 
l opott ecset harsogását, mint a fülünkre 
szorított /kagyló zúgását; és talán írásom 
végéin, nagy vásznai előtt sem szeretnék 
megtudni többet világról-világmindenség
ről, mint amennyit akármelyik kagyló 
zúgásából megtudok. Igaz, ez így egy k i
csit olcsó költői megoldásnak, alibinek 
tűnik, de nem ibaj. Először műterme falá
nak támasztva láttam őket, még külön a 
csiszolt-csillogó fémkeretektől. Befejezet
lennek tűntek, nem tudtam kapcsolatot 
teremteni, habár nagv hadmozdulatok

előkészületeit sejtettem. Elég régein volt-.. 
Hosszabban kellene szólnom Ács műtei 
mérői, habár egeit a zentai, topolyai mű
vésztelepekről hozhatta. Szürkésfehér a j
taja mindig zárva. Sokszor véltem pen- 
tagrammát rajta, de csak Konstantinomé 
értelmében, ahogy 0  hotelszoba ajtaján 
vélünk néha pentagrammát. Nem tudom 
miért, nem is érdekel, de mindig úgy ér
zem, valami el van rejtve előlem ott. Na
gyon ritka az ilyen műterem. Egyetlen
egy olcsó, vagy nem-olcsó dekoráció 
sincs. Nagyon érzékeny már a gyomron 
a mű terem-maní rákra, mindjárt emel
kedik. Ácsnál csak valami régi, poros 

1 könyveket sejtek. Mintha soha senki sen 
festett volna ott, mintha az a temérdek 
kép, vázlat, grafika máshol születne. Las
san mindent belep a por. Hotelszoba! Va
lóban, a végtelen megkövetésének csak 
hotelszoba lehet állomása. El tudok kép
zelni egy festőt, aki a végtelent hotel
szobáról hotelszobára festi: nem Ács ez 
a festő, de legközelebb áll hozzá. T. Man
nái Faust a „dolgozószoba Faustja” , 
Konstantin oviénál a hotelszobáé; Lukács 
Faust dolgozószobai struktúrájáról beszél, 
mi viszont hotelszobái struktúráról be
szélhetnénk. Mindig megborzadom a üás 
szürke hotelszobákba lépve, mégis nosz
talgiám utánuk leírhatatlan. Egy biztos: 
Ácsban semmi az olcsó festőből, a szó 
mifelénk használt értelmében nem is fes
tő, környezetünk biztosan ezért nem tud 
mit kezdeni vele. Ha jobban is kedvelem 
a festőket a literátoroknál, mégis a kon
vencionális festőtípustól pillanatok alatt 
megcsömörlöm. Tudom, másképpen is le
hetne, vagy kellene szólni erről a műte
remről, hiszen a vajdasági 'kultúra, civili
záció Varázshegyónek tetején rakódott, 
mint egy gólyafószek...

Mondom, műtermében nem sikerült 
kapcsolatot teremtenem egeivel, igaz, nem 
is mutogatta őket; ezek a képek nem is 
azért készülnek, hogy mutogassák őket, 
festőnknek egészen másért van szüksége 
rájuk, Ács, ha nem tévedek, eldugni, 
nem pedig kiállítani szeretné képeit, ki
állításában is nagy (retrospektív) elrej- 
tőzködést Iát. De láttam műtermében

a kis embert, hihetetlen koncentráltságá
ban. Nagy egeivel kapcsolatban külön 
hangsúlyoznunk kell a koncentráció prob
lémáját. Végtelen felület, szabad, ̂  nagy 
lendületű ecsetkezelés és a vonalzó apró 
munkálatai.

Másodszor a 'kiállítás megnyitóján men
tem el előttük, ismét túl közel szorulva, 
meg hát inkább az embereket lesve: k i
mondhatatlanul szeretem figyelni a fest
ményt néző embert. De különben is a 
megnyitón Ács pikturalitása lepett, zavart 
meg. Orrszarvú csontvázai is elkerülték 
figyelmemet.

Es harmadszor végre egyedül a Nagy 
egekkel — mögöttem a kusztosz ideges 
ketrecbe zárt vad járására emlékeztető 
mozgásával. (Erővel az emeletre alkart 
cipelni, .ikonokat nézni.)

Csak most, a magas falókon látva őket, 
kezdődött ez a lényegében romantikus 
lelkesedés: romantikus lelkesedése roman
tikusért. Akármilyen kék vagy zöld felü
let kerüljön a szemem elé, mindjárt úgy 
érzem, emelkedem. Biztosan más is így 
van. (Persze felesleges lenne különbséget 
tenni levegő és víz, emelkedés 'és süllye
dés között: a fennálló ellentét mozzanatai, 
minit Hérakleitosznál. Igen, emelkedéssel 
kezdődik. Baudelaire Emelkedés (Eléva- 
tion) című versére szeretnék hivatkozni. 
A  vers különben nem valami tanulságos, 
de talán éppen gyengeségei miatt felel 
meg nekünk, m ivel nagy adag naivitás 
nélkül mi sem tudnánk elképzelni a föld
től való elrugaszkodást, elszakadást, a 
földtől —  ettől az óriás légyragasztótól. 
Tehát első dolog, amit ki kell emelnünk 
Ácsnál: a NA IV ITÁS. A  fenti „maszato- 
lást” is ebben az értelemben említettük. 
Baudelaire addig emelkedik, mígnem a 
„lét fölött lebeg” . A  kék és a zöld lenn 
ennek a lebegésnek a tere. Érdekes, Ács 
nem utal Ikaroszra, nem fest Ikaroszt, és 
ez — több mint valószínű —  nem is vé 
letlen, habár az sincs kizárva, hogy a 
divatos Ikarosz-festés, a tömérdek le
pottyant Ikaroszbáb riasztotta el. ö  fenn 
tudott maradni a nagy kék, zöld felülete
ken. Mostanában láttam Maurits Ikarosz- 
vázlatát: kis szitakötő - f ól es ég végtelen



fehér lapon. Öt sem a bukás izgatja, ha
nem .az a végtelen térség, amit egy pont 
ellensúlyozni tud, amennyit egy pont el
bír, kitölt. Ne szakadjunk még egy pil
lanatra el .a Nagy egek felületétől, struk
túrájának első síkjától, maradjunk még 
a kék és zöld fesitéikinél...

Hatalmas kék és zöld felületeket fes
teni!

Ez a két legtisztább iköltői matéria. Van 
Gogh „iegidegenebb” kékje. Csak ez bírja 
el a végtelent, a végtelen könyörtelensé
gét, éppen ez a „Iegidegenebb” tisztaság 
tud Hölderlin ÉTERÉVÉ lenni.

Hogy valahonnan kiindulhassunk, egyen
lőre soroljuk festőnket az absztrakl 
expresszionisták közé, habár egyáltalán 
nem szükséges absztraktságán insziszt .áll
nunk. Kiállításának egy-egy ciklusát 
vizsgálva, mielőtt még ismertük volna így 
az egészet, nem ás az egészet, az evolú
ció irányát, a téma, a frázis formálódá
sát, gazdagodását, zavarhatott csak meg 
bennünket -abszitraktsága. Első benyomá
som ás éppen ez volt: „A z absztrakt mű
vészet már múíLt.” Ezért egyszerűen csak 
expresszionistának szeretem nevezni, de 
ismét csak mestere, Munch, iránti tiszte
letből. Rokonságúikban egyáltalán nem a 
linsaritás öröklését tartom lényegesnek 
(mint ő), hanem az északi mentalitást, 
transzcendemtalizmust, és .akikor így

exprasszion.izmusát is tovább módosíthat
nánk misztikus expressziomzmussá. Szi
gorúan csak a képeket és a szerző kör
nyezetét véve figyelembe, Ácsra is alkal
mazhatnánk Read Munohról írt szavait: 
„a legelszigeteltebb, .a legbefelébb néző es 
iegmegközelíthetetlenebb a melankolikus 
természetek között.” Tehát az expresszio
nisták örök betegségére emlékeztető tü
neteket kell itt is vizsgálnunk. Ács racio
nalizmusa csak formális, „legitimációja” 
—, ahogy Wiorringer mondja — „nem a ra
cionálisban van, hanem a vitálisban.” Is
mét Worringer szavaival élve, Ács vég
telenbe foszló aktivitása érdekel bennün
ket. Ezzel vissza is tértünk Nagy egeink ■ 
hez. Az expresszionizmusnak azon a v i
dékein vagyunk, amelyek egybeesnek a 
romantikusokéval. Festőnk „kozmoszban 
gondolkodik. Gondolkodása, mint a ro
mantikusoké, zenei, mondhatnám így: 

á c s  fülével közeledik a kozmoszhoz — a 
legnagyobb kagylóhoz. Egein a párhuza - 
mos vonalak, körök még nem erősödtek 
elviselhetetlenné, nem váltak technológiai, 
élménnyé (technológiai élménye egybe
esik kétségbeesésének, „kozmikus egye
düllétének” legsötétebb korszakával: kék 
egei összezsugorodnak, rezgésük rozsdád 
feketesége elviselhetetlenné válik, majd 
égetett mésszé, hamu-égboltozattá, hogy 
hirtelen kigyulladjon, a szín és a frázis

vidámabb területeikre kígyózzon — sajnos 
írásunk ezt a ciklust már nem elemzi —, 
de mégis itt is a zenei momentum a leg
fontosabb. Struktúrája a zene hullámzó 
struktúrája. A  végtelent, az örökkévaló
ságot, .akár a jeruzsálemi suszter (Kons- 
ta.míinovié Bacbhal magyarázza Ah a s v e  -  
rust), vagy mint a romantikusok, az el
haló körökkel próbálja megközelíteni, 
érinteni. Mint festőnek sikerül is neki: 
csiszolt-csillogó fém’kerete már maga a 
végtelen. A  nagy egeik végső titkát nála 
is egy zenei struktúra rejti, ahogy egy 
barátom számára a kvint-kör rejti, b i
zonyítja isten létezését, hasonlóan a bacbi 
istenhez: ismét kagylónk zúgásia!

Mondtam, Ács misztikus.
Ezek után a csiszolt-csillogó kereten 

kívüli világ érdekel bennünket. Említet
tem Ács páratlan vitalitását, cselekvés
vágyát, „komor protestánsi szegénységü” 
zenei frázisának már-már emberi elet fa 
kitartását. Már csak laikusán nézve is, 
valami őrült energiaforrás -kell az ilyen 
anyag elkészítéséhez (több mint száz kép 
készülhetett ez idő alatt; csak azokat a 
képeit állította ki, amelyek műtermében 
voltaik). Környezetünkben — , ami a fes
tészetet illeti, értetlen, primitív környe
zet ez — honnan meríthette energiáját?

Majdnem biztos vagyok, Nagy egeinek 
pszichológiai, de elsősorban szociológiai
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genezisében találhatnánk feleletet. Külö
nösen festőknél lenne ajánlatos az ilyen
irányú kutatás. Bnélfcü-1 szépen elemez
hetnénk képeit, de -akkor csakis apoliti- 
kus magatartást tanúsíthatnánk, mint ta
núsítunk is minden írásunkban, és elem
zésünk akkor mégiscsak gyerekes lenne.

Glusčević állapította meg, terjedelmes 
könyvében (A „Véges” és „Végtelen” a 
romantikusoknál című fejezetben), hogy a 
kívülről végtelen utáni vágyakozás fogal
mába, örök dinamikába, végtelen produk
tivitásba szimbolizált, belső rezgéssé, ide
gességgé alakított labilitás — végered
ményben a megingott konvencionális tár
sadalmi viszonyok kifejezője. Tehát, rö
viden, -a Nagy egek végtelenje, zenei 
struktúrája festőnk valamiféle társadalmi 
konfliktusára vezethető vissza. E konflik
tus milyensége, foka számunkra most 
nem lényeges, sokban a művész szenzibi- 
litásától függ. Nincs kizárva, legalábbis 
színeit vizsgálva, konfliktusa csak pilla
natnyi lehetett, de úgy Látszik, mégis voit 
olyan erős, hogy bizonyos időre kozmikus 
száműzetésbe kényszerítse, hogy a világ
mindenség Káinjának pózát vetesse fel 
vele, hogy kis emberünk akcióját a vég
telen felé fordítsa, -ahasvérusi árulásra 
csábítsa.

Ám a vágitelen a mű az alkotás veszé
lyét jelenti, a lehetetlen halál közelségét. 
Innen Ács nehéz, düreri melankóliája, 
akármennyire hangsúlyozza is az ered
ményességet, hathatóságot.

Mi csak a konfliktus létezését akartuk 
regisztrálni. Hogy a baj melyik oldalról, 
művészünk vagy társadalmunk felől kö
zeledett-e a vásznaikhoz, nem a mi szán
dékunk eldönteni, mivel alapos szocioló
giai rkubatásökmatk kellene megelőzniük 
válaszunkat, kutatásoknak, amik figye
lembe vennék a specifikus vajdasági 
adottságokat is, miivel a Nagy egek is 
elsősorban vajdasági egek, egy specifikus 
vajdasági festészet jeles darabjai (talán 
a legértékesebbek), Benes Tisza-partjaival, 
B. Szabó néhány grafikájával, Faragó 
mi)krocolage-os tájképeivel alkotva egé
szet. Itt kellene ismét utalnunk arra, m i
lyen mostohán Viszonyult világunk -ehhez 
a festészethez. B. Szabó lapjait, ha jól tu
dom, kiárusították. Faragó igazán értékes 
darabjait meg, azt hiszem, jóformán sen
ki sem ismeri. A  belgrádi Modern Mú
zeumban is hiába keresnénk ennek az 
autonóm, autentikus festészetnek a nyo
mait: vádolom ezért a múzeumot!

Befejezésül térjünk ismét vissza kagy
lónkhoz, a mindenség életnagyságú táj
képéhez.

Azt mondtuk, Ács misztikus spirálisai, 
„élete nagy -spirálisa” végeredményben 
labirintus, racionalizmusa ma-tefizikába 
kell hogy fulladjon, habár induláskor 
mindig tudja, hogy a feleletet nem a me
tafizikától, hanem a fizikától kell várnia. 
A  legnehezebb szituációt meri választani: 
a végtelennel néz f-arkasszemet, de itt a 
fantasztikusba kell hajolnia, mert: koz
mikus -méretekben — erre -tanít bennün
ket a modem fizika — egyedül a fan
tasztikusnak van kilátása, hogy igaz le
gyen (Chardin). Viszont: „H-a valaki a 
-való« világot tudományos-technikai vo
natkozásban szemléli, akkor .a művészet, 
Hegel szavaival, »legmagasabb rendelte
tésében ,a múlté«” . (Sutiié)

Ezek után elemzésünkben -is visszakoz
nunk fcelil, vissiza kell lépnünk a nagy 
vásznak -elé. Pihentessük szemünk zöld és 
kék éterében, habár számomra már mind 
elviselhetetlenebb ez a végtelen aréna.

Tehát, a „legidegenebb” kék és zöld 
felü-letek alatt (ha már megemlítettem 
Chardin nevét, aki nél-kül Ács elképzel
hetetlen), röviden: „Azt -éreztem, hogy a 
világmindenségben elveszett atom ereden
dő kétségbeesése lebeg a fejem -felett, az 
a kétségbeesés, amely miatt az emberi 
akarat az -élőlények és csillagok nyomasz
tó tömege közölt elsüllyed.”

Ács József 
festészete namcsak 
a „vajdasági festészet66 
amúgy is viharvert 
hajóján ütött léket, 
hanem behorpasztotta 
az esztétikai 
kritériumok 
bádoghajóját is............
(B ánya i J án os )

Nincs kizárva, 
legalábbis színeit 
vizsgálva, konfliktusa 
csak pillanatnyi 
lehetett, de úgy látszik, 
mégis volt olyan erős, 
hogy bizonyos 
időre kozmikus 
száműzetésbe 
kényszerítse, hogy 
a világmindenség 
Káinjának pózát vetesse 
fel vele, hogy 
kis emberünk akcióját 
a végtelen felé fordítsa, 
ahasvérusi árulásra  
csábítsa.
(Tolnai Ottó)
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AZ IDD MINI П Ш 1 1 1 1 1 Г А  KÉP ÖSSZETEVŐJEMŰVÉSZI
Az idő öraktké létezett a szó alkotta 

■képben, de mint gondolartbeli, emberi lé
tet a művészeteik mindig a legnehezeb
ben fejezték (ki. És ez (természetes. Nem
csak azért, mert az időt nem leihet lát
hatóan ábrázolni (sem .a festészetben, 
sem az irodalomban), hanem azért, mert 
„az ember értelme az időproblémával 
mindig zsákja teába jutott” —  mondja 
Hans Reichonbach, a fizika pszichológiai 
problémáinak egykori berlini tanára.

A  ,,szemű vészét” Ikfflöaileges focrma, 
amellyel a valóságos időt elérhetjük. A  
művész (bálán egyik legnehezebb feladata 
az, hogy tárgyát alávesse az idő kifejezé
sének, ekvivalenseit taláilj on, iami lehető
séget ad .arrta, hogy .a bemutatott anyagot 
mérihetö, emberi időben realizálja.

Az alkotás csak azt a sajátságos költői, 
időt tükrözi, amely föltétlenül szükséges, 
hogy a történéseket, érzelmeket és élmé
nyeket képszerűen érzékeltesse. Ez a 
tényleges idő ábrázolása 'kisebb vagy na
gyobb mértékben. A képrendszer .konst
ruktív eleme, az írói koncepoió multipli- 
kátora a bemutatott anyagban.

A műben legnehezebb azt a belső ösz- 
szefüggóst klderíterai, iamely az 'idő folyá
sát művészi eszközökkel rögzíti és ábrá
zolja. A  mindig jelenlevő művészi kép 
tetszés szerinti tartalma a „valahol, va
lamikor, valakihez” reláción játszódik le. 
Ezek az összetevők néfokül, iamelyek néha 
mintha a 'képen kívül lennének, művészi 
alkotás nem jöhet létre sem ,a festészet
ben, 'sem a szobrászatban, sem pedig az 
irodalomban.

Az irodalmi, zenei, színházi és filmkép 
már eleve föltételez bizonyos időtartamot, 
időbeni egymásután következést: k ö v e- 
tiik egymást a mozzanatok. 'Ez a tartani 
ős e g y m á s u t á n  természetszerűen kö
vetkezik a szósor 'tulajdonképpeni anyagá
ból, egyetlen szerkezeti lehet őségéből (az 
egymásután .következésből), ia grammati
kai időből és az igeszemléletből.

A művészi tartalom téhát az őt hordo
zó elemek egymásutánjából bontakozik 
ki. A  történések nem rögzíthetők Objektí
von eredeti, egyéni, költői idő nélkül, 
0melynek mozgása, ritmusé van, legyen 
az gyors, lassú vagy egyenletes, tükröz
het minden lelíá mozzanatot, és szemlél
tetheti a történéseiket madártávlatból.

Az idő megnyilvánulása eleinte az iro
dalomban mechanikus a krónikákban 
vagy naiv a legendáikban, (később azon
ban 'tudatosodik.

A (történész a va£ó időit és eseményeket 
jegyzi fel, a művész viszont u t á n a a l -  
k o <t j a ez idők bonyolult rendszerét.
_ Másfképp, de ugyanilyen nehézségekbe 
ütközik minden librettó -szerző és rende
ző, amikor az irodalmi mű film- vagy 
színpadi változatát alkarja megalkotni. 
Egyesek azt hiszik, azon múlik minden, 
ha a lényeges jeleneteket, párbeszédeket 
kikeresik. Ez azonban nem elegendő. Ha 
az új szerkezetnek nem szerves része az 
idokóp, a hely kép, a látványos esemény, 
a mese kibontakozása, a mű megsemmi
sül. Tolsztoj Háború és (békéjének film
es színpadi változata elveszíti az idő 
majdnem fizikailag érezhető mozgását, 
dimenzióit, kora jellegzetességét, színha
tását és ritmusát.

Elkészíthető iaz elbeszélő művek film
változata ikót, három vagy .négy részben, 
és meg is csinálják. De — ismételjük — 
nem a mennyiség fontos, hanem az, hogy 
minden műnek s a já t  ideje legyen, amit 
senkinek sem adhat át, hanem .lefordítva 
tökéletes megfelelővel kell helyettesíteni, 
de amely néha egyáltalán nem ültethető 
át más művészeti rendszerbe.

A szavak folyása bizonyos formában az 
élet folyását tükrözi. Az irodalmját éppen 
ezért — hogy Lesisring definíciójával él
jünk — az időbeli művészetek iközé so
roljuk, mert a lét időbeli meghatározását 
nem följegyzi, hanem megmintázza, illet
ve mozgását saját íkülönleges eszközeivel 
reprodukálja. Birtokolja ezt a meghatá
rozást, de nem adja kölcsön vagy béribe.

Az idő költészetét :az irodalomban két 
dolog határozza meg. Az irodalom kény
szerül, hogy az egyidőbenit, 'az ugyanab
ban a percben történőt széthúzza egy 
egymás után következő láncolatba, és a 
nem egyidöbemit, néha nagy Időközzel ‘el
választottál (közel hozza, egymás mellé 
állítsa, sűrítse. A  művésai kép szóbeli 
fölépítése föltétlenül megköveteli, hogy a 
bevezetést kövesse a (kép fokozatos ki
bontakozása, mert az egyiknek föltétlenül 
követnie ikell a másikait, még akkor is, 
ha az egész egyidőben történők.

Eddig a szókóp időbeli meghatározásá
nak komponáló és bemutató funkciójáról 
beszéltünk. Azonban: a művészi igazság 
időkomp ozíciój árnak és a művészi kép 
különféle időnyalábjainalk szerves össze
tartozása fontos tan talmi momentum. 
Nemcsak mint a kép (tartalmi kibamta- 
kozásának módszere, 'hanem mint a mű
vészi íkép tartalma is. Az idősíkok azo
nosak a művészi kép különféle szemléle
teivel. Az idlőnyalábök csomóba (kötése a 
kép kompozíciójává válik, és sokoldalú, 
kontrasztgazdag jellegzetességet nyer. Ha 
a művész felfogta az időperspektíva tit
kát, .akkor az élet rohanó árjáit az onök- 
szép, dinamikus művészi világba irányít
hatja.

Az író mindig visszatérhet a 'kiinduló
pontba. Kétezer, háromszor, négyszer is 
elemezheti ugyanazt a helyzetet. így tesz 
pl. Dosztojevszkij a Kanamazov testvé
rekben.

A művésziét akkor hatalmaisodoifct az idő 
fölé (amely ia pillanatot ezerszeresére, 
imlliászorusána növelheti, a hosszú folya
matot pedig megröviidítöhiertí), amikor a 
film megszületett. A  (vásznon rózsáidLmbók 
duzzadnak, nőnek hegyes, (ragadós levél
kékből a kipattanásig', vagy villámok nö
vekszenek, ágaznak rettenetes .gyökárrend- 
szenré a pillanatig (tartó {keletkezés vég
telenül hosszú folyamatában, míg végül 
fokozatosan kialszanak. A  játékfilmben 
éles átmenetek következhetnek, gyorsan 
cserélhetők a beállítások, és az idő fodyia- 
madóssága Is 'kifejezésre juthat

Ha a művészet kiderítette az idő titkát, 
betekintést nyer az ismeretlenbe.

Az író világa a művészi valószínűség 
törvényein alapszik. Ennek nem. sok köze 
van a matematikai valószínűséghez. Ami 
a .tudósnak lényeges, az a iköltót hidegen 
hagyja és fordítva. Ami ;a tudományban 
lehetetten, az alkotó fantázia világában 
megvalósul. A  szigorú logikáitok nem (kel
lene megvetnie a képzeled (Bizonytalan 
szárnyalását. Sokszor nem la tudja a tu

dós, hogy legnagyszerűbb fölfedezéseit az 
álomnak, intuícióinak és költészetnek kö
szönheti, mert munkahipotézisnek, esetle
ges lehetőségnek és analógiának hívja 
őket.

Az élet irodalmi visszatükröz ősének 
eszközei és módszerei végtelenül mester
kéltnek tűnhetnek, matematikai, logikai 
szempontból értelmetlennek. Sőit, szigorú 
tudományos szempontból, a józan ész sze
rint ostobák. Emlékezzünk osak Peter 
Schlemiihlre, az ámyékavesztebt, tragikus 
hősre. Mi más lehet ez a történet, mint 
romantikus mese. Szabad-e egyáltalán az 
ilyen (költői kitalálást komolyan venni? 
Nevetséges lenne Chamüssót az atomhá
ború prófétájának nevezni, de annyi bi
zonyos, hogy véletlen vonatkozása van 
erre. A művészi agyrémet (az élet némely
kor specifikus formában bizonyítja.

Idával a tudomány lehetővé tette, hogy 
az árnyék megváljon gazdájától. Az em
bert csak egy ibolyántúli sugárnyaláb és 
egy különleges fal közé kell állítaná. Egy- 
percnyi sugárzás után az árnyék rögzítő
dik a falon, és az ember nem éppen kel
lemes érzéseikkel távozhat árnyéka nél
kül. Ez azonban még nem tragédia.

Egy évtizeddel később a Világ tudomást 
szerzett egy emberről, lalloi a hirosimai 
atomrobba násbam elpárolgott. Csak ár
nyék maradt meg belőle -az olvadt asz
falton. Az ember megvált árnyékától, és 
ez tízezrek tragédiájának jegyében tör
tént. Ennek fényében váliik Ctoamisiso no
vellája metaforává: A  földre sötétség bo
rult.

Peter Sehlemihl az egész világon 'keres
te árnyékát; a hárosimad névtelen halott 
árnyéka az emberekhez szól. Hát nincs 
ebben valami démoni irónia? És nem ar
gumentum ez, hogy a művészet szabad 
játékát, szemléletét felfogjuk? Azt, ami 
mindaddig jelentős és tartalmas lesz, 
amíg közünk van iaz igazi művészethez.

Végtelen sok ilyen példára akadunk az 
irodalomban. Dapozzuk át Swrift szatíráit 
vagy A na tol Francé Pingvinek szigete c. 
művét. A m i  életünk fényében egyszerre 
új értelmet kapnak a művek, ragyogni, 
vibrálni .kezdenek, hogy szinte be kell 
hunynunk a szemünket. Ilyen effektus 
csak aikkor lehetséges, ha az alkotás mű
vészi hangvétele, fölépítése legkisebb 
részletében is hű az élethez, teljesen fel
öleli, összpontosítja.

A  valódi művészi alkotás megköveteli 
a jövőbe látásit, még akkor is, ha a múl
tat ábrázolja. AJbban különbözik a mítosz
alkotástól, hogy mdlköziben új világokat 
■alkot, betartja az idő múlásának szigorú 
törvényeit, az emberiség fejlődését és a 
történelem dialéktikáj át.

Tehát: Az objektív vaLóság időbeli vál
tozásai a művészetben bonyolult művészi 
rendszerré változnak. A  mese időbeli 
szerkezete a tartalom művészi megnyil
vánulásának nélkülözhetetlen mozzanatá
vá válik. _ _

A  való Mőnek a k&LtQi idő nem médiu
ma vagy eszköze, hanem művészi (képvi
selője. Meghatározott, objektív formában 
alkkor járul hozzá az általános művészi 
célkitűzés teljesítéséhez, amikor a kép
rendszernek az élet múlása mozzanatait 
(kölcsönzi. Önálló és ezért a művészi va
lóság lényeges momentuma.

Fordította: FEHÉR Piroska
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li ulu.ista táncos. Mostanában cuv Watts 
James/nevű angol futurista lépett fel 
egy előkelő londoni mulatóhelyen s futu
rista táncokat mutatott be, amelyekhez 
futurista dalokat énekelt. A közönség 
egy része nevetőgörcsöket kapott, a má- 
s»k  része sietve menekült az előadásról.

Fu iu i isták
Tetszik tudni, 

kik a futuristák ? Ezt 
a nevet is azért v e t
lek fel, hogy ezzel 
is jelezzék, hogy ők 
a jövő  emberei. "(Fu- 
lurum =  jövő .) A  
költészet, a festészet, 
szobrászat, zene és 
tánc, minden, úgy 
ahogy most van, sze
rintük csapnivalóan 
rossz. Ők hát min
dent másképen csi
nálnak. Eddig a fu
turisták rendeztek 
márképkiállitásokat, 
szavalóestélyt, hang
versenyt, tánepro- 
dukeiókat, ahol he
mutatták az ő futu
rista művészetüket. 
Ezek az előadások 
sohasem folytak le 
simán. A  vége min
dég verekedés lett.

A z  UJ

Speephofí m iiu tallüldi előadóimisesz írefns önarcképé. 
A  Németalfö ldöli jó l ismert művész nemcsak ügyes 
tréfálkozó, hanem még ügyesebb gúnyolódó, aki a tár
sadalmi ferdeségeket maró gúnnyal ostorozza. l'.zzol a 

képpel a kubista festőirányvatol gúnyolja ki.

A  kubisták kigúnyolása.
A  festőművészet terén újabban felütötte 

fe jét az úgynevezett kubista irányzat. A  ku
bisták azt vallják, hogy az igazi művészet 
nem követeli meg á vonalak hajlékonyságát, 
nem okvetlenül szükséges a vonalak lágysága, 
mert a tárgyakat ki lehet fejezni a merev, 
illetőleg egyenes vonal összetételeiből, amely
nek hatványozásából keletkezik a kubizmus, 
vagy  ha jobban tetszik: futurizmus. A  kubis
ták azt állítják, hogy igazi művészetet csak 

■ valóban művésziélek tud megérteni. Ok meg
értik önmagukat és ezzel vége a vitának.

B 9 R !  I M R E

I .  r é s z

a v a n t g a r d e  t ö r  
t é n e t é h ö l fniurizmus és futuristák 

a magYQr irodedombaa

A  futurizmus magyar irodalmi életének 
új és aktív szaikaisza Szabó Dezső meg
nyilatkozásaival kezdődött 1912-ben. Fel 
nem derített mozzanata ez a magyar 
avantgarde-mozgalomnak, s eléggé nem 
hangsúlyozott tény Szabó Dezső életmű
vének vizsgálatában, hiszen azok a szö
vegek, amelyeket Szabó Dezső a futuriz- 
muisról írt. árulkodóan vallanak az író
ról is, akiben a futurista programok el
indítottak vagy megerősítettek törekvése
ket, felébresztettek gondolatokat, melyek 
— ha metamorfózisokon is átesve — be
leépültek az írónak a világhoz való v i
szonyát kifejező gondolatrendszerébe. 
Szabó Dezső „magyar” sovinizmusában 
nyilván Marinetti olasz futurizmusának 
sovinizmusa is üzen, mint ahogy „bar
bárságuk” is rokon vonású és felfokozott 
életvágyukban hasonlóak egymáshoz.

Futurizmusról szóló első írásában még 
bizalmatlanul szemléli a mozgalmat, vég
ső kihangzásában nem tud ellentállni ka- 
jánsága sugallatának sem, hiszen szüksé
gesnek tartja megemlíteni, hogy F. T. 
Marinettinek Le futurisme című könyvét 
a zsibvásáron vette „egy 18. századi ér- 
z kény-morális regénnyel. . .  és Szt. 
Ágoston szabad akaratról szóló munká
jának egy 16-dik sz.-beli fordításával 
együtt” , és azt is közli, hogy a Marinetti- 
kötet dedikált példány volt. S ezzel a 
kajánsággal indítja ismertetését is, mond
ván, hogy „zöldebb és vadabb fiatalságot 
még nem nyomtattak könyvvé” , s „a leg
szelídebb mondata is delíriumos kiáltás,
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es maga az olvasás is gyulladásba hozza 
az ember fulđObjat”.

Amiikor .azonban interpretálnia kell, a 
megártó és az összefüggéseket -kereső 
szándék hatalmasodik el rajta, s meg
látja Marinetti írásában azt, .amit oly te
kintélyes magyar .kortársai nem láttak: 
az összefüggést az európai avantgarde 
XIX. századi ősmozgalmával, a francia 
szimbolizmussal. Jól érzékeli például, 
hogy a futurizmus lényegében egy tala
jon áll a szimbolizmussal, hogy annak 
polgári világkép-alakulását jelzi, s ami a 
legfontosabb: szükségszerű megjelenését
is regisztrálja, a divat szeszélye helyett 
okisági viszonyokat lát, s ebben közre
játszott nyilván az is, hogy Szabó Dezső 
akkoriban valóban a „francia tanárok 
legtképzettébbike” volt Magyarországon, 
akinek érdeklődési köre, ismeretanyaga 
frissebb volt, mint a .kilencszázas évek 
elején Magyarországon fellépett írói nem
zedéknek, s hogy б mór Ránbaudról ír 
tanulmányt, bár ekkoriban már Apolli- 
naire-ről kellett völna értekeznie, hogy 
szemlélete valóban „korszerűnek” lássék.

Első, lényeget érintő mondata Marinetti 
mozgalmáról pontos:

„De érdekes (ti. a futurizmus mozgal
ma — B. I.), mint sok 'száz fiatalember
nek a lelkiállapot ja, s voltaiképp nem 
más mint a Zola-féle naturalizmusniak, a 
Whitman—Verhaeren-féle dynamizmusniak 
és a Biaudelaire-féle iparoxysmusnak az 
új, fokozott kiadása”.

Ugyanakkor szerinte a futurizmusnak 
nincsen programja („éppen az a program
juk, hogy nincs programjuk”!, csak „tar
talma” van, s ezt Marinetti szavaiból igy 
olvassa ki:

„Minden, ami volt. ami már tegnapi: 
értéktelen dög, akadálya az életnek. El 
kell égetni minden könyvtárat, minden 
múzeumot, elpusztítani mindent, ami szép, 
nagy vagy érdelkes címen hozzánk lopta 
magát, csupaszra kell borotválni a vilá
got minden múlttól, hadd nőjön az új 
élet. Az érő férfi legyen kegyetlen, raga
dozó, soviniszta, és a harcban lássa a fő 
célját. Miinden megölt ellenség frissítő 
zuhany az életre.

A harc után az ipar és .kereskedelem 
ádáz konikurrenciája az élet. Mindig újat 
teremteni, mindig lerombolni a tegnapit 
iparban, művészetben, irodalomban.

Csak a jövő az érték, és csak a jelen 
perc az eszköz, ezt kell kizsákmányolni, 
s egész élettel teremtövé tenni.

Kedvesen érdekes, hogy kiáltja át ezt 
a programot a pedagógiába: nyaktörési, 
kupán ütési gyakorlatok etc.

Mindig, mindenütt egész élettel alkotni 
és csak ú jat. . .”

Ismertetésének van még egy lényeges 
mozzanata, melyben a futurista elmélet 
őseit és jellegét határozza meg:

„Érdekes, hogy ebben az “ú j« theoriá- 
ban hogy randevúzik Rousseau Nietzsche- 
vel, Bergsonnal (mindig ezek a nevek!). 
Könnyű volna kimutatni, hogy ebben 
az anarchico-socialistico sovinizmusban 
mennyi ellentmondás 'hemzseg, s hogy 
mennyire .szerves kapcsolatban van a 
múlt fejlődésével. . .”

Szabó Dezső figyelme azonban beleka
pott a futurista mozgalomba, s még 
ugyanabban az esztendőben két ismerte
tésében tér vissza az olasz futurizmus 
friss megnyilvánulásaira, elannyira, hogy 
okkor már nemcsak „igen érdekesnek” 
nevezi a futurista mozgalmat, hanem 
„végtelenül izgató témának” is, leszögez
ve, most már egészen kategorikusan: 
„annyi bizonyos, hogy a futurizmus egy 
új .kornak megfelelő lelM alkat és művé
szet kialakulásának egyik előjele, s fejlő
dése (mert 50 évre viasza határozott foly
tonos nyomai vannak) tele van esztétikai 
és társadalmi érdekességgel".

Marinetti verses regénye, a Monoplán 
du Papé <1912) alkalmat ad Szabó Dezső
nek, hogy az irodalmi iskolák létjogosult
ságáról elmélkedjék. A fu turizmust is 
ilyennek látva, leszögezi, hogy „mióta 
folyton osságban látjuk az irodalmak fej

lődését, azt állapíthatjuk meg, hogy az 
igazi termékeny irodalmi korok éppen 
egyes iskolák élete voltak... Természe
tes, hogy 'az elsőrangú zseni vagy egy
szerűen: a zseni mindig — formailag és 
tartalmilag — valami többet és újat je
lent, de imár igen előkelő tehetségeket 
éppen az islkola irányít s fejt ki bennök 
nem sejtett kvalitásokat...” Az irodalmi 
vezérség gondolatával foglalkozó író ta
lálja meg így a futurizmus erős 'csoport
szellemében a maga elképzeléséhez az ér
vet. s talán ez az első olyan mozdulat, 
amely arra mutat, hogy a magyar tró 
valamilyen formában hasznosítani akarja 
a felkínált tapasztalatokat.

Marinetti verse azonban miemcsialk prog
ram, hanem megvalósulás is volt, kísér
let az elmélet gyakorlati megvalósítására. 
Konkrét szöveget vizsgál tehát Szabó De
zső és „magyar” akusztikáját füleli, azt 
próbálja hallani: „Ha olyan olvassa ezt a 
verses regényt, ki az utolsó ötven év iro
dalmi forrongásaival Ismeretlen, valószí
nűleg nagy meglepetésében úgy a formá
tól, mint a tartalomtól ímeg fog tagadni 
minden költészetet, s egy fiatal sziú-m- 
dián harci zörejének fogja 'hallani az egé
szet. És valóban ezek ai szilaj sorok, me
lyek vadul lihegő ritmusban kergetik egy
mást, sőt a ritmust sokszor a kiáltás hi
hetetlen energiája .pótolja, a bizarr és 
rikító képek folytonos váltakozásával 
könnyen elhódíthatják a tapasztalatlanabb 
olvasót...” Amikor pedig Marinetti sovi
niszta Ausztria-ellenességéről beszél, nem 
tudja leplezni kaj ártsa gát, hiszen azt a 
„sok jó magyar bácsit” emlegeti, „kinek 
bajosan lehetne beadni a futurizmust”, 
mégis örvendene Marinetti Ausztriát tá
madó sorainak.

Marinetti versének jellemzését legtömö
rebben így adja: „A költemény a modem 
energia, az erős élet, a hősies tett him
nusza. Hadizenet minden múltnak, tétlen 
álmodozásnak, beteges romanticizmus- 
natk”. Szabó Dezső Marinettirinterpretá- 
cióján azonban ott van már az egyéni 
pecsét is. Egy expressziáhoiz vonzódó 
egyéniség olvassa a futurizmus szövegeit, 
s így bár ösztönösen, de mintegy revelálja 
az izmusok fejlődésének újalbb állomását, 
az expresszien izmust Magyarországom. 
Szabó Dezső a futurizmus legterméke
nyebb erét tapintotta Iki mmet poétikáját 
interpretálva, mind pedig a futurizmus- 
ban felbukkanó lett-gondolatot kiemelve. 
A „szilaj sorok", az egymást kergető s 
„vadul lihegő ritmusok”, a „kiáltás hihe
tetlen energiája”, az „erős élet”, a „hő
sies tett” követelménye ott van az 
expresszionizmus ars poeticájában is — 
a futurizmus körén messze fcúLmutatóan.

A futurista Liuciano Folgore verses
könyvéről írott rövid recenziójának is 
immár ez a vezérgondolata. Lépésről lé
pésre halad tehát Szabó Dezső nemcsak 
a futurista művészet megismerésében, de 
még jobban eredményeinek termékeny 
felszívásában, magáévá ítélteiében is, egye
lőre az elmélet síkján.

Recenzióját közvetlenül a Marinetti 
verses regényéről írott szemléjéhez kap
csolja: „Előbbi soraimban hangsúlyoztam 
az irodalmi iskolák termékenyítő hatását, 
most itt egy jó példa. Kétségtelen, hogy 
a futurizmus — tárgyat és irányt mutat
va ennék a nem közönséges fiatal ener
giának — be- és ikifelé olyanokra nyitotta 
rá a szemét, mik fcültéiszete, ereje gazda
godását jelentik...

Valóságos levdenipaladk-költészet ez: a 
fő eszlköz Foligorénál is olyan szavak és 
képek halmozása, melyek >a lehető legin
tenzívebb energiával irritálják >a tartal
mat. És ez természet: egy költészet, mély 
az akarat költészete kíván lenni, oly esz
közökhöz kell hogy nyúljon, melyek ma
gukkal ragadó életáramot visznek az ol
vasó idegeire...”

Szabó Dezső írásaiban dereng fel elő
ször anniaik a lehetősége, hogy a magyar 
irodalomban is elképzelhető lehetne futu
rista jellegű költészet, hogy lelkesedni 
tudna érte, s már készülődik arra, hogy 
egy ilyen irodalom szükségszerű létezését

elméletileg megindokolja. Arra készül, 
amit a Nyugait már mern tudott vállalni; 
az „új” magyar irodalom elfogadására és 
meghirdetésére, egy új irodalmi tábor 
alapítására, abban a titkos reményben, 
hogy ö lesz a vezére, pártot ütve a Nyu
gatban, a Nyugat ellen.

Felébredt lelkesedésének legjelentősebb 
eredménye a Nyugat 1913-as évfolyamá
ban megjelent tanulmánya. Címe: A  fu
turizmus: az élet és művészet új lehető
ségei. A  tanulmányhoz fűzött jegyzetében 
ezt olvashatjuk: „Marinetti ifiuturizmusá- 
ról külön tanulmányt fogók írni, részle
tesen ismertetve az olasz futurizmus iro
dalmi és művészi törekvéseit. E tanul
mányban az olasz futurizmust csak mint 
egy nagy történelmi folyamat egyik je
lenségét tárgyalom”. Pretemzióit és ered
ményeit tekintve is fontos tanulmánya 
ez Szabó Dezsőinek, hiszen a maigyar 'iro
dalomban szokatlan módon és .ritka je
lenségként az általánosítás igényével, az 
egyetemesség szempontjával vizsgálja té
máját, a kor „lelkét” veszi szemügyre, s 
belőle olvassa ki „az élet és művészet új 
lehetőségei” kutatásának a szükségességét. 
Következésképpen ahol legtöbb kortársa 
a divat szeszélyét látta, ő vastörvények 
uralmát érzékeli, korának megértésére 
törekedve. Már nemcsak a futurizmus 
jelenségét látja, hanem azokat az okotaat 
keresi, lamelyek az olyan irányzatnak, 
mint amlilyem a futurizmus is, a megszü
letésénél bábáskodtak. A  szükségszerűség 
törvényeit kutatja, s így a magyar iro
dalomban -elsőiként tesz kísérletet az iz- 
musos művészet elméleti megalapozására, 
s mi több: .profetikus előrelátással azt is 
kielemzi, hogy az izmusoknak .a magyar 
irodalomban a forradalmi mozgalmakkal 
lesz szövetségük, s így m in tégy előlegezte 
azt az úja'bb időbein 'mindinkább elha
talmasodó gondolatot, hogy századunk 
avantgarde művészetét tévedés „polgári
nak” minősíteni csupán, s ihagy azok a 
politikai kvalifikáció során sem bizonyul
nak másnak, mint amik lényegük szerint 
voltaik: forradalmi törekvések reflexei,
művészeti megjelenési formái.

A  magyar- esztétikai gondolkodás és tár
sadalom-szemlélet máig kellőképpen nem 
értékelt mozzanata Szabó Dezsőnek ez -az 
írása, amely összefüggésben 'a szimbolista 
költőkről írott más tanulmányaival egy 
határozott rendszer körvonalait sejteti, s 
olyan nézőpontot kínál fel, amelyet mind 
a magyar polgári gondolkodás, mind a 
marxista bölcselet megkerült, illetve el
ítélt, és Nagy Péter sem értékelt jelentő
ségéhez méltóan Szabó Dezsőről írott 
monográfiájában. Szabó Dezső szemlélete 
ugyanis nem kevesebbet, mint az ún. pol
gári fejlődés karakterét próbálja felfogni 
és meghatározni, s ezzel összefüggésben 
magyarázni ia múlt század második felé
nek művészetét és .a XX. század új törek
véseit. Nagy Péter szerint a francia szim
bolistákról írott tanulmányaiban „terv
szerűen az individualizmus egyre széle
sebb térhódítását, az egyén egyre foko
zódó elkülönülését, privatizálódását mu
tatja meg: a  modern költő izolált a mo
dem ■társadalomban, s ezért benne egyre 
erősebb lesz a  'különbözés Ibateges szük
sége. S ha vulgarizált formában is, de 
úgy látja, hogy ennék az izoláltságnak, 
a különbözés keresésének az lafapclk-a a 
kapitalizmus és a kapitalista társadalmi, 
irodalmi viszonyok; már itt azonosítja a 
kapitalizmust -a szabadversennyel, a sza
badversenyt a deimókráciával. Énnek a fő 
hirdetőjét látja .,. Rousseau-han, akiről 
lényegében helyesen állapítja meg, hogy 
a burzsoázia világát készíti elő az addigi 
morális felfogás forradalmasításával,. .” 
Nagy Péter szerint Szabó Dezső „ezzel az 
újjal szenvedélyesen fox'dul szembe: a
rousseaui érzelmi morál egyenlő a morá
lis ■ anarchiával, mert kikapcsolja istent, 
elveszi a 'társadalomtól és az izolált ón 
kezébe adja az erkölcsi ítélet jogát”.

Amíg Szabó Dezső gondolatmenetének 
körében marad. Nagy Péter pontosan In
terpretál, s jól érzékeli, hogy Szabó De
zső a polgári világ alakulásában az i.ndi-
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vidualizáció folyamatát helyezi előtérbe, 
s ermek kövefkezménye,it latolgjatja, azo
kat a mozzanatokat, »amelyeket manapság 
az elidegamilés és eltárgyiasodáis fogal
maival szoktunk jelölni. A futurizmusról 
mint az „élet és művészet új lehetőségé
ről” írott tanulmányában azonban még 
ennél is tovább megy, és a művészeti vi
lágképben tapasztalt változásokat rögzíti, 
s az abban feltűnő új igényeket jelzi. A  
polgári világban a totalitás, ia teljesség 
pusztulását szemléli:

„Denevér-leLkek fájdalma: az emlősök, 
patásdk között fáj, sajog, 'hogy szárnyuk 
van, az ég madarai közt tragikus a rá
eszmél és, hogy szárnnyá rajongott repü
lőjük csak kipelyhezett mancs, Két ma
gánosság, kettős gúny fájdalma, a hazug
sággal mint fátummal. a cinizmussal mint 
hiúságunk kétségbeesésével. Szegény, 
nyomorult cinizmus: az ember-görény
bosszúja, hogy az élet. kegyetlenül nagy 
és szép.

Denevér-kor fájdalmaiban rángunk. 
Két monumentális ,kor -között alaktalan 
idő betegei vagyunk. A  nagy epika, nagy 
mitológia szétomlott — elkésett omladéfk- 
kövei még most is 'koppannak a lelkek
ben .,

Tézisének egy másik körét egyetlen 
mondatával jelölhetjük: „Az új epika, új 
mitológia még csak most van ígérkező- 
ben”.

Nietzsche gondolatainak hatása alati 
hirdette, hogy halott a kereszténység, s 
nyilván vele a polgári életforma is, 
amelynek alkonyát érzékeli, s vele meg
halt a mitológia és az epika is, a világ
kép teljessége tehát, amelynek bomlása 
az irodalmat, a művészeteket ihlette, s 
arra ösztönözte, hogy okait (kutatva az 
életforma problematikus voltára mutas
son. Ha ennek a logikája az individuali
zálódást, következedképpen az elidegenü- 
lést hozta, következménye az élet elseké- 
lyesedése, mert hiányzik már az az átfogó 
és mindent átjáró életelv, amely a haj
dani múlt egyes szakaszait naggyá tudta 
tenni. A  kereszténység eszméje, mondja 
Szabó Dezső, „marionertte-KrisztUiSsal, 
marionette-Máriával’’ már nem tud hatni, 
s korcs a modern kor természettudomá
nyos műveltségre esküsző embere is, kit 
Szabó Dezső megvetően, Flaubert regé
nye nyomán, ,,Homais-eknék”, „kis ter
mészettudományos Babszam-Prométheü- 
szöknek” nevez, ikifc „kis collstokkjukkal 
szabnak mértéket a végtelenségre”. Egyik 
elv sem tudja biztosítani a teljes világ
képet, nem tud mitológiát, epikát terem
teni:

„Pedig 150 éve oly érthetően mered 
felénk -a probléma: a kereszténység meg
halt minden következményével, az ember
gép tartalom nélkül zakatol tovább. Új 
dogmát, új akaratot, új szenvedélyt kell 
adni neki, hogy a lélek alapfunkciói új 
életet termeljenek ...

S ha valaki hősies anakronizmussal a 
nagy epikák méreteiben próbál élni, ka
cagva furcsállják, mint estéli 'árnyékát a 
gyermek. A  19-ik század irodalma tele 
van szomorú Herkulesekkel, kik furcsa 
zsonglőrré zsugorodtak, mert érezték, 
hogy nevetséges egyszerű, nagy és hősies 
lenni...”

S mert a művészetek viszonylatait s a 
világkép relációit vizsgálja, e szféra kö
vetelményeként mondja:

„Dogmát, dogmát a mozaikra tört em
beriségnek. Dogmát, mely tüzes szél le
gyen s a meddő egynénakét egy új te
remtő közzé sodorja. Dogmát, mely nagy 
szeretedet és n<agy gyűlöletet ad az izom
nak, mert csak a szeretet vagy -a gyűlölet 
épít. Dogmát, mely újra egyszerűvé, gyer
mekké, hőssé teszi az embert. És elsepri 
az apró tudás, apró müvészkedés, lelki- 
finomkodás, mteiligenskedés liliputi Sko
lasztikái át.

Legyen bár a dogma csak egy mondat, 
adja a szocializmus vagy bármi, de jövő
től legyen terhes, de egész életet tápláló 
legyen, hogy énünk egész őserdeje ned
vet kapjon...”

A futurizmus jelensége tehát szemléle
tének szinte egészét érintette, & ahogy 
Szabó Dezső gondolkodását befolyásolva, 
egész további alakulására döntően hatott, 
papírra vetett gondolatai voltak lényege
ben az elsők, amelyek -a magyar iroda
lomban ,az izmusokkal kapcsolatban he
lyesen tették fel a .kérdés;, és alapjában 
helyes feleletet is adtaik.

Szabó Dezső ugyanis kitűnően érzékeli, 
hogy a futurizmussal új korszak kopog
tatott az irodalomban: Immár nemcsak
arról van szó, hogy a polgári társadalom 
bomlik, az eiidegenülés mind riasztóbb 
alakzatait produkálja, hogy világképe da
rabokban (vagy ahogy Ady éppen ekko
riban énekelte: „Minden Egész darabok
ban”), a teljesség elveszett (a mitológia, 
a nagy epika lehetetlenségén ok az emle
getése ebből következik), hanem .arról, 
hogy e folyamattal párhuzamosan jelent
kezőben van az új mitológiának az új 
nagy epikának a vágya is, hogy a mű
vésze teKben is érezteti hatását az a tár
sadalmi erő, amely ennek az állapotnak 
■a feloldását és megszüntetését akarja, és 
az ember integritásának megteremtését 
ígéri. Annái bizonytalanabb azonban, 
amikor ennek a várt társadalmi erőnek 
természetét kell megjelölnie. „Dogmát” 
emleget, az ember életének minden moz
zanatát egységbe fogó elvet, mintegy a 
világ pántjaként, nyilván egy új vallásos
ság reflexére gondolva, amely a keresz
ténység egykori szerepét tölthetné he —  
Szabó Dezső egyéni útjának további állo
másait vetítve így elénk. De egészen egy
értelmű, amikor a szocializmusban is fel
fedezi egy ilyen világot átfogó elvnek a 
hordozóját, .mintha megsejtette volna, 
hogy az izmusok és a társadalmi alaku
lás is a változatok többféleségét mutatja 
majd, hogy lesz majd egy baloldali és 
egy jobboldali útjuk is. Az ő .^bármije'’ 
pedig a variánsok korlátlan lehetőségére 
utal, mintha szemében másodrendű kér
dés lenne ez a problematika. Az ő krité
riumai tehát már a következményekre 
mutatnak, követelése az érdekes és a je
lentős: az új „dogma”, „legyen jövőtől 
terhes”, „táplálja az egész életet”, „énünk 
őserdejét lássa el nedvekkel”. Mozzanatok 
ezek, amelyek majd minden izmus ideo
lógiájában felfedezhetők, következéskép
pen ezek bírnak a legáltalánosabb jelleg
gel, s ezek mutatnak a legegyértelműb
ben az izmusok forrásaira i.s.

Az „építő erőket” keresi tehát a mű
vészetekben is, a negatív, a romboló erők 
ellenében a pozitiveket. Auguste Comte 
pozitivizmusát emlegeti, akit a „leendő 
mitológia első nagy szentjének” nevez, 
majd Walt Whitman költészeténél állapo
dik meg, mondván, hogy ő „az első nagy 
építő az irodalomban”, Fűszálak című 
kötete pedig „talán máig a legteljesebb, 
legtöbb csírájú Foutur izmus”, s 'benne a 
„jövő emberének reveiációját” látja.

Figyelemre méltó, amikor Whitman vi
lágfelfogását inte rpretálj a:

„Az élet nem szisztéma, hanem magát 
folyton újjáteremtő sokféleség, s a leg-

világölelöbb szisztéma is csak egy inci
dense e sokféleségnek. Minden élet egy
szersmind emberi élet, is az ember a sok
féle élet egyetlen egysége. Minden dolog 
egyenlően fontos, szent és igaz, mert min
den konstruktív része az életnek. Egész
ség, betegség, halál, erény, bűn mind új 
életté -futó életfolyamatok az örökös Le
vésben, s egyikről sem tudjuk, 'hogy mik 
voltak és mivé lesznek. Az élet egy foly
tonos rohanás, nem tudom honnan, nem 
tudom merre, s minden ember egy pil
lanatnyi keresztmetszete ennek az uni
verzális életzuhatagnak..

Whitman pánvitalizmueáról beszélve ki
bontja a 'benne jelentkező „újnak” a vo
násait is, azokat, amelyek ugyancsak az 
ízmusclk állandó velejárói, .s legalábbis a 
magyarországi jelentkezésük állandó kí
sérői :

.Ennek az életnek két alapfeltétele van. 
Az egyik a demokrácia, az egyéni princí
pium: szabad pálya engedése a rohanó 
erőnek. A másik a szolidaritás: minden 
csak annyiban él, amennyiben éiW élem, 
amennyiben életem része, így minuenben 
magam szeretem és minden szere te tben 
az én életem gazdagul. A szolidaritás, a 
haladó erők egymáshoz tapadása élettani, 
a tüneményekben benn rejlő alapszüksé
gesség..

Feltűnő lehet, bár egyáltalán nem vé
letlen, hogy gondolatmenetében az indi
vidualizáció kerül előtérbe, hogy szemlé
lete Én-központú. Ha ugyanis az ember 
élete .kapcsán felfedezett individualizáció 
valósáig volt, nyilvánvalóan ebből “kiindul
va kell az élet további alaikulását is szem
lélni. Önmagában fontos (kérdés ez, s 
adott (kérdéskörünkön messze túllépő, hi
szen nem kevesebbről (kellene .szólná, mint 
arról az ellentétről, amely az izmusok 
képviselői és .a munkásmozgalom vezetői 
között keletkezett, éppen .az individualiz
mus szerepének megítélésében. Az úri. 
avantgarde-müvészét mindvégig az indi
vidualizmusnak Szabó Dezső érintette vo
nalán állt. az ember integritása szemszö
géből nézte ezeket a .kérdéseket. S erre a 
kérdésre vezethetők vissza azcik a negatív 
vélemények is, amelyek ,a forradalmi 
mozgalmiak részéről a velük’ szövetséget 
tartó művészeti mozgalmakról elhangzot
tak, ezzel magyarázható a velüik szemben 
gyakorolt elutasító gesztus is, nemkülön
ben pedig, hogy „polgárinak” minősítve 
az izmusokat, ellenük fordultak. Szabó 
Dezső jó szemét diósért, a tény, hogy már 
az olasz futurizmus megjelenésékor ész
revette ezt ,a problémát, és nagyságában, 
jelentőségében észlelve, meghatározását 
adta:

„Demokráciát és szolidaritást fog éne
kelni ezután a költő a jövő felé forduló 
arccal, mert az élet minden percben to
vább van, mint az előzőben. A múlt és a 
jelen is ceak mint ia .jövő eleme van, mint 
ahogy kezem volt lendítése része az el
dobott haladó golyónak.

Demokrácia és szolidaritás tágítja .ki a 
költészetet az élet integrális visszaadásá
ra. A  költészet ezentúl úgy fogja vissza
adni az egész életet, mint ahogy a moz
gófénykép visszaadja .az erdőt vagy a 
tengert, minden titkos rezzenéséiben, vi
haros felikavarodásóbsn: mozgásban, mert 
minden megállapodás abatrakció. Minden 
doilog él és minden dologban fut az élet: 
versed legyen az univerzális élet lázas 
lüktetése...

Whitman szereti kozmosznak nevezni 
magát. És tényleg, ha (kozmosznak lenni 
azt jelenti: megélni mindazt, mi bármely 
ember érzékében és szellemében történ
hetik, magunkra élni minden dolgot és 
minden embert, a végtelenül sokféle élet
nek olyan teljes szintézisét adni, hogy 
abban az ellentétek már éppen úgy ne 
iegyenek ellentétek, mint az életben: 
Walt Whitman csodálatosan megérdemel
te e nevet.. .”

S tegyük hozzá: Ady Endre is, ha a 
magyar költészet viszonylatait vesszük fi
gyelembe. Nem véletlen ugyanis, hogy 
a magyar avantgarde elődjét éppen Ady- 
ban látta, s nehéz elhatárolni, hogy Sziabó
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Dezső Wihitman-mtenpre*tációja mit (kö
szönhet Ady költészete ismeretéinek. 
Ugyanis a vonások, amelyeket Whitman- 
nak tulajdonít Szabó Dezső, szinte miara- 
déktalanul Adyra is jellemzőek. ‘Kaphatta 
a magyar mozgalom az indító lökést 
Whitmaratól, azt a bizonyos „va/lósági szö
get”, amely tehetővé teszi, hogy ,,lásson”, 
Ady mégis a csillaga, mégha többé-ke- 
vósbé ki nem mondottján is. Ady szim
bolizmusa ugyanis a megjkésettségé volt, 
de az 1910-es évek elején, tehát éppen 
azokban az időkben, amikor a futurizmus 
jelentkezése kapcsán Szabó Dezső olyan 
egyértelműen foglal állást ,,az élet és mű
vészet új lehetősége” kérdésében, Ady 
költészetében is gyökeres változás van 
folyamatban, s mintegy kiteljesíti majd 
ez a költészet >a maga körén belül azok
nak a követeléseknek egy részét is, ame
lyek Szabó Dezső tanulmányában felme
rülnek. A magyar avantgande szűrös kap
csolata Adyval nem véletlen tehát, bár 
az irodalomtörténeti 'kutatások ezt a kér
dést mindeddig alig érintették, a prob]'>- 
máfcnak ezt az aspektusát nem vizsgál
ták.

Szabó Dezső figyelmét nem kerülte el 
az izmusokkal jelentkező un, „új ember
típus” problémája sem, amelyben az „új 
kor pszichéjét” kereste. Whitman maga
tartása — rögzíti tanulmányában — -az 
emberfeletti emberé („Énem minden _ je
lenésében egy széttagollhatatlan egységes 
történése az egyetemes életnek. Minden 
fázisomban, az apó 1.1 ói magamra nézésben 
is éppúgy a rohanó élet-akarat exaltál, 
mint a dioműzoszl tett-mámorban”). S eb
ből a gondolatból kiindulva állapítja meg 
a fu túr izmussal üzenő „újról”, hogy ab
ban egy új és más világkép mozdul:

„Ez már teljes szakítás a volt világgal. 
A meglett, stabilis világ helyébe egy foly
ton levő villágot ad. Minden emlber egy 
potenciális életmenmyíség, melyet teljes 
mértékben a demokrácia és a szolidari
tás teisz aktuálissá. S a demokrácia új 
epikája és mitológiája 'az ipar, a kereske
delem, a politika, a tudomány harca. Ara
nyaiban nagyobb, eredményeiben csodá
latosabb minden eddigi harcnál. Az új 
kor embere Herkules, erejével túl van a 
jón, a rosszon, a leLkiismerreten, derült 
energiájában követi a maga pályáját. S 
e roítanó erők koordinálója a társulás, a 
szolidaritás, élettani alap szükségessége. 
Del künk mindig a jövő felé nehézikedjék, 
mert minden percben a jövőbe lépünk..

Whitman után felsorakoztatja az olasz 
futurizmus szinte minden elődjét, cso
korba gyűjti az európai költészetben el
szórt olyan elemeket, melyek a futuriz- 
must mintegy előlegezik: iá szimbolista 
iskolából például Rsné Ghil't említi, aki 
a .költészetet a szociális és tudományos 
epika s a kozmikus levés visszaadására 
szeretné rábírni”, aztán a .különböző ,,is- 
koláeskákat”, a dijnamizmust, a pár ox iz
must, az integráldzmiust, végül pedig a 
„nagy Verhaeren-t”, (ki „a modem élet
jövő felé 'küzdését vetíti egy .lázas apo
kalipszisbe, de mennyi a múlt — gyó- 
gyíthatatLanul — ebben az 'emberben”.

S miután így megmutatta a „múltat 
elégetni akaró futurizmus múltját”, tér 
tulajdonképpeni problémájára, a futuriz
mus tárgyalására. Mindenekelőtt a futu
rizmus ,jkomiikus, bizarr, ellentmondó, 
bolondszeírű” vonásairól szól, s igen fi
gyelemreméltó magyarázatát adja a fu- 
turizmusba-n, s az utána következő min
den izmusban meg/nyilatkozó és megmu
tatkozó ilyen magatartásnak: „A mentség 
most már annál teljesebb, mert a demok
ratikus kor újítóinak tényleg bolond- 
nák és sarlatánnak (kell lenniük, hogy a 
versenyben a kellő figyelmet maguk felé 
réklámolják.. .”

Majd rögzíti, hogy szempontja a futu
rizmus vizsgálatában szoros összefüggés
ben van a probléma általános síkú felve
tésével: ebben a mozgalomban a .kiala
kuló félben levő jövő psziché egyik —• ta
lán legjellemzőbb —  fázisét” látja. Inter
pretációjában azonban már önmagát is

ismétli: felemlegeti, hogy az olasz futu- 
rizmusban a „Nietzschével .kevert Walt 
Whitman” van, s a maga bontakozó szem
léletével rokon vonásokat eme&i ki, ami
kor annak sovinizmusát -tárgyalja: „Ez a 
felséges bestia szereti faját, mert ős ösz
tönei egybehúsosítják vele... A jövő 
embere hős, mert a heroizmus az élet lé
nyege...” istto. Vagy: „Az élet erőknek 
folytonos 'tovuro'hanása, új formákba való 
változása. Élet és új, halál és régi szino
nim. fogalmak. A  jövő embere folytonos 
új akcióban kergeti legfelsőbb önmagát, 
erőszakos és (kegyetlen.. .” S beletüze- 
sedve az interpretációba, szinte már him- 
niíkus vallomásba fut szava: „Élet-láza 
folytonosan űzi megújítani az életet, s 
vakmerő, óriási tettekben dobálja szét 
magát. Csak az epikai világnak van ér
telme, az élet legyen folytonos merészség, 
lázadás, rombolva-alíkotás..

A futurista proklamációk alapján pon
tokba foglalja annak főbb tételeit is: a 
múlt elpusztítanának szülkségességét, a 
,nőnek mint metafizikának” a megsem
misítését, a szellemi skolasztika elvetését. 
S a futurizmus kategorikus imperatívu
szát foglalja jelszóba: „Tégy és ne anali
zálj. Légy egységes élet-alkotó akarat, éld 
magad nagy intuitív villanásokban, ne 
sorvadj logikussá, pszichológussá vagy 
bármi más fél-élővé”.

Majd:
„Költészet és művészet legyen ennek a 

tett-mámoros egyéni erőnek szabad gesz
tusa. Minta, tekintély; öngyilkosság. Szét 
kell törni a régi stabilis .világ forma-je- 
geceit. Nemcsak a költői formáikat, ha
nem a grammatika, a szintakszis kötelé
keit is. Tovazúduló életem úgy szökjön 
szavakba, ahogy neki tetszik. Az igeala
kok korlátoütsáiga helyett használjuk az 
infinitivust, mely az akciót a maga to- 
vaslklásában adja. Ne ■cicumeidáljam az 
életet a grammatikával! egymás mellé 
dob Óit t ragozatLan főnevek adják viasza 
vízióimat. Nincs pontozás, nincs mondat. 
Égő szókafcaratkta, mely nagy ritmushul- 
lámokha verődve zúgtatja a fülbe jövőbe 
zúgó énem dagályát. Nem értenek meg? 
Annál jobb. Hisz a költészet csak hódító 
erőm kinyújtózkodása, s ha nem értenek, 
mutatja, hogy sikerült magamiban egy 
min táti an, teljes új életet megvalósíta
nom . . Egyik jegyzetében pedig igen 
szemléletesen mutatja meg a futurista 
„erőszakosságból” és „kegyetlenségből” 
eredő stílus-vonásókat: „az egymás mellé 
dobott vioíens szavak, .mint részeg kan
nibálok láncolják (körül az .ember fülét”.

Szinte egy, a futunizmusra alapított tel
jes „izmusos” hitvallás erejével bír Szabó 
Dezső tanulmánya: összegező .részében el
vi alapvetést, előre pillantó mozzanatában 
gyakorlati esztétikát kínálva. Tanulmá
nyának azonban van egy harmadik része 
is, amely a magyar szellemi állapotokról 
fest képet, és langyosságát marasztalja el 
adys erejű szavakkal:

„Adófizető semmi vagy, .katona-köteles 
nulla vagy, imádkozó hitetlen vagy, hivő 
természettudomámyosdi vagy: a 20-ik szá

zad nemtudommicsoda, látatlanszínű bur- 
zsoája vagy ...

... Demokrata vagy »-úriemberséggel« 
odahúzva a magad tekintetes vagy nagy
ságos piros cérnáját az alulállók orra alá, 
de bőrödben még fétisimádó őseid bor- 
zonganak. S állandóan tigris lévén a ikis 
állatok közt, állandóan őz is vany, mely 
oroszlán-bogést hall.

Arisztokrata vagy gyógyíthatatlanul. 
Miinek tovább? Huszadik század magyar 
burzsoája, olyan vagy, mint egy taible 
d’höte... A  nemlétezésnek leggyalázato
sabb nemét választottad: félig vagy min
den ..

S miként Ady egész pályája, Szabó 
Dezső gondolata is az ilyen lelkiség ellen 
hadakozik:

„Nemde valószínű, hogy e tutti-frutti 
emberkével új kort alkotni nem lehet. 
Valószínű, hogy az élet értelme tényleg 
a heroizmus, s nagy, termő ikor csak úgy 
jön létre, ha emberek születnek erős 
igennel és erős nemmel. Vajon korunk 
minden lázas tünetében nem .ezt a végső 
elszámolást, ezt a határozott kialakulást 
keresi?”.

A  magyar valóságra alkalmazás gondo
lata — alighanem először, .ebben a tanul
mányban merül fel. Szabó Dezső írása 
jelzi elsőként, hogy a futurizmus proble
matikájához köze lehet a magyar társa
dalmi és szellemi éleinek i-s, hogy elkép
zelhetőnek tartja a -magyar -irodalom ha
sonló szellemű 'megnyilatkozásait.

Mert a futurizmussal az „igen” ós a 
„nem” -kérdése kopogtat, függetlenül at
tól. hogy Szabó Dezső igen jól látja a 
futurizmus történelmi sorsát is:

„A futurizmus el fog veszni: 'anarchikus 
ellentmondásai képtelenek lesznek szo
ciális eredményokre. De a hősiesség, a 
nagy arányok szomja mindig erősebb 
lesz”.

A magyar avantgande -folyóiratéhoz, A 
Tetthez, külön pedig Kassák Lajoshoz a 
gondolatoknak ezen a vonalán jutott el, 
s ezért kerülhetett larra sor, .hogy ő írja 
meg az induló lap programcikkét is Ke
resztelőre cim alatt, 1915 őszén. Teli to
rokkal, öblös prédikátori látnoksággal 
megírt cikk ez, de mint minden Szabó 
Dezső-írásnál itt is csak a magára való 
tekintetet kell észlelnünk: nem annyira 
Kassákék programját, törekvéseit fogal
mazza meg várakozásuk ellenére, hanem 
a magáét mondja tovább, variálja és gaz
dagítja, rontva-javítva rajta. Ha van 
mégis egyezés Szabó Dezső írása és A  
Tett .elvei között, az egyes gondolatoknak, 
mozzanatoknak, alighanem véletlen talál
kozáséból adódik. Szabó Dezső ugyanis 
ekkor már külön pályán futó bolygó, aki
re erősebb vonzást nemigen lehetett gya
korolni. Gondolataiból (következően talál
kozhatott Szabó Dezső és .a magyar 
a van t.gard izmu s, de (kapcsolatuk nem le
hetett tartós. Hiába beszélt Kassák ké
sőbb is' a .megbecsülés hangján Szabó 
Dezsőről, a találkozás pillanatában gon
dolataik és törekvéseik útja elvált, Kas- 
sákéiknak kellett Szabó Dezső, hogy a 
bennük miég -vágyként üzenő szándékokat 
a magas irodalom nyelvén és szabályai 
ismeretében megfogalmazza. Futurizmus
ról írott cikkei alapján ítélhették meg 
destrukcióra hajló szellemét, benne a ro
kon lelket látták, s így lett Szabó Dezső 
A Tett, s egy kicsit a magyar avan-tgarde 
hőskorának, a keresztapja is.

Amikor azonban Keresztelőre című be
vezetőjét írja. Szabó Dezső már hátat 
fordított nemegy olyan gondolatának, me
lyet a futurizmusról írva fejtegetett, hi
szen 1913-ban már az expresszionizmussaj 
ismerkedik, 1915-ben, tehát a Keresztelőre 
írásának évében A  legfiatalabb irodalom 
címen támadja is a futuristák magyar
országi (követőit, azokat, akik nevében 
meglcíbogtatjta A  Tett -zászlaját.

„Bekiáltani életüket az emberekbe” —  
adja ki a jelszót ebben a cikkében s 
szeruhatárán & világháború második esz
tendejének ténye villódzik:

„Van-é, alki figyelmes földalatti rázkó
dásaira a nehéz jövőnek? Vagy a Hőfe-
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rekre tágul minden szem? ELvesz-é a 
nagy mészárszék min<len figyelmet a lel
kek vívódásaitól. Pedig talán csak ez a 
fontos. -Ez az egész bűnös, gyalázatos, 
örült haláltánc csak annyiban, fontos, 
amennyiben pszichikum. . . ”

Megkísérli az elkövetkező idők irodal
mának a képét is megrajzolni:

„A  sok halál után nagyon élet lesz az 
irodaiam: a megtágult emberi szánálom 
új (horizontokba löki határait. Amint meg
haltak a Világháborúban — komikusán 
cégéresenntörténelmi osztályok, úgy meg
hal az esztétizmus. Az irodalom igen mo
hón fog egybeélni minden életet, mint 
valaha a fiatal naturalizmus...

. ..  Olyan égető jogok születtek, olyan 
nagy éhségek lettek szent tartozássá, hogy 
a 1’ art pour Г art boci-boci 'tarkája egy 
időre érdektelenné lesz. A  jövőt alakító, 
forrongó, nagyszerű humánumoknak eb
ben az új, izzó káoszában minden splen- 
did isoiation, tour — d’ ivoire, éneskedjés, 
szópácérság hiábavaló mókává szegényül. 
A  művész, az író megint munkás lesz a 
munkások, a harcos a harcosak között. . . ” 

S kimondja: „Valószínű, hogy egy új 
szociális irodalom ifog következni e tegnap 
és ma individuális művészete után. . . ” 
Annál is inkább, merít cikkének egy elő
ző szakaszában azt állapította meg, hogy 
„mindenki történelmi osztály lett” .

Nem kísérjük tovább Szabó Dezső út
ját. Szempontunkból még egyszer kell ta
lálkozni vele: a magyar expresszionizmus 
születésének vázolásánál. Ütja és szemlé
lete elkanyarodott a magyar nvantgarde 
vonala tói. Jelentőségét abban kell lát
nunk, hogy abban az időszakban, amikor 
az olasz futurizmusra fanyalgó és eluta
sító írásokkal reagált a Nyugat, s mint 
láttuk, legjelesebb képviselői szóltak róla 
elutasítóan, ő „életképességét" látva meg, 
kornak és .művészetnek összefüggése: 
rendszerében elemezte, szellemét ragadta 
meg. Nyilvánvalóan fontos iszerepet ját
szott a magyar avantgardista törekvések 
tudatosulásában, szerveződésében, az új 
művészeti törekvések kon stihu ál ódásában 
Magyarországon. Ez azonban távolróf sem 
jelenti, hogy Szabó Dezső nem lehetett az 
elsők egyike az avaratgardenmozgaiom e l
leni hajsza megindításában. 1915-ben, A 
legfiatalabb irodalom című tanulmányá
nak egy bekezdése a futurizmusról szól a 
gúnyomnak és az epés ellenkezésnek з 
hangján, az ellenségeivel szemben hasz
nált modorban:

„Valamikor egy rémes internátust lát
tam, sápadt, gyatrött fiúik intemátusát. 
melyet mintha Dickens egy regényéből 
téptek volna ki. Itt egy héten át a fel
gyűlt mindenféle rothadt vagy maradék 
пуетз, vagy már földolgozott húsdanabo- 
kat egy kádba dobták, s szombaton ebből 
a vegyes undokságból csináltak gulyást a 
szerencsétlen éheseknek. Ilyen döglertes 
kád a művészetben ia futurizmus, ahol 
már minden eddig megrángott őrültség, 
minden bűnös monománia, szemérmetlen 
reklámvadászat s akart hisztéria együtt 
van ...  Komiku3abb, szomorúbb, undorí
tóbb szellemi betegsége még nem volt az 
emberiségnék, s nagy fájdalom, hogy 
tényleges és erős hatással vannak kez
dőinkre. És nem a tiszta forrás: Whitman,, 
Verthaeren, hanem az olasz kötnivalók. Es 
még ha eredetiek volnának, de mindc-n 
kimarjulásuk plágium ..

Ekkor azonban a magyar avantgarde- 
mozgalom mai- létezett, s folyóirata is 
volt, a Kassáik Lajos szerkesztésében 
megjelenít A  Tett, amelyet majd a Ma 
vált fel. A  magyar avantgarde aktív kor
szaka veszi így kezdetéit.

III.

A  Tett a fu  túr ista ihletésű magyar líra 
melegágya volt, anélkül azonban, hogy a 
fu turizmusnak olasz vagy orosz változa
tához hasonló képződményről beszélhet
nénk, bár kétségtelen, hogy az oroszéihoz 
áll a legközelebb a társadalmi forrada-
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lommai való összefanódotbságát illetően. 
Ez a határozott osztálytartalom s az eb
ből felcsapó tendenciáik, mint háborúelle
nesség, az internacionalizmus formái, a 
jelen egyértelmű tagadása döntően be
folyásolta a magyar fu turizmust is, a be
lőle kinövő s tovább alakuló többi izmust 
is. Egyedi vonásai alakulták Iki 'tehát, s 
egészen bátran lehetne magyar futuriz
musról beszélni, következésképpen hatá
sát is jelentősebbnek 'kell tartani, mini 
azt Szabó György sugalmazza A  futuriz- 
mus című könyvében (Bp. 1962.), épper 
;izért, mert az olasz futurizmus legfonto
sabb tételeinek ellentmondott: dinamiká
jának a társadalmi problematikából, a 
munkásosztály harcaiból eredő volta, 
nemzetközisége és pánh uman izmusa, a 
hagyományokkal szembeni állásfoglalása 
(Ady na, Révész Bélára pl. nyílban és 
hangosam esküdött) erre jogosít fel ben
nünket. Sajátos színét jelenti azután, 
hogy az expresszionizmussal keveredve 
(az expresszioni zi r tu s, legalábbis az irodal
mi, sok tekintetben a futu.ritmussal ro
kon jelentkezik szinte az első pillanattól
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kezdve, s legjelentősebb magyar képvise
lőjének, Kassák Lajosnak a költészetében 
ez a futurista-expresszionizmus az uralko
dó mind a szemlélet, mind a stilisztika 
terén. Később az expresszionizmus ránő 
a fu turista vonásokra, elborítja és elta
karja azokat, kivéve néhány konstans stí
luselemet. Majd ez is tovább alakul, s 
dada ista-szürrealista vonásokat ölt ma
gára, hogy a konstrúktivizmusnál állapod
jék .meg.

A  magyar futunisba-expresszionista iro
dalom A  Tett című, 1915-ben megindított 
folyóiratban jelentkezett, itt kaptak he
lyet azok a mozgalmak, -amelyek politi
kai-esztétikai irányzatosságuk miatt „fia
tal irodalomként” nem kaptak ivagy nem 
kértek 'teret a Nyugatnál.

A  folyóirat címe programot jelentett: 
a futurisba dinamizmus végső célját Ma
gyarországon. Ennék az egyszavas prog
ramkifejezés jelentőségét csak akkor ér
zékelhetjük valódi arányaiban, ha arra 
gondolunk, hogy a magyar irodalom ak
kor már több mint (hatvan esztendeje 
(tehát lényegében a szabadságharc utáni 
időktől kezdve) a nem történésnek, a 
passzivitásnak, a kiszolgáltatottságnak _ és 
elzártságnak a nyűgét érezte, fojtó lég
körét szenvedte, s még Ady költészetében 
is jelentős hatását fedezhetjük fel ennek 
a kérdésnek („mert semmit sem tehet
tek” mondta a magyar Messiásokról, a 
magyar művész somsának átkozottságái 
vetítve e kérdés (kapcsán). Ady azonban 
a tett ígéretében élhetett, ‘különösen a tí
zes évek elején, a valódi jtettet” reveláló 
társadalmiság azonban már nem adatott 
meg neki, ez Kassákók birtoka volt. Van 
valami jelképes abban, hogy Ady költé
szetének nagy fordulója, amely a tett le
hetősége illúziójának szentef oszlásából 
következett be, éppen azokban az idők
ben játszódott le, amikor Kassákék a 
„tett” jegyében kibontották a maguk 
zászlaját.

A  folyóirat cikkei nemegyszer foglal
koztak a „tett” problémájával. Halasi 
Andor Új irodalmi lehetőségek című írá
sában magyarázza: „Ez a dinamikus v i
lágnézet a tettben találja az értékek szí
vét, s itt keresi 'az ábszolutumot. A  tett 
fejti meg, ez váltja meg az életet. Cselek
vés közben a problémák görcsei megol
dódnak, a kétkedés köde felszakad, a rest 
erő elevenné válik, a sötét félelem izzó 
lámpává nemesül. A  tett győzi le a ter
mészet ákadályait, az atavizmust, az e l
fogultságot. A  -tett a szolidaritás, a lelki
ismeret, az erkölcs és a hit. A  tett: az 
ember. A  tett: a ikiválogatódás, az evolú
ció, az érték. A  tett: a jö v ő ...   ̂ _

. . .  Mámorosaik vagyunk az evolúció 
szépségeitől, gyönyörködünk az erkölcsi 
emberben, aki különböztet, állít, cselek
szik s az evolúciót szolgálja. Részegek 
vagyunk a leikiiismeret tüzes szeszétől, 
amely lángoló borrá forrja a vér szeny- 
nyes musitját, s megakadályozza az élet 
ütőereinek elmeszesedését. _

Csattogjon az élet, a kövezet és a mű
hely, csengjen a vas, a csont, a lendítő 
gondolat. . . ”

„Produktív világképnek” nevezi a tett
re épültet Halasi, s a költő feladatát így 
körvonalazza:

„Nyissa ki fülét e boldog lármára, da
dogjon és daloljon, mint a hegyi zuhatag, 
legyen a verse darabos, miint a tett s já
tékos, melódiákat zengő, mint a vágy. 
Adjon erőt a gyöngének, s gyöngédséget 
az erősnek. Bújjon iki az esztétika ékszer
tokjából, s álljon az élet kellős közepén. 
Álljon a viharba, lobogjon a ruhája és az 
üstöké, is mondja el, mit hallott. Ne csak 
magát szeresse, ne pusztán magát keres
se. Találja mag a testvéreit, lés tartsa 
fönn bennük a hitet. Kacagjon, hogy má
sak is kacagjanak, örüljön és tapsoljon, 
a tapsának ezermállió cél lesz a vissz
hangja. Ne benyomásokat keressen, ha
nem adjon: érzéseket és gondolatokat. 
Mondja a magáét, de mindenkinek a 
nyelvén. A  szépséget tegye kényúrból ba
ráttá iés testvérré. Tárja szét a (kezét s 
engedje, hadd iognassa meg mindenki.



17

Az élet fenn akar maradni. A  jelen na
pokban fölébe került a költészetnek. A 
tettek koráit éljük. Az irodalom várja fel
mentő seregeit.

A  tett világnézete 'hívja — és meg fog
ja teremteni a maga 'költőit, az új iro
dalmat” .

Vajda Imre, .akit Kassák A  Tett szocio
lógusának nevez, Világnézet című cikké
ben fogalmazza meg az írói csoport szán
dékait és felfogását:

..A T e t t ...  a megismerésen keresztül 
magát a cselekedetet, az alkotást, a ne
mesített természetet je len ti. ..

. .. Mert a tett nem a káoszt kutatja. 
Költőit, esztétáit és tudományokkal fog
lalkozóit nem a világrend megismerhetet
lensége és misztikuma, hanem törvény
szerűségei érdeklik...

. . .  A  tett kilép a lélek atmoszférájá
ból. A  teleológikus világrendet, a koz
moszt énekli meg és így az erők éneke...

. . .  A  tett e végtelenségek és az uni
verzalitások felé lendül. Számára az ér
tékek skál ája a fájdalmak, az emberi 
boldogságok, az életsorsak és a nyugha
tatlan természeti erők skálájává^ változik. 
A  tett világnézetében állandóságot csak 
a törvényszerűségek képviselnek, mert 
számára semmi sem befejezett, örök moz
gásban van az egész világmindenség. ..  
De ez a mozgás nem imbolygó és céltalan 
mozgás, hanem célok és lehetőségek felé 
tö r . . .  ..........

. . .  Egyetlen nagy, mindent ibetöltő tény 
van és ez a mozgás megállapítása; a tár
sadalomra vonatkoztatva a társadalmi 
haladás ténye ...

. . .  A  tettnek kevés a szociáldemokrá
cia, de hisz a szocializmusban. Nem a 
társadalmi intézményeken át akarja re
formálni az embereket, hanem az embe
rek révén az intézményeket.. .

. ..  A  tett nem népies, és nem száll le 
a tömeghez, hanem magához emeli őket.

A  tett a tömegmozgalmakba veti bizal
mát és így a forradalom atmoszférájába 
lép. Általa várja az összes értékek újra
értékelését, az emberi erők e szent tán
cától várja az emberiség megújhodását, 
ahogy Marx mondta: az emberiség 'beve
zető történelmének lezáródását” .

A mozgalom vezére, Kassák Lajos, csali 
a 10. számban jelentkezik elméleti írással, 
programmal, amelyet Koczogh Ákos — 
ki Az expresszi onizmus című kitűnő köny
vet formálta meg — már expresszionis
tának minősít, bár ugyanennyi joggal fu- 
lurista programnak is minősíthető. Ezen 
a helyen Kassák írásának egyéni jellegé
re kell felhívni a figyelmet: elsősorban a 
maga íróságának jegyeit kell benne lát
nunk, mert csoportja irodalmi gyakorla
tát már kevésbé fedi. _

A  futurizmus szemlélete mellett stilisz
tikája is megjelenik A  Tett híveinek 
irodalmában, elsősorban költészetükben. 
Lengyel József, Komját Aladár, György 
Mátyás, Újvári Erzsi versei A  Tettben 
futurista ihletést mutatnak, s bőven élnek 
futurista stíluseszközokkel, amelyeknek jó 
része a „látható nyelv” körébe tartozik. 
Vannak külsősége« elemeik, mint a nagy
betűk eltörlése, a jelzős kapcsolatok el
hanyagolása, a hasonlat helyett a k ije
lentés kedvelése, a központozás, a nyelv
tan megtagadása, a kötőszók kiirtása, a 
zenei és matematikai jelek felhasználása 
és kedvelése, a verskép megtörése, a pla
kát-tipográfia elemeinek a beolvasztása, 
a képversek; és vannak lényegesebb, a 
világlátás alapjaiból fakadó megoldások 
is, mint az igék tefiniitivusának révén a 
főnevesítésre való intenzív törekvés, a 
szimultán látást hozó 'logikátlanságok, a 
mozgás, a sebesség kifejezésére törekvő 
felsorolások, azután a hangutánzó és 
hangfestő 'szavaik és hangcsoportok, nem
különben pedig a költői nyelv körének 
kiterjesztésével beáramló műszaki-tudo
mányos szókincs és az argó révén jelent
kező újdonságok ebben az alakuló költé
szetben.

Feltűnhet például a magyar futurista 
jellegű versek szaggatottsága, a versszak 
eltörlésére valló törekvés, a mondátok el-
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különülése, ezen belül a mondatok reduk
ciója is az indulat-kijelentések felé. A  
felkiáltójel p!. Komját Aladár verseinek 
egyik legfőbb eszköze, míg a hármas pont 
Lengyel József verseiben teng túl, de már 
nem a sejtelem és sejtetés, a továbhmor- 
dás 'igényének jelzésére, hanem az elha
gyás egy egészen drasztikus erejű kifeje
zésére törekedve. Kassák költészetében a 
futurizmusból származó ilyen kifejezési 
megoldások egész skálája fedezhető fel: 
a Mesteremberek utolsó soraiban a világ
városok nagybetűkkel szedett felsorolása 
pl. már közhelyszerűen jelzi a költő kép - 
zőművészeti-tipográfiai vonzalmait. Meg 
kell azonban jegyeznünk azt is, hogy a 
futurista jellegű líráiban kopogtató új sti
lisztikai igény sok eleme ma már annyira 
felszívódott az irodalmi köztudatba, hogy 
a természetesség erejével bíró vonásokét 
öltött szélsőségeit levetkezte. Itt csak 
egyetlen példára utalok, a „2 x 2” mate
matikai je l sorsára a magyar költészet
ben. Kassák egy versében (A  Ma III. év
folyama) így bukkan fel: „Egy másik 
folyton a 2 X 2 =  4-et kukorékolta . . . ” , A
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ló meghal, a madarak kirepülnek című 
eposzálban ezt olvassuk; „Hozzám szakál
lasán és vakolatlanul érnek el a cso
dák 2 X 2  =  4 ... '' A  kassáki megoldástól 
egyenes út vezet Radnóti Levél a hitves
hez című verséig („a 2 x2  józansága hűl] 
rám”). A  magyar avantgardizmus költé
szeti örökségének a kérdése azonban még 
felderítetlen — valódi méreteiben így le
hetetlen e pillán a tlban felmérni hatását a 
modem magyar költészetre.

Épp ilyen sors jellemzi a futurisztikus 
költészetet általában is. Komját Aladárt 
a magyar irodalomtörténet az „első kom
munista költő” hangzatos címe ürügyén 
ünnepli, és szinte szót sem ejt ifjúkora 
futurista-expresszionista költői kalandjá
ról; Lengyel József pályáján általában is 
a köLtészet csak az indulásnál volt jelen 
ma a jeles prózaírót látjuk benne; György 
Mátyás értékelése, verseinek összegyűjté
se pedig még a jövő feladata, és a jelek 
szerint ránk vár, hiszen a két háború kö
zötti időszakban nálunk tevékenykedett 
(a régi Hídban Szerb György néven pub
likált), s egyet lehet érteni Kassákkal, 
hogy tehetséges költővel van dolgunk, aki 
pl. a Nyugatban indult s úgy csatlako
zott A  Tetthez és a forradalmi mozgal
maikhoz.

Jelentkezésük azonban vitákat váltott 
ki. Idéztük már Szabó Dezső nyers han. ó 
támadását amikor kiderült, hogy A  Tett 
csoportja nem azon az úton jár mint ö. 
Azután a Nyugatban Babits Mtháiy je 
lentkezett Ma, holnap és irodalom című 
tanulmányával 1916-ban, ilyen pretenció- 
zus alcímmel: Ars poetica forradalmár 
költők használatára. Ennek nyomában
Kassák válasza révén érdekes vita bon
takozott ki a forradalmi irodalom kérdé
séről. Babits megértő-elutasító magatar
tása jelzi a zavart, amelyet a Nyugat 
nagyjai éreztek A  Tett jelentkezése kap
csán, hiszen sóik pontban hasonló nézete
ket vallottak ok is, vagy olyan gondola
tokról kellett nyilatkozniuk, amelyeket
magúik is intimen melengettek, illetve 
meghirdettek, de megvalósítani nem tud
tak. Babits, miként évekkel ezelőtt, ek
kor is az „ú j” problematikáját fejtegetve 
igyekezett bebizonyítani, hogy nincs új a 
nap alatt, s így A  Tett „új irodalma” 
sem új — esetleg szertelen.

Aztán a hivatalos hatalom is fellépett: A  
Tettet a cenzúra betiltotta, az új irodalom 
modorosságai, szertelenségei pedig, sok
szor egészen indokolatlanul, eltorzultak a 
köztudatban: a futurizmus szó például a 
szertelenségnek vált a kifejezőjévé, amit 
Karinthy Frigyes éppen ötvenes ztendős 
paródiája (a Pesti Napló 1917. március 29-i 
számában jelenít meg) fejezett ki talán a 
legjobban levelével a Az „Égberöhögő 
Hsláipacni” Tek. Szerkesztőségének cí
mezve, s még inkább a Befordultam a 
konyhára című Petőfi-vers átírásával. 
Tünetértékű pl., 'hogy még az olyan te
kintélyes és tudós folyóirat, mint amilyen 
az Irodalomtörténet, sem tud különbséget 
tenni az izmusok között. Interpretációjá
ban minden „rendellenes” költészeti meg
nyilatkozás futurizmus. Átveszi a 8 Orad 
Üjság 1926-os számából a modernizmus
ellenes közleményt A  futurista líra .cím 
alatt: „Mik ezek a bolondságok tehát? 
Szerintük egy fölkelő új 'kultúmap első 
sugarai. Szerintünk egy alkonyodó civili
záció rothadási tünettermékei. Csak egy 
a vigasztaló. Ez a futurizmus, vagy mi a 
kórság, nem magyar termék, hanem im
portált habajgás. Minit ahogy Ady Endre 
is annak idején a francia habajgást hozta 
haza és itt —  Beöthy Zsolt szerint — a 
magyarságnak léha ócsárlását nemzeti ke
servnek keresztelték el. Ady imádói most 
láthatják, hogy a Fekete zongorától mer
re ̂ és meddig jutottak e l” . Kommentár 
már nem keli ehhez. Hasonló hangnem
ben, de más indítékoktól vezéreltetve a 
forradalmi sajtó is támadta a mozgalmat, 
az avanitgarde-törekvéseket. Ezek 'azon
ban a kérdéseknek már egy egészen új 
k< rét nyitják meg: a futurizmus és álta
lában az avantgerde utóéletére világíta
nak.
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A
MAGYAR
FUTURISTA
jellegű 
líráiéi
NYÍRI d é l  e r d ő n  é s  t i s z t á s o n

A í erdő... a fák ... olyan az ember, mint egy faág.
Nem támad meg... V ár... Ember!
Jaj! a hátam mögött... és célba vesz, mikor akar. 
Fordulat! ! ! onnan már nem lát.
De jön ... ott!...

Es a kígyók az esti ködben merre vannak?... Napfényben
[ott fekszenek a kövön. 

Napfény, a kö, forró, delelő, szabadon egyszer! merném!... 
És nem hinnék-e ők?... Nem hinném-e én? és egyszer

[később,
jaj, mi lenne? !

És igaz-e?
Nem!
hisz gyönge, gyatra... Nem igaz!, mert nem merek!
De itt az erdőn este... napfény, állni kukán.. .  és az

[öklöm izmom, vállaxn?

A kabát páncél.
Csillog a napfény.
És éget, mint acélvért a fényes ruha. 
(Az apró szálak csillognak' a napban) 
Az árnyék is lép...
Ferde az árnyék!
Ferde a vállam?

Ferde a vállam
a bal karom húzza testem gerendáját 
És a büszke oromzat...
... a fej ferde lejtőn...

És ferde a váll 
És ferde az élet
Csúszik a fej és loccsan a vér. . .
De beszélhetsz ! ! '  hiába...

Az nem lehet!

És a kígyók az esti ködben merre vannak?... Napfényben
[ott fekszenek a kövön.

EVŐ LÁNY
A  pofacsont és a borpadozó halánték dolgoznak.
Szilaj munkájukat nem palástolják a lapos izmok,

[a mosdatlan, penyhedt bőr. 
(Mosdatlanság, penyhedtség, korai felkelés, munka, 
evés, szegénység)
Az utca, ebédidő, műbél)7, bolt, kiszolgálni, kinézni, 
nagyobblányok.
Evés, szegénység, otthon, testvérek, sírás, ütés, sírás, 
Káromkodik...

Most egy alma.
Az evés dominál.
A  fogak közé szorított alma, a lábfejtől föl a halántékig, 
a pofacsontok, a mellek és a kéz esznek.

Az utca, házak, mezők, 1916 és azon túl 
messze a szabad földek és éterben dagadó világok.
Az utca, hazaút, otthon, anyák... „vidék”, front, bátyám,

[háború
És erre Én, zsongás, egész mindenségem kozmosz.

14 éves, nemiségmentes, leány, eszik.
1 ó, erős, egészségérdemlő, makacs ...
És eszik ... eszik ...

Hej, négy év múlva pufók, szép koponyájú gyereke
[születik egy munkásanyának.

INTÉZŐ
Zsírba párnázott izmokon feszül a nadrág.

Egy kis ordítozás ványadt béresasszonyokkal.

Vaskos ujjak (régebben még parasztot pofoztak)
(Már? bírni se lehet velük)
Kissé visszakívánkozik a pompás ebéd.
Kiegyenesedett dolgosok és nap elé villogó vasszerszámok 
Korai víziója kerengeti gyorsabb ütemre a vért.

Vén tolvajok berzengetik a világot! ! !

Hej, telefon, jóság, kultúra, szolgabíróság, megyei székhely, 
Katonaság!,
de jaj, mit tegyek majd ha?...

Nem, csak újbor meg zsíros étel,
Gutaütést inklinál a jótermő föld
És télen meg hévíz a hústól túlsőzott lábnak.

Búza a malomban.
Dió a napon.
Fenn csorog a must.
Lenn bolondításra forrnak a borok. —
— A  kávéházi szajha várja a bőrkabátos urat.
Ür!
Ér!
(Szépek a parasztlányok)
Sűrű vér, butaság, gőg, újbor, kaszinó, .

sárban, fröcskölnek, lovak.
Gazdasszony, kávéházi, Pestről hozatott lány. És líus 
Tejfölös kapros káposzta.

Gyertek gyorsan, gyorsan éhesek,
Mert megeszik előletek a világot. , .
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UTCA!
Égnek bököd5 roppant ösztörő.
(Gondold: az ágya elfordult alóla!)
Törzsbe-futó interferencia.
(Gondold: a föld a lábad folytatása!)
Rogyásig volt:
lekényszerített lihegő káosz:
egy vackon domb, víz, nem-jártság szabadja.

Lépés. Hoó!

Zavarkodó ütem-raj.

Szín-hang-szag-íz-delírium!

Száz tag röpül
s bogáncsként kelletlen ragad.

A  ház-sebek 
átfájják magukat.

Még látok!

Asszony! Ki felé csúcsba jajdul mind a nedvem!

Gyerek: könnyebbség! Átadott gyönyör!

Hördülő fintor: idők ember-ősze!

Mosódom, mint a só! __
Testek fölé
a testem súlytalan szakad!

Vissza a szót a kínlódó tüdőkbe!
Mert eldőltök a szélnél hamarabb!

(1916)

ASSZONY
Jó rohamdeszkája a vérnek!

Árzás
ki törő anyasággal a mindenséget zúgatod felém, 
boríts el engem!

Mert fog a mozdulatlan, 
föld-súlyosan.

Kiálts!
Halálost!

Mert szemet se haitik 
s én elveszem a teres hangtalanban.

Te bizonyosság!

Térítő erő 
ezredíziglen 
visszautakon át.

Hiába minden? !

A  tested görgetegjén
fenyeget,
őszül,
dönt az indulat.

(1914)

A  sokaságból fölszakad a testem.

Kiáltok!

Szorzó meggyülekezéssel 
torkomból görög a térés visszhang.

A  bőröm frisse befelé tapint.

S lihegő ínyem önmagát ízleli.

Jó vissza-én.

Vassal mesgyézett, .

Maradéktalan.

Teljesség.

Kis ártás-áldás 
nem ronthat-tetézhet.

lengyel józsef л

komját aiadár и М  л19.
györgy mátyás л

' >

Könyörtelenség.

A véres-nehéz hadarok alatt 
hulljon a kint magja-veszöre!

Cöveklem!
Lebí rhatatlanul!

Magam szülője-szeretője,
(1914—1915)

MINDENKIHEZ
Egyetlen épünk sincs már!

Delírium!

Minden éléit nyomorok szenvedettje: 
száz nyavalyában 
hánytorog a testünk.

De most feladunk!

Utolsó vérén 
a szakadt indulatnak.

S osztályt teszünk!

Mindigra!

Másí ihatatlant! .

Mi: az erő.
Mi: a jóság.
Mi: az igaz.

Kik meghalunk.

De utánunk a teljesség marad.
(1918)

PIAC KÖZEPÉN
Ki látja vissza?
A testek íján megfeszül az élet!

Elszállt az öklöm: hányt parittya-kö.

Játékra no!
Röhögj te drága jóság!
Piac-közepén, szálfa tetején, 
röhejes kútgém bókolok a szélbe 
s a beleimet faldosom kenyérnek.

Játékra no!
Vér úgyse kérdi mását!
Szakadt gyomor jó kucséber kosár!
Szakadt gyomor jó sipka is telente.
Hadd mondogassa zsonglőr hajító kedve:
Kéz láb fej 
Kéz láb fej 
Kéz láb fej 
Kéz láb fej

Kihez? ...
A  föld egy rettentő ütés 
s a tenyerem hiába födi be!

Höőöő! Haóóó! 11 egy omlás az arcom!
Téboly bogárzik rajta lefele.

(1916)
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ÉJNEKINDULÁS
Veterán banda privátszorgalommal, de 
szusztalanul prüszköli, tüszköli, pöfögi 
brúgja, mint selyempapiros fésűn 
erőlködő gyermekek, Rákóczi marsát feléjük:

Éljen a Kapitány úr! riad fel 
itt-ott rendetlenül, összecsattogva és 
elmaradozva, mint kerengő sasok csapkodása, 
a vagonok ketrecébe bezöcskölt, 
majd onnan ki-ki áncsiskodó, felizgatott 
huszárok nyugtalansága:

Éljen; mehet; kegyetlen, hasító fütty:
Befelé! Befelé!

Fakad (mint a seb) zuhog (mint a kasza) 
harsan (mint a nép) zendül (mint a fohász) 
zajdul (mint az összecsapás) és búg 
(mint a parancs): az ezred kürtje.

Nyerít (mint a száguldó ló):

A  vonat:

Sistergés; Éljen; Roppanás; Éljen;
Reccsenés; Éljen; Szuszogás; Éljen;
Forrázott bőr? Roppanó kar?
Reccsenő törzs? Fütyülő mell?

Neki lódul;

A banda recseg utánuk,

Utánuk; Éljen;

Bólogat (Éljen!) a kidugott (Befelé hő!) 
rúdon (Éljen!) a koszorús (Кггт!) 
buggyozott (Éljen!) lobogó (Éljen!).

Úszik az éj felzúdult habjain, míg 
a vonat, amint elszánt felfedezők 
szörnyeteg- masináján, belezakatol-zöttyen 
a végtelen mélységbe.

Riad a kürt, a banda recseg utána, 
a veterán banda:

Kürt, banda, vonat, huszárok, anyák, 
szeretők, nyugodtak, közönyösek, 
hadsereg-szállítók.

Ö milyen agyafúrt, pokoli, sintérin 
zseniális szimfónia ez:

S az égre rájuk zúdul mérhetetlen fekete 
kárpit.

HDTTENTQTTA NÓTA
Fa vagy, kődarab vagy,
Hottentotta totem képe.
Kába vademberségeimet 
(Zs zs zs zs!)
Belevéstem a testébe.

Mindenféle ringgyel-ronggyal,
Ez idő alatt,
Mindenféle cafrangokkal 
(C c c c!)
Felcicomáztalak.

Szurkolva szemem meresztem,
Az ajkam halvány 
Hozzányúlni tilalmas, átok,
(A á á á!)
Ö, Bálvány!...

De most —  akit úgy találtalak 
S fövénybe, hivalgó bábalak! —  
letépem a rongyokat: én, az Urad, 
(Há há há há!)
Halld, elhajítalak.

Szeretlek!

LEGÉNY GAJDOL
B a r tó k  B é lá n a k

Miért peckesedik az én hetykeségem?
Majoránna nénő,
Magamba lődörgők az alvégen, a fölvégen,
Majoránna anyám.
Hiszen csak ezis-azis a lány botlik az utamba,
Hiszen csak ezis-azis a lány örül, ha alma 
dagadozik melléből kezem nyomogatására.
Haj, de hiába cók-mók! hej, de
kedvet szontyolító dib-dáb az élet vására!
Majoránna anyó.

Hiú alatt, lajtorja megett, belül diákotok,
Jázmin lelkem,
Ablakon keresztül tubákolom a virágokat,
Jázmin- galambom.
Egyszer az erdőszélcn megcsuklottam —  nem ő volt, 
Amerre a bozót haja a sodrásba fonnyad — nem б volt, 
A  kiöltözött fakisasszonyokból kikancsított —  nem ő volt, 
Csak ő bujkál, bujdokol, fene szívű, durcás Seholba, 
Jázmin rózsám.

Nagy darabot kivágtak a levegőég húsából,
Majoránna nénő,
Hiába nyúlkál az ujjam ki összekulcsolásából,
Majoránna anyám.
A n agy  tereferébe nincsen kihez szólni,
A  nagy édességekbe nyálam kezd keserűbe szikkadni,
A  nagy jószágoktól facsarót kell szippantani,
Jaj, nem bírom érinteni, kikhez nem is akaródzék nyúlni 
Majoránna anyó.

Minden rokolyának az anyja gyötrelmes gádora legyek én, 
Majoránna anyám?
Minden régi illegetésnek új maskarává gyötrője legyek én, 
Majoránna anyám?
Gyűlöletem, meg erőm felnedvedzik szemembe,
Talán a tenyerem az arcomon széjjel is kenyte.
Jázmin, Jázmin.
Csak egy levélkéje, csak egy cafatkája hullna az egyiknek

[vállára,
Mikor a vízből kiszemérmetlenedik a válla,
Hogy rágondolbatnéki nem tudom én micsodásságára! 
Jázmin.



VÉGEI LÓS2LÚH0Z

Kedves Kollégám,
gratulálok az EGY MAKRÓ EMLÉKIRATAI hoz, Kerouac erejével jeleníted meg az ifjúkori célkeresés, boldogsághajszolás 

világát. A  soha ki nem elégítő, mindig csak szomjasabbá tevő örömök, vágyak közti vergődést. Magad is átéled, nem pedig elítéled: 
igazad van: ítélni könnyű, de cselekvőn-szenvedőn átélni, és kísérteties erővel megjeleníteni, ezt csinálja meg valaki! És te meg
tetted.

Nyelvteremtő készséged félelmetes. Hiszen ennek a makró-ifjúságnak még slang-je, argója, tolvajnyelve sincs, habarcs
szerű, dísztelen, színtelen idiómát használ, szókincse kicsiny és kifejezéstelen. Olcsó sikert arathattál volna, ha mégiscsak össze
kaparsz néhány száz jasszkifejezést, és ezekkel müvedet telehinted. Te ezt nem tetted; alakjaid, nyelv híján, csak tátognak, mint 
a halak: „hát így”. Verbális impotenciájuk ijesztő:

„A mai világban csak egy gazdag nő valami, minden más nulla. Pontosan így mondta. Igen. — Ebbe irtó belekeveredett. 
Hinni muszáj, hajtogatta makacsul. — Egyszerűen ez lettem, ami vagyok. Képzeld el, az ember csak úgy eladja magát. Hogy ez 
mennyire borzalmas, ne is mondjam. — Az istenben is képes hinni, ha ez hasznos. Meg így.” Teljes leégettség, kopárság, mondhatnám, 
negatív nyelv. És te ezt a hajótörött beszédroncsot, isten tudja hogyan, mégis átvilágítod, folyton szenvedély süt belőle, anélkül, 
hogy nyomorékságát enyhítenéd. A döglött mondatokból iátomáshalalmű jelenetek bomlanak. Nincs „cucc, klassz, siti, szajré, meló, 
lóvé, kamel, csaj, oltári jó, haláli jó” stb., a magyarországi lumperproletár-szókincs hiányzik; helyette féltudományos, jól-rosszal 
használt idegen terminusok akadnak; kínzód a nyelvet, és mennél inkább fuldoklik s tátogat, annál kevésbé könyörülsz rajta. Akro
batikus teljesítmény, mint láb nélkül táncolni: nyelv nélkül ordítani, hogy cseng belé a fülem.

Makróid világa, ahogy tanulmányaidban feltárod, ellentmondásos, önmagában megoldhatatlan. Célt keresnek, de aki vala
mely' cél felé megindul: „áruló”. Boldogságot akarnak, de ezt az akarást realizálni, próbálni: „szentis” dolog. Marad csak az apró, 
kispénzű örömök közti tengés-lengés, a snapsz, a könnyű sex-társ, az autólopás, az egy helyben topogó lelkizés, a nekibátorodás és 
visszakoppanás, esetleg a halál.

Persze, ez a morko- beatnik-lelkiállapot s félnomád életforma — a legfoszlékonyabb örömök közti cél- és boldogság-ke
resés abszurditása — megvolt az én ifjúkoromban is: akkor a makró szegényebbjét vagánynak, kivasaltabbját jampecnek hívták. És 
megvolt száz éve is, akkor a kóbor huligánnak apacs, a szaion huligánnak arszlán volt a neve. Shakespeare és James Shirley szín
műveiben olvashatunk az angol Erzsébet-kori beatnikekről. Villon és cimborái: tipikus makró-társaság. Dante és Forese Donáti 
verses levelezése és a többi firenzei aranyifjak! Megvolt ez majdnem mindig: a polgári életformával szembeseegülés, de ugyan
azokkal az érzéki és birtoklási vágyrakkal fűtve, amelyek a polgárt bizgatják; sose volt belőle más kiút, mint amit egy régi 
diáknóta mond: „Ez út hazámba visszavisz, filiszter leszek magam is.” Tehát: belefáradni az ellentmondásos célkeresésbe, és a meg
oldhatatlan problémát a következő nemzedék fiatalságára hagyni.

Az arszlán, a jampec, a makró ős könnyű hölgyikéik: kilépnek az egyetemes összefüggésből, és a butik-zugolyban keresik 
ugyanazt az összefüggést, amit faképnél hagytak. Ez persze fiatalkorban sokkal egészségesebb és mulatságosabb, sőt hasznosabb, 
mint a savanyú koraérettség és stréber kötelességtudás. Később? Az ember vagy megmarad ebben az ellentmondásos helyzetben, és 
örök bohém lesz, szesztől elcsigázott agg siheder. Vagy belepusztul, felköti magát. Vagy újra szinkronba kerül a kozmosszal. Élete, 
munkája, törzsalapítása a csillagok járását követi, a napsütéshez, esőhöz, havazáshoz igazodik. És nincs többé keresése célnak és 
boldogságnak. Tulajdonképpen nem is cselekszik többé: beidegzett munkája egyenletes eredményt terem, akár a gyümölcsfa.

Óhajt-e a gyümölcsfa hasznos lenni? Nem, mégis hasznos. Van-e célja? Nincs, de táplál. Boldog-e? Se boldog, se boldog
talan, de terem. És van-e értelme annak, hogy terem? Nnincs értelme, de a gyümölcsét megeszik. Magva kikel, új gyümölcsfa stb. 
S ez: a kozmosz akaratlan körforgásával akaratlan szinkronban élni: ez az üdvösség, ennél több nem adatik.

A makró tévedése, hogy' azonosítja a célt, a boldogságot az élvezettel. Pedig a boldogság békés, harmonikus, de nem élve
zetes; és az élvezet (pontosabban, az a testi élvezetcsoport, mely a makrót vonzza) díszharmóniát, még kevesebb szomjat okoz, nar
kózist és utána nyugtalanságot. Én a kozmikus harmónia egyenletes ritmusában élek, de onnan lehajtok élvezetért, díszharmó
niáért, erjesztő nyugtalanságért, hogy írásaimhoz, ha nem is témát, de lélegzetet kapjak folyton. Mert a tökéletes összhang üres, vég
telen, anyagtalan. Boldog vagyok, ezért naponta meg kell szereznem a boldogtalanságot, hogy ne csak tétlenül vigyorogjak a kék 
levegőbe.

Remélem, hogy regényedet mennél előbb könyv alakban is olvashatom. A nagy' nyelvi erejű régi magyar írók, látomásos 
moralisták közé fogom tenni: Bornemissza Péter: ördögi kísértetek, Nyéki Vörös Mátyás. Apor Péter, Pázmány mellé.

http://EML.EKIRATAJ.hoz
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V I C S E K

H I P O T É Z I S E K

í.
A  marxisták Marxot csak különbözőkép
pen értelmezték; a feladat az, hogy gon
dolkozzunk.

2-
Professzoraink kilúgozták Marxból a kri
tikus szellemet és a poézist —  ezért leit 
Marx, annak ellenére, hogy a legtöbbet 
idézik, a legkevesebbet olvasott és az egyik 
legnépszerűtlenebb filozófusunk.

3.

Az epigonok hada, a szám nem garancia 
egy elv vagy tan igazságát illetően, in
kább az eredeti gondolkodás és kifejezés 
hiányáról tanúskodik.

4.
Lukacs még elolvasta azokat a műveket, 
amelyeket Marx bírált; hiszem, hogy egyé
ni meggyőződésből védte Marxot. A  klasz- 
szikusok” ellenségeinek tanulmányozása 
ma fényűzésnek számít, még szakkörök
ben. is.

'ÖT
A  szellemi munkamegosztás következmé
nye, hogy mind kevesebb eredeti gondo
latunk van; készen veszünk át minden 
megoldást, ami a „szektorunkon” kívül 
eső problémára vonatkozik.

☆
A  szellemi renyheségen kívül a szellemi 
munkamegosztás az egyik legfőbb oka a 
„természetes dogmatizmusnak” .

5.
A  dogmatikus számára a Marxhoz való v i
s z o n y  egyenlő az igazsághoz való viszony
nyal.
A  dogmatikus csak azt a nem-marxista 
tételt fogadja el, amelyet valamilyen mó
don „marxistává” <tud avatni.

e.
A dogmatikus mindig más (párt, proleta
riátus, nép, szerkesztőség stb.) nevében 
beszél —, mert nincs személyisége.

A személytelen írás a dogmatikusok ta
lálmánya.

7.
A  különböző iskolák és izmusok a filozó
fusok és a művészek menedékhelyei.

8 .

Marx idézetei mögé bújt, hogy elrejtse 
eredeti gondolatait.
M iért bűn az eredeti gondolkodás?

9.
A  marxista gyávaságát és tehetetlenségét 
mindig Marx determinizmusával igazolja.

10.
Interpretálni egy filozófiát annyit jelent, 
mint gyökeret és igazolást keresni saját 
nézeteink számára. Tagadásával érvényre 
juttatom a magam tételeit, közös néze
teink pedig igazolják téziseimet.

11.
A z eredeti gondolkodók bizonyos fokig 
mindig igazságtalanok elődeikkel és kor
társaikkal szemben.
Minél hangosabb bírálatunk, gondolatunk 
annál súlyosabbnak tűnik.

1 2 .
Marx és Engels a filozófia önállóságát és 
létjogosultságát tagadva bizonyították f i 
lozófiai nézeteik helyességét — a régi 
szkeptikusokhoz hasonlóan.

13.
Marx a jelen  kritikájából indult ki, a 
marxisták többsége a jelen (szocializmus 
különböző „átmeneti” szakaszai) apológiá
jáig ér el. Marx ma nem nevezné magát 
marxistának.
Nehéz túllátni a mán, különösen annak, 
aki még a máig sem érkezett el.

14.
Csak a pozitivizmus és dogmatizmus lehet 
„ártatlan” gondolkodás; Marx filozófiája 
„veszélyes” filozófia volt; a marxizmus 
csak „veszélyes” filozófia lehet, ha létezni 
akar mint kritikus gondolkodás.
A z apologetikus filozófia számomra ön
ellentmondás.

15.
Ha minden filozófushoz olyan jó akarattal 
közelednének a marxisták, mint Marxhoz, 
Engelshez és Leninhez; ha olyan makacs 
szenvedéllyel, védenék a nem-marxisták 
igazságait, mint a marxisták tévedéseit; 
ha problémáink megoldásához felhasznál
nánk a nem-marxisták fáradozásainak 
eredményeit is, bizonyára megszabadul
nánk azoktól a béklyóktól, amelyek elnyo
morítják gondolkodásunkat.

16.
M ivel Marx, Engels és Lenin (és egyes 
párttitkárok) a kommunista pártok szá
mára sérthetetlen tekintélyek, a „klasszi
kusok” bírálata egyenlő a párt bírálatá
val. A  párt kritikáját gyakran a proletá- 
riátus és a szocializmus kritikájának te
kintik. Így alakult ki a „klasszikusok” 
iránti kritikátlan viszony: a dogmatizmus. 
A  filozófia vallássá válik, ha az állam hi
vatalos filozófiájává avatják; elveszti kri
tikus szellemét és a bölcsesség iránti gyű
löletté degradálódik.
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17.
Ha minden gondolatomra a „klasszikusok” 
szövegeiben keresek igazolást; ha minden 
tételem csak a „klasszikusak” téziseinek 
parafrázisai; ha egész intellektuális tevé
kenységem a „klasszikusok” néhány afo
rizmáját illusztrálja csupán — jelentékte
len leszek mint ember és mint gondolkodó 
egyaránt.
Az istenítés mindig az istenítő öngyalázá- 
sához vezet.

18.
A  szocializmusban a kommunista pártok 
képviselik hivatalosan a proletariátus f i 
lozófiáját. A  szocializmus politikusai elfo
gadták a „klasszikusok” filozófiai gondo
latait. Sókan közülük filozófiai műveket 
is írtak. Platón álma megvalósult: a poli
tikusok filozófusok lettek! Almaink meg
valósulása —  álmaink karikatúrája csu
pán. Platón ma kétségbeesve tiltakozna: 
Nem így .képzeltem el!
(Erich Fromm, akinél ritkán találkoztam 
naivitással, pár évvel ezelőtt gyermetegen 
megismételte Platón óhaját.)
A  világ lelkiüdvét nem mentettük azzal, 
hogy császárunk, királyunk, diktátorunk 
vagy premierünk beszédekben, könyvek
ben, filozófiai traktátumakban és inter
júkban összefoglalta az univerzum törvé
nyeit és megadta mozgásunk koordiná
táit; szépen elrendezett gondolatokkal, irá
nyított lelkiismeretekkel és táwezényelt 
szenvedéllyel is lehet szakadék felé ro
hanni, nemcsak bekötött szemmel.

19.
A  filozófia tételei átkozottul védtelenek és 
tehetetlenek.
Igazságot ma is csak fegyveres próféták 
hirdethetnek sikerrel.

20.
Az osztálytársadalmak minden bűne az 
újszövetség védnöksége alatt történt; az 
osztály nélküli társadalmakban a „klasz- 
szikusokra” hárult az örökös apológia sze
repe.
A  szocializmus minden torz kinövése meg
találja a maga apológiáját a „klassziku
sak” műveiben. Az egyén elnyomorítását, 
az eszköz-ember sorozatgyártását, a bebör
tönzéseket, a gyilkosságokat — a szocializ
mussal végzett groteszk experimentumok 
sok-sok tragikus következményét a „klasz- 
szikusoknak” dekorációvá degradált gon
dolataival próbálták esztétikussá tenni. 
Dekorációvá gyalázták Marx gondolatait, 
akárcsak az újszövetség aforizmáit.

21.
Marx filozófiája széthullott, mint Ariszto
telész és Hegel filozófiája. Mindenkinek 
van egy saját Marxja. Idézik, másolják, 
értelmezik — mindenki leírja nevét, aki
nek szüksége van arra, hogy tekintély- 
lyel adjon súlyt szavának.

*

A  filozófiai vulgarizáció két módszere:
A jeldagasztás módszere. Kiemelek né
hány tételt és „végiggondolom” azokat, 
mellőzve az illető filozófia többi tételét. (1) 
A kifelejtés módszere. „Rendszerezem” a 
filozófus gondolatait; az általam kiválo
gatott tézis-mozaikkockákból felépítem az 
illető filozófus rendszerét. (2)
E két módszerrel vulgarizálják Marx f i
lozófiáját is.

22 .

Nem akadályozhatjuk meg azt, hogy pár
tunktól, ideológiánktól stb. eltérően értel
mezzenek egy filozófiát (illetve filozófiai 
tételt), azt azonban megmagyarázhatom, 
miért emelnek ki illetve hallgatnak el b i
zonyos részeket egy gondolati egészből. 
Egy filozófia (illetve filozófiai tétel) eltor
zítása ellen úgy is felléphetünk, hogy a 
különböző karikatúrákkal szembeállítjuk 
az illető filozófia egészét. A  filozófiák in
terpretálása tehát sohasem érdektelen.

23.
A  filozófus világinterpretációja mindig ak
ciót követel, vagy legalábbis igazol egy 
akciót.

24.
Az osztálytársadalmakban a filozófiai 
rendszerek bizonyos momentumai az osz
tályharcokkal párhuzamosan módosultak; 
a „szocializmusokban” és a „demokráciák
ban” a filozófusok minden kormányátaia-

kulás után újraértelmezik a „klassziku
sok” aforizmáit, újraírják elasztikus szisz
témáikat, és a lábjegyzetekben új neveket 
helyettesítenek be néhány degradált név 
helyébe.

&

A  proletáriátus iđeologusamaK gondolatai 
is camera obscurábán keletkeznek?

25.
Az embert állandóan veszélyezteti saját 
produktuma. Az ember munkája lehet 
„külső munka” és az ember eszközzé, rab
bá, robottá és kreténné válhat azokban a 
társadalmakban is, amelyek „szocialistá
nak” és „demokratikusnak” nevezik ma
gukat, ezért a filozófus, a művész hiva
tása ezekben a közösségekben is nagp 
és felelősségteljes; a gondolkodás és a pa
nasz ma is lehet „veszélyes” és nemkívá
natos emberi tett, különösen >azok számá
ra, akik a „szocializmusokban” és a „de
mokráciákban” is az ember elnyomorítá
sán fáradoznak.



KONTRA
Vizsgálatainkhoz, nincs szükség arra, 

hogy mélyrehatóbban a nemzet elméleté
be és a  nemzeti kérdés különféle vonatko
zásainak elemzésébe bocsátkozzunk. Csak 
az a szándékunk, hogy felhasználjuk a 
korszerű elméletnek ezen a téren elért 
roppant jelentős eredményeit, és megkí
séreljük megállapítani, milyen mértékben 
képesek, és milyen mértékben nem képe
sek tükrözni a nemzeti kisebbségekkel ál
talában, de különösképpen a jugoszláviai 
nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos folya
matok társadalmi tartalmát és irányzata
it. Ezt annál is inkább megtesszük, mert 
a nemzeti viszonyok kimunkálása terén a 
jugoszláviai tudomány kétségtelenül nagy 
hozzájárulást adott.

Igaz, a jugoszláviai tudomány eredmé
nyei nem önmagutetól jöttek létre. Mint 
E. Kardelj hangsúlyozza, Marx és Lenin 
rámutattak arra, hogy a nemzeti kérdés
nek társadalmi-gazdasági oldala a legfon
tosabb jellegzetessége. Lenin egész vitája 
az ausztro-marxistákkal és a nemzetközi 
munkásmozgalom hasonló irányzataival 
alapjában véve annak a bizonyítására 
szorítkozott, hogy a nemzeti kérdés első
sorban gazdasági és politikai kérdés, és 
nem vezethető vissza egyszerűen a kultu
rális autonómiára vagy más hasonló kér
désre. Lenin éppen ezekre a tételekre ala
pozta koncepcióját a népek önrendelke
zési jogáról.1

Ha abból a tudományos felismerésből 
indulunk ki, hogy „amióta munkatöbblet 
létezik, nemcsak osztály-dífferenciálóiás 
és belső társadalmi ellentmondások létez
nek, hanem harc is a törzsék, népek és a 
nemzetek között ezért a munkatöbbLe- 
térfc" és hogy „maga a társadalmi munka
megosztás fejlődési fokozata határozta 
meg a munkatöbblet körüli harc kerete
it3”, akkor a nemzeti érdek fogalmát nem 
értelmezhetjük másként, mint úgy, hogy 
elsősorban a közös anyagi szükségletek
kel szorosabban vagy kevésbé szorosan 
egységes egészbe fűzi össze egy nemzet 
tagjait, mégpedig éppen a nemzetek kö
zötti viszonyok szabályozásának terén.'1 
Ez még nem jelenti azt, hogy a nemzeti 
érdek megsemmisíti az egyéb érdekeket, 
amelyek valamilyen más alapon (helyi ér
dek, regionális érdek) egyesítik vagy 
(osztályérdek) elválasztják az embereket, 
annál is inkább, mert éppen az osztály
harc adta meg az emberiség eddigi törté
nelmének alapvető jellegét.

A nemzeti érdek nem más, mint a dolgo
zók társadalmi érdekeinek roppant fontos 
összetevője, mégpedig olyan érdekeinek 
összetevője, amelyek meghatározott mér
tékben nemzeti keretek között, a gazdasá
gi, politikai, kulturális és más adottságok
tól függnek. A  nemzeti érdek a társadalmi 
élet minden szférájában megnyilvánul, a 
felépítmény szférájában is, a társadalmi 
tudat különféle formáiban, de a gazdasági 
viszonyókban való megnyilvánulása meg
határozó jelentőségű, mert a nemzet lé
nyeges történelmi funkciójának társadal
mi-gazdasági jellege van*.

R E H Á K L Á S Z  L O

PUNKT

nemzeti érdek, 
regionális 
érdek és 
nemzeti 

kisebbségek
(R é s z le t  a  s z e rz ő  K is e b b s é g e k  
J u g o s z lá v iá b a n  c . k ö n y v é b ő l.)

Állítjuk, hogy ami érvényes a nemzetre, 
ami megjelöli a nemzet társadalmi-gazda
sági lényegét, „nem érvényes” a nemzeti 
kisebbségre, illetőleg állítjuk, hogy a nem
zeti -kisebbségnél jelentősen módosult ez a 
társadalmi-gazdasági jelleg.

A nemzeti kisebbségi érdekre, a kisebb
ségi tudatra, például a jugoszláviai ma
gyar kisebbség érdekére és tudatára irre
leváns, hogy milyen helyzetben van a ma
gyar nemzet többsége (mégpedig túlnyo
mó többsége), illetőleg milyen helyzetben 
van a Magyar Népköztársaság, milyen si
kerrel jár az a törekvése, hogy fejlessze 
anyagi termelőerőit, milyen mértékben 
rendelkezik szabadon megvalósított ter
mékeivel, milyen helyzetet vívott ki ma
gának az EKG-ben és általában a nem
zetközi cserében, valamint a társadalmi 
munkamegosztásban.

A  nemzeti kisebbségek érdekeinek meg
valósítása gazdasági, politikai, kulturális 
és más körülményektől függ, de nem an
nak a nemzetegésznek a körülményeitől, 
amelyhez nemzeti eredetüknél fogva tar
toznak, hanem azon országétól, amelyben 
élnek.

Elzárt szükségszerűen felvetődik a kér
dés: ha nem a nemzeti érdek, akkor mi az, 
ami a nemzeti kisebbségekben meghatá
rozza a társadalmi tudat különféle formá
it? Milyen érdekek nyilatkoznak meg a 
tudat különféle formái által? Mi a megha
tározó? Hol van az az anyagi érdek, amely 
alapjában véve meghatározza a nemzeti 
kisebbség társadalmi és politikai magatar
tását?

2. Állítjuk, hogy a gazdasági viszonyok, 
vagyis a végső fokon meghatározó anyagi 
viszonyok a nemzeti kisebbségekben nem

a nemzeti érdek, hanem a regionális ér
dek által® jutnak kifejezésre, amely alap
jában éppen annyira anyagi, amely meg
nyilvánul a társadalmi élet minden szfé
rájában, a felépítmény szférájában és a 
társadalmi tudat különféle formáiban is.

Amikor röviden összefoglalva megma
gyaráztuk a nemzeti érdek megnyilvánu
lását, és rámutattunk társadalmi-gazda
sági tartalmára, hangsúlyoztuk, hogy ez 
nem az egyetlen érdek, és ez nem semmi
síti meg az adott társadalomban fenálló 
más érdekeket. H?. ezek a más érdekek te
rületi alapon egyesítik az embereket, szá
mos tényezőre mutathatunk rá, amely a 
nemzet mellett vagy annak keretei között 
jut kifejezésre: a munkaközössiég, a kom
muna, a köztársaság, a föderáció stb. 
Ezek az érdekek szabály szerint mindig 
fennállnak, és a helyzet s az általános fel
tételek szerint többé vagy kevésbé inten
zív formában nyilvánulnak meg.

A regionális érdek, a regionalizmus 
nemcsak a  múltra tartozik. A  korszerű 
társadalmi feltételek között is létezik és 
jelentkezik. A  korszerű folyamatok a nyu
gati országokban is időszerűvé teszik, s az 
osztályerők különböző megoszlása alapján 
különböző társadalmi tartalommal telitik. 
A regionalizmus időszerű Olaszországban 
és Franciaországban7, és bizonyos mér
tékben az Egyesült Államokban is® — 
nem említve a flamandok és a kanadai 
franciák már ismert követelményeit és 
törekvéseit, amelyek nem szoríthatók a 
regionális érdek és a regionalizmus fogal
mába.

A szocialista Jugoszláviában, mint nyil
vánvaló realitás, létezik regionális tudat, 
Bosznia-Hercegovina Szocialista Köztársa
ságban is, igaz más. de nem egészen külön
böző alapon annál, amelyen a nemzeti ki
sebbségek regionális érdeke és ennek meg
felelő regionális tudata alapszik. Létezik, 
mint a köztársasági hovatartozás tudata, 
ami nem magyarázható azzal, hogy a köz
társasági bürokratizmus valamilyen ter
méke, azzal sem, hogy két aspiráció ere
dője vagy a régebbi nagyszert) és nagy- 
horvát pretenziók háttérbe szorításának 
eredménye.

3. A jugoszláviai nemzeti kisebbségek
ről, erről a 'társadalom valóságról való is
meretünk saját országunk jelenségeinek 
elemzéséből és különféle gyakorlati felté
telezések ellenőrzéséből adódik. Ez aa isme
ret azt mondja nekünk, hogy .. megtartják 
tulajdonságaikat, mint annak a nemzet
nek egy része, amelyhez etnikailag tar
toznak, amelynek elsősorban kulturális ter
mészetű sajátosságait magukban hordoz
zák, és ezeket átszövik annak a környezet
nek tulajdonságaival, aonelyben élnek... 
Azonban a nemzeti kisebbségek nemcsak 
annak a nemzetnek a részei, amelyből 
származnak, hanem összekapcsolódnak az
zal az országgal, amelyben élnek, mégpe
dig annál inkább, minél inkább biztosítva 
van egyenjogú helyzetük és zavartalan 
fejlődésük... a jugoszláviai nemzeti ki-
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sobbségek ,a jugoszláv szocialista közösség 
alkotó résziévé váltak.11’

Állítjuk, hogy azok a folyamatok, ame
lyek ma a nemzeti kisebbségek tekinteté
ben világosan megnyilvánulnak a Jugo
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
politikai viszonyainak szférájában, a fe l
építményben, az anyagi alapok közvetlen 
tükröződése, s ez a regionális érdekben jut 
kifejezésre, amely által a kisebbségek 
„összekapcsolódnak azzal az országgal, 
amelyben élnek", és ha ezek az érdekek 
érvényesülnek, akikor a kisebbségek „al
kotó részévé válnak" annak az ország
nak, amelyben élnek. Ez nem pusztán an
nak a kozmopolita szállóigének a megva
lósulása, amelyet még Cicero idézett: Ubi 
bene, ibi patria, hanem az adott állam 
társadalmi folyamataiba való beilleszke
dés, amely lehetővé teszi, hogy az egész 
kisebbség, mint szociológiai kategória, s 
tagjai is, mint egyedek, mint emberek, 
megvalósítsák törekvéseiket és érdekei
ket, mégpedig éppen az adott társiadalom- 
ban és az adott társadalom közvetítésével.

Ügy véljük, hogy ezzel az érveléssel be
bizonyítottunk még két tételt. Először: az 
a felfogás, hogy a kisebbségek megtartják 
annak a nemzetnek a tulajdonságait, 
„amelynek elsősorban kulturális természe
tű sajátosságait magukban hordozzák’’, 
nem eklektikus megállapítás, még kevés
bé valamilyen „kulturális-autonómiás” 
megítélés, hanem tudományosan megala
pozott álláspont. És másodszor: a kisebb
ségek ahhoz a társadalmi közösséghez tar

toznak, amelyben élnek és tartósan hozzá
kapcsolódnak, ha alapvető, érdekük, egyen
jogú helyzetük és zavartalan fejlődésük 
megvalósítása biztosítva van. Az az állítás, 
hogy a kisebbség tartósan s nemcsak fii- 
zikaílag-földrajzilag kapcsolódik az ilyen 
közösséghez, mert egy területen együtt la
kik vele, a társadalmi-gazdasági realitá
son nyugszik. A  társadalmi tudat megha
tározott formái is ebből az anyagi alapból 
fakadnak, ebből fakad a hazaszeretet, az 
az érzés, hogy nemcsak ahhoz a régióhoz 
tartozik, amelyben él, hanem az emberi 
viszonyok szemszögéből szemlélve, a köl
csönös összetartozás és összekapcsolódás 
érzete, nemzeti hovatartozásra való tekin
tet nélkül; az egymásrautaltság tudata, 
az adott .terület sokrétű nemzeti összetéte
lének feltételei között, e ebből fakad a szo
lidaritás mindenkivel, aki e területi kö
zösséghez tartozik.

Ezzel az érveléssel választ kaphatunk az 
egyes nemzeti kisebbségek jövendőjéről is, 
beleértve a jugoszláviai nemzetek részét 
képező, más országokban élő kisebbsége
ket és a kivándoroltakat is. Ezek. (számos 
objektív körülménytől és vajmi kevéssé 
szubjektív óhajuktól függően) mentalitá
suk szerint is és hovatartozási érzetük sze
rint is az illető ország polgárai lesznek, 
ha már eddig nem azok, jugoszláv erede
tük pedig megnyilatkozik majd azoknak a 
nemzeteknek egyes sajátos tulajdonságai
ban is, amelyhez etnikailag tartoznak.

1 K a rd e f i  E d v a rd  fe ls z ó la lá sa  a J K S Z  K ö z 
p o n t: V e ze tő sége  a  nem zetek  közti v is z o n y o 
kat ta n u lm á n y o z ó  m u n k a c s o p o r t já n a k  1964. jú 
n iu s  11-i ö s sze jö v e te lé n  (h ite le s  g y o r s író i  je g y 
ze tek ), e. o ld a l.

! fc. K a r d e l j  S p e ran s , A  sz lo v én  n em zeti
k é rd é s  fe jlő d é se , N ö v i  Sad , 1961, 69. o ld a l.

3 1. SLano jč ić , P o v o d o m  iz lažen .ia  K a r d e l je v c  
kn.iige  „ R a z v o j s lo v e n a é k o g  n a c io n a ln o g  p ita -  
n ja ” , S o c ija liz a m , 1958 1. szám , 85. o ld a l, h a so n 
ló k é p p e n  K . H a d ž iv a s ile v , Z n a č a ja n  p r i lo g
m a rk s is t ič k o j t e o r i ji  n ac ije , N a á a  stvarn ost,
1958'9, szám  215— 218 o ld .

1 K . H adáivas iilev , I rn e rn a c io n a liz a m  i j e d in -  
stvo  sooiSaListi&klh sna.ga, S o c ija liz a m , 1960 5. 
szám , 25. o ld a l.

3 K . H a d í iv a s i le v ,  P ro b le m i n ac io n a ln ih  o d -  
nosa  (z a v rsn i ra d n i p a p ir  G ru p e  za  p ro u č a v a -  
n je  m e d u n a c io n a ln ih  odn osa  p r i  C K  S K J ), B e o -  
g rad , 1964. 6— 7. o ld a l.

í  D r .  Jože  V i l la n  e lv t á rs  köz lése  a la p já n  is
m ere te s  e lő ttem , h o g y  d r. Jo s ip  V i l f a n  (az  i r o 
d a lo m b a n  g y a k ra n  W i l fa n )  trieszti po lit ik u s , 
a k é l h á b o rú  k özött az E u ró p a i S z e rv e z e tt  K i 
s e b b s é g e k  K o n g re s s z u sá n a k  e ln ö k e ,fe ld o lg o z ta  a  
r e g io n a liz m u s  és a k is e b b s é g i lu d a t  v is zo n y á t  
v a g y  le g a lá b b is  az  v o lt  a s z án d ék a , h o g y  e r re  
vo n a tk o zó  m u n k á já t  közzétesz i. A m e n n y ir e  ed 
d ig  s ik e rü lt  m e g ism e rn e m  d r .  Josip; V i l f a n  m u n 
káit, m é g  n em  .ta lá lk oz tam  a re g io n á lis  és k i 
s e b b sé g i tu d a t  v is z o n y á n a k  fe ld o lg o z á sá v a l.

’ A z  o la szo rsz ág i és fra n c ia o rs z á g i k o rsze rű  
re g io n a liz m u s ró i lá sd : J. Đ o rđ e v ić , N ö v i  u s ta v -  
ni sistem , B e o g ra d , 19Ü4, 595— 596. o ld a l.

" A  k o rs z e rű  re g io n a liz m u sró i lá sd : M . J en -  
sen , R e g io n á lis  in  A m e r ic a .  M ad iso n  an d  M i l -  
w a u k e e , 1965, 119— 145-, 173— 186. é s  313— 374. o ld a l.

* A  J K S Z  K ö z p o n t i V e ze tő ség e  V é g re h a jt ó  
B iz o tt s á g á n a k  1959, m á rc iu s  24-i h a tá ro za ta  a  
n em zeti k is e b b s é g e k  k é rd é se irő l.  Iz v e šta j o  r a -  
d u  C e n tra ln o g  k o m ite ta  i C e n ira ln e  k o m is ije  
S K J  o d  S e d m o g  d o  O sm o g  k o n g re sa  SK J , B e o 
g rad , 1964, 185. o ld a l.

Két szempontból is érdekes Slobodan 
Novakovié válasza, melyet a Polja körkér
désére adott.

Arra felelve, hogy mi a folyóiratok mai 
funkciója és .társadalmi jelentősége, le
rombolja azt a köztudatunkba beépült fel
fogást, hogy egy folyóiratnak csak akkor 
van értelme és létjogosultsága, ha nagy 
publikummal és tömegmozgató, közvéle
mény-formáló erővel rendelkezik. A  folyó
irat hasznosságát elsősorban abban látja, 
hogy irányítja, eszmeileg és esztétikailag 
elkötelezi, s magasabb .intellektuális szint
re emeli azt a csoportot, amely a folyóirat 
körül írói és olvasói minőségben konsti- 
tuálódik. Ilyen értelemben a folyóirat 
olyan kultúrmissziót teljesít, melynek 
gyümölcse nem érik be azonnal, hanem 
csak idővel, a köréje toborzódott s általa 
önmagukhoz könnyebben eljutó embereik 
alakulásával, fejlődésével. Ezért — sze
rinte — a folyóirat hosszú lejáratú (noha 
megbízhatatlan), szükséges társadalmi in
vesztál,s a körötte gyülekező író-olvasó 
emberekbe.

Másrészt viszont azért is érdekes S. No- 
vakovié válasza, mert a folyóirat-funkció 
ilyen, mondhatnánk ..dercmantizált” . reá
lis értelmezése közvetve fényt vet még egy 
lényeges dologra: arra a kultúrkörnyezet- 
re, amelyben egy ilyen felfogás, kissé ön
magunk igazolásaként is, szükségszerűen 
jön létre.

Mert hiszem, hogy pl. a Szovjetunióban, 
ahol a folyóiratok könnyen elérik a mil
liós példányszámot is, egyetlenegy író
ember sem venné oly magától értetődőnek 
és normálisnak, hogy a folyóiratnak nincs, 
mert .nem is lehet tömegmozgató szerepe, 
s ezért .társadalmi hasznosságát másutt 
kell keresnie. Hogy a folyóiratot egy ha
sonló szellemiségű és esztétikai affinitásé 
emberekből összeállt, meglehetősen szűk, 
csoport formálódása, értelmi és ízlésbeli 
fejlődése eszközének tartsuk csupán és 
semmi egyébnek, ahhoz egy olyan kömye-
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folyóirat - 
funkció ós az 
új symposion

zet kell, mint a miénk: lártszólagosan nagy
számú potenciális „kultúrkonzumenssel" 
rendelkező, majd húszmillió főt számláló, 
de: hat köztársaságra és két tartományra, 
öt népre és számos nemzetiségre, megany- 
nyi vallásra, mikro- és .torzó-kultúrára ta
golódó ország, mely erős negatív kultúr- 
hagyománnyal, 20 százalékos írástudatlan
sággal, jobbára szakbarbár technikai (és

humán) intelligenciává,], negyedmillió gaz
dasági emigránssal stb.. ,stb., s mindebből 
kifolyólag kisezer, de liliputi példányszám
mal vegetáló folyóirattal van megáldva.

Ilyen országos kuLtúrfeltételek közepet
te — amihez még hozzá kell gondolni a 
„nemzetiségi" negatív feltételeket: relatíve 
kisszámú, félmilliósnál alig nagyobb nem
zetiség, gyér számú kultúrközönség, a po
zitív krultúrtradíció hiánya, „vajdasági” 
telehas-mentalitás, az anyanyelv szegény
sége és ,az anyanyelvű kultúra iránti érdek
lődés hiánya a „kétnyelvű” fiatal értelmi
ségieknél stb., stb. — , ilyen körülmények 
között az ÜJ SYMPOSION már azzal is 
renkívüli eredményt ért el, hogy a pél
dányszámot illetően lépést tart a belgrá
di, zágrábi, szarajevói, ljubljanai stb. fo
lyóiratok jelentős részével. De ha meggon
doljuk, hoigy van: 7 magyar tagozatú gim
náziumunk, 2 tanítóképzőnk s jó néhány 
más szakiskolánk; 630 magyar egyetemis
tánk csak a Növi Sad-i Egyetemen; egy 
jól működő, erőteljes kultúrmunkát (pl. 
könyvtárszervezéet és szakbarbárság elle
ni akciót) folytató, Ady névéit viselő egye
temista kultúrkörünk Zágrábban; Belg- 
rádban is sok, pl. irodalmi estekre is el
járó magyar egyetemistánk; 68, a Magyar 
Tanszéken diplomáit magyartanárunk 
Vajdasátg-szerte; két magára hagyott „szi
getünk” : Baranya és Muraköz stb., stb. — 
akkor önkéntelenül adódik a feltevés, 
hogy az ÜJ SYMPOSION körüli munka
társi és olvasói csoport még nagyobb, s 
ezzel a jó értelemben vett hasznosság, me
lyet a meglevő csoport szellemi formálása 
képvisel, még kifejezettebb is lehetne.

Ehhez azonban a főszerkesztő önzetlen 
segítésére, arra lenne szükség, hogy ön
tevékenyen — ki-tki a maga környezeté
ben s a maga módján — kivegyük ré
szünket a sok keserűséggel járó, de nem 
igaz, hogy eredmény t nem hozó .Jóstatás
ból” , szervezői munkából.
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Gyerekkorom világét, „világképét” az 
aitomistákéhoz lehetne leginkább hasonlí
tani, csak persze színes kiadásban: vilá
gom pontosan olyan volt, mint egy Rabu- 
zin-kép. Lehet, hogy éppen ezért szerelem 
a naivak közül legjobban Rabuzint. Szí
nes üveggolyók halmaza volt az a világ. 
Igen, kicsit patetikusan, mondhatnám így, 
az üveggolyó, a kLikker végigkísért egész 
eddigi életemen, Íróasztalomon most is itt 
van előttem, horgolt, fekete zacskóban, 
hét üveggolyó (hogy hogyan kerüLtek ide, 
mellékes), költői rekvizitáriumom jeies 
kellékei között, mint amilyen például a 
kalaptűre szúrt keresztes pók, s a többi: 

„Emlékszem rá, valamikor a kutyagumit 
is gyűjtöttem volna, ha eléggé keményet 
találok.” (Kassák)

A  magyarázat meglehetősen egyszerű; 
gyerekkoromban egyetlenegy szép, szabá
lyos üveggolyóm se volt, és a nem kielé
gül t vágyak apró szimbólumaként gurul 
egész életeimben utánam a szivárványszí
nű klikiker. A  tölgyesben szedett, és beto
non, házfalakon csiszolt nagy, barna, 
bütykös gubacsokkal játszottunk. Azóta 
már trafikokban árulják a szebhnél-szebb 
üveggolyót; nemegyszer megállóik és el-
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üv e g g o l y ó
lenőrzöm a felhozatalt. A  múltkor szerez
tem néhány gubacsat; egyik kis barátom 
szinte megveszedetit értük, talán még ve
lük is aludt...

No de most másról szeretnék szólni.
A  napokban otthon, Észak-Báeskában 

járva, örömmel fogadtam el harmadikos 
kis barátom „kihívását” : a hátsó udvar

ba mentünk üveggolyózni. Bársonynadrág
ja, szó szoros értelemben, tele volt szép 
üveggolyókkal. Mondom, Örömmel fogad
tam el a ..kihívást” , gondoltam, feleleve
nítem ismereteimet, no meg hát felszedek 
egy-két szép „szakkifejezést” , talán hasz
nukat vehetem egyszer verseimben. Soká
ig játszottunk, és a kisgyerek persze nagy
vonalúan megvert.

De a „szakkifejezések” sajnos el
maradtak. Egyetlenegyet sem tudott 
magyarul. Játék közben vég nélkül hadar
ta őket: „staki” , „srecko” , „rupa” , ,.drža- 
nje néma” , s a többi, a különösebbek nem 
is maradtak meg emlékezetemben. Ami
kor végül megkérdeztem tőle, tudja-e 
ezeket a kifejezéseket magyarul is, értet
lenül nézett rám, és gyorsan összeszedte 
golyóit. Szóval valami nem stimmel a hát
só udvarban, szivárványszínű üveggolyók 
koccanásától visszhangzó paradicsomom
ban. „Magyar szülök gyermeke, magyar is
kolába já r . . . ” , ismételtem magamban én 
is . . .

Az eset óta még jobban őrzöm asztalo
mon üveggolyóim, úgy bámulok színes, 
feslő belsejükbe, mintha valami csodát 
várnék tőlük.

A  múltkoriban a Szövetségi Tanács mun
kaügyi bizottsága, végre, napirendre tűz
te a munkanélküliség kérdését. Megálla
pították, hogy nincs világosan meghatá
rozott hosszú lejáratú foglalkoztatás-poli
tikánk, s még azzal sem vagyunk tisztá
ban, tulajdonképpen mennyi munkanélkü- 
link van.

„És most mit?” — kérdezte az ülés vé
gén (a Borba újságírója szerint) Slavko 
Zalokar, a bizottság elnöke.

A  JKSZ KV végrehajtó bizottsága is 
konstatálta nemrég, hogy a munkáselbo
csátás nem lehet a reform célja.

A  Szakszervezetek Szövetsége Központi 
Tanácsának küldöttsége pedig Nyugat-Né- 
metországban járt, hogy az ottani petal- 
baraink, bocsánat: „vendégmunkásaink”
(ahogy újabban nevezzük, csodaszép eufé- 
miáyal, gazdasági emigránsainkat) életkö
rülményeinek rendezéséről tárgyaljon a 
német szakszervezettel.

Igazán szép és üdvös, hogy minderre 
végre sor került. Mert csakugyan időszerű 
volt már a kérdés, hogy „és most mit?” , 
ugyanis csak a tavalyi év folyamán 120 000 
emberünk lett külföldi „vendégmunkás” , 
s idehaza mégis kb. százezerrel kevesebb 
dolgozó volt a társadalmi szektorban, mint 
1965-ben. Holott mintegy százezret nyug
díjaztak is.

S csakugyan aktuális volt már a politi
kai konstatáció, hogy a munkáselbocsátás 
nem lehet a reform célja, mert a kapita
lista Olaszország, a frankoista Spanyolor
szág és a salazani Portugália után a negye
dik helyet foglaljuk el Európában a mun
kaerő-exportálás terén: körülbelül (mit
nekünk egy-kótezer, esetleg tízezer em
ber!) 250 000—300 000 munkásunk keresi 
külföldön a kenyeret, hajtja a hasznot a 
kapitalistáiknak, s küldi haza bankjaink
ba — ha küldi — a valutát.

És csakugyan ideje volt már, hogy út
nak induljon a szakszervezeti küldöttség, 
ugyanis mi voltunk az egyetlen állam 
Európában, melynek kivándorolt munká
saival szemben Nyugat-Nómetor szagnak 
nem volt semmilyen hivatalos kötelezett
sége a szociális és egészségügyi biztosítást 
illetően, s ezért például hazaküldözgette 
orvosi felügyelet nélkül kiengedett tüdő
betegeinket stb.

E sorok írója nem tartozik azok közé, 
akik állítólag kizárólagosan ún. absztrakt
morális nézőpontról tekintenek a szocialis
ta munkanélküliség jelenségére. Alulírott 
respektálja mindazokat a gazdasági logika 
szülte indoklásokat, melyeket az újság
íróktól és „kis” politikusoktól kezdve egé
szen a Szakszervezetek Szövetsége volt el-
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..é s  most mit?"
(R E F L E X IÓ K  A S Z O C IA L IS T A  
M U N K A N É L K Ü L IS É G R Ő L )

nőkéig, Svetozar Vukmanovié elvtársig 
hallani és olvasni lehetett az elmúlt más
fél-két év alatt. így pl. tudja és vallja, 
hogy a reform megvalósítása érdekében 
csakugyan meg kellett szabadulnia azoktól 
a „holt brigádoktól” , melyeknek jelenléte 
fölött, mint azt egy újságíró mondta, gaz
daságunkban két álló évtizedig szemet 
hunytunk; azzal is tisztában van, hogy 
meg kellett nyitni a határokat a nnunikaerö- 
fölösleg előtt, mert ez volt az utolsó „sze
lep” , melynek köszönhető, hogy a munka
nélküliség nem vált kritikus politikai 
problémává. Az sem vitás előtte, hogy a 
kedvezőtlen kvalifikációs struktúrát és a 
munkanélküliséget a kapitalista Jugoszlá
viától örököltük, s hogy a foglalkoztatás 
terén, a régihez 'képest, szép eredménye
ket értünk el (1939-ben 1 015 697, 1966-ban 
pedig csak a 'társadalmi szektorban, 
4 195 645 foglalkoztatott volt). Alulírott azt 
is méltányolja, hogy a jelenlegi több 
százezer munkanélküli jobbára faluról, a 
szakképzetlen mezőgazdasági munkások 
közül került ki, s hogy a gazdasági világ
versenybe bekapcsolódni igyekvő gazda
ságunk — mint J. Brkié írta — „nem le
het szentimentális” , ha a közeljövőben az 
egész ország anyagi gazdagságát radiká
lisan magasabb szintre akarja emelni stb., 
stb.

Néhány kérdésre azonban nem tud ki
elégítő és megnyugtató választ adni e gaz
dasági logika. Például az alábbiakra:

— Miért volt eddigi „hosszú lejára tű” tár
sadalmi-gazdasági tervezésünk annyira 
„rövidlejáratúao” szűk látókörű, hogy le
hetővé vált majd félmillió ember mun
kaerő-fölösleggé válása?

— Miért maradt káderpolitikánk minded
dig a hangzatos deklarációk szintjén, 
miért nem váltak a szép programelvek 
törvényerejűvé a vállalatok alapokmá
nyaiban: miért van a munkanélküliek 
között 50 000 szakképzett és magas 
szakképzettségű dolgozó is, holott egy
re, és joggal, a kedvezőtlen kvalifiká
ciós struktúrára panaszkodunk?

— Miért volt akkora dilettáns összhang- 
tatanság művelődéspolitikánk és a gaz
daság káderszükséglele között?

— Miért vagyunk olyan nagystílüék az 
egyetemet végzett szakemberek külföld
re vándorlásának tolerálásában, azok
ban az esetekben, amikor nem a mun
ka nélküliség, s nem is az országos át
lagon aluli életszínvonal miatt emigrál
nak, hanem hogy tőkét szerezzenek? 
(Csak Nyuga't-Németországban 300— 400 
orvosunk van, akiknek föltehetöleg 
itthon is lenne mit a tejbe aprítaniuk, 
s akiknek képzésére, mondani sem kell, 
milliárdokat költöttünk.)

— Miért késeit ilyen sokáig a szélesebb 
körű társadalmi akció a munkanélkü
liség problematikájának nemcsak meg
oldása, de még a felmérése, tanulmá
nyozása terén is?

— A  gazdasági hasznosságon kívül van-e 
valamilyen igazolás arra, hogy százez
reket küldünk vagy engedünk a nagy
világba pecalbar-tarisznyával (hogy ta
nítjuk ezentúl iskoláinkban a régi, ka
pitalista Jugoszlávia „pecalbaríádá- 
ját” ?) azért, hogy holnap nekünk, itt
hon maradottaknak még jobb, még 
komfortábilisabb legyen életünk, „ern- 
berfölöslegtőr megszabadult gazdasá
gunk révén?

— Milyen erkölcsi platformról adagoljuk 
fiataljainknak a marxizmus alapisme
reteit a kapitalizmus értéktöbbletéről, 
extraprofijáról, exploatációjáról stb., 
ha ugyanennek az exploatációnak mi is 
szállítjuk az emberi erőt, százezreket 
dobva ki Nyugat emberpiacárta?

Tudom, hogy most elsősorban és nagyon 
gyorsan nem ezekre a kérdésekre kell vá
laszt keresni, hanem arra, hogy „és most 
mit” , hogyan tovább, miként lehet kilá
balni a jelenlegi helyzetből. Ezt részben 
már meg is tette a Szövetségi Munkaügyi 
Titkárság titkárhelyettese, Svetozar Percov- 
ski (lásd a március 13-i Borbát). Mégsem 
fölösleges talán elgondolkodni a fentiekről 
is. Megéri: társadalmunk legégetőbb, nem
csak gazdasági, hanem eszmei, erkölcsi, 
emberi problémájáról van szó.
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