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életben maradni 
A péCsi Jelenkar (1967 oktáber) Fo'1уо- 

~rat-isze¢вlléifáben a , јsDOпnsmádos onsz іgok- 
ban" műiködő  magyar  i,rz^odaLnli folyóira- 
tokkal foglalkozik, és ,néhány egészen kü- 
lönqs rádan nnegfqgalanazott mondatot 
vesztegelt folyóдra:t•uakra 1s. A :szerle szer- 
гоје , Тахаег  Ernő , bizonyos azimlтátiáиal 
említi, hogy „az Űj Sympo~ion napjiaiink 
egyetlen ikövetkemetesen аплааруа•rde ma-
gyar iiirodalaavi 1a,pia". A :kövе tkező  mon-
datban, talán aaert .,aköиetkeгetesen avan.t- 
garde",  a  Tap szeLleméről iazft топдЛа , hogy 
annak • .lényege ,а  Iszemlbenád•lás aniniden 
hagyoanányossal és hitvataloss' а1". Ha így 
van, akkor valóban ki,vdteles eliusmené;smek 
kell  fogiacbnurik.  hiszen ez ,nemCSak  a  iszán- 
dékbó'1, az előzetes hozzááll!ásból ltűaniifk ki, 
hanem az are!dmién.yekb ől, a megпralótsítás- 
bál iiis. Taxner Exчnő  viszoant ennék a Iszem- 
benáll "asn•ak az eredmén.yét már anásiként 
miinősdti. Azt mond.ia, ez ,.adavezet, hogy 
heves eanénynyilvánítálsali gyakra•n éles 
elllеavtéNibe kem+ülnek a magyiarországi Кrliti- 
kali g.yakor.lattаl, aőt a marxizmiws 'e'lrcnёle- 
tével its". Tehát az  tTj 'Sympagian fbőrek- 
vése, az iaz initellektuális igény, ат>rivel fe1- 
1ер , lény egáben  egy  következetes aиant- 
gatrde !szellem érvényes гtése, Csakhog.y, siaj- 
na, ezzel iszembékerül „a anagyаrország.i 
krhhltlilkali gyakorlaittad", amliből egyenesen 
köóveltke~iik, hogy ,,a  marx'iznsus elméletbé- 
ve1 1is".  

Taxner Ernőnek iez  .a .v1"elemény:e nem 
ig еdі 11'lІб : valólszúinűdeg ‚Ja magyaror- 
szágti ktrirtikai gyakorlat" képvlis еlоl is igy 
véfiékedrnek, hiiszen ak 'a :pгЭiori maxxiistJ&k, 
nili  pedig, akiknek gyakarLata nem ieg.ye гlik 
az övékével, természetszer űleg nem va- 
gySUnk azok. 

Tehet  mean Taxner Ernő  пгаlеапéп,уе  ér- 
dekel moslt, hanem az  a  ‚јtбvев  budat", az 
az „liid•edló,gia",  as-ni  még rnHlndig anech'aná- 
kwsan  az  egyetlen igazság egye,dü'11i 1ёidjo —  
ggsultságát kбveteli, éis megkövebeцi. ltcrmé- 
szetesen azt is, bogy a véleményekbіem ne 
legyenek kü'1öanbségek, is külёnбs'en ne  ii-
gymn azeméllyes vélemény,  hiszen megvan 
és mindenre érvényes a hagyományos és 
hivattaloas іvёІешёлу . 

Mildenesetre egy  dolgot •tisz•táznti kell: 
benndínket eig.yáflUailán nem zavar, hogy vé- 
leményeink nem azonosak ,aa ma.gyaror- 
szágli kriltikal gyakoтlat"-ёval, nnliа t ahogy 
az sem za'Tairna, ha ies'etleg 1 э izon.yos véle- 
nrvényeink  azonosak volnának, hiszen  ha 
nézeteink дтаrvnak, 'akkor 'azok iszemilléle- 
tünkből kiiпгetkeznek, vagylils 'a nlézotiiink 
aaili magunk ',sagynnk. mert osak  igy  vafló- 
sítha і pulk meg ralga іtartásІыnkat. Azt je- 
lenti ez, hogy ,nézeteinket seanar иféle más 
gyakorlat nem minősn1thebi, clsak a гna- 
gulniké, és legke,vásb'é sem valaanliféle szem- 
tteeitdtt hivatalos gyakorlat. Hliszen nn]ind- 
adidig, amí g nézeteink mögött aver ál'11un.k 
teljes  énüakkel, sennaniféle 'alalpvet ő  snlinо- 
sшbdsa+e nincs ;lehet őség. lies ha ott áШLunk, 
an  eltérések емв  ,а  különlbségek, vagy  an  eset-
leges azonasságdk, csak :farmálisan mon- 
dann,ak valamit га  1ény еygrőll; a 9léhayeget a 
szeanЛféLet teJijes emberi anlgazsált ѕágában 
kell kerisni. Vagyis •egy  ,;lap .szelLemének 

Вényagét" osak ibelülmől, a Lalp iszeцemánek 
regéгltéáéből  kiindulva lehet regítélni, 
rent  ldviilr&1, ia hiuvatallos 'és hagyományos 
szeщ oatliálbód, •asak formáillis "vtéletekelt le- 
het  hozni. 

EzéTt tartom már eleve teljesen sem- 
misnek Taxner Finnő  ,asдt"-jёt, nyiszeirlint, 
ha ,ellentéltlьe kenLilfkik a mag.yanországi 
kritikai gyakorlatitali, ellentétbe kerülünk 
a marкizmus elméfletável i is.  

Az Új Symlpo.slion knitiikai és tiro:dal•om- 
szerLédetének, áLtalLában eLanéleti megmyil- 
vániulá'sainak,  nem a h'étkiiznapi ltaktiká- 
гá'ssal :megterhelt, hivatalosan és hagyo- 
mányasan sz,emtes;1tett goadolkodás az 
aliapja, hanem a marxfvzmшs fi1'ozófiáján:ak, 
mint  alapvetően  kritikai fíiiozÓtlának az 
értelmezése. Ѕzembenáll'ásunk tbehát nem 
indлxlatotkból és szenцedél.yekből követke-
zik, hanem egy konkrét „'harcn'ak" a vállla- 
lásábó'1, rely haronak az elméleti éts igon-
dolati alapja sok esetben egybeesik шndu- 
lataimik!ka1 és aze¢vvedélyelinkkel. Semxni 
sem annyira :szent és séirthetetlen, hogy 
egy „fentelbb" се1 érdekében ne kelljen 
szembeállni vele; ,mlinden Létező  feljiogosít 
a bдirálaitra. A társadalmi :krlit•ikára élppúgy 
árvén.yes ez, mint az irodalmi bírálaitra. 
Nem иolnánk becsületesek, ha an  liroda-
lom bizonyos  jelensigei mdllledlt szó nélkül 
meninénk ei, •és legkevéslk>té sem volnánk 
azok, ha ,bnnálaM1л.unk ás ,szenцbenáll•ásutn,k 
nem egyénisétgünik és ragatartásunk elkö- 
telezettségéből köплetkszne; ami mellett е'1- 
kötelezettгk vagyunk,  an  egy  minden je- 
leaségre, műre és allkotóra émvényes kri-
tikai  praxis. 

Tudor,  nihilizmussal vádalhatnak. Én 
pedig, I~jnдborir Tatdli ćra hlиatkozva, vál- 
lalom a vádat: ,,Ment a forraida].már is mint 
fanraldalmár, az ifjú is mint dfjú, hogy 
úgy romldljiufk, Yer.шlélszetszerűen  nihilista". 
A fiarnatl'aQmár és az dfjú lázadбs,a, sévolte- 
ja, aтihfi'llizпnusa  tragikus vágű , ha határo- 
zoitt réti nélküld egzaltáCióból er,ed. , Ezért 
az itttiúságat és a forradalmat nem етде - 
Кёlhet7 oibi:ektвven minden nihilizmus. 
đket . ., csak az a milvillisba еrde:kli, aki 
életben marad:' (Z,jnzb!omh;r Tadi ć : Pore- 
dak fl tsloibodta, 75-76. a.) Tehát az a szem- 
benállás, emit vállaliok, бs amire 'а  1ёtező  
jiogobsít fel, nem a Ipuszta regseannnlisntésre 
töreksгдk, és Іe,gkeиésbfé sem iarra,  bogy 
blrij]jata (rombolása) mögёtt lэuszta és be- 
töltetlen ű r, isivatag keletkezzen, han'enn 
egy olyan szabad tér, amelyet a követke-
zetes  munka és harc tölthet osak be. E: 
s:zemlbená l'ás lényege az,  bogy  kapcsola-
tot  teremt és kapcsolatot i tart  fenn a vízi- 
ók, a lát,omá':sak, az álmok é s a szabad tér, 
az elet közőtt. Minden  farnad'almámra és 
minden 'ifjúra .a 'legdбntőbben jellemző , 
hogy álmodn:i akar és аlах>Iodnli tud. 1J:s 
ezért a közvetlen jövő  jellemzi ia [i'eLen- 
ben végzett anunkáját. Vagyis faz, hlogy 
cilia van. A r.envén.yekről és az álmakról 
való lemonidás a nszűkös,  jelent érdekek cé1- 
jábál legkönn.ye;bb £ormájában meghansomu- 
1'ás, ia legsúlyosabban ;pedig гingylLkosság. 
Szerbená4láswn;k Csak úgy Qihet érvényes, 
ha .jövőbe vetített  cilia  is  dundaantentuma 
van, vagyis ha nertni  puszta egzallitádió é:s  

romantika, bár nyilvánvalóan sohasem le-
het mentes az egzaltációnalk és a roman-
tikának :bizonyos formáitól, mert :ahhoz, 
hagy юs'elekedhessümk, mennünk kell  61-
mednđ .:is •ennek a iszembenállбsnak a célja 
nem a következetes avantgardizmus vagy 
a !kisiérleltezéг  alantas farmaiá, 'és nem is az 
biđtosít számára érdekességet, hanem az a 
nyit töirеКv!és, hogy a dolgokat megne:vez-
ziilk, 'hogy a jelenségeknek — els ősorban a 
művészet és az Irodalom jelenségeinek —
a lehető  legpontosabb iegye+it találjuk meg. 
Teranészeites, hogy a szembenállásnak tilyen 
formája teszi lehetővé ,számunkra, hogy 'le-
szánnoljnnnk ,mú.ndennemű  „hivatali g,omdol-
kadással" :és dggm'atüzmiwssal, hogy ezzel 
szemiben egy következetesen iszabadság-
igényű  és nn'agatartás-köцpontú, tehát na ~o-
jalilban etikai irod'alomszem!lélletet alakít-
sunk ki. Tehát hogy , ;életben maradjunk". 
Ternn!észetes, hogy :ez a magatartás nem jár 
veszély  is  keserűség, tévedes és nehézség 
nőikül. Hiszen az „iietben nnaradá!s" min-
dlig a veszély és a keserűség vállalása. Ez a 
legikiaeiblb arizikw, amit 'v iilalntink kall. 

sartre az annyit emlegetett a Temps 
modernes ibeköszönt ői•ében ívta le 'a kö-
vetkező  gondolatot: „Az író szituációban 
van a korában: minden szó visszhangot 
kelt. A hallgatas is." Ez azt jelenti, hogy 
az írónak vállalnia 'kell 'az íróság, az al-
kótiva-litezés szégyenét. Mert megbilyeg- 
zés az író foglalkozása, hiszen iaz a hát-
ránya, „hogy ,n дnasenek egzakt ismeretei 
és lehetetlen számára, hagy ismereteit 
közvetlenül hasznosítsa". (Цj ubonэf г  Tadić , 
i. m. 205, o.) Az >tró iszava és hallgatása is 
visszhangot kelt, állítja Sartre, ami így 
m'agában isemmiképpen :sem 'igaz, hiszen 
ez .a visszhang ritkán 'egyideijű  a kimon-
dntt szóval, vagy a vállat hallgatással; 
Sa гtrе  némate csak akkor jelenlik meg előt-
tünk teljes кLimenmiójában, ha ,.hozzákép-
zelijük", „ibelavésaük" azt, boigy ,;az író 
szituációban van a korában•". Mi ez a szi-
tuáció? S'emmiképpen sem lehet azonos az-
zal, ami körülveszi az írót, esem azokkal 
a táпsadaĐmi vagy ideolólgi:ai vagy sz ехuб -
ik szabályokkal, amelyek hivatalosan en-
gedélye.zettek vagy tiltottak, és legkevés-
bé sem azzal, ami .általában érvényes, te-
hát :semmivel,  and  nem személyes. Ha ezt 
regértettük. •akkor világossá válik, hogy 
honnan származik a rizikó. A szituáció te-
hát az alkotva-lé;tezés .maga: a szemben-
állá,s es 'a s7izrikó, az ár-ellen-magatartás, a 
„mérelgfog"-atandard, aminek csak akkor 
van értelme  Is  létjiogюsultsága, ha célja 
van, :tehát ha twdatois, ha nem a vak iszen-
vedély a matosh a, Ez azt jelenti, hogy az 
értelme a !szabadságiban van. 

Nem az is célos, hogy Taxner Ern őnek 
bizonygassam, miben marxista .az. 1 Уј  Sym-
posion iszelleme, .eléig„ ha magatartásunk 
és iszemléletшnk alapveitő  j'elіemvo.ná!sаLra 
felhívom •a figyelmit, hiszen nyilván szá-
mára is ,semmis az. iaz ítélete, hogy véle-
ménynyjlvámátásaink „gyakran éles elilen-
tébbe 'kerillnek a magyarországii kritIkal 
gyakorlatital, sőt 'a marxizmus elméletével 
is". 



„a különös személyiségg fényege nem a szakálla " (Marx) 
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tolnai Ottó 

guevara 

Iepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
Lepratelepek 	 a Nap 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 elé emelem halotti maszkod 	 forradalmak 
lepratelepek 	 (akár Picassóék idejében ismét 	 forradalmak 
lepratelepek 	 divatosak az egzotikus maszkok) 	 forradalmak 
lepratelepek 	 még életedben öntötte valaki 	 forradalmak 
Lepratelepek 	 mint borbély beolajozva szakállad 	 forradalmak 
Lepratelepek 	 színes papirosból sodort tölcsért dugva orrodba 	 forradalmak 
lepratelepek 	 „lélegezz 	 forradalmak 
lepratelepek 	 asztmás 	 forradalmak 
t.epratelepek 	 Proust rokona" 	 forradalmak 
lepratelepek 	 s elhajította valahol 	 forradalmak 
lepratelepek 	 a puskapor-mitesszeres narancshéjat 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 az új cubai bankjegyeket emelted így 	 forradalmak 
lepratelepek 	 a Nap elé 	 forradalmak 
lepratelepek 	 majd félméteres szivarral ujjaid között 	 forradalmak 
l;epratelepek 	 aláfirkantottad őket 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 C H E 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 

	

valóban létezhet szebb valami a világon 	 '1 lepratelepek 	 forradalmak 	•'- 
lepratelepek 	 a még sz őlőszemként áttetsz ő  új bankjegyeknél 	 forradalmak 
lepratelepek 	 kívánhat ínég mást is egy ifjú forradalmár 	 forradalmak 
lepratelepek 	 úgy firkantani alá sz őlőszemként áttetsz ő 	 forradalmak 
lepratelepek 	 új bankjegyeket mint ahogy vécéfalakra 	 forradalmak 
lepratelepek 	 írunk disznóságokat vérrel parolákat 	 forradalmak 
lepratelepek 	 kátrányos palánkokra 	 forradalmak 
lepratelepek 	 C I-I E 	

forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 sztrippedből csak egy kockát szeretnék kivágni 	 forradalmak 
lepratelepek 	 üres pénztárcám rejtett reteszében 	 forradalmak 
lepratelepek 	 lejárt sorsjegyek között őrizni 	 forradalmak 
lepratelepek 	 ahogy aláfirkantod a még meleg b őrként piheg ő 	 forradalmak 
lepratelepek 	 bankjegyet 	 forradalmak 
lepratelepek 	 C LJ E 	 forradalmak 
lepratelepek 	 G 	 forradalmak 
lepratelepek 	 mert Te többé már nem firkantasz alá 	 forradalmak 
lepratelepek 	 szőlőszemként áttetsz ő  új bankjegyeket 	 forradalmak 
lepratelepek 	 mert Te többé már nem firkantod alá 	 forradalm ~~s 
lepratelepek 	 új forradalmak új bankjegyeit 	 forradalmak 
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lepratelepek 	 CH E 	
forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 de zuhanásodban 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 madár röppent félre a kékkel 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 madár röppent félre a zölddel 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szemedet még egyszer puhán átfogta 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a Nap fehéren izzó abroncsa 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a vízjegy 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a vízjegy 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak szakállas vízjegye 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 lőtl 	 forradalmak szep een 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

Iepratelepek 	 szakállas Gioconda 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 lepratelepen vájták csónakod 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 lehettél volna Schweitzer utódja 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 béke Nobel-díjas 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 építhettél volna orgonát 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 leprazsibbasztotta ujjaknak füleknek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 oroszlánarcúak hadseregét vezérelhetted volna 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 poklosok cukornádbotos marsallja 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 most hogy kurta játszmádat elemzem 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 mert szerettél sakkozni mint Lenin 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 látom bobyfischeri önfej űséggel nyitottál 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 léptél le a tábláról 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 lépkedtél végtelenné szélesedő  egérutad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 fekete kockáin 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 új dimenzió 	 forradahnak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 hegyeivel dzsungeleivel a kontinens volt 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 parafával bélelt cellád 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 kinin-pilula a madeleine-süteményecske 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Vinteuil szonatináját géppisztolyok játszották 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a halál kontinentális dimenziója 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 áldozatfelmutatás a zöld kontinensen 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 bárány 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 csorog szakállamon 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 felhőkarcolók ablaktörlőrongya 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 mindenségünket mázoló piktor meszel ője 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 
lepratelepek forradalmak 

	

lepratelepek 	
kifűrészelt szabadságfáink gyökere 

szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 ugrabugra állatkáival szénbepréselt páfrányerd ő 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

Iepratelepek 	 szakállközpontú költészetem fekete fáklyája 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Whitman Fűszálai 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Marx—Engels—Lenin szőrzetének bírálata 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	a forradalom a 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalomban propagandaügyi minisztere 	forradalmak  

	

szakállad 	 rr  lepratelepek 	 gyulladásban levő  zápfogaim gyökérzete 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak  

	

lepratelepek 	 forradalmak 
~ 

	

lepratelepek 	 szakállad 	 forradalmak vérző  szögekkel veri át a földet 

	

lepratelepek 	 talpunk 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 menekülnék 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 versem célegyenes kanyonjából 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 di  fenn már csak dögkeselyű-pallók 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Ho Si Minh állán árvalányhaj 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Mao nem fogadott 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao 	forradalmak 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a szőlőszemként áttetsz ő  új bankjegyet 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 leprabacilusok mintázzák 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 a hamispénzverők ezt is tökéletesen utánozzák 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 kukoricaszemekkel szórják nevedet 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 kihalt terek mohó galambjainak 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 C H E 	 forradalmak ; 

	

lepratelepek 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 csillagos sapkád alól 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	 Metro—Goldwyn—Mayer oroszlánja ásít 	 forradalmak 

	

lepratelepek 	á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á 	forradalmak 
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lepratelepek 	 forradalmaid matinéja felért egy westernnel 	 forradalmak 
lepratelepek 	Van Gogh rajzolta bakancsod John Wayne csizmájával 	forradalmak 
lepratelepek 	gombóstűkkel átvert klottszíved tenyerém acéledényében 	forradalmak 
lepratelepek 	 kínálom 	 forradalmak 
lepratelepek 	 tik-tak-tik-tak-tik- 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 a szőlőszemként áttetsz đ  új bankjegyben 	 forradalmak 
lepratelepek 	 megszakadt a vörös fonál 	 forradalmak 
lepratelepek 	 ^ u _ C 	 forradalmak 
lepratelepek 	 l Гl G 	 forradalmak 
lepratelepek 	 de sztripped végnélküli 	 forradalmak 
lepratelepek 	 vak rapszódoszaid az estlapok forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 I P ' O I ~i 	 forradalmak 
lepratelepek 	 hát kezdődjék a karnevál 	 forradalmuk 
lepratelepek 	 prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 	 forradalmak 
lepratelepek 	 csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa=csa-csa-csa 	 forradalmak 
Iepratelepek 	 ott jön Camilo 9ienfiegos (astro után a legnépszer űbb, 	forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 O P 	 forradalmak 
lepratelepek 	 mint láncon a medvét Bakunyint vezeti 	 forradalmak 
lepratelepek 	 coca-colás üveg körül ropják a táncot 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratlepek 	 C S a' C+ S a' c S a 	 forradalmak 
lepratelepek 	 Bayron biceg a ritmusra 	 forradalmak 
lepratelepek 	 „Végtelen módon egyszerűsítettem politikámat 	 forradalmak 
lepratelepek 	 — minden uralkodó kormányt gyűlölök." 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 Póznára mászik 

Anacharsis Klotz Trockij és Gracchus Babeuf 	 forradalmak 
lepratelepek 	 a Malraux-hősök a nyilvánosházakban az đmpotenciáról 	 forradalmak 
lepratelepek 	 meditálnak 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 Castro tévén nézi a karnevált 

lepratelepek 	 Jesus Menandéz szárnya kereszt alakú 	 forradalmak 

lepratelepek 	 püspökfalatjából konfettit permetez 	 forradalmak 
p 	 sárkánygyeplđjét Naphoz kötötte 	 forradalmak 

lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 Joše Antonio Echevarria 	 forradalmak 
lepratelepek 	 és ott jön a sok-sok szép halott gerillalány 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak. 
Lepratelepek 	 Guevara már megint sehol 	 forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	 pr^r^rrrr rrrrrrrr r rrrrrr r rr-r 	forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
lepratelepek 	csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa 	forradalmak 
lepratelepek 	csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa-csa 	forradalmak 
lepratelepek 	 forradalmak 
leprat.elepek 	 VEGYETEK R E M I N G TO N 	 forradalmak 
lepratelepek 	 BO ROTV A K ÉSZ LETET 	 forradalmat 



mikisz 
theodorakisznak 
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kislányom: gorogország 
C 
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lassú e kezdet 
de talán felgyorsulok 
ha sг~eпnélyeden sikerül 
túljutnom 
arra terelve aszót 
aki itt él velem 
ebben a házban 
kislányomra : gőrőgországra 
még gyerek 
s számomra csak sakkor létezik 
ha felébred és sírni kezd 
olyamkor azt mondom neki 
aludj görögarszág 
kis gőrögorszag 
éhetetlenem 
és a sarokba vágva a gitárt 
mellyel fölébresztettem 
fel!kapva dühömben egy újsá,got 
egy légy után csapok 
mely sekáig ott ált 
tiszta homlokán 
porcukros szenüld'ükén 
mert fügét evett 
és citromlét ivott rá 
míg a rádió azt bömböite 
bogy vietnám vietnám 
mi oda készülünk mikisz 
tolnaival aki a mi prófétánk 
s aki költő  de valahogy csizmás 
s szakálla alatt a mellén 
pokolgépet hord 
melyfet csak egy asszonynak 
mutat meg néha már 
az ágyban mikor beesteledik 
és a гád'iók biimbölni .kezdik 
hogy vietnáan vietnám 
na és ez a tolnai mikisz 
Olyan az utóbbi napokban 
mint akinek a seggét besózták 
erővel menni akar 
még mielőtt 
megérkeznének 
az undok szobrászok 
s kőbe nem faragnák 
csempe orrát 
visszeres bal lábát és a szárnyait 
a szárnyait mikisz 
s ki nem tennék a térre 
az ártézi kút mellé 
az örmk mozdulatlanságba 
vajdaságban 
ahol ha mi ketten 
megindulunk az uteán 
szakállasan 
az einb erek összesúgnak 
hogy jönnek jönnek 
a fasiszták 
és a sarki rendőr 
szorít egyet 
zsebében a noteszán 
őt is te gyújtottad lángra mikisz 
tolnait 
meg che guevara a nyugtalan partizán 
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tudod meglőtték 
mikor kidugta feJét 
a lábuk között 
te gyújtottad lángra 
meg a пévtelen katona sírja 
fenn az avalán 
meg az az egy-két hízott 
aki meghízva benne 
talán sohasem fér ki már 
Кőltői műhelye ajtaján 
míg a rádiók azt bömbölik 
hogy vietnám vietnám 
meg a többiik 
abban a városban 
akik titkolják 
előle a jelszót 
mellyel beléphetne 
negyvexmégyes csizmájába 
kislányával 
mint egy súlyos barna 
fegy'prrel nyakában 
mikor beesteledik 
és a rádiók bömbölni kezdik 
hogy vietnám vietnám 
cle a légy ily magasra szállt 
sehogy sem értem el a plafonon 
a csillár rúdján 
míg gőrögoгszág hangosan 
visített a pelenkák között 
az éhségtől és szennytől alatta 
természetesen 
s hiába mondtam 
a húrokba tépve 
aludj el aludj el 
görőgország csendesen 
hogy muаkába foghassak 
gürögország hogy híressé 
tehesselek ezen a főldőП  
legalább oly híressé 
mint vietnám 
hiába beszéltem 
a két mozgó pálmafának 
a két háborgé tónak 
a tarajos tengernek alatta 
gőrőgországba már nem lehetett 
többé belefojtani a sikolyt 
a mellemre vettem hát 
nem maradt más hátra 
és megindultam vele 
körbe-körbe 
ebben a szobában mely a börtönöm 
fogatlan szájába nézve 
melyben a vörös nyelv 
mint egy tíízoszlop 
úgy mozgott és hajladozott 
és azt mondtam csend 
cseeeeeeeeeeeeeeeend! 
gőrögország 
hisz oly fáradt vagyok unott és beteg 
csend n-ért elmegyek 
elmegyek és magadra hagyJak 
azt mondtam 
aludjál el gőrögország а ludjál 
aludjjál kis görögiтszág 
mert odaváglak 
és rád tiprok 
miközben egyre jobban 
szorítottam mellemre 
esteledett 
a rádiók bö-mbölni kezdték 
hogy vietnám vietnám 
a kőházak ablakaiban 
fények gyúltak 
inMlyeket rajtam kívül 
senki más nem Iátott 
és ez olyan volt mint egy jeladás 
az őszi alkonyatban köd szitált 
s görögország váratlanul elhallgatott 
karjaimban a kis dundi 
kezével erősen szakállamba csimpaszkodva 
az enyémbe 
aki egy gitárral 
felébresztettem 
mely most törötten hever a sarokban 
néhány közönséges akkorddal 
mint c-e-g f-a-c g-h-d 
és ismét c-i-g 
tonika szubdonuináns domináns 
és ismét tonika 
mint visszatérés egykoron a földbe 
néhány szóval 
mint kenyér só víz 
egyszóval azeletemmel 
csak a légy mikisz 
mit is akarok még mondani 
ez a légy elég magasra szállt 
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menjetek autóbusszal jöjjetek vonattal 
és ha vonattal mentek el vissza ne jöjjetek 
autóbusszal jöjjetek vonattal 

I  

CASSlUS CLAY 

akkor lett ismert amikor a ringben sonny 
listonnal találkozott miamiban a rendezvényen 
40 000 néző  vett részt a százkilós clay belé-
pett a ringbe és a sarokból becsmérelni kezdte 
ellenfelét listont ütött az órád csúnya vén 
medve úgy kikészítelek hogy behúzott farokkal 
fogsz elmenni clay huszonkét éves volt fogd be a 
pofád taknyos üvöltötte a tömeg és üsd ki azt a 
vén medvét clay önteltségének nemi volt határa 
a legerősebb vagyok nézzétek milyen szép vagyok 
ilyen mint én még nem volt nagy nehezen 
ültették le a székre és feladták rá a kesztyűt 
a küzdelem megkezdődött liston volt a favorit két-
szer igen könnyedén legyőzte pattersont és biztos 
hogy nem ijedt meg clay nevetséges sértéseit ől a 
prognózis 10:1 volt a hetedik menetben pedig 
liston a vállához kapott a fájdalomtól összecsuk-
lott és félrehúzódott a sarokba mindenki üvöltött 
hogy le volt fizetve és a bíróság floridán pert 
indított ami semmit sem bizonyított be clay fölényes-
kedett a következ ő  találkozón le fogom győzni a 
kilencedik menetben 

elsőnek a csehek kezdtek vas- 
ráfokat használni a kerekekre érthet ő  
hogy ezeket a nehéz teherrel megrakott 
ormótlan kocsikat több lónak kellett 
húznia 

ALMA 
I 

đntöm a vizet a galérából 
és jőn Mirko 
cos' te fa 
no te veti the xi fini 
sta gales veccia 
moniga 
mai timinier 

és megnézem 
Os  valóban 
a pajolak úsznak 
és a pagajok sincsenek többé 
eltüntették a pateracot 
és a sarokvasakat is ellopták 
azok a pulaiak 
és fáj a derekam 

alma 
alma az egész 

mondom 
KONC József fordítása 

II 

Karlovacra érkeziink 
és arról tárgyalunk 
hogyan játszhatnánk 
man to man 
két centerre 
vagy keresztbe 

és Guatónak új supergje v an  
és meggyulladnak a lámpák 
és mindenkinek megvan a száma 
és Škinko fantasztikus back 
és time-outot kérnek 
de senki sem tör be a mi zónánkba 
és mілd a koslabdánk szűzgól volt 

és a második félidőben megjön Agata néni 
és mondja 
óóó 

óóó milyen elégedett vagyok 
és jön Lila néni 
és mondja 
óóó 

óóó milyen elégedett vagyok 
és jön Olivieri 
és mondja 
ÓÓÓ 

óóó milyen elégedett vagyok 
Derin 
Camerlengo 
siora Pesaro 
és mindannyian le-föl mászkálnak a tribünön 
és énekelik 
óóó 

óóó milyen elégedettek vagyunk 
és te 
elégedett vagy-e magaddal 
kérdeznek 
amikor outot dobok a labdával 

és  elgondolom  

világos 
elégedett vagyok 
világos hogy elégedett vagyok 
óóó 

óóó milyen elégedett vagyok 

a végén kérdezik t őlem az újságírók 
miért veszítették el a mérk őzést 

alma 
alma az egész 

mondom 
BATI KONC Zsuzsa fordítása 

MOZI  
L'attachement á une réme pensée 
fatigue it ruin 1'esprit de l'homxne 

Pascal 
Nem lesz időd 
nem lesz időd 
időd nem lesz 
nem lesz 
nem lesz időd 



Szeretném, ha Tomaž Šalamun verseit mindannyian olvas-
nátok. Mindenkinek külön-külön egy levelezőlapot szeretnék 
írni, rajta egy verssel. Vagy kávébarna márványlapokkal ki-
rakott árkádok alatt a szembejöv őt például ilyen sorokkal fo-
gadni: „el fogunk távolitani egynéhány buta számot / hogy 
végül is lélegezhessünk". Ha azt kérdezitek t őlem, miért tet-
szenek nekem ezek a versek, vagy miért örülök nekik, furcsa 
lenne válaszom.. Sokan 'azt mondják, hagy .ezek nini is versek. 
Egyszer-kétszer elolvassák, és máris fejb ől tudják őket. De 
nemcsak tudják, hanem olyan egyszerűek, hagy —úgy érzik 
— bármikor maguk is szerkeszthetnek ilyet. 

Éppen ez az. Ha felütöm a költ ő  Poker című  verses-
könyvét, és bárhol olvasni kezdem (valójában most is azt te-
szem), megszabadulok egy rejtjeles világtól, ahol semmi sem 
jelenti azt, ami, hanem mindig valami mást. Itt pedig a szavak 
egyszerűségükben (hétköznapiságukban, ahogyan egyesek mon-
danák) serioni mást nem jelentenek, csak azt, amik. Ezek az 
önálló szavak pedig mondatokká állnak össze, de mögöttük 
semmi és senki sem áll, sem a vers, sem az írója, sem az ol-
vasó. Maguk vannak. Minden, ami van, érdemes a megírásra, 
csak azért, mert van. 

tomaž ёalamun 

SLONECZKO írja amint kilépsz a vsllamosb б l 
noha ez nem jelenti 
hogy leülhetsz a járdára 
köphetsz a zongorára 
vagy akárhol elhagyhatod kiskocsidat 

nem fogod felfedezni világod 
nem fogod felfedezni 
nem fogod felfedezni a világot 

sohasem tudhatod 
hogyan árul el a rokon lélek 
hogyan fogod Gabriel Marcel 46. oldalán 
felfedezni feleségét 
s mihaszna Frau im Liegestuhlt 
hogy nem mossa a haját 

Ha le tudod írni, mi van,  ml  történik körülötted, talán azt 
is tudod, ml vagy, mi történik veled. Mert te is -  égy vagy a sok 
létező  tárgy közül. 

A humanisztikus költészet hódolós most azt mondanák, 
hogy térjünk át a versek olvasásáról a „fölöttük való gondol-
kodasra. 

„Előbb nagy gödröket ásnak 
azután beléfáradnak 

mert •isten királysága a halál után jön el" 

— így kezdődik a Dolgok (Stvari) ciklus III. verse a könyvben. 
A Poker magánkiadásban jelent meg. Az alábbi ciklusok van-
nak benne: Mrk, Poker, Gobice, Stvars I, II, III, Slavar. 

Mihelyt a versekről kell beszélnem, megszakad kapcsola-
tom velük, és talán önmagammal is. Egyszerűen minden ol-
vasómnak egy könyvet szeretnék mellékelni. Mert a könyvr ől 
klisét nem lehet csináltatni. A teafőző  kanál kliséje itt van, 
látjátok. Itt az asztalomon van egy gipszfigura is. Ezt sem pré-
selhetem bele az újságba. Megpróbálom leírni. Centiméterrel 
lehetetlen. Egyszerűen csak azt mondhatom, hogy egy kézápoló 
szeres plasztiküveg belvilága gipszbe öntve. Marko Poga čnsk 
műve. Amikor a kezembe adta, megjegyezte: „Ez nem a plasz-
tiküveg mása, hanem egy teljesen különálló tárgy. A plasztsk-
üveg az egyik tárgy, a gipszfigura az a másik, a kett ő  közötti 
viszony pedig egy harmadik tárgy." 

Így beszélhetnék: Csak ilyen viszony alapján Šalamun ver-
sedről. Legfeljebb csak interpretálhatom verseinek interpretá-
lóit és hellyel-közzel önmagamat. 

Jól van, azt mondjátok nihilista, destruktív, szadista, ke-
gyetlen, banális, önkényes ez a költészet — .mindez azertékel ő  
szótár szavaival kifejezve. Lehet, hogy engem is érdekel, lehet 
hogy másakat .is érdekel és bánt az ilyen fogahnak közül néme-
lyik, mondjuk a nihilizmus is. Ezrek  és ezrek vannak, akik nem 
tudnak megszabadulni attól, ami fogva tartja őket. A költđ  
megpróbálta. * 

„Két nappal ezelőtt halt meg Eliot 
tanítóm" 

Eliot könyve áll nyitva el őttem, aláhúzva az alábbi mon-
dat: „A költészet nem enged szabad folyást az emóciónak, ha-
nem menekül az emóciótól; nem az egyéniség kifejez đje, de 
menekülés az egyéniségt ől." A költő  üzenetét fel lehet fogni, 
de annál nehezebb igazodni hozzá. (Oda jutottunk, hogy ma 
már egyáltalán nem tudunk mással törбdni, csak magunkkal. 
Reggeltől estig magunkkal vagyunk elfoglalva, folyton magunk- 
ról beszélünk, magunkat er őszakoljuk másokra, és ha nem tu-
dunk aludni, magunkat gyötörjük a magunkról való gondol-
kodással. Egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni, mi történik, 
mit tesznek mások, nem tudjuk reprodukálni az eseményeket, a 
szavakat, a tárgyakat, mert nem látjuk őket.) 

A Poker első  három ciklusában (Mi-k,  Poker és Gobice) a 
költő  végletekig men ő  önkényességgel számol le azzal, ami 
fogva tart bennünket: „Szögeket veszek magamnak / hosszú 
szögeket / és saját testembe szúrom őket". Azt kérdezik tőlem, 
mi ebben a költészet. Nem tudom, válaszolom. Ez antipoézis, 
mondják nekem. Meglehet, ezt sem tudom, de azt tudom, hogy 
nekem ez abszolút időszerűséget jelent. 

Legújabb verseiben (sokáig kellett rájuk várni a Poker 
után), mindez nincs. A CASSIUS CLAY már teljesen rusztikus 
vers. Idáig jutottunk. Igaz, sokan kételkedtek, hogy így el le-
het-e jutni egyáltalán valahová. Legfőbb akadémikusunk így 
valahogy nyilatkozott a napokban: a művészet célja az embe-
riesség, de tovább nem folytatta. Megkérdezem, mi az, hagy 
emberiesség. Kitartás az embertelenségben (talán ezt jelente-
né?), valaminek az érdekében: A haladás érdekében. S mindez 
az embereknek teljesen világos. A költ ő  ezt írja: 

„Szeretem az állatokat 
délen a pincéreket 
és Noé szolidaritását 
mindenkit aki egy percig és mindig van" 

fordítása 	 KONC József 

és milyen választékja van 
sohasem tudhatod hogy 
mikor királyságba lépsz 
rád támadnak -e a szavak 
Prlek Konrad Prvačina 
aki magának 
valamely egészen közönséges délel őttön 
tiroli kalapot vesz 

el fogod felejteni hogyan játsszák a pandolát 
és hol van Barbara 
aki azt mondta PLÉ 
ég mihez kezd ebben arc országban 
nem érted 
nem érted 

nem érted már mit jelent 
gyűjteni régi vázákat 
vagy ugyanarra a majolikára bukkanni 
Gubbia Faenze vagy Cafa.ggIolából 
teljesen n.j körűlmények között 
nem érted 
nem érted 

nem érted 
mi értelme van átírni a szignatúrákat 
ki ölte meg Ausztriai Margarétát 
és miért falja fől a központi fűtés Velázquezt 
mégis lopják a szemeteskannákat 
betemetik a hágódat 
aztán megfojtod a Miasszonyunkat 
еngedjék meg ezt a kis trükköt mondod 
mert kedvesnek kell lenni az emberekkel 

BAT' KONC Zsuzsa 
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bosnyák istván 

a 
rátkától   

a 
kikiig* 

* Szubjeaitív jegyzetek Domonkos István köl-
tői a tајгn гfózisáróa, a Kilo-c вklus kapcsán ( СTј  
Symposian, 29-30 . szám). 

Doma пkos ZStvánnak különösen két ver- 
se hlatatt гат , s nyшlván sianxcaak éna~мп , 
иаlá5ауаа  szell'emvi sakkéwt a megjelRnés 
pfldilana ~tában: a Rátka és az 1. цjvádéki 
elégna. 

A Ráltká!b'an mindenki azt a pazar kép- 
alkotó faaubáziát á s nyebvi vnvencnát, a me- 
tafioráknak azt a buda, an!edliteamán vállágát  

cѕodálta, melyre a jцgaszláviaá magya r  го - 
dalomban elđtte (és azáta se) nini volt 
ркАкlа , s amelynek b9rtakábam. íróla vára•t- 
1anu1, asaknem elđzmtéaiyek nélkül (a Rát- 
ka elcSttlt ,fđle,g DIÓ!ѕіі  Il1és néven jelentek 
meg иде , hamnvas mitnđatűrjen) egyszerre 
ki:a1'akult, defiixniáládott, s ne пncsak „~vaj- 
dasáign" méroákkel mnérhet đ  köФtкíként rob-
bant  be 'az irodalomba. S•zavannak, szókap- 
csolatalinak kreaфív- гnágiknus, csak a le,g- 
лagyalxbakra јеllет¢о  ,ereje k1i.~ssé elterelte 
a figyelmet ainrál 'az eЛuptív belső  гtélíttett- 
ségrőll, rtnelY a aAOanlpás kü]ső  eredmгény, a 
nyelfvli megvalósulás тnggött gomolygott; 
jetlllemző  рéld'zl, hagy Szeli I,stván, a Rrлt- 
!ka eysđ  kritikusa ,prammatwlcaá-stiléris 
вгemiriontlbбl eleanezJte a kölltennlénYt, holott 
— man távlatbбl snálr könnyű  emt megáltla- 
píiaani — nem ebben,  elsđ soalban nem 
ebben volt eredetјinége, ,hanem a lagymatag 
proиiaгciális nroFlalamban elatrte soha  nemn 
tairau,ztalt intenzitásban: a Ránika az els ő  
nagy  kompozíciáj,ú versünk a felszabadu- 
1ás гwtán•, mеly,ben  nem egyetlen tartás 
vagy futó érгés, timlpre5szió, ötlet vagy  esz-
me vaariálás+a, s dб1eg nem egy szimpla 
„öröm" vagy  „bánat" иап  jelen, hanem a 
teljes ember , egtész lényével, опа llо  Ко1- 
tđn-ennberi ,unшverz,uarnrnaa, eggYé forrva a 
köiltјészettel, egyil јtt é1ve, egyii:tt  lobogva  a 
vemssel. 

Eltkoгтa anár  megjelent  a Keresésiek, 
xnaiid a R,á•tka után !iött a filsza: Csándár, 
Egy ivnrágzás е1е, Tásiraftó, DY;Ftnrűnon, 
A,nató¢nliai tanulanáaгY. Nature merte, Me- 
5е, Kontralptuailct, Bartók Же 1а, Bangnlet Cé- 
l:es te — 'a kőytđ  е]дчđ  kb!tetének zömlép ké- 
і~его  versek soдta, g 'akkor váratlaaиnl, le,g- 
ailábь i,s számamra váratlann1l, megjielenit 'az 
1. újvndéki el!é,gEra, ez a ikesetr ű, groteszk, 
Кі!réгitetiesen deziц1uai~anásta fintor-vers, 
egésr addigi !költésxebánek, , јpoantosan, !szé- 
реиг" konsti:tuáládó Iköltđi vdд,ágagYetе né- 
nek ö égett, amorf roncsa. 

Meglepetés;  tö,bb m>tnгt keLlemetben meg- 
lepetés volt számomra ez a vers, г  akkor 
azlt lanittem, „а  kötltészelbet" f élteдn benne. ,,A,z 
1. íцjvi!dtélki eLégjába!n . . . a holtpon1tá11apot 
гánehezeclik az egérz versre, közönyével, 
toitáФis ver'ѕund•orával a poézis  teljes vere- 
sqglét tidézi е1đ" — íirtam zavarosriban, s 
abban a naiv renz&iyben. hogy a  kegyet-
len lbáráló szó гtad~ín иnsszatérítheti" bará- 
tomat a„réigi úátra", még  meg  is toldrtam 
az еlm'arasztaláslt, a  mindent átwdó kri tWkшs 
pázálba vágva magam: „Az elliotos araodor 
nem а111 ја1 a Rátka költőjiéт>Iek . .." 

dVio»t már, persze, нидот ,  bogy tulajdon- 
kélppen nem üs a ,apoézis  teljes уеresegé -  
tdl" fбltetbean a költQt, s фabán nem fis đt 
féгlitelttem annyira, hanem шnkбІУb — a ma-
gam hntét, a magam kamaszosan  naiv ra- 
jon,gását, válágölelő  áhitatát. 

Near  mintha az 1. Lцivildéki elég+ia elđ:tt 
yd'nllilkuiaak, vívádásmentesek, asupa-oipt9- 
mmsták lettek volna a Domoaikor-versek; 
jobbára a romlás, a rínt versen voltaik azok 
is,  azonban, paradox anódon, ahogyan a 
Ráltka költője megszólaltatta máig a le;g- 
söté,tehb bedső  ha,rtađanait is — az maga 
valt a megtestesшlt gyólgyár: a ramnláa ,szё- 
lesen kiénekelt,  elragadtatott és elragadó 
lдalifbnmkшs бneken, szép énékeá  voltak azok 
a versek. szép, néba — m1. a Kontralpunkt- 
ban — éppensé~g]g,e1 boischian szép kélpeá  a 
rúltnak, s noha kiппétel néФkül mnenцtesek 
voltaik a 'heroikus  a ivdizmnistбl. antiпd.: 
megtaláltam 'bennük azt, amni nekem kel-
lett:  a іѕагјadбѕ  csáráit a romlбsbam, a hit 
keserves fölü,lkerekedés бt a kételydn, a 
vallomás győzelarnét a hаllgatáson, a tett 
lehctősé,gét az abszuaxlitás ellen кre. 

Az 1. íajvádékli elégdában azonban  nem 
lehetett ,g.yó,gyírt 'keresni. S amág !azt  bittern. 
a metaforák csodálatosan smép domonkosi 
világának szétzúzása ellen rfiiiltakozom an-
nak felmobbaдiltását ezeretném meg nem 
történtté 4eauvi, tula,jidankegpien egy költđ  
emberi összeomlásгáaál, magába гaskad'á ~sá- 
та1, kné~,пéséről, s vele együtt a „&atalsчg" 
1(16 előЉti toпnatшnléséről és a magam mog- 
roggyanásárál :szerettem volna tшdomáat 
nem ezereznn. 

Az 1. иј  vddékn е1!ég+ia 1962 márciшsá'ban 
jelent meg, is az a ,vБszonylag kisszámú  Do- 

monleos-veiis, mely lközte és a Kita-ci1dLu.s 
közötlt naгxvцágot látott, errđl a kiégésrő'1 
tatarúsücadott elsősonbaіn; nem  a ,~stіишs" vá1- 
tozott meg irájnzknál e?lsđdletgesen, hanem 
a költđben az  ember is  az eггbberben a „vi- 
1ág": az önfieled,ten énekl ő  аји  roёta-,g•ene- 
гálirból, akli annak lldejién 'kiadta  a 1e1- 
kes-тгер  vezényszót: Teissék minden 
е]énk !szint feloldani, / A  szavak pшLetei,t 
lerornboNn!i, / Rétek, (kérem, іljmakerдdjük a 
lyoanlрás v!]а•ágzárlt" dF+gY  vrirá!gгás е1é, 1962), 
azóta megroplpant ember  lett,  „ember aki 
alul maradt" .(Az ember  aki аlагl maradt, 
1965). S ennek az emberi vereségnek ter- 
mészetesen költđii !követkeтдnlénye 5,s 1ett, 
ti. megaz{ínt a harc a Minden. a  „meg-
nevezhetetlen ,szent dolgc*k" (RмJtka) mneg- 
теие.гјёséért, a közlésért, ,kiégett a mások- 
lea1 me,gtasmtбs mámora, ‚ ѕ  maradt  az in-
tim, szinte arak ömmagáanak ѕzólб  mono-
16g. remignált еlтоаддав , halk kibe,szélés: 

mert kiimorndani 
a szelet sziklát s vizet 
araár nem birom 

(rhea, 1966) 

A Kliki '-ai!kLu,s lírára !ilyen еlőzmények 
aatán 1оglі'kП 7 san  lett tehát lehí"v1t, 1eha1'ku1t, 
1eqgYszeríésödö!tt, a Ráфkára ki.ibsősé,geiben 
semmivel nem em đékeztető  Unta.  as  Izzó, 
szárnyaló, az egyetemes тnepгneиezéséme tö- 
то  ének helyett ёnana ~лába f'ondiulló líriltw,si 
beszéd. •A ciklus riellegzetességeá: megféke- 
zett indulat. visszafoilGott етосгб , lehalkí-
tott, an'tiromamdiikus  hang. hhggadt ttárgyi- 
4agosság, megzabobázott fantázia ев  nyelvi 
ILnvenclÓ, ikavésbé szertelen képadkatás — 
mindez az em~átett emberi előzmények 
eredanénye, s nem ra mnan vlЈЈбglгіaidalтni .kbn- 
venció, a „szarni~lyfddlen személyesség", „ab- 
jektív lira" stb. csábítáisé; máis saóval, a Ко1- 
tđü metannorfózi,s~t ezúttal n;r  az emberi átиál- 
tбozёЈs előzte meg, s álgy a Kliki-versek то - 
gőtt nem a korsitílws,  hanem  a  korhangu-
lat mna:ntká]kodása lalop'ainig, a vnlágád,baipoté. 
melylben költőnk iszámára ynade'kvátnak. 
sőt  lehetetlennek  ms b'izonyult mmn!deпne- 
ти  egzaltáaiб , ао  értel;Ernnben vett  roman-
lika,  önfeledt rajюn,gіá,s. 

Ha a Kroki-versekk a megnyálattkozási 
módban  szinte semmivel sem emlekertet-
nek  is a Rráltkáгa, egyes moánv!иnzзпК  a „гégi" 
költđtt asszocfráltatják, árбilluk !qgY fábóll fa- 
ragolttrá ga, mbnoln bása bázonys!ágakén t (az 
elеmzés könln.yen 'kianfuttathat,nrá pélidául a 
Mese és a Niki, a Dyptiehon és A csendről 
moltivtumrakonságát, a Kiikiéknek a fel- 
égethető  dolgokról raeionális arnatgvkvnak — 
„kiki a költők  tehetetlenek napjafialitban" 
—, valamint  a Hiikiiéknek a,iánlva alapgon- 
dolatának — „senki isesn fontos szerfelett" 
— mé,gebbbti foganitatását sitbJ . Domaankos 
István újatbb költgszgte arni,nitha .цgyanazo- 
kat az titakat, pontosabban: köröket járná. 
melyeket Іettetében bej!апн, csak más sxiaг- 
ten, más ritmusban, mis !hang'hordozáissal, 
s ez a máskánt kizárja as önfisцnбtlés, útiгa- 
vaпiiáiás meкldđrégélt. 

Ha,gy az 1. útiwlildltlkl elégiávan záruló, 
vagy .a vele kezdđdđ  s a 'KYki-cidĐlanssal 
nyil!ца¢ be nem fetjeződött lidaszak lesz-e 
költőileg eredarnényesebb Donnionkos István 
lírájában, azt, nem 1'étvén  16s, nem tudnám 
—, di  nem  Is лneaцnéan an!elgjáso đnli. Fé1đ  
ugyanis,  bogy  ugyanabba  a bulktatába bot- 
lanék, mvint  annak mdqjém: „költészetről", 
„еsгdtétikárбl" is egyebekről papolva az 
irányítana, ami !saáanomra személy szeniant 
fontos, жхете l.у  ,szerintt „értékes" (mert е1- 
tetđ), s mint ilyen, n!algymértékben köl- 
tészeten kívi.iln. 

]]zért inkább csak annyit, hogy  a SĐiki- 
verselket  sokkal jobban szerebem,  mint  az 
1. újvid•éki el.égiát, mert minden 'knégett- 
ségiilk állenére is  melegebbek, magukba 
fagadáb!bak. Nem lepndnék meg (s ibevall- 
jam-e,  mennyire öatiilaiék?), ha írájuk me- 
tamorfázisának köveltkezđ  állomáisa ú,jaibb 
enyhülés, egy  erőteldesebb dermettségből- 
kn'lépás  lennie.  
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(A színpad három sarkában három szék, egymástól messze: Raj-
tuk ül három nagy szakágyú öregember: Katuska úr, Piroska úr 
és sétabottal kezében Teruska úr. A színpad negyedik sarká-
ban két szék, itt ül két lány fürd őruhában, Gabi és Pisti: A 
három férfi lengeti a szakállát, a két lány mintha törülközne.) 

KATUSKA ÚR: Jó reggelt Teruska úr. 
TERUSKA ÚR: Jó napot Katuska úr. 
GABI és PISTI: Jó estét Piroska úr. 
PIROSKA ÚR: Jó éjszakat Gabika és Pistike. 
KATUSKA ÚR: Mért kíván jó éjszakát a kislányoknak, Pi-

roska úr? Hiszen reggel v an . 
PIROSKA ÚR: Hja, ők a 23. kerületben laknak az utca túlsó 

felén, én meg a 24-ben. Kerületenkint más az id őszámítás. 
Hogy van édes Pistike? 

PISTI: Köszönöm. (Szendén, egyre boldogabban.) Vacakul. 
Poshadtul. Rohadtul. (merengve) Oszlóban. 

KATUSKA ÚR: Hiszen tudom én is, minden kerületben más-
képp járatják az órát, de miért? 

TERUSKA ÚR (botját földre szúrva, föláll, körbejárva forog a 
bot körül): Anyuu! Anyuu! Anyuu! 

PIROSKA ÚR: Türelem, Teruska úr, mindjárt jön anyu. Hogy 
van aranyas Gabika? 

GABI (integet): Hihi Teruska, huhu Teruska! 
TERUSKA ÚR (forog a bot körül): Anyuuu! 
KATUSKA ÚR: Nézze, Piroska úr, én itt a sarkon, a 22. kerti-

letben lakom. Teruska úr a 21-ben, a lányok a 23-ban, 
Piroska úr a 24-ben... 

PIROSKA ÚR: Hja igen, az időszámítás. Egyik kerületben reg-
gel van, másikban dél, harmadikban este, negyedikben 
éjszaka. Maga ezt nem érti. Mikor mindegyikünkre egy-
formán süt a nap, és csak néhány lépésnyire vagyunk 
egymástól. Hát ezek időmérési zónák. Ma és most, a se-
besség karában, meg kell szokni az effélét. Gondolja el, 
fél óra alatt elér Londonba vagy Moszkvába, egy óra alatt 
körülkerüli a Földet. Hát ne csodálkozzék, hogy az id őt 
se úgy mérjük, mint a bugaci juhász, a saját árnyékával. 

KATUSKA ÚR: És mondja Piroska úr, mennyi id ő  alatt érek 
én innen, a 22. kerületből, szemközt magához, a 24. kerü-
letbe? 

PIROSKA ÚR (unja a témát): Hogy van b űbájos Jencike? 
GABI: Jencike nincs itt, mindjárt visszajön, kürettel dolgoz-

nak benne. 
TERUSKA ÚR (forog a bot körül): Anyuu! Anyuu! 
KATUSKA ÚR: Ide hallgasson Piroska úr, nem ok nélkül kér-

dezem. Most jut eszembe, fél évvel ezel őtt állást kaptam a 
maga kerületében, a Szövhúzvon második f őosztályának 
hetedik alosztályán balra. Már rég oda kellett volna men-
nem. 

PIROSKA ÚR (unatkozva): Ez is probléma? Kiváltja a kerület-
átlépési engedélyt, aztán átsétál. Jó éjszakát Gabika és Pis-
tike! 

GABI: Jó estét Piroska úr. 
PISTI (integet, nevet) : Jó reggelt Teruskaa! 
TERUSKA ÚR (forog a bot körül): Anyuu! 
KATUSKA ÚR: Rendben van, kerület-átlépésit váltak, ezt 

csak úgy egyszerűen megadják? 
PIROSKA ÚR (türelmetlenül): Persze hogy egyszer űen. Csak 

benyújtja a születési anyakönyvi kivonatát. Ez egy. Aztán 
a kedves szüleiét is, ez még kett ő. A nagyszülőkét: további 
négy. A dédszülőkét: még nyolc. És mert a hatóság nagy-
vonalú, a tizenhat ükszül őre nem is kíváncsi. 

KATUSKA ÚR: De mért kell a fölmenő imet igazolnom? Nincs-e 
köztük kulák vagy zsidó, vagy egri érsek? 

PIROSKA ÚR: Fejlett társadalmunkban ez már senkit se ér-
dekel. A szabadsag korában élünk. 

KATUSKA ÚR: Hát akkor minek a sok származási okirat? 
PIROSKA ÚR (összecsapja kezét): Ember! hát csak származott 

valahonnan? Ezt igazolni kell, belátja, nemdebár — ki hi- 
szi el, hagy rózsafán termett! Hagy van cukros Elemérke? 

PISTI: Elemérke strichel a 76. kerületben. 
KATUSKA ÚR (mohón): Már az ő  papírjai mind megvannak? 
PISTI: Á, dehogy. Csak egy csomag törülköz ő-papírja van. 

Hanem megjátszotta, hogy eltört a lába. Átvitték ment ő- 
kocsin. 

TERUSKA ÚR (forog): Anyuu! Anyuu! 
GABI (Pistihez): Te, milyen klassz srác ez a Teruska. Ez az 

anyuzás milyen jól áll nekije. Idáig estem beléje! 
PISTI: Teruska enyém, te ne nézd, fordíts hátat. (Integet.) 

Teruskaa! Te maszaat! 
TERUSKA ÚR (forog): Anyuuu! 
KATUSKA ÚR: Piroska úr, csak még egy szóra. És ha a szár-

mazasaikat mind beadtam, akkor... 
PIROSKA ÚR: Akkor kell még házkutatási igazolás. A kerü-

leti hatóság tanúsítja: gondos nyomozás során megállapí-
totta, hogy Katuska úr valóban ott lakik, ahol lakik. Pe-
csét, bélyeg, aláírás. 

KATUSKA ÚR: És kész? 
PIROSKA ÚR: Várjunk. A kérelmezett kerület pedig igazolja, 

miszerint Katuska úr még nincsen ott. đn is ezt büntető- 
jogi felesége tudatában kijelenti és bejelenti és aláírja, 
a kérelmezett kerület vezet ősége láttamozza, kész. 

KATUSKA ÚR: És kérhetem ezt az igazolást levélben? 
PIROSKA ÚR: Hogy képzeli, majd az elöljáróság aranytálcán 

hozza magának? Csakis személyesen. 
KATUSKA ÚR: De hogyan jelenjek meg személyesen ott, ahova 

még nem mehetek? 
PIROSKA ÚR (dühösen): Mindent én tudjak? Gabika mondja, 

Jencikénél a papa véletlenül nem a Teruska úr? 
GABI: Nem, ő  már nagypapa Jencikénél. Teruska most csak az 

enyém és senki másé. 
PISTI: Szeretnéd! De ma engem átvisz az ő  kerületébe az 

öntözőkocsi vagy az aszfaltradírozó és falromboló gép, 
aztán bemászok Teruskához és b őghetsz! 

TERUSKA ÚR: Te nem köllesz. Meg te se nem köllesz. (Forog.) 
Anyuu! 

GABI: Jé, milyen cuki! 
PISTI: De milyen csoki! 
KATUSKA ÚR: Piroska úr, ide figyeljen... 
PIROSKA ÚR (kitör): Ne zaklasson már! De ha olyan lusta, 

hogy nem akarja az okmányokat beszerezni, hát azt is 
lehet. 

KATUSKA ÚR: Mentőkocsi? Faltörő  kos? Hullaszállító? 
PIROSKA ÚR: Frászt. Ide füleljen. Repül őjegyet vált Lon-

donba, vagy Moszkvába; a haladás és gyorsaság századá-
ban elink, nem kell útlevél, se vízum, fél óra es odaérke-
zik; a következő  járattal visszatér és elhozzák abba a ke-
rületbe, amelyikbe akarja. Akár éppen ide a szemközti 
járdára. Egy óra az egész, nem kell semmiféle okirat. 

KATUSKA ÚR: De ha nincs pénzem repül őre! 
PIROSKA ÚR: Az is baj? Munka-ügyben az elöljáróság fizeti. 
PISTI: Jé, mit csinált a Teruska! Jaj, de szellemes! 
GABI: Te ne szagold. Majd én. Csak én! 
TERUSKA ŰR (forog, sír): Anyuuu! 

Függöny 



EZ  MAR AZ öSZ 
Ez már az ősz 
a langyos köveken lustán 
kúsznak a gyíkok 

Hagyom mindezt 
hulljanak csak önmagukba 
szó nélkül megváltást hozó 
régi városok 
És megyek kissé furcsa mosollyal 
míg tűz a nap 
mintha a múltból égne 

Kincstár arany mi itt letétetett 
immár kiveti fényét 
megyek előre fényében 
majdnem aranyszínű  szemekkel 

Egészen messzir ől kezdi 
az ősz a suttogást 
Kis mozdulattal letörlöm 
arcomról a szédülést 
mit a levelek hoztak 

°1,2 

jasna 
melyinger 
versei 

ÉLN1 
Egyre távolodik minden homlokom mögül 
Hullámok alatt úszik el minden 
amire emlékszem még amit elfeledek már 
de élni kell mint ahogy melegen 
szétömlenek az egek alatt a reggeli fények 
mint ahogy pillognak az esték e síkság felett 
verssé lenni mely él hogy csilloghasson 
idegen arcokon 
szegnek forróságával legalább 
miket könny nedvesít 

Mint utolsó jeladás fülembe cseng 
az őszi tücsök cirpelése 
de élтц  kell ahogy a szív dobog 
sötét dobbanásokkal 
élui ahogy a leveleket átjárják 
az utolsó keserű  szagok eső  után 
éhgi ahogy a szerelem testem után kutat 
e meleg ösvény illatát érezze mint a gyümölcsét 
mely a földön fog rothadni már 

Sikoly ez mely torkomban elakad 
élni élіú 

ÚJRA A NAP 
Újra a nap indul tavalyi levelekben 
és társakat keresek kik mellett éveim elillantak 
ám ők távoztak ajkukon furcsa ízekkel 
messzire ahová én el nem juthatok 
Mondhatni tavasz van már 
egyazon helyen nem vesztjük napjainkat 
mint régebben fényt ől megrészegülve 
vagy újra vesztegelve szívni a föld illatát 
Mondhatni tavasz van már 
mert úszik az ég és folyó mintha csobbanna 
és a nap megint útján bolyong 
egykori tájaira vissza-visszatérve 
Mondhatni tavasz van már 
csak még egy kevés 
egy kevés keskeny kékség legyen nekem 
akkor megértem majd egeszen magamra maradtam 
arcom egy fa kérgére takarva 
melyben még szunnyadnak a rügyek 

Teljes a belső  hallgatás 
Tűrjük e csendes pusztulást 
és tán van ebben valami öröm is 

Fordította: JUNG Károly 
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VI. 

Másnap, június 29-én, 13 óra 43 perckor ,a Szegény Kis Rah-
manovi,as vízbe £u1Yadt. Úszott a zavaros, sziirke vízben, alig 
mozgott, olyan lassan úszott, és egyszer osalk él тnerült, mintha 
valaki valahonnan a mélyből a lábába kapaszkodott volna. 

A ftöbbdek kiit ülteik a parton a homolkban, látták, amint a 
Szegény Kis Ralhmánovios elltűаt a vízben, de azt hitték, hogy 
szándékosan merült el. Csak Salamon állt fel gyanakodva, és 
egyre jobban előrehajolt. 

— Mi baj van? — kérdezte Baras. Lustán nyújtózkodott, a 
hátán apró homokszemeik csillogtak. 

Sialamon ekkor már rohant a vízbe. Baras utánafutott, ők 
ketten voltak a legjobb úszók, és a víz alatt js ők bírták leg-
tovább. Moat alámerültek, ott, iahol a Szegény Kis Rahmánovi-
esot ,látták utoljára. Fel-fel kantak, köpködték a szürke Vi-
zet, aztán megint elmerülteik, talpúkat az ég felé fordították. 

Ѕallaаnon italálta meg a Szegény Kis Rabmánoviesot, a ha-
jáb,a maaikolt, és úgy húzta maga után. Rövidre nyírt, barna 
haja volt a Szegény Kis Rabmánovicsnak, ú,gy a fejéhez tapadt, 
hogy Sallamon alig tudott belelkapaszkodnn. 

Aztán ,barna bőreű  emberek állták körül ;a Szegény Kis 
Rahmánoviosot, aki ott feküdt a homokban, egészen közel a 
vízhez, fehér  volt  az arca nagyon, s a tenyerén annyira kitagult 
a bőr, hogy mély ,barázdák húzódtak az ujjaitól a csuklójáig. 
Az itj jai kicsit meggöпibültеk, mindkét •tenyerét' .az ég felé for-
dította. A feje körül apró fekete legyek ikezdtek gyülekezni. 
Ilyen ostobán hallt meg •a Szegény Kis Rahmánovícs. 

Gyönge volt .a ,szíve, így mondzta egy fene ,kabátos orvos a 
kórházban, azért merült el olyan hirtelen ,a vízben, mert egy-
szer csak mгgállt a szíve. Az orvosnak is fehér volt az aria 
és vizes, izzadt nagyon. 

Сik hatan egy hosszú, fö,id;szi,n;tes épület el őtt álltak, ide vit-
ték be a Szegény Kis Rahmánoviosot. Ezen az épületen m,ind-
össie két ;ajtó volt, ,szálfikás, hwsszinű  ajtó. Sokáig álltak ott, mi-
közben fehér ikaibátos orvasok jöittdk, és ianéikill, hogy rájuk 
néztek volna, el,tűrntek az egyik ajtó кnögбtt. 

— Aliфanem fel fogják boncolni a Szegény Kis Rahmáno-
viosot — mondta halkan Baras. 

— Egész biztosan fel fogják boncolni — mondta Angeli. — 
Okvetlenül fel fogják boncolni. 

Aztán megint hallgattak •sókéig. Szótlanulacsorogtak ott a 
hosszú, föl,daszintes épület előtt. Alacsony, sar,ga falú épület volt 
ez., Salamon egy ággal, ki tudja miért, áríási E bet űt rajzolt 
a falra. Ott, ahol vegighúzta az ágat, lepengett a •sárga festék, 
és az áriás.i E betű  hófehérnek látszott. Később az E balti fels ő  
és alsó szárát fiiggőleges vonallal összekötötte, óriási téglalap 
lett az E betűből, fehér téglalap, mert Salamon a belterületér ől 
gondosan 1•akapanta a sárga festdket. 

— Ez egy ház — mondta Salamon, pedig senki sem kérde-
zett tole semmit. 

A többiek nézték és hallgattak. Barna tiúrelmetlenüd jánkált 
a fal mellett és cigarettazatt. Nemrcégen kezdett el clgarettazni, 
de máris .rengeteget ,szívott. Töbib mint negyven .darabot na-
ponta. Jobb kezén egészen sötétbarna volt 'a mutatóujja, a sze-
mei pedig véresek, ment ő, amikor a víz alá merül, akkor is 
nyitva ,tarja a .szemét, aznap délután padig s бkszor a víz alá 

BAH 
merült, amíg a Szegény Kis Rabmánoviesot Ikereste. Olyanok 
voltak a szemei, mint az aljtó az alacsony földszintes épületen. 

— Maguk .a vízbefúlt hozzáitamtozói? — ,lsémdezte a fehér 
kabátos orvos, aki egyszer csak ott állt el őttiik, észre sem vet-
tik, mikor jdttt ki ra hínsszínű  ajtón. 

Zavartan ;néztek egymásra, és' Bresztovssky azt mondta: 
— A .barátai vagyunk. 
— Hol vannak a hozzátartozói? —kérdezte az. orvas. Még 

mindig izzadt, az arcáról csöpögöttt .a víz, néha furcsán oldalra 
rántotta a fejét, ,ilyenkor az állát a fehér köpeny .gallérjába 
törölte. 

— Arva gyerek volt — mondta Baras. 	A szülei meg- 
haltak a házlomban, ;s őt még a nagyszülei is meghaltak a be-
borwban. Teljesen árva gyerek volt. 

— Gyönge volt a szive. Nem leitat volna szabad sokat úsz-
nia. Az erőfeszítéstől a szíve felmondta a szolgálatot — magya-
rázta az •izzadt arcú orvos, és mindannyiuknak хié zvétét fejezte 
ki, miközben mosolygott, mintha csak gratulált volna valamihez. 

— Mikor temethetjliik el? — kérdezte Barna. 
— Akár mindjárt elvihetik — mondta az orvos. — Jó lenne, 

h,z minél előbb e'.itemetnék. 
— Holnap szeretnénk eltemetni — mondta Baras. 
— Jód van — mondta az orvos. — Holnapig még itt marad-

hat.  De  holnap' okvetlenül vigyék el. 
Kinn az utcán Bahas így szólt Angelihez: 
— Estérce honol atthomról egy s аakás pénzt. Biztosan van 

otthon elég pénzetek. Kell ckoporsóra meg a temetésre. A Sze-
gény Kis Rahrcnánдviasnak az apja majd visszafizeti neked a 
pénzt, de ilyen hirtelen nem tudjuk előkeríteni .az apját. Azt 
anin tudjuk, ,merre van . az a rohadt falu, ahova elment, amikor 
nyugdíjazták. Eltelik egy hбt is, mire előkeríkjiiik, de akkor biz-
tosan visszafizet neked mindent. 

— Ki áll jót nekem azért, hagy a Szegény Kis Rabmánovics 
apja egy héten belül• visszafizeti a pénzt? — ,kérdezte Angeli. 

— Én jótállok érte — mondta dühösen Bresztovszky. — Egy 
hét múlva én fogom neked visszafizetni, ha addig nem találjuk 
meg :az apját. 

— Nem tetszik nekem ez az egész — vonakodott Angeli. —
Nem hiszem, hogy tudsz annyi pénzt szerezni egy hét alatt. 

Bresztov:szky nagyon sápadt volt, vizes volt .a tenyere, állan-
dóan a nadrágijához dörzsölte. Ilyen ;sápadt és ideges volt, amióta 
a Szegény Kis Rahmánovicsot kihúzták a ví гből. Egészen. hal-
kan azt mondta AngeUnek: 

— Akkor most addig foglak verni, ,amíg el nem hiszed, 
hogy egy hét •alatt tudok annyi pénzt szerezni, hagy neked 
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mindent vásszafázetahetek . нasszú távara és módszeresen foglak 
verni. 

— Jól ryan — mondta ijedten Angeli —, ha írást adsz róla, 
hogy tartozol nekeara аювуі  énzzel , amennyit a Szegény Kis 
Rало ґvk ѕ  temetésére és .kaparsáj ,ára adok , és hogy az egé-
szet visszafizeted hét napon belül, аiĐkor a ma esti összejbve-
telre hozok pénzt. 

— Adyk írást — mondta Bresztovszky —, ha akarod mimd-
járt adok írást, az összeget te majd bejegyzed kés őbb. Én már 
most aláírom, hogy tartozom neked. 

— Két .tanú nsvrjla alá — mondta Angeli. 
— Angeli, fiiam ... — kezdte megint nagyon halkan Bresz-

toivszky, de akkor igy szólt Barcs: 
— Rendben van, Fábián és én leszünk a tanúk. Mi is alá-

írunk. 
— Nem bánom — mondta Fábián —, de valami olcsó ko-

porsót vásároljunk , meg lehet~leg olcsó sírhelyet . Halottvivők 
sem kellenek, mi hatan kivihetjük a kaporsót a .kápolnától a 
sing.  

Barcs igy szólt: 
— Ezeket a dolgokat majd én intézem. igérem , hogy miдΡi-

denből a degolcsábbat választom. 
Ezután Bresztovszlky írást adott Angelinek, és kötelezte ma-

gát, hogy egy héten belül minden költséget megtérít . Baras és 
Fábdán  is  aláírták. 

Este tizenegykor mind a hatan az Egyesület klubhelyiségé-
ben voltak . Angeli egy köteg papírpénzt adott át Barasnak. 
Csupa ezresek voltak. Baras meg ,sem számolta a pénzt, zse-
bébe teltte, és úgy zsebre •dugott kÁzel állt is kávéf őzőasztal 
mellett. A többiek is ott áldtak körülötte, hallgattak, és félsze-
gen elnéztek egymás feje felett. 

— Koszorút  is  kellene vásárolni — mondta egyszer csak 
Rozmajer —, legalább egy koszorút , és гбirnd a nevünket, meg 
valami olyasmit, hogy: „Utolіѕó iidvözlet". 

Baras így szólt: 
— Lesz koszorú is . Egy hatalmas .koszorút veszek, de nem 

árunk •rá semmii. Egyébként a temetés holnap délután .négy 
órakor lesz. Két órakor a kápolnánál találkozunk. A gyászbe-
szédet én fogom elmondani. 

Kihúzta kezét .a zsebéből , e'llé ett az asztaltól , és leült a 
legféiső  1épлsőfdkra . Azon az estén ő  volt az elnök. Megigazítatta 
zsebében a pénzköteget, aztán a térdére könyökölt , és várta, 
hagy .a többiek is elfogla đ  j ák a helyiilket. 

Ekkor derült aki, hogy a Szegény Kis Rah nánovics halála 
tn1~jdonképpen végzetes volt .az Egyesületre nézve. A többnek 
ugyanis anélkül, hogy ezt előzőleg megbeszélték volna, állva ma-
radtak. álltak ott az asztal araellett, elnéztek egymás feje fölött, 
colég cгаК  iгб  se mertek nézni Barcsra. Végül Breгztovsaky szó-
lalt meg: 

— Nem szeretném , ha ma haszon nélkül való dolgokról be-
szélnénk — mondta, és körmével kopogott az asztal lapján. —
Nian hiszeav , hagy hamarosan kedvem lesz haszon nélkül való 
dolgokról beszélni. Túdsagosan kevesen vagyunk hozzá. 

Baras meglepetten bámulta az asztal körül ácsorgókat. Sz б-
nalmasan festettek , zavarban voltak , maguk sem tudták mviért, 
ide-oda danbolyoіgtak, c г Ρserélgegték ,a lábukat. És nem mertek 
egymásra nézni, nézték a falakat , néha alig észrevehetően meg-
mozgatták a fejüket . .A falaikon néhol .felhólyagzott a festék, 
randa, sötét foltok keletkeztek. Oda rakádatt le a por meg a 
fist. 

— En is azt hiszem, hogy :kevesen maradtunk — nyögte 
Rozmajer. — Tényleg iazt hiszem, hogy kevesen maradtunk. 

— Es egyébként is, .a Szegény Kis Rahmánovicsnak velem 
egyiitt kellett volna ülnie az alsó betonlapon . Ma még ő  is 
aláosonyreвdű  tag volt — mondta Fábián . — Egyáltalán nem 
(kellemes ialacsionyrendű  fiasnak elenni. Ha többen vagyunk , ajkkor 
még elv иiselhető. Egyedül azonban nem vagyok hajlandó ott lenn 
ülni, és nézni a lélpcsőzetes fejeket fölöttem. 

Baras nem szólt semmit . Ha beszélni kezd , talán még 
megmenthette volna az Egyesületet , hiszen .nagyon jól tudott ő  
beszélni, ha fakart. De most nem szólt semmit. Gúnyosan mosoly-
gott, clsúaiya volt ,az arca nagyon; egy víg. z.  tes vonal kettévá-
lasztotta az arcát. 

— Holnap délután kétorakor a káрolnánál leszek — mondta 
hirtelen Bresztovszky . Lesietett a lépcsőn, és kilépett az utcára. 
Angelá, Rozmeer és Fábián szátlanul utánaballagtak. Amikor 
elmentek a szoforafa mellett, hallatszott , ahogy a fehér virágok 
közé keveredett dögllött méheik megroppannak a talpuk alatt. 
Salamon egy ideig araég zsebre dugott kézzell állt az asztal mel-
lett, aztán megkémdezte Barast: 

— Te nem jössz? 
— Még nem — mondta Biaras. 
— Akkor szervusz — mondta Salamon. 
— Szervsusz — mondta Baras. ült a legfelső  lépcsőfokon, és 

araég mindig iúnyoгan anosolygoytt. , Az a vizszintes vonal, amely 
kettíчvágta az arcát, egészen a füléig ért. 

Elővette apró zsebkését, amivel a .körmeit szokta tisztogaimi, 
klhúzta a pengéjét , és dd ,tudja miért , óгiásn O betűt rajzolt a 
falra. Aztán szabályos téglalapot rajzolt az O bet ű  köré, a bel-
tiletбгйІ  lékapastta a fehér festéket , és is nagy, piszokszínű  
téglalap alá odaírta : „Ez egy ház". 

— Elmentek? — kérdezte a háta mögött Jónás, az éjjeli őr. 
Baras .nemi .is  hallotta, amikor bejött. 

— Elmentek — mondta Baras. — Megijedték , mert kevesen 

maradtak. Az emberek általában szeretnek sokan ,együtt lenni. 
Olyankor nemijednek meg egykönnyen . A legnagyobb disznó-
ságra is képesek , ha sokan együtt vannak . Es hát persze rette-
netesen araegijednek, ha észreveszik , hogy kevesen maradtak. 
Szörnyen nevetséges, nem? 

— Neon tudom — mondta Jónás, az бjjeliőr. 
— BIn azt hiszem, hogy szörnyara nеvеtségeг  — mondta Barns. 
— Ma este maga lett volna az elnök? — kérdezte Jónás, az 

éli j eliőr. 
— Igen •— mondta Baras. 
— В  minöl akarta, hagy beszéljenek? 
— Nem tudor — mondta ]uras. — Valami ma$esak 

eszembe jutott volna. Akármi jutott volna eszembe, biztosan 
nagyon haszontalan .dolog lett volna l?éldánud egyperces ha.ilga-
tással adózna a Szegény Kis Rahmánovios ешilékének , és utána 
azt mondani: „Dicsőгég a Nagy Harcos fiának". És kész a be-
szélgetés. - 

- Jó fiú volt — mondta Jávás, az éjjeli őr. — Csöndes, jó 
fiú volt. Szeretnék elmenni a temetésére, de én délután mindig 
aludni szaktam, hogy éjszaka ébren tudjak maradni. 

— Okvetlenül aludjon délután — mondta Barns. — Ha az 
ember egyszer araár rá.szokatt, hogy délután alszik, ajkkor okvet-
lenül aludjon minden délután. 

— Maga .tartja .a halotti ;beszédet? — kérdezte Jónás, az 
éjjeliőr. 

— Igen — mondta Barns. 
— Szép beszédet tartson — mondta Jénás, az éjjeli őr. 
— Szép beszédet fogak tartani — mondta Baras . — Jó fiú 

volt a nzegény Kis Rahanáгn vias, és én szép beszédet fogok 
mondani. Nem .szerettem ugyan túlságosan, de azért nagyon fo-
gok igyekezni. Igaz, sakkal könnyebb dolgom lenne, ha mond-
juk, Salamon halt volna meg. đráda nagyon szép beszédet tud-
f k mondaapi, mect o"t Igen kedwelem. De azért majd így is 
nagyon fogak igyekezni. Hallnap délután ;két áráig majd ki-
gondolok valami szépet. Mert két ónalkar kell találkoznunk a 
tarvetőben. 

A kápolna még zárva volt, amikor odaérkeztek. Meg kellett 
keresni .a sárásót, hogy kinyittassák .vele az ajtót. Mert a Sze-
gény Kis RRabгбnovics már ott feküdt a kápolnában . Dél körül 
koporsóba tették, és úgy hozták el a kórhámiból a temetkezési 
vállalat arnberei, a kápolnában egy áfilvávyra helyezték, le-
emelték a kopoatsó fedelét, és a falhoz ..támasztották. Fehér szem-
fedővel volt betakarva a Szegény Kis Rahmánovi сs, Baras 
akarta így, hogy ,tiszta fehér legyen a szemfed ő ; lelógott két-
felől a kopamsó oldalán, a temetkezési vállalat егberei letakar-
ták vele a Szegény Kis Rahmá ,nоvlсг  arcát is . Igy feküdt csen-
desen ott ,a félhomáliyban már dél óta, talán csak lábujjhegyen 
lett volna szabad bemenni hozzá, de a sárásó csattogva nyitotta 
ki az ajtót, mert álmos volt és rosszkedv ű , .éppen aludni készült, 
amiikor hívбk a kápolnához. 

Bent kellemetlen, hideg, édeskés szag terjengett , a mennye-
zeten plwfák angyalkák nyíцΡjtogatták a kezüket, valamilyen szí-
nes fátyolt vitteik a magasba. Ik egyenként léptek oda a kopor-
sóhoz, és amikor már mindannyian ott álltak , Baras kitakarta a 
Szegény Kis Rahmánoiics arcát . Нomakszínű  volt az arca, ki-
csit meglvékonyodott és megnyúlt , a haja osoahókba ragadt össze. 
Csön кΡĐben nézték, egyikük sem sárt, de azért szólni sem tudtak. 
Aztán Baras iгmét betakarta .a Szegény Kis Rabmánovics arcát, 
és azt mondta: 

— Ketten maradjanak itt mellette. 
A fal araellett székek sorakoztak, BresztovszJky és Angeli 

leültek, tenyerükkel a terdükre támaszkodtak. A többiek ki-
mentek a kápolna elé, a гíгásó ott állt az ajtónál, most már neon 
volt álmos és rosszkedvű, még azt is elmondta nekik, hagy nem-
rég хenоválták a kápolnát, és hagy csak a festés több mint száz-
ezer dimáгiba keriilt. Meleg volt nagyon, egy fa alatt álltak, és 
há7lgatták a sárásó fecsegését. 

Úgy fél három körül két öregasszony jött a sírok között az 
úton, feketébe voltak öltözve , és megtkérdezték a sírásót, hogy 
mikor lesz a temetés. A sírásó megmondta nekik, hogy négy 
órakor. 

— Minden teavetésen ,itt vannak — mondta, amikor ,tovább-
menteik —, nagyon rendes öregasszonyak. 

A fekete muhs ömegassmonyok barhentek ;a .kápolnába, meg-
álltak a koporsó araellett, és megkérdezték, hogy megnézhetik-e 
a Szegény Kis Rah2nánovics arcát. Angeli vállat vont, de ami-
kor fel akarták emelni a szemfedőt, Bresztovszky azt mondta: 

— Kuss ! — Fed sem emelte a fejét , maga elé nézett, az 
arcát alig lehetett látni 

— Csak meg alkarjuk nézni az arcát — mondta meglepetten 
az egyik öregasszony . — Nincs abban semmi , ha megmézzwk az 
arcát. 

— Kuss! — mondta Bresztovoky. 
— De hát olyan fiatalon halt meg — mondta az öregasz-

szony. — Biztos, hagy szép az arca. 
— Nagyon szép az arca — bólogatott Angeli. 
— Kuss! — mondta Bnesztavszky. Még jobban lehajtotta a 

fejét, csak a homlokát lehetett látni, kivörösödött a b őre, any-
nyka ráncolta a homlokát. 

A két öregasszony tanácstalanul nézett egymásra, néha rosz-
szallóan Bresztovszkyra pillantottak, mormoltak valamit, aztán 
kimentek a kápolnából. 

Három óra volt, amikor kinn a fa alatt Baras azt mondta 
a sirásónak. 
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— 0regem, hozza a műszereit. Temetünk. 
A sírátló éppen arról mesélt, hogy mennyi pénzt keres ő  

régi márványsixikővek árusításávaјl, arcnikor Baras félbeszakítatta. 
— De hát még csak három óra — mondta megrökönyödve. 
— Nem baj — mondta Raras. — Maga csak hozza a m űsze- 

reit. 
— De hát az újságiban is úgy közöltettük, hagy négy órakor 

lesz a temetés —mondta Fábián. 
— Nem baj — mondta Baras, — Mi három órakor fogunk 

temetni. 
A sírásó széttáгta a borját, aztán elment, hozott kalapácsot 

és szögeket, és 'leszegezte a koporsót. đk hatan a vá1Lukra vették, 
és kivittdk a +kápolnából. A sírásó el őttük lgpkedett, egy ásót vitt 
a kezében, az ásó végére művirágokból +készült hatalmas koszo-
rút akasztott, messze eltartotta magától, meri a m űvirágok csö-
rögtek és szúrtak. Ezt a .koszorút vette Baras a Szegény Kis 
Rahrnánovi,csnak. A sírásó ügyesen kerülgette a s хr kat, mutatta 
nekik, hogy menne menjenek. Még csak út saru volt itt a sírok 
között, mindent benőtt már a gaz. Botladozva vitték a koporsót, 
elég messzire kellett vinniük, ment a Szegény Kis Rab гánovics-
nak ennek az elhanyagolt temet őrésznek a legszelén ástak sírt. 

— Nem is olyan mély a sír — mondta Fáb.Lán, amikor meg-
érkeztek. — Pedig a sin k általában mélynek szoktak látszani. 

A sírásó mondott valamit, .nem tetszett neki Fábián meg-
jegyzése, de nem lehetett érteni, hogy mit mond. Egy kapa és 
két vastag kötél hevert a sír mellett. Amikor letették a kopor-
sót, a :sírásó belerúgott a kötelekbe és várakozóan nézett ráj+uk. 
A többiek Barasra néztek, . ő  ,pedig egy fehér ,papírlapot vett el ő  
a zsebéből. Sötétszürke öltöny .volt Banason, a többiek is sötét 
öltönyben jelentek meg, nyakkeвdőt .is kötöttek, ,kivéve нresz-
tovszkyt, alki rövid ujjú fehér ingben jött el a temetésre. Baras 
széthajtogatta a papírlapot, látszott, hogy ,tele van írva mind a 
két oldala. Felnézett, és így szólt: 

„Halotti beszéd a Szegény Kis R аbmánavics tiszteletére, 
vagyis elmélkedések a kimondottan csönndes helyekr ől es a fe-
hér ruhás halo.ttakról, akik szeretnek egyedül lenni." 

Aztán olvasni kezdett: 
„Nagyion csöndes helyre hoztuk mi el a Szegény Kis Rah-

mánavicsot, olyan helyre, ahol ziyld és puha a f ű , hangtalanul 
hullámzik még akkor is, ha er ősen fúj a +szél, vagy ha apró 
barna-hátú bogarak mászkalnak a földön. És nem jár erre soha 
senki, mert az emberek egyre kevésbé szeretik a csöndes helye-
ket, és még halottaikat saru temetik kimondottan csöndes he-
lyekre. Ha tudnák, menшy,ire tévednek .. . 

Mert mi is megteheиtiik volna azt, hogy 'a Szegény Kis Rah-
mánovi,csot a főút mellé temetjiik, oda, ahol nagy lombos fák 
vaunak, és ott a sok járó!kelő  mindig megnézhetné a Szegeny 
Kis Rahmánovics sirját, néha biztosan még virágot is tennének 
rá, mert szégyenlenék, hogy +nincs  soha virág azon a síron ott 
a főút mellett. 

Vagy falkár azt is megtehettük voirua, hogy egy nagy kriptába 
helyezzük el a Szegény Kis Rahmánavicsot, széles, vörös téglá-
ból épített ,nagy kriptába, roggyant koporsók közé, ahol jó h ű-
vös van, ..és a kukacok és mindenféle férgek csak nehezen tud-
nának hozzafrkőzni. Ott nem lenne egyedül a Szegény Kis Rah-
mánovics, mert a nagy .kriptákban mindig rak halott szokott 
lenni. 

De mi tudjuk, hogy a halottnak egyedül kell maradnia egy 
kimondottan csendes helyen, .ahol zöld és puha a f ű, mert tulaj-
donképpen nagyon jó egyedül lenni, ezt osak az él ők nem tud-
ják, mert az élek mindig kevesen vannak, és emiatt mindig fél-
nek, hagy egyediil maradnak. Ahhoz, hogy valaki ne féljen a 
magánytól, egy kiosit meg kell halnia, vagy pedig teljes egészé-
ben meg kell halnia. A halottaik sokan vannak, egy halott már 
önmagában is .nagyon sok, nem félhet tehát a magánytól. 

Ezért van jól ez így nagyon, hogy a Szegény Kis Rahmáno-
vicsot ide temetjük, ahol ,teljesen egyedül lehet, annál is .in-
káibb ,jó ez így, mert neki rossz, gyönge szí лne van, és nagyon 
kell rá vigyáznia, és nagyon jól el kell rejt őznie. Ha elгej,tőzik, 
akikor majd beszélni fognak róla +az emberek, sokat, rengeteg ér-
dekes mesét kitalálnak róla, .nagy lesz és er ős lesz a Szegény 
Kis Rahmánovics, az emberek elfelejtik majd, hogy rossz, gyönge 
szíve volt, .és azt fogyják mondani, hagy nem is igaz, hagy a 
vízbe fulladt. Találgatják sokáig, hogy vajon hol is rejt őzhet a 
Szegény Kis Rahmánovi:cs. Ezért nagyon ,jól rejtsük el őt. 

Mi megtehettik volna azt is, hogy meg őrizzük magunknak a 
Szegény Kis Rahmánovicsot. De hogyan lehet meg őrizni valakit, 
akinek rossz, gyönge szíve van, és mindenki tudja róla, hogy 
nem lesz belőle soha se rani. Talán be ,kellett volna őt göngyöl-
nünk valami feher, puha vattába, hogy olyan legyen mint egy 
szomorú, piros szemű  angóranyúl. Hallgatagon ült volna közöt-
tünk, mi pedig mindennap szép tisztára fésültük volna meleg, 
fehér bundáját. Akkor talán meg őrizhettбk volna őt magunknak. 

De mi csak haszontalan dolgokat őrzünk meg, mert tudjuk, 
hogy a haszon nélkül való ,dolgokban rejlenek az igazi értékek. 
A Szegény Kis Rabmánovios pedig mégiscsak hasznos volt: vele 
együtt többen voltunk egy helyen, és ezért .nagyon hasznos volt. 
Igazán nem lehetett meg rizrіL 

Azt is megtehettük volna, hogy teljes egészében megvéd-
jük őt a kukacaktái és mindenféle férgekt ől. Kemény, acélszürke 
kapacsába zártuk volna, olyan koporsóba, amely halványkéken 
csillog a sötétben, és messzire el űzi a férgeket. Mert a férgek 
mindig messzire elnenekülnek a csillogó, kemény dolgoktól. Most 

majd nagy fejű  ronda kukacok fognak előbújni 'a földből, ó, 
nagyon jól tudjuk mi ezt, és fđLLalják majd a Szegény Kis Rah-
mánavicsot, annyira f еlffalják, hogy csak a fehér csontjai marad-
nak meg. 

És mégsem csak a csontjai fognak megmaradni! Mert mi fe-
hér szemfedőt adtunk neki, olyan fehéret, mint a csontjai, és ha 
abba beburkolózik, senki sem fogja tudni, hogy teljesen felfal-
ták a nagy feljő  férgek. És két nagy zsebet is varrtunk a szem-
fedőre, olyanok ezek a zsebek, mint két óriási tarisznya, nagy 
fehér tarisznya, ahová mindenféle holmit el lehet rejteni. Á 
Szegény Kis Rahmáno:vlos még rassz, gyönge szívét is elrejtheti 
az egyik zsebébe. És a másikat Is telerakhatja mindenfélével. 
Belerakhat a hegyekből egy ,darabot, csúszómászókat és néhány 
vaksi kétéltűt, szép nőket is adunk neki, nagy zöld hasú legye-
ket, melyeknek már félrefordult a feje, és vezetékneveket, ren-
geteg vezetéknevet adunk neki. 

đ  mindezt elrejti majd, betakarja még a fejét is, mert mi 
csuklyát is varrattunk a szemfedőre, és még csak nem is fogja 
sejteni senki, hagy ő  mindenféle holmit őriz a zsebeiben. Mi 
jól elnejtjiik őt, tiszta fehérlbe öltöztettiik, olyan fehérbe, mint 
a tiszta hó, vagy mint a holdfény, vagy mint a meleg, hosszú 
szőrű  állatoknak a lehelete, .és ezért nem láthatja őt senki. És 
senki sem fog megij edni attól, hogy mennyire egyedül van a 
Szegény Kis Rahmánovios. Érdekes történeteket mesélnek majd 
róla, és azt fogják mondaná, hogy nem is igaz, hagy valaha is 
szegény volt, vagy hogy egyedül volt a Szegény Kis Rahmá-
novies. 

đ  meg csak ii1 majd, puhán és fehéren betakarva, és olyan 
lesz, mint egy szomorú, piros szem ű  angóranyúl. 

Egész biztosan hálás lesz majd nekünk nagyon, mert ő  jól 
tudja, hogy mi .igazán mindent megtettünk érte." 

Baras ekkor összehajtogatta a papírlapot, visszatette a zse-
bébe, és így szólt: 

— Most pedig adózzunk egyperces hallgatással a Szegény 
Kis Rahmánavics eanLékének. 

КihйztбК  magukat, az ujjaikat megmerevítették, és valahova 
nagyon messzire néztek. Aztán így szólt Baras: 

— Dicsőség a Nagy Harcos fiának. 
— Dicsoség — harsogták. 
Az .arcuk kipia'uft, cstiп1ogott la szeműk. Körülöttük mindenütt 

csend volt, a puha zöld fűben nagyon óvatosan mászkáltak az 
apró, barna hátú bogarak. 

Fábian később mégis azt mondata, hogy úgy temették el a 
Szegény Kis Rahmánovicsot, mint egy kutyát. 

VÉGE 
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Bálint Endre a arai magyar festők kö-
zépgeпieráciájához tartozik — legközelebb 
611 hozzá Kassák Lajos és az 1941-ben 
meghalt Vajda Lajos fest ői felfogása, 'az 
európai művésztik közül pedig Paul Klee" 
éš Max Ernst bensőséges világa, Sok иvet' 
ttötltött Pálnizsban —, de egyetlen ámámvlat 
bűvkörébe ram került. Önmagát — akár-
esiak Vajda Lajos — .kanstruiktív szüтΡ гea-
lstáлak vallja. 

Festészetének 'motívumai, 1atszolagos 
szaJbadságuk ellenére is, szorosan kötődnek 
a valбsághoz, egy-egy mézeskalács, szür- 
ke kőfal, г t  gi  ház oromzata vagy burnusz-
ha öltöztetett emberi alak képéh еz. Minit 
ha valahogy nagyon mélyről, a gyermék-
korbбl előtörő  emlékek lennének — emlé-
kek, amelyekben araár a tárgyak masszív 
for¢nája eltűnt, s az alakok arcvonásait 
elmosta a pontatlan képzelet. Messziről, 
és mégis nagyom élően érkeznek meg ezek 
a 'motívumok —szétfoszló tárgyi valósá-
gukat mintha újra és újfa, hosszan tar-
tбan öltöztette volnia vizuális képbe a m ű-
vész. Nini maguktól, a pi ІІanatnyi ihlet 
hеviílétében, egyik pilanatról a má жΡikгa. 
azülettek meg, lényükben hordozzák a fes-
tđ  egymásra tapadó, sokéves gondolatait, 
érzelmeit, vágyait.. S őt, tulajdonképpen 
Bálint nosztalgi %nаk testet öltött formái 
ezek, bemmük ölelkezik össze. a valódi vi-
lág és a táгgytakan" sóvárgás, elvágyódás. 

Ivlitivumai több gondtóttekörhöz kapcso-
lódnak: az egyik a temető; a másik. a vá-
ros és 'a ház, a harmadik a népl, több-
nyíre primitív tárgyak és a sajátosan ér-
telmezett emberi figura. 

A temet ő  élménye alapvető  Bálint iű- 
vészétében, vallomása szerint egész gyer- 
mdkkотát betöltötte a szorongás, hogy egy-
szer, mint tetszhalottnak, zárt sírboltban 
kell felébrednie. Ugyanakkor vonzza is a  

régi falak, kövék és csontok sajátos han-
gulata. Képein a fellevő  holttest, mely va-
laha személyiség volt, tárggyá változik —
sai+luettje mégis megtartja envberjellegét. A 
kaptába zárt halott — a nagyon kis. tér-
be szorított figura — formailag is fogl:al-
koztatj!a a művész fantáziáját. S végül: fel-
tehetően nemcsak a rémképek öltenek itt 
vizuális formát, hanem a háború éveinek 
konkrét nyomasztó emlékei beleolvadnak 
az eredeti látomáeba. Alom és val бsá:g ta-
lálkozik így össze a többnyire fehér ru-
hába öltözttittitt, arc nélküli figurában, aki-
ntik elhagyatottsága mintegy sugárszer űen 
áramlik szét testtelen testéb ől (Magány .c. 
lop), s aгnély mégis mintegy •időtlen nyu-
galomban rögződik rímboltjához. Bálint szá-
mára a temető  Fis hétköznapi valóság, neme 
érez különbséget a halottak és az él ők 
otthona között. 

Másik témaköre: a város és a ház. Ha 
lehetséges, kapcsolata a megkopott orom-
falakkal, a •változatos tetejű, alacsony épü-
letekkel még személyesebb, még tkózvetle-
nebb, mint a temetővel. Úgy tűnik, leg-
töhb. képién a háznak arca van, egyénisége, 
fájкialma és szonaarúsága, amely a falon 
áttíim ő  belő  képből vagy .a külső  felüket 
tört, el¢nosádott színeiből árad. 

Felfogásához kétségkívül Vajda Lajosé 
áll legközelebb. Motívumaik sokszor meg-
egyeznek, így pl. ay égymás után sorban 
megjelenő  alacsony akis házak — konkrét 
él іnényeuket mindketten Szentendre régi 
szerb _utcáiból, tereiből mег  tették. Vajda 
Lajos finom kaligгбfiбj,ú műveiben azon-
ban :az éji еtdk a аjidвtem precíz rajza, 
a.. töibb tetgymásra vetít'eft nlzet, a min-
dent átható intellёktuális komolysбg nagy-
rt=_sгΡt kizárja az oldott líгaiѕágot, amely 
Bálintot jellemzi. Balintnál a motívumok 
emlék-, :i11. áaomképszerúen ,t űnnek elő ,  

és inkább csak elrendezésük, megkompo-
nálásuk árulkodik a művészi, vizuális ra-
cionalitásról. . 

Bálintnál 'a házacskák magukba rejtenek 
és őriznek valamiit — a sokszor áttetsz ő  
falak inkábib csak sejtetik a belsőt, másutt 
pedig az apró oszlopok közé beágyazott 
falalt messzi távlatokra utalnak. Az elemek 
mindig csak jeleznek, és sohasem tárnak 
fel teljesen. A sejtetés Bálint nagy művé-
szete — a félig kimondott szavaknak, a 
csók félig lefordítható szimbálumaknak 
köszönhető, hogy művei újra és újra él-
mémyként hatnak, megfejthet ően - és mégis 
megfejthetetlenül, és sohasem mutatkoz-
nak. meg teljes valájukban a felületes 
szemkélő  előtt. 

A házmotтvumhoz szoroson kapcsolódik 
Bálint másik témájta: ,a fal. „Amig a va-
rázslat tart: képes vagyok felidézni an-
nak a tеmеtőnek szоboгfiguráit, amelynek 
közeltibегi gyennekkoroniban laktam, és 
amelynek hosszú "kőfala mögül márvány-
angyalok meredtek az ég felé roppant 
szárnyalkat kitárva" — . irja. 

Báluntnál azonban ez a motívum soha-
sem könnyed, sohasem súlytalan, mindig 
valami nyomasztót rejt magában, talán ép-
pen eгΡéгt is ikarpcsoládik némely képén a 
temetőélményhez. A figura megbújik a 
faliiregben, így -a kép a halt anyagban az 
ember jelenlétét, a lélek falba zártságát, 
a fal emberi szоQnöгúsбggal, magánnyal 
átittatottságбt érzékelteti. 

S Вбl nt, Vajdáról írva, talán kicsit ön-
vallomásiként is fogalmazza ezeket a soro-
kat: „Mбr e korai időben rápillant olyan 
dolgokra, amelyéken 20 évvel kés őbb má-
sok egy életen át elidőznek: omladozó. fa-
lak jelbeszédeire, falba vésett ábrák ka-
1 gráfiájára, kutöredezett keritések ritmi-
kájtá,ra, levakart hirdetéstáblák absztrakt 
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vetületeire, árnyékok tűnő  alakzataira, el-
hagyott, egyszerű  tárgyaik megható életé-
re." 

Egy régi bádogcégér sárga lófejét —
amely a művész legtöbb képen és legtöbb 
írásában szerepel Bál:int talán kicsit 
festestiete szimbólumá:nak, mottójának is 
választo:tta. „Gondohm, még az sem lehe-
tetlen, hogy egy életérrel elégedetlen, ma-
gányos  ember...  kitalál magának egy jel-
beszéden, hogy mégis valami torz kapcso-
latot keressen önmaga és az emberek kö-
zött és tolmácsnak basznál fel egy lovacs-
kát, másfelől egy — soha nem létezett és 
mégis elvesztett — paradicsomi kert utáni 
nosztalgiájának ad kіf~jezési formát gyer-
mekes szimbólumak formájában." A szim-
bólum jóval töbib minit a népművés.zet eg-
zotikusna. Bálint — bármilyen érzéke van 
is a konkrét targyak kézzelfogható való-
ságához .— maga alakította ki ezt a  mo-
tívumot, a maégg képére іёs hasonlatosságá-
ra formálta egy évekkel ezel őtt megpillan-
tott látvány nyomán. A lovacska végtelen 
egyszerűsége, naiv primitívsége azokkal a 
gyermekrajzokkal rokon, amelyeket Klee 
ugyancsak a maga számára felfedezett és 
kép•eilbe belevett. Egyébként maga Bálint 
is beépít gyerekrajzot kompozíci6jaba: 
keskeny, vertikális képén a szálló kis fi-
gura Valójálban egy alig átformált gyerek-
rajz-motívumra megy vissza. 

Vajdához ha onlóan Bálint sohasem dísz-
tárgyat ábrázol, sohasem olyasmit, ami a 
művészet luxusigémyével készült volna —
motívumai eredetileg mind célszemű , hasz-
nálati tárgyak voltak. i,gy visszatérő  szim-
bóluma az ős.i kerék. Másrészt a primitív 
Кocsвkemék tökéletesen zárt formája, kü1-
idimelk sugaras szerkezete távolról a napra 
emlekeztelt, amelyhez talán a legtöbb mí-
tosz fűződött, és amely — többnyire má- 

gikus értelemben — szamtalan .és szám-
talan változatban jelenik meg az ábгбzo-
lásokon. Bálint felhasználj a a kínálkozó 
аanuIбgз át , s — етвúgy is gyakran szereplб  
— égitesteink egyikévé a paraszti mun-
ka primitíiv eszközét avatja . МбL részt Vi-
szont megtöri a motívum tökéletes zárt-
ságát: a kerék többnyiére a maga esetle-
gességében, törötten jelenik meg —úgy, 
ahogy a használat és az idő  rányomta bé-
lyegét. igy libát elvontságában is meg-
tartj .a mélyen emberi vonatkozását 

A temető, város, emberi tárgyak hármas 
témakörénél az ábrázolások egyre közvet-
lenebb, egyre személyesebb kapcsolatokat 
sejtették. Az emberi vonatkozás — külö-
nös mádon — a figurális motívumáknál 
veszít ere іјéből, az alakok legtöbbször sze-
miélytelenné válnak, eredeti egyéniségük 
eltűmlk. Ez annál érdekesebb, mivel Bá-
lint nyilvánклadáan lírai alkat, akinek leg-
fö'bb mondanivalójla mindig bensőséges, 
mindig érzelemmel átfűtött. Az alakok 
sejtelmesák, arcuk nincs, alakjuk zárt szi-
luettformában tűnik elő. Nkmelyiikük föl-
di nehézkességétől megtisztulva derűs-
kömnyedén, mintegy álomban lebeg. Hihe-
tetlenül vidám p1. :a Népligeti éjszaka fő -
motилuna; ;a megelgиanedat ~t gyesekra гјmo-
tívum úgy Lendül, száll a magasba, mint 
a gyemmakek testet öltött álma: nosztal-
gia, amely a hajóhintához és a léggömb-
höz — mint a vadóság megfogható elemei-
hez — tapad, azonban a majdnem tárgy-
talen elvágyódás .képi megfogalmazása. A 
groteszk körvonalú sziluettet betölt ő  kü-
lönös, irizáló türkizes zöld szín csak fo-
koz~a az egész mű  irrealitását. A figura 
teste :szorosan összen ő  a hajóhintával —
tárgy és ember egyetlen egységbe olvad 
össze. 

A Roueni látomás a képen viszont a fél-
bádogfeszület lesz figura — tehát itt is 
1étaеjön ez a ktilönös egyesülés , egy mo-
tíiиuдnon belül, s .az egész mintegy Bálint 
művészetének 5zinдbálumává emelkedik: 

egy évszázasdakig él ő  eleven hitnek 
szétmart jelenléte, talán a leghazugság-
mentesebben, az útszéli rozsdás bádagfe-
szület jelképében (van  meg)" —írja Bá-
lnt. S ahogy a gyerekrajztnotivunm Bálint 
gyermekkorba való visszavágyódásának 
jеИsépeként , ugyanúgy a fél-Krisztus alak 
is szimbálumként tűik elđ . Bálint számá-
ra maga a feszület nem vallásos jelenit đ-
ségű  —  mint  ahogy a lovacska sem nép-
művészeti egzotikum —, hanem inkább az 
emberi hit megtastesítője. 

Bálint egységes világot alkot: s ebben az 
egységes világban az emberek jelent ősége 
sem nagyobb, mint a népi motívumoké, 
bádagfelületeké, szurkén csillogó falaké, 
álomszerű  еgitescteké. Ahogy a dolgok el-
veissztvk hailott :tá гgyszегi ségiikat, hogy 
emberi kapcsolatok fényével gazdagodja-
nak, ugyranúgy tűnik el a figurákból a 
jellegzetesen egyéni elem. A művész meg-
fosztja Ialaikjiavt mindem бгzelem-megnyil-
vánкalástól, a névtelenség köntösébe bur-
kolja őket. Igy figurák helyett dolgok köz-
vetítik számunkra a fest ő  legbensősége-
sebb, legszemólyesebb mondasvival&јбt. 

Bálint a maga otthonát a tárgyak, fa-
lak és lebegő  álomlények között találja 
meg. Távol tartja magá гt a közvetlen em-
beritől, hogy csupán motívumainak at-
moszférá'jával .teremtsen személyes hangu-
latot. Ez az önkéntes visszavonulás a fi-
guráli•s ábrázolás területér őd talán kianon-
datlanul is rezignációt rejt magában. A 
művész korábban igenis festett alakokat 
— kicsit tragikus, kicsit groteszk felfogás- 
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ban, a társadalom penifé гi ј  n élő  egyé-
néket, inkább sötétes színekkel, erőteljes, 
konstruktív megfogalmazásban. Ezek a fi-
gurak eltűntek helyüket sírboltban fek-
vő, bepólyá]rt Halottak, ködszer ű  angya-
lok, fekete öregasszonyok komoly sziluett-
je váltotta fel. És mégis, az az érzésünk, 
ezek a korai emberábrázolások valahogy 
láithatatlansul felszívódtak Bálint egész mai 
motíVuш  1dnssébe, a figurákba ugyanúgy, 
mint más elemeibe. 

S a gépiessé vált világban az ő  számára 
az emberi kapcsolatokat elsősorban ott-
honok, falak és mindenekfölött a régi tár-
gyak jelzđk: „Megsokszorozza szomorúsá-
gomat .az is, hogy .az egyszer ű  hajlékok 
éppen úgy veszendőben vannak, mint azok, 
akiket :azokban elképzelek..." —írja. A 
különféli elesnék egyetlen egységbe zá-
ródnak össze, tulajdonképpen inkább csak 
eredetük ,különböző, hangulatuk, atmasz-
fé бјuk inkább csak árnyalatokban tér el 
egymástól. Bálint számára ezek jelentik a 
valóságat, s egyben ezek fejezik ki az em-
beri társadalom valóságos szépsége iránti 
xrosztalgaát ;is. 

Bálint motívumkincse — amely a gyer-
mekkor emlékképeiből гtágan értelmezh еtб  
szimbóiumlörгé gazdagoldott — egyúttal 
sajátos stílus hardozgja, megtestеsítője. Az 
egyes elemeknek csakis a kép szerkezeté-
ben, csakis mint magasrend ű , kiérlelt for-
máknak van jelentőségük, létjogosultsá-
guk. Sőt, egy-egy motívum csak a fest-
ményen belli emelikedhet szimbólummá, 
természetes atmoszférájából kiszakítva el-
veszti erejét, s őt mondanivalóját, szimbo-
likus tartalma is bizonytalanná, homá-
lyos'sá іábilk. 

A festmények nem mindjárt els ő  ráné-
zésre árulják el felépítésüket, kompozíció-
jukat. A művek átütб  atmoszférája, hasr-
gulata mögül a szextkezet csak fokozato-
san, lassan bontakozik  ill.  A köhtőa lírai-
sággal telített elemek természetesen eleve 
elválaszthatatbanok a .kép felépítését ől. Ha 
mégis megpróbálunk szimbolikus jelentő- 
ségüktőd, sőt sajátos formájuktól is elte-
kinteni, s csupán — a felület egészéhez 
vđszonyí!tјva —mint alkotóelemeket vizs-
gálp.uk ő  et, .akkor egyszerre el őtűnik a 
képek szerkezete. S a meztelen alkotás 
már nem annyira a sziarreadista festmé-
nyek oldott világába, sakkal inkább a 
mondtam zárt kompozíció vagy a Kassák-
féle !képarсhitelktúra szigorú rendjébe visz 
minket. Bálint nosztalgikus életérzésének 
kiívetítatlt szlnbálumait is konstruktivista 
szerkеzet vázába .illeszti bele. 

Képét általában horizontaklok és verti-
kálisok tagolják. A :kett ő  persze nem 
egyensúlyozza egymást abszolút értelem-
ben. szigorívan vertikálisak az  6116  házak 
sziluettjei, a .szababteLsőКben vagy figurák-
ban megjelenő  oszlopdk, a falakat tagoló 
geometrikus szinsávak, és azok a fordított 
U :alakú apróbb farmáik, !amelyek nagyon 
gyakran visszaté гtnek a festményeken. A 
figurák vagy függőleges, vagy vízszintes 
beállításban jelennek meg. 

Bálint legtöbb képe hosszú, keskeny 
formájú, s ebbe az elnyújtott felületbe a 
lebegő, fekvő  alakok és a vízszintesen el-
helyezett, oldalúkra forduló házak termé- 
szetszerűzleg ildeszkedm.efk bele. 

Bálint nem drámai művész — ember-
ábгбzolásáma 5s a tartózkodó líraiság j.el-
leanző. Talán evvel függ össze, hogy mo-
tívumва  nak legtölbszöг  nincs szükségük 
nagy térre, amelyben hatásukat kifejthet-
nék — szűk helyen, ,sokszor szorosan egy-
más mellett is megférnek. Másrészt a mű-
vész csak ritkán összpontosístja figyelmét 
egyetlen figurára, egyetlen motívumra —
áltadábam több, apróbb elem tűnik fel a 
felfileten. Ez a látszólagos dekoncentráció 
már ¢nagyrészt magával  is  hozza a horizon-
tális elrendezést, amit azonban még csak 
fokoz a testben megbújó elbeszélő, me-
sélő  1~ajlam. A hosszú, elnyúlt tábla épek 
áltolóiban ;több motívumcsoportra osztha-
tók, ezek egymás mellett helyezkednek el, 
szigorú egymásutánban. A télbeli elrende-
zés, másrészt a figurák, motívumok fe- 

szüitségmentes, időtlen nyugalma egyiitte-
sanátszűrve, letisztulva érkeznek csak 
1asoknak. Bár természetszer űleg a motí-
vumcsoportok semmilyen eseményszerű , 
történeti kapcsolatban nincsenek egymás-
sal, mégis, elrendezésük nagyon sokszor 
bizonyos időbeli egymásutániságot is sep-
tet. A nбzőmek fodгól fokra haladva kell 
szemügyre vennie a Jelenet különböz ő  sze-
reptőit, s az idő  így — kimondatlanul is 
— bekapcsolódik a zkompozíció elrendezé-
sébe. A szemlél ő  tekintete texmnészetsze-
rűleg — az olvasás szókásától megröigzöt-
ten — balról jobbra hadad, s ez ugyan-
csak, talán tejesen önkéntelenül, megha-
tározza ,a művész szerkesztésmódját. Igy 
igen sokszor a bal alsó sarokban t űnik fel 
egy motívum, amely mlinüegy súlyt, nehe-
zéket ad a képnek, hogy azután jobb felé 
a felület inkább levegősebbé váljék —míg 
aztán a jobb felső  sarokban egy lebegő , 
de mégsem anyagszerűtlen elem (égitest, 
fekvő  ház stb.) egyensúlyozza đii a kompo-
zícióit. 

A művész másik sajátossága, amely eh-
hez az elrendezéshez szorosan hozzátarto-
zik: egyéni montázstechnikája. Bálint ked-
velt kifejezési formáját — a fotomontázst 
— bizonyos áttétellel képeiben is felhasz-
nálja: saját, meglevő  kompozícióit kisebb-
nagyobb változtatással új festményeibe 
beépíti. 

Az eljárás valamelyest rokon a száza-
dokkal ezelőtt kedvelt műfajjal, a galéria-
képek műfiajával. Ezek egy-egy nagyobb, 
előkelő  magángyűjtemény mindem egyes 
képtét kicsiny[tve feltüntették egy olyan 
ábrázoláson, amelyen !az egész galériát mu-
tatták be. Később, a XIX. század folya-
mán ;nagy fauncia mesterek, mint Courbet 
vagy Manet, már újszerűen alkalmazták 
ezt a technikát: önálló, nagyobb kompo-
zíciónkba japán fametszetek vagy saját 
műveilk ,kicsimyitett változatát is belevet-
ték, ezáltal a kép atmoszféráját bizonyos 
otthonias levegővel töltötték meg. — Ha-
sonló s evvel rákon megoldásék Igen gya-
koriak mind a XIX., mind a XX. század-
ban. Bálint egészen egyéni módon alkal-
mazza ezt az eljárást: kisebb képeit úgy 
illeszti be nagyobb kompozícióiba, hogy 
nem érzékelteti azok önálló jellegét, s em-
pán egy-egy dlгosádott színsávval választ-
ja el őket — máskor még a háttér színe 
is ugyanaz marad, csak a motívumok ke-
rülnek valamivel távolabb egymástól. Igy 
az időbeliség nemcsak egy festmény ele-
meivel kapcsolatban hanem több egybe-
montírozott kép viszonylatában is felme-
r=ial. Evvel magyarázható, hagy Bálint mo-
tívumai a (keleti mesékre emlékeztet ő  fo-
lyamatossággal Ikövebi.k egymást. Termé-
szetesen egy-egy ilyen horizontális, na-
gyobb képfelület kompozíciója — minden 
látszólagos lazasága ellenére — tökélete-
sen kötött, lezárt. 

Bálint montázstechnikájának mélyebb 
jelentőslége van, mint a francia mesterek 
„kép a képben" ábrázolás "antik. Bálint sa-
ját £antáziáj!ának alkotásait festi bele új 
művibe —úgy fejlleszti .az újat, hogy köz-
ben megtartja a régit. Ez a megtartás, 
megőrzesjelleg a művész egyéniségére, 
alkotásaiгa mélyen jellemző. Éppen ez-
álbal, !hogy variálva (щjгa és újraíeremti 
az egyes motívuaniokat, sa!jбt magában sem 
hagyjla a szimbóluanákat megfakulni, fele-
désbe veszni. Ugy ragaszkodik minden 
kézzelfogható vagy lebegő, egyszer már 
megtalált képelemhez, hogy nem tud róla 
következő  alkotasában sem lemondani, s 
így képeinek szereplői időről időre feltá-
madniak, w  és új 'alkotásokon bukkannak 
elő . 

Bálintnak szorosabb, szeme lyesebb kap-
csola ta van taz idővel, az idő  múlásával, 
mint a mai festők legnagyobb részének. 
Azиandáan érzi, észlel — és megfesti az 
időt. Montazstechniiká јбnak еgymásutáni-
sága csak formailag variálja ugyanazt, 
ami a temető- és háгsnimbólumakbál tar-
talmiilag tűnik elő. 

Bálint képeibe a külső  hatások gondo-
sen bizonyos epikus jelleget ad az ábгбzo- 

meg — sohasem csapádnak le hirtelen 
érlelődés, átéгtékeléѕ  nélkiil. Az új motí-
vumék addig alakulnak, míg tökéletеen 
bele neon iliesakednik a festmények ré-
gin kialakult atmoszférájába, s el nem 
vesztik ebből a •légkörből kirívó jellegüket. 

Stilárisan ez a sajátság legplasztikusab-
ban az egymást bezáró, egymást bebur-
koló formák rendszerében érvényesül. Bá-
lint általában két megoldást ismer: a fi-
gurák, házak vagy ehlyúlitan lebegnek a 
levegőben, megszabadulva földi kötötts й-
güktől, a tágas tértségben mintegy felsza-
badulva, vagy éppen ellenkezőleg: szoro-
sian epymashoz illeszkednek. Sokszor az 
az érzéstank, hagy a farmákat csak úgy le-
hetne !kibontani, mint az egymásba ra-
kott orosz népi fababákat — minden al-
kalommal új: és ítj  bukkan elő . Bálint be-
zárja legtöbb motívumtat — kriptába, szo-
bábla, vagy akár egy kulcslyukba, otthont 
és környezetet teremtve számukra. 

Mindig kívülről befelé építi .a festményt 
— a környezet dаzбbb és a motívumok, 
ahogy egymásba fonódnak, egyre gazda-
gabbak, árnyaltabbak, költőibbek lesz-
nek. Szednünk önikéлitelemül is mindig visz-
sma-ппitsszattéт  ;a hegbelső, legszebben ki-
alalkított ebemre, amely ;ilyen módom, a 
kompozídiáhan valló elhelyezésétől függet-
lenül az egész jelenet magjává válik. A 
festmények szerkezeibe tehát nagyrészt 
analóg keletkezési цlikel: a kívülről jövő  
hatások, élmények fokozatosan árnyal-
tabibá, érettebbé, törcnöтebbié vállnak. 

Bázlimt két dimenzióban komponáló, de 
ugyanakkor három dimeneiábazn •gondol-
kodó művész. Figurái mind sziluettszerű-
ek, házacsk( хi, más motívumai szintén —
csalk néha tűnik fel egy-egy ház belsejé-
ben néhány ~pítеszeti forma, amely a 
plaszticitást és a távolságot érzékelteti. A 
művészi ökonómia érdekében kell lemon-
dania a perspekltivikus térábrázolásról —
mivel az szétfeszítené a (kicsi, néha mo-
tivumokkal sűrűn tebdtíazdddt képek egy-
ségét. De nem tud az egysíkú valóság tö-
kéleites záгtsálgában megmaradni, :a vilá-
gító foltokat vagy égitesteket beépíti ké-
péb!e, hogy tenni k öltѕön testet a más-
hova — más síkba vágyás nosztalgiája. 

A tér otthont és (kenetet ad az egyes mo-
tívumóknak —másrészr ől viszont a han-
gulat legfőbb hordozója nem a tér, hanem 
a színvilág. A művész !alkotásain az ha-
zázó, kékeszöld, tompaszürke, ,többinyire sö-
tét árnyautok - a megszokottól, a hét-
köznfapitól eitéгő  atmoszférát teremtenek. 
A tört színek tónusosan egymásba olvad-
nak, szinte észrevehetetlen átmenitek 
gaedаgítЈб)к, szépítik őket. Az összehaingolt, 
különleges tónusú folték együttese mindig 
valamsilyen ünnepi élményt, tinnepi be-
nyomást kelt. A fest ő  kerüli !a tiszta szí-
neik harsogását, !közvetlem'ségét — a hatás 
nala mindig bonyolult, gondosan mérle-
gelt, differenciált. An adyen egyszer űnek, 
sokszor majdnem prianiitávnek tűnnek mo-
tivumvai — olyan egyszerűnek, цtánozhatat-
lannak haltnak színhangulatai. S anreny-
nyire ismétlődnek, újra fel-felbukkannak 
bizonyos targyak, figurák a képeken —
olyan eltérő, más-más tónusba burkolóznak 
a felületek. Néhol misztikus, tűzfényű  piros 
uralkodik (Családi béke a kulcslyukon ke-
reszttit), másutt (kékeszöld, sejtelmes meg-
vihLб  i!tás, megint másutt !az egységes, tiszta 
világoskékbe vág bele egy halványabb, 
gyengédebb árnyabatú lószaluett (Kiscelli 
emlék). A képek felülete mindig új és új 
szépségeket tár fel — az árnyalatok opál-
szerűen folynak át egymásba néha 
megcsill,anrbva a Teliillet vászon- vagy —
gyakrabban — fatextúráját. A szövés 
vagy erezet mamtázata a kép lényeges al-
kotárészévé vágyik, sőt a kompozíció már 
eleve ehhez igazodik. 

Stiláris sаjáliságainak együttese teszi, 
hogy Bálint — aakáresalk a régi mesterek 
— saját, zárt világot tud teremteni. S 
aki kisebb-nagyobb táblaképeinek egymás-
цtá .јбt megnézi, ilyen vadág emlékét viszi 
magával, s akarva-akaratlanul is saját 
bвllső  életének részévé avatja. 
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Herceg János közismert arról, 
hogy nemcsak figyelemmel kíséri 
környezete társadalmi, szellemi és 
egzisztenciális jelenségeit, hanem 
tollával rendszeresen reagál is ezek-
re. Olvasói elé tárja a hallott, ta-
pasztalt ferdeségeket — értesüljön 
róluk, meg okuljon is belбlük min-
denki — és vitába száll azokkal az 
írásokkal, amelyekr ől írói, emberi 
műszerei azt jelzik, hogy kiegészí-
tésre, magyarázatra, esetleg hely-
reigazításra szorulnak. 

Herceg úgy találta, hogy az TIj 
symposion 28. számában Pletyka és 
irodalom címmel megjelent „önér-
zetesen tiltakozó" cikkben felvetett 
erkölcsi-irodalmi vonatkozású prob-
léma mellett sem mehet el szótla-
nul. Ezért vállalkozott arra, hogy 
a 7 Nap egyik utóbbi számában — 
ki kell igazítanunk a bátor és ro-

konszenves cikkírót". 
Nos, a kiigazítás megtörtént, de 

kevés kđszönet van benne. 
Mert Herceg János teljes egészé-

ben félreérti az írást, amely „a 
nemzetiségek iránti olcsó és útszéli 
viszonyulás" ellen tiltakozik, ne-
vezetesen amiatt, hogy újabban di-
vattá vált a „könny ű , erkölcstelen 
életet élő  nők szerepeit rendre 
Éváknak, Rozikáknak, Ilonkáknak, 
Jolánoknak. Agneseknek, Zsbfikák-
nak, Micikéknek" osztani ki. 
Herceg régi elm l•eteit ől sarkall-

va nem elégszik meg ennyivel, ha-
nem a sorok mögé próbál olvasni. 
TJj, ki nem mondott, le nem irt 
tartalom, utalások felfedezésére 
vállalkozik s közben meglep ően 
következetlen: 

„A tiltakozás érezhet đen nem 
csak ezt az erkölcsi megbélyegzést 
tartja sértđnok és igazságtalannak 
— írja Herceg, és ehhez hozzáf űzi 
a saját elméletét —, hanem magát 
a tényt is, hogy két nép viszonyá-
ban az úr és a cseléd kapcsolatá-
nak ilyen bántó színezete van. Azt, 
hogy az úr szerb, a cseléd meg ma-
gyar." 

Ismétlem: a tiltakozás c s a k az 
erkölcsi megbélyegzést tartja sér-
tőnek és igazságtalannak, semmi 
egyébre nem vonatkozik. Ez merő  
koholmány. Az, amit Herceg az 
írásnak tulajdonít — nincs benne. 
Sőt, Herceg rémképei a sorok mö-
gött sem fedezhetők fel. 
Megköszönhetném a bátor és ro-

konszenves jelzőket, de ehelyett 
inkább a legkategorikusabban el-
határolom magam a hercegi „ki-
igazítástól". Nem vállalok közössé-
get vele. 

Mert amellett, hogy téved (a ha-
marjában felsorolt szerzđk közül 
nem néhánynál, ahogy Herceg ír-
ja, hanem csak egynél szolgáló 
a magyar lány, s itt sem ez a mo-
mentum a lényeges — hogy „a cse-
lédlányok kivétel nélkül magya-
rok" — hanem az, hogy a „tizen-
két szólgálólány közül nyolcnak 
egyéb dolga sincs, mint a legé-
nyekre, a titkos légyottokra és a 
nem kívánt gyermek elvetélésére 
gondolni". Herceg János — ez írá-
sa utolsó fejezetéből is nyilvánva-
lóan kitűnik —régi, jól ismert és  

lejáratott couleur locale elméletét 
igyekszik visszacsempészni szelle-
mi köztudatunkba, irodalmi éle-
tünkbe: 

„De maradjunk csak az irodalom-
nál. Mert mégiscsak más lenne, ha 
művekkel reagálnánk a vélt vagy 
tényleges sérelmekre. De ahhoz 
vállalni kellene az angazsáltság ter-
hét és a provincializmus veszélyét, 
esetleg annál többet is. Es meg 
kellene maradni a magyar faluban, 
kisvárosban, szóval ezen a kétszere-
sen vidéki vidéken, amelyet jó-
formán meg sem írt még senki." 
Herceg ezért a bekezdésért írta 

cikkét a 7 Napban. 
Mi pedig már ezért sem tudnánk 

közösséget vállalni Herceg írásával, 
mert a vidékiességről és ennek az 
irodalomban való megjelenítésér ől 
merőben más a véleményünk, mint 
neki, s számunkra, korosztályom 
számára, az angazsáltság is mást je-
lent, mint a tetszetős, árvalány-
hajas couleur locale elméletre es-
küszök számára. 

2.  
Az utóbbi években már néhány-

szor élesen vetődött fel a szórakoz-
tatб  irodalom problémája, helye és 
rangja egyre inkább komrrle гciá-
lódó és szellemi téren még igen 
kezdetleges, írástudatlan viszonya-
ink között. Hogy a szórakoztatб  re-
gények kérdése ismét napirendre 
került (a Magyar Szb vasárnapi Кб -
zös íróasztalunk rovata biztosított 
helyet azoknak, akik a nyilvános-
ság elé kívánják tárni véleményü-
ket), az nem véletlen, talán nem is 
kellene külön foglalkozni vele, ha 
nem írásból  616 ember teszi le a 
garast a szórakoztató irodalom, az 
akcióregények mellett. 

Kiss István, a Rádió humoristája 
veszi pártfogásba a sz бгakozást 
szolgáló irodalmat, a Magyar Szó 
december 3-i számában. Elmarasz-
talja a rovatvezetőt, mert „öröm-
mel nyugtázta" egyik adai olvasó-
jának levelét, amelyben az állt, 
hogy a lap a bűnügyi regények he-
lyett olykor szépirodalmat is közöl-
jön. Részrehajlásnak nevezi a szer-
kesztd örömét, és arra vállalkozik, 
hogy megvédje az átlagolvasó íz-
lését. „Köteles az átlagolvasó ... a 
magasabb műveltségű  olvasók, 
írók, kritikusok ízléséhez igazod-
ni?" Szerinte az a lap, amely nem 
veszi figyelembe az átlagember íz-
lését, minden јб  szándéka ellenére 
éppen negatív szolgálatot tesz az 
irodalomnak, a kulturális viszo-
nyckrin!k, mert Kiss István szerint 
a ponyva karjaiba löki középszerű  
olvasóit. Tehát Balzac, Tolsztoj, 
Kafka és Camus (đket említi Kiss 
István) művei helyett a remekmű  
és a ponyva közötti , jó széles kö-
zépút"-ra utasítja a lapok szerkesz-
tőit. A langyos, a semmitmondó 
középutat nyissák meg olvasóik 
előtt. 

Nem először hallunk ilyen véle-
ményt, de talán ezúttal nyilatkozik  

így először egy íróember, a Rádió 
humoristája. Fordítsuk Kiss István 
elméletét ellene és általában a hu-
moristák ellen. Képzeljük el azt a 
humoristát, aki csak szórakoztatni 
akar. Az ilyen, enyhén szólva, be-
éri a lehetđsбgek felével. Tđle 
rendszerint semmit sem kapunk, 
mert az, aki csak a felét adja an-
nak, amit adhat, az lényegében 
semmit sem nyújt közönségének. 
Nem tudjuk elhinni, hogy ez lenne 
a humorista írói ars poeticája! 
Vagy esetleg mégis? Igy már érthe-
tő , miért nem veszik komolyan, 
írószámba nálunk a humoristákat. 

Ik sem veszik komolyan az iro-
dalmat 

3. 
бrkény István Tóték című  tragi-

komédiájának szabadkai bemuta-
tójáról ír (NJ) a Dolgozókban. I гб -
sában amellett, hogy kioktatja az 
írót és figyelmen kívül hagyja a 
színészek meg a rendez ő  munká-
ját, (NJ) néhány igen vitatható 
gondolatot is papírra vet. Rövid 
megjegyzés kíséretében közöljük 
(NJ) legproblematikusabb monda-
tait. 

„A baj csak abban van, hogy 
sem az írtinak, sem az el đadbknak 
nem sikerült meggydzni a közđn-
séget arról, hogy amit bemutattak, 
mindennek úgy kellett végbemen-
nie, ahogy megtörtént. És ami még 
lesújtóbb: nem vált meggy đzđdé-
sünkké, hogy az adott körülmények 
között mi is pontosan úgy csele-
kedtünk volna, ahogy Tót Lajos 
tette." 

Mióta szempont, amit (NJ) kifo-
gásol!? Ha nem tévedek, Örkény 
szándéka éppen az volt, hogy meg-
mutassa: nem Tót Lajosok módjára 
kellett volna viselkednie a magyar 
kfspolgársđgnak a második világ-
háború alatt. Gondolkozzunk csak 
el, mi lenne, ha mi mindig úgy 
Eselekednénk, ahogy a színművek 
szerepeđi. Nem sok jó származna 
belőle. 

— „A Tóték írója és előadói sem-
milyen más tekintetben sem tudták 
kiegyensúlyozni és formai-tartalmi 
egységbe önteni a darab monda-
nivalóját. Már műfajilag is hol 
színműnek, hol tragikomédiának, 
hol pedig egyszerűen csak játéknak 
titulálják és próbálják bemutatni, 
de ez nem sokat változtathatott a 
lényegen." 

A tragikomédia és a játék — kü-
lönben ez itt is, és a színlapon is 
téves kategória, ilyesmi nincs —
csak színmű . A genus és a genus 
proximum viszonya a dramaturgiá-
ban sem ismeretlen! 

. „érdemes volt-e Szabadkán 
is műsorra tűzni ezt a meglehet đ-
sen bб  lére eresztett szövegű, de 
cselekményében szegényes, humo-
rában lapos, sđt, helyenként baná-
lis, fölépítésében számtalan mester-
ségbeli hibát tartalmazó, teljes egé-
szében mesterkélten ható színda-
rabot." 

A Tótékat a magyar színházi kri-
tika a múlt évad legjobb művének 
nyilvánította. (NJ) kifogásai nem 
eszmei-esztétikai természet űek. Ha 
ideológiai mércéink még némileg 
különböznek is, a dramaturgia fel-
készültséget azért mégsem kellene 
elvitatni a magyar knitikusoktdl. 
Ami pedig a banalitást illeti: Mo-
liéгe, Shaw, Beckett, s őt Shakes-
peare műveiben sokkal elđbb ki-
mutatható és mégsem támadjuk le 
őket miatta. 

Végül: egy ilyen terjedelmes bí-
гбl tban illett volna legalább név 
szerint megemlíteni a színészeket. 
Hadd tudják a Dolgozók olvasói, 
kik alakítottak rosszul, kik téved-
tek. 

GEROLD Lószl б  

4. 
Megvadult zenészek, nekivadult zene 
Sulhóf József beszámolója Dušan Goj- 
ković  nemzetközi dzsessz-kvintettjének 
nagy sikerű  hangversenyérő l 

Noha koncertáló együttes, tagjai nem 
frakkban jelennek meg a pódiumon, ha- 
nem színes kabátokban, nadrágokban, s ő t 
a zongorista valami tarkavirágos japán 
kimonó-kabátban. Csak az énekesn ő  ő l- 
föff estélyi 	ruhát, kell ő  dekoltázzsal és 
olyan magasra felvágott uszályos szok- 
nyával, hogy a miniszoknya látványossá- 
ga semmi ahhoz képest. Mindannyian ki- 
váló művel ő i és m űvészei hangszerüknek, 
valóságos ekszfázisban tombolnak, de 
árnyalásokra is képesek, és még a dob- 
bal vagy trombitával is olyan finom hal- 

kításokat és különleges hanghatásokat ér 
tek el, amilyent csak kivételes ihletettség ű  
m űvészektő l hallhatunk. A dallam csak 
kiindulópont, a ritmizálás a folyamatosan 
alkalmazoff pontozott nyolcadfigurák mi- 
att csúszkáló jellegövé válik. Az együf- 
fes felbomlik a játék folyamatában, m!n- 
den hangszer egy-egy szólószerephez 
jut. Gojkovi ć  Dušan egészen különleges 
müvéѕzetfé fejlesztette trombitajátékát, 
akár ventiltrombtt đn, akár pisztonon ját-
szott. Kivüle külön élményt nyújtott Ma- 
kaya Nchoko dél-afrikai néger dobos já-
téka, aki különböz ő  hangolású dobjain 
és cintányérjain az üt őhangszereket szó-
lóhangszerré avatta és a halkításokból 
olyan hatalmas zengést épített fel, hogy 
a közönség is teljesen átélte az eksztá-
zist. Jimmy Woode a m e r i k a i néger 
pedig ugyanezt a vad ütem ű  hangulatot 
teremtette meg nagyb őgőjén és abból 
olyan nemes hangokat varázsolt el ő , ami-
lyeneket még aligha hallottunk. Scott 
Bradford, szintén amerikai, de fehér zon-
gorisla valóságos orkesztrális határokat 
ért el. Bent Jedik dán szaxofonos hol te- 
norszaxofonon, hol fuvolán csillogtatta 
meg m űvészetét. Volt énekesvendége is 
a koncertnek. Rosita Thomas, néger éne-
kesnő  bluesokat énekelt nagyon finoman, 
a bűvölettő l az eksztázisig minden foko-
zafot érzékeltetve. 

Zsúfolásig megtelt a terem igazi hang-
versenyközönséggel, amelynek soraiban 
jó néhány belgrádi érdekl ődő t is látfunk, 
hiszen Dušan Gojkovi ć  együttese nagy 
sikerrel járja a világot, és csak ritkán jut 
el hozzánk. Ezt az igényes közönséget is 
megbűvölte, magával ragadta a m űvészi 
est, és ez az új zene, amelyet többé nem 
lehet n e m komolyan venni. Az új m ű -
faj kiverekedte a helyét." 

A fenti felháborító bírálat a koncert 
utáni napon hangzott el a Novi Sad-i 
Rádióban. 
Su!hóf József úgy ismert zenei életünk- 

ben, mint a Rádió zenekritikusi foteljé-
nek egyetlen kiváltságos tulajdonosa. 

Visszatérve a fent idézett bírálatra, 
már az els ő  mondatokból szembeötlik 
szerzője tárgyi és szakmai 	ismereteinek 
és tudásának hiánya, amit közhelyekkel, 
a legközönségesebb, hogy úgy mondjam, 
frázisokkal igyekszik helyettesíteni. Az az 
érzésünk, hogy Sulhóf ezúffal is meg- 
maradt a koncert látványosságának re- 
gisztrálásánál. A zenét mintha (?) nem is 
hallotta volna. Az egész írásban alig ta- 
lálható mondat, ami tükrözné a valósá- 
got. 

Nézzük sorjában ő ket! 
Nem tudom, a pódiumon mióta köte-

lező  a zenésznek (még ha jazzt játszik 
isf) frakkban megjelennie?! 

Az együttes valamennyi tagja el ő kelő  
esti öltönyben (fehér ingben, nyakkend ő -
vel) volt, ,csupán" a zongorista öltött 
indiai selyemkabátot. Az énekesn ő  uszá- 
lyos szoknyájának a bevágása is csak 
térdig ért. 
Mi köze mindennek a zenéhez? 
Semmi, éppenséggel semmi. 
Nézzük meg a bírálat zenei melléfogá-

sait. 
Megvadult zenér ő l, nekivadulásról, eksz-

tázisról szó sincs, sem a közönség, sem 
a zenészek részéről. A művész nagyságái 
Sulhóf megállapítása szerint az határozza 
meg, hogy mennyire tud ekszfázisban 
tombolni. A kiindulópont (téma, motí-
vum) dallam csupán? Az improvizáció (a 
féma feldolgozása, vagy akár a szabad 
improvizáció) már nem? Ez a sorrend, el-
tekintve, hogy elejeföl végig dallam, a 
zene egyik alapvető  feldolgozási formája 
és folyamata. A reneszánsz, de f őképp a 
barokk kortól kezdve motívum vagy té-
ma szolgál kiindulópontként, amit a szer-
ző  a  ml  folyamán {eldolgoz, majd a 
kezdő  témával lezár (pl. fúga). 

a ritmizálás a folyamatosan al-
kalmazott pontozott nyolcadfigurák miatt 
csúszkáló jellegövé válik." Merem állí-
tani, hogy ezt még maga Sulhóf sem érti. 
(Biztosan 	valami 	szakkönyvbő l 	vette, 
csak nem idevágó mondatot választott 
ki.) Az sem újdonság, hogy egy-egy 
hangszer szólózik. (Az együttes nem 
bomlik fel: szünet is van a világon!) A 
jazz-kisegyüttesekben 	pedig 	általános 
gyakorlat, hogy mindegyik hangszer azo 
nos hosszúságú szólót játszik, és nem 
Makaya Nchoko a dobszóló „feltalálója", 
mint ahogy azt Sulhóf leszögezi. Jimmy 
Woode, a b őgős, és a többiek sem te- 
remtettek eksztázisnak megfelel ő , vad 
ütem ű  hangulatot, még „olyan nemes 
hangokkal sem, amilyeneket még aligha 
hallottunk". Ё lefbevágóan fontosnak tart- 
ja azt is, hogy az illet ő  zenész amerikai, 
afrikai vagy európai, néger vagy fehér (f). 
Rosita Thomas bluesokon kívül énekelt 
mást is, még ha a plakđ fon blues-énekes-
nőnek tünfeffék is fel. 

A bíráló formafani tudatlanságát, figye-
lembe véve, hogy még a hangszereket 
sem ismeri, akár el is nézhetjük. Nagyobb 
baj az, hogy olyasmirő l (ZENÉRI L) ír, 
amihez nem ért. Fenti bírálatából az is 
kiderül, hogy több évtizedes „zenekri-
tikusi munkássága" alatt most tévedt be 
el őször jazzkoncertre, és a jazz megjele- 
nésének hetedik évtizedében megállapít-
ja, hogy az új m ű faj kiverekedte a he-
lyét, amit nem lehet nem komolyan venni. 

Mikor veszi már egyszer Sulhóf is ko-
molyan? 

DORMAN Lđszló 
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körkép 
67?  
кОRKÉP 67 , Magvető  Könyv-
kiadó , Budapest, 1967 

„Körkép 67", „harmincegy mai 
magyar elbeszélés ": merész cím 
és merész alcím . A teljesség 
igényével fellépő  antológiák-
ban legtöbbször éppen a teljes-
ség hiányolható , nem csoda hát, 
ha hasonló gyanúok az antoló-
giaszerű  elbeszéléskötetnél is 
felmerül . Egyértelműen elma-
rasztalni ilyen szempontból még-
sem tanácsos , hiszen a versek 
után a legszaporább műfajpél-
dányok begyűjtéséről és meg-
válogatásáról van szó, és a vá-
logatásból kimaradtak nagy 
száma szükségszerűen mérsé-
keli a kötetbe foglalt harminc-
egy elbeszélés teherbírását, 
még akkor is , ha a harminc-
egy író neve — abc-sorrend-
ben: Bárány Tamástól kezdve 
Déry Tiborral , Fejes Endrével, 
Tamási Aronnal egészen Veres 
Péterig — ha nem is egységes 
és maradéktalanul elfogadható 
képet szavatol , egy esztendő  
témaválasztási és formakísér-
leti jellegzetességeit többé-ke-
vésbé illusztrálni tudja. 

Körkép 67 : merész cím és 
szépen hangzik. Érdekes tar-
talmat sejtet , mert , amint az 
egyik ismertetőben olvashat-
juk, talán éppen most érke-
zett el az az időszak , amikor a 
személyi kultuszról , a disszi-
dens-témákról és hasonló ér-
zékeny jelenségekről nem csu-
pán felületes zsurnalisztikai 
hangnemben , hanem komoly 
műalkotások szintjén is lehet 
és kell foglalkozni 

Ezután az alcím . A „harminc-
egy mai magyar elbeszélés", 
még merészebbnek , már-már 
rosszértelműen pretenciózusnak 
tűnik. Ezeket az írásműveket 
ugyanis lehetetlen „az elbeszé-
lések" gyűjtőcímbe foglalni. A 
megállapítás esetleg egyolda-
lú is lehetne , mert a műfaj- 

határok nagyszabású eltolódá-
sa és kitágulása még nem kell, 
hogy megszüntesse a műfaj-
sajátságokat, sőt új értékeket 
mutathatnak fel, és igazán szí-
viseli írnánk le, hagy a ma-
gyar elbeszélésirodalom leg-
újabb termékei lerázták ma-
gukról a sablonokat , az anek-
dotikus nyűgöt, és korszerű  
гugalmassággal gyarapodnak. 

Az említett értékeknek azon-
ban csak az első , a negatív elő-
jelű  része lelhető  meg; az 
anekdotikus elemek — egy-
néhány kényszerű  poéntól el-
tekintve — a kötelező  csatta-
nók tényleg eltűntek, a helyük-
be lépő  új mozzanatok azon-
ban Legtöbbször olyan rugal-
masságot idéztek elő, melyek-
nek értékmérőit már a műfaj-
határokon kívül kell keresni. 
Pontosabban : az érzékeny té-
mák ismételten megrekedtek 
valahol a zsurnalisztika és a 
publicisztika hatáskörében. 

A hátrányos műfajeltolódá-
sért sokszor nem is az írok 
okolhatók, Moldova érdekes 
tárcája , Fejes Endre fordula-
tos riportja vagy Tamási An n 
önéletrajzi írása valószínűleg 
nem is kizárólagos elbeszélés-
igényekkel íródott , egységbontó 
szerepüket a változatosságra 
törekvő  szerkesztés kényszer ű  
kategorizálása osztotta ki. 
Egyes félresikerült kísérletek 
(például Cseres), amelyek az 
újszerűség, a kísérletezés ürü-
gyén — a különlegességükben 
gyorsan szokványossá vált 
formákban merülnek ki, már 
nem menthetik az írót sem a 
műfaj indokolatlan felaprózá-
sáért , sem a színvonal csökken-
téséért . Egy irigylésre méltó 
íráskészséggel művelt, de erő-
sen középszerű  novellairoda-
lom dokumentálására szolgál-
hatnak csupán . Az így kapott 
elmarasztaló képet valamelyest 
menti Déry Tibor , akinek kor-
szerűségre való tudatos törek-
vése maradéktalanul sikerült, 
vagy Lengyel József részletei-
ben kiváló , naivan-lírai írása. 

Körkép 67 : merész cím, hasz-
nos vállalkozás , igazán kár a 
végeredményért , különösen ak-
kor, ha ez a végeredmény 
tényleg a való helyzetet tük-
rözi. Vagy talán a gyűjtemény 
szerkesztői, a Körkép példá-
nyait nem megfelelő  kritériu-
mok alapján válogatták ösz-
sze? Ez mindenesetre sokkal 
kényelmesebb és vigasztalóbb 
álláspont . Fogadjuk el tehát 
ezt. 

GION Ndiidor 

higgadt 
bénaság* 

Első  kötetes költőről általá-
ban szívesen beszélünk úgy, 
mint ígéretről , a kísérletező  le-
hetőségek kiforratlanságáról, a 
fel-felcsillanó eredetiségről és 
ugyancsak előszeretettel vo-
nunk párhuzamot a fiatal és 
egy-egy tekintélyesebb alliotó 
között. Ez bevált módszer, ami 
azonban nem jelenti kizáróla- 

' Tito Bilopavlović : Pjesku već  
oplakanom , versek , Matica srpska, 
Novi sad, 1967  

gosságát is. Mert lehet szólni 
úgy Is egynémely fiatal poétá-
ról, hagy megkerüljük ezeket a 
szokványosan 116 és illedelmes, 
simogató , gyámkodó keretrend-
szereket . Sőt, olykor csak így le-
het s így Is kell szólni. Hisz nem 
valószerű , hogy a bírálat vagy 
akár a terjedelmesebb kritika 
egyetlen felad&ta a hasónlitás, 
az árnyékban mozgás kimuta-
tása . És tegyük hozzá, az ár-
nyék sem okvetlenül valami-
lyen már meglátott és tapasz-
talt más erő  hatalmasságának 
a következménye . Vannak fia-
tál, ún . kezdő  aLkotók, akik 
számára sokkal . Inkább terhes 
az önárnyék , mint a kívülről 
jövő , idegen testektől származó, 
és ezek problemája nem is a 
nagy fények közötti tévelygés 
és kallódás (bár ez is jelentkez-
het párhuzamosan ), hanem a 
homály felszámolása , a szürkü-
letnyi résütés , az e l j u t n i 
valamerre igénye. Mert 
semmi sem lehet nyomasztóbb 
egy költő  számára , mint önma-
ga súlytalanságának és tehetet-
lenségének (nem az esztétika 
területén ) a felismerése. Ygy 
költészetproblémája sem fo-
kozható le az útkeresésre, mel-
lőzve a kiút keresésének, eset-
leg a kiúttalanságnak sokkal 
lényegesebb , tehát a költészet-
re is inkább ható kérdését. 

Tito Bilopavlović  költészetére 
pedig elsősorban az előbb em-
lített súlytalanság nyomja rá 
bélyegét , ez szabja meg hul-
lámhosszát és hangulati színeit, 
melyek inkább a révedező  szín-
telenség , egyfajta mattos szür-
keség felé hajlanak . Hermeti-
kusan zárt , egy tömbből fara-
gott , de inkább légüres, mint 
levegős világ Bilopavlović  vilá-
ga, melyben a pátoszos magány 
szenvedélytelen egyedüliséggé 
fokozódott , az indulat gondo-
lattá , a gondolat pedig higgadt 
megállapítássá nemesedett. Nem 
sikoly, nem faldöngetés és nem 
földrengetёs, nem is sirató vagy 
panasz ez a költészet ; a tárgyi-
lagos megállapítás eredménye, 
szenvedélytelen rögzítése a vi-
lágnak , melybe beleszületett a 
költő, s mely ellen, mert har-
colni képtelenség és bárgyúság, 
védekezni próbálkozik azzal, 
hogy megrajzolja: 

moje reči sari mine brane 
i ne žele lišiti vas fade 

Egyedülisége azonban bizo-
nyos értelemben formális egye-
düliség is , ami nem jelenti 
ugyanakkor a magány mímelé-
sét. Hamarosan rádöbben a 
költő , hogy nem kivétel, s 
nemcsak az aІ iotói túlérzé-
kenység következtében vált 
társtalan utassá (Tražio sam 
biz druga i biz brata , zaziru-
ći čak od svoje serke), hanem 
egy kar és egy generáció képvi-
selője, vagy Inkább csak egyik 
tagja. Ezért az én-t könnyen, 
szinte észrevétlenül cserélheti 
és cserélt fel a mi-vel , anélkül, 
hogy ez a személyes vallomás 
törését okozná , vagy megbonta-
ná és összekuszálná a világ és az 
egyén szembenállását . De nem-
csak ez segítd elő  az egyes és a 
többes szám első  személyének 
ilyen tökéletes azonosíthatóságát 
és feloserélhetőségét . Ehhez sok-
ban hozzájárul a költő  elsze-
mélytelenedése is, és talán ez a  

lényegesebb momentum. Mert 
épp a személytelenség, a sze- 
mélyes rakomány - és súlynél-
küliség a bilopavlovići súlyta-
lanság egyik alappillére: 

biz prtljaga ami 
I  ne znamo sasvim pouzdano 
gdje ćemo stiói 

Ugyanakkor ez teszi lehetetlen- 
né a cselekvést Is, mert így, 
kallódó módra , az undorig di-
csőített múlt fényétől bénultan 
(pijujem na slavoluke pod ko-
Jima gmižem ! ova me slava 
poražava ) képtelenség a moz-
dulás. 

Ebből a költészetb ől a tenni! 
akaró, de tenni képtelen (ruke 
zabavljene samo zabunom) je-
len szól , mely hideg kristállyá 
kövesedett a múlt kibírhatatlan 
fényességének és a jövő  tétova 
bizonytalanságának kétoldali 
nyomása alatt . Megoldást, vi-
gaszt, kiutat csak a szürkeség-
ben és a némaságban talál a 
költő : 

otvoren i nježan pejzaž 
gorčini 1id traga 
u lakoj plovidbi zlatnom 

[udolinom 
sve je sveto ima svoje mesto 

ljubiti i biti neznan 

vagy: 

bili smo u mudroj tami 
ispredali nježne priče 
ne pomičući usana 

vraćam se tom početku 
kao što se pijesku vra ća val 

pijesku već  oplakanom 

ami természetesen nem elégít-
hetd és nem is elégíti ki. Ezért 
vállalja az egyetlen fennmaradt 
lehetőséget: 

moj sluh je istančan i 
[spreman 

na sve što boll u ovom danu 

Ez pedig , mint saját jelentősé-
gét nem látót és saját jelent ő -
ségével nem bírót , törvénysze-
rűen vezeti vissza a kiinduló-
pontig, a meneküléshez és a 
védekezéshez akár a költészet 
vagy az álom eszközeivel is. 
Am ez az álam és ez a költé-
szet nem kap tüzet, megmarad 
a higgadt határokon belül, hogy 
körülbástyázza önmagát. Hálót 
sző  a világból a maga , és magá-
ból a világ számára, enyhe iró-
niával hirdetve, hogy: 

Po muvljoj estetici paukov 
(pisai 

sigurno nije umjetnost. 

PODOLSZKI József 

nő i 
költészet? 
Jasna Melvinger : Tako umiru 
starice, Tribina mladih, Novi 
Sad, 1967 

Én nem hiszek a „női költé-
szet" fogalmában , mert nem lá-
tok benne többet bizonyos 
megkülönböztetésnél , amelynek 
alig van esztétikai jelent ősége, 
legfeljebb lélektani, és most, 
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Jasna Melvinger verseinek jel-
lemzésekor, mégis egy elfojtott, 
csöndes, sokszor mélázó, az ősz 
és a tavasz jeleire közvetle-
nül reagáló, érzékenységében 
választékos, kifejezésében indu-
lataktól és szenvedélyekt ől 
mentes, halk, „nőies" hangvé-
telre kell figyelmeztetnem. 
Ezenkívül a lélek törékenységé-
re, a test érzésének líraiságára, 
a fájdalmak látszólagos titki- 
lósára és valamiféle szemér-
mességre, ami minden verséb ől 
elővillan, mint visszatérő  moti-
vum, mint állandóan ismétl ődő  
álom. És természetesen a szere_ 
lemről szóló vallomásakra, 
amelyek leginkább kidomborít-
ják azt a szemérmességet, amit 
a kifejezésben fedezhetünk fel. 
Jasna Melvinger versének 
egész világa „feminizált", bár 
mindez még nem győzhet meg 
bennünket a „női költészet" fo-
galmának létjogosultságáról 
Elsósorban azért nem, mert is-
merünk szemérmes férfiköltő-
ket és szemérmetlen n őköltő-
ket is. Az viszont bizonyos, 
hogy Jasna Melvinger versei-
ben sajátos , bársonyos és me-
leg finomságot lehet felfedez-
ni, és igy sokat mindazokból a 
vonásokból és árnyalatokból, 
amikkel a nőt meg szokták 
különböztetвi a férfitól. 

Jasna Melvinger verseinek 
motivumvilága nem esik mesz-
sze a banalitásoktól, mert a 
szentimentalizmusnak egy er ős 
húrja pendül meg a verseiben, 
de mégsem lehet ezt a vilá-
got banálisnak tekinteni, hi-
szen szentimentalizmusa , vagyis 
túlzott érzékenysége nem mí-
melt, hanem elsőrangúan sze-
mélyes élmény. És egész költé-
szete nem is áll másból, mint 
ennek az érzékenységnek a ki-
fejezéséből , azzal acéllal, hagy 
„verssé lenni mely él hogy csil-
loghasson l idegen arcokon". 
Jasna Melvinger az érzékeny-
séggel túlfűtött intim világban 
találja meg verseinek forrását, 
de nem zárkózik be intцnitásai-
nak ablaktalan falai közé, ha-
nem idegen arcokon akar csil-
logni , meg akar mutatkozni, 
feltárulkozni , még akkor is, ha 
törekvése naivnak minősül. Egy 
kis rosszkedvvel ezt a közvet-
len naivságot is sajátos női vo-
násnak lehetne elkönyvelni, de 
ez még mindig nem tenné le-
hetővé a „női költészet" fogal-
mának megvédését , inkább 
diszkvalifikalná azt, a rossz-
kedvűsége miatt, aki a n ői köl-
tészetet naivnak minősíti. 

Még egy szóval kell illetnünk 
Jasna Melvinger tájélményét. 
Egyetlen verséből sem hiány-
zik a táj, mely azonban nem 
elsődleges költői élménye, in-
kább csak illusztrációja, sőt, 
sok esetben puszta hasonlata az 
egyes érzéseknek . lppen ezért 
annyira „szelídek" Jasna Mel-
vinger tájai, és éppen ezért tar-
toznak bele közvetlenül érzé-
kenységének világába. Valami 
azonban zavar mindebben: 
egész sor gátlást látunk az ér-
zések, a motívumok, a tájak 
mögött; ugyanezek a gátlasok 
válthatták ki egész költészeté-
nek finom szemérmességét. De 
miért zavaró ez? Semmiképpen 
sem azért, mert a gátlásokat 
esetleg idegennek tartanánk a 
költészet világától, és azért 
sem, mert a gátlások rendsze- 

rift patologikus tünetek, hanem 
mindenekelőtt azért, mert le-
zárhatják Jasna Melvinger köl-
tői fejlődésének lehetőségeit, 
gátat emelhetnek a természetes 
kiáradás elé. Beszorítják egy 
zúzó belső  világba, ami külső  
áradások nelkül könnyen ki-
szikkadhat. 

Jasna Melvinger költészeté-
nek minden eleme „femini-
zált", de költészete mégsem 
nőies, mert a feminizált világ 
elemeit nem lehet a „n őiség" 
mércéivel mérni. 

T0TH Emil 

az új 
kritika 
Nikola Koljević : 
Teorijski osnovi nove kritike, 
Prosveta, Beograd, é. n. 

Az angolszász kritikai iroda-
lom T. S. Eliot és I. A. Ri-
chards első  műveinek megjele-
nése után, századunk harma-
dik évtizedétől kezdve, kétség-
telenül igen termékeny hatást 
gyakorolt az európai, de még 
inkább az amerikai esztétikai és 
kritikai gondolkodásra. Az el-
ső  törekvéseknek nem az volt 
a célja, hogy iskolát teremtse-
nek; a húszas évékben kiala-
kult és elsősorban Richards 
Az irodalmi kritika alapelvei 
című  könyvére támaszkodó sok-
irányú kritikai tevékenység 
nem törekvésének, hanem ha-
tásának köszönheti , hogy lát-
szólag iskolává vált. Bizonyos, 
hogy ebben rengeteg körül-
mény játszott közre; és abban 
is, hogy az iУј  kritika ma is a 
költészetszemlélet legmarkán-
sabb jelensége az angolszász 
irodalmakban . A legfontosabb 
körülmény kétségtelenül magá-
nak a költészetnek és történe-
tének a hagyomannyal és a 
XIX. századi poetikákkai való 
viszonya , illetve ennek alaku-
lása. A hagyományos irodalom-
szemléleti absztrakciók (tragé-
dia, óda , elégia stb.) az új köl-
tészet megítélésekor semmit-
mondóvá váltak. Ebből nem-
csak az következett, hogy a 
„normatfv megítélést" a kriti-
ka különösen kiformált új kri-
tériumai váltották fel, hanem 
az is, hogy megváltozott a kri-
tika jellegéről és szerepéről 
vallott nézetek egész sora. 

Nehéz mindazt , ami ebben a 
folyamatban közrejátszott, kö-
zös nevezőre hozni. Nikola Ko-
ljević  arra vállalkozott, hogy az 
(Tj kritika elméletének alapjait 
fogja össze , mégpedig főként a 
kezdeti eredményekre támasz-
kodva. A nehézségek sorát nö-
veli az, hogy az Qj kritika va-
lóban csak látszatra egyöntetű  
mozgalom. Már R. Weimann-
nak Az Új kritika című  munká-
ja is csak nehezen tudott meg- 
küzdeni ezzel a sokoldalú és 
sokirányú kritikai szemlélettel, 
pedig sokkal határozottabb ki-
indulópontjai voltak, mint Ni-
kola Koljevićnak. „A műalko-
tás egyedüli ismérve immáron 
maga a műalkotás", állapította 
meg nagyon pontosan Wei-
mann, és ő  ebből, az Új kriti-
ka egyik alaptételéből, arra kö-
vetkeztet, hogy „A kritikusi 
önlefegyverzés ezzel szükségsze- 

rűen minden irodalmi értékelés 
szétrombolásához vezet". Ko-
ljević  is Weimann első. meg-
állapításából indul ki, de az ő  
következtetései kevésbé eluta-
sítóak, mint Weimannéi. Kolje-
vić  azt tartja, hogy az Új kri-
tika valóban csak hatásában, 
tehát nagy általánosságban 
egyértelmű, egyes képviselő i 
azonban ellentétes nézeteket 
vallanak, és idézi is John 
Crown Ransomot, az Új kritika 
fogalmának megalapozóját, aki 
14 évvel a fogalom meghirdeté. 
se után úgy nyilatkozott, hogy 
nem tudja, mire gondolnak, 
amikor ma azt mondják, „új" 
kritikus. Tehát az Új kritiká-
ról csak bizonyos megszorító- 
sokkal lehet úgy beszélni, mint 
egységes elnéletről, és akkor is 
csak olyan megfogalmazásban, 
amilyenben azt Nikola Koljevi ć  
teszi: „Az új kritika jellegze-
tes intellektuális fenomén egy 
alapvető  értelemben." 

Koljević  еlzárkózik az olyan-
féle határozott ítéletektől, ami-
lyenek a Weimaranéi , és ehelyett 
az egyes új kvvitikusok nézetei-
nek alapos elemzését kínálja 
fel, hogy végkövetkeztetései-
ben ismét csak olyan sommás 
ítéleteket mondjon ki , amilyen 
a fentebb idézett. Könyvének 
történeti bevezetője után há- 
rom fejezetben foglalkozik a 
költészet pszichológiai funkció-
jával (I. A. Richards ), a költői 
nyelv megismerési természeté-
vel (William Empson) és a köl-
tészettel mint a történelem eti-
kai értelmével (főként T. S. 
Eliot). A könyv befejező  részé-
ben az ÍTj kritika jelent őségé-
vel foglalkozik, és azt állítja, 
hogy az г' j kritika elméleti je-
lentősége nem a „mi a költé-
szet?" kérdésére adott defini-
tív válaszban van, amit elvet-
hetünk , vagy magurakévá tehe-
tünk , hanem értékeit abban 
kell keresni , hagy felismerte 
azokat az alapvető  okokat, ame-
lyek a költészetet ma jelent đе -
sé teszik . Más kritikai iranyza_ 
tok a költészetet más perspekti-
vába állítják, másként vizsgál-
ják; ami az Ii kritikára nézve 
jelentős, azt Koljević  abba 
látja, hogy a költészetnek 
olyan aspektusalt fedezték fel, 
amelyre nincs példa a korábbi 
európai kritikai gondolkodás-
ban. 

Koljević  tehát nem ítéli el 
egyértelműen az Űj kritika tö-
rekvéseit, mint Weimann, na-
gyobbrészt elfogadja azokat, 
bár következtetéseiben csak 
ritkán lépi túl a sommás általá-
nosításokat, amelyek nem sok-
ra köteleznek . Egy markáns 
kritikai gondolkodás eredmé-
nyeit ismerteti , de az elmélete-
ket nem szemléli történeti táv-
latból, és alig tör ődik az elmé_ 
let gyakorlati részével. Az Új 
kritika pedig, véleményünk sze-
rint, nem tiszta elmélet izgal-
mas és jelentős, hanem első-
sorban úgy, mint egy kritikai 
gondolkodás gyakorlata. Per-
sze mindazok az ellentétek, 
amelyek az Új kritikán belül 
észlelhetők, lehetetlenлé teszik 
a kritikai gyakorlat általános 
ismertetését; Koljevi ć  könyve 
azokon a helyeken a legizgal-
masabb, ahol az egyes elméleti 
nézeteket a kritikai gyakorlat 
példáival támasztja alá. 

TOTH Emil 
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sinkó ervin (Naplójegyzetek) 

U'ikori babona , hogy van valami, ami 
több, fontosabb , érdekesebb, mint én, te, 
ő  ... Mi alkotjuk a világ minden népét, 
jelenét , jövőjét. 

„A lélek nyomottságát nem tudják az 
orvosok gyógyítani ... Ha az ember meg-
leli magát , megszűnik ez a nyomottság 
is. Akkor maguktól eltűnnek mindazok a 
bánkódások is, melyek némely ember vé-
leménye szerint a lélek nyomottságát idé-
zik elő : hogy a-z ember nem találja helyét 
a világban, hogy az ember túl korán vagy 
elkésetten jött a világra ; hogy az ember 
haszontalannak érzi magát és így tovabb. 
Aki örökkévaló értékének öntudatával él, 
aki tehát az örökkévalóság értelmében ha-
talmában van önmagának , az se túl korán, 
se túl későn nem született , annak nincs 
is mit panaszkodnia jelentőség nélküliéle-
te miatt." 

Ezt a leckét találtam és írtam ki ma-
gamnak Kierkegaard E n t w e d e r- O d e r 
könyvéből . Az író ma elszigetelt ember, és 
minden pillanatban megtámadhatja a két-
ség, hogy szociálisan jogosult -e, amit esi-
nál, illetve nem csinál . Ezért szántam nagy 
szerepet a  naplóírásnak. A magam szá-
mára szükséges , hogy bizonyságom legyen; 
az is lehet , hogy nem magam mellett, ha-
nem magam ellen lesz bizonyság. Vagy-
vagy: vagy az én életem minden törekvé-
sévei és részletével , egész tartalmával 
együtt egy kivesz ő  emberfajta időszerűtlen 
csökevénye , vagy pedig a világ, amint ma 
él minden isteneivel együtt , egyetlen ir-
tózatos tévedés, egy szellemi napfogyatko-
zás bűvöletében vonagló kísértés. Akár-
hogy is: „az embernek úta nincsen az ő  
tulajdon hatalmában , sem az útonjárónak, 
hogy a maga lépését igazgassa". Minden 
mélyebben gondolkodó ehne , akár az is-
tenes Jeremiás próféta , mindig fel-
ismerte, hogy van egy emberi akaraton 
felüli döntő  fórum az ember életében. A 
mai tudomány konstitúciónak , öröklött tu-
lajdonságoknak , J e r e m i á s próféta Is-
ten akaratának , rendeltetésnek nevezi. Én 
is hiszem , hogy minden embernek megvan 
a maga fatális posztja, melyen ki kell 
tartania . Az enyém az írás és minden, ami 
ezzel együtt jár : az egyébként való hasz-
navehetetlenség , a szubjektivitás, a ma-
gányosság és a kívülr ől nevetséges szituá-
ció: egy emberiség nevében felesehli és 
küzdeni Istennel anélkül, hogy az emberi-
ségtől erre legcsekélyebb megbízást is kap-
tam volna . De minden egyes ember — még 
az is, aki nem tudja — az emberek összes-
ségének nevében áll vagy bukik itten. 

Komoly emberek már rég nem írnak 
naplót . Komoly emberek már rég nem ol-
vasnak verset se. Ezeknek a komoly em-
bereknek legtöbb dolga az én számomra 
rejtélyességig üres és egyáltalán nem ko-
moly. F l a u  be  r t egyiptomi útinapló-
jában olvastam ilyen feljegyzéseket: „Kai-
róban egy pillanatra az ablakban egy n ői 
arc." Pont . Egy ilyen pillanat a rágondolás 
által életté válik , megkapja a jelentőségét. 
Az apró dolgok az élet nívójára emelked-
nek az intenzitás erejénél fogva , mellyel 
légrögzítődnek . A banalitásnak nem ellen-
szere a különös, a rendkívüli élményének 
keresése ; az élet banálissá válása ellen 
csak a lélek intenzitása véd meg . Megszű -
nik az üresség hatalma fölöttem , ha meg-
írom azt a sivár ürességet , mellyel egy 
bácskai falu vagy város élete vesz körül. 
Merthogy meg akarom és meg tudom írni 
és megírom : ez a szemlélőnek fölénye, 
mely egy magasabb és ostromálló pozíció-
nak a megtartása. 

Érdekes dolgokat tudtam meg a bogumil 
szektáról . Ez a szekta a XI. században 
olyan hatalmas volt , hogy Kulin bán maga 
is hozzátartozónak vallotta magát. Szara-
jevóban sok érdekes dolgot beszéltek ne-
kem róluk , de ami legjobban megfogott, 
az a következő : ölni bűn — vallották —, 
mert a lélek Isten, a test az ördög teremt-
ménye , és a léleknek idő  kell ; hogy jóvá  

válhasson a testbe zárva , ehhez öreg em-
bernek kell lenni . A modern ember nem 
tud az öregségnek ehhez hasonló grandió-
zus értelmet adni. És talán ebben rejlik 
e g y i k oka annak , hogy az emberölést, 
az élet kiontását társadalmi célok érdeké-
ben az ember nemcsak szükségesnek, de 
megengedhetőnek is tartja . Az egyéni élet 
értékének pátoszát megszüntette az intéz-
mények felistenítése : Kajafás mondta: in-
kább haljon meg egy a közösségért, mint 
a közösség egyért . És D a n t e a pokol-
ban hídnak teszi meg Kajafást , ólomba 
öltözött emberek taposnak ott rajta, hogy 
érezze minden egyes ember súlyát. 

Az öcsém , ki ténylegesen évek előtt halt 
meg — az én számomra csak ma éjszaka 
halt meg . Láttam álmomban , amint meg-
hal, mintha ott álltam volna a katonai 
kórházban az ágya mellett . Az álomnak 
egyáltalán nem volt az az álomatmosz-
férája , ami a legkínosabb álmokat is vala-
hogy „érdekessé" szelídíti. Ébrenlétszerű, 
teljesen valóságjellege volt. Eddig is ál-
modtam róla , de sohase úgy, mint halott-
ról, hanem mintha még életben volna. 
Mos t történt meg legmélyebbre teme-
tett tudatom számára az ő  halála; most 
már nemcsak gondolom , hogy halott, most 
valóság , mert „ujjaimmal érintettem és 
szemeimmel láttam". Sose hittem volna, 
hogy a közvetlen tapasztalat , az érzékelés 
ennyire döntő  jelentőségű . Kezdem hinni, 
hogy lehet álmoknak olyan életreszóló ha-
tahna, mint bármely nagy, éberen élt él-
ménynek. 

A művész mindig paradox egzisztencia, 
amennyiben egyetlen és fő  foglalkozása 
valami olyan , ti. a művészet , ami az em- 
berek legnagyobb részének még csak leg-
mellékesebb meцékfoglalkozása se. 

Hogy van az, hagy bár kétségtelenül a 
legszomorúbb dolog az élet , a halál mégse 
a vidám dolgok közül való? Vagy az élet 
azért a legszomorúbb dolog , mert halál a 
vége? De milyen elképzelhetetlenül szo-
morú volna , ha még halál se volna? Élet-
fogytiglani fegyházbüntetések helyett pél-
dául örökkévaló fegyházbüntetéseket hoz-
nának a bíróságok . Az élet még rettenete-
sebb volna , ha a halál nem vetne gátat 
és határt , nem nyújtana végső  menedéket. 
Most legalább végsőbb rosszat nem tudnak 
az emberek egymás ellen tenni , mint meg-
ölni egymást . Szadista fantázia kellene 
hazzá, hogy megfesse , milyen volna egy 
háború — ha nem volna halál . Ma megír-
tam egy régóta hordozott verset . Ideírom, 
egyébként azt a címet adtam neki: 

J6 1MA 

Sebed azon sebem legyen, 
Doba9d el velem fisok kis keresztem, 
A Magad egyét add. 
Nincs гѕ  szabadulás. 
Százféle sebem sлtálam már 
S utálom, 11ogy annyi a félelem; 
A Te véred oly egУszerúen folyt, 
Hogy 'sebeiret én szégyellem. 
Olyan kicsii тт  rznden,  In  nem Te 
l 16 s hailottémt fáfdalom 
És fájita'loan, bogy bicéiket fájok, 
Gyógyító gyúlásra, osemére várok. 
Sietnem .kell mteggyágynlњК , 
Mert fai annak, ki meghal 
S csak abba hal ibele, hogy ő  beteg. 

Csak miután a kész verset újra elolvas-
tam, jutott eszembe egy régi szép szó: 
„meghalni az Urban ". És egyszerre értelem 
világosította meg ezt a furcsa kifejezést. A 
perzsának nem volt megengedve, hogy 
imájában magáról tegyen említést; csak a 
népért és a királyért imádkozott — olvas-
tam egyszer a régi perzsákról. 

Sinkó Irma e naplórészletet — 1967. május 
17. és 18-i levele tanúságaként — „régi laza la-
pokról" másolta Si  szó szerint , s „egész biztos 
1926-ból" való. 
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BEV.EZETő  HELYETT 

1967 júniusában a Kommunista Szövet-
ség Tartományi Vezet őségének kultúrbi-
zottsága vitát indított a társadalomtudo-
mányi kutatóintézetek helyzetér ől és az 
ott mutatkozó eszmei-politikai kérdések-
ről. Eddig öt intézmény (a Novi Sad-i 
KÖZIGAZGATASI INTÉZET, a TARTO-
MANYI SZOCIALIS KUTATОINT]ZET, 
a KđZGAZDASAGI INTÉZET, a SZERB 
MATICA TARSADALOMTUDOMANYI 
OSZTÁLYA és az újvidéki Mez őgazdasá-
gi Fakultás keretében működő  AGRAR-
đKON6MIAI INТZ ZET) mintegy hatvan 
kutatómunkása mondott véleményt a kul-
túrbizottság téziseiről: arról, milyennek 
tartja a társadalomtudományi kutatómun-
ka lehetőségeit az egyes intézményekben 
és, egészében véve, tartományunkban, 
mennyi tudományos tapasztalathoz jut-
hattak máig intézményeink, milyen a 
szakkáder nívója és összetétele, mennyi-
re hódított teret a prakticizmus és a tiszt-
viselői szellem kutatóintézeteinkben is, és 
végül, miben nyilvánul meg a kommunis-
ták jelenléte ezekben az intézményekben 
az önigazgatás körülményei között. 

Az alábbi sorokban nem ismertetni, 
még kevésbé összegezni akarom a vitát. 
Egyéni álláspontomat fejtem ki csupán 
a szerves problémakörb ől kiragadott egy-
egy fontosabb kérdésben. 

„VAJDAsAGI" TUDOMÁNY? 

Először természetesen arról kellene 
szólni, meddig és milyen értelemben lehet 
egyáltalán „tájjellegű", mondjuk vajda-
sági, tudományos tevékenységr ől beszélni 
a társadalomtudományban? A tudomány 
univerzális mivolta ugyanis szinte per de-
finitionem lehetetlenné tesz minden 
autarchikus, a többi hasonló irányú ku-
tatástól elzárkózni igyekvő  törekvést. Az 
értesülések, feltevések és 4lláspontok 
áramlása és kölcsönös, sokoidalú kriti-
kája talán sehol sem olyan intenzív, mint 
a modern tudományban. 

Tűnőfélben van másrészt az az id ő  
is, amikor a kutatómunka pénzelésének 
egyetlen forrása a költségvetés volt. És 
ezzel meg kellett állni annak a sokéves 
folyamatnak, amelynek során minden 
egyes „hatalmi" (azaz költségvetési —
szövetségi, köztársasági, tartományi) szin-
ten gomba módra szaporodtak a külön-
féle szakosított és tudományos intézetek. 
Tudományos intézmények puszta létezése 
nem lehet s im  ralttributurcrna, aeun velejarája 
tartományunk politikai autonómiájának: 
ezzel létjogosultságot adnánk a tudomá-
nyos mércét meg nem ütő  olyan kutatá-
soknak is, amelyek (a provincializmussal 
kapcsolatban oly sokat emlegetett temp-
lomtorony-hasonlattal élve) a Végrehajtó 
Tanács fehér márványpalotájának tövé-
ből tekingetnek ki a valóságba. 

Miért van a Vajdaságban mégis szük-
ség fejlett és az eddiginél lényegesen sok-
oldalúbb társadalomtudományi kutató-
munkára? 

Mindazoknál az okoknál fogva, ame-
lyek az elmúlt évszázad folyamán a tu-
dományt a közvetlen termel őerőkkel 
egyenrangú, sőt ezeknél gyakran hatá-
sosabb tényezőjévé tették a termelésnek 
és társadalmi fejl ődésnek. Ma fejlettebb 
és gazdagabb szocialista társadalom ki-
alakításán fáradozunk, ez a reformnak is 
elsőrendű  célja. Ebben viszont benne-
foglaltatik az a feladat is, hogy egész 
њáгsada(limi stn ktбráлkat (a vаjdаaбgií 
is) több tudományossággal itassuk át. A 
modern társadalomnak nemcsak egyre 
fejlettebb tudományra van szüksége, de 
egyre többet „fogyaszt" is bel őle. 

Azért, mert tartományunk társadal-
mi élete, történelmi, néprajzi és más kul-
turális adottságoknál fogva, olyan témá-
kat is feldolgozásra kínál, amelyek szinte 
ideális modell-alakban tartalmaznak bo-
nyolult, általános jugoszláv viszonylatban 
jelentős és még mindig feldolgozásra vá- 

гб  problémákat. Ilyen kérdéskomplexum 
például a nemzetiségi viszonyok fejlődése 
Vajdaságban, az agrárkérdés és a mez ő-
gazdaság mai perspektívája a szocialista 
társadalomban, vagy a kultúгбгökség 
kérdése. Más területeken — irodalomtör-
ténet, komparatív nyelvtani kutatások —
a Vajdaságban folytatott munka több nép 
nemzeti kultúráját gazdagitja, és fontos 
tényezője lehet a szomszédos országok 
egymás közti megértésének és együttmű-
ködésének. E szempontból külön meg kell 
említeni az alakulóban levő  Hungaroló-
giai Intézetet, valamint a Történelmi In-
tézetet, amely nemsokára meg is kezdi 
munkáját. 

A Novi Sad-i egyetem, illetve az 
egyes karok körülbelül egy évtizedes ta-
pasztalatai folytán. A jogi, a bölcsészeti 
kar, a szabadkai Közgazdasági Fakultás 
és számos, a többi kar keretében működő  
tanszék már természeténél fogva is tár-
sadalmi kutatómunkára utalt. Az utóbbi 
évek során kitűnt, hogy káros az az el-
képzelés, amely szerint az egyetemnek 
kizárólag oktatással, káderképzéssel kel-
lene foglalkoznia, míg a tudományos 
munka csupán az e célból alapított in-
tézmények rezervátumává lenne. A hely-
zet ma valójában az, hogy az egyetem 
tevőleges részvétele nélkül egyszer űen le-
hetetlen tudományos szintű  kutatást vé-
gezni. Ez nemcsak azért van így, mert az 

dokumentum 

majtényi andrás 

jegyzetek 
a társada{bmtudományi kutatá- 

munka helyzetérQl a Vajdaságban 

egyetemnek — saját oktató és nevel ő  te-
vékenysége keretében — szüksége van  a 
kutató tevékenységre, hanem azért is, 
mert a megfelelő  képesítéssel rendelkező  
káder túlnyomó többsége már az egyete-
men dolgozik (a Novi Sad-i egyetem ese-
tében 460 tudományos munkás — ezzea 
szemben az elöljáróban felsorolt intéz-
mények jó néhánya éppen ezért 
nem kaphatja meg a tudományos kuta-
tóintézet törvényes státusát, mert kevés 
az akadémiai címmel rendelkez ő  munka-
társa). 

A FEJLőDЁs1 1RANYVONAL HIANYA 

Az eddigi vita során a tudományos 
munkával foglalkozó kommunisták több-
sége a hosszú távra szóló koncepciót, a 
társadalomtudományi kutatások megfelel ő  
fejlesztési politikáját hiányolta tartomá-
nyunkban. 

Ma egyre világosabb, hogy a régebbi, 
költségvetési pénzelésmód, mint sok más 
területen, a tudományos kutatómunka te-
rén is az érdektelenség, a tisztviselői  

mentalitás meddő  légkörét eredményezte. 
Еs azzal, hogy akármilyen szint ű  és akár-
mivel foglalkozó intézmények puszta lé-
tezése nem kitöltetlen csekk többé, amely-
re a társadalom „köteles" — esetleg né-
mi megszorításokkal — folyósítani a kí-
vánt összeget, meg kell változzon az ilyen 
intézményekben is a munka és a vezetés 
stílusa. Az intézmény nem foglalkozhat 
a költségvetés „gazdájának" kívánsága 
szerint ma ezzel, holnap azzal, legkevésbé 
azonban az íróasztalfiók számára „gyár-
tott" kutatásokkal; tarthatatlanná válik az 
az áltudományos etika, amely a megje-
lentetett szakcikkek számát helyezi min-
denek fölé; mennyiségben és minőségben 
is növekednie kell a kritikának, amely 
minden tudományos munkának szerves 
része. Ilyen irányú folyamatok, els ősor-
ban a társadalmi reform hatására, számos 
intézményben már meg is indultak, s 
mint a gyakorlat mutatja, nem fájdalom-
mentesek. 

Másrészről nem tarthatjuk kielégítőnek 
a jelenlegi átmeneti helyzetet sem. Az új 
pénzelési rendszer még nem alakult ki 
egészében: a Tartományi Tudományos 
Alap eszközei nem elegend őek arra, hogy 
az összes szükségleteket fedezzék. Az el-
osztásnál is hiányzik a megfelel ő  szelek-
ció, és az Alapnak sokszor a mindenes 
hálátlan szerepe jut ki. Ami a gazdasági 
szervezeteket illeti, azok nagyon kis mér-
tékben vesznek részt a tudományos ku-
tatások pénzelésében, és különösen mini-
mális az érdeklđdésük a társadalmi tudo-
mányok iránt — ami a reform mostani 
szakaszában, ha a közgazdaságot és tudo-
mányos munkaszervezést nem vesszük 
tekintetbe, érthet ő  is. 

A legégetőbb kérdés mégis az, hogy 
nincs hosszú távra kiépített fejl ődési kon-
cepciónk. A társadalomtudományok terü-
letén Vajdaságban olyan fejlesztési irány-
vonalra van szükség, amely nemcsak a 
mai, de a holnapi és holnaputáni köve-
telményeket is szem előtt tartja. Hogy 
milyen problémát tart a tudományos ku-
tatásra, analízisre érettnek és milyen 
eredménnyel fogja azt feldolgozni, az min-
den egyes tudományos munkás szemé-
lyes meggyőzđdésének és elért szakmai 
színvonalának kérdése — tudományos 
eredményeket a legésszerűbben folytatott 
politika sem termel ki. De az ésszer űen 
vezetett politika a társadalmi kutatás 
terén aránylag csekély (az egzakt tudo-
mányokhoz mérten szinte elenyész ő) esz-
közökkel is јб  feltételeket teremthet a 
tudomány fejlődésére. Különösen sok ok-
kal teheti ezt társadalmunkban, amelynek 
nyíltsága és kritikus szelleme egyre is-
mertebbé válik a világban, és különösen 
jó kilátással a Vajdaságban, amelynek 
múltja és jelene egyaránt gazdagon nyújt 
feldolgozásra váró anyagot. 

Egy ilyen fejlődési politika azonban 
nem alapulhat rögtönzésen és évr ől évre 
változó elképzelésekre. A munka f ő  stra-
tégiai témaköreinek tudományos megha-
tározása éppen úgy része kell hogy le-
gyen ennek a politikának, mint ahogy az 
intézmények közötti állandó együttműkö-
dés, a bel- és külföldi tudományos tes-
tületekkel folytatott tapasztalat- és ká-
dercsere is. Hosszú távú fejlődési progra-
mot nem lehet felállítani anélkül, hogy 
azzal összhangba ne hoznánk káderpoli-
tikánkat, egész ösztöndíjrendszerünket és 
a fiatal tudományos munkások szemé-
lyes terveit és érdekl ődését. Egy ilyen 
programnak szelektívnek kell lennie: meg 
kell jelölnie azokat a tudományágakat és 
témacsoportokat, amelyeknek els őbbséget 
akarunk adni, növelnie a fiatal értelmisé-
giek érdeklődését új tudományágak iránt, 
megkönnyítenie a csoportmunkát és az 
interdiszciplináris együttműködést. 

A hosszú távú fejlesztési program foko-
zatos kialakítása a társadalomtudományok 
terén, véleményem szerint, els őrendű  fel-
adata mindazoknak, akik társadalomtu-
dománnyal foglalkoznak, egyéneknek és 
intézményeknek, bizonyos fokig pedig 
egész társadalmunknak is. 
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,Az irodalom kérdései néha megle-
pбen érdektelenek . Különösen akkor, 
ha szemembé ütközik a maga húsból 
és vérbđl való nagyságával, jóban 
és rosszban való hétköznapi nagysá-
gával az ember. Nincs semmi, ami 
érdekességben el nem halványul az 
ember látványa mellett." 

(Sinkó Ervin: A vasút) 

Nem kell-e bizonyos szellemi szélhá-
mosság, antiintellektuális önhittség ahhoz, 
hogy valaki egy alig feltárt , számos rész-
letében ismeretlen és hozzáférhetetlén 
alkotói életmű  egészét akarja „variálni"? 
Lehetséges-e már ma, alapos részkutatá-
sok, előtanulmányok , filológiai-stiláris ap-
rómunkák , életrajzi dokumentumok be-
gyűjtése stb., stb . nélkül áttekinteni Sin-
kó Ervin életművét ? S hogyan lehet egy-
általán életműről , valami befejezettről, 
lezártról beszélni , amikor , például, még 
csak Sinkó-biográfia sem létezik, s nem-
csak a levelezés , a napló- és olvasónapló-
anyag, hanem számos vers, külföldön 
publikált cikk , novella , esszé, tanulmány, 
rádió-előadás és filmšzcenárió is hiány= 
zik a művészetéről alkotott képből? 
S vajon nem deplasszált -e eleve az 

impresszionista „benyomások", „élmé- 
nyek" és „megérzések" sorozatával ke-
csegtető , s méghozzá az „embernek" s 
nem pedig műve esztétikumának vizsgá-
latát előlegező  módszert , a „variáció" szub- 
jektivisztikus módszere? Nem volná-e 
célszerűbb , az irodalomtörténet számára 
értékesebb , hasznosíthatóbb , ha a hozzá-
férhető  Sinkó-művekről nem „variáció-
kat", hanem egzakt -tudományos filológiai, 
stdlámis és 'kom рavativi~ta elemizéseket ké-
szítenénk , meghatároznánk a szerz ő  lí-
rájának, prózájának és esszéinek mód-
szertanát , stilisztikáját és esztétikáját, a 
műveire gyakorolt irodalmi és filozófiai 
hatásokat , kijelölnénk életművének sza-
kaszait , csomópontjait , valamint objektív 
helyét a jugoszláviai, a magyar és az eu-
rópai irodalomban? 

T. 
„Elkerülhetetlen-e, hogy minden 

úgy legyen, ahogy öröktől fogva volt, 
marad-e mindvégig úgy, ahogy van, 
hogy a tegnapi sikoly mára stílus-
kérdéssé válik, hogy az esztétikának, 
stilusnak ez a szelleme mindent fel-
zab  dl,   megsemmisít, arannyá vál-
toztatja a vért (...) a borzalom a 
múzeumban köt ki." 

(Radomir Konstmntinovi ć : 
Pentagram) 

Nincs költő , poéta a szó eredend ő  ér-
telmében , nincs alkotó , a szellem iparo-
sának antipódusa , aki előbb-utóbb ne 
meredne rá a számára egyetlennek adó-
dott egzisztencia , a művész-lét és ered-
ménye, az alkotás paradoxális voltára. 
A kimondott szó, meghúzott vonal, meg-
munkált anyag — mely mindig valami-
lyen hiány sгzuliötte — válik, 
sohasem válhat az eredeti indíték tény-
leges kielégítőjévé ; a kimondott, meg-
rajzolt, megformált kétségbeesés , elemen-
táris undor vagy épp az örömteli pilla-
nat megállításának áhítata csak befedi, 
álcázza , látszólagosan hidalja át a hiány 
és a megvalósulás közti szakadékot. A 
nyomor látványából megszületik az át-
stilizált , de továbbra is nyomornak ma-
radó „szép" nyomor , az animális rút el-
leni lázadásból a „megemberiesített" rút, 
a visszatartást , megörökítést igénylő  
örömteli pillanat élményéből a művészi-
leg igen , de ténylegesen meg nem való-
sított . Józsua-tett — az eredeti intenciók 
saépslóges s kavil 'аtí іtáја, „esalétikus" 
megcsúfolása . S hogy a paradoxon na-
gyobb legyen , az ellene való tiltakozás, 
élet és művészet , lét és alkotás e lehetet-
len bűvkörének áttörési szándéka újabb 
paradoxont szül : a vers vers volta ellen 
újabb verset , az életté nem vált művészet 
ellen újabb művészetet , az „arannyá vált  

bosnyák istván. 

(Variáci йk Sinkó Ervin életm ű vére) 

vér" ellen újabb „aranyat", de csakis 
„aranyat"... 

Szemben a költészettel , mely mindig 
elölről kezdett nemes donquijotteria ön-
maga abszurditása ellen, s szemben a 
„literatúra literatúrájának" azon válfajá-
val, melynek állandó, félre nem tehet ő  
kérdése , hogy mit ér a maga „megvaló-
sulása", ti. az  irodalomról írt, hatványo-
zottan paradoxális „irodalom" — létezik  

a „tudományos" kritikának , esszének, ta-
nulmánynak és irodalomtörténetnek egy 
típusa , melynek nincsenek ilyen problé-
mái. Az irodalommal való foglalatoskodás 
olyan „objektív" módozatairól van  szó, 
melyek nemcsak hogy közömbösen lega-
lizálják, lázadás helyett passzívan szente-
sítik saját „anyaguknak" és önmaguknak 
nagy paradoxonét , hanem még segítik is 
kiteljesedni : az ;,objektív analízissel", 
„tudományos hozzáállással ", „egzakt vi-
szonyulással" lényegében .irodalmi szak-
kérdésekre redukálják azt is, ami arra 
semmiképp se redukálhatб , ti. az  alkotó 
ember műben testet öltött életkérdéseit, 
magát a szóba foglalt életét. E módoza-
tok művelői , a szakspecialisták mintha 
szem elől tévesztenék azt a nyilvánvaló, 
magától értetődő , de ismételten el-elfe-
lejtett tényt, hogy ami ma „irodalom", 
az tegnap még szitok vagy egzaltáció, 
undor vagy áhítat , kétségbeesés vagy 
swan — de mindenképpen az él ő  ember 
eleven kérdésköre volt , megismételhetet-
lenül egyéni viszonyulás az élethez, a 
megszenvedett, megélt személyes élethez, 
valami, „ami nem irodalom , valami olyan 
félelmesen igaz, .miint is sáir, a vér; a 
halálhörgés , az esztelenre és rémületesre 
rárémülő  szegény emberi szem"1 , olyas-
mi tehát , amit csak az irodalom életes-
ségén elkövetett merénylettel lehet szak-
kérdések összességére szimplifikálni. 

Minden irodalmi alkotás, a legspontá-
nabbul , legeruptívabban létrejött is, két-
ségkívül tartalmaz valami „szakmait", 
valami „csináltat", megszerkesztettet, s 
természetes , hogy a létrehozás folyamatát 
és módszerét megfelelő  eiemzéssel re-
konstruálni lehet. Az irodalomról írt iro-
dalomnak azonban az a válfaja , melynek 
egyetlen , kizárólagos célja, s nem pedig 
szükségszerű  eszköze a mű  „műves" jel-
legének , szerkezeti vázának, nyelvi ele-
mei funkciójának stb. meghatározása, az 
felmutathat precíz analízist , dedukciót, 
redukciót és egyéb le nem becsülhet ő  
szakmai bravúrt — de csak a leglénye-
gesebb , a legcsodálatosabb: a műbe 
transzponált emberi individualitás, a szó-
ba foglalt emberi életvalóság háttérben 
hagyása vagy teljes mellőzése árán. 

E látszólag esztétikán inneni igény vi-
szont egyáltalán nem esztétikán inneni. 
Mert figyelmen kívül hagyni az alkotói 
megnyilatkozás emberi tartalmát, a mű-
vészi megnyilvánulás életben-fogantságát: 
ez nemcsak az alkotó ember emberi misz-
tériumának elhantolását jelenti , nemcsak 
azt sietteti , hogy „a borzalom a múzeum-
ban kössön ki", hanem , a legjobb esztéta-
szándékkal ellentétben , az „esztétikum" 
lefokozását , a „művészitől" elidegeníthe-
tetlen etikai elem sikeres likvidálását is. 
S vajon nem lenne -e különösképpen 

fura a „szakmai " hozzáállás ahhoz az 
életműhöz , amely egyetlen folyamatos 
tiltakozás mindaz ellen , ami az időtlent 
az élő  pillanat , a tárgyat az élő  ember, 
az írott művet az élet fölé helyezi, amely 
permanens lázadás a vért arannyá vál-
toztató esztétika szelleme, maga a min-
denkori irodalom ellen , a költészet ellen, 
mely „valamilyen csodás transz-szubsz-
tancia, amely csúfot űz saját intenciói-
ból: aszó nem válik vérré, hanem a vér 
válik szép , nagyon szép , talán gyönyörű  
szóvá. De csak szóvá."Q? 

A  sdnkóá éledmiűbl z vаa б  „szakmai" vi-
szonyulás nemcsak azt eredményezné, 
hogy mesterségesen szétválasztanánk em-
bernek és műnek az ő  esetében különös-
képpen szétválaszthatatlan egységét, ha-
nem azt is, hogy inadekvátan közeled-
nénk magához az alkotásához is, mely 
nemcsak deklarative hirdette , de megva-
lósulásaival is tanúsította, hogy „az iro-
dalom nem akar iјrсdaloan mamadni" 3 

„Szakmai" irodalomtörténetté zsugorítani 
annak az embernek az alkotását , aki tel-
jes életenergiával , elvileg és gyakorlatilag 
azonos szenvedéllyel küzdött az irodalom-
történet mesteremberei ellen , akik az 
irodalomban csak irodalmi problémákat 
látnak , de harcot , az élet ellen és az 
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életért folytatott harcot, szavakba transz-
ponált, de megélt életet nem, s akik ezért 
az „irodalomtörténett ől" nem látják azt 
az individuális történetet, mely minden 
életműben túléli a jelent4  — ez biztos 
módja volna a tegnap még itt él ő, itt 
küszködő  ember, az ökölnyire-zsugoro-
dott-fejű, gyér „publikumára" félelmete-
sen kitátott, békaperspektívájú szájjal rá-
meredđ, még egyszer a „fülekbe ugató" 
mirogoji 'Sinkó Ervin — éá műve tényle-
ges elhantolásának. 

2. 

„Mint általában a nagy egyénžsé-
geknek, Kazinczynak is egész szellemi 
alkata mintha eleve meg lett volna 
határozva. Ha ugyanis élete végső  
eredményeinek távlatából tekintünk 
vissza megtett útjára, az út kezdeté-
től fogva felfedezhet ők szinte mind-
azok a motžvumok, melyek élete útján 
egész újakkal nem is szaporodnak, 
csak egyre tudatosabban, mind köz-
vetlenebbül, mind élesebb körvona-
lakkal, és végül egész életén domi-
náló erőkként bontakoznak ki." 

(Sinkó Ervin: Kazinczy Ferenc) 

Az ifjú ember, az értelmiségi kamasz, 
aki korán rádöbben az értelmiségi lét ha-
zátlanságára; a „született individualista, 
akinek egyidejűleg élet-ajándék és sors-
átok, páratlan érték és fullasztó börtön 
a maga individualitása; a kívül álló, aki-
nek intenzív vágya, elementáris, szinte 
fiziológiai szükséglete a maga-megosztás, 
másokba oldódás; a hitetlen, akinek ál-
landó a nosztalgiája a hit után; a szemé-
lyes élet tényein felülemelked ő, az élet-
sorsot örömtől és bánattól függetlenül 
vállaló ember; a formaromboló dionüszo-
szi ösztönösség megszállottja, kinek elve 
Ugyan a cselekvés, de a tettel —egyel őre 
még konfliktusmentesen — szemben áll 
nála a Mindenség-ölelés áhítata, az Élet 
pártatlan, „jótól" és „rossztól" független 
egzaltált imádata —íme a szellemi ön-
arckép, mely a tizennyolc éves Sinkó 
Ervin első, Ady, Nietzsche és Baudelaire-
reminiszcenciákkal zsúfolt, részleteiben 
és egészében is gyenge, „adys" versköte-
téből$ kibontakozik. 

A költőileg értéktelen, az élétműben 
periferikus helyre szoruló epigonkötetnek 
azonban döntő  jelentősége van az induló 
íróember önmagára ismerésében. Hogy 
mennyire relevánsak az itt felbukkanó 
önismereti jegyek, emberileg mennyire 
igazak — noha költőileg hitel nélküliek 

az az egész életmű  távlatából válik 
nyilvánvalóvá. Mint minden igazi, pro-
duktív olvasó, ez a kamasz-költ ő  is, aki 
még inkább kamasz mint poéta, megta-
lálja a nem „szórakoztatást" nyújtó, ha-
nem az önmagára ismerés médiumát ké-
pező, a maga individualitását megnevezni 
segítő  olvasmányát: a zarathustrás gesz-
tusok és adys modor, a kölcsönvett forma 
szorításában egy önmagát meglel ő  sze-
mélyiség hánykódik, a formai mimesis 
burkában költészet nem, de öneszmél ő , 
magбt defániбlб  ernlbeг  születik. Az Éjsza-
kák és hajnalok ily módon olyan fókuszt 
képez, ahova az elkövetkező  fél évszázad 
sinkói motívumainak és motívumláncai-
nak legnagyobb része „visszafut", illet őleg 
ez az a forrás, amelyb ől Sinkó Ervin 
egész későbbi életútjának folyamatos ví-
vódásai, embernek és írónak szétválaszt-
hatatlanul azonos, soha nem szűnő, idil-
likus megnyugvássá soha nem lanyhuló 
konfliktusai erednek. 

Embernek és írónak, életútnak és élet-
műnek közös forrása ez a kötet, a benne 
kirajzolódott szellemi fiziognómia nem-
csak önéletrajzi jelent őségű, nemcsak az 
emberi monolitást előlegezi, hanem az íróit 
is: a jórészt már itt kialakult vagy innen 
eredő  belső  imperativusok nemcsak az 
embert, hanem művét is „fogságban" 
tartják, arra kényszerítik terhük cipel đ-
j'éit, hogy ha вl бјr „bent", emberileg nincs 
számukra feloldódás, levezetési lehet őség,  

legyen legalább „kint", „irodalmilag". Igy 
lesz a szembetűnően autobiografikus sin-
kói életmű  az itt definiálódott vagy fel-
sejlett alkati sajátságok, bels đ  feszült-
ségek és ellentmondások soha unalmassá, 
önismétléssé nem váló variálása. 

Amikor, például, a magát már megta-
lált ember, de a magát még keres đ  költő  
az Еjszakák... egyik versében érzelg ő-
sen felsóhajt: 

„Ó, be fullasztó szűk börtönöm: a Ma-
gam" 

— akkor egyidejűleg megfogalmaz egy ta-
láló, az életútja távlatából nézve döbbe-
netesen prófétikus alkati sajátságot, va-
lamint megüt egy alkotói hangot, mely-
tđl a későbbi életmű, műfajra való te-
kintet nélkül, soha többé nem tud 
szabadulni, mely évek, évtizedek múlva 
is akaratósan fel-felhangzik regényeiben, 
verseiberi, elbeszéléseiben, esszéiben. 

„Ki minden harcban veled táborozom, 
ki tiéd, hogy nincs is, 
hogy én te vagyok: 
földem, hazám, otthonom, hol is én 
hontalan vagyok" 7  

.— variálja a majd egy évtizeddel el őbbi 
„szűk börtönöm: a Magam" — motívu-
mát a magába roskadt emigráns, a hon-
talansága, megosztatlansága alól a forra-
dalomban az Optimisták tanúsága sze-
rint — egy pillanatra szabaduló, de a bu-
kással személy szerint is lebukó, magába 
zártságába visszazuhanó költ ő, aki az 
unio humana eksztázisának tárgytalanná 
válása, az 1919-es Emberiség-remények 
szertefoszlása után egy reális és .egy ir-
reális szubsztanciában, a Fehér asszony-
ban és Istenben keres feloldódást. 

S ugyanez a motívum, az individuali-
tása börtönébe zárt ember kitörési nosz-
talgiája, a mások utáni sóvárgása tör fel 
egy újabb évtized múltán, „Kobila, a 
békés, fehérházas, kékereszes, takaros 
község" földönfutójában, amikor a falu-
beli zsíros előkelőség lakodalmából kites-
sékelik, egy közös örömb ől kirekesztik: 

„Körülnézett. F g és föld közömbö-
sen és elégedetten terpeszkedett. Tré-
ber Tóni akkor mondta magának: ha 
itt most mindjárt megdöglök, még 
csak vállat sem von értem senki. 
Szerette volna, ha most valahol jel-
bukkanna, akár a föld alól, egy em-
ber vagy egy gyerek és ráemeli a 
szemét és sirva fakad."s 

S a 16-18 éves kezdő  poéta e megold-
hatatlan életproblémája bukkan el ő  a 40. 
évébe lépő , pillanatnyilag Párizsban hon-
talankodó író egyik, nyilvánvalóan auto-
biografikus szép novellájában is. Sétál 
az író, negyvenedik születésnapján, a hi-
deg, őszi, kivilágított, de üres Boulevard 
Brunön, s miközben saját lépteit hall-
gatja, elementáris izgalom vesz rajta 
erőt: 

„... figyelte a bezárt kapukat, be-
csukott ablakokat, melyek mögött az 
elérhetetlenség, a megközel£thetetlen-
ség fantomja, a legmélyebb szenve-
dély könyörtelen objektuma lakozik, 
azok az ismeretlen emberek, azok a 
mások, akik számára ő  is csak egy a 
sok közül. Ismeretlenek!"a 

A mások elérhetetlenségének, a bennük 
való feloldódás lehetetlenségének nyo-
masztó tudata nehezedik az Aron szerel-
me „emigráns magyar írójára" is, amint 
egy kis csendes párizsi tér padján ül rég 
nem látott ismerősével, s bár mindkettб-
jükben titkos terhek várnak felfedésre, 
egymással való megasztásra, a vallomás 
helyett mellébeszélnek, küls ő  dolgokról fe-
csegnek, mintha „odabent" minden a legna-
gyobb rendben lenne. Az „emigráns ma-
gyar íróban" végül alakot ölt a beenne mo-
toszkáló keserűség: 

„Mint a dantei túlvilági univerzum-
ban, az életben is mindenkinek meg-
van a maga örökkévaló, változtatha-
tatlan illetőségi helye. A változatosság 
minden káprázata mellett mindenki 
mégiscsak min бöгбkké ugyanabba az 
egy körbe, az ő  körébe van áthágha-
tatla

n
ul bezárva."10  

Az íróban, illetve szerepl őiben. bujkáló 
fenti motívum végül racionális, fogalmi 
meghatározást nyer. Miután egy ;  negyed 
századig, 1938-tól 1964-ig birkózik a Don 
Quijote-asszével, az értelmiségi individu.. 
urn és a gyakorlati farradalmárság válla= 
lasáлak még 1919-ben személyesen meg= 
élt, de latens állapotban már az Еjszakák 
és hajnalokban jelenlevđ  problémájával, 
az esszé utolsó, harmadik változatában 
Sinkó ugyanahhoz a megállapításhoz 
kénytelen visszatérni, most már általá-
nosítva, mint fél évszázaddal azelőtt, a 
Túl távoli hegyeken c. ifjonti versében: 

„. ..  a históriai élet síkja mellett van 
az egyén életének egy másik síkja 
is: ez ő  maga, aki nemcsak a históržaž 
kollektíva egységében, hanem a ma-
ga egyszeri, redukálhatatlan és f ele-
lős, önmagával szemben is felelős in-
dividuális egységébe van bezárva."i' 

A fiatalkori önismeret egész életre rá-
nehezedő, s mint a fenti példán láttuk, az 
életműre a legkülönbözőbb időkben és 
műfajokban közvetlenül kőható motívu-
mainak kettđs jelentősége van. Egyrészt 
megvonják a „témaválasztás" lehet ősé-
gét, ismételten „ráer бszakoiják" magúkat 
az íróra, másrészt pedig kül đnös esztétikai 
szerepet játszanak az életmű  egészében: a 
rendületlen csökönyösséggel, ellenállha-
tatlanul fel-felvillanó Polykrates-gyűrű_ 
motívumok minden egyes felvillanáskor 
önmaguknál többet mutatnak fel. Ami 
ugyanis égy-egy részműben sokszor csak 
„mellesleg" megjelenő , önmagában külö-
nösebb varázs nélküli helyzet, emberi vi-
szony, kinyilatkoztatott szereplői életelv 
stb., az az egész mű  távlatából, más Sin-
kó-művek ismeretében egyszerre túlmu- 
tat önmagán, kiteljesedik, más rokon-
mozzanatra asszociáltat, s ezzel az olvasó 
képzeletében egyidej űleg életre kelti az 
egész komplexumát, és felduzzasztja, tel-
jesebb. é teszi önmagát. 

A széttéphetetlen, az eleve megpecséte-
lődött szellemi alkatból kinövő, Sinkó 
egyéniségének monolitás бгбl, egy-fából-
faragottságáról, s ugyanakkor m űve 
eggyéforrottságáгб ], életmű  jellegéről is 
tanúskodó motívumbokrok tehát nemcsak 
lehetővé teszik, hanem éppenséggel szug-
gerálják is az egységes, nem-parciális 
vizsgálatot; ahogy Sinkó „istenes" köl-
tészete az AegYdius-kisregényb ől és az 
Optimistákból, az Optimisták az Еjszakák 
és hajnalokból, az Anon szerelme az emig-
rációban keletkezett esszékb ől és a Tizen-
négy napból lesz teljes értelmű, úgy iro-
dalmi és politikai publicisztikája és utol-
só, a „professzionátus forradalmáról" ter-
vezett, torzónak maradt regénye els ő  in-
dítékai az Egy regény regényéb đl válnak 
érthetőbbé. 

A „feltáratlan" sinkói életmű  tehát 
egyáltalán nem feltáratlan: az eddig kö-
zölt írásoknak is megvan jellemz đ  inhe-
rens, emberi és alkotói logikája, egységes, 
kialakult világa, melyhez az ismeretlen 
dokumentumok szolgáltathatnak izgalmas 
adalékot, de a máris életm űvé összeállt 
egész alapjellegén aligha változtathatnak. 

' Sinkó Ervin: A véres mítosz (A továbbiak-
ban minden nem jelzett mű  Sinkó Erviné.) 

'Byron  — Apsurd života i smrti 
Székfoglalб  elđadás 

' Zivi Goethe 
s Еjszakák és hajnalok, Szabadka, 1916 
" Túl távoli hegyeken 
v Téged ezer arcán a fénynek (A fájdalmas 

Isten, Bécs, 1923) 
e Sorsok (Nyugat, 1932) 
‚ Porte de Vanves (Prfpovijetke, Zagreb, 

1950) 
io Aron szerelme 
31  Don Quijote útjai (1964) 
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Báлyai Jánosna k, 

a SYMf OSION főszerkesztő jének 
Novi Sad 

Szerkesztő  Elvtárs! 

A mtлlit év decemberérmek derekán Ge-
roid László felkeresett azzal a szándékkal, 
hogy elbeszélgessünk a rád!ódramalurgia 
és a Rádió hangjátékmíisorámak néhány 
kérdésérő l. 

Semmii kitogásom .nem volt a beszélge-
tés eDlen, de megkértem G. L.-t, hogy a 
megjelenés el ő tt el+olvashassam a megirt 
i+nterjút és megtegyem észrevételeimet, 
mert szerвtde ,m volna elkerülni gondolataim 
esetleges kiforgatását, mmve:l G. L. a be-
szétgetés folyamágy nem készlett gyorvirói 
jegyzetet. térésemnek eleget tetet, felkere-
sett a megirt in1erjúvad, elolvastam azt és a 
következő ket állapitottam meg: 

gondolalaimat, melyeket a szerző  
„idéz", röviditve, kiforgatva iirta le, azzal 
a szándékkal és célta đ , 'hogy a saját á11f -
sait, vagy a szerkesztőség nézeteit támassza 
alá; 

a oitk:k teljes egészében nem ;tárgyta-
gos; kiforgatott vetülete az elhangzott be-
szélgefésnek, s ha mint ilyen, nyomtatásban 
is megjetenі k, m;ntеpéldánya tesz az újság-
írói etika :megsértésérmek. 

Fágyelmеztettem G. L.-t a fent emufett 
fényekre, és követeltem, hogy ő  maga —

a nylvánosság оfjekdиv Aájekoztatása érde-
kében — dolgozza át a cikket, vagy ne az 
én átlitólagos gondolalaimaf „idézze" 
Nem tudom, eleget fett-e kérésemnek. 

A sajtátörvényre hivatkozva, kérem a 
Szerkesz#ő  Elvtársat, jelentesse meg e le-
velet abban a számba, amelyben G. L. 
oikkét közli. 

Novi Sad, 1968. január 16- á. І  

(Ivar Horovic) 

Furcsa, szokatlan helyzetbe került fo'lyó-
ira!+unk. Persze, lévén „ fiafal" folyóirat, 
meglehet, csak nékünk t űП fk furcsának, szo-
katlan nak. 

Munkatársunk —szerkeszt őségünk meg-
bízásából, a Sinkó-mеnkaév keretében, a 
jugoszláviai magyar irodtom m űfaji prob-
lémá!ünak felmérése érdekéb еn {lásd: fo-
lyödrafunk 29-30. száma) — a rád јбdrá-
mávad foglalkozol alaposabban; azért 
mondjuk, hogy alaposan, mert a Vaj-
daságban ilyen jelleg ű  és terjedelm ű  írás 
tudtunkkal még nem jelent meg. 

Példátlan eset a jugoszláv sa9tóban, kü-
lön ped g a jugoszláviai magyar sa;ltában 
Ivan Horovic esete, ajki minden követ meg-
mozgatol, s végül fenti levelét is megírta, 
csalklnogy megakаd lyozza a mu гská бt és 
~гоdеІ oгтро lіі fi Кай  felfagásáit — és nem-
csak az ő  felfogáz&i — elemző  és bíráló 
cikk megjelentetését. Az el őzetes cenzú= 
rónak ez a formája megengedhetetlen az 
örviga+zgatási rendszerben. Mert ha ck-
kІnКье n :ponfalan vagy helytelen áll'tfások 
vannak — szerrlünik nincsenek! —, Ivan 
Horo~dcna+k joga van a ny д lvánosság e! ő it, 
akár a mi folyóiraltunkban  is,  dísztózni a 
kérdéseket és védeni áUláspontјб t. A fenti 
levél azonban éppen azt bizonyítja, hogy 
Horovic fél a nу! vánosságtál, inkбbb sze-
retne — a régi jó módszer szerint — száj-
kosarat rakni szenkes г tő ségünkre. 

Úgy látszik, felénk már teljesen elszok-
tak gaz emberek attól, hogy munká јukkal 
foglalkozzanak, bírálják és elemezzék azt. 
A Rádió szerkeszt ő-d ramaturgja mvrka đár-
sunket az újságíró -ef.ikára :okfatja, gondo-
lafa csak kiforgatásával , elfogultsággal, szer-
keszlőségünket pedig szárndékolt nosszin-
duiittal vádolja. Mivel a dramalturg álI јtá-
sait és nyílt гбgat:ma+it egyelen érvvel sem 
támaszfolfa alá, mii vagyunk kénytelenek 
az újságíró-erkölcs.re szívélyesen felhívni 
figyelmét. 

A szerkesztoség 

Kevés a hangjátékunk. 
Miért? Utána kell nézni. 
Atlapoztam a Magyar Szó bekötött év-

folyamait, három évre visszamen őleg. 
Évente egy-két vajdasági magyar szerz ő  
nevével találkoztam. 

Megkérdeztem néhány íróembert. Szin-
tén kevesellték a hazai hangjátékok szá-
mát. 

— Nem kér hangjátékot a rádiódráma 
szerkesztősége? 

(Ivan Horovic szerkeszt ő-dramaturg: Mi 
igazán szeretnénk, ha hullámhosszunkon 
több vajdasági magyar hangjáték találna 
hallgatóra. Ha például Major Nándorral 
találkozom, a szervusz után mindig meg-
kérdezem t őle, mikor ír hangjátékot ne-
künk.) 

Elég csak megkérdezni? 
(Egy ismerős, mindannyiunkkal naponta 

többször megásmétlődő  jelenet: 
Szervusz. Hogy vagy? Köszönöm jól. 

Üdvözlöm az otthoniakat. Szervusz. 
Szervusz. Hogy vagy? Köszönöm jól. 

Üdvözlöm az otthonakat, szervusz. 
Találkoztak, beszélgettek. Két perc múl-

va már nem is emlékeznek rá, hogy lát-
ták egymást.) 

— Figyelemmel kíséri, követi-e a rádió-
dráma szerkesztősége a jugoszláviai ma-
gyar irodalmat azzal a céllal, hogy no-
vellából, novellafüzérb ől, kisregényből, re-
gényből hangjátékot írasson a szerzővel? 

— A hangjáték eszközei lényegesen má-
sok, mint a szépprózáé — mondja a szer-
kesztő-dramaturg. — Műsorunkat minde-
nekelőtt eredeti művekből kívánjuk össze_ 
állítani Az adaptálás másodrend ű  feladat, 
sok nehézséggel jár, mert a szerz ő  nem 
a rádiójáték szabályai szerint írta meg 
művét. A műfajváltozás kockázatos. 

Majd: 
Ezentúl mégis fokozottabban kell követ-

nünk a hazai prózairodalmat. 
Mégis ... ? 
Bogdánfi Sándor mutatta nemrég a 

Budapesten megjelenő  rádió- és tévéújsá-
got. Parádés szereposztásban játszották az 
egyik régebbi humoros karcolata alapján 
készült rádiójelenetet. A Magyar Rádió 
és Televízió munkatársai dolgozták át. 

Megkérdeztük Bogdánútól: jelkérte-e 
már az Újvidéki Rádió hangjáték írására, 
vagy átdolgoztak-e már novelláit, humo-
reszkjeit rádiójátékká? 

Ezt mégsem lenne szabad megengedni. 
Elkértem a bemutató hangjátékok jegy-

zékét. 
Az 1967-68-as idény bemutatói: 
Michal Toneczki: Az ötödik (lengyel, 

társadalmi szatíra); 
Szabó Magda: A rab (magyar, szociális 

dráma) 
Zvonimir Bajsić : Bajtársak (jugoszláv, 

jellemvígjáték) ; 
Móricz Zsigmond: Egyszer jóllakni (ma-

gyar, társadalmi dráma); 
Gerard Blum és Quentin Ritzen: Delft 

látképe (francia, lélektani dráma); 
Aldo Nicolai: Kilátó (olasz, b űnügyi víg-

j áték) ; 
Peter Hirche: A legszebb szerelmi me-

se (keletnémet, párbeszédes szerelmi tör-
ténet) ; 

Manfred Bieler: Kérdések (keletnémet, 
lélektani dráma); 

Alessandro de Stefanf: Csónak jön a ta-
von (olasz, rádiójáték); 

Ernest Hemingway: Francis Macomber 
rövid boldogsága (amerikai, hangjátékká 
átdolgozott kisregény); 

Zvonimir Majdak: A köd (jugoszláv, 
szerelmi vígjáték); 

Tomislav Ketig: Családi mese (jugoszláv, 
szatíra); 

Borislav Mfhajlovi ć-Mihiz: A parancs-
nok (jugoszláv, szímnűátdolgozás); 

Miroslav Antić : A nem létező  ember 
(jugoszláv, szatíra); 

Vladimir Milarić—Ivan Horovic: Satut 
au Mm.nde (szavalókórus az októberi for-
radalom 50. évfardulója alkalmából); 

Iszaak Babel: Lovashadsereg (szovjet, 
novellafüzér átdolgozás); 

Bernard Shaw: Warrenné mestersége 
(angol, társadalmi vígjáték); 

Sulhóf József: Felismerhetetlen (jugo-
szláv, bűnügyi dráma) ; 
A szerkesztő-dramaturg által végzett 

összefoglaló kimutatás: 18 rádiójáték, eb-
ből 6 jugoszláv, 12 pedig idegen szerz ő  
műve. 

Számoljunk utána. 
A jugoszláv szerz ők: Zvonimir Ba;jsić , 

Zvonimir Majdak, Tomislav Ketig, Bo-
rislav Mihajlović-Mihíz, Miroslav Antić , 
a Vladimir Milari ć—Ivan Horovic szerző-
pár és Sulhóf József. 
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Tehát nem hatan, hanem heten vannak. 
Téves a kimutatás. 

Nézzük az idegen szerzőket. A magya-
rok: Szabó Magda, Móricz Zsigmond. Ki 
a harmadik? Nincs? Ismét téves a kimu-
tatás? (Déay Tibor ugyan szintén a lis-
tán szerepel, de ő  már utólag került oda, 
vele együtt nem is tizennyolcan, hanem 
tizenkilencen vannak.) 

Alljunk meg! 
Talán csak nem sulhóf József a műsor-

tervbe felvett harmadik idegen magyar 
szerző? Idegen, akár a műsortervben ,sze-
replő  lengyel, francia, olasz, német, ame-
rikai, szovjet, angol írok? 
sulhóf József évek óta az Újvidéki Rá_ 

dió munkaközösségében dolgozik. Ott, 
ahol a rádiódráma szerkeszt ője is. Mégis 
idegen lenne? Kinek? Miért? Mi jogon, 
milyen elvek alapján? 

Jugoszláv állampolgár, a Jugoszláv 
frószövetség tagja. Itt szavaz, öлigazgat, 
itt kapott lakást és influenza elleni védő -
oltást — s mégis az idegen szerz ők kö-
zött tartanák nyilván az Újvidéki Rádió 
magyar nyelvű  rádiódráma szeгkesztđsé-
gének kimutatásában? 

A tizennyolc író közül csak egyetlenegy 
vajdasági! Elgondolkoztató, aggasztó és 
felháborító. 

Megengedhetetlen. 
Mielőtt gondolatban végigpásztáznánk a 

vajdasági magyar irodalom megjelentetett 
művein, fontosnak tartjuk megjegyezni: 
véleményünk szerint a rádiódráma szer-
kesztőségének behatóbban kellene foglal-
koznia mind a két háború közötti, mind 
pedig a felszabadulás utáni irodalmi ter-
mésseL Mindkét korszak irodalmában 
akad jó néhány figyelemre érdemes mű , 
amelyből némi fáradsággal és még keve-
sebb jóakarattal hangjáték formálható. 
Napjaink irodalmának nyomon követésé-
vel és műsorba iktatásával a rádiódráma 
szerkesztősége is inkább jelenünk része-
sévé válva, bekapcsolódna szellemi áram-
körüaikbe, ami pedig létjogosultságának 
legfontosabb alapja, taгtбpillére, egzisz-
tálásának legelső  követelménye lehetne 
és kellene hogy legyen. A múlttal való 
foglalkozás, a két háború közötti irodalom 
jelentősebb műveinek újjáélesztése pedig 
szellem- és kultúrtörténeti feladat is, 
olyan tevékenység, amelytől a rádiódá-
ma szerkesztőségének sem kellene ide-
genkednie. Élő  irodalmunknak még némi 
nyomára akadunk ugyan az évi hang-
játék-гepeгtoárokban — ami még nem azt 
jelenti, hogy nem csak harmad-, eset-
leg negyedrendű  szerepet kapott —, ám 
a régebbi irodalmat teljes mértékben eli-
minálták, mellőzték. (Különben nem len-
ne nehéz kimutatni, hogy a mai, de f őleg  

a régebbi magyar irodalmat sem prezen-
tálják kellő  gonddal, körültekintéssel és 
határozottan köгvonalazatt szerkesztési 
elv szerint. Az utóbbi három évben —
1964 és 66 között — a magyar irodalmat 
őrkény, Déry, sarkadi, Gyárfás, Nemes 
és Goda neve képviseli. Nemcsak kevés, 
de rendszertelen is, teljes mértékben hi-
ányzik a régebbi irodalom, a század els ő  
felének irodalmi termése!) 

Nem állítom, hogy minden műbбl lehet 
hangjátékot írni, de jó néhányból egészen 
nívós, érdekes mű  kerekedhetne. Csak... 

Megkérdeztem néhány íróembert: 
— Nem kér hangjátékot a rádiódráma 

szerkesztősége? 
— Nem. 
— Miért? 
— ?? 

A jugoszláviai magyar hangjáték-iro-
dalom problémája tehát még mindig meg-
oldásra vár. 

Nyilvánvaló: a rádiódráma szerkesztбsé-
ge nem követi a vajdasági írók szépirodal-
mi mдіnІtaѕѕбgt» Mivel magyarázhatnánk 
különben, hogy eddig mindössze néhány 
prózai művet iktattak műsarukba, for-
máltak hangjátékká. Utoljára talán Major 
Nándor Büntetés című  novellájából ké-
szült hangjáték. 

Hol van Major többi prózai műve, hol 
van a többi vajdasági író: Herceg János, 
Ni neüh István, &inkó Etnvin, szimmai Ká-
roly, Burány Nándor .. . 

Hol vannak a fiatalok? 
Bányai János, Varga Zoltán, Tolnai Ot-

tó, Domonkos István, Gobby Fehér Gyu-
la, Hornyik György, Végel László vagy a 
náluknál is fiatalabb, később jelentkezők? 

Mikor kapnak végre lehetőséget a mik-
rofon előtt? Milyen sikereket kellene fel-
mutatniuk, hogy az Újvidéki Rádió dráma-
szerkesztősége is felfigyeljen rájuk, tudo-
másul vegye őket? 

(Az utóbbi három évben bemutatásra 
került vajdasági hangjátékok és szerz ők 
a Rádióújságban közölt műsor alapján: 

Fehér Ferenc: A csillagok nappal is 
fénylenek, 

Kopeczky László: Harangszó el őtt. 
Ezenkívül másodszori vagy többszögi 

közvetítésben műsoron volt még: 
Major Nándor: Büntetés, 
Fehér Ferenc: Ördögmalom, 
Majtényi Mihály: Mi történik az utca-

sarkon, 
Deák Ferenc: (Уzlet, 
Major Nándor: Reménység, 
Herceg János: Mindenkinek van egy ál-

ma.) 
Elhisszük, hogy a rádiódráma szerkesz-

tősége szívesen fogadna  el  bárkitől is kéz-
iratot. 

De elég-e ez? 

A szerkesztő-dramaturg neon várhatja, 
hogy minden esetben az írók keressék fel 
đt, hanem mindenekelőtt neki kell meg-
nyernie, ösztönözвie az írбkat. Feladata 
figyelni az irodalmat, beszélgetni az írok- 
kal, ötletekkel halmozni el őket, ajánlato-
kat tenni nekik, tanácskozásokat szervez-
ni. Egyszóval: irodalmi és szellemi légkört 
teremteni, mint bármelyik folyóirat-sze г-
kesztđnek. 

Enélkül idegen test a rádiódráma szer-
kesztősége, nem épül be  szervesen abba a 
köгnyеze4be, amely megteremtette, amely-
ből kinőtt és amelynek felelősséggel tar-
tozik. 

Ahogy a folyóiratokat, könyveket és 
egyéb kiadványokat figyelemmel kell kö-
vetni, hogy megfelelő  minőségű  idegen 
nyelven íródott irodalmi alkotásunk le_ 
gyen egy-egy év músorában, legalább épp-
olyan mértékben kellene a vajdasági lite-
ratúrát is figyelni. S őt, nemcsak figyelni, 
hanem serkenteni, irányítani is kellene 
a hazai szellemi életet. 

Ezt mulasztja el a rádiódráma szerkesz-
tősége. Mulasztására nincs, nem lehet 
mentséget, enyhítő  körülményt találni. 

A rádiódráma szerkeszt őségének műsor-
politikája, főleg pedig esztétikai-nevel ő  
munkaterve hosszabb id őre készült, távla-
tosan rögzített, s az időszerű  jelenségek 
csak részben befolyásolják ezt a progra-
mot. Határozott vezérelveink —célunk a 
kulturális szórakozás, feladatunk az iro-
dalmi, drámai igények életrehívása, kor-
szerű  esztétikai szenzibilitás kiváltása, 
didaktikamentes politikai-társadalmi el-
kötelezettségre való nevelés — szellemé-
ben komoly erőfeszítéseket teszünk a ju-
goszláv irodalom és hazánk magyar nem-
zetiségét összeköt ő  híd kiépítésére, arra, 
hogy hallgatóink megismerjék a jugoszláv 
népek nyelvén keletkezett műveket, s vé-
gül (lehetőségeinkhez mérten) hangjáté-
kok írására ösztönözzük magyar nemzeti-
ségű  íróinkat, illetve a magyarul f гó al-
kotókat. 

A fenti sorokat az 1967-68. évi műsor-
terv bevezetőjében találtuk 

Mit jelent az, hogy lehetőségeinkhez 
mérten? 

Valószínű, hogy ha a repertoár elkészí-
tése, összeállítása után fut be váratlanul 
ess hivatlan l vajdaság; •szerz ő  4vang(jáitéka, 
akkor mindent megtesznek, hogy m ű-
sorra is tűzzék. Kérdés azonban, hogy a 
„lehetőségeinkhez mérten" kimerülhet-e 
ennyiben? s valóban csak ez a lehetőség 
létezik? Ha igen, akkor ez enyhén sz бl-
va tehetetlenség. 

További észrevételeink: 
Igy áll: célunk a kulturális szórakozás. 

A szóгakozási hajlam domináns tényez ője 
lett az Újvidéki Rádió műsorának. Szinte 
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kizárólagos szempánt, amely nemcsak fI 
vófeladással, elsekélyesedéssel, vidékies-
séggel jár, hanem sok esetben egyenesen 
és félreérthetetlenül az is. (Lásd Bosnyák 
István véleményét az Új Symposion 29- 
30. számában.) 

Okos, szép elképzelésre vall az említett 
híd, arra azonban 'ügyelni kell, .nehogy 
csupán az egyirányú közlekedés lehelő--
cégeit teremtsük meg és tartsuk szem 
előtt. 
Нány vajdasági magyar író művét köz-

vetítették szerbhorvát fordításban? 
S végül: a jugoszláviai magyar írók ere-

deti hangjátékok írására való ösztönzése 
miért csak végül, miért nem mindenek-
előtt, esetleg ugyanakkor, netán ezzel_ 
párhuzamosan szerepel a programban? 

A lehetőségeinkhez mérten megszorítás 
miért csak a hazai szerzőkre vonatkozik? 

Mert: 
Mennyivel jobbak a művészi fordításra 

vonatkozó „lehetőségeink". 

„Arra kellene törekednünk, hogy jó 
műfordítókat neveljünk. M űfordító-
kat, akik nemcsak a szerbhorvát 
nyelvből, hanem angolból, francáátiól 
és németből is fordítanának. Sokszor. 
tapasztaltuk, -éppen a rádióban üógy 
az idegen nyelv ű  szépirodalmi alkotá-
sokat szerbhorvát fordításókból ülte-
tik dt magyarra.. 

Fordítjuk 	a. fordítást! 
Ne elégedjünk meg másodkézb ől 

vett fordításokkal P' (B. Szabó György: 
f гások a rádiór_.ól) 

-- Nem hiszem, hagy a -  tíz évvel ezelőtti 
helyzet, amely nyomán B. Szabó György 
sorai íródtak, ma már lényegesen rendi-

. zđdött volna. Fordításaink feltétlenül job-
bak,. művészibbek, mint az ötvenes évek 
derekán voltak, de az átültetés ma már a 
rendezetlen helyzet ellenére is csak- má-
sod-, ha nem harmadrendbeli kérdés. Ter-
mészetesen nem. engedhetjük meg, hogy 
megoldásra sürgessen az, ami ellen B. 
Szabó György is kikelt annak idején. . 

Számunkra a rádió, a vajdasági iroda-
lom és mindkettő  közönsége számára 
azonban lényegesen nagyobb fontosságúak 
az eredeti jugoszláviai magyar hangjáté-
kok és általuk készült adaptálások a má-
sodkézbđl vett, egyszer mar egy idegen 
nyelv igájába betört fordításoknál. Ne 
szerbhorvátból fordítsuk az olasz, francia, 
angol, lengyel, cseh, szovjet szerzőket. A 
magyar fordításirodalom elég gazdag, s 
mindinkább szinkronba jut a vпágiroda-
lcmmaii, hagy Ia Ісiasszikuѕdksх5І  ne is beszél-
jünk. Nyugodtan igénybé vehetjük. Ak_ 
kor nem lesznek a mondataink kétszere-
sen idegen ízűek, s nem tévedünk a nevek 
írásában- és ejtésében sem. (Legutóbb 
Marguerite Duras Andesmas úr délutánja 
eset€{ben tiörténtek sajnálartos folgy аtйkos-
ságak.) 
Miért tartózkodunk az adaptálók cso-

portjának kibővítésétől? Néhány átdolgo-
zás után esetleg újabb eredeti hangjáték-
írókkal gyarapíthatná a rádiódráma szer-
kesztősége munkatársainak körét. Taní-
tani kell a mesterséget, nem elhanyagol-
ni. 

Főleg a fiatal írókkal kell ily módon 
elsajátíttatni a hangjátékírás mesterségé_ 
nek fortélyait. Az adaptálás a legjobb is-
kola, a rádiódráma írásának el őszobája. 
(Ezzel a módszerrel elkerülhetnénk, hogy 
Déry Tibor Vidám temetéséhez hasonló 
prin іdtív átdolgozásokat hallgassunk.) 

- — Milyen repertoárkulcs alapján ké-
szül a rádiódráma szerkesztőségének mű-
sora egy-egy szezonra? 

— A  ml  kulcsunk egyedül a minőség. 
— Azért van kevés vajdasági magyar 

hangjáték, mert ezek minőség, szempont-
jából esetleg a leginkább kifogásolhatók? 

— Nem hinném. Noha a jugoszláviai 
magyar hangjátékok esetében készségesen 
elnézőbbek vagyunk. 

— Miért nem írnak akkor íróink h ang-
játékot? 

??? Talán egyszerűbb négy-öt novel-
lát, kritikát, esszét, vitacikket megírni, 
mint egy hangjátékot, mert ezeket köny-
nyebb leközöltetni s jövedelmez őbbek is.. 
Halott a hangjátékokat valószínűleg a fo-
lyóiratok is szívesezi közölnék. 

— Anyagi szempontbál nem . kdfizet ődő  
alkötó munka a rádiójáték írása? 

— Nem állitom, hogy .a legkifizetődőbb 
műfaj a hangjáték. . - 

- Mennyit fizetnek egy erédeti hang-
játékért? 

— 100-150 ezer régi dinárt. 
Ez több vagy kevesebb, mint  amen

nyit a Belgrádi Rádió fizet? 
— Kevesebb. Körülbelül a fele. 
— .Miért nem fizetnek nagyobb tiszte-

letdíjat? ,. 
— Költségvetésünk nem engedi meg, 

nem szavatolhatja. 
— McYinyí,: az évi költségvetésük? 
— Az 1961-68-as idényre 4,5 millió ré-

gi dinár. Ebből fizetünk mindent, a sza-
badkai színészekt ől a lektorokon, a fordí-
tókon át az írói tiszteletdíjig. 

- Ha er ekük, céljuk a vajdasági nu -
gyar iíд  k~̀  _ sztönzése, miért. nem fizetnék 
nekik többet, mint másaknak? 

— Ez erkölcsi kérdés: Mi_ nem. vagyunk 
illetékesek az írók értékпstáјбnak az ösz-
szeállítására. A hazai szerz ők hangjáté-
kait kivétel nélkül egységes áron jutal-
mazzuk. A Fórum is azonos árjegyzék, ív-
bér alapján fizeti az eredeti és a fordítás-
irodalmat. 

— De egy belgrádi, zágrábi vagy szkop-
jei író Újvidékre csak másod- vágy har-
madközlésre adja művét. Mivel nem ős-
bemutatóról van sžó, eleve alacsonyabb 
tiszteletdíj illetné. Ez is fontos szempont, 
nemde? - - 

- Nekünk a piac törvényszer űségeihez 
kell tartanunk magunkat és természete-
sen anyagi lehetđségednkhez. Gondoltunk 
már arra, hogy ösztönzésként elđleget fo-
lyósítunk a vajdasági íróknak, és ezt nem 
szamítjuk a tiszteletdíjba. 
— Hirdessenek hangjáték-pályázatot. 
— Egyelđre nincs rá pénzünk. Esetleg 

csak 1969-ben kerülhet erre sor. 
— Miert nincsenek megelégedve a né-

hány évvel ézelđtti belső  pályázat ered-
ményével? 

— Akkor 14 írót kértünk fel ,  minimális  

előleg ellenében, hogy vegyen részt belső  
hangjáték-pályázatunkon. Tizenkett őtől 
meg is kaptuk a pályamunkát, ketten nem 
tettek eleget vállalt kötelezettségüknek. 
Szerződéses jogunk lett volna visszaköve-
telni tőlük az elđleget. Nem tettük. Nem 
akartunk kellemetlenséget okozni nekik. 
A befutott tizenkét hangjáték közül hár-
mat díjaztunk, és néhányat megvásárol-
tunk. Véleményem szerint a pályázaton 
részt vett szerzők nem voltak eléggé ki-
tartóak. Ezzel magyarázhatjuk, hogy nem 
írtak újabb hangjátékot. Nem mit vagyunk 
a felelősek ezért. Noha tudom, közülük 
mindegyikük van olyan jeles alkotó, hogy 
a bangјбtákíráз  töavényszerűségleit eszem 
előtt tartva, rangos művekkel jelentkez-
hetne. De inkább mással, s nem hang-
játék-szerzéssel. foglalkoznak. 

— Hirdessenek akkor talán nyilvános 
pályázatot. 

— Ismételnem kell önmagamat. Nincs 
rá pénzünk Erre még nagyobb összegre 
lenne szükség — körülbelül 2,5-3 mil-
lióra —, mint a belső, megtv!ásois pá-
lyázatra. Pedig személy szerint tudom, 
hogy megérné, hasznos. lenne. Ha azon-
ban már pályázatot hirdetünk, akkor tisz_ 
tességes jutalmakkal kell kirukkolnunk. 
A belgrádiak amellett, hogy sok hang-
játékot jó pénzért megvásárolnak, még 
csábító díjakat is osztanak ki. 800, 600 és 
400 ezer régi dinárral-jutalmazzák a leg-
jobbakat. igy mindenkinek érdemes, ki-
fizetődő, megpróbálja. 

(Ha már a tiszteletdíjak kisebbek, mdn-
denkd logikusnak- venné, hogy a pályázati 
.díjak is alacsonyabbak, mint Belgrádban. 
Emiatt nem kellené gátlásokkal küzdenie 
a szerkesztőségnek.) 

„A láthatatlan színház — a legha-
talmasabb és a legnépesebb színhá-
zunk. El őfordul, hogy több ezer ember 
kényelmesen és zavartalanul élvezi 
az előadást, egyre fokozódó érdeklő -
déssel figyeli a cselekmény kibontako-
zását, lelkesen követi a színészá tel-
jesítményt, és ügyel a rendez ői el-
gondolás érvényesátésére. 

S ez az érdeklđdđ, lelkes és figye-
lően figyelmes közönség — sohasem 
tapsol. Erről a »nézőtér«-ről sohasem 
hangzik fel a zúgó taps, a teljesít-
ményért kijáró elismerés. 

Nemcsak a színház táthatatlan, a 
nézőtér ás" 

(B. Szabó György: frások a rádióról) 

A láthatatlan közönség ellenére mégis 
megérné, szükséges lenne foglalkozni a 
jugoszláviai magyar irodalommal is. 

— Milyen kapcsolatuk van  a közönség- 
gel? 

— Említettem, célunk a kulturális szó-
rakozás, feladatunk az irodalmi ízlés, szo_ 
kások nevelése. Szándékunk a könny ű , 
„olvasmanyos", de azért lényeges monda-
nivalóval rendelkező, szigorú esztétikai 
mércéket is kiálló hangjátékok közvetí- 
tése. Ez a szándék azonos azzal, amit a 
Magyar Rádió is sajátjának vall. Igyek-
szünk kerülni a súlyos, az érthétetlen 
hangjátékokat. Számos levelet kapunk, 
főleg akkor reagálnak a hallgatók, ha „ne-
hezebb" műfajú hangjáték volt műsoron. 
Igyekszünk mindenki kedvében .járni, de 
nem, mondunk le arról a szándékunk гvl, 
hogy a polgári irodalom romantikus, csö-
pögős hagyományát teljesen kiszorítsuk, 
és helyette korszer ű  műveket közvetít-
sünk. 

— Meddig mennek él . az olvasmányos-
ság terén? 

— Igyékszünk olyan keretek között.ma-
radni, amelyeket egyik oldalról sem érheti 
támadás. Vannak ugyan, akik túl európai 
nak nevezik a műsarunkat, ez a szerkesz-
tő  számára szatiszfakció, de ugyanakkor 
figyelmeztetés is. Ha tőlem függne, ha ma-
gamnak készíténém a műsort, akkor több 
modern hangjátékot sugároznánk. Azon-
ban ügyelnünk kell arra is, hágy a ma-
gyar közönség nagy része még mindig 
falun él, tehát az ő  igényeit kell figye-
lembe vennünk. 

Epilógus. 

Véleményünk összegezése: kevés az ere-
deti vajdasági magyar nyelvű  hangjáték, 
még kevesebb az átdolgozás, a rádiódrá-
ma szerkesztősége nem foglalkozik eleget 
a vajdasági magyar irókkal (talán ezért 
is  -idegenkednek), méig mindig másodkéz-
ből fordíttat, a repertoár nem tanúskodik 
határozott körvonalakkal körülrajzolt 
szerkesztđi műsorpolitikáról. 

Az Újvidéki Rádió a nemzetiságekkultú-
rájának féjlesztésére kap dotációt szooía- 
lista lcözösségünktől, kövétkezéslképp sa-
játos feladeta ,a nemzetiségek irodalmá-
nak előmozdítása is. A rádiódráma szer-
kesztősége — arri5nt ez ez itt közölt 
1967/68. éi műsartrervb6l is kitűnik — nem 
teljesíti ézt a sajátos feladatát, a rendel-
kezésére  6116 anyagi eszközölkből nem 
igyekszik támagаtni, fejleszteni sem ez 
itt  616 magyarok, 'sem a szlovákok, sem 
u románok irodalmát. .Sajátos Đélja'i:Itö-
vetése helyett azonban inkább osa'k _utá-
nozza a belgrádi, zágrábi, sz агeјеvбї  s  a 
többi гб  diódrámma szeг+kesztési kancepció-
ját. 

Horovic Iván szerkesztő-draгnaturg bú 
csúzásunkkor megkért, hogy ha írásom él-
készűlt, mutassam meg neki: 

Megígértem és előrebocsátattam, hogy 
kemény bírálatot készítünk a szerkeszt đ-
ség munkájáról, mulasztásairól. 

— 36 lesz, mondta, semmi kifogásunk 
ellene, -  de a bírálat konstruktív legyen, 
ne elmarasztaló pörölycsapás. 

GEROLD László 



„Mert aki teheti, az cselekszik, 

Aki pedig nem cselekedhet és 

emiatt elég mélyen szenved, 

az erril ír." 

(W. Faulkner) 
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Május 26. 

Arvíz elől menekül ő  pusztaiak a fa-
luban: jómódúak politúгozott bútora 
és ásító szegénység felváltva, egy-egy 
pótkocsin vagy szekéren. ÍJgy hírlik, 
egy gazdag laskóit bekísért a milícia, 
mert nagy, palotaszerű  háza van, s 
mégsem akart senkit se befogadni. 

Míg kommentáljuk M.-mel ezt a fölhá-
borító cinikusságot, felmerül a kérdés, 
nem tartozunk-e azok közé, akik — állí-
tólag — úgyszólván vadásznak az élet 
szörnyűségeire, lesik a morális szenzibili-
tásukat lázító aljasságokat, dogmatikus 
sö,tétеn látók tehát, kik gaz életben szem-
ellenzősen csak a rútat hajlandók észre-
venni, csak arra képesek reagálni? 

Létezik egy elképzelés az ún. revoltáló 
ember szellemi-erkölcsi fizionómiájáról, 
amely szerint ez az embertípus, jó szima-
tú agárként, mindig ügyesen kifürkészi 
a maga esztétikai-etikai lázadásának ob-
jektumát: bárhová megy, bármit lát vagy 
hall, mazochizmusra hajlamos alkata ki-
zárólagosan csak azt látja, csak azt hallja, 
ami őneki, a szenvedélyes, de öncélú re-
voltá бnak ürügyet ad a bajok feletti si-
ránkozásra vagy bosszankodásra. 

Ez az elképzelés, azt hiszem, alapjában 
véve hamis. Mert nem a revoltáló ember 
az, aki „kutatja", „lesi", „szimatolja" ma-
ga körül azokat a jelenségeket, szituáció-
kat, emberek közti viszonyokat, melyek 
mintegy kielégítik „morális kéjelgésre" 
termett revoltáló alakját, hanem ellenke-
zđleg, maguk az emberhez nem méltó em-
bertelen megnyilvánulások, helyzetek és 
viszonyok azok — amelyek őt kutatják, 
lesik, szimatolják! Mehet bárhova, film-
szerű  gyorsasággal változtathatja az ég-
aljakat, „Blitvát" felcserélheti „Blatviá-
val", azt „Bergengóciával" és így tovább 
a végtelenségig, élete örökké csaholó 
agárkutyái mindenhova utánalopóznak, s 
kellő  pillanatban mindenütt rátörnek. 5 
micsoda képtelenség azt feltételezni, hogy 
ebben az örökös hajszában „örömét leli"! 
Szeretne ő, nagyon is, legalább ember-
ségesen megpihenni, legalább rövid id őre 
normális, az élet minden megnyilvánu-
lását higgadtan elviselő  ember, nem fe-
ketében, s ha nem is rózsaszínben, de 
legalább szürkében látó lény lenni, azon-
ban a lehúzó fáradtság ellenére sem lehet 
azzá; nem lehet más, mint ami, a nagy 
többség szemében érthetetlen elégedetlen-
kedđ, örökké és túlzottan, indokolatlan 
intenzitással revoltáló pasas, akir ől kí-
vülről nem látszik, hogy egyetlen és 
leghőbb vágya éppen az, hogy ne kelljen 
mindig, ne kelljen soha, vagy szerényeb-
ben, kevesebbel is beérve: ne kelljen leg-
alább egy emberséges pihen őnyi időre —
„revoltálnia"! 

Bizonyos értelemben azonban nem alap-
talan a feltevés, hogy a revoltáló ember 
magatartása , adott esetben és vonatko-
zásban azonos lehet egyféle kéjelgéssel. 
Mert, mint I. Fetscher állítja, „a morális 
értékítéletek megfogalmazása mindig av-
val a melléktermékkel jár, hogy az iga-
zoltnál nagyobb mértékben kielégíti az 
ítéleteket hozó személy erkölcsi standard-
jadt. Az »ggyléni t а lеlkííeég« körüli eme 
túlzott gondoskodást (...) Marx nemcsak 
tudományos józanságból, hanem éppen 
morális okok m аtt ítélte el". A tiltakozás 
annyiban „tiszta lelkű" kéjelgés,  amen
nyiben nem több langyos dünnyögésnél 
az észlelt „amoralitások", a „rossz világ" 
rosszasága felett, amennyiben holmi er-
kölcscsőszi sopánkodás azon, hogy lám, 
lám, milyen erkölcstelenek is az embe-
rek ... , s ezzel szemben, íme, én milyen 
tiszta vagyok, mert mindezt elítélem. Ez 
esetben nyilvánvaló, hogy a „revoltálás" 
egyféle lelki onanizálással azonos. Ha 
azonban a tiltakozás indítékai olyan ele-
mentárisak, a revoltáló ember egész 16-
nyét annyira felkavarják, hogy morális 
szenzibilitása nem képes öt meghagyni a 
passzív szemlélő, „a Morált" félt ő  lelki-
atya kényelmes pozícióján, hanem pro- 

laskói 
esték.... 
(tett helyett napló)  

duktív cselekvésre kényszeríti, akkor a 
csak a maga lelki üdvösségére kacsingató 
magatartás ellenkez őjérđl van szó, a mo-
rális papolás , a személyes „lelki tiszta- 
ság" körüli túlzott gondoskodás kizárá-
sáról; hogy tehát a személyes erkölcsi 
meggyőződés nevében való tiltakozás ké-
jelgés-e vagy sem, megmarad -e a „tiszta-
lelkűség", a „nyugodt lelkiismeret" kö-
rüli bábaskodás szintjén vagy sem, an-
nak mértéke a tiltakozás milyensége, 
mélysége, intenzitása; ez határozza meg, 
hogy a meghozott erkölcsi értékítélet 
puszta ítélkezés-e, vagy pedig feltételezi, 
magában foglalja az ítélkezés objektu-
mára irányuló változtatási szándékot és 
tettet is. 

Mennyiben változik azonban az, amit 
bensőd nemcsak „rossznak" konstatál, ha-
nem másmilyennek, megváltozottnak is 
szeretne látni? Mit ér az án. gyakorlati 
életben a cselekvési szándékkal és tettel 
szervesen egybefonódott individuális er-
kölcsi lázongás? Mennyivel leszel pl. ke-
vésbé önzđ, az emberi szolidaritás ábécé-
jét jobban ismerő  ez a falubeli atyafi, 
aki megtagadta az árvíz el đl menekülđk 
befogadását — azáltal, hogy te „morá-
lisan revoltálsz" cinizmusa ellen, s áldod 
a hatalmi szerveket, hogy nem voltak 
szívbajosak, hanem elhurcolták? 

Bármennyire cselekvést követel is az 
egyéni erkölcsi szenzibilitás lázadása, bár-
mennyire kilép is a meddő  moralizálás 
szférájából, gyakorlati jelentősége legtöbb 
esetben elenyésző, alig létező. De ebből 
az következik-e, hogy értelmetlen a bens ő  
lázító impulzusaira hallgatni s az egyet-
len lehetséges álláspont az erkölcsi indo-
lenciáé? 

Konstituálódik korunkban egy olyan 
íratlan, gyakorlati etika, melynek köz-
ponti kategóriája az öncélú tett. „ đncé-
lú" olyan értelemben, hogy végrehajtója 
már a szándék fogamzása pillanatában 
számol a teljes vagy részleges hiábavaló-
ság, az eredmény kisebb-nagyobb gyakor-
lati jelentéktelenségének lehet őségével is 
—, de ez a kilátástalanság mégsem bénítja 
meg a szándékot, mégsem teszi nem-tetté 
már a kezdet kezdetén. Az ilyen értelem-
ben öncélú tettek embere nem vulgárisan 
funkcionalista: számára, végs ő  fokon, ir-
releváns a kérdés, akciбja elvezet-e va-
lamilyen konkrét, gyakorlati eredmény-
hez; nála a cselekvés, az élethez való 
aktív viszonyulás nem racionális meg-
gondolás , nem hideg eszű  megfontolás 
eredménye , hanem erkölcsi szenzibilitá-
sának parancsa , amit — ha a sorozatos 
hiábavalóságok felismerésétől megfáradva 
mégúgy akarna is — nem képes nem tel-
jesíteni; az ilyen embernél a tevékeny 
magatartás legfőbb erkölcsi kritériuma 
nem a gyakorlati eredmény vagy ered-
ménytelenség, nem a „külvilágon" való 
változtathatóság vagy változtathatatlanság 
mértéke, hanem, paradox módon, els ősor-
ban önmaga individuális erkölcsisége; az 
öncélú tettek embere nem mond le eleve 
a gyakorlati eredmény lehetségességér ől, 
viszonyulásában szerepe van a gyakorlati 
eredménybe vetett hitének is, de ha még-
úgy biztos volna is abban, hogy a siker-
telenség, a hiábavalóság eleve adva van, 
akkor sem tudna passzív maradni, még-
sem volna képes nem reagálni. „Bűntény 
békén maradni, amikor az igazságot rom-
bolják" — fogalmazta meg Blaise Pascal 
e magatartás tömény lényegét, bűn hall-
gatni akkor, amikor úgy érzed, kiáltani 
muszáj, vagy mint Faulkner mondja, van-
nak dolgok, melyeket az embernek soha-
sem szabad elviselnie : az igazságtalan-
ság, a sérelem , a becstelenség és a meg-
szégyenítés. „Nem a pénz és a szép sza-
vak, nem az újságban közlend ő  arckép, 
nem is a bank kontója érdekében." 

Pusztán önmagad embersége, individuá-
lis erkölcsi igényessége érdekében. 

Ez az az etika, melynek középpontjába 
az öncélú tettek embere nem túlvilági 
vagy evilági fétiseket állít, hanem önma-
gát, a maga morális szenzibilitását, er-
kölcsi igényességét — ami azt jelenti, 
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hogy nem azért cselekszik igy vagy úgy, 
mert azt Isten vagy Ember, Vallás vagy 
Párt épp úgy tartja „jónak", „dicsére-
tet érdemlőnek" stb., hanem azért, hogy 
az emberségről, az emberiről alkotott pri-
vát, személyes eszméjét гevеlálja. Ennek 
az etikának Sinkó Ervin már megadta 
a nevét: „ingyenes etika", azaz „fétisek, 
tilalmak, büntetések, jutalmak és fenye-
getések hatalma alól felszabadult szu-
verén emberi etika". 

A konzekvencia: holnap nyílt levelet 
írok a Telegramnak, a Vlastito stano-
vište rovatba, s kendőzetlenül elmondom 
históriánkat. 

Május 28. 

A negyedikes fiú „bűne" és bűnhődése. 

A siralmasan öltözött, kócos, maszatos 
gyerkőcöt rendületlenül pofozza az any-
ja az előadói szoba előtt, a folyosón. „Fe-
gyelmező" szitkaiból és teátrális gesztu-
saiból kitetszik, hogy e büntetési jele-
netet nem is annyira a gyereknek, ha-
nem inkább nekünk rendezi, mintegy 
demonstrálva: Lám, lám, tanító urak, mi-
lyen szigorú vagyok hozzá, s ő  mégis 
lopott... 

Negyedikes, alighanem .,törvénytelen" 
gyerek. A napokban rászedte az egyik 
elsđs barátját, s annak jólszituált nagy-
anyjától elemeltek húszezer dinárt. Mi-
után így pénzhez jutott, elsétált a helyi 
boltba, és bevásárolt: vett magának egy 
új cipőt a csupa rongy helyébe, új me-
legítőt a piszkos és rongyos gúnya fel-
cserélésére. Tegnap ugyanis „konfirmáló" 
volt, s úgy látszik, a szerencsétlenje jól 
tudta, hogyan illik s hogyan fognak ott 
barátai, kivétel nélkül, megjelenni: ün-
neplőben. S hogy ő  se legyen szégyenke-
zésre ítélt kivétel, a lopást kellett válasz-
tania. S így vétkezett. Szemben a többi 
„konfirmálóval", akinek nem kellett b űn-
be esni, hogy tiszta ruhában, rendes ci-
pőben jelenhessen meg a vallási pará-
dén. Ők ugyanis nem „törvénytelen" gye-
rekek stb. 

Nem tudom, nem nagyobb-e a mi bű-
nünk, kik végignéztük, s az anyáé, ki 
mímelt felháborodással eljátszotta e bün-
tetési jelenetet, mint ezé a szerencsétlen 
gyerkőcé, aki úgy gondolhatta, legalább 
egyszer, ilyen nevezetes alkalomkor, őt is 
megilleti az emberséges öltözék. 

Május 29. 

„Nincs semmi szomorítóbb 
Mint emlékezni régi szép id őkre 
Nyomorban 	 " 

ség valóságosságát, tárgytalanná, tényle-
gesen talán soha nem is volttá teheti a 
voltot, csalafintán devalválhatja az el-
múltat. Mert mi az a „régi szép id ő", 
amire most akarva-akaratlan emlékeznem 
muszáj? Csakugyan szép volt-e, ami volt, 
vagy szépsége puszta retrospektív fikció 
csupán? Melyik „valóság" hát a valósá-
gosabb, az elmúlt-e vagy ez a mostani, 
a „szép"-e vagy e „nyomorbeli"? 

Ismét az idős barát kedvenc Zola-mo-
tívuma, régi szavak, régi találkozások, 
régi kézszorítások kés ői, valószerűtlen 
borzongásaként. 

Nem, csakugyan nincs semmi szomorí-
tóbb, mint emlékezni régi szép id őre, 
nyomorban! 

Június 4. 

ha az egyén ténylegesen meg 
van gy őződve, (...) nincs más alter-
natívája, mint cselekedni , meggy őző-
dését nyilvános kritikával, vélemé-
nye kinyilvánításával kifejezni. Ez az 
egyetlen módja annak, hogy függet-
len erkölcsi, integrált személyiség 
maradjon." 

(M. Markovié) 

Feladtam a Vlastito stanovištéba szánt 
nyílt levelet, életem legkeservesebben 
összetákolt , már írás közben százszorosan 
megutált fogalmazványát. Olvasom a pisz-
kozatot, most utólag, s lépten-nyomon 
arra döbbenek, ezt is másképp kellett 
volna, ez sincs jól megírva stb. Most már 
azonban minden hiába, a levél elment, 
egy betűt sem lehet rajta váltožtatni. 

AMIKOR EGY KÖRNYEZET 
„NEM LATJA" AsAJAT" EMBERÉNEK 

ІгВAJAT 

„Legyen a politika terén is bírálat , koncedál 
az óvatos kritikus , de kivételt kell tenni azok-
kal, kiknek posztja a legdelikátabb és legfe-
lelősebb , tudniillik a párt- és állami vezet ősé-
gekkel, illetve vezetőkkel . Vagy legalábbis nem 
kellene nyilvános bírálattal rombolni azok te-
kintélyét , akik a szocialista építést irányít-
ják. De (. .) vajon nem épp azoknak van-e 
szüksége a legnagyobb kritikára és önkritikára, 
akik a legdelikátabb és legfelelđsebb poszton 
vannak? S a nyilvános kritika nem növelné-e 
tekintélyüket, annak csak akkor ártva, ami-
kor a megbíráltak e tekintélyt önmaguk, a 
saját tetteikkel rombolják?" 

(Gajo Petrović) 

Nem azért tettem ezt a mottót a sikertelen, 
Niels Nielsen-i „nyílt levél" élére, hogy ezáltal 
jogot szerezzek magamnak a ,delikát" posz-
ton levđ  emberek bírálására. A fenti idézetet 
nem mindentől óvó mellvértnek, hanem a 
köv. meggondolással vettem: mivel nincsenek 
még titkolt illúzióim sem e Don Quijote-zás, 
e groteszk „nyilvános гevoltálás" privát-gya-
korlati „hasznosságát" illet ően, úgy gondoltam, 
e kínos munkának mégis adhatnék a mottó-
val bizonyos , bármennyire is jelentéktelen, ér-
telmet: megkísérlem egy konkrét (szerencsét  

lenségemre : privát) példával illusztrálni ún. 
absztrakt humanistáink azon követelésének 
igazoltságát , mely a minden létezđ , s ezek sze-
rint a , delikát" éslegdelikátabb " poszton le-
vők bírálatát is sürgeti. 

Banális, határozottan személyes jelleg ű  ada-
tokt 

Adatok, melyeknek a határozottan személyes 
mellett talán általánosabb jellegük is vans 

„Csupa frázis , s méghozzá első  személyben 
kimondott frázis" 

A tények vagy azok az adatok, melyekről 
csak képzeled, hogy adatok azigazságod" 
védelmére , banalitásukkal eltakarják a lénye-
get. Mi marad a morális pátosz, az emberi 
méltóságod cinikus megtépázásából ered đ  tra-
gikum tisztaságából , ha azt „kérvényekre", 
„fellebbezésekre ", „adalékokra" stb. akarod át-
vinni, csaknem bürokrata pedánssággal össze-
gyűjtött „bizonyítékokkal" élve, melyek ellen 
a paragrafusok világában , még nagyobb pe-
dánssággal , kétszer annyi .,ellenargumentumot" 
is fel lehet hozni? — Nini marad semmi, mint 
ahogy az ebbđl a „revoltáló cikkbđl" is igen 
jól látszik . Csak egy groteszk pszichikai görcs, 
egy secoond wind-állapot, vagy mint Niels 
Nielsen mondaná, egy rádöbbenés, „hogy nincs 
ereje túljutni a holtponton, hogy egyetlen 
szava se áll a maga helyén , hogy minden 
micsoda hamisan, meggyőző  erő  nélkül, üre-
sen, bután, igen, éppenséggel — idiotikusan 
hangzik!" Teljes lényeddel érzed az igazságod, 
meg vagy győződve , hogy szinte lehetetlen be 
nem bizonyítani a fehérröl, hogy fehér; a 
„bürokratizmus ", az „önkényesség ", a „hiva-
tással való visszaélés" — mindez már a ke-
zedben van, s mégis, az „objektív valóság" 
egyetlen rándulása, fintora, s a te „Nagy Igaz-
ságod" egyszeriben önmagad iránti undorrá 
fajul: „nincs erő, nincs élet, nincs igazság 
— csupa frázis , s méghozzá első  személyben 
kimondott frázis". 

S mégis, mindennek ellenére , hadd álljon 
ennek az idiotikus „igazság"-hajszának a vé-
gén 

Néhány refleхió, 

melynek lehet köze , kisebb-nagyobb mér-
tékben, a fenti banális konkrét dolgokhoz, 
de nem muszáj , hogy legyen: meglehet, csak 
az ún. objektív valóság „téves tükröz đdései" 
a szerzđ  individualista-pragmatista tudatában. 

Teljes egészében igaza van annak a gondol-
kodónknak, aki azt áшtja, hogy a társadalmi-
politikai gyakorlat és a pozitív törvények, a 
reális viszonyok és a normatív kifejezésük 
között szembetűnđ  eltérés korunk egyik köz-
ponti, elméleti és gyakorlati problémája. 

Nálunk a gyakorlatnak ezen eltérése az 
elvektđl fđleg községi és vállalati szinten 
problematikus . Az „állam", a „bürokrácia" 
stb. kérdése minálunk nem annyira elméleti 
síkon aktuális (ott már, lényegében , tisztáz-
tuk az alapvető  fogalmakat), hanem inkább a 
gyakorlatin , s ott is az ún. mikro -formákban: 
úgy tűnik, hogy a centralizm'is összes nega-
tív járuléka a fokozatos decentsalizációval tár-
sadalmunk legalacsonyabb szintjeire húzódik 
vissza, lerakódik a társadalmi gyakorlat köz-
vetlen alapjaira, ahol kevésbé drasztikus és 
szembeötlđ  módon, de talán még alattomosab-
ban és cinikusabban manifesztálódik , mint az-
elđtt. Ezért az „állam", a „bürokrácia" stb. 
e „kis" formájában sem jelent kisebb aka-
dályt a tényleges demokratizálódás el đtt. 
Ezekben a legalacsonyabb szférákban a mi 

szép elveink és elméleti -eszmei vívmányaink 
— még ha a tárvényesség erejével bírnak 
is — holt betűk maradhatnak. „A törvények 
jelentősége nem pusztán attól függ , hogy pa-
pírra kerülnek , hanem attól, hogy ki hajtja 
đket végre ", s ez a „ki" viszont községeink 
szintjén a mikrobürokraták szilárd láncolata 
lehet, mely adott esetben rendületlenül védi 
a „saját" embereit , a kölcsönös érdekeket. 

Az Isteni színjátékot hallgattuk az este 
M.-mel a Kossuth Rádióból, Gábor Mik-
ló-ék, Básti Lajosék, Ruttkai Éváék remek 
tolmácsolásában. „Amint ... az embert 
egy vágy vagy kérdés egy bizonyos fokú 
intenzitással foglalkoztatja, akkor minden 
történés, minden, ami szeme elé buk-
kan, eszébe jut vagy fülébe hangzik, ar-
ról az egy vágyáról vagy kérdéséről be-
szél neki, mint valami magnetikus vagy 
mágikus vonzás hatalma alatt, minden 
a köré a centrális kérdés vagy vágy köré 
csoportosul, azzal kerül viszonylatba, azt 
világítja meg, példázza, magyarázza és 
mélyíti el, új és új távlatokat nyitva" 1  —
bizonyosodott meg előttem ismételten, ti. 
egyszerre csak azon kaptam magam, hogy 
már nem Dantét, nem a Színjátékot, ha-
nem a magam legszemélyesebb, leginti-
mebb kérdéseit hallgatom, s mint min-
den ún, irodalmi élmény esetében, ezúttal 
is jóval tömörebb, precízebb, véglegesebb 
formában, mint ahogy az előtte bennem 
motoszkált. 

Furcsa szerepe lehet az id ő  múlásának 
az ember életében. Egy cinikus, perverz 
fintorral kétségbe vonhatja az egyszer 
volt, de tovatűnt élettartam reálisságát, 
durván megkérdőjelezheti az elmúlt szép- 
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Igy például azok a szép rendelkezések, hogy 
nálunk garantált a munka joga és szabadsága, 
hogy a polgárnak joga van társadalmi ellen-
őrzést indítványozni és betekintést kérni a 
társadalmi szervek és szervezetek munkájába, 
hogy olyan feltételeket kell teremteni, melyek 
lehetővé teszik az emberi méltóság realizálását 
stb., stb. — mindezek absztrakt „jogokká" vál-
hatnak, a megvalósításuk lehet đsége nélkül. 

Nem egészen tárgytalan nálunk „az állam", 
„a párt", „a bürokrácia " stb, bírálata, de 
mindennek , úgy tűnik , nincs sok értelme. 
Mindez nem fogja radikálisan megváltoztatni 
e fogalmak megtestesítőinek ;  a legalacsonyabb 
szinten levő  funkcionáriusoknak és funkcioná-
riusocskáknak mindennapi negatív gyakorla-
tát. Ezért G. P. apellálása a konkrét kritikára, 
nemcsak a „bizonyos jelenségek " és „bizonyos 
problémák", hanem a „delikát" poszton lev ő  
konkrét emberek kritikájára — egy lépést 
jelent elđre , de ezeken az alacsony szinteken 
egy kis korrekcióra szorul: itt nem a „deli-
kát" poszton levő  emberek tekintélye az el-
sődleges kérdés. Nem a ..mi elvtársunk" tekin-
télyét védik ezeken a relációkon, hanem a 
VIP igen konkrét szálait, azokat az „emberi" 
viszonyokat, melyek a „baráti esteken", közös 
„ügyek" végzésében jönnek létre, s a „te ma 
— én lehet, hogy hol:tap" logikáján alapul-
nak stb. 

I. arra ösztönzött a napokban írt leve-
lében, nem tudva históriánkról, bogy „ír-
hatnál valamit. Ha nem is a lap miatt 
elsősorban (...), akkor magad miatt„ 
azért a nagyon fontos felszabadulásért, 
azért a munkáért, azért a gyönyör ű  ké-
telyért és örömért, amit a munka je-
lent ..... Nos,  most megvan a „munka", 
melyet elsősorban magam miatt, megté-
pázott integritásom érdekében írtam —
azonban annak a bizonyos nagyon fontos 
felszabadulásnak, gyönyörű  kételynek és 
örömnek nyoma sincsen. Igaz, hogy „az 
ember csak addig alávetettje valami vak 
sorsnak, míg a megszokás restségét le 
nem győzve fel nem fedezi a maga láza-
dásra és alkotásra képes személyiségét" 4 , 
s hogy „megformálni a gondolatot, kimon-
dani, az már elkezdett cselekedet" 5  —, de 
ez az igazság most inkább az ész, s nem 
a szív igazságaként szól bel őlem: ez a 
„lázadás", ez a „megformált gondolat", 
ez az „alkotás", melyen napokig ny űg- 

lődtem, sokkal esetlenebb, ügyefogyot-
tabb, utálatosabb, sokkal mizérikusabb, 
semhogy elkezdett cselekedet és velejáró 
felszabadulás lehetne! A „gyönyör ű  ké-
tely és öröm" helyett inkább utálat és 
undor az, ami keringet, most éppúgy, 
mint a „munka" alatt. 

De honnan ez az „alkotáslélektant" 
megcáfoló viszolygás, ez a maximális hi-
ányérzet, a félresikerültség, elrontottság 
tudata? Hisz megírtam mindent, kitálal-
tam a legapróbb részleteket is, igyekez-
tem pontosan jellemezni és min ősíteni 
tragikomikus kálváriajárásunk minden 
mozzanatát. 

Megírtam mindent, kitálaltán mindent? 
— Mennyiségileg talán igen. Azonban mi_ 
féle magyarázkodás az, mindjárt a kez-
detben, hogy nem „mindent ől óvó mell-
vértet" keresek a mottóban? Biztos,'hogy 
nem azt kerestem? S honnan az a fél-
szeg álszerénység a második alcímben: 
„Adatok, melyeknek a határozottan sze-
mélyes mellett talán általánosabb jel-
legük is van" — holott igenis meg va-
gyok győződve, hogy az egyébként_ pri-
vát motyónak nem „talán", haném biz-
tosan van ilyen jellege! És miféle kön-
törfalazás az a befejezésben, ki, mi íratta 
le velem, hogy a „néhány reflexiónak" 
a „banálisan konkrét" ügyünkhöz „lehet 
köze" — sőt, még hazugabb eufémiával: 
„kisebb-nagyobb mértékben"! — „de nem 
muszáj, hogy legyen", holott ezeknek a 
„reflexióknak" eredetileg éppen egy kön-
törfalazás-mentes, senkit, semmit, csak 
a magam intim meggyőződését respektáló 
konklúzió-levonás volt a hivatásuk? Mi-
féle evilági vagy földöntúli hatalom kény-
szerítette rám ezt a froclizást, ezt a ga-
tyázást, miért csak azt írtam meg, amit 
gondolok, de nem úgy, neon olyan egyér-
telműen, ahogy gondolom? Miért csak a 
részleges, a kimondás intenzitásának el-
tompításával lefokozott igazságot írtam 
meg tehát, s nem a teljeset? — Igazság,  

igazság; szép patetikus fogalom, kikiál-
táai vбgya heroikus áhítat — s amikor 
odajutsz, hogy végső  őszinteséggel kellene 
kikiáltanod, akkor rádöbbensz Nielsen iga-
zára: „Az igazság mindaz, amir ől az em-
ber érzi, hogy nem tanácsos kimondani." 

Igen, alighanem ezért lett ilyen elfu-
serált ez a másmilyennek tervezett, sok-
kal hitelesebbnek, sokkal meggyőzőbbnek 
képzelt „nyílt levél". Azért lett ilyen, 
mert már az írás kezdetén sem voltam 
maximálisan őszinte: azt igyekeztem el-
hitetni magammal, hogy a cikket csak 
a kettőnk emberségét rehabilitáló szán-
dékkal írom, a „nyílt levelet" tehát tu-
lajdonképpen önmagunknak címezem —
holott csakhamar kisült, hogy másoknak 
íródik, konkrét, laskói és monostori em-
bereknek, „felelős elvtársaknak", csak 
éppen hogy nem merek közvetlenül hoz-
zájuk szólni, s köntörfalazás nélkül a 
teljes nevükön nevezni őket! Innen a té-
tovaság, a félszegség, a szégyenl ős allú-
ziók, . az eufémiák; innen az undor, a 
magammal való betelés. 

Nem tudom, nem lett volna-e okosabb 
nem feladni ezt a nyavalyás fogalmaz-
ványt. S ha -már elment, mi volna a ke-
vésbé szégyenletes: viszontlátni nyomta-
tásban vagy nem. Hiszen ha a megjelenés 
után mégiscsak azok kezébe kerülne, 
akiknek címeznem kellett volna, nem 
igaz, hogy nem úgy fognak reagálni —
s joggal: —, mint ahogy Barutanski rea-
gált Nielsen nyílt levelére: „Szegény! En-
nek tele van a nadrágja a félelemtő l!" 

1) Sinkó Ervin: Suboticai három napom 
1963-ban 

?_5) A levélnek e két fejezete rekonstru-
álja az előbbiekbő l már ismert „esetet" és 
az „intézkedési" folyamatot, melyet az ki-
váltott. (B. J.) 

Sinkó Ervin: Szocializmus, kultúra 
és etika 

Sinkó Ervin: A véres mítosz 
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