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Nemzedékem mndulóaakor ezembetal;álta
magát a jugoszláviai magyar irodalom
állapotával, egy meg'кöv.esedett, feltartózctató szellem élettal, melyvak , alig voltak
nyílit aélj іađ, ikbvettkezésképpen csak lapprangámáról , rejtjelekről .lelhetett besгΡélni.
Nemzedékem, ha mást nem is tett, leg-

alább felrázta és természetesen kihívta
maga ellen ennek az .álláspontnak a hordozóit. sSajnos, dönt ő összeütközésre alig
került sor, az elvek nem mérk őztek meg,
a szemléletek nem csaptak össze, pusztán
a mindkét oldali medd ő fegyvercsörgetés
(tette art e eaцtáttk iiфközetémék látszaltát,
és így a kitartó és következetes viták helyett személyi és személyes leszámolások
Terültek a mozgás előterébe. Ha akkor
nem sejtettük, ma már majdnem biztosan
kimutathatjuk e nyilvánvaló hiányosság
következményeit. A következményeknek
két fontos csoportja került ma el őtérbe:
1. a kritériumdк kialakulatlansága, rend-

szertelensége bizonytalansága 2. egy saj,

;

nálatos félreértés, ami nemzedékem álta'еtéből követkеmik.
láanas rlroldalarnsz е б1
Erről a másodikról akarok b ővebben beszélni, bár jól tudom, a két következmény között szoros az összefüggés , ugyanis •a 4ritériumok alkalnnazásának kellett
volna a gyakorlatban determinálnia az
irodalomszemléletet.
Feihány~ták nekünk, és a elkem külön a
szememre vetették, hogy nem mutatok
msgértéat az olyan а dalom árává, am& yet annak dndején hadalsoatam . A félreérés
okozója kétségtelenül én vagydk: nem
volt erőm vagy 'tehеtségem egészen világosan meghaјtámоznшΡ, ikörvanalaani iéis a
kritika gyakorlásával argumentálni irodalomszemléletemet. Mások is közrejátszottak ebben, és egész nemzedékemre
jallie іnző ez á mulasztás . A félreértés központi magja kétségtelenül az, hogy mi
egy következetesen „irodalom-központú"
irodalomszemléletnek igyekeztünk helyet
bi ~tceíгtarcи az , annra eltúlzott „ vajdasági
elhivatottság" esztétikában esztétikája
mellett, pontosabban vele ellentétben.
Hogy ezt elérhessük, határozottabban
kellett a „nagyvilág" felé fordulnunk, és
még határozottabban kellett hangoztatTuik, hogy art i оdaílomnak nincsenek
más, lényeges !kritériumai, mint az esztétikai igényesség, ami számunkra azonos
volt az emberiség autentikusságának
kérdésével. Tehát egy dogmatikusnak
mondható, eredetében a második világhaború el őtti évekbe visszanyúló, egyetlennek fémjelzett . és ezért._ elvi „kisebbségbe" szorult s ezt sorsként vállaló szemLá]еtдtal ezembe si egy tsmabratdab b, a mondvacsinált igézetek •alól •felszabadult, érzékenységre és képzeletre támaszkodó, az
új társadalmi helyzetet kiaknázó, a Vajdaságot mint egyetlen ,•k tténium оt „elámuló" szensléleÚet. Az eillem фΡét így felállítva nem teljes: hiányzik bel őle az emberi vonás, az, ami sajátossá és egyénivé
téhetné az egyik és a másik szemléletet
is. Нiányzik belőle az, .ami táplálta az
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bányai ja nos
egyik és a másik szemléletet is. Нiányzik
a magatartás. Ebbe a gondolatmenetbe
viezorit csak az e1 Іen1f tpáx fér bele:
>ppen az, hogy csak felállítottuk ezt az
el77etг tétét, egyik és másuk oldalon is
megcsörgettnik a fegyvereket, de nem
mértük azokat 'össze — .az apróbb сsatározások itt nem játszanak szerepet —
okozta .azt a félreértést , amiről itt šzó
van. Nemzedékem szemléletéb ől nem tűnt
ki az, hogy ez az alapvet ően esztétikai
álláspont nem puszta esztétizmus . Vagyis
hogy nem ы ányzvk :belőle a nyerseség, .a
világgal szembeni aktív magatartás. Mert
ha sor került volna •az ellentét érdemleges ütközetére, akkor kit űnt volna, hogy
az egyik oldalnak az alapja a világban
való megmaradás, a földhöz való juss követelése, a másodikból pedig •az, hogy a
megmaradás már alapvet ően feltételezett,
a világhoz tehát, „itt és most", kritikuskénit keld fomdtn đ. Kittunt váltva az, boígy
nemzedékem esztétikájának határozott
élettartalma is van. Nemzedékem azonban, az ütközet helyett, ki tudja, milyen
Кörülmények miatt, a Látszólagos toleranciát választotta, aminek .a hallgatás lett

a következménye — csak emlékeztetek a
korai Symposion záróakkordjaként felhangzó, maidnem elrejtett csak belül
foІnmongó , ~ sгökés-vlitá"-ijíáгa. A hallgatás
azt ielentette, hogy kibújni az ellentétek
közti feszültségb ől és megteremteni a
mű"-vet. •az alkotast. Ez alapjában véve
rendben lett volna, ha a mű veket, az alkottst ldsémbe volna . az eléri harc. a kri>hika alkotása. De nemzedékem kritikusai
is ugyanazt tették, amit az írók és kölrők: „mű "-veket írtak, sokszor • semmire
sem kötelezđ elméleti elmefuttatásokat.
A ihar gaгΡtaebt szemdé+let éle így kicsor bult. és szinte természetszer űleg kerültek
napvilágra •a hallgatás következményei:
nem alakultak ki a kritériumok, a szemléletb ől pedig a puszta „esztétizmus" maradt meg csupán.
És innen erednek a félreértések. Az
esztétizmus irodalmának mai, nágyrészt
fiatal képvisel ői nemzedékem kicsorbult
szemléletére hivatkozva a léguras tért
emelik pleldesztáln, ía reálissal vagy az
irreálissal szemben az ún. „fantaszti,

kusat" propagálják, az újszerű és valóban kutató formával szemben az ún. „para'oolát". A fantasztikusat és a parabolát
mint lehet őséget, mint esetleges kifejezési
fomnnát én sohasem btaáttam el , az, аmvel
:szemben fleamtartásaim vannak , a pi>alгanatnvi eredmények bels ő töltése, a szenvedély és a szenvedélyesség hiánya.
Nem a lehet őséget vitatom el, hanem a
megvalósulás értékeit. Az esztétizmus
ilyen foghíjas llapotában semmiképpen
sem lehet iránymutató.

Az esztétizmusnak azonban ez csak az
egyik oldala. Az érem masik oldalon a
kritériumok hiánya rejt őzik: azokban a
művelkben, amelyekben határozott életanyag rejt őzik, amelyekben kifedezésre
jutott a vlцΡlágwnkhaz , szart ,; valóságunkhoz" való aktív, tehát kritikai magatartás, ezt a súlypontot :nem látják meg és
egyszerű en az esztétizmus szempontjából
ítélik meg. Nem méltányolják •a magatartást, hanem a „líraiságot", 'azt is sokszor
anakronisztikus értelemben. Elutasítják
an egyes mű veket, mert bizonytalan a
vцiszonyulá,suk ra míagataráshoz, így a
magatartas ,;líraiságát" sem érthetik meg.
;,Róluk " bak, ,pedig magaorma és „m1agunkra" értem.
Az esztétizmus kétségtelenül fenomén.
Mégpedig éppen irodalmunk utóbbi éveiben kialakult fenomén. Alapvet ő •sajátos-

sága az az, hogy a kor csak színfal .a számára, .az emberek csak eszköz a „fentebb" bölcsesség kifejezésére. Ugyanakkor meglehet ősen megnyugtató álláspont: alig hord magában veszélyt, alig
vannak aktív 'szenvedélyeket kiváltó vonásad. Pexљe, ;a formai wtkelrssés sem
sajátja az esztétizmusnak, mert •a formai
keresésnek is csak úgy van értelme, ha a
világhoz való aktív viszonyulás fű ti és
határozza meg. Az esztétizmus nem .az
imadadtaniвok magának , hanem az riootdalom szituációjának, pillanatnyi helyzetének dekadenciája. S itt valahol rejlik irodalmunk alapvet ő kérdésének, a könyv,
a mű, :az íalkatás íiársadal јmб ,helyzetének
a kérdése. Régóta tudjuk már, hogy az
irodalom és a művészet nem veszélyezteti tá аda :lmtunikat, nem teszti kérdésessé
annak fennállását és fejl ődését , nem za-

varja az önigazgató társadalom kibontakozását, de azt is régóta tudjuk, hogy az
irodalom alig vállal szerepet a társadalom életében. Nem emlékszünk, hogy mikor váltott ki egy könyv, egy vers nagyobb érdeklődést — az érdéklődésnek
nem alapvetően az eladott példányszám
ra dеtttémiiumta. Kiialaikult bennünk egy bels ő
cenzúra — .az esztétizmus egyik alapvet ő
tünete —, amely megakadályozza a szenvedélyesebb hangot, a kritikai aktivizmus vállalását . Legyőzzük magunkban az
elvek szenvedélyesebb kihordását, az ún.
„esztétikai minőségbe" öntjük írói és m űvészi ambícióinkat. Valamiféle tartózkodó
magatartast vállalunk, és átsiklunk a
gyötrő, fáljidalmas Йs annyira .életes íkéirdések felett.
Nemzedékem és mások rit a erőfeszítései .nem hatálytalanítják ezt a bírálatot.
Alapvet ően nem tagadhatják, mert éppen
nemzedékem ún. hallgatása — természetér ől eleget .beszéltem már — nyitott kaput az esztétizmus beáramlásának. Az
esztétizmus lényeges okait valahol a forrásában kell keresnünk: a kritériumok
kialakulatlanságában és egy adott ellentét
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Végel László rzavant :keltő, száialibam öszszekuszált, első pillantásraszutykosan patakzó regénye, tapasztalh гatbwk, egyeseket
•

tdkéletesen hidegen hagy; vagy éppen maga ellen lázít, másokat meg szinte ikodátlan magaszatalásra ösztönöz — egyszóval:
jelen van irodalmunkban. Yrásomban jelenvalóságának szánnorma fontos, egyáltalán nem ,;objektív" okait próbálom megvБ:lágíitaaи, de még mielőtt áttérnék az alaposabb zsgálódásra, ;közzéteszek ként „dokumentumot", mely részint alapja (az első), részint pedig ellenpontozása (іa másod k) észгеvételemnek.
ј . dokumentum

Abban az időben, amikor az Üj Symposion folytatásokban közölte a Makrót,
az •olvasбk zöme, ate гmészetesen én is,
Ikéteikedve fogadta a regényt, s nem
iátott benne egyebet zagyva, összacsapott, különcködő ,stószoiásnál", mely
elesni nyelvel hlbáktól, funkciátlan szóismétiéselgtől terhes, s mindemellett
a .regény 'alapvető műfaji sajátságain ,is
néikülöai, mг eg cselekménye sincs: egyszóvai, nem tudtuk rés nem ituddarn :kom,oiyra venni ra makró handabandázását, unnál iinkább nini, mert a foiyóurat rendszemtelen megjelenése folytán
a részletek közti kapcsolat elmosódott,
a mű egésze a makró-világ meg-megismétlődő tdг étien gesztusaira forgácsoiádoatt. Nem csoda 'hát, ha készületlenül ért Weöres Sándor Végel Lászlóhoz
írt levele, mely iköltői rajongással az

egeakbe emeli a regényt, Bonnemisza
Péter, Nyéki Vörös Mátyás, Р .zmány
míívei mellé, miközben nem győz csodálkozni гѕzегzёВ k félelmetes nyelvteremtő erején: (Еpp a napokban érkezett
hozzám a hír, miszenint Weöres Sándor
,alt üzeni, nducgy lektoráljuk a Makrót;
mert azzal hírnparátt ráznánk le, közönséges ponyvává nyomorítanánk.) Az
üzenet, annak ellenére, hogy nem írás-

ban ,érkezett, végképp meggy őzött arról, hogy Weöres Sándor iévúton jár
a Halkrával kapcsolatban. Magyarországon eseményszámba mehet Vegal Laszió
rákos nyelvezete, hisz odaát eleve lehetetlen így írni, ám számunkra „tragikus" .jelenség, a jugasziáиiai magyar
nyelv romlásának, szürkülésének egyik
icadiallmi •pékiónja csupán: nem írói bravúrmói van szó, legalábbis ,a megériy
nagy részében nem, hanem vagy hányaveatiségr ől, ez lenne a vigasztalóbb,
•

vagy pedig a nyelv teherbírásának, lehető.ségeinek a ,nem ismerésér ől.
Mindezzel csak ;azt .kívántam illusztrálmai, hogy igen-igen .kockázatos a
gáládás г előatenébe helyezni a Makró
nyelrvezetét, mert ,a nagy csodálkozás
vagy búslakoidás közepette háttérbe
szorulhat az ra rendkívül fonatos momdandó, mely izgalmas ,olvasmánnyá te5zi e művet, ízig venig matyó, egyetlenné írodalrrnunkban.
A Makró legalább annyira forractalmii, a szó igaz értelmében, mint Fehér
Kálmán Száz ,panasza. Fejezebr ől fejezetre megájuló ігіhaniоkа t indít a p0zíciához ,]Utatt, mérsékletességre, ta-
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píntatosságra, taiistikára intő ikonszolidált ellen, aki tegnap még „foamadalmár" volt, de :karosszékhez jutva a ma
fennálló :állapottik makacs őrévé vált,
egyszóval önmaga eltentéatévé. „Ktálmodta magát" — mondaná Fehér Kálmán, s ez annál tragikusab, mivel
ugyanez a konszolidált roktatgatj a a
felnövő generációkat .is, papol, nagy
beszédeket mond, s utána lépten-nyomon szavai ellen cselekszik, mondván,
hogy az •embernek manapság fel kell
találnia magát.
S nem baj, bogy fezekeit a rohamokat
ápp a Makró vívjIa, ez az idétlen, nyavalyas Ilds asenki, aki, nilint a regény
folyamán kiderül, csak azért szájal,
pörlekedik .a „felnőttekkel", mert nincs
p•oziсiója, nincs pénze, s nem tartozik
sehova. Mondom, nem baj, hagy épp a
Makró, ez a tökéletesen !mrnorális lény
hadakozik társadaln fiunk alapvet ő gyengeségei ellen: így ilegalábab bnшroikratáink könnyebben szeghet hunynak a .kimondott igazságok felett, hisz az udvari bolondokat, mondhattak bármit,
évszázadokon át 'sohasem inti bántódóa,
márpedig ra Makró .i$ udvari bolond
egy kicsit. fgy válik aztán negatív hátteríívé ;az egész regény: szarzáruk nem
szuggerál, ihasietni megjeleníti magáit az
életeit, pontosabban annak egy területét, s az olvasóra bízza, gondolja végig
a mondottakat.
Meggyőződésem, hogy ha a Makró
si orális ,ember lenne, egy igaz emberi
álláspontról vívná osatáiit. fabatkát sem
érne az egész, hisz ijesztben emlékez-

4
г4etne a szoereall'vslta 'alkotások feketefehém világára.
Az Egy makró emlék!ratai éj:feJkete
regény.
De ez a fekete f őlszabaditó.

niikus (pl. 'a ;boldogság az, ha az ember
egy sziép teraszon jó italt ,iszik). E4n ellene vagyok a cinizmusnak mint égysiéges magatartásnak, és Igyekeztem ezt

az elvet a regényemben meg is mutatni: a Makró a boldogságost hajszolja, s

(Feloliyastam az 175 Syr іposion irodalmi estjén, Szabadkán, 1967 novemberéh en.)

ezen csak néha-néha ver át egyféle
ártattad és „sz űzi cinizmus. Vajon nem
beszélhetüik-e .egyféle szent amoralitásról?

2. dokumentum
Azt hiszem, mi a könyvr ől egyenrangúan beszélhetünk; mint 'szemz őnek
'semmi jogom okosabban szólni róla.
Megsértődlni csak akkor :sért ődnék meg,
ha politikai inszinuaoiórál lennie szó,
különcben senki sam sért ődhet meg. Magam is ,krititkus vagyok, és :tudom, art
jielent a .sok állszent srégsértődés. Ern azt
hiszem, hogy 'a kritikusnak nemcsak jAga, hanem 'kőtelessége is legszigoríabban itélkezni: minden esetben.
É'szrevételeianet tehát ebben a szellearnben írom, és talán te ebben a szellemiben is ésltelniezed.
Először is a nyelv Ikérdése. Azt hiszem, ez nagyon fontos pont. A ,regény
nyelve aligha a vajdasági irodalmi
nyelv croanlássáanak szi,mptósnбј a. Ez nagyon egyszerű fatalizmus (lenne. Sőt, az
is biztos, hogy éppen ez •a nyelv „nem
tipikus" itt `a• Vajdaságban. Ezért .is
okozott fannyi fejtörést az embereknek,
mert nem a konvencionális irodalmi
nyelvvel {találták szemben magukat.
Tehát ,a nyelv, hiszem és vallom, egészen. iszemelyecs kérdés; a „vajdasági.
romláshoz" nincs köze. Tenmészetssen,
ha 'nincs köze az álltalánas rorcnlásh:oz,
'romlás lehet önmagában = mindent ől
fiiiggetllenül. Ez más kéndér, err ől lehet
laeszélgetnl, de csak a regény anyagával egyiikt. A ;könyv nyelvét a regény
minden arás elemétől függetlenül elemezni, nem lenne eélnavezető. Én azt
hiszem, sok gondot fordíltoittam •a regényem nyelvére. Ha alaposan megfigyeled, észreveheted, hogy sok (benne a 'tudatos nyelvi híazá's. A képet alá'rendeltem a mozdulatnak: a kép csak
'akkor teljesül ki, ha rendkívtil erős a
reackc2б, nvondhatnám, a kép csak a
'gesztus határán jelentkezik. Aztán itt
van a romantikus szavak, árnyalatok

kerülése vagy

ironizálása:

ez utóbbi

szintén egyféle romantika. Nem szabad
megfeledkezni arról sem, hagy nyelvi
tudatosságot árkíl el a csoportnyelv és
a köznyelv egyféle vegyítése, szimbiózisa, amit éppen Weöres Sándor vett
észre. S ami a 'legfontosabb: éan a legnagyobb nyelvi fegyelmet akkor mutattam meg, ,amikor a mondatok, fejezetek ritmikai képletét áнftodatam fel...
Más (kérdés 'az, hogy nekem élet-haMál fontosságú volt, hogy a szabad konf esszió látszatát elérjem, mert ezt követelik meg a tipusak és a „filozófiai
mondanivaó" .is. De úgy látszik, ez a
spontaneitás egy kicsit bumeráng lett.
A Makró figurája, az eddigi reakciók
azt mutatják, nagyon eldentmondá'sas.
A Makró ellenfele a konszolidált, di
nem hiszem, hogy csuk a 'konszolidált
politikus. Ez a regény ,nem politikai
regény. Azt gondolom, hogy 'a f őhősöm
igazi ellenfele a konszolidált világ, a
anestemségesen eléüt rtiszta lelkiismeret,
amikor az emberi tisztaság, becstiletesség, józanság és. fisok más pozitív polgári
erény csak maszkként szerepel. Ez elljen harcolni pedig szélmaomharc, hisz
ez lényegében 'az emberi morál szinonimája. A Makró tehát amoralís, de
nem fazárt, mert amorális cselekedeteiket végez. Figyeld csók meg: nem
hazudik, barátaitnerci hagyja el, élete
érteжngt mégiscsak a boldogságban látja: sokszor szinte imádkozik a boldogságért. Egyetlen ;bwne, hogy a mérnök
szolgálatéiba állt, de ezt a szolgálatot
elhagyja... Más 'kérdés persze az, hogy
ez az imája a boldogságért sokszor ci-

Aztán Itt van 'a párhuzam Fehér Kálmánnal. Erről .alig írtál, de megemItetted. Látszatira sok 'a :hasonlóság, lényegábsn kevés. Kálmán hiv ő ember.
Egyaránt hisz asszonyban, .szocializmusban, szerelemben... Jós, aki hiszi, hogy
a jó végül is győzni fog. A Makránál
ívem hiszem, hogy ilyen dolog felmerűllhet: .hisz 'ő sohasem 'akar a priori
elfogadni egyetlen hitet 'sem. Figyeld
meg: mindig 'a tapasztalatokra hivatkesilk. Mindenről locsog; ha van tapasztalata, de olyan tapasztalata, mely a hitet ,biztosítaná neki, nincs. Ez csak a
személyes boldogsága lehetne (látod:
egy :kicsit egoista!), de a boldogság :néha csúfot űz vele, ő pedig dacból néha
csúfot u'z a baldiogsággal. A Makró esetében tehát a dolog komplikált, Kálmánnál tiszta, amint a kristály, a

könny...
Még valamiit: én egy jövend őbeli gesseráció (első feesikéi már itta vannak)
protokollját akartam megírni, e protokoll minden baját, szépségét, gyöngeségét, erejét. Ez talán nagyon fontos
momentum.
(Részletek Végei László fenti vázlatomra érkezett váUaszleveléb ől, 1967
decembere.)
A !lát hevenyészett írás arra int, hogy
három alaiovetđén fontos kéirdést kell tisztáznom a Makróval kapcsolatban: 1. varon
csakugyan fennáll-e valammféle nyelvi
romlás Vésel László régényében. 2. amomális-e a Makró, s ha •igen, erkölcstelensée'ének mii a szerepe, 3, forradalmi inti-e
a Makró?.
Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy a

vezényszavak, fegyverek és lkincs ágyvetések világában Végel László félrefértette a
Malсгó nyelvezetére vonat Кozó észrevételeimet, 'hiszen regényében nem 'a „va©dasagi d г dalmvi nyelv rocmlását" véltem felfedezni, hanem a „ijcugoszláviai magyar
nyelv" ionmásának, szünkülésénuk egyik
'irodalmi példбј át csupán. Ma is meggyőződésem, hogy 'a Makrában err ől van szó,
annál :inkább, mert a vajdasági irodalmi
nyelv ,teliesan meghatározhatatlan fogalom: minden .írónk más-arás &!ilisztikai fo'gásákkal, mondatszerkesztéssel :él, szókészletük is elkéréseket mutat, úgyhogy a
nyelvi kérdések csakis !a nyelv és a nyelvet használó egyén viszonylatában merülhetnek fel. Nyelvünk pedig kétsé гkívül
lényeges változásokon megy át: „falusi"
izeit fokozatosan 'elvelszti ugyan, de a
szerbhorvát hatására .pongyolává válik, a
szó szerint átvett szavak, az idegenekkel
együtt, ,;könyörtelenül" uralkodnak benne, a magyar szбvonzatok, kapcsolatok
háttérbe isaoпulniak stb. Ezt nevezem romlбsinГaik, eürltпillgп nldk, ts e{nmdk jigyei érvényesültek a Makróban is, szinte gátlástalanul. (A snúlt időt hangsúlyoznom kellett,
mert 'időköziben operáción ment át a regény. Mintegy ks ~t héctig piszmogtam vele, 'gyнrogattam, •állandó тeátegés:ben, hogy
a .,csontrakás" után vajon életben marad-e, műküdmk-e majd a 'szervezet. És sikerülte! Legalábbis én 'azt :hiszem. Aki :nem
tud egyetérteni velem, talán elmondja
majd, hogy mért .nem. Arra azért mindenesetre felhívnám a figyelmet, hogy a Makró nyelve kapcsán most már engem Is lehet szidni egy 'kicsit.) Persze azonnal fe1rcnerül a kérdés, ugyan mii kifogásom lehet (pontosabban: lehetett!) e nyelv ellen,
ha egyszer a szerz ő a szabad konfesszió
látszatát kívánta elérni? Az csak nyilván
való, hogy regényét nem írhatta „agyon-

szőrözönt", nyelvészi fanatizmusról árulkodó „tiszta" nyelven?! A kérdés jogos,
csakhogy Végel, sajnos, átesett a 1 6 másik
oldalára. Úgy látszik, egyetlen pillanatra
sem ,gondok 'arra, 'hogy művében :nemcsak
a mondatok „ritmikai képlelte", a „csoportnyelv 'és köznyelve vegyítése", a „romantikuus szavak terülése" stb. a fontos,
hanem a nyelvi egyensúly megtartása is,
A Malkró ősszövegében oly nagy mértékben voltaik jelen a moesdaeite, beteg rcnondatok, hagy egymást noncsolva, •tapodva

egyféle

képtelenségérzetet

hoztak létre

az embemlben. Hatásában az ősmakró em1ékеztetett azokra a „stilisztáktól" származó művekre, természetesen e Ііentétes
előjelel, amelyekben a „zamatos", „fest ői",
„hangulatkelt ő" stb. elemék ittiltengenek,
mintegy leplezéseként a k іtбrгіјі vágyó

mondandó hiányának. A két eset hasonlósaga a végletelkig hajszoltságból ered.
A „stiliszta" a nyelvb ől ,akar művet facsaanni, mindenáгon, Végel pedig a jól megfigyelt életb ől, de a nyelv „lelkének"
mellőzésével. Épp ezért az Egy makró emléliratainák •nyelvkst esetlegesnek érzem:
ahhoz ugyanis, hogy valaki „látomáshatalmú" negatív nyelvet tudjon létrehozni,
ismernie kel a pozitív nyelv mInden csínját-bínЈбt. Tudatosság, illetve kiművelt
nyelvérzék néІ(k l nincs teremtés. (Nem
tudom, nvegf!gyeilték-e, :hogy a regény párbeszédeiben egyetlen szerbhorvát szó sem
bukkan fel. Nyomuk 'sincs, :pedig a „geszknas határán", úgy vélem, okvetlenül jelletkeznnük (kellene: egy-egy magyar árra-

gozású szerbhorvát igével :péld'ául „tündéaii" hatásit érhetett volnia el a .szerz ő,
de nyelvérzéke e :téren sem lépett míúködésbe.)
Természetesen ostobaság lenne ikategorikusan Leszögezni, hegy Végel „nem is tud
másképpen kinili". Tud, ehhez nem férhet
kétség, hisz 'a 'regény f őhősének szókészlete nem azonos Végel'ével(!), ám az is biztos, hogy szerzőnk tetszhalott nyelvérzéke
n*iden más áпmyalatú, célzatú nyelvezet
esetében 6s rövidzárl аtokat létesítene.
Vé!gel László nyelve, végs ő fokon, nem
ad ókot arra, bogy csodáljuk, de arra sem,
hagy ckulancsként belecsimpaszkodva, hiányosságai 'alapján ítéljwk meg a regény
egészét. E nyelvet egyre nkább „akadálynak" l'бtlolnn, melyben la ,,gуanwtlan.", „széphez" szokott •olvasó mindjárt a kezdet kezdeitбn. megbotolhat, s ha nincs résen,
egyensúlyék veszti, és a feltámadó el őítéletek kereszttüzét ől nem jatt el a lényegig.
Végel László, mint láthattuk, védelmezni prábal ј a a Makrót, mondván, hogy
amorális ugyan, de csak a konszolidált világgal szemben, hisz barátait nem hagyja
el, nem hazudik stb. Ez nékem nagyon
nem tetszik. Miért rokonszenvez Végel a
MsiКгбval? Vajon araég mindig ram vette
volna észre, hogy a regényben b őkezűen
adagolta, 'személyes vonatkozásúnak is felfoaható részletek 'alapán a gyanakvók és
К iгömvenldők eеyemilőségielcet kívánnak
erőszakolnci közéié a Mal гÓ közé? Ez
az azonosítás pedig halálos döfés lehetne
az ícró számбra.
Hárítsuk el, •de csakis egy újabb alászállás árán!
Az enikölcs kérdéséről egyáltalán nem
lenne érdemes szólnfl, ha nem tartanánk
szem előttt, hagy a „morál elképzelés, az
élet pedig az, ami törtéггik". Ez a kitétel,
úgy vérem, setjlteti, miért amorális a Makró. Főhőslsцk „'szituбсiába" jutott korunkkal, s tapasztalati azt sugallják neki, hogy
az erkölcs csak pajzs, melynek árnyékában, :védelmében a legelképeszt őbb szerep'játszás, aljasság, innegalkuvás is lehetséges, s őt, aтninél ügyesebben (tehát alávaló ban) „forgatja" valaki ezt a :pajzsost;
annál kényelmesebben, biztonságosabban
élhet. E felismerés birtokában a Makró
hátat fordít 'a világnak, s a kett ős erkölcsiségek megbosszulandó, úszik az árral,
mi több, .olykor-olykor mintha 'igyekezne
minél mélyebbre süllyedni, minél mooskosabbá válni, hadd boftránkozzanak meg a
„tiszta lelkiismeretű", „józan" stb. embe-
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;kételkedjen, képtelen, mert felületes. De
legkevésbé 'sem .kételkedik önmagában, sohasem nzeltiil fed benne az a kérdés, hagy
helyzete téves lehet, hogy állásfoglalása
talajtalan. Úgy érmi magát biztonságbah,
hogy .nem hajlandó kételkedni."
A Makró csakugyan nem kételkedik. Ha
„veszélyes gondolatok" lepik meg, hirtelen
eцvágjia ú jukat: törődjön ezzel más, nem
az .én dolgom. A Makró fél gondolkodni,
mert a gondolkodásban megérezte életének zsákutcáját '(ha meg próbálná érteni
az összefüggéseket, mindemképpen kikristályosodnia benne valamiféle „pozitív" magatartбs, rely vállalásra kötelezné, a
vállalásba pedig belebukna, önmaga el őtt
is). Szorongás kerti hatalmába, s ez űri,
zavarja az aszfaltra i nap nap után, ez
készteti „cselekvésre", és persze teljesen
mindegy neki, hogy mit csinál. A fontos
vörösödve rovtat „az egyik épületre", s csak az, hogy elmeneküljön önmaga elől.
Csoda-e, ha menekülése a „boldogság"
dadogva váiasza . „ ... tudod, a pánttitkár
hajszolásakéпnt vetül elénk?
most jó :barátom, és .meg tis n ősižltem (...)
Ismét idézek:
az ember el őbb-uttább nak mindemre rá„S mii más bizonyíthatná inkább hazugjön,es nagyon megváltozik" — majd elságát, áruláséh, ürességét, mint az, hogy
rohan, akarha valami rassz szellem ülnх tivál'aatlanad él, pusztán a hangulattól
dözné. Vagy a másik, akinek régente
függően, annak megfelelően. Egyik pilla„. . , néha ökölbe szorult a keze... és csak
natban fellángol, felbuzdul valamin, s
mondta, mondta, mid'ha gyónni Takart
volna", de .aki újabban így mеntegetődzik: egyáltalán meni zavarja, hogy a másik pillamartban éppen annak ellentéte hozza iz„Tudod, engem is megneveltek. Írok, csak
úgy. Persze, ne gondold, hogy b űnös va- galomba. Nem gazdagságát, tarbalmasságyok. Nem, nem vagyok bűnös, mert jól gát, széles befogadóképességét bizonyírtja
ez, hanem. ürességét."
tudom, hogy sokkal többet akartam. De
A Makrára mindez áll. Eleinte még hanmindenki igy csinálja, niiért épp én szagoztа ttja, hogy „sitt 'kall szembenézni a
ladjak fejjel a falnak?" Aztán egy tanár
farikaásal", de a végén „megszökik"; elecsak pillanatokra fel иillanó „arcéle". Bea:
inte az a benyomása ,az embernek, hogy
„Volt egy tanársom. Azt hittem, hogy jó
„szűzi" lázadásból veti meg a világot, ám
ember. Mindig arról :papolt, hogy szeretmé, ha nagyszer űek lennénk .....Vagy az késббbb kiderül, hogy célja a sok pénz és
a jó szórakozás. De hisz a konszoli'dáltnaik
ugyancsak Bea révén megismert . ;elnökis ez .a célba!!
féle": „Nagy beszédet tartott a diákságA kör bezárult. Alászállбsпunk végérce érnak, hogy legyünk rendesek, mert minyi
tümk.
szép feladat vár ránk. Utána üzent, hogy
Azok, akik ezt .a regényt nagyon nem
beszánni akar velem. Hívatt, menjünk
szeretik, talán o e vaksötétt ől riadrnak
autózni. Késбbb megkérdeztem, hogy mi
'volt az, amiit akkor mando!tt. Csak köteles- végérvényesen vissza ,. Sehol egy „biztos"
ségből mondtam, válaszolta. Azért kapom pont! Minden pusatшlást lehel: a nyelv, az
alakok. az egész regény, .látszólag nincs
a pénzt, hogy beszédeket tartsak."
kiút. Pedig ez az éjszaka leny űgöző üzeAzt hiszem, a példák alapján leszögeznteket кn döz felének a mocskos .szájakhetjük, hagy az 'aszfaltlakó Makró erkölcsból, csak éoxaeri .jál oda 'kel fi гиΡelmi.
telensége csakugyan szent, azaz lényegéA harmad ik .kérdélsre talon oly mádon
ben nem is aroralitás, hiszen •a túl erős
katohal+un;k elfagadhartó választ, ha a Makvonásokkal megrajzolt, már-már karikaró .bitetl' mnségén.Ak" gyökérzetéig hatotúraszerű .konszalidalta:k annyira férgesek,
lin k, гsg ~ izsgál(јuk természetét, létrejötképtelenek, hogy a Makró kis játéka a
té" ek okait.
mérnökkel, „árulási" kísérlete Tarjával
A Makró ,nem egyéniség ugyan, ..... nem
stb. valójában angyali semmiségnek tetlehet az értelmiséghal azonosvtani. ez az
szik. A Makró „naiv" amoralitása a reind5 иΡ&sаlhzmus spontán, .nem lett még
gény lapjain, paradox mádon, egyfajta erönmagának tárgya és problémája..." (Vékölcsöisségbe csap át, éppen azért, mert a
konszolidáltak nyomora a végs őkig hang- gel László: Egy makró emlékiratai, Eplilógus, Úi Symposiіan, 1965, 4. szám), az azonsúlyozott. Vágelnek óhatatlanul szüksége
hlan biztosra vehető, "bogy „niihiilizmusa"
volt erre a ,túlzásra, máskdilönben nem
mégis :a valóság tartás szemlélete során,
tudta volna érvényre jiuttatvl 'azokat a
fanró kitöréseket, melyek nemcsak a f ő- következtében alakult ki, tehát gondolkohősben és a szerz őben .lobognak, hanem dás, sőt megfontolás eredménye. (Az elminden gondolkodó emberben. Nézzünk lentét érzékeltetése végett, hadd idézzem
fel egy ,pillanatra a regény egy másik
egy példát:
„Mer, hallgass ide. Sohase gondolj a alakját, a malacszemű, .kövér Pudot, ezt
az abnormálisan „egészséges", otrombafelnőttekre. Megrágják, .kiköpik, kihánysáigában is .kedves fi;gu гбt, aki a szobaják magukat. Mindent rendbe szednek,
falra nagy betwkkel felírja a „generációmindent rendbe tudnak szedi. Igen, 1VLem,
ja" jelszarvát: ЕGALITÉ, SEXUALIT1ú, s
én _ nagyon gyűlölöm a felnőtteket. Esküegész kényét a sze хјгvek áldozva, nem tér őszöm, beleбrulök, ha neon leszek valamii
dik a világ gondjával-bajával, a világ és
más, valami egészen unás." .
az én гelációján jelеntkező ellentmondáHаsanló gyönyörű részlet a regény
sokkal. Számára a hit nem probléma,
„n,agymonalágja" is, amikor ,a Makró az
asztalшa pattanva . „szaval" (146-147 0 ) . nincs szüksége rá, legalábbis átmenetileg.)
Csupae ~lегm Ylás, csupa tűz, csupa .mást A .Makró jóval .többet lát az életb ől, semmint hogy megkerülhetné a hit kérdését.
akarás, gyilkos irónta.
A hitt mankója az a támasz, melyben
Igen ár, csakhogy a Makró ,;képlete"
nem ennyire egyszer ű. Ha alakjának .kö- nyomorú helyzete megoldását látja .a sorsába bele nem nyugvó ember. Isten látvetkezetes és alaposabb bonoolga;tósába
hatatlan és talán étpp -ezért rendkívül vonkezdünk, csakhamar 'kiderül, hogy mindössze felszid, hangulati oppozícióról van zó kezébe kapaszkodik, vagy fölépíti maszó. Itt szeмetnam felhívni .a figyelmet gában az ember-hitet, küzd érte, vérét is
Bányai János Е c7 jére (Ar ellem, Új adja, ha kell, s bár sejti, hagy életére
mindvégig „a hit árnyéka, •az öncsalás"
Symposion, 1966, 16. szám), melyben ugyan
(Dérry) vetül majd, nem meri nyíltan felnem tesz említést a Makráról, de a nemkomiszеlidáltra, különállára vonatkozó ész- mérrni :helyzetét, mert sejti a szakadékot,
av telei, azt hiszem, ,jól regvilágítјбk az az aibszuгdvtás szörnyével, mely csakis Caemlékiratok h ősének ,igazi lén убt. Idézek: inas egyetlen Igaz filozófiai kérdésének
,,pozitív" megválaazalására sarkallná. Ma„Képtelem •arra az er őfeszítésre, hogy

rek. A Malkrának a megbatránk оztatás
elégtétel, életeliхír, mely almalomba vesz ő
hétköznapjaiban lelki erejét táplálja.
EgyеФlen pillanattea sem lehet kétséges,
hogy maga ez a szembefordulás, illetve
hátat fordítás nagyszerű gesztus: valóban
szent amoralitásról tanúskodik.
Idézzünk meg a regényben mindvégig
„színen" leivó vagy еppen csak felbukkanó
konszolidáltak közül néhá лyat. Kezdjük
talon a mérnökkel: rendületienül oktatja
a Makrát, hogy „fel kell tailálni'a magát az
embernek", különben nem lesz belőle semsrd. Eljár a pártértekezletekre, „rengeteget
gyűlésezik", sokszor fel Fis szólal; „azt bizonygatja, hogy így van rendjén, ma így
érvényesülhet 'az .ember". Aztán a Makró
гégii ,barátai. Az egyikkel a Putnik el őtt
фalálkomi•k, s kérdéséеe: „Hal voltál?", ismerőse, a valamikori nem-konszolidált,

kacsul megtartja hát hitét, abban a d őre
erényben, hagy megszabadító áteleunmel telítheti hátralev đ eszteniit.
A Makró a hitnek ezeket a jövőre építő
foaѕná,It egytől egyig megveti, elutasitj,a:
csak a tapaszttaiiatalhan hisz, mint ahogy
szerzőnk találáan megjegyzi. Márpedig eddig a sivár, pillanatközpontú magatastásóg
Csakis az juthat el, aki hajlamos a hifise,
Lalám hint is nagyon, de valami erđs rantárs hatására egyszer csak meghasonlott a
világgal. Csak az tud igazán szeretni, aki
gywlölni is •tud — szoktuk mondogatni,
s úgy gondolom, ez ,a hгt-kütetlems g ellenitétрб'rra is érvényes.

Mindem í~j'at akaró ember életében van
egy korszak, karai ifjúsága, •amikor az
élietb бl •csak igen keveset lát, s hajlamos
arra a végzetes hibára, hogy a „feln őttek"
okos, szép beszédeit készpénznek vesd. A
húszegynéhány eves Makrával is ez történt. Beleszületett társadalmunkba, úgyszólván vale egye t cseperedett fel, s neveikadése során számtalan nagysz ел íí árгték meglétéről biztosították jó pedagógusai. Igen ám, de ahogy lassacskán világosodnli kezdett az eknétje, mind nyilvá.nvalиbbná lettit, hagy könnyezetében a tettek és
szavak száinntalan esettben nem fedik egymást. Ridegebb, fájdalhna,sabb eszm.élés
kell-e ennél?
E tételemet ugyan nem tudom kézzelfaghakáan bizonyntani a Makró esetében,
de hadd álljon ,itt ,a regény néhány sora,
mely feltételezésem jogosultságát seiteti:
„Ment tudom, hogy vannak még ilyen
szobák. NLimdjiárt a szomszédban aaéldául.
Alajttun'k, fölöttünk, mellettünk. Е s mind
ilyen szépek, el őkelőek. Jól élnek ;itt az
emberek, biztonságban vannak, 'sok pénzt
keresnek, és azt cs đnálnak, ,amit akarnak.
Autóit vesznek, .külföldre já тnaik, mindenük megvan.
Istenem, mennyire különbözünk mi emberek.
De másképpen ,is tanítóttak engem. Az
iskolában, persze."
Hogy ne szaporítsam szavaimat, szó јjon
ismét Zlatko Markus:
Van MоlЈiáre-nek egy •kiszólása: »az
isten érdakeinek földi iКépviselđje«. Lát-

ja, ma is túl sok a »kéipví.sеSбе körülöttdink, persze •azzal a különbséggel, hogy
veén »isten érdelkeilt« ,képviselik, hanem a
jövőről meg nviegym.ásrál beszélve a saját érdekeiket, és ez minden." (A Matko
Hnodari•ónaik .adottt dгr'terj.{'ból, Fincyclopaedia anoderma, 1967, 5-1. szám.)

A Makrót ez a „ fiatalságára" tör ő felismerés annyira megrendíti, hogy csakis
a radikális „kiszakadást" látja életment őnek. Az aszfalton ver ,banyát, de szabadsága ege alatt csakhamar elveszti tájékozódóképesságét, eltéved, tátog, mint 'a

partra vetett hal: csupán .a pillanat marad meg neki, abba kapaszkodik göresösen, s hogy pillanatait kitöltse, állandóan
jön-megy, .szüntelenül cselekedne, mert fél
e;yedüi.
Ocsmányul kifosztotta, felperzselte a
konszolidált világ. Aldozat tehát, amiből

világosan .következik, hagy nincs jogunk
ítélkezd zagyva, ашогб lis élete felett, mint
ahogy becsülnünk sem kell, hisz a puszta,
vak lázadásnál egyebet nem tud felmutatmi. Közömbös emberként viszi el az éjszakai gyors ia. regény utolsó oldaláról.
Vége László művének nagysága, ereje
éppen ebben rejlik. Két negatív világ ütközési pontjain kikrlstályasítj a, Igen éles
megиilágvtá,sban felmutatja mindazokait a
megoldatlan, •szorongató ,kérdéseket, melyek nemcsak a Makrósa nehezednek, hanem egy más síkon, egy a Makróénál öszszetettebb világképben is szüntelen jelen
vannak.
A regény ás a Száz panasz forradalmisága csakis ilyen értelemben rokon. Mindkettő egyféle gondolati „tavábbg уíг zésre", önvizsgálatra serkent.
UTAST Csaba
* Véges László: Egy makró eni1љkiratafl, Forum
KönyvkiІadó, Novi Sad, 1967
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A 9!/IA ® AR
MEiAMORF®Z1SA
Tolnai Ottó:

sIRÁLYMELLCsONT,
Forum, újvidék, 1967

Tolnai Ottó anáaadik kötetét
olvasva, habár tudom, nini
mondok újat, ,mégis meg kell
említenem: egysíkíibb költészetet kaptunk, mint amilyent az
első kötete utáni három év te гmése ígért. l✓s ez a Kiadónak
tudható be. Különböz ő okokra
hiivatkozva с аk ennyit „tudtak" beválogatni a kötetbe. Pairaze is válogatáš mit sem jelent
a versék megíitélésekor, csupán
azt fájlalhatjuk, hogy sok jelentős vers kimaradt, így Tolnairól alkotott képünk lehet teljes.
A kötet címe, S•imálуm lllcsont, első pillanatra a köny
nyűséget, légiеsséget juttatja
eszünkbe. Am ahogy lapról lapra olvassuk, láthatjuk, korántsem könnyű, légies ez a költÉszet: inkább j ,el'képként foghatjuk fel •a címet, talán az anyag
állandóan jelen lev ő, élőből
holtba átcsapó metamorfó ~isát
revelálja, amikor is a szép, tehát •a létnek pillanatnyi csalása az emberrel szemben (gondoljunk sitt Rilkére!) .a maga
materiális delenиΡaláságával döbbent rá önmagunkra.
Ezt hátszik гјláhúzni 'a kötet
nyltóverse is, mely a maga
szűlkszavúságáb аn is ars poetiюának fogható fel:
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Sze!relnil költészet ez, de nem lanai jelentkezik az i c. иег a szeг élnvet, .az alktust vagy a sdben:
személyt jelöli. Itt is szituáció
Kžvezetem az útra
a fontos, anti üriigy arra, hogy
Еs az egyik .eperfa tövében
a tárgyakrál beszélhessen, és
Miután sz űcsgombával
jogosan, nála a ilegjelentéktele[jeleket rajzolok
nebb rekvizitumok is résгesei
(homlokára
a ttönténésne'k.
Megadom a vízirányt
A faagyiak egyenrangú tanúValamirut a csillagot
ként szerepelnek az emberrel,
ami leszáanaláе t is jelent ve-

lük, nem a nvgzti'kum eszközei Vagy :egy másikban:
többé, egyszerű velajárái .a létitt nyugszik stb, az
Ide pisztráng nem ólálkodik
nek
ki madárf ejét
Szép еin szeplősen
A Si•rálymellcsont-cilklus egyes
üvegfalban ütötte šzét
>s bakelitcsülkű vadak sém
cđarabjaiban azonban, mintha a
Ugranak ilyenkor
belső fesztültség helyett a vers(elvékonyodva
Tolnai nem nevezi meg a sze- íгó kedv vezetné Tolnaii „cemélyt (a cím nini lényeges) ruzagsnendáját", a hétköznapok
vagy lényt, mert az ebben az paradoxoni, vagy .egy-egy iroesetbеn lényegében azonos, ha- nikus megnyilvánulás képezi . a
A szakadékok most
nini megmutatja a párhuzamot vers magvát, s a gy űrűzések,
(megtelnek
az élő és holt .matéria között, melyek széttemtikiék e mag köMind rnélyebbne
гögzílti az ieseanényt, az átcsa- rUil, inkább egy gazdag költői
Majd kettéhasadnak
pást az egyik változatbál a má- kelléktárat példáznak, mint a
költő szerencsésebb költői pi,lsfkba.
Az. ttosapts azonban önma- lan.atait (Alma, đsz, Fogvájó, A ciklus legszebb darabja azongában nem lenne éndiekes, ha Modina hisa). Ezek közül nem ban minden kétséget kizáróan
nem tudnánk, a holt .anyag csak egyben Tolnai maga is érzi a a Kod "oly c. vers. Jelentős erémásodrendű itt, az állandó vá:- vers megtörését az alkotás pi1- nye ennek is versnek a követ-

tozásban, amikor a madár siralymelhcsorittá lényegül á't; ez
az aktus csak finálé. Sokkal
érd>ekeaébb .az a spektrum, mely
a szervesből anorganikus monumentumba való alakulás között történk.

kezetesség és a tömetlenség, tel-

lan+atában:

X-el jelölném azt a pontot
Amelynek azt a bolond

'(nagy dolgot
Kellene kiváltana barátom
(Ceruzával írt vers)

Ez az életsáv a mozdulatok,
történések p.iiatsorozata, a
kötet 'anyaga innen veszi ihle-

Ez a ciklus taitaimazza egyben Tolnai ivgazán jelentős verseit is. Az a jellegzetes manír,.
tését.
Az Enikő-versek aiapmotívú- mély Tolnai verseit oly soká
ma a testiség, az zls ő vers ki- kásrгrte, s mely, igaz, csökken ő
уétéléuel, mely nagyban elüt a mértékben ma is felbukkan
ciklus többi •darabfáitól — vers- verseiben, itt már alig •kisért.

grafika karakterével több az Néhány versében, mint az Es ő,
egyszemű erotikus versnél, egyben a diklass legjobb darabja —,
csupa tőmondaltból vagy moiidattrtékűntek ,szánt, állitmány
nélküli somból épült fel. Fiz a
fel?sarólássatl-körüliráasal sejtetett szituá оiб azonban teljessé válik, ha a tárgyak árnyékába húzódott rejlett sorokat
kiénezzük.
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Gуi n61cscгΡкUftmányok az éj-

szakáiban vagy a Lassan húzzák fedél alá szárnyukat cím űben egy emberi megnyugvás
motívumiad tűnnek fel, s míg
más verseiben az űzöttség tudata ideges, zaklatott formában
tör elő, ezekben a versekbasi
rnegšzбlalnak a tiszta líraiság
hangjai is. Ilyen nagyszemű pll-

jes hangszenelésű orkeszterrel
tud Tolnai a legmél уіebb mollodci;g alászállni, és ,kés őb'b köгülivеla:.i a csúcsokat.
A Che Guevarána'k ajánlott
Gerilla -d a:lek ciklus ötven darabja külön egységként éрСtl a
könyv egzébe. Korunk romantikus hőse a fomnadнЖn .г gerilla, laki az eltárg уiiasult világban, a akisebb-nagyobb megalkuvással 616, de személytelen
tömeget •alkotó egyének között
következetes marad, élete árán
is végtigosinálj a, amit akar.
Persze ez csak egy vonatkozása
a Gerilla-dacoknak és a Che
Guevara-pnob(Iematikának, és
itt Tolnai „otthon van".
Egyes darabira jellemz ő a
groteszk vonás, ami azonban
nin jelent kisiklást. Módszer
ez Tolnainál, a groteszk adta
lebetőségekkel olyan témaköröket is érint verseiben, melyek-
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töl sakáig mdegeavkedett a jugoszlávi•ali magyar költészet.
Tolnaú kötete, a szűkös vá'logatás •ellienére is fontos áцam,áе,
az iellső kötеtében megkezdett
modern hangvételt toválbb fejlesztv? olyan osúesok'ig jutatt
el, mint a Kodály című vers,
m ely kétségkívül ántolágiaxiarabj a költészetünknek;
JUNG Károly

A

HARMADIK
К ®LT®
Bori Imre: KÉT KULTđ,
Forum, Novi Sad, 1967

Imodalomtörtneiti igénnyel
fordulni a mai kditészet le nem
tisztult és le nem gyárt fejezetei

felé — ezt az alapvétő törekvéšt lehet 'kiolvasni Bori Imre
új könyvéből: két tanulmányát,
Juhász Fereaicrál és Nagy Lasziáról, ennek a törékvésnek a
jegyeben kell szeanléln.i. Az irodabónvtörténet és a jelen kö1tÉ{aréte — a párosítás megtenetősen sok kkrdőj elit visel magán. Bori módszerének sikere
attól függ, hogyan tudja ezeket
a kérdéseket m egvála tolni.
Boriiig wgy tartották, hogy a
jelen költészete természetszem űleg inkább a kritikát, mint az
irodalorri'tbrtilnetet követeli meg.
гlhnősonlban azért, mert a kritika aцkađrtnasabb az élő költészet élő ,kérdéséinek fellbevésére és nem'ringatja magtat abban ,a meggyőződésben, mint az
inádatoantöntÉцielt, bogy ítéletei a
költészet hagyományára nézve
relevánsak. Arat lehet mondani,
hogy a kötészet kihívja a kritikát éš éllenáll az Irodalomtörténetnek. Еllenállása annál
teljesebb, minél mélyebben, mi-

7.
nél +gyökeresebbem „szakított"
a jelen +költészete a múlttal, a
hagyományosított költ ői normákkal. Horváth János Adytаг ul тnánya is, az él ő költészet
inodalomtorténeti vizsgálatának
legszebb példája, +ezzel az ellenállással kiizdött. Annál is inkább, mert Ady ,;szakítása" a
költészet törvényeivel eementáisabb volt, mint Nagy Lászlóé .vagy ,akár Juhászé. F őként
Nagy László, de JUhász Ferenc
is hagyományos költő — ez Boni tanulmáлубbбl is kivylágпk
— és +ez elég arra, hogy költészeltük alkalmas legyen egy inodaiamtörténeti szeszpontú vizs-

gálatra. Bori törekvése tehát јб
talajra talált. Az irodalomtörténettel szembeni :ellenállás kisebb volt, mint arrnekkoráтΡa
számítani lehetett.

De nemcsak .a tárgybon rejl ő
lehetőség tette eredményessé

Bori kísérletét. Határozottan és
következetes+en „imod'alomiköz-

pontú" szenvléletével a műalkotósak '•legrejtettebb rétegeit tudta felmérni, az irodalomtörténetben teljesen szak аtlamwl
bontva ki .a vers sajátos, egyszeri organizmusát. Azt lehetne mondani, hagy Bori alapállásának természetéb ől következően, a kritikai ítéletet az
e1enzéssel helyettesíti. Nem bírál, hantin kutat. Elemzése nem
szigorú boncolgatása a versnek
és legkevésbé sincs alárendelve
egy előlegezett tételnek; Bori
az olvasás műrésze. Irodalomközpontú szemlélete tette lehe-

tővé számára azt, hogy az elemzés mondatainiak súlyából, a
magfigyelések 'közlésének intenzјtasából követksztes ѕünk az
ítélet ге ; sokszor úgy érezzük —

különösen ha az egyes versekről mást gondolunk mint ő —,
hogy a költő helyett Boai írja
meg :a verset. Mondatainak súlya alatt összeroppan a rosszul
xnegk-t vers! Az ítéletmondásnak 'különösen bonyolult rбdszele .ez. Mindenesetre, a köl-

tő számára a legkevésbé fájdalmas.
Borii eredгnémyes módszeréb ől
nyilván 'kitűnik, hogy irodalomtörténeti :konoepciója is más,
minit amit általában és „hivatalosan" irodalomtörténetnek :tar-

tanak. Nincsenek skatulyái és
a műtől független érvei. A mű
számára nem .a társadalom meb
ismerése, hanem maga a mű a
megismerhető és nem is törekszik másra, mint :arra, hogy a
művet mieglismerje. Ebb ől a
megi'smeréslb ől iköиetkeznek azok
a feltevések, amelyek esetleg
a művön kívülre vihetik. Lépésről :léрésme követi .a m ű kialakulását és sikeresen építi ki
a műben kumanensen létez ő
zárt köröket, tudván, hogy a
kđrбk határai sohasem véglegesek és hogy a tartalmak mindig átđmleek. A költő fejlődési
ívét rajzolja meg ezekkel a körökkel: Ugyanakkor nerci téveszti szem til бl :a ködtői hagyomány kérdését seim. Megvedte
magát attбl a romantikus tévhittбl, hogy ;a nagy költői. egyéniség mindig lerombolja a múltat: Inkább azt az elvet hangoztatja, hogy ,a nagy . költ ői
égyéniaégеk még inkább megéггбskik és fгllelгvénvtik a múltat: Bori tehát nem á ґ(25гt6nelini folyamatban šzemléli a
rriűvet; bár sohasem teszi attól
teljesen függetiienrié, hanem itt,

ahova a költői mű tartozik: a
költői hagyomány világában.
Irodalomtörténeti komcepoiója
e+zént tekinthető következetesen
„i nod aloaгvközpontúnak",
Az iradalorrvtörténetes a jelen költészetének páгasítása tehát fontos eredményeket szült,

kemény ellenfeleket. A makró nak, hogy az adott negatívnak
alapjában véve maga az er хi- annak megfielelő negatív formát
bisz, a provincia, a sz űkkeblű- is teremtsen. A ,tárgy pedig a
ség, az üгеslég .
foпmában 61.
тбтн Emil
A makró világát tehát nyUván negatívnak kell megjelölnünk. Természetszerűen a makró is negatív.

mart Bori sikeresen törte meg

Végei László mást elem is

a két pólus egymás közti ellenállását. Az tildevillás letörésére

akarhatott első regényével, mint
azt, hogy a negatív világ és e
negatív hős azáг гa faгтбt .ter envtsen. A klasszikus regényformma nem felelhetett meg erre
a eélna. Ezért `kellett 'az ún.
,;emlékiratot" választania, ami
naplószerű ugyan, de nem napló, mert ,a maplótгб nem tudja,
hogy ml itörténik holnap, az

azért leerüihetett sor, mert Bo-

ri ki tudta tapintani a jelen
költészetének ütőereit, ugyanakkor pedig ki tudott alakistani
egy sajátos inodalorntörté в eti
koncepciót is. Olyan eredménye
ez agy irodaloms тemlélгtnek,
amilyenre csak ritkán ktirül sor
és csak kevesem tudnak elérлi.
Ha bizonyos részletkérdéseikben
vitánk is van Borival, törekvésének lényegével nem vitázhatunk.
TOTH Emil

„еmlékirat" szerz бj.e pedig egy

befejezett folyamatot tekint át,
egy befejezett történetnek ad
mlagбrző £ormát. Amikor Vég;el
megtalálta az alibit: a naplót,
akkor ,tudta, hagy nemcsak történetet kell elmondania, hanem
helyet kel l találnia mindannak,
arai összetevője a makró negatív világának: az áтulás, a kiegyezés, az emkölcstelevseg
EGY
szimptómá!nak és magának a
iZGALMAS
negatív makrónak: a gyönge
ellenfelekkel küzd őnek, a labiREGÉNY
li's enkölcsűnék a szentimentális áhítozónak. A napló pedig
jó alibi: ;a ,szerz őnek nem kel
arra törekednie, bogy történetYégel László:
tel mondja + el állásfoglalását, és
EGY MAKRó EMLÉKIRATAI, attól sem kell menekülnie, hogy
sokszor :eőzetes okok nélkül ftForum, Novi Sad, 1967
lozofálgasson, a maga szintjén.
Ugyanakkor a történet szálait
Végei László regénye könyv sem kell következetesen végigalakban egészen más hatást vinni, sőt szálakra sincs szükkelt, mint ,első, folytatásos köz- sége. Azt akarom +r ?zel bizonyílésekor. Előzetes farmájában tani, hogy a formátlanság, a
kuszának tűnt, helyenként ol- kuszaság, a zagyvaság vádijai
vashatatlanul modorosлak. Most, csak látszólagosaik, mert nem
amikor könyv alakban olvastuk az írói erények hiányából köújra, a (kuszaság eltűnt, olykép- vetkezadk, hanem egy határopen, 'hogy jelentéssé vált. Il- zott és hangsúlyozottan racioletve, a гákгб világának alap- nális írói :eljárásbál. És ha ezt
vető vonásává, Most már nytl- megértjük, és megértjük azt is,
várivaló, hogy nem гn gíгбsбban hagy Végei László sokkal körkusza a regény, hanem a re- mönfontabb író, minthogy a végény :egész világa (kusza: ,a mak- letlienre bízzon bármit is, akró halmozott bolyongásai, lát- kor világossá válik előttünk az,
szólagos céltalansága, véletlen. hogy +ez a regény különösmód
de rendszerint sorsdöntőnek egyáltalán nem moralizáló és
képzelt életeseményei, türekrvet- aligha lázadó. Nem moralizáló,
lensége és amoralitása csakis mert nem ítéli :el ia makró viegy ilyen kuszának, sank- lágárnak negatív morálját és
pontj!allban elferdültnek, helyen- nem lázadó, mert •a makró nem
ként 'kisiklottnaik bemutatott vi- törekszik másra; mint arra,
lágban lehet гadtonál!s. Mert a hogy „ előkelő " Tegyen, tehát,
makró másra nem is törekszik, hogy bizonyos értelembe azocsak a racionális felé. A]mai, noso,dj,on a maga világain. Végondolatai, káprázatai is mind ged LászlÓ tehát sikeresen szaraоionálisak. Morális és eszté- badult meg attól ,az vrói tévtikai ;lázadása is az. Persze, a hittől, hogy valami általános
racionálist itt úgy kell érteni, emberit fejiezzen ki, hogy valamint kiutat az érzelmek és gon- mi :egészen lényegeset mondjon:
dolatok zsбkutсбјбbбl. A re- ő „ábrázolta" a makró világát
gény elsődleges modorossága is és „bemutatta" a makrót, nem
j ele+ntássé vált. Azok a részle- törődve a katharzissal. Bizonyos
ttik, amelyekben első olvasásra kegyetlen ciiiizxnust kell felnem láttunk mást mint modor- fedezni ,ebben az ,eljárásban, varal elfedett ürességet, a regény lami féktelen megvetést. Tehát
taтtóрillérsivé váltak, mert ki- aenmiképpen sem filozófiát,
túnt, hogy a modorosság tü- hanem egy puszta gesztusa,
net, jegy természeténól fogva olyanfélét, mint amikor az emkusza világ .sajátos szimptómá- ber ltiköpi a rútat éš továbbja. A makró gesztusai csakis megy.
ebben a racionális anadonosságKivételes ,erényének kell tarban maradhatnak meg annak, tani ennek a regénynek; hogy
aminek elsődlegese készültek: ilyen teljességgel fedi egymást
a mikró érti a maga világát, az, írói .eljárás és a mű világa.
nem velszett el benne, nincse- Ha valamin mindenképpen til
nek rémképei — ő a felületen kell gondolkodni, akkor .az bimozog és nem is +akar pakol- zonyosan ennek a ritka jelenna menni. Ha pokolra menzne, бgnek a kérdése. Leegyszer űakkor keményebb ellenfelekkel sítve és 'egy .esetleges hosszabb
kellene megkűzdeniie mint 'a gondolatmenetet megel őzve azt
felszlne. „Erőssége" — a ra- kell kimondani, hogy Végtil
cionális modor, nem :t űr meg László megtalálta .a módját an-

MILYEN
HUMOR?
Ѕ ztáncsics András:

ÜNNEP UTÁN
ÉDES A PIHENÉS
Forum, Novi Sad, 1967

Vannak fiilbemászó dallamok,
amelyek már еdѕб halláегa ismerősiek tűnnek fel: éltek, a
levegőben voltak, miel őtt még
nlegszülettök volna, éppen csak
le kellett jegyezni őket, és szerencsére mindig akad valaki,
aki erre убllallkozik. Meggy őződésem, hogy ugyanígy vannak
ismerős írói térnők, ötietek is,
amelyek már еlső olvasáskor
elkaptatottnalk látszanak, boszszantáan érdektelevek, unaln asah, de sajnos, mindig akad valaki, ,aki megírja őket. Ilyen ismerős, бsrégi téma lehet a csomagok alatt nyög ő kiránduló
férj, a titkámór ~eik udvarló hivatalnok, és hiszen, hogy a futoallrajongó tévénéz ő is létezett
már jóval a televízió, s őt, a labdarúgás feltalálása el đtt.
A felsorolt témákat Sztáncsics András könyvéb ől válogattam, bár ,az idevágó kizárólagos
és valószínűleg eléggé vitatható
megjegyzést semmi esetre sem
vonatkozbatam a könyv egészére. Varrtak a kötetnek egészem ügyesei megforinnnált, közvetlen hangú, derűs írásai is,
amelyek - publicisztikai mozgékonyságukka7t felülemelkednek
a (körben forgó medd ő humorizáláson, nagy гP».zük azonban
mégis az isnve -бs témák közé
tartozik.
Nem könnyű rövid humoros
írásokbбi ,könyvet összeállítani.
A hum,oalisták próbálkozásait
mindig !is valami tisztelettel vegyes sajnálkozással szemléltem.
Amióta a humor me+sterség lett,
önálló műfaj, mutatvánnyá vált,
гбvid ideig tartó sziporkázó
mutatvánnyá, ahol az ötlet még
szó szerint értend ő, valóban ötletessége,t követel. Egy könyvhöz pеKg aagyszámú produkció, tehát nagyszámú igazi ötlet
is szi kségas. És az ötlet bizonyos fokig ,a stílust is meghatározza: a humor irodalmi szereplése óta széles skálán futott
végig, kezdve s évődő, szelíd
iróniától az éles, groteszk hangig; a .közízlés jegyre merészebb
mutatványokat kívánt, a humoriistának teleit ötleteivel és

hangnemével egyre többet kellett és kell kockáztatnia. Mutatványa egy ,kicsit mindig nyílt
porondon folyik, legyen hát látványos, vagy legalább •idđszerű.
Szigorú és 'lehet, hogy ,igazság-

talan követélјmény+ek ezek, de
hát .ezt diktálják az íratlan játékszabályok.
Sztáncsics csak részben tartja tisтјheletlben őket. Megprábálkoziik a látványossággal, de legtöbbszбr čsak a régi jó szelíd
keretek között, ahol oem arathat ugyani' fergeteges tapsot, de
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a lezuhanás veszélye sem fe- átlagszшnv:anahгa mindig ás szüknyegeti. Kltapos.o ы biztonságos sége voltoz irodalomnak, persze
útón jár, .er őltetett poénokka•1 a jó iró mindig. Igyekezett ezen
varlálj,a az ártatlanul maglapu- felülennelked хі. Koanáіtománnál
ló témakat, lgazánn kifacsar be- azonban hiába 'keresnénk az eflőlük mindent, de mar maga a féle igyekezetnek a jeleit, és
nyersanyag nem ígér átlagon ekkor már felmerül egy másik
felüli eredményt. Ezen még az alapos gy!aa іú is: a nagykép űl'dбnké¢іt felszínre kerül ő vitat- ség hiánya nem jelzi-e ae igé=
hatatlan pubkcĐsztikaš erények nуESSég hiányát .is, és vajon
sem segíthebn еk, különösen ak- csakugyan ez a középszer űség-e
kor, ha a humorista e szeđídebb az a bizonyos jó és megbízható
válfajnak még azt az .egyetlen átlagnívó, amelynek túiszáryaigazán értékes velejáróját ás fi- lácra Igazi írói b:eesvágyra
gyeknen kivid hagyja, mint ál- van szükség.
A kötet huszonnyolc írása.
talában foljtatt áarónniának szoktak nevezni, és ehelyett mester- még ,a mérséklеЈlt szándék megségesen felduzzasztott hátteret valósulását is kéts:égbe vonja.
rajzol, összezsaxgorodott méretek Komáromi szétfutó, kötetl•enül
kitágításával kísérlétezlk, .s ez- szerteágazó témáikat karél fel,
zel még a sákerültebb részek:et bev zеtdkkel, •részletekben meséli el őket, és valójában id őis ,elszürkíti.
Igaz, mi itat •a Vajidaságban tartamuktбl függ írásának terigszdkhattuk vоЈlna nyár ezt a jedelme, ,időnként felvillan egyfajta „páhentető" humort, és ak- egy árdetkesebb részlet, de az
kór Ѕztáncsics !könyvét is na- író maga ás zavarba jön a kígyrobb lelkese lésse3 fogadnánk, nálkozó lehetőségek kiaknázáhiszen honfi összehasonlításkor sának . gondolatára, a dolog
talán nemi 1s járna nagyon :rosz- könnyeit végét választja, gyorszul. Csak hát vannak régei, is- san lezárja az epizódot, amely
mеras dongok, melyeket ne тn le- esetleg. bonyodalmakat okozhatna, átugrik ,egy id őszakot, és
het megszokná.
(ION Nándor ismét csendesebb talajon írja
mondatait. A falyannatosságot
csak :a legrövidebb . terjedelmű
írásaiban tudja megvalósítani,
ezeknek !a témája azonban rendKISREG Észerint annyira meddő, hogy a
formális Egység teljesen hiábavaló.
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NOVELLÁK
Komáromi József Sándor:
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Tárcák, karcolaték; néha
egyetlen címszó ,alatt •több is.

SzбгаКOztatÓ írásként szépгn
обaillenek napi vagy hetilapiainnkba. Könyvbe már kevésbé. Legalábbis nem ,elbesszélések
és kisregb nyek cím alatt.
(ION Nándor

Forum, Novi Sad, 9967

Komáromi József Sándor legújalbb kötete elbe,széiéséke!t és

KETTEN

kisregényeiket tartalmaz. LegA
alábbis ezt írták ,a cím alá. Már
SZAKADÉK
az első két ... iráan ak ra¢ elolvasása azonban gyanakvást
szül ezzel a xnűfajmeg Каtárazással szennben, ,a kötet végigolvasása után pedig már nyíltan
feltehető .a 'kérdés: miért neveziik ezs eit .az írásm űveket Sulhóf József:
kisregényeknek vagy еlbeszé- EGYETLEN PILLANAT,

BAN

léseknék?

Hiszen nem :kisregények és
nem is e beszélések. Talán tárcáknak lelhetne nevezni őket,
árnyaltabb ;kifejezés híján. Ha
nem lenne ályen pretenciózusan
feltüntetve a hovatartozas, azt
gondolnám, hogy magának az
irának sincsenek ilyen magasra
törő míífajigényeá. 0 csak mesélni akar 'kedves, ,sokszor banális kistörtémietеket, szép szabályos mondatokat szerkeszt,

semmivé foszló utalásék, sokat vezeti be, és igy kívánja felhasznált, és kannydlműen hasz- hívni az olvasó figyelmét +ironált nagy szavak üressége, ami dalmuink örvendetes jelenségéépgem :elegendő , hogy alaposan re: .az újjászületés azt jelenti,
kétségbe vonja a pátosz hitelét, hogy „az epikai £ormokról val-

akárcsak egy szokványos gyász-

lott új nézetek •els ősorban a

jelentés.

mai jugoszláv irodalom és a
modern nyugati irodalmak . legfrissebb fon hali és stílusbeli
eredményeit és a 30-40 év el őtti újnak pгldái't" hozta be Major !a jugoszláviai magyar pmóo nba.
zairodalвxn
Taláл nem tű nik csupán kuгiбaumnak, ha azt mondjuk
Major nyolc évvel kés őbb megjelent új .kötete, a Büntetés éppen a Vereséggel induló újjászületési folyamat :kitelj,esedésekor lát _ napvílágat. Major
formai szempontból az európai, főleg pedig a nyugat-európa s az ,ezen nevelkedett mai
jugoszltáv szépprózán tanulva
frissítette fel árodalmunkat, és
ezzel :egyben utót ás vágott a
később jeienYkez ő s a közelшб4tban affirmáládatt, jelent ős
értékéket képviselő fiatalabb
nemmedéknék.
Ám tevedés lenne !azt hinni;
hogy Majornál, majd ,a mellet-

Ezek, persze, csak időszakos
kitérdk, a regenyt ,a h ősök életút{ja !képezi, és ennek megírása
már higgабtabb, átgondoltabb
írói gyaisoirlatot követel. Sulhóf

a krónikus hűségével rója a
mondatokat, furtnak a képek, az
események; jegy pdllanatra még
kellemes biztonságot is sugallnak !ezek a somok, sajnos, csak
röv кd .ideig, mert a krónikás,
ars elbeszélő csakhamar hangos

b őbeszédűségbe kezd, a ieirás

helyenként a hevenyészett újságcikkek stílusára emlékeztet,
az általános megállapításo!k pedig szinte rendre közhelyekbe
fiúhadnak, és valami bántóan
kezdeteleges filozofálgatásra eanlbkeztetnek.
тáawaláan nem beSulháf а бЖ
osúl'i eléggé a szavakat, témáját, a feldolgozandó anyagot
pedig túlbecsüli. Nem válogatás,
mintha mindig az először :eszébe jutó, a leglkönrayébben £elielhető kј fejezést нná le, nem
mérlegeli fogalonnhordozó erejiilket, és ezért ott, ahol új érzelmi telitettséget és képzettársitást kellene teremtenie, nin-

dig megtorpan, a magaslatokat,
ahelyett, hogy meghódítaná, .inkább megkerül. Talán túlságosan bízik témájának erejében:
a cse4dQтnéhyrsneknek, s őt
még a nvellékes epizódoknak is
valamilyen bizarr, kiilönnleges
kiindulópontjára bízza a terhek cipelését, csakhogy ez a
nyersanyag megfelelő segédeszközök nIlklll nem tézd ,kell ő
lendületet venni, felületes csiszolgatása már ,eleve megkoptatja a fényét.
A formabontó kísérlet már
ezért sem sikerülhetett. A részletdk kényszer-asszo сiáciával
mieghatározatt esetleges sorrendje :elméletileg inéig indokolható lenne, a szavak mértéktelen zuhataga, a mindent m egmagyaráTás; an írói fölérnyél

párosodó tartózkodó( hiánya

azonban megfosztja funkcáóját 1, fölösleges divatkövetésként mutatja be a formabonForum, Novi Sad, 9967
tást, és megfosztja az újszer űKetten a szakadékiba zuham- ség látszatától is. Tehát ahemak, hadddokl!anak, felvilamrak lyett, hogy •ellensúlyozná •a már
ёЈletülk eddigi ,eseményei, az Id ő- felgyülemlett fogyatékosságorendi sorrend természetesen fel- kat, bizonyos mértékben még
bomlik — olvas néha az em- tetémi is azokat, és a könyvet
ber ilye olt a modern széppró- menthetetlenül az átlagnívóba

zában —, bár a körülmények-

hez !képest .ezek a ,történések
meglepően aprólékos kidolgoznsai sorakoznak. Időnként.
néha enyhén busongva leír mintegy szellemi változásként,
egy-egy rezignált bölcs megál- vita a Hadalla3.
„Nagyon mélyre zuhannád.
lapítást, іе5іјљеn optimista vagy
De nini az élet mélу.ére, csak
éppen enyhén humoros csattanót szerkeszt, ,aztán јбindula- a szakadék feneké гe. Nem ki
túan .széttárja •a karját: ő csak az emberek közül, csak le az
ennyit akart, igazán nem tehet útról Nem jeltel!emiil."
Nem hangzik rosszul. Kissé
róla, ha egyeseknek nem tetszenek ezek az ízesen еImom- patetikus, de hát a patetikának
dott történetek. Nagykép űség is hasznos szerepe lehet egy
néжd l böleseцКedi!k, .tempósan regényben.
Aztán kiderül, hogy an a biír, mint aki tudja, hogy a hata
mögött ott áll egy középszer ű, zonyos „jel" az úton maradt
de megbízhattó hírlap tárcaro- motorkerбkpár. Hogy a Halál
segédei a !kín, a fájdalom, a
vata.
Mert ki nі ernné azt állítani, szеnvedés, bár kaszájának éle
hogy .a mérsékeltségnek, a kö- kicsorbult araár, kimarjította az
zépszerííségnek nnines létjogo- emberi agy. Furcsa keveréke a
sultsága az irodalomban. A jó szavaknak sokat sejttet ő, de

retkeszti.

LION Nándor

M JOR
N NDOR
OVELLÁi
Major Nándor : ВUNTETéS,
Forum, újvidék, 9967

,,Prózánk újjászület őben van"
— olvastuk r бg 1960-ban Bori Imre Major Nándor Vereség
című novellás kötetér ől írt méltatásában. A fenti megállapítás jelentőségét 'bizonyítja, hogy
Bari írását ezzel a mondattal

te és utána felnövő pnnzaíró
nennzedéknél, . az + еuropéeг jegyek irodalmunk vajdasági, tájl jellegének a megfojtását,
megtagadását jelentették, idézték did. Csupán európad, modern köntösbe :bújtatta az eddig is annyira sajátos vajdaságii világolt, témakörit.
Major új, váilogatott kötete,
sanely . a Vereség négy noveUdja mellett (ezeket némileg átdolgozta Major) még öt, eddig
csak folyóiratdkJJban megjelent
művet !tartalmaz. Ezekben éppúgy ,a Ikiséanbemek: szállodai ta-

karmtónők, pincérek, vándorsze^
redők, vatnítá !kalauzok, tanyasi
tandtánők, traktoristák, kisvá'asi varrónők, sofőrök, kIshivatakidkok, portásék, kisstílű betörők, provinciálisam nyomorult
kisszerű világáról ír, mint előtte Majtényi, Herceg és 5zirmai,
mint ,a nagyjából vele egyid őben saffar, Németh, Kopecrky,
mint a főleg élményprózát író
fiart:alidk Tolnai, Végel, Gion,
Bányai, D,omonfaos, vagy mint
a parabola-novellát mtiveld
Gabby Fehér Gyula és Varga
Zoltán.
A Büntetés című kötet, akárcsak ,a Vereség, hangulati, szerkezeti, írástechnikai egységr ől,
azonos írói szemléletaxnódról tanú.skodiik (!talán csak a kötet
két utolsó írása oldódik fel, telitőddik némi riportszer űséggel).

A könyvnek van néhány kevésbé sikeriilt daralbj a (A végzet, Remény, YJtveszt ő), amelyek köteten kívül jóval jelentiéktelenebbnek tűmnek, mint
így láncba fűzve.
Major novellá,im,ak központi
„történése" a h ősök leikiism+etetvizsgálata, amely :túlnyomó-

részt cswpán az önigazoló magyaráđkodásban merik ki. Hogy
a novеПák .alakjai saját gonddlata;ikra, tetteikre keresnek
Igazoló magyarázatot, az lehe-

tővé teszi a gdrdülékenyebb
mesélő író számára, hogy a végzetes eseteket (már-már kórege-

tehet) a modern film formanyelyIn, ciklikus gyűnúzéssel, több
oldálról töItén ő elmondással,
megvildgitdssal tegye szemihletessé, valóság- és ;térhatásúvá.
A Büntetés ;kilenc noveldájának legnagyobb jelent ősége ab-
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ban van, hogy fеlidéz: évekkel badulni, ezt egy rövid könyv,ezelő tt ezekkel a novelláikkal reoenziában nehéz lenne eldönkezdődött az az európai szintű tent Mindenesetre Ѕzenteleky
korszerűsttes, amely prózánk- és Herceg kapesdlata, helyesebban ma mar nemcsak nyil.ván- ben Ѕzentdleky eouleur locale
való, ,evidens, hanem megszo- elméletének heroegi tolmácsokott, sőt lassan dominánssá is lása, érvényesítése, továbbvitele
olyan kérdés, amely flrodalomválik.
történeti és irodklomkritikai
GEROLD László
szemipontból még tisztázásra
vár. Ez .a ka ~pcsalat lehetnie tájközpontú irodalmunk fehnéréséniek iegyik legfontosabb, sarkaH ERCEG
latos pontj a.
Mindenesetre Herceg irodalJÁNOs
mi munkásságáról írva, egyetREGÉ6i!`( Е
len szilárd pontról indulhat ei
minden méltatója: bármiről és
bárkiről ír, témái lehetnek bárNO®OELLÁi
mennyire sakrétúek, Herceg
(akárcsak Maajtényi) mflnden
művében Tipikus, vérbe!l б vajdasági író, műveinek alapgondoHerceg i ónos: É G ÉS FÖLD, lata a idјnden esetben a vajdasági .tájhoz, ;emberhez — világhoz
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fúzi. Ez .a kötöttség, azonkívül,
hogy bizonyos fokig bilincsként
Herceg János — ahogy egyik szarul az író lelkére, gondolatkrltlikusa írta — „az igazi vaj- világára, sajátos világot, szemdaaági író". Valában. Indulasát léletmádat, viszonyulást is jea vajda;si%gi hadalom atyja, lent Herceg számra.
Szenteleky Kornél támogatta.
Ezt az írói világot példája
Még 1932-ben az akkor jelent- mindennél meggyőzőbben a Fokező Dudás Kálmánnál együtt rum ki.adón;ál megjelent új Her„fiamat tehetségnek" nevezi Her- ceg-kiadvány is, amely az író
ceget, aki „szinte meredeken sorrendben hanmadik, de jeleniт diдl félfe4'é ível ő pályáján", tősége szem2aontjából els ő regékinek már az .indulás éveiben nye, az É:g és föld mellett válo„kemény és er ős novellái" van- gatást tartalmaz az író eddig
nak.
megjelent hat novellás kötietéHerceget Szent еQ.eky gondos bőd.
figyelme agy életre elkötelezte,
Az Ég és földben, amelyet
megnyerte, a vajdasági, a bács- kгvtikusaп lhg еlentősébb művékai tá ј és ember irodalmi kгб- nek tartanak, Herceg arra valnfkasának. 6 hogy a barát-fa- lal,kozik, hogy két végletet, a
nító ölelésébőfl sohasem tudott, játék és a valóság, a bent és
vagy esetleg nini Is akart sza- a kint, a művészet és a lénye-

ЕЅ

gesen másmilyen való élet közti távolságot bejárva, a h őimen,
Gerard-ban békítse őket össze.
Régóta izgató, koronként újra
j;eііlentíkez ő problémákra irányít] a figyelmiirvk reflektorait ebben a szerkezét11еg szabad,
mondhatni •már-már laza regényiben az író. A művészet öntörvényei és a rajta kíviil 6116
elvek, felfagásdk, .a m űvészet és
poJlitikum, .az .igényesség és prov.inciális ízlés, közönség, a belső világ, a lélek és a vaskos,
befolyásolhatatlan, kíméletiem
valóság, az .illúzió és a valóság
viszonyára keresi Herceg a vá-

laszt egy adott korban az Ég
és föld című regényében, amely
azonban legteljesebben mégis
az :embernek •a tájhoz, a szül őföldjéhez való kötöttségét példázza. A mű sajátos varázsát
ez önélеtгajzi elemek (amelyek
azonban jelent ős mértékben
egyúttal tipikusan vajdasági
színezetúek is) és a változó v ilág — amelyben •a regény játszódik — képe jelenti. A f őhős Gerard útja, sorsa, dilemmái a vajdasбgн író útja, sorsa
és dilemmái is a művészetről,
életről való felfogása pedig azonos Herceg ars poeticájával. Az
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cselédlányék,
féikegyelműek,
pletykanyelvű szomszédasszo-

nyok, részegek, az élet és a
szellem peremére s'zoritott kisemberek, akiknek szürke világát az íгó eseménytelenséggel,
számunkra jelentékфelen történetekkel rajzolja körül.

Az új kiadás legnagyobb fogyatékossága b ősége mellett az
egyes :novellák keletkezési vd őpontjának „elhallgatása", mellőzése. Holott válogatott novel-

lákról lévén szó, fontos évszámok vonalán belátni az íхбi
munkásság útját, a fejl ődés ívét,
a mádosulasak, beiitések topigгбiм ját. E mulasztás mellet is
лyilvánvaló, hogy amíg Herceg megmarad a sziilőföld témahatarain belül, addig biztos
kezű író, amikor viszont kilép
a szeme бs gondolata megszdkte hatarvanalak mögül, bizonytalanná valik, mert hiányzik
talpa .alól a jól ismert bácskai

rög.

A kötet •terjed.eimiieg túlmér.•etezett, és ezért a legjobb Herceg-novellák mellett több jelentéktelen is helyet kapott
benne. Elsősorban az 1965-ben
megjelent Gyaloghintón cinű
középszerűšéget, stagnálást muÉg és föld kor és tajdokurnen- tató kötetb ől átvett novellakra
tum, és .emellett valóban irodal- gondolok. A bő válogatás lemunk igazi értékei között a rontja a kötet összképét, feloldhelye.
ja keményеégét. Ha a novellák
A !kisregénybó'1 áradó tájhangulat a kötet novelláit is be- számát legalább felére csökkenlengi. Herceg novelláit, függet- tették volna, akkor az utóbbi
lenül keleiikezési évüktől, egy ćvek egyik legszínvonalaalabb
vidék témájára írt változatok- prózakötetét kapná kézbe a
nak nevezhetnénk. A vidék vajdasági olvasó. Igy azonban
földmajtiilag a Duna—Tisza kö- a könyv az írója ellen fordul.
ze, tája, legtöbb esetben pedig
csak Zombor környéke. H ősei
GEROLD László
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az

abszurd
dráma
körül
podolszici j®zsef
1.
Hogy az abszurditás jel еmlaćte nem 1j ielenség, azt ma mar feie&leges külön bzonyítani. A paradoхanok, 'az abszurd sziItuáaiók s a bilőlütk :eredő konfliktusok
már régi kísérői ra műivészebn,ek, baívópa ыk
módjára húzádaaak végig az évszázadoiko в,
hogy időről пldőme megaslilllantsák fgiszíni ket abuzgólkodó Кu>bató elpdt. Ezek azonban töhbnу ime vasak Időleges megnдΡutatkozások, hosszabb-•rövldab ideiig tartó jelenések, melyek aztán hamarosan belevegyülnek ,a fikor szellemi áramlataiba. Nem ifis zavaslják meg ezeket a sadrádásokatt, inkább
hozzájuk snгulnak, azokon belül teijesAlnik ki, mint ,alykoati• varatian felfedezéseik,
melyekkel szemben az adott korok érzéketlenek rearadnalk. Mert az eunberiség
meg inem ért meg a létképtelenség befogadására, felismerésére •és megérzésére.
Ez is világ még tele van .fátumokkal és
sorstikkal, istenli álldásakkal és btintetésekkel, iteaanészet- és emberfeletti rejitelmekkel, kozmikus •életГvráл yításokkal, abszolútumakkal, ahogy tazt Jan Kott farmulázza Shakespeare-tanulmányában 1 S
mindez az emuberektől független erek huszaságában egyesül, mint kívül á11ó, megfoghatatlan kényszer, mely el ől nini lehet
kitértei. Azoauban ez a ¢mitizált irányttám ű
nemcsak ,a kiszolgáltatottság jelképe, hanem a hit ás ta bizalom, az állandó reménykedő várakazá!s f'oamása js. Mert ezek az

erak kiengesztelhetők, a magunk javára
fardithatók, tehát a jóság és b őség meg-

adói :is egyben, .ugyanakkor pedig kozmtikus er&dqk is, melyekkel szembeszegiilhet
a !halandó, hogy egy elegye egyenlőitien
küzdelemiben fellépjen a h ősd tragikum
legmagasabb Lépcs őfokára. S így nő tmгvább
az abszo&1tum szerepe, válik maga a tragikus küzdés Is abszoLÚtuanаná, mely az
enkölcsi felemelkedésben és megtisztulásban teljesül ki. Ezért nem is marad hely
az ,aíbszumditás számára, hisz 'az abszolútum ,a korábbi ,korok válasza is egyben
minden megoidhataattliannaik és .kilátástalannak tűnő helyzetre, mag az „abszurditás a kérdező ember és a képtelenül hallgató világ szembesítéséből ered": (kiemelés tőlem).
Nem véletlen tehát, hogy az 'abs.zumditás
•éрp .a XX. százaidban kerül el őtérbe, válik
dromvnáiló vonulattá a művészеtben. Mert
ez ,a kar már a lemezteleníitett emberi létezés kora, mely megti.c7tuit a kívül á11ó
fátuanos erek ,alakjától. Az tistenek légies
alak] a szertefoszlott a 'süket és semmis
flrben, :a Sors megsz űnt szűziesnek és
érinthetetlennek lenni, s fogalma is inkább a szerényebb rkiabetűs sors fogalmát
fedi, minden pátoszos színezés šrélkül, a
tudományok törvényei uralják világun-

hat. „A végzet elhagyta a jatéktériil neki
számit. színpadot, fagy ,a kulisszák mögül
leselkedjék hi, is hagyományos dramaturgia éгuбnyét vesztette, az el őtérben minden baleset, betegség, krízis .lett Már maga a háború is fiaz elektronagy jöved еlmezőiségétől függ — ám a háború se hozhat
hasznot —, lattál, hogy jál m űködnek-e a
számológépek, ha valaki nem csal, nem
végez rtil'оott beavatkozást a anesteatis бges
agyakba; minden szárvitás szerint vereség vár ránk, de ez is kevésbé fájdalmas,
mint gaz, hogy egy tekencs elromlik, egy
billentyű aneghibásadik s itt a rövkizárlat,
a ,téves .kapcsioláis, fia világ vége. fgy hált
nincs többé Isten, aki megfenyegethetne,
nines iigazsбgazalgáltatás, nincs sors...
csak köziekedé ѕ'i .baleset...", ilia Dii menmatt, s :mindebb ől logikusan következik az
emberi magárahagyatottság tézise. Mert
egyifelől ott áll a produktum, mindaz, amit
a maga boldogulására, el őrehaladására s
végső fokon elpusztútására is megalkotott
az ember, másfelől •pedig maga a megalkotó, mint az egész bonyolult mechanizmuš tervezője és iétrehozóдΡ a. A harmadik
ellem. a .tettmészet necltg felszívódik ebbe
a világba, helyesebben, kiszorul belőle,
elmasádík a ;ének és az emberek szövevényes kapesalatában; eredeti .szerepét veszítve már csak a tér funkoiáját tölti be,
melyen bum aalind elkeseredettebbé ivólik az еhб két fél versenyfutása és küzdu ane. Nem is oly rég még a termész еt
aneghóditásá ~ a, a negismeméséme, testhez
idomításáгa és .kihaszгaб. бsára küdtiink,
e célbál rakosgattuk össze a hatalmas appa гбtus еllaphöveiit, mely aztán munkába
kendlilés után háttérbé szorított mindent,
eszközből megelevenedett, Létet fenyeget ő
erővé vált. Mi meg itt maradtunk a •termékeinktől idegenné vált földgolyó és az
istenséggеktől megüresedett vlágmindenség,
s tegydik hozzá, üresség szorítása között,
amelyektől most már .nem fordulhatunk el.
Abszalíutumok híján pedig eltanáestalamadttunnik, megroggyantunk, meg is ijedtünk, s a szorongás, a kétségbeesetrt tapogatádzás lett rajtunk úmá. Megoldást keгesi гК, és tudjnk, hagy xnines megoldás, tökélеtességre [törekszünk, és tudjuk, hagy
a tökéletesség sem más, amint a kudarc,
mégpedlig a totális kudarc egyik formálja,
hinarli, akarunk, és nincs miben hinnünk,
súlyosak akarunk lenni, és csak lebegünk.
De mégsem telpesen abszolútumt°k nбlkйіі ez a világ, innkább átértékelésr ől mintsem eliminálásról beszélhetünk. Ugyanis
rádöbbantinК, hogy bennünk :laknak az
isitanségek és a végzetek, saját magunk
k брvriiseljiК ;az abszolwtuanot. Azaz csak
kellene, hagy képviseljük. Mert az ember
korántsem bízik annyira önmagában, sa-

ját еre;jébem, tdásában és képességeiben,
mint ahogy korábbam a feltételezett vagy
valáságoš vak hatalmakban bízott. Mondhatnám ú,gy is, bogy miután részese lett
a haltatomnak iazáitаl, hagy megismerte
és felismenbe, egyre Inkább kételkedik annak biztonságéiban és gyakorolhatóságá1 an. Riadtan menekülne mindentől, ami őt
slbezokltummá emelheti, mert mindinkább
tшdatára éb гed, +hagy .képtelen szerepre
vál1alkooatt. Azonban nincs már menekvés, de nincs megváltás se, a pusztulás és
a kilátástalan apokalipszis áa ігayékai tornyosulnak !körеs-körül, melyeket nem lehet nem felismerni, s melyek еІбi lehetetlen a kitérés. Igy •válik aztán kitaapinthгatоvб és kézzеllfaghaltóvá az az abszurd
szituáció, amiit a puszta létezés jelent a
modem ember számára. Ez pedig azt jelenti, hegy is korábbi ;korokban fel-felbukkamó, elszórt, abszurd helyzetekkel
szemben most egy egyetemes., általános
abszurdi táts ЈkегйІ a felszínre, mely aztán
garmadával .hordja magában az aprócseprő abszuatdwtásokat. Tehát a XX. század embere s művészete is már nem az
egyes jelenségek és helyzetek, körülanények és események abszwrditásáмal áll
szemben, hanem magával az abszurditással; mint a vülággt kitölt ő képtelenséggel,
árthetetlenséggal és ésszer űtlenséggel.
Végső soron pedig ez a tudatos szembenállás a modern, kor tragikus helyzetének
az emedőj e.
Mindezek után nyiivánlvaló, hogy .az abszurditás mгiáг t épp a drámáiban .taLálja
meg is legmegfelelőblb ikifejezési és ábrázolási módját. Mert ugyan más irodalmi
műfaíjiakban Is (és is művészet egyéb á:gazataiban tlgyszintén) kétségkívül jelen
van, érzékelhet ő a korszeUeni hatása,
mégis :a dráma, miivel lényegi sajátsaga a
koniflliktnzsokra épülés, azaz a tragikum
sűríttése, az, fiam .az epika leíró, meditáló,
pszichologflzáló, eltaпténoltesцtő vagy a Ira
szwbгjektivizáló és általánosító hajlamaival
és törekvésivel ellenté гtben magát az alapszituaeiót ,sűríti össze és fejezi •ki. Az
abszurdirtást taglaló Irodalmi m űvek köziil tehát a drámák a leginkább ha tG és
élő iallkotásak, a legkifejez őbb művészi
megvalósulások. .S ezzel magyamá•zhatá az
abszurd drámák gyors felvirágzása is a
kartársmradalomban annak ellenére, hogy
ezek a rnűvvk nem kis szellemi +angazsáltságot igényelnek, azaz a „nehéz" m űfaj
mimttad arabjai.

2.
Hogy mely hatá г vvna> tól kezdve sorolhatunk. egy drámát az abszurd drámák
kategóriájába, az nagyon is vitatható kérdбs, unnál Fis inkább, mivel еltérés еket és

sokszor ellentmondásokat is engedélyez ő
megnevezésről van szó. De, úgy hiszem,
pillanatnyilag nem 'is olyan fontos ez a
probléma. A lényeges az, hogy az abszurdinaik niivezett drámák közös meghatározója a bennük jelenlevő abszurditás, mely
— s .itt firmát emlékeztetnem kell Camus
szavaira — „ia 'kérdez ő ember es a képtelenül hallgató vtilág szermbesitéséb ői
ered". Mert ezek a :drámák valóban egy
sor .kiáltó kérdésb ől, emberi töprengésb ől
állnak, melyekre azonban senki sem vár
választ, mert képtelenség .a válaszadás,
mert abimcs válasz. A megfejthetetleni drámaI saituáciáhkal fémjelezhetném talon
őket a Legtalálóbban. Ezekben ninas feloldádás, ikatarziз a klasszikus értelemben,
azazhogy épp azzal j,utnaik el a drámai
letisztuláslg, hogy nem nyí~ jtaniak Ilyen
megtisztulast, sőt a legtöbb esetben tudatosan figyelmezteit іtek altra, hogy lёnуеgё ben nem történt semmi, ez csak egyik
Кanкј ntrfikus köre volt ,a létnek, s minden
marad könyörtelenül a régi, a megvált оztatkiatatlan, azonos azzal, amit láttunk,
helyzeteiben, esenvé іtyiiben és pгablémálban Fis, hogy ,tavibb követve megint csak
elérkezünk a kv гá ~bban feltett kérdésekig,
és megint válasz nélkül hagyjuk őket, és
kezdhetjük ugyanígy elölről. Az események ,és árzelme'k, a gondolatok és kérdések niasztóл céltalan, monoton körforgása
ez. Gondoljunk csak Itt Déry Az ór њcsecsemőjére, ~ melynek záróképe vészjóslón, már-már kétségbeejt ően azonos az
expozícióval, vagy Ianeseo egyfelvonásosának, A kopasz énekesn ő-хіek 4 zágгб oraira:
„A szavak hirtelen elhalnak. Ismét fény.
Mr. Martin és Mrs. Martin ugyanúgy ül,
miset a darab elején a Smith házaspár. A
játék elölről •kezdбdik, s mialatt a Martin
házaspár ugyanazt a párbeszédet folytatja,
mint az első jelenetben a Smith házaspár,
a függöny lassan legördül."
Tehát végeiedményb еn a „drámai hatast" egyfajta tudatos, mondhatnám, szándékos katarzis-eiт блбlással Igyekszik elérni a szerző. S ez yѕ az abszurd dráma
lényege, .a hiábavalóság, ddlátástalanság és
nevetségesen tragikus értelmetlenség ;képіetémek a felidézése, tudatosítása.

3.
A katarzis hiányának ter хnészetesen
megvannak a törvényszer ű következményei :mmmosak is drámai habás гt, de a drámai hбsöket Illetően is. Ezek a h ősök nem
hősök, nem tudnak hőss é válni, alaphelyzetük eleve megfosztja őket ettől a 1еhetősegtől. Harcuk, ha belekeverednek valamiféle
drámai iküszködésbe, nerce nemesül tragikus
drámai küzdelemmé, melyet fizikai bukás,

de erkölcsi megtisztulás és felem еPkedés
követne, hanem ,groteszk verg ődés marad. Jellemük nincs (s ez a tragikus jellesnek 'távozását jelenti ,a színpadgól), mert
feloldotta .a Ikön+nyezit, az állandó idomulás és •alka1тnazkadás, mely a fennmaradás egyik alapfeltétele. Ezért Inkább éróelmi-, гzelmi, mint cselekvő lények, csak
bábfigurák, melyek felcserélhet ők vagy
behelyettesfithetdk ,anélkül, hogy az valamit is változtaгtna a drámai helyzeten. ls
йрр ezzel magyarázható, illetve ezt bizonyítja az Is, hogy a drámaírók egy színészre ugyanabban a darabban több szerepet
is ,bíariak (Karl Wittlinger 5 egyetlen színészre bízza mindazon alakok felelevenfitését, akikkel a f őhős érintkezésbe kегvl
a dráma folyamán) vagy épp ellenkez őleg,
más-más hősökkel ugyanazt a szöveget
m;ondassak el (a már említebtt Ionescodráma expozíciójának és. zárójelenetének
azonos szövegrészletei).
Az .abszurd dráma h ősei a tettig nem
jutnak el, nincs akanaitizk, tehetetlenek. Ha
mégis cselekszenek ás megkísérlik a zsákutcából való kijutást külenböz ő érvek és
álérvek fedezetével, akkor az megint csak
tragikomikus vergődésbe fullad, visszaziihajnak előbbi súlytalan állapotukba. Mert
súlytalanok, hi б nyzik a massza (ez esetben talán épp a jellem volna az), amely
akár az ,ixiarcia puszta •törvénye alapján
is megtanta б éket mozgásukban. Kísér itezni még kísérleteznek ugyan, mint Giinter Grasse vagy Mészöly Hildás? alakjai,
de kgptelenek a vált оztatásga, megmaradnak mindvégig egy helyben tapoigó tgporzékaló, jelentéktelen figurának.
Ugyanigy képtelenek a fizikai leszámolásra vagy ibukásga is, mégpedig azért,
mivel a bukas erkölcsi fedezet nélkül maradit világukban, s így már nem a lázadásit, hanem a megalázkodást hirdető tetté degradálódott. Tragédiájuk épp abban
nyilvánul meg, hogy eljutnak a felismerésig, de csak a felismerésig, s itt rnegbénulnaik, tehetetlenekké válnak; töprengve
toporzékoдnak és felteszik ugyan a gyötr ő,
megválaszolhatatlan !kérdést, de választ
már nem várnak rá, tudatéiban vannak,
hogy •csak a világ ,képtelen hallga бsa"
lehet is felelet. Ugyanakkor tudatában vannak tragikomikus voltwkm:ak, grotes-skségiikriek fis:, és ezért nini is Igyekeznek
hősnek látszani, s őt olykor maguk figyelmeztetik •a néz őket, menet azok „. . . különben még avval az érzéssel távoznámvak Innen, hagy tragédiát láttak ... "e
4.
Hogy az iabszurditást milyen módon
Igyekszik megvalósítani és kidomborítani

a színpadi .technika, .az már szegz ők és
rendezők, díszlettervez őik és zenрѕnerzők,
valamint .a színészek egyéni elképzeléseitől függ. Mindenesetre szembetün ő az abszurd színház és a brechti ellenszínház
(.nem azanasítanám a kettőt, még ha ,nyilvánvaló is, bogy az utábbdbál fejl ődött ki
az előbbii) rokonsága. Az abszurd színház
fis a közönség „elíidegenítéséne" törekszik,
szellemi angazsáltságoit igényel, melynek
feltételeit különféle mádon igyekszik biztosíitani (álliandó utalásoik a közönség je-

lenlétére, egyazon színész több alakítása
ugyanabban a danabban, valószer űtlenül
váltakozó színek, a kulisszák puszta vtalásakkal való helyettesítése stb.).
Nyilvánvaló tehát, hogy az 'abszurd színház törekvése is arra Irányul, hogy tudatosítsa színhház voltát, •számára nincs na-

gyobb veszély, mint ha komolyast veszik
olyan értelemben, hagy йrzelттiileg azonosulnak vele. Ez ugyanis kiemeli kísérleti
szerepéből, márpedig ő kísérlet akar maradlni, tudomány, amely a rációra hat és
gondolatokat ébreszt, nem pedig érzelmi
hullámveréseket. Hatáterülatét az értelem
sípján keresi s véli megtalálni. Ebb ől következik aztán, hogy az abszurd dráma
mindinkább filozofikussá válIk, a fii,lozófira szintjére emelkedik, eltudományosodik. Ez viszont ,természetszer űleg igényli
egyfajta filozófiai Iránynak a követését,
világfelfogásaik és életszemléletnek 'a valtásá~t. Nyilvánvaló, hagy ez a filozófiai
irányelv nem lehet önkényes választás
sredménye, öncélú alkotói szeszélyt đl és
beállítottságtól függ ő hitvallás, hisz az
ab•szurdlltásnak megvannak a maga törvényei, követelményei •és következményei.
Ezért egy csöppet sem meglep ő, ha az
abszurd dráma filozófiai dgányelиe az qgzisztenoiailizntussal nakonvtható, sőt ez a
logikus és természetes, inert csak Ilyen fi-

lozóflaii tránybia f еj:1ődhet a kilátástalanságba és tehetetlenségbe szorult élethelyzet, s erről a területr ől még az optimista
jöv.szemláletre hangolt drámaírók sem távozhat.nak, ha abszurd drámát ílmak.
s Jan Kot, Šekspir n а 6 savremenik, srpska
književsa zadruga, Beograd, 1963
E Albert
francia drámák,
Camus, Modern
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965
' Déry Tibor, Az óriáscsectisemđ, Kortárs, 1967,
7. szám.
' Bugéne Ionesco, A kopasz énekesnđ . Modern
francia drámák, Európa Könyvkiadó, Budapést,
1965
s Karl W5ttlinger , Ismeri a Tejutat?, Modern
néлхеt drámák, Európa Könyvkiadó, Budapest,
1966
' Gilmer Gnаss, Még tíz perc Buffaaóig, Modern német drámák, Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1966
7 MészöIy Miklós ,
Ablakmosó , Jelenkor, 1963,
9-10. szám.
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néhány megjegyzés bori im e
Nem iilendóségből mondom, azért közlöm fexxitartasahaiat, mert igen lényegesnek tartom Bori tamv Жхі nyát. Számomra
kétségtelen 1 hagyóbb jelentőségú tavaly
megjelent könyveinél. Igaz, ! кdnyveiben
játszбdtak le .azok a nagy ,előkésгületeчk,
amelyek Іеhеt6 ё tették ezt a majdnem
teljes átváltást. Röviden, azért nevezem
fontos irásnak, mert áttömte a kritika
hangfalát, a szület ő, .az új költészetr ől
szála, tudoett szólnd. A kritika, az irodalomtörténeti igény ű kritika meg különösen, cptikad csalással él az újpal, a legújabbal szemben; ritkán meri a szület ő
pu]zuе га helyezrmi ujjait, sosem mer a
forrásba állovi. Pedig, szerintem, m шmіcllg is
ez volna .a kritika eis đ számú feladata,
hiszen .az dnduló költészet fedi fel, hozza
a 'karszer ű talaját, reagál azokra a ге gésékre, melyek a következ ő pillanatban
mám 'végzetes dimensiát kaphatnak — .annál inkább, ha olyan induló költ őről van
szó, aki, mint Boni szépen ,monda: „Nem
»kezdő« költő, de olyan, ki lehetőségei isl tdkábaл tud megmeretében rés teljes bnr
szálalвL" Ёѕ tegyük hozzá, mind több az
Ilyen készen vnd цló 'költő ; úgy látszik, .a
sláger elvonq.a a fíízfapoétakat a költészet
anezejléről. Mivel a kritika éppen ett ől a
feimeгülq talajtól viszolyog, több mint
valószinű ;attól rettegve, ahogy a 'kísérlettea együtt zuhan a semmibe, ami még
véletlenül sem történhetne meg, ha szuvereónül tudna ítélai, mnumіkája eleve elhilbázott. Az ír<j, vagy ahogy Bora nevezi,
legújabb niélkü•1, sem ismerheti igazán a
ma prdbLбni it, viiszant a mában idegen,
bizonytalan ember meséje a régi szép
időksbl nem tarthat igényt émde'kl ődé
siinkre.
Miben is áll a fent említett optikai csalás? Abban, hogy az utolsó el őtti lépést
nevezik ki utolsóiak, a tegnap költészetét
•a ma ekк öltészétének. Biri elszánta magát
erre az utolsó iélpésгe, csak egyelőre araég
nem húzta maga utá;n a másik lábát is.
Az egyszeríísélg kedveéért az els ő, гövidke fejezettel foglalkozom csupán, snivel
itt fogalmazza meg f ő téziseit. Bori módszeme mindig ekét s'észre osztható: a tézisre és az elemzésre. jussák-köny!váben
ragyogóan fedi a Ikett ő agymást, máshol,
legszerrilbet űnиbben ehben a tani шиnnányában, kevésbé, vagy egyáltalán nem. De
araég ez esettben is szerenesés helyzetr ől
beszé4hetürik, mert élemnzései részben helyesbitik, ekligazítják téves !koaicepaiáját.
Tandoriról értekezve egyik legkarszeгíјsb Кritikusnmklként mutatkozott be.
SzemünLr előtt játszádott 'le a kritikus
metamorfózisa, strip-tease-e. E változás
tünetei mám könyvai!ben is féleérthetetlenek. Mintha Horgassal és Ombás лal
csak aгјért foglalkozott volna, hogy érzékeltetne tudja az átmenetet, hogy ne legyem váratlan az átváltás. Itt még remek1 6 képzeletr đl, 'kép lkotói fantáziáról, •a
.képek futásáról, tobzódásáról 'bessélt, bogy

Tandori költészetéhez közeledve levetk őzze ezeket az elny űtt ;gúnyákat és ráeszmméipen: „Orbánnál a szürrealdsztikias képvilág teг meészetes közeg..." stb. Hosszabban kellene idbznün.k tanulmánya IV. fejezeténél, boegy igazolhassuk állításunkat,
miivel ez a rész a tulajdonképpeni é ігtékdk, az úp hordozója és egyben bevezetp
télisei negációja i is: „Tandori költői világában »minden megszökdben« van, elválik öПmagától és elhagyja magát — ver-

senyben •a léttel." (Szeretném kiemelni az
alábbiak igazolására: ,;v нrsenylben a lёtted",)
Bori mindig a vers, .az esztéti Кum területién mozog eleanzéseiben, ám itt sikerül
továbbjutnia és az etikai, antropológiai
vonások sem kerülik el figyelmét:
„Ebben a !költészetben az ember a maga
látványálvá roskad le, a tér »sebhellyé«
válljik, a rétezés a veszélyes ismérveit kapja meg az intellektus фigramшnatikus
villanásaiban ..." (Ismét !kiemelném: , ;a
tér »sebhellyé« válik, .a Létezés a veszélyes ismérveit kapja meg... villan бsadban".)
Pontosan ez az az út, melyen Uélpésének még bátmalev8 részét meg kell tennle. Sajnos, most cines időnk ilyen irányú elemzésre.
Nézzük Bari téziseit, a téziseket, melyekkel, e иеntétben elemzése!vel, nem
tudok maradéktalanul egyetérteni. Meg
kell jegyeznem, sejtem, tulaljdonképpen
Loegikáj óval nem értek •egyet. Néha, nekem
ívgy tí iidk, maga Borai sem. Másképpen
gondolkodik politikai, irodalompolit'ka.i,
és máiskép!p вn esztétikái, asámoepológiai
síkon. Attól fiiggetlenül, hogy sokszor
csak nüámszokrál van szó. Úgy gondolom,
kiallakulában van egy, az elemzéseiből
szervesen kinöиő juj vi1бgпtézet. A logika
kérdése melI•itt meg kell e nlítenem az
ítélet problémáját is. Félek, mi g nem
mondta ki, nem vonta le teljesen következtetéseit, a tanulesáegat két mammutköltőjémől, 'ami természetesen •érthet ő is a
nagy felhordott anyag ellenállása miatt;
bizonyos távolságra, még inkább más, új
teriiletelken szemzett etapasztalatokra, mint
amilyen már e tanulmánya is, lesz ,szti'káége — a végső itéletthez.

Az egyszerűség kedvéé гt sorra veszem,
idézem számomra kérdéses állításait.
A legújabb magyar ifra, mondja Bari,
„ Juhász Ferenc—N•agy László n еmzedlékénelk áernyékában n őtt fel".
Ha a versek, a költészet }é ііyege felől
közeltítfж k pmdblémánkhoz, márpedig csak
ez elehet a helyes út, 4átnu тilk kell, az új
lika (az új iáéit. mint ahogy Bocii elemzéseiből is kiltűniilk, Tandordtál kell szá л ítanunk) egyáltalá л sem Jithászék áxmyékában cseperedett fel; helyesebb lenne,
ha azt mondanánk, agysz ег íеn Latlépte ezt
a Boninak oly végzetesnek t űnő, elefan
tiázisbam szenvedő költészet áгnvékát, sőt
én már egy másiak árnyékot véllek felfedezni, amit a ilegtij aЈ b költők vetne!a
vissza oly •nagynak vél# elődeikre.
„Nem várt iáijuk betöltetlen 'tér ...",
olvashatjuk alább.
A modern magyar kölfiészet sivatagai,
tres kontinensei vártak rájuk, és hát végső esetben ez is betöltetlen tér, „hádiiási
ldhetbsйg". „Nem újitók, s nem kell uj
csapást végmák e nemzedék költ őinek, s
ezeknek következtében nem ismerik .a 1ázadбѕlna'k azokat a formáit sem, amelyek
egy-egy feltör ő új nemzedéknek leghatásosabb emelty űit jelentették, nem nyí
lik alkalmuk látványos produkciókra, az
egyéniség spektrummának megmutatására,
s valószínűleg agyániségtikből hiányzik is
az eхpanzív vonás, életvitelükb ől az élet
é'lsének az a dinaanizmrusa, heve, amely
az indulatosabb, eszméknek és eseményéknek fokozottabbal áldozó nemzedékeknek ályan jellemz$ és felt űnő tu1aijdonsága volt."

Nézetem szerint a legújabb nemzedék
költői az ú'já б
t К, amiit részben mám Bori
elemzései is sejtetnek, annak ellenére,
hogy a ténylegesen legújabb 'költ бkhöz
érve megszakdtotta imását, újitók, akiknek
még mennyeire (hogy új csajpást 'kellett és
kelii vágniuk. Bi d talán Juhász vagy
Nagy fiatalkori verseiben az újítás, a 16zadás harngjeát, formáit véeli felfedezni —
mondjuk, Júhász Dal a traktorról cím ű
versében? A legírjeabb nemzedék 'köl!t ői,
még a „csendesebb" hangú Tandori is, a
lázadók. Persze nem dekoraááv lázadásról,
Wagneг-.operáról van szó. Nem eszméknek és eseményeknek áldozók. Еgyéniségilik spiktruitna változatos, kehönösen az
egy-gömeslbeп-vonaglókéihoz viszonyátva.
Életvitelifiklből ;nem hiányozhat az élet éléséndk disvamirmnusa, heve. Azt is felesleges bizonygatni, hogy e nemzedék „nem
Lépett vissza", •lđlbbre, feljebb lépett az
elöző „tengerszintnél", s maholnap az ő
tettükeről kell mint „kolvmbuszi" tettről
beszélni.
„Az nцj nemzесІ éк langyosabb tieleveényből szívta éltet ő nedveit, tagjai kisebb
nyomásai lggkör!ben dndeultak, intknebb világban nézhettek szét, 7nirstegy készen
kapva a világot ... Jtnhászé'k egy nagy
kor gyermekei voltak ..."
Nem értem, miféle „langyosabb televdny"?!, miféle „k s еbb nyomású lég=
kör"? !, maiféle „készen kapott ‚világ"?!
A 'kritikusnak nem 'lenne szabad felszíni tiienete`kb ől itéLndе agy káвmól. Mindezt méeg egy megállapodottabb táгsadalom kölbőiről sem mondhatjuk, még akkor sem, ina eaz ilyen hideg-meleg hulибmeok emlegetése régi divat, ezt, félek,
egyetlenegy ianduL б nemzedlékkel kapcsolatiban sem állith'atјц k, (hiszen a világ (az
új nemzedéknél világról 'kell beszélnünk
— végre), sajnos, elég gyanús irányba
tart, és a részletmeg оLdások, nagyon jói
érezze К, csak fokozzák, hatványozzáek a
főbb, гvégsb krt rdéseket. lVIlint eddig minden új korszak, ez is nehezebbnek; bonyokultabbnak, borzalmasabbnak іgérkezik minden eddiigiinél, vagy ha nem is
nehezebb, bonyokultabb, jborzalmasabb,
akkoг legalább ugyanolyan nehéz, bonyolult, borzalmas, mint minden eddigi. Mivel úgy tűnik rendezettdbb, a !költőnek
rendezetlenebb. Tehóit, ez a kor is legalálbb olyan nagy kor, mint a JnrhászéКé,
ha nem nagyobb. Bori túlságоsan közel
bapolt támgyáhуz, és a fától nem dátja az
erddt.

„Mintha a nagy lázak kora lejájrt volna,
s mesterségesen kellene el őáiítani.."
Sajnos, 'a nagy lázak kora nem járt le,
és semmit sem !kell mesterségesen al őáslvtani.

Miféle „stabilizá'ltabb ko гszpk"? !, miféle „,intim körmk"?!, miféle „passzívabb
magatartás"?!, miféle „békesség"?! Kérem
szépen, jén semmit sem értek ebb ől. És
ilyesmit nem is akarok megéг teni, ha
költőkről, új, legújabb költőkről beszélünk. No de befej ezésiil ddézziink miség egy
passzust:

„Az elégedetlenségnek teliét kevésbé a
türelmetlenséget reveláló felhangjait szólaltatj:ák meg, és sokkal Gmkább a meg
nem elégedésnek azt a a szel нdségét,
amelyre egykoron Balbits eadott peldát.
Nem lámadó a legújabb magyar iíra, hanem eszmélkedő . Nem vállalkozik új világok fálfedezés're és meglátasára, nem
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a legújabb magfar líráról cim ű írásához
miéz a világra
пAámf nyben 'vaigy érzelem-explóziók anegv иl gítás4ban ... A
magyar líra történetének aránylag szokatlan pillanata ez tehát: egy ötvenesztendős +időszak lázas izgatottságát váltja
fel lassan az élet megcsillapodó ritmusa
a legújabb nemzedék költészetében."
Tudtonvnial is (költészetben ni,nosen ,megnyugvás, és .téved Bori, amikor altatódalt dúdol.
A félreértés, azt hi'szem, onnan ered,
hoigy Bari nem ismeri teljes egészében a
legújiabb, hangsú4lyozcm, a legújabb nemzedéket, és áldozatul esett egy Babits-

taвItvány válogatásának.
Persze a kérdések nem annyira pofonegyszerű ek, mint ♦hagy ćn igyekszem beállitami őket.
Mégis, Borinak elég lett volna Szentjóbiбk egyetlenegy Hangjátékát meghalbgatni+a, hogy mieggубzđd бn .az ellenkezőj&ől.
Már emlútettem, .a legrosszabb iielyen szakítobta meg tanulmányát — vagy, mondjuk örömmel, meg sem szakította, és
akkor gyorsan revidiálnánk nézetein'Кet.
(Előre fedhivnám figyelanét, töibfbek között,
a Párbzsban élő Palpp Tibor költészetére
is —hiszen a legúj áblb nemzedéknél nem
nozoghatunik csupán magyarorsz•ági гeláaiókon.)

Továbii elemzéseiben kriitikusunk nemigen élhetne .az irodalomtörténész alibijével.
Az új művészekuj kritikusa, abogy a
Rámálban élő festő- ♦kritikus, Kalajić
mondja, 'töibbé már nem lehet passzív kísérő, miaigyariázó, Ib гб, hanem harcostárs,
a mwvésszeQ egy sorban, egy fronton,
ugyanazon űr, kétely és perspektíva el đtt.
Sőt ml több, folytatja Kabaji ć, iéĐharcas,
akut az 'al'koták kísérnek, +az 'argume гitumok muníciójávál l б tnák el... Itt egyszerűen forrásba kell állni.
Befejezésül, nem bizonyíáélk, csupán illnasztráo б, ízelítő gyanánt hosszabban idézek a Budapesten, 1966. július 25-gén du.
4 és 6 óra között, AZ EB ЕD (In memoriam Batu rkám) címmell lezajlott happening leírásából. E happening egyik f ő
aktoira .a Bori által is emlitett Szentjáb ,
valamint Altorjay Gábor:

(hen memoriam Batu kán)

A happening egy ,kentben, áll. egy XV—
XVI. iszázadban Qpitatt, állitólag kí¢nzókаmгr nak használt, boltíves piaicehelyáségbesn történt. A kert el őteréből egy tízméteres lugas vezetett a lejárathoz. A lugas elején babakocsi fogadta a részvev őt,
benne két foszlásnak indult baba fekiidt,
egymás nyakába borulva. Kiérve a sűrű
lugasból, .a happening másik kezdeaniényezőpe, T. fogadta 'a meghívottakat. Derekig
földbe ásva gépelt, mellette egy ásó, amit
kötelek .kötöttek össze a szemiben lev ő porolóval. A kötél végén lábos lógott, benne
egy 616 eslirkével, ezt ő .a földből néha felhúzta majd visszaeresztette a spárga segíttségável.
A gépelő mögött ,gyerekkocsi lángolt.
Ezután a részvev ők lementek a p цncébe
vezető lépcsőn, ahol sötertség fogadta őket.

Egy nagy еГі elj ű, sztereoer ősítő berendezés
lámpái iszolgáltattak csak valamii fényt.
Mintegy tizenöt perces, idegesít ő, sötétben
való várakozás után a hangszórókból felhangzott Penderecky I Đinosi¢nája, a felismenhetettbenségbg ;eltorzítva és összeszabdalva, frenetikus hanger ővel... Mihelyt a
zene véget ért, elöl, a mozgásra szabadon
hagyott részen, egy asztalon álló vázaban
felgyцjtottunk egy csokor ;rózsát. Az ég ő
гózsacsakor most már bevilágította •kissé a
helyiséget. Elöl hűét szeиrn lyre megterített
asztal áđ7 t, rajta a ,váza és egy ételhordó.
Ketten ltiiiгnkialz.asztalnál, két, a penásat ől
vastagon bebontott szecessziós széken. A
hátiaérben ember nagyságú keret 611, jobbra >tбle jégszekniny, fölötte rozsdás bic klikerék függött, közepén álló óirával. Kétoldalt ;kellékesládák, középen egy szék.
A közönség mellett rothadt rafiával a falra eresítve pepiészes somék, rajta lyukas, kék
edényke. A csirke a lábasba kötözve ott
heveim az asztal mellett. Ruházatunk teljesen közđnséges volt, zakó, fehér ing,
nyaikkendő, fetjünkön zöld napellenző. Hasopláképpen +volt ölltömve J. is, la harmadik,
aki ,a rózsák elégése után bekapcsolta a
vllágítást. Mint kés őbb :kiderült, 'az egyik
fő hiányosság ,a kevés fény volt. )közben
a mikrofon, a .hangszó гó — s végig az
egész happening alatt — m űködött, felerősítve •ás tsszhangosíiwa a legkisebb zörejt is. Többek szerunt a hanghatás volt

a happening egyik fő erőssége, bár eredetileg nem szántunk ilyen jelent ős szerepet
a berendеzд sriek.
Hozzáláttunk .az ebédhez. Hideg papritkás •krumpдit ettünk. Közben én felálltam,
és beirdítottam a keréken lev ő dлgaóг,át,
amelynek az volt a tulatjdans бga, hogy ha
a kulcsot kivettéik belöle, nagy gyorsasággal elkezdtek a mutatók körbejá,rвi. Az
óra aiem volt ;preparált, ez természetes
tulajdonsága volt. Kés őbb, a kulcsot viszszahelyezve, megállítottam ,az órát. A
happening alatt többször megindítoittuk
majd leálLttotuk. Az óra finoman búgott,
s .a biciklikerékkel egyiitt pörgött a saját
tengelye ikörül is. Tovább ettünk, mik бzben ,néhány ötletszer űen :elhelyezett és beállított ébreszt őóra csörögni kezdett. T.
megpróbált a csirkébe er őltetni egy kis
papairkás krumplit, majd a гikácsoló állatot a mikrofonhoz rakta, s a cs őr ta бlkozása a .mikrofonnal g őzkalapács hangenйsséggel zengett a teremben. Az ebéd befejeztével iittuink egy termoszból. Ezután nagy nylonzsákot vettihik el ő, és
háлΡyn,i ,kezdtünk a zsákba. Ez nem ment
tall simán, az öiklendezés felerosített hangjai betöltötiték az egész pincét. T. most beletette a csirkét a zsákba, és az egészet
a fejemre Búzta, majd szöget vert a ta-

nyérokba. Еm a ládából három pár fehér
glaszékesztyíit vettem el ő, amit közös erővel a :kerethez állítmtt J. 'kezére húztunk.
A továbbiiakban képtelen vagyok az kiőrendet betartani, ett ől kezdve összezavarodik az egymásutániság; acél, az életben maradás elmosta a sorrendet. Jobbára
csak azokra emlékszem, amiit magam tettem a felszínen maradásért, ett ől kezdve
külön. váltunk a osel еЈkvésben, de ;továbbra
is egységben voltunk az elgondolásban.
Taglót vettem el ő, és a terítéket az aszitallal és a székekkel egyfitt .igyekeztem
összezúzná. J. keretér ől levettünk egy kis
fekete retikült, őt magát pedig fogk гém-

mel kenti К be. A ;kis táskában két fehér
egér ,volt, ezt 'egy, az els đ sorban ülő ♦ nőnek adtam. Később az egerek .ide-:oda
jártak a részvev ők 'közöttit, niéha ebre dobták hozzánk, ,ilyenkor visszaadtuk éket.
J. •arca elé rohamsisakot er ősítettünk, és
odakötöztük őt a (kerethez. Az összetört
asztalra most biciklikereket és két rozsdás •roliant állítottusnk, eze et összeer ősítettek, úgy, hogy a két roller koirmánynúdja közé szorult a kerék. Kés бbb valaki
a „Sehova :sem menő roller" szobrának
nevezte el. Kenőszappant vettihnk el ő, és
bekentek vele az alkotmányt, ugyanigy
J.- t ls. Fogkrém is került a ikerékre. Ezután nagy mennyiség ű tollat vettürrk elđ,
és a levеgőbe szórva, bebontottuk a rollert
és J.-t, .s .az alkotгnányra ál;litottuk a csirkét. A maradék tollat a részvev ők közé
dobtuk, akik azt vigszahajátották, majd
mi újna csak közéjülk szórtiwk: Légyforgó
papírokat± vettünk el ő, •ezeket hosszadalmas munkával széthúztuk é's szertedobáltuk. Közben a hátsó sorokban a részvev ők
gyúp,togatni kezdték, is :tüzet egy locsolókianna isegítségévi eloltottam. T. gipszet
kevert, piros és kék festékkel színesítette.
A gipsszel bekentük J.-t és megdobáltuk.
Gipszet dobtunik a faira és is közönségre
is. Bokáig álltunk 'a festékt ől beszíneződött vörös tollban. Rózsaszínű gipszmaszszát kevertünk, s megtöltöttünk vele egy
évszent, aminek hatására a gumi .er ősen
megmyúklt. Közben szterаoerлsitéssel felhangzott Beethoven. IX. szimfósii jónak
đröm ódája, tűrhetetlen hanger ővel. A
megnyúlt, rózsaszínű óvszert egy nagy haгtikába :kötöztük, aláerősítetteik egy égő
gyertyát, s is mennyezetre fiiggesztettük a
forgó szerkezetet. Az ezután következ ő
negyedórát, mely a meriilni akaró eksztatikus hangulat fennitartásával ,telt el, alig
tudom hitelesen lenni.
A munka még egyszer felgyorsult, T.
tárgyakat, :szék- és asztallábakat f{iggesztett is mennyezetre ,és is falra, egy nő cipőijét gipsszel megtöltve, a ,kerethez kötve, a roskadtan 6116 J.-hez erősítette, a
sisak mögé tollat tömött. J. fejére önt őt=
ter :a marad иk .gipszport, még er ősebben
odaköltöztem a herethez. T. lerántotta a
falra etrasitett penészes Is'zéket (amit valaki iaz ott Tevő egerekre és szárazjégre
célozva a „Megfagyott egerek altárának"
nevezett et). J. mellett fehér gyolcsként
lógott a felfakasztott abrosz. Rothadt afri kit szántunk rá, ,kilószámra spárgákat kötöztünk a kerethez és J.-hez, a csirke J.
nyakában lógott, soárgákat kötöztünk a
m.ennyezetrőil csüngő tárgyakig, a tárgyaktul J.-i•g, J.-től a részvevőkig, összekötőttük ,őket egymással, J.-vet •és a pinével,
kevesen voltunk la kötözéshez, t kitten próbáltunik hatvan embert összekötni, J.-+vel
a sorok között batarkáltam, mikor T. öszszetörte a villanykörtét és sötét lett.
Vártunk.
Mozdulni kezdtek. A ikúiáratot odafent
'a babakocsiikból, a poгalából és agy kályhából emelt barlkádd:al eltorlraszolták.
К,é бhb a felszabadult .kijáraton át megindniI talk is részvevők a pincéből.
Tisztogatva raguikat, áthaladtak a lugason.
E. M. szerint T.-ve1 és J. vel froгіitról
érkező, kiégett teikintetű Кatanákhoz vol'unik hasonlóak. Magam sem éreztem
másképp.
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téboly
Hogy Isten ham léltezkk, +arm mrár rég rájölbtem. N иáюs, és
kész. De +azt !a hitet, hogy Isten nem más, miset !a' ea+etet fitt
a földön, sлжnte ö;szibönvösen elfogadtam. Egészen esye;iiiln;t І 1 Јеш.
El sem tudtam képzelmk az éllete пntt szeretett néllk ~ш. A legternvászetesebb dolog vont, . hogy nvi7ndig szerettem va@a Іkіlt, adakfiket vigy valiahnóft. Nagyon szop vo đt. Sosam иΡoltam egyedül.
I-lógy tin lettam volna, lilisz állt ennam Isten. G!a'zdagan szeš.eattem. Küiőnösen a lányol;áalt, de m zenéit nagyon.
Hogy Hálát mikor étis lv igyian szerettam meg, és mért
рр
ot, h'!sz. éreztenn érc дΡnár előre, hogy ő +sohasem fog szeretek
engem, s hogy mégis .miiért őft, nem tudom. Csak iaztt ttudomn,
hogy mióta 'uram, mindiig inaik azlt goiiddlbam, hogy egyenesen rá siit !a nap. 7lákán. nem is &éhet többet mandank a szerelemrő4. Ё is neve óin ,olyian, csakis, Hellárnalk nevehdtaném..
Nfondoan, !totem, hogy ledla nem szeret, s hogy soha nem is
fog engem szeretni. Kezdetben еtt ба тnég valaarnl furcia, ed ~iüg
soha nem úsmтar+t báltarságra kaptam. Hogy 'honnan eredt ;a báborságom? Csakfis onnan, hogy semmit el nem veszíithetbem,
ment semmim esem volt. Merészen mentem až utcán, utazgatom
kezdtem. Sminite szen ~ edélyеmmvé vált, hogy ismeretlen vá пasokba ubazmm, mindig tiuj és ismeretlenbe. Szenvedéllyemnmé
vált, hogy próbára tegyem a találékonyságomat: olyan yárósokba utaztam, amelyeknek a лyеlиΡét nem i; гnегteпn: Eldi llen
ulJazbam. Ismer Igaikit nem ktöttem. A v овlaton nem olvastam szórakozdbt vlágfilКént újságolt. Emelt f ővel ül(barn, nem
unottan, hanem nagyon komolyan runt akinék ateingeteg )teendőбje van araág az élе tben. Arcom frissen +boretvált, öllt&' іyönn
kófogásta аn, valószvпíílelg ,feltűnő en +elegáns lehettem. Útitársaóin nem é г dekellték. Mennyire énem érdekeltek! És semmi sem
érćielkdи : utaztam a távozás ö гöлiб mt. Azt hitszem, ha ;akkor
ott !a vonathan 'szemben íwllhebtem volna öt évvel ezel őtti másammal, nagyon irigy lehettem volna erre az :elegáns és nyugodlt magamra.
Mert nagyon nyugodt voltam én már. Hella nem szeret,
sdha nem is fog szerelmi engem, az életemmel meg nyár semmi,
sémi iélcan sóhicš, csak az a feladatom: hogy gfigéljem.
Ёѕ pnekkora volt a magaibiutosságom! Hogy mniiulyin merészen beszéltem mikvdtenklvel! Mondom, valami csodálatos nyugalom urailkiodott el máj!traan ebben az lcVhen. Ahogy vnsszagondalok rá, es~ak a +Ihar еdőttk nagy osöndhőz, levélzі.zzenеs
n+éllkiilk nyuglak oenboz • tudom hassonlhbank.
Min,dmg messzebbre ubauam, s ha v шsszaltárltem, rohantam
Hellához. Rendisáerint a munnldahelyén kerestem fed. Nagyon
vágytam látni. Móndig: Emlékszem, sza¢mbalansz ог elIrzékenyültbean azon ;az .apróságon, bogy Helyélt 'a munlisahelyIn ital+áloin. Mintha legalábbis valami геndkі iUі dolog lelt volna,
hogy ő ott van, ahol lennie kell. Pedig csak a tilóeladó, sz nte
vak őrömön tette е t az !érzést. Szédültem ;a boldogságtál, hogy
lárflha;tom Helkt. Merít inak a szememmel szerethettem H1uát.
Csak a szememmel. Valami csodállabos virágzás volt !az bennem, ahogy Hellára gondoltam. S ha mellette voltam úgy é гeztem, ismeretlen nev ű ;gyönyörű, hajlékony szárú, harmatos
v5rágioks nyylnak !bennem. fis tudtam, bogy a zene is Hella nekem már, mert !kórus !is volt bennem, s halkan és mélyen
zendiilt, ha lila mellett lehettem, vagy ha inaik rá gondoltam.
Nem volt nekem m бr az égvilágom semmi célom az élebemmsl. Semmi. De vallásos voltam, és hittem, hogy életem még
szép.._ lehet, tiszta бs vallásos, ment •szeretem Helkt. Hittem
abban, hogy ez nekem elég. Szerettem és mindiig tudtam, hogy
Hella engem nem ;tud szeretnI. De nekem már nem ós kellett
H111ára gondo]narn, gondolattalanul fis ott zenélt bennem a 1 6 rye. Csodálatosan hordtam már magamban őt. 1lgy éreztem,
hogy csöndes öregember vagyok, naphosszat ülök rIgt kas szobánvban, s zenélőóra zeng ;bennem: Hlllla zenél bennem. Űgy
éreztem, csendben, гebbenés nélkül fogak egyszer meghalni
ós ebben a régi his szobában, s is fanóra rág ajkkor ós tovább
zenél majd. Kórus volt a lelkem ;aláláoamtájit. Zenél ő, nagy, fájdalmasa kórus, mely HeđkIt zengte. Zengte, zengte.
Hűvös és nyugodt voltam mindig. Tudtam, kivel hogyan
és miit kell ibeszélmeaih. Tudtam, melyik á'llamбson és mólInt kell
leszátllinoan ' iaz autóbuszról. Fejből tudtam ismer őseim telefonszárбt is. Csodálatos nagy volt bennem a rend. S ha mnegláttam нe]іlát, esštk bullánцvarгéseliáhez hoдΡnláan zuhogott bennem
a vágy. Csak a szememmel szerethettem Hetiét. És tudtam,
hogy sohasem fog engem szeretni, de hittem, hogy iaz életem
még sziép lehet, tiszta бs v!al7kцsas
Hirteleai jött. Egy reggel arra éfbreditem, hogy valami végéгиányes nyugitalanság szilletett meg ibennean, ríg ialudtam.
sіг evétden. 3lvszámdk jutották esznybe, mint ezrkliilencszázltilencvenb, гom vagy ezemk iii neszáгnyolcиan+öt. S •ekkor valami
išzcnyd félelem nyúlt ki" bennem. Valóstiíšnüleg arcég ekkor, ezekben iaz években is éll¢vi fggmk. Minden válószín űség szerint élni
fogok, hisz egyáltalán nem vagyok az a nyugodt óregemh еr

a zenélőórával, akinek bónapok!g elképzeltem magam. Biztos
élnt fogok én rég ezerkklencszázl*ilenevenháromban ós, miniden
valószínűség szerint. Úигisten, bogy mennyi Idő van colég addig!
Ёѕ ekekor kezdődđtt s1 bennem is láboly lés Isten halála. Vége
volt a ny+ugadbmamnatk s !a magablztosságommak Is végképp.
Rohantam otthonról, mert .a zenél őóra nagyon zenélt a falon,
Is 'az ingem úgts inaik Heilána emlIkeztét. Ha !tényleg öregember vdlnék, milyen győnyőrű me5o+llya7 !tudnék meghalni,
a zenélőóra pedlg rég sokáóg zengne is falon, mert érc .a zea lillelb+an is lelkét 'szerettem. Ha önegemiber volniék, •akkor
Isten élhetne bennem. Valami káмéházba rohantam be, már
odavolt a nyugalmam teljesem. Nem .tudtam az sahberekkel
beszélni. Először meg +akartam magyarázni n е ilk, hagy haldokll'k benne ajz Isten, hogy ha öreg volniék, h аNálonvig szersthetném Hibát, sóit után azon ttúl is, mert a +zenél őóra +a falon...
de тáijöttarn, bogy ostobaslg, vlgysem 'értik. Nagyon zavartak,
elvesaírtettem a nyugalmamat vég1Кépp.
Aztán ahogy rImenedbem is fehér aszbalterkt őre, hiirtelen az
a mentő ötleltem +támadt, hogy hatalmas 19931at irok rá fekete
ceruzával, ment biztos nem v!életlleniil +gondoltam én erre a
számra. Ez csakis 'a halбlo¢n évszáma lehet: s űrín teleírtam
a tteritőit, nagy hevességgel eze¢+kIlenenyáá јiencvenbá гom¢nal,
rШllnjtegy szuggerálva Istendk, hogy ékkor, épp ekékor haljak
meg, ment így rág van kádút, v an megoldás. Hisz ha én tudom,
hogy éipp +ezeхhlencsmázff есvenháromban fogok meghalni,
akkor j ó, mert akkor lesz er őm +a szeretethez, ehhez .a reménytelen, árván zent fájdalmas szeretetihez, mélyet inaik Hellára
tudok pazarolni, s +akkor Isten élve marad nekem: Aztán a pincér fis ram szólt, bogy elég lesz máir, neon ojó olyan sokat számolii uram, és én mintha elrak ,ekkor döbbentem volna rá,
hegy nem lehet Igaz ez az egész. Hogy én időtlen időkng is élhetek nvég, és hogy +én int nem bírom tovoább, mert Hella
Ingem soha, soha nem fog szeretni, és бn araág •ezerláilen,aszázkáuencvenháromban is Illhetek, és messze azon túl is.
Nem búrom tovább.
Pusztuljon minden! Soha tblbbet nem almarom Helkt! Láatni
saru akarom, mert nem szeret, és meddig, meddig kell rág nekem élni.
Ha tudnám!
Bevágtam magam mlögöatt a kávéház ajtaját, Is üvđlteni
kezdtem. Ez már téboly vet. S3rtam is, +és annyiira l= а
ir бl•liam
az ég felé, hogy bán cs ődület is támadt, de nem érdekelt.
A folyópartina akartam menni, hogy keser űen beleköpjek, de
kevés szerepe volt akikor az én aluaratamnak.
Atkozott! Atkozott! Hogy végre beleköpjek a folyóba, mert
piszkos, aljas az, és én kgpnil akardk, de nagyot. Atkozott —
üvpltatlbem az ég felé, milknthia legalábbis ott fent trónolt volna
Isten. De hát a hiedelem, és az évezredes álbak, étkintk: gyöngaségiink.
Hella bársonyos mély barna szemit (láttam még olykor ebben a nagy rohanásban. Ma sem tudor, hova rohantam, merre
jártam akkor. Egy percre még a kórus hangjai is felzendültek,
és hajladoztak bennem a gyönyör ű, ismeretlen, hajlékony
szárú virágok. Egy percre. De a tébdlyt már senki, semmi el
nem csöndesíthetđ e volna bennem.

Csak a folyóit megtaláljam, hogy belek őphessek, s belenézzlk a mélyébe, a macsarálba, bogy már csak oda nézzek és
ne fel, +arra az üres égre. Mocsarat akarok látni, piszkot,
szennyet, mert az való nekem rés mnkndenkknsk itt +a földöon inaik
az való, mert sár rés mocsár van itt muadenfelé, mert ha öregember volnék, a zenélőórák zené llx еbn énekr. Isten pedig élhetne
bennem.
Valahol végül megálltam, tudom, messze a városon túl
voltam ¢akár, és a sálamat is elveszítettem. Hellára nem gondoltam már. Soha többet nem is gondoltam rá. Szidni kezdtem
Istent Hol volt már akkor az én nyugalmam? Megátkoztam
nagyon, és iivöltöbtam, hagy ha lepét nékem adta volna, csuk
Hullt adta volna nekem! ... vagy ha át som, hát a halálom
éуszámát, hogy atudjam, előre tudjam, meddig he ll mnég ezt
a riibes, nyűgös, :pilsгkos mindenséget vállalnom.
De nagy volt 'ám +a csönd.
Ml is lehetett volna más?

Nem néztem ,tovább az égire, még egyszer eszembe jutott
a folyós mélyén a mocsár, a sár, +a szenny. Miit kell itt még
folyót !keresni! Mocsár ólit minden. Nem néztem t őb
bbet az égre.
Hazamentem szépen. Méig mindig csönd . volt, Is hideg ós.
Otthon is hideg volt. Arra gondoltam, hogy Isten lehullott
mosat már az én egemr ől, meg folyót sem keresek 'böbbet, mert
mocsár itt is, meg mnindenütt van, és hagy úrissb вn, minden
valószínűség szerit még ekélenoszázIáilencvenháromnban is
élni .fogok. Helyára pedig már nemi gondoltam. Soha többet
nem gondoltam.
Hideg van Mint a könny, hullik a novemberi Leső.
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Alattam álltak. Tavasz vége volt-e vagy nyár eleje, már
pontosan nem emlékszem Éppen kitört a háború Igaz, idáig
csak a híre jutott el, de mi — amikor csak sz йl jött — mindig
róla susogtunk. Utóbb már nemcsak a hangunk rekedt el, a
leveleink is belesárgultak.
Azon az estén valamiképpen mozdulni szerettem volna;
oldalra, fel- vagy akár lefelé, hogy a vizeken, sókon, ásványi
rétegeken és az izzó földmagon is át gyökereimmel a másik
féltekére jussak. Nem lehetett. Elképzeltem hát. Hirtelen magasra n őttem. Leveleimbe szabadság szökött, csillagfény, s szikrájától zöld lánggá lobbant a lombom.
Miután eleredt az es ő magamba ittam csöppjeit. Nem a
lány fehér ruháját óvtam, nem is a fiú fekete ikabátját, csak
nem akartam, hogy a háború hírével átitatott csöppek sebeket
ejtsenek arcukon.

VERS A RONGYRÓL

SZEKRÉNY

a rongynak
nincsenek idegei

Magamba zártak. Fiatal vagyok, ezért még szúpercegés sem
zavarhatja meg ezt a bennem felh őző csendet. A nyújtózó ruhák, az egymásra rakott ingek, a szögletesre vasalt zsebkend бk
mind-mind a nyugalom a sötét mozdulatlanság párájában várják a kimozdulást, a megváltót. Én is.
Ha nyílna az ajtóm, nagyot szippantanék a kintr ől beáramló leveg őből, de egy pillanat múlva, mint már többször,
most újra csalódnék: meglátnám fakó bels őmet, amely azért
olyan durva és fénytelen, mert csak egyszer kenték át lakkal.
Talán még a bevonat anyaga is más, ócskább, mint kívül. Nem

.

TÖRÉSEK
valamit össze akarok törni
minden sorommal
valamit amiért
felel ősséggel tartozom
s épp ezért
tiszteletem jeléül

legyen könnyű vagy nehéz

rongy a sugárban
rongy a nyeregben
rongy a szé,kéken
a könyvespolcokon
rongy a b őr alatt
puha esonttalan
a selyemgomolyban

a mosoly hegyén
eres zsíros rongy

a tarkó-edényben
amely éjjeli
rongy a kúll őimben
az emelvényeken
ismert rongyaink
levizelt kelmák

széken s ágyakon
nincs ül őhely

s csont a rongyban
fegyvertisztító

rongy fehér fekete
a rongynak
nincsenek idegei

.

,

,

tehetek róla.
Ez a tehetetlenség elkeserít. Olyannak kell lennem, mint
a mestereknek, akik megcsináltak ... Aztán megnyugszom: bármikor kinyitnak, önmagukat kell látniok. S ezt nem szeretik.

TORONY Ő R
Itt állak a falusi toronyóra alatt — mintegy harminc méter
magasan a földtől. Éjfélre jár. A k őkorlátra könyökölök, s hol
az egyik, hol a másik égtájak figyelem. Ha annak látnának,
ami vagyok, azt hihetnék, hogy t űzlesőt tart a 'korlát, ám a
járókel ők keresztre feszített Krisztusnak látnak, meghajolnak
előttem és keresztet vetnek.
Csak egy fiatal cigánylány tudja az éjbe szorult titkot: él ő
vagyok s éppoly fiatal, mint ő. Naponta látom, amint nyolchónapos gyermekével a lépcs ők előtt elhalad, +egyszer az oldalán viszi fél kézzel, máskor a hátára kapja s úgy szalad. Olykor feldobja hozzám a szemét, két fekete labdát, mely úgy
csapódik az ereimbe, hogy már-már észre sem veszem, a szívemet feszíti. Mégis — kevés rosszindulattal azt hiszem, az a
kívánsága jaj, csak nevet kapna ez a lurkó.
:
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Tetten érni a tárgyak

Szanaszét bútorok heve
telefirkált újságszéleik, képe
Az emberi mozdulat an
A toll ártó vas, ha 'az
csak ellenség lehet. De m
adatott a védekezés lehet ő
A toll er őszakot ejt sz űz 1
Az első támadás inti zitáss

gépezetként hullanak a gr
lombosodnak a széthulló n
A zúgás nem hallatszik; a
a tollat emel ő mozdulat irá
Lüktet a szív.
Tavaszodik valami. A
az új madársereg A belső
a madarak nem tudni me
Újabb hullámokban jör
előbb említett beesapódáso
,

.

;

előbbre a nagyobb rezzené
halmaz, egy leend ő rendszi
A bokrok esetleg jöheti
A madársereg érthetet
Egy feketerigót .a tágu
hollója lett e pillanatnak.
Néha egy-egy receseiaé
enyészet öleilését.
Tettell érni a tárgyak 1
Belül szitálni kezd a k

A tárgyak elkezdik a
tözés.
A tárgyak bens ő éjszaká

a távozás
p ercei

az indítás
játékai
A törtéhet végén születik az igazi ének.
Hangoskodó madarak a sorok , a nagyobb távolságok itt
még beláthaták , ez pedig egyet jelenthet csak : a végén ülnek
az ércbe öntött bagoly-monumentumok , a látszólag közömbösek.
Mégis ők az indítás karmesterei.
A történet neon az igazi ének , a kifelé néz ő üvegdúcokon
nyugszanak a bels ő csarnok vezetékei , ѕ miként a nyugalom
állapota is rezdülésa megszámlá шatatlanja csupán , úgy a nyugalom itt kinn : rejtett kitárulkozás , jeladás a bels ő térít ők
fantomjai felé.
A hangokká vált történet — folytatásaként a gongoken el-

játszott koppanás zenének lassan terebélyesedik
-

,

'

közben

rohamoz az állandó madársereg , teljei hangzavar ez, a bronzbaglyok • azonban biztosan állanak.
Bizonyosság ez a fogantatás el őtti homályban.
Egy a fontos: eljutni a sík , fehér mezőkre , a bels ő esarfokban ; ez a megmaradás egyedüli záloga , szemben a madársereggel , mely hamarosan tovatűnik a tágas szemhatárról.
Ez a fogantatás egyedüli biztos pillanata.
Most még csak írok.
De fülemben már iaz igazi ének.

Néha felnézek a szürke lemezekre.
Próbálom megnevezni a helyet , ahonnan távozunk , elég egy
elmozdult pillantás , a fejnek egy alig é rzékelhető elhajlása,
hogy érezzük , ez már nem ugyanaz.
A mozgás, ahogy futnak velünk a jól ismert dolgok, a fák
és egyéb rekvizitumai e tájnak , mikről említést sem teszek,
olyan jól ismerem őket , ám amik velem ellentétes irányban
haladnak , régóta egyazon helyen , mint e táj valamennyi dolga,
mit sokszor kellene emlegetni még, csak egy pont mind, mi
távozásommal már más mértani fogalmat -határoz meg , egyenes
lesz vagy görbe — ha váratlanul más irányba visz a robogó
gép de csak számomra az, másnak nyugvás , az állandóság
jelképei lehetnik.

Igen.
Alig lehet követni a két egyenes haladását pedig párhuza,

mosan futnak a szürke lemezem, közöttük hosszú, üras tér, csak
távolabb, a két oldalon töri meg az egyenes szürke felületet
egy-egy világító pont.
Kérdezhetném azt is, miért zavarja köreimet e hideg,
szürke fém , mely engedelmes szerkezetté formálva naponta,
sőt a jelenlét minden percében a távozast juttatja eszembe,
pedig messzire úgysem jutunk el , hiába jönnek a híradások
sűrűn a barátoktól.
Azallapot a távozás óráivá hatalmasodik , erősebb vagyok,
mint hittem volna , ha felnézek a szürke lemezdkre , a Ikét párhuzamos és la világító pontok — a törvény szerint — a végtelenben találkoznak ; ez a végtelen , mely lényegében nincs is
olyan messze, ma már úgy t űnik , megnevezhet ő , de ezt mégsem
mondom el.

Igen.
Ezek a távozás nehéz percei. Órái.
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Rekedt üvöl-

az б reg
citerás
Lehet-e ennél nagyobb nyugalom, nagyobb kitágulás!
Ha hétköznaponként betéved ide a vándor —köztük én is,
aki már évek áta nem jártam itt —, mint egy falba, beleüti
fejét a csendbe, és mint a mindig jelen lev ő sátán, nekiront
a kőkooká,k hűvös lehelete.
Míg fülébe cseng a visszhang a belép őnek, menne előre,
de nem mer.
Aztán megriad.
Hirtelen hangok hullanak alá valahonnan, ki lehet itt, kérdezed te, ki istenben már nem hiszel, de tudod, érzed a létez őt,
kit soha megnevezni neon tudtál.
Igen, az orgonista. Füst Milán orgonistája.
Fecske. A vitrázson besz őkőtt, most itt köröz a főhajóban,
mint az akváriumi aranyhalacska, -a mellékhajóba véletlenül
sem téved be, ugyanúgy mint az aranyhalacska, meJly ha szabadon engedik a tóban, maga szabja ki önmagának a börtön
falait.
-.
_
A vándor álli, aztán széttekint.
.
Gyertyafény. Szent Antal-virág.. Nehéz szúrágta fák szaga.
Aztán kopogás. Az öreg citerás jön lefelé az égb ől; jön
előre a csigalépcs ő sötétjében, a fekete semmit tolja maga
előtt, most egy kiósit olyan, mint aki utat tör, ő az a spirál,
mely az üdvözülteket hozza le vasárnaponként a' harangkötelek közül. Füst Milán orgonistája is tdvozott.
Az öreg citerás, hóna alatt agg. szerszámával; markába
fogja a távolságokat, hol részeg g őzök csapnak ki, énekel.. .
Énekel, olyan dalokat, amilyene Кet senki sem hallott még.
Éjfél után madzaggal átköti kabátját. Höszön.
A mező, mint a döbbenet föltornyosul, aztán mint a kezes
kutyáik, utat mutat egy távoli tanya felé.

a vesztesek

v®nulása
.
Hét csillag.
Hét csillag vonul a fekete térben . Bárom balról , . három
jobbról, vonuló társzekerek a pusztában , úgy tűnik fel, elfáradtak az igavonó lovaik is. Némelyik szekérngk 1a kereke csikorog, másiknap talán el is veszett ;egyik kereke , helyébe hiszszú rudakat kötötték az elfáradt vitézek ,, ёѕ ezek a rudak, a
tulajdonképpeni szantalpak mint. óriási égi ceruzák nyomokat
hagynak maguk után a fekete térben Ahogy kúsznak ezek a
szekerek az égi ,- anyagtalan úton ; furcsa rajzokat hagynak maguk után.
A boltozat átlói ezek . Hi
ggyék ei nekem , szomorúak, . nagyon . szomorúak . Az.. átlák . végénallanak . a. ,csillagok , illetve a
társzekerek , ahogy az előbb megnieveztem őket ; metssze mögöttiik még egy pont látszik , az elfáradt vezér halad ott - bukás
után . elmaradnak a vezérek —, távolabb periig, еgéвzeki a fekete
tér sarkában , a győzelmesek moraja _ hallatszik . De a szekerek
távolodnak a fekete térb ől , szinte filwszer űeл , de nem kameramozgás ez, a fekete tér egyszer űen mögöttük marad , eltávolodik, mint mindén mozgás ; amélyik ёіvеѕzіtі értielmét.
Hét csillag.
.
Inkább hat: Magaön - rég lehuílottame onnan, lenn vagyok,
egészen a jobb oldalon sátor van ott, sžöveg van rajta, hogy
mi, neon fontos. Csíkos kehhé van kirakva elém meg nyergek.
Amint látják kalmár vagyok.
.
A osillagolk távolodnak.
Pókhálószerű átlórengéteg marad utánuk:
Hat csillag . Elmentetek.
..

,
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volt, .a másik a szü irealizmus. S mind a kertt ő a szintézis igényét is hordozta: .az expresszió é цзpen úgy „kvantum"-értékű
egység :és teljesség, mint volt előtte a szimbólum, s lesz majd a
szürrealista kép, miutas az e хрresszió Iklfejezése a dadaista
köpj бk során felbomlott: az аbszumd ötlet dik iaanittij,a felmobban:totta. Hullámhegyek :és völgyek göaibéijén еk kimét mutatják tehát az izmus-váltások — anélkül azonban, , hogy ezt az egyiik
ázmusból a másiba való átfejl ődést a tökéletesedés képzetével
azonosdtanánk, függetlenül az idó гendl egymásuđániságtól. Alakvádtásról ikell іinikább beszélniínik, hiszen ma már els ősorban :azt
észlelpiik, hogy .a szimbolizmustól a iszflreallzmusdg iaz áznmso:k
ugyanannak az esztátiikaf egységnek, kvantumnak más-más kvalttásait •ragadják meg, lényegében az írói világkép változósavról
van szó elsősorban; az íról valóságigénу!гёl, amely hol analitikus
részletezést, hol pedig sriintetlkus agységesíitkst revelál. S mert
az iг k élеtmwvs általában valamelyik izmus alapján konstituálódott, nagyon ritkák az olyan írói pályák, amelyek ér5 лtették
szinte valamennyi dzmus önkörét s úgy ,törtek toivább, „sz űz vizek" felé, a szakaszosságon érzékeljwk, iaz ázsnusok közötti hat б-r kat, . nem pedig a lényegében egységes folyamatot, amelyben
az egyes mozgalmak csupán a bábállapot ld inböz ő stádiumait
jelenttlk:
Ha azonban olyan í:rál pályát tákvntünk végig, amely pl. a
kifencszázas években indult még, tehát századunk els ő évtizedéiben a szmbolizmus égiкze .alatt, niajd végi;gosinálta az izmusokat
— mint pl. Kassák Lajos —, az derül .ki, hogy az izmusos alakulásnak vaslogikája van: a szimboliizmaist szétrobbantó futurizmius
цtán jött az •expresszionista szintézisigény, majd ezt a dadadumus
destгukttivitása váltotta fel, hogy .az i гбk azшtán a szür7realdzmiusra esküdjenek, :s innen ls :tovább, agyéri énint ők mentén

A magyar expresszio іnizmus után ds így következett a dadaista Iközjáté+k, s így váltotta ezt fal a magyar sziiairealdzmus
иrodalanának pеmiódusa. A magyar sziirreakzmus a magyar avaavtgarde •sajátos vanásalnak vonzásában alakult ki, tehát egyéni
pecsétjie van, s csak m űvészeti praxdsának alapvető vonásaiban,
fiechnikájában ,tart rokonságot .a franaiával vagy a szünealizmusnak kelet-kö гép-euró ai meg1jeleлéái Еoráival. NVплt ahogy
a dadaizmust az írók emi,gráu іós életének ténye határozta meg,
•a szürrea7fzкnualt is ez befolyásolta, s еbbe а. a dadiadіmusban fellelt jegyek továbbélését figyellhetjiik meg. Ёьгv nyes tehát ,továbbra is, bogy nem forradalom helyett született dzmus, hanem
egy forradalom vereségének tudatában, forradalmárok megnyllatkozásakéв t, akik az emigгбdiában nem látták a kiutat, a eselékvés irányába vezet őt, s az önkörbe zártsá:g zárlatát érzékelték. Am a dadaizmuustól eltér ő mádon ,a klasszikus emig:rációs
lét (telhát a bécsi) csak a sz(inreaIiizm ius szülabésénél bábáskodott,
mí;g a szü:nrealizmus Кvbontakozása m r Magyarországon јбtszódott le, a hazatért emlgránsok körében, tehát egy bels ő earnigráciában, s tartott is h,a аіmiтvaas évek eleljiéig, an дrcvdaddig, amíg
Kassák élete nem szervez ődött Fi miunka dmű folyóirata köré,
Illyés Gyuláé •a Nyugat vonzásában, József Attiláé a munkásmozgalomban ; Déry Tibor pedig nem kelt újra vándaríntra. A
Кonszofidálódás után már csak „képi" eгedanényem élnek tovább
a szürrealizmusnak, s bár lesz egy második hullásra is, amelyet
prózainak nevezhetünk, hiszen Szentkuthy Мбklóstól az induló
Sőtér Istvánig terjed az íiv, s .a háború után, a fiatal és a legfiatalabb magyar költészetben гögzítheіјtik harmadik periódusát is — klasszikus korszakát a húszas évek második felére tehetjük, .amelyben .a magyar szürrealista mozgalom is kialakulóban volt Kac
sák kиr,
ül s a Dokumentum című folyóiratban. De
szerteágazó és olyan lendiiletes . tevékenységét nem regvsztrálhatjuk, mint amilyen a francia vagy a :belgrádi szürrealista köré

száguldjanak tovább.

volt.

Az izmusok kérészélet ű obban ~uss іozatát kбt olyan mozgalom szakítja meg, amely tantósabb hatással, ha і zamosabb ideig

fogva adta ІtаіІ tаПа a művészaket: az egyik az expresszionizmus

t;.9:
Нatása azonban mély és elhatámaló erej ű. Ezt jelzik a rievak lis, melyeket a magyar szUrrealizmussal kapcsolatban . иеж hatunk, hiszen vezéregyéniségei között volt KassáЈk Lajos, József
Attila, Illyés Gyúia és Déry Tibor .is, majd csatlakozott hozzájuk Weörces Sándor — aa költeszet egy urnás síkján járva.
2.
Kas ák Lajos nagy érdeme, hagy a magyar forradalmi m űvészek számára a bécsi emigráció id őszaka a nagy iskolát je=
leetette, s arra ösztönzött, hogy a vtl.g minden tája felé kitáгΡulkazó figyelеmmе4 reagáljenak snli!xдdaxma, ami a világ művészeti életéb еn ,törtkeik, hogy együtt lépjenek ezekkel a törté:nésekkel. A példát maga mutatta, s mint ahogy a Mát a dadaiz mus ,vizeire vitte, még a dadaizmuson bdbül az ő működésében.
indult meg a .dadaizmus felszámolása is, .s ezzel párhuzamosan
az olyan ,jegyeik e цΡuralkDdása, amelyeknek mapd szürrealizmus
lesz az összefo:gla цΡó képzete. Kezdetben tehát nevesincs izmus
tüneteit fedezhetjük fel Kassák költészetében, amelyeket azután
sziirrealisztikusnak minősít majd a világirodalmi gyakorlat, s
identifikáoiómk is erre irányul, bár ,tudatában vagyunk, hagy
Kassáknál vegytisztább alakjában hiába !keresnénk :a szürrealizmust — nála a ikonstnuktivizmussal p бrasultan bukkan fel, s
Kassák művésze>tii cnedája is a konэtruktirvizmus.
Erzelmes dadaizmusnak lehetne Kassáknak azokat a verseit
minősíteni, amelyék 1922 körül fogantak. Ide sorolhatók az 1Tj
versek című 1923. évi kötetériek smáВuozatt versei (19-40-iig), ,a
Tisztasag könyvében publikált 25 vers (41-65-ig), s a Dokumentum ideijén megjelentetett :versek (67-76. szarúak), a Tisztaság könyve prózaanyagának java, nemkülönben pedig az itt uh sodszor megjelenő Kassák-poéma, A aló meghal .a madarak k&epüalnek, amelyet 2 x 2 cím ű folyóiratában között el őször 1922-ben.
Kassák ,sajátos szüa геаlizrcnusánák még :a dadaizmus er ős
vonzását mutató eredménye A 1 6 meghal .a madarak kirepülnek,
melyet azonban, az automatizmus énvényesül ő elve alapján, már
inkább iszdnrealista alkotásnak kell tartanunk, •a dadaizmus oly
eleven jelenléte ellenére is. Ebben .a .poémában szinte a szemdnk
előtt játszádmk le a metamorfózis, a részletek, a megoldósak dadamista :jellege fölé már a szürrealista képzelet ege borul, s így
érhető tetten a dadaizmusból .a szümreallizmu зb,a jutás pillanata
is. A részleteik nvikrakozmoszában az ő tllet tehát rég dadaista,
de a dadaizmusban oly eleven m цtatvánу-usozzanat már elt űnőben van, s helyébe a bels ő monológ lép, és mi ,több: már az
automali.amus benyomása is fellt űnlik a !képelemek között meghagyott szakadékok, nennkülönb еn pedig a villámgyorsan lejátszódó és nem jelölt váltások következtében. A poéma hangütése már ezt sugalllmazza:
Az id ő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta
szárnyait mondom széttárt vörös kapu
szeretőmmel kinek fekete gyémántok voltak befalazva
az arcába s 3 gyereket cepelt kétségbeesésében
a gyárkémények alatt ültünk
tudtuk holnap a görbe vonalak
ho zsup ho zsup
azt mondta elmész Kasikám és én kiszáradok ...
A .ló meghal a madarak kirepülnek már emlékvers, melyb ől
nemcsak a rea~i.gnáció, hanem az édes nosztalgia hangjai is kicsendüJn•ek, megjelenik az ,ifjúság (képzete, a boldog csavargások
emléke, s a nagy ív ű ,gesztusokat elnyomija e költeményben a
lazább kötés ű, ia iképzelet mozgását hajlékonyabban követ ő aszszaciádiós törekvések megnyiжvánulás!i szándéka. Valójaban a csapongó képzelet eposza má.r, amely a valóság csodájának megidézését énekli. Kassák azonban eposza és versei megirá јakor
nem pusгtán a divatnak hódolt •a sztirrealisztikusnak min ősített
jegyek előtérbe helyezésével. Verstechn đkája, képlátása, képzelete szabadabb Csapongása ugyanis szorosan .kapcsolódik akkori
életénzésбhez, s annak mintegy a logikáját varázsolta kifejezéssé. Az emlék a versben a megírás jelenének talaján áll, s a
képzelet-kalpcsolatok logikátlanságai, merész er őszakai is természetesen következnek ebb ől a költői ,jelenből, s természetesen
hangzik vallomása .arról, hagy hozzá „szakállasan és vakolatlanul énnek el a csodák 2 x 2 =4 csipkebokor nyílik ki ги(nјdeni.itt ..." Szürrеaldsta öeé1etrа jz tehát eposza: elsiimatja (azt a „+v!aláságat", amelyet a forradaknalk uká,sával veszített el, és felm dili újonnan keletkezett tikölt ői helyzetét. Nem véletlendl éppen ebből a művéből nő majd I d legnagyabb epikus vállalakozása, .az Egy ember élete, amelyben az emberi élet teljességének
a rajza .a társadalmi körkép !igényével párosult. I.tt azonban
elsősorban .a költ őn ,igény teljessége hat, és sziirrealista verstechnikája is ennek a tel'jességvá.gynak, az „egészet" igényl ő magataгtбsnak sugallatát ,tükrözi. A képek „vágása", a vers jellegzetes ,gyorsirtásai, képkapcsaláeai, lképel еmеinek egymásra vatítése
— mind megannyi elesne ennek az akkor még _ nem volt „l тmusnak". Országokon át tartó vánda уrlás hosszú útjának, az út színeinek és aa felbukkanó alakoknak, han(gulotokrnak és gondolatoknak kellett itt formát .talá цΡni, és Kassák poémájának 1vr.ai
tellítettség ű !képei éppen e ,;merész" !kezelés ű technika révén születJhettek meg, s bennük a lírai kohézió és evokació összejátszása
a döntő mozzanat, s ez avatja ezt az eposzt a iriodern magyar
Irodalom és köitdi szenгΡibi цΡitás egyik legjelentősebb és legszebb
emlékevé.
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A képzelet előtt eincsandk már akadályuk, s az emlék szabad mezején, egyben .sz űz földjén, szabadan csaponghat, alkotó
kedve :ki'bantaikozhat, hiszen nem kötik már a logika hétköznapi.
törvényei:.az emlék sajátos te гnészete, lllogikus volta az u гalkodó benne, nemhiába az ártatlanságnak és a csodálkozásnak,
az ámuцΡatrъak .a xiiozzassata (az, ,ami léptem-i пyoa on érezteti hatását, s érvényesül az elragadtatott csodálkozásban éppen úgy,
mint abban .az elégikus, mereng ő haeghoгdozás!ban, amelynek Boly
szép &s szhan ј
a a szótalhаtatt meg Kassák ajkán. A мilágesavaгgás
ideje .az ártatlanság kora is volt, ezt fedezte fel Kassák a maga
emцΡékképeibe, élete eseményéibe merülve, s varázslatos kertté
vált .a világ a (képzenit megindult mwnk ~ ja nyomán — Kassák
számára megismételhetetlenül, hiszen A ló meghal a madarak
ki,relpiilnek csupán az indítás volt, mert ,a számozott versek sorozatában, a „Tisztarag könyvének" megalkotását célzó ambíciójában már a jelen felé fiardu1Á sztirreal(iznius indítékai fedezhet ők
fel, tragikus ámnyakat léptetve az emulék v:a>rázskertjének képei
helyébe.
Tragikus élethelyzet, elégikus hang és evokatív magatartás
szentháromság•a szüli ezután a Kassák-verseket, a magyar szürrealizmus oly s játos remekeit, amelyek egyben a szüsrreallizmus
kassáki változatát is példázzák. Ment e költészet ihlet ő forrása,
miiként a magyar dadaizmussal ,kapcsolatban is jelentük, a forradalom bukását követő, az emigráoiás életet oly jellemz ő holtpont-álllapot volt, s mint ilyen, az önkörébe zárt, a cselekvés
цΡehetőségétől megfosztott egyéniség .lázadása is — de sem egyúttal a szintézis lehetősége, miként az a Francia sziilaealizmus
gyakorlatában megmutatkozott. Elmélyübt tehát .a már a dadaizmusban is felbukkant élethelyzet érzelmi és :gondolatai hálózata,
hiszen a költő már így énekelt: ,;gyalázatosan гбnkszakadtak a
kulisszák már az !sem bizonyos hogy 2 x 2= 4", s ezt hirdette:
„minden összegabalyodik a ,rozsdás föld felett minden levetk őz k
és összeházasodik önmagában a Mindennel ó ellen őrizhetetlen
számlák a f őpincér taiiisznyaasebeiben..: ' A farmalis l оgikájú
versek alkonya kezdődött tehát Kassák költészetében ekkoriban,
éppen azért, hogy a világ kínálta realitásokat megragadhassa,
a világ lényegét és belső ,törvényeit felrajzolja és érzékivé, láthatóvá tegye (többek között képversei segítségével is). Megbomlott harmánaiárál vallanak ezek a versek, és a !kibillent egyensúly helyreállításának a reményében egy új harmón Га kutatásáról is — immár a cseldkvds elvér ől lemondva, •az ember köré
szorosabbam húzott világkép abroncsai szorításában. A dadaizmus tótágast álló világképéb ől elindult tehát a szürrealizmus
Felé, egyben pedig a konstruktivizmus irányába is: a melamkolvkus dallam graiiikonja ezek után mind tisztább képletekben
keresi •a ionromiét, a .rendet, a sziirnealiizmusban a realitásokat:
sírjatok lányok a sz űz falak között s ti szegény proletárok hagyjátok benn körmeitek alatt a gyászszalagokat
gyerekek már hiába visítanak a meleg tejforrások felé
a fák lemondtak a legközelebbi tavaszról és fejjel
beleálltak a víztükrökbe .. .
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Mert e1 akar szalkadni .a „langyos teriiletekt ől", s az. igazabb ‚valáságok felé ,tör — a felfedezés igény ~ ve1, s a hétköznapok síkján
ezt ahhbaa a szférában leli meg, amelyet Bretonék után és fyomám a vпжg „szüaтгeáiiѕoknak" aievez majd. A Kassák-versek
horiizonїgján tehát „levágatt fej ű fák zarándokolnak üres darázsfászkвkllĐel гa hónuk alatt', a hpпtiz s top mnn;en pedig, immár az
Én_ körében, .az „embemi tudtat mélye" .kezdi megmutatni magát
mind a versek képelenieiben (az elemek illogikus volta, össze
nem •nаősége, .az asszociatív ;kapcsalások me гészségеi vévén), mind
pedig a költői eszcxnélkedés vonatkazásailb,an (amelyek között eisőran;g(i szerepet az emb:exi helyzet zárlatjeldegének érzékelése
játszott). kkoriban énekelte Kassáik, „hidd el alig láthat valamit
az ember &piagén ékívül", ám a szürrealisztikusnak a n ősíthető
tendercnoiái éppen azt jelzik, hogy nem állt meg e¢ иnéd a konstatációnál, hanem tki akart és iki twdott törni bel őle, hogy legalább
kölltőileg feiolldJa, megszüntesse azt a mind еgyoldalúbbá váló
vfLSmosL$, mely kö0tt ő еs világ viszrnnylatábam oly éгzákelhatő volt
a húszas évek elején. Kassák is rögzíti, s rn integy tudatositja a
kölnii állapotnak ilyen ,jellegét, de minden. esetben a túllépés
ösztönzésénelk tudatában. Kassáik szürrealista verseiben az Biri
és a világ viszonya (a világ problematikus volta tudatának ellenére is) alapjaiban tehát ismét ,a harnnósia ígé гetével kecsegtethette, függetlarnül attól, hogy diszhaa ѕnóniára építkezett, mi több:
sztinirealizmusi'val nem fogja meghóditani ezt az áhított haxnnóaliit.
Rögzítstlk tehát azt .a iköltőü helyzetet, amely Kassák szürreaJisztikus költészetének táplálója volt, s idézzük 24-es számú
versét:

.

Szegénységünk virágait énekeljük és a nap vándorol
fölöttünk mérhetetlen zónákon
mint mindig egyedül vagyok üvegharangok madarak alszanak

függőágyaikban
szomorúság kutak nagy reménytelen szomorúság kutak
és kurjantások valamennyien a fekete házba vagyunk
[bezárva
Az еxpresszloaizmus ás dadaiznnus dwr ha¢ і gјsi fölé tehát
a szünrea]iznius lágyabb mollja kerekedik, s a képversekben az
érzelmesebb i miség is megszálal,. az érzékenység lesz ihletije,
mely már messzebb van :a láztól és közelebb az emlékez ő magatartáshoz, elannyira, hogy Ia „látó" költ ő . helyett mindinkább a
merengivel, az eilégiák írójával találkozunk. A képversek a dal
érzelmességét yntonálják: ..
Anna

Annácska
Az Űr

megjelent a vizek fölött

és keservesen
sir
A szürrealista t вndеnоL k azonban legmagasáhbra azokban a
Kassálk-versekben csapnak, amelyekét az ártatla;nság ánodern
énekehnek fis іievzhetümik . S imazоHit rverseiaiek második sorozatában, melyeket 0j versek eímen pubinkéit 1923-tan, olvashatjuk a 25-ös számílt, amelyben .az ártatlanság motívuma dalolni
kezd, s majd versek hosszú sorában fel-felbukka тva Kassák
szürrealista ikorszakának egyik alapsajátosságává válik:
...látjátok a kis gyerek vagyok életem nagy szomorúságfürtjeivel kinyújtom kezeimet
s innen és túlnan összekiáltanak bennem a hegyek
de az emberek hallgatnák
az emberek speciális vonatokon utaznak önmagukban
egyedül a bolondok kontyába érdemes még beleszúrni egy
[bogarat
aztán állítsuk be a szemaforokat
s induljunk el a testvérek felé akik nyugodtan alszanak
az elsüllyedt szigeten
Az elveszettség és ártatlanság motívumai fogják egymás kezét
a versek kisgyerek-képzetében, .s á versék vadációibaam az „elveszett 'gyernnek" motivunmi révén sziiletik meg a világról alkotott költői kép, ellenpontozva mindazt, ami bula бdanképpen a
világ — rossz voltával és apokalipszisével egyetemben:
Arva gyermek vagyok én, akit szál ingecskében itt
felejtettek a város közepén,
az idő múlik fölöttem s én egyhelyben forgok emlékeim

hintaján...
Az elfelejtett, magára hagyott gyermek képzetén kívül a vánd; sиsnak A ló meghal a madarak ki гвpü]іnák-bеn megkezdett
motvumait bontogatja •szívesen. A két kipiet .természetesen nem
független egymástól: statika és dinamika ugyanannak az egy
élethelyzetnek a két arca csupán, de nem két élethelyzet is, hiszen szerelmes verseiben a „menni és maradni" gondolata összefonódottan mutatja apagát, míg körülötte az „emberi éjszaka"
apakaвipszisénеk idís ntetei toroznak, a hétköznapok apró eseményeiben„ az embert körülvev ő dolgokban megbújt „szünreálins"
valóság — nem kis métrtékben az értelmetlen'ség, archely a versbeli feifedezésеk vévén szelídül meg és válik megfoghatóvá. Mégsem paradoxon tehát, amikor Kassák azt hirdeti, hogy a „.dolgok
mélységéről beszél", közben •szürrealsta jelleg ű költeményeket
ír: Az egyetlen lehetséges verstípusa volt az ákkoviban, amiikor
azzal foglalkozott, hogy „mikor találjuk meg éveink virágbokré-
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tóit", és Feltette a kérdést: „ de ki ismer minket", s az élethelyzet
revelációpa az „utazások önm,agunkb ,an" képzetet helyezték a
gyilem középpontüába:
ki gondol vissza a dalra az elszenesedett legel őkre
megéltük az órát mikor a papagájok csőгén elfordul a világ
az élet

egyszerű törvényei szerint

pillantások összegy űjtik a messzit
a kör közepén vagyok
Szemeimen átvándorol a tárgyak ismeretlen ábrázata
hallom a kisarjadt növények beszédét

(46. vers)
Költőisége, „szümrea ➢i¢anusa" tehát a „ rej•telmek szétmállanak az
eanber szeme előtt" felfedezéséb ől táplálkozik, ez az alapja költőd eszközei allakulásánaik is, ezzel magyarázható, hogy a húszas
évek derekán egész költ ő i fegyvertárát átrendezi, „sztirre.alistává" aiakí:tja.
Számozatt versemnek java ,már ;nem pusztán monológ-vers,
amely agy-egy ,életszenzáci б :körtll kristályosodott ki, hanem
mindinkább a belső monológ formáját kapja meg, s a versképek
felsorakoztatása már .a szürrealizmusra oly j еllercnző autorrnatizmust idézi meg: ia versfolyamat kvantumnјеlleget ök, s a keletkezeit a éseket ínár nem igyekszik éгΡtеlеmr nel töitem Іi be, a képek
között ,tátongó szakadékok fölé :nem épít értelemhidakat sem,
hanem szabadjára engedve a szürrealista „önkényt", figyemm.e
közénpa,г tjágba ,a képalkotás kerül, .az össze .nem illés síkja đnak
találkozisa. EYkkoniban hrrdetii tehát: „aki teremteni akar átlát a
falakon", s vallomása alapjában •képalkotási módját világítja
meg, mert így indul 'a „csuda" ostnoanána, mely is hétköznapi
élet .jelentéktelens ё geinék ra mélyén lappul meg. A Kassák-vers
ugyaniis ekkюх iban araár Ma szivnreafkzmus „v>em-apuropójának" Ilyen
követellmémygt is kiel1égítli, gazt, amely szerint egy leejtett zsebkendő is emeltyű je lehet a venské;p.ző désmek. S valóban: Kassák
verseiinek г ndításában ott munkál ez a szürrealista elv, ám mert
szürrea1 sta versr ől vzn szó, ezeknél az iirndításokn l még nem
lehat ,megá1lapoiduti, hiszen a Kassák-versnél az „út иége" bír
!- ilönös érdekkel, miután végigjártuk a versívet, émely alatt
képek líraii katasztrófai játszódtak le, hogy a zárlatmk lágyabb
r olljában szelídebb és •érzelmek borzolta tengeröböl várja az
olvasót, s jut a vers a „tisztaság medvébe", miként 48. számú
^°rsében meg Fis énekelte. Kassák verseink zárlatai, amelyek
І = aiságükkal ,tüntetnek, egyik legnagyobb eredménye .költ ői „fel'dezésetnek", s nemcsak az :indító kép révén el őállott fesztávolsag, a ,keletkezett két sík révén megszületett „reális-szürreáiis" dialektikája miatt. A modern magyar költészet új szenzibi,litása, éimdkenysége s ,kÉyplátása volt szii+let őben kitt, s nin
véletlenül azok, akik Kassák versiskoláját járták ki, ihletük
forrását épen itt találták meg.
A Kasuбk-vers képeli, amelyek a „lírai tkataklizma" robbané,s:aiként hatnak , ugyancsatk sziirігебЈбs képek , rs ,bennük az öszsze nem illés az, ml nyomban megragadja a figyelmet, különösen ha arra utalunk, hagy ezek a képek önmagukban puszta
konstataciók, s csupán bels ő erővonalaik ,poézise sugárzik. 48.
sг4mú vers:ében .például a v ег& ndító ,;tény" („Gerendákat támztani születtünk” ), ѕ a verszáz at ..líráiénak" íve alatt (..hallgasd a fényszekér vágtat") ilyen képkonstatáoiók аt találunk:
a kesely ű elejtette a fekete orsót
lakkdobozokból májusi énekszót építünk
a szomorúság nehézkes háziállat
néгnökök szerszámládájából megszületett a hajnal
clumíniummadarak ülnek a gerendákon

Mondanunk sem kell: ezek a képkonstatáciák önkörükön belül
ugyancsak a mélység gés magasság , a tárgyi világ és az emberi
tudat rejtettebb szférái ,kö гötti ellentétekb ől épültek, s mi több,
i,nr-nagukban egy-egy úij.abb vers magjai is. Plasztikusak és er ősen „kipiek" az ilyen kanstatáaiók, „er ős képek", s mint ilyenek
a szil~ ealdzrnus ismérveit munrnden téren kielégítik.
Kassák :kёІtйі alakulásának szempontjából a „tisztaság-képzet" kidolgozása és eluralkodása volt ennek a korszaknak végs ő
e ~ -eс1zrgt+nye, ezzel a gondolattal gazdagodva tér vissza Magyaros- 4n°a, rímmór tarsolyában a Tisztaság könyve cím ű művével,
amelyben kilombosodott szürrealizmusa nemcsak .a számozott
ve-sek újabb sorozatában mutatta meg magát, hanem próbát
tett a szürrealista novella .teren is (Prózák , 1925 ), s ml több,
јј'г m :r egy újabb, eddig csak hirdetett, de meg nem valósított
рn^ "аnl elszántságával már útban volt, hogy kilépjen a szürrеal»mus köréb ől is.
Kassák „điztaság"-képzete ugyanis már több mint a szürnna ~ i°asnusban megjelen ő „vágy" klfe~ jgezése: a Kassák-féle
konstruktivizmus gondolata üli diadalát ,itt má:r, s az derül ki,
hogy szürrealista periódusának világa mélyón már a konstriaktivizm"s rácsozata volt. A Tisztaság könyve bevezet őjgében ezért
írhatta, már:
..Szívünk körül kövek, állatok és növények virrasztanak. Elle^ ѕ éбгi, ik a mi legjobb baгátaink. gSemmiből sem lehet kikapcsc'.ó 1 i. egyszerűen félrevonulni — mert ami ,kivülünk van az
is bennünk van, mint a négyzetben a kör vagy fordítva. Ha valami újat felfedezünk, akkor önmagunkat fedeztük fel.
A művész mindig önmagából merít. A művész feneketlen

tenger, mint valami tiszta ablak néz föl a . mérhetetlen magasba.
A művvész egység s a :konstrukciók középpontja ... "
Kassák művészú pályájának tehát csak egyik szakasza volt
a .szürrealista jelleg ű, s innen is tovább haladt , hűtlenül az izmusokhoz , s hűem önmaga nyugtalanságaihoz. A.nnyfit azonban
megállapíthatunk, hogy az .eх pressrzlio г izmus mellett a szürrealizmus volt az a művészetú törekvés , amely йppen Kassák révén
vált е
e bаtárolб ег jйvё a modern magyar irodalomban, s mint
máskgr gés másutt is, els őként vállalta a 5zürrealista kalandot, s
ő volt az, aki mélyre menügllve +benne, új partok felé is elindult.
3.
A magyar szürrealizmus egyetlen jelent ősebb szervezkedési
kísérletét a D:okumen,tum című folyóirat jelzi, melyet Kassák indított meg, immár Budapesten, a magyar avantgarde harmadik
nemzedékének legtehetségesebb képviisel őivel: Illyés Gyulával,
Déuy 'Ilibonral, valamint Németh Andorral, aki már el őbb is,
még a 2 x 2 idején Kassák mellett állt.
Jelentősebb eredményt azonban obiban az öt számban, amely
megjelent, a folyóirat ;nem tudott felmutatni a szürrealista szervezkedés terén, s végeredményben a magyar avantgarde történetében általában ,is ez volt az utolsó lehet őség egy .ilyenfajta
kezdeményeгésre: a hazai .Irodalom :talaja addig sem kedvezett
a kísérletéknek s különösegn nem az .olyandknak, amelyek az
ember világának gyökeres ,át гendеzését szorgaknaztá;k, s Ilyen
volt a maga mód ~ jrán a szürrealizmus ;is, az emigráció pedig,
amely pl. .az expressziantsta-dadaista magyar úttörést feldajkálta, 1926 körül már felbomlott, s ,bécsi" formája is le'hetetlеnné vált. Nem véletlen, hogy a magyar emigránió szákhelyei
egyrészt nyugat felié tolódmak: Berlin és Párizs tirányába, másfelől az iгány Berlin—Moszkva tesz. Párizsban Tamkó Sirató
Károly dimenziončzmusában hullámzott •tovább az avantgarde
szellemének kezdeményez ő kedve, Moszkvában pedig a szoniaista realizmus jelezte a másik póluson a véget. N уiІ]vánvalóain a
magyar szürrealüzmusnak csupán szulektív feltételei voltak meg,
az ob;jektírvek hiányoztak, s képvisel ői már gnem tudtak úgy a
politikai mozgalmakhoz köt ődni irodalmi szürreahzmusukkal,
mint ahogy a franciák vagy a jugoszlávak. A magyar kommuvista .mozgalom éppen ekkoriban irodalomszemléletében egy merevebb magatartást •képviselt, éppen ezért :nemcsak Kassákat
érte heves bírálat, de a fenntatasok a mozgalomhoz kapcsolódó
József AгttпL t is éгtntették, s j:ellamz ő, hggy .a magyar szü гtt еalizmussal kapcsolatban felbukkanó tréi nevek a ;mozgalommal
szembeni felemás viszonyokat is jelzik, ѕ az sem véletlen, hogy
a szürrealista tö гgekvések tszocloidgiai ;spektruma éppen ezért közelről sem egynemű.
A Dokumentum, indulásakor, a Nyugattal szemben foglalt
állást, a Nyugattal, amellyel kapcsolatban lesz đgеzik, hogy „sem
farmájában, sem tanalmabor :nem lehet többé mintakép a fiatalság előtt", s mily paradoxon, hogy azok közül, akik ezt a nyilatkozatot аlбiгјiá'.k, nemsokára már a Nyugatban szerepelnek,
Illyés Gyula és Déry Tibor mellett maga Kassák Lajos is. Nehéz lenne azonban a Dokumentumot Begyoldalúan csak szüm ealista falубiratnak min ősíteni, legaláibis ami szerkeszt őjének, Kassáknak irányát jelenti, hiszen ő ekkor már a konstiruktiviztnus
apostola volt, aki az „épít ő tendenciákra" geѕküdött, s nem is
irodalmi folyóiratot akart csinalni, hanem „szociális látószögb ől
a mai világkép gkeresztлnetszetét" alkarja adni, s a lap Igy valóban a Mának volt a folytatója. A program, a fólyóirat Iránya
tehát konstruktivista volt, f ő munkatársainak írásai azonban a
szürrealizmus pegyében készülnek, akárcsak Kassáké is még nemrégiben. Szürrealista folyó,i.rattá tehát gels ősоnban Illyés Gyula és
Déry Tibor itt megjelent írásai tették a Dokumentumot, s nem
véletlen, kirogy •éppen ezek a hónapok iképezik miriclkett őji К
klasszikus szürrealista korszakát is, azt az •id' őszaikot, amikor
eiisősovban és mrindenakfelett sziinreallista „technikával " írnak,
es látásmódjuk is szürгeal2sztikus. S :ha még hozzájuk kapcsoIjuk Németh Andor, Nádass József és Zelkovits (kés őbb Zelk)
Zoltán műveit is, kiderül, hogy a magyar s гerzők a folyáiratban 'közölt írásainak zöme ,sz нггeađ ista iihletéat mutató, következésképpen .a Dokumentum :tónusa is ennek is mvozgaloennIak irodalmi eredményeit reflektálja, mind , a költeményekben, mind pedig az elmй leti írásokban, amelyek közül nem egy a magyar
sztrrealizmus fontos dokumentumai •közé ,tartozik, mint pl. Illyés
és Déry vallomása az „új költészetr ől", . amelyet ekkor szürrealista kб tiészetiként fognak fel els ősorban.
Németez Andor is az autentikus költészetet keresi, a költészetnek „igéző" és „idéző" nyelvét, amelyr ől — nagyon jellemző en — azt kényszerül megáblapitagni, hogy ,;grammatikába loxnbosod;att", s ma mar a „spontán mágikus szavaknak" is pusztán
az emléke .él „némely alig értett hagymmányból", miként azt
Konmentáг című tanulmányában kifejtette, egészen egyértelműen a szürrealizmusnak a „prelogikus" iránt megmutatkozott
érdeklődése s ellengében, s ennek ihleđében állírtjai „A modern
költő olyan kultusziak .a papija, ,amelyben nem hisz; cselekvésednek értelmét nem tudja. A mise, amist cereib гál', csak dekoratív,
a kehely, amit az ajkhoz emel, üres. Aranyba vesz ő; ezüstbe
és brokátba öltözik és gyakran pll У!iant fel az égre De égen és
főlldön, kívüle és önmagában nem talál a természet elvont törvényénél egyebet..." Ugyanakkor azt is kimutatja, hagy ez a
raaionaІlizálódá.s formális természetű csupán, s így jut el, e formalizmus meghaladásának ösztönzéseként a szürrealizmusig mind
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elméletbarn, mind pering költői ,gyakorlatában, melyb ől olyan szöveget emelhetiink ;ki, mint amilyen az Euxydice xítba az alvilág
fellé cinű automatikus textusa, vagy a Fekete csillag, illetve A
szélién behadtva című költeményei. Németh Andor í гбsan jellegzetesen „sztжтeábe" alkotasák, s a szilrreaiiztnus formai és technikai jelgyednek szellarnében készültek, ismérveit szinte maradéktalanul ku is elégítiik, s els ősorban éppen ebb ől a szempontból
énd'emeknek figyeknet ; hiszen .többek között a modexm magyar
monológ-vers készült az ilyen tkísérletekben. E hosszabb szöveg
két részletéivel idézztik fel tehát Németh Andor automatizmusбt:
„. . . itt nem :történt semmi isztok .az asztal mellett én legyek
a Caee ~ andл a begyek a poblaxak apján a bar söbéіt és saиanyú senkinek nem kell az édesség most .a sötétség orája következik a
teljes elbomuiás ideje amikor a légy felrepül itt van Eurydice
kisütött aranyfürt hajával minden szálát külön sknitották menynyi kéz jár a feje körül dongó uj(j.ak az ujrj•alk sodró mozdulatai
egy kis dohány lehull a földre ml a maradékot isszuk meg a
poharak і aл t kiszedive la ]legyeket ez a ;legyez ő a háttérben kínai sáxlkányokkal a pokol kapnsit őrzik három párhuzamos vonalban .. .
... miaidenkd ül az asztal el őtt isztok itt vagy Aladár itt
vagyok Béla .a nap megrázza fejét huszonnégyet számol még
minden ugyanaz a kalauz meghúzza a zsineget a csörömpölés
megündiul a vízesés robog a hallatta5kocsd úszik az emberi sors
közepén a arazsák a szegf űik és a nefelejtsek marokkal szóorva
tiIt јбban d'e a kocsis nem 61 meg az ajakai között virággal csördit és ebibe belenyugodtunk valamint -én is Eurydice haxnndnehét
év há om nap .de .ez volt a legszönnyúbb a sötétben a faburkolat alatt fölöttem hömpölyögtek a járm űvek de a boldog tömegeik makor Biéxiiot el őszór repült Budapesten ki gondolta volna, hagy a jogéhe zuhan le és a hordók felett kering mint a
denevér . "
Németh Andort a magyar hoda Іюsвtёгtёnеtiгбѕ nem költőként tangja számon, hiszen munkásságának a java regény és
tanulmány, ám a magyar avantgarde folyóirataiban olyan verseit
is olvaehatij.uk, amelyek a magyar szürrealista költészet •antológiájában nyilvánvalóan helyet érdemelnek, s nemcsak kuriózun~jе1 еgu{k amiatt. Nem volt ugyan költő, de a ezürreal zrnus
óbresztgette .benne a „költ őit", s éгzékenysége az irányzat iskoladarabjánaik számító körtemenyek megíirására is ihlette. Tünetvers az övé tehát, s azt láthatjuk meg, hogy a szürrealista versés látástechnika ixieroiája milyen magasra tudta emelni, hiszen
itt a telh•etség, a .költ ői alkat röpítő ereje szinte be sem kapcsoládatt. Fekete csillag című versének nyitányát idézzük:
Ez hát кΡt ltehén Chagall jégszínű tehene
Akiket egyiptomi József állmában megszámolt egy a hét

tehenek közül
A vágyakozások neg-megszakadó hópihetehene
~ A hóvihar csalogató mesemonstrumát mondom
A tehenet
Szép csülkén fekete folt volt halvány homlokán roppant
(fekete csillag
A vihar erősödik de azért jön megy jön

Dehogy távolodik egészen határozottan közeledik
Nem ,látodrjól mert a fehér fehérrel keverve fehér
Azért ő mégis jön jön
Mindig is jött mindig útban van sohasem állapodik meg
Ha a fehérség forog lant mondjátok hózivatar dühöng
Ha a ffehérség )elcsendesedik azt mondjátok tehén
‚re mi mondjuk a tehenet...
Nádas József a legh űségesebb Kassák-tam іtványok közé tartozott. Aikkor csatlakozott a magyar avantgarde--hoz, amikor az
expresszionista karszakát Ielte, majd ott volt, amikor már a Ma
a szüгrealisztikusabb szépirodalmat nos publikálni kezdte, s nem
kis mértékben éppen Kassák hatására, Nádas József versei a
Dokumentumban már egyértelmű em. sziimrealista vonatkozásúak,
e poetika szellemét követik. Az asszociá сцбk szabad és egészen
kötetlen kezelése révén Nádas kétségtelen költ ői hatásokat tud
előállitani, s mi több: neki is sikerül a ,,jeiantáktelen" témákból a ibennük addig :rejtetten létez ő költőiséget kicsalnia, a részletb ől az egésznek, a kö г képnek az illúzióját kibontani. A Dokumentum anyagának egyik legjobb versét .éppen ő írta:
APRILIs {HAT
háromszor próbálkoztam végre elérkeztem egy zöld lovas elállta
utam a fák ellenszegültek, mi baj történhetett még?
a lámpa ialatt a vendéglő különszobájában játéknak dobtalak fel
szívnek hullottál vissza, most itt vagyunk.
de voltak mások is a faluban , akik beszélni akartak a ké гlelés
hiába volt , a téli szem csütörtök délután barna ruháját fel
véve .kopogtatott iaZ ajtón. ő hallgatott de hallottam amint
az ajtó nгögött ismétli kerülj beljebb várfalak. ahogy az
ajtót betette egy madár jött felette. világos szárnyú madár
kinek hajléka nincs. a vízkereszt előtti napon hordja össze
éjszakára ka gallyakat. a téli ►szem éš is zöld szín ű •egymás
mellett voltak középen a madár. világos szárnyai alá vette
őket. -

én férfi vagyok és ye гber. életedbe léptem és megzavartalak.
. minden olyan hirtélen jött. baráíaimmal ezekről nem
beszélek.
a lépéseket miket el őre teszünk soha senki el nem tö гölheti.
lemosni senki se fogja а színeket mik megteremt ődtek arcodon. az új b őrt Amit kaptál életed végéig nem vetheted le.
s javainkat se veheti el.
hunnak emberek kik a dolgok értelmét és értékét sohase fogják
megtanulni. nni tudjuk életünket, ülj le, nézz rám és ne
beszélj.
eső esik. házad ¢ város másik végében.
éreztem melleid ízét láttam ágyadat törvényeink egymás elé
vezettek.
éjjel melletted ülök látom amint jön és távozik belőled az élet.
arcodon mosoly világít.
nálad vagyok.
Nem „izmnseos" modgráént érdekes .pusztán Fez a Nádas-vers:
nemcsak kiilsősбgeiben, hanem költői; бge mélyebb rétegeiben is
szürrealista tud már lenni, költdileg tudja alkalmazni a „nem
vétkezem magam .ellen" gondolatát, s ha vi4ФΡamásnyira is, de
versedben valábaln , гnegnyíl.ak" azok a ,;keser ű és mély ku`tak", nnnelyeket emleget.
S ez vonatkozik az induló Zelkivits-Zelk Zoltanra is, aki
Kassák költői 'iskolájában nevelodött, s Iki eresen Kassák hatása
alatt is álllгt. Útja fazonban eltávollodatt mind IĐassйkétól, mind
pedig a magyar szürrealista költészetét ől, függetlenül attól, hogy
a szürrealista kaland nála sem múlt el nyomtalanul. Szümrealisztikos versei, melyeket az ex .resszi бk halvány míгXja is befut, a
magyar szUiaигеalianius egy imagi,nániuis кΡantalógiáliiáhan föltétlenül
helyet kémiek. tZelí'tő{in Ii dézziik Ібъеіуemю című versét, amelyben az „egyedid vagyok" go dolatának asszociá оiбs sugarát
mérte ki:
Ezek a némaság nnaáarai

párákban húzódtak a felh ők közé ezen a hideg éjjelen
kikezdték 'a holdat
a hegy bástyái mögött a hold vére csurog ezek a hullámok
a mozdulatlan fal körül
a fuldokЈló kiáltás ahogy elmerül karjai között.
S az árnyékok hosszú rocessziója a szélb ől kigöndörödő
erdők tejszagú emlékeim egy halott lány
s arcom az ablak rámájában
hiába kísért meg ez az óra!

Egyedül vagyok
lomha mozdulatok nyujtóznak bel őlem.
Fel lehetne sorakoztatni azokat a költ őket is, akik, mint
minden mozgalom és kísérlet esetében, a nagyobb tehetségek
asztálárál lehullott morzsákból éltek, tehát a Dokumentum körül
csoportosultak hainmadik-negyedik vonalát: Kxiistáf Káraly, Pan
Imre, Szegi Pál verseit idrhetnénlk — annak bizonyítására, hogy
a magyar sztivrealztxxus vízszintes terjies гJkedése is lejátszódott.
Tény azonban, hagy az elveknek :és az irodalmi gyakorlatnak itt is felfedezhet ő az az ellentmondása, amely a többii izmust is jellemezte, ti. az, hogy xnésdben kevesebb, részben ,több
valósult meg abból, amit az elvi progilamok és nyilatkozatok
meghirdettek. HIába szögezte le a Dokumentum egyik cikke a
tételt: „Sunt laerimae remim" — azaz, hagy „a dolgok lelkéről,
az önálló életű .tárgyak életérő l van itt szó", tehát „tárgyakról,
szubsztanciákról, melyek az ember nélkül is befejezettek, egészek, önálláak és élnek" — kapcsolatban a szürrealista „tárgy"
gondolatával, de már a Kassák kоnstruktivitixnusának „anyagelvű ségéivel" is gazdagodottan. Kassák „tisztaság-.képzetének"
panomámárja is megjelenik itt, túknutatva magán a m űvészen és
gyakorlatán, amikor a következ ő gondolatokat hrdeti: „... a
tárgyaknak, jelenségeknzk, szubsztanciáknak fiktív, hamis eszményШségektői nem beáályásolt szerepe kezd ődik most a művészetben, tudományban, technikai trémen. A .szín, a fény, a mozgás, az anyag az emberi gondolkodás tedkus voltától függetlenül
önálló létet kezd. Felszabadul. A tiszta, önmagát jelent ő 'idegen
értelmeket nem vnsel б szubsztandiák aktív, faltotó kora jön. Az
önmagát adó, saját törvényed, saját etikája szerint alakuló és
alakított festészet, építészet, technika, irodalom, színpad, film
komát éljük." A magyar szikmdalhzmus gyakorlata nyilvánvalóan
magáévá tenni ezt a garda atat nem tudta, bár költ ői következnaényeável számolt, s ez végs ő fokon annak a jele, hogy a szürnealiznws gyakorlatánál állapodott meg, s gyakorlati szinten maradt — nem függetlenül attól, hogy mozgalommá sem tudott
alakulni. A Dokumentum közölte szépdrodlalnld anyag java is csak
a szünrealis•ta költ ői „technika" elemeinek felhasználásáról vall,
de nem tudja рrezentálx іі, (hogy ,ezt a .gyakorlatot a szürrealista
elmélet 'valamely foa ігnбj+a is átjáta volna.
A Dokumentum tehát nem a csúcsra futást dokumentál tja,
bár a Ma mбr 1923 óta szürrealista szövegeket is közölt, s mitudinkбbb ennek az izmusnak a jegyeit mutatta. Gyakorlati sziirrealizmus'a van tehát els đsoirban, bár azok az elmeied indítékok,
amelyeket megmutatott, ugyancsak j еlentđséggel bírnak, ismét
csak a költőiségről alkotott feldoigáѕokkal kapgsola'bbam.
(Folytatjuk)
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Az

Ёjszakák és hajnalok ii;,ји, „adys"

po~tájla, az Optimisták szabadika!т тиvész-asztal1támsaságá пnak" Báti Józsii,j!a a
diilágihábarní befe(јегеве napján úgy érzk,
magjött az élet — mellyel ailinos n11 Đt kezdenfl. Azzal, hogy Bátk há Љat fordít a poros
„iszalad királyd vánasnaik" és a porbód kitörrilk nem фwdó „művész-+а!s лtaltársaságда -иidéki énte]гniségliek vl,dékkes dekadenckájának, а ,~rrnin!dent betakaró boros
észak,álknaik", 1а „leykk szenivedések" fölötti
шlnlpro;diulgtív léjelgésnel, glieeses s"ohaijitozásna!k — ezzel nemasak az é1еtte szakít,
amellyel ntnos гnli!t kezdeni, hanem sajá't
hazátlarnság!ának passzív elvtselásével' is:
Pestre megy, a fornadalmasоdó иárosba,
ahod iráta1ál élete íLj, iaz előibbшvel sze¢nben
iternnékeny közegére, ! а !rxagуon fia!ta1 és
nnagyom 1elles tíj dolgolra јКбѕzшбК optđ-

b®snyák istván

Bátiék neivetése mögött ugyanaz a. rendísthetetyen аrxeggyőződéis, ugyanaz a magabiztos, valáság•да1 gyermekien önfeledt rerény nyugszik, mint Cinner Erzsi báp,os
еlszálá!sla mögкitt, hogy rtiaJd reg]átijul —
mi láttjuk meg, a rai riemzedék, s nem az
nдtákor —, lesz-e a koanгnun!izm,u!sban 1иlön n'ó,kéxidés. Nem három иéletlenül azonas fe1£ogiású ember, hanem egy egész
memmedélk :szól a nev+e!tésből, egy optknmista
generáckó boldog iцliízliája, hogy ez az
agész nuai táirsadalom, mely a vfi:lágháború
1klitö!rése áta folyamatosan haldb,klik, 1а !rtyatváпlként fog összemoskadrш napokon, he-

nxista nemzedékére.

Еиие1 az eröteljes •épésse az Ёjszakák . .. iróJia elő!tt lehetőség nyílik első :kötete fülledt, myomasztó légtkö гérxe.k feloldásárla, .а „szűk börtölnöm: a iVIagam" fe1dtörésére s ezáiltal ia ikívüil 6116 .hazátlanságáirvak megs•züntet,ésére. Az új kderiyezetben etölltött, mlaptárllag rövid, di embertleg iannál ,gazdagabb és viharesab,b é1et,
melyetS'nrnkó—Báti részt иavőkánt és
ugyarnakkar s гeanlél"ókéantt — jegyzetifüzettel a.zsebében — 61 áit, а későbbi éleitút
táиlatábó.l egyféle lísénlelnelk bizonyul:
kilóphet,e 1az értekriségi iimdiиi,duum önmag'a;bó1?
Az doptimisták farrongó társasá:ga, mely
az iifjul „edys" iköltő másio!k tltánk nosztalgká;j.ának valás, tá п gy;a!t адо közegévé váд'ik, rég egy szempontból nagyon fonhos
tányező,j+e lesz az egész kés őbbk &nkók
életíutnak: a nemzedék törtéтiielml бllúzi•о -

ја, életrád(ј1а, ernberti enényei és szellemi—
etikai kor,látozottsága, tnagikus sorsa: az
egyetemes emiberli иilág felserjlett lehet ősége is е lehetőség gyom szerte£aszlása, a
n'a!i;vlaln szép paétikus орн!imizmus „valóság" álltali megcsú£olása — mindez szembetűnnően ikihat Sdnkó pályájára, személyk
és alkoták иoirnaCkozásibian egyaránt.

az
optimi

tk
nemze
déke

1. A ,naivan szép, poétikug illúzió
„Vannak idl1úziók, melyelv nemcsak
hogy nerci kiseb:bitik a történelmi személyiségek nagyságát, hanem alkotó elemei, s ami még fontosabb, éppenskggel
feltételei e nagyságnak. Vannak illúziók,
melyek a történelmi igazságot mélyebben fejezik ki miniden filiszteri józanságnői (...) A pillanatnyi illúziók, melyek a proletariátus iigyéne'k elkeriilhetetlen gy őzelmébe vetett hitb đl erednek,
a nagy forradalmároknál e gy ő zelem ki-

vívásához sziikséges alkotói er őt képviseli,k."
(E. ;3 nko: O Rosi Luxemburg)

Az Optimistákban gyakoriak az olyan
naiv s r!laivitásukban pogtkkus helyzetek,
melyek .a .későbbk események, a Tanбcsköztársaság bukása és az álltalános európai
pnoletáгfonmadalonn :elmaradása távlatából
tragikus naivitásnak bizonyulnak, egy
nemzedélk gyerekien szép hitének, melyet a „Történelem" megasúfol, kifiguráz.
Ülnek például a szenvedélyes Jöv ővárók
h o!rner Eгzslk hadseregszállítással meggazdagodortt apij árnak vIlláј óban, s j!nduló
koromuni;sta falyáiratunk els ő számát viitatjгálk; •kész már a szám terve, amikor
Bátli, is társaság új tagja felteszi a .kérdést,
elem kellene-e egy iolyan rovat is, rely
közvetlenül is іnuи kásnőkanek íródna, és
sa!jiátos problémáik tárgyalásával igyekezne őkeit meg!nyeenii da mozgalomnak — de
Cinper Erzsi hevesen ttiltakazki: Nem kell
külön n&oviat, 'az ilyen különbségt еvи s
férfi és nőm,unkás között a femini,siták
idealógliájára emlékeztet ... Azonban Lányi, a költő, helyesli ,az ötletet: is miurnkásnőnek ma elsősorban ment munkásm.őnsk
vannak súlyos szóплáten!n]iivalóii, mint pl. az
alacsonyabb munkabérek, az anyavédeearl
stb., s ugyanágy vé!nkedik a „nyurga, kićsit pö!khendd" Sdankaddk fis: nemcsak a kapitalizmusban létezik :külön munkásnőkérdés, de még a koirnmuniista ttársa!dalomban Is lenni fog... S enne Crimner Erzsib ől
spontánul kibuggyan iaz egész nemzedé-

miért nem fenem a bđrönmbe a bankban,
s miért nem mézek legalább most már
valami biztos egsiazteucia után.
Mind .a hámian nevettek a szón: biztos
egzisztencia. Biztos egziszteneia! „

kére roily jellmnző naiv, ,pagtikws optimizmus, a:gondltalan lilt, hogy a loanan!unizrus nem vtalaani elvont ábránd, hanem
val:ósáig, rely itt van, maholnap megérkezik, s nemcsak Budapestre, hanem a nlagybeteg rkapvtalü:staa Európa s álltalában az
egész ago!11i;zálló régli. ппilág valamennyi f őиΡárosáьa; ik zеІlіІnёk, agész nemzedéke szárára a legközelebbi mdőn beül elérhetőnek erezve adz új, 1оп!runista tбrsadalm•at, mely aYili!nden vШtánád mérvadóbban
fogja etldö!nteni, megszíámi>lk-e a 1ü1ön поkérdqs vagy sem, liner Erzsi lcndvágj;a a
maga egyszerű, nalilиan szép ре!rdön!tő ér-

vét:

„Majd meglátjuk!"
S nem mentes a poértvkus !bá'j'tód az a Jelenet •sem, laanikor Lénáit ra púpos Kovács
elvtársról mesél Bábnak és Lányinak, s
ez utóbbi közli, hogy Kovács alighanem
ösazeköttetésben van az oroszokkal, mámis
szегvе t a kar lл аnul sták ragyarországi
pártđát, a iazt állirtljia, .a német banácsköztá!rsaság !kikiáltása legkés őibb tizenkilenc
januáirtj бra esedékes:
Orillet! — kapott ѕ fejéhez Lénárt —, s a falsségam naphosszat pr otdkaióést kiliincsel, hogy tanári kinevezést kapjon! Még mindig vannak emberek, akik nem látják, hogy ... — s egy
széles gesztussal fejezte be.

— Nekem is — besтkilte Lányi — szegény apám ma tett szenцehányást .. .

teken, legkésбbib hónnapakan belül, s ami
helydébe jön, raaxnlak löze se Lesz semTrili:bem
a m!as!taniihaz, az niimndenmestiil új, s: ha nem
is panad'xosom'xan gazdag, di emherr!i,en tiszta lesz, Augiasz iistállкíіјtait aгégre •tökéletesen ikilÚakarítJ бk.
E közös dremény igézet"ebеnl• ez ra nemzedék ílgy éli intenziv élatiét, mintha csak
röpke áitjláróiban lenne ;az iartálatos tegnap
és a szépsчégei,s Holmlap között, megvetésse,
та!r-már számlalkozó megvetéssel néz mudini létező re, az iito]sdt vónagló !társacUalom min!den íroltt és uratlan nor зn jára,
szo;káisára, hagyarná!nyáir:a és emberhez
nem méltó viszonyaira. A rr!iinidenestül иј
és •emberséges Jöv ő гnámorábam •a szkepszis legenyhébb válfalja is idegen t'óliik, az
6 meggyőződésiik szerint ,a közös remények törvényszer űen fognak valóra vбln•i,
mert a vIlágforradalom lirobbaná са és
te!lpes győze]¢пе történelmi szükségszer ű-

ség. 1'Alindez, ami a f,elltgticil• hittik szerint
lehetséges, az pbJektíive Is lehetsé.ges, s
mdinda.z, • anti a ihit szerint iixmacianális, az
számitxkr,a ténylegeisen is iaz; min!t ahogy
B+át!i
ar — a pesti proli j:eleulttős részének forrad lom iix+á!ntk tényleges közömbössége е1lerxére — dnenidületlenii!1 hisz abban, hogy
leihetatlјen egyetlen Olyan pralgtár is, akit
ne lehetne osztályönl!udatos gondolkodásra
bí!rnfl, csak nvegfelel ő agitáGanok kelyenek,
akik képesek a, hazugsiág,ak gúzsábál 1đi.szabaidíttani a munkás elemen!tári,s osztáilyösгtönét, rely nnegirnutarf ~jia neki, Inal az
elenság, n>,dlyett urtnli kell — úgy az optiml!sták például iafbban is s гilárdan h:'vsznik,
bogy ia vörös Budapest ke.11lős iközepén 1еhetetienség az, hogy иalamiféle diiáko;k
eillernforralda]rni teи ékenységet folytassanak, „l;bredő Magyarok" jefigéпгel nemzeti
megúljhodá:st, zslídиpüfö.11ésrt és egy szép kis
úíj hábdorílt h!irdessenek a területi integritáséxlt; is ha mádr edz i az 6 szlklárd hiitük suetint lehetetlen, ',a плaló.ságban is raliinak kell
lennie, s ilyen rémhimelkel, „ilyen konimi hums dolgokkal mrean jön manapság komoly
emlber" . . .
Nem fo!гтаКlаФтат az, aki nem realista,
aki illlúziák és tutápiák pegyében, olyan remények mámtorában 6], melyek megvalósulása valaüYxiképp már aidva ne volna a
rneiglevő 'valáságbian — s mean forrada]már
az, .akinek nincsen:e!k ilyen „ эirлeális" reandénye;i is.
„Nem érzelmekr ől van szó, az бrzalxnekben, dsmét] егп, egyek vnmgyusik, hanem arró1 van szó, hogy axe menji.inik fejjel ,a falfok, mert betörik a fejiink, ikiirlönösen ha
olyan lendületesen, lelkesen megyünk neki, m,i¢xt anxidyen lelkes itt egypár fiatal
elvtáms. (...) Nagyon komoly dalográl van
itt szó, a legnagyobb иeszélyről, arról,
hogy túlbeósi9Đ íjшk ia sa,ját

erőnket, és

hogy lebecsüljiik azt, amit áldozatos hairoak пa:tán elértiiailk. (...) Aki ajkait marhol, keveset fog" — prédlikál;j,a az Opti-

misták szocdem elnök elvtársa, a magyar
іви.іmnјkásság „régk, ki,pmóbál гt harcosa" a Tamácslözt•ársaság el őes!téjén, s' 'az gpitimvstá1 dke!v'ésbé „ ~reá]1is", leivésbé „megfontolt"
forrada.lm:i lelkességte mellett ez medd ő
fi.liszteaii józaalság, Jellegzetes szoGiáld.e
miolrlata maszlag.
Az орtmmásták
'
sarsának azonban еррет
az a tragikus paradóacona, hogy forradlainxi
-
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belülг 6igenns ,száműtanak enne a foamadlailounra, mert iaz enne való szální;tás. kitelezI ta matr ~oLs ta smámána, ha fennáll ,a foralaldalmi helyzet. S hegy fen гnáll, ,azt a fi
olyainnyiina 1]Iellemző iobdlelktív elemzéssel, a
meálliLs llényik számbia!viétlelével bL ~oryд tjia:
„ . . . ;belkgveгtkemettt -e a valu5figban a formaidtarimni helyzet vagy sem' ( ) Erire a
dr,énd>ésre gszdg tények feltelnek: az
áhínség és pusztulás, ammt a háború mindletnёtt еlőidézett, for,xtada đhni helyzetelt iident. Enne a kiérdésne palirtiik!afl ,tényak is
adnak vái71asat: mIx 1915-t61 kezdve világosan meigmwtaiYkozott miiimdem iországban
ra régL, elkioa+h.adt szooiialkita ;pántok szakiadásrátnak folyamata, a pooletariltus tömegeinek eltávolodása ia szo'oiIIlovtinlsfla vezéreiktől hallfalé, a forradalmi ie6zrnék és
haxvgullartiolk, . Га forradalmi vezérek felé. (...)
Most peldűg, 1 9: 1 8 iolkttáber viágén ia forradalom m Eurápa országaiin;ak egész s orában
mPndemkd szeme láUtáma és igen gyorsan
fejLődi,k. Nemiesak ez IlilalInos európatL,
hanem a pnoletár ivi.lálgtцunxr ад:адlот .s rr.čmldnyá(jiunk szeme il'alttára ár,lelő dik.
Amiikor itehlát laz Optimisták Stefin e1vtgámмa ;a fellиetődčitt tkéпrdésre all feleli, 6
nem jásolJja; hanem ibebi izanyí,t;ia, hogy a
ter.nnel'ési NiedhnLka nvai fgj Фettttsége mel7ett
a kapitalizmus' fennrcniaraldása 1elhetetlen,
mert a ttenmeФés,i еsmközök jelenlegi fej1 еrtlbsége szélttnahЬamtja iaz inidIv5dua'i' гsztiik1a Y,eemeliéls Itóvábbš liehelt ősiég.ét Is szüikslége.,м sé illan a lgoillektarv rtentnelIsii módra
v'a1b áttкrlést - iakkor nem tesz mást, mint
kqvetkezeilеsіеn finiáeгцуmeltáltjia ta mtarxivzimus
ltöbb évltiizedles, akklarfiban véigiképp beiteljtesiilőiaek 1lárfrszó ptnognó.zi,srá ~t, vagyis nem
"4

tesz máFt, cslalk ! azt, iamit Lenlirn

marxista

köteles'ségnek tart: szImJt az euráp i forDRAGAN LUBARDA: RAJZ

reményeí!kkel szercnben. a „Törbérlelem"
ennek a maszlatgnlalk,. ennek a filiszteri „ј ózan látásnak" cad Igazat. A Tan'acsköztársaság bukál ~ a !bávlatátból ez az ellenfonmaclálmi szocdem „ménslékletesség" •démlan;iiknaus ,práféaióпnak, а „Történelem" előnevetíúestt sáltám п kátriiröпrnéтnelk bizonyul, amely
>az iaptiпnnstáik feltlaétlleni httán, fonradalmi теmёnyn iknдnoog. S asaknagy,an, a bukás
ttávlalbábál е nneanzeidék poátiktls optimiizmusa ,tíllzott, тах-már fe1e1őt1en magabiztossá gtvak, megengedhetetlen hiszékenycségneik ttink — olyan „ftnílzott", „fele]őtlen", „megengedhetetlen" bIlinek,
amely emberfelgtti eгőfeszíbésekre, s vёgiil
Is az egész európai reakctiáv.al szemben
győzelemxte lcépesirfrette a lenInI Oiktóber
fonпadlallhnásralit.
Bá tiék n anпnan: szép optisnizmusának tragtki.ussá vállásкát plalLtiikaL jázJan látásukon
kí v üli ttényezőlk okozták, közös гетеnye'nk, feliэétlen hlitiik vlaszljI&.a fordulá ~ ai тет, ramróll tian,úsikadiik els ősoгbam, hogy frnrnad,alinni шdcNkrtől meglepet!t, foirnadaleli köve telm,én,yekre és helyzetekre fel nem ,ké гsziilt", , њ nagyon is
Lfjú" nemzedék vlalt az gvdké 1, hanem ,arго1, hogy őket ás, iakárcsak Európa többi
bпlkott fonnaidalmániak nemzedékét, eserbeehagyta az emberiség legjoibbja,Lnak
дtöbb élvф`Lzqdes tldealógLája, a mairxlzrnus
tu;dorгnányos progmamya — ugyanaz га forrraгlallmii pnlogram, melynek tkövetése sévén ;az Októlber haгicosaL, ,a történelemben
először, győzelemr.e vitték . а szocIalIsta
ferradalm(a1t.
2. Akiket cserbenhagyott a marxista
objektív szükségszer ű ség
„I-La as Oiktáber wtáni els ő hбnaрokban
sok naiv einber olyan egyiigy ű _ volt és

azt butte, hogy a proletariátus dtktatúrája holmi átmeneti véletlen dolog, ma

— ma még a mensevtkeknek és eazenгknek us meg 1veu érteniök, hogy az
valami törvényszeтű abban a harcban,
mely a¢ agész riaxnzеatközi burzsoázia táma1ásaim szemben tolytik."
(Lentin, .1919. március 23-án)

Amliiki г az Optimisták St®in, elvtársa, az
nnduló kommunista folyóirat főszerkesztőjie az egyik munkatárs 'k ёndésiére, hogy

nem ttíll -olptimiszttik ~us -e a vjlágforradalgm
k'.гtönését a .legközelebibii h apiekna jósel>niL, magabizto6lan kijcelenti: о nem јоsollljia, hanem bebбzanyítjia a kapitalizmus
tmvábbú fen,nmamad "asának lehetetlen;ségét
— alkkor nem а111цн semmI eredetIt, о csak
amt •á:Llíltjia, ,amint 1918-19 чbет. Еигора valamennyi mairкi>sttápa állűфott.
A fizenkjleaiees
ra 1kapi.taliтmlus szüktségsrгerü felbюmláiscába vitett magaibimtos hWtélt iaz 1 а marxд,..sta felfeKlezés é]Лierti, hogy — mint Marx Lrta Weydemeyerh,ez kőzilsmemt llevelében — iaz eszáálybare szükségképpen a pmoleitaai,áttus
dlkbatúmához vezet. Amliáta közisniealtté,
alapvető marxIsta iitgaгвággkí vált a fudiományos szoojiaJlliznbus megalapazóinak fe1ismerése, hogy a termeloerők a fedđгődés

bizotnyos fokán ellentm дandásba jtutцlak a
meglevő ibenmielési v56zonyokkail, az.a z a
tbullaćjidonlvqpsmonyк>;1dka1, melyek a további
froedlődés bó,klyófivá vál1тnak, s bogy minden
tátnsadalloгm, igy a polgáni itánsada]1от terте] оеавоп Is miegtenemtiik egyúttal i azokat
az anylagü feltétel;eket, melyek ennek az
ellentétгnek ra fedlaldásához sziikség.esek, 2 a
kapГцtali6щa lteniт>,elésn .mád pedig, mely ra
lakosság lvaгhaгlmtas ttк>,bbségét egyre jobban
pпtoФetaa'izáljia, ugyaяinlak іёtnehozza azt a
szt.ubijektív, embert ,еmőt, mely larra rkélnyszerii9, bogy megdöntse ezt a itenmеlёѕ i
mádbt, . bintakь a vegye iaz államhatalmat
еá áФlamosítsa a ltermelésfi eszközöket3 —
sпni "a,ta ez köztudornásúvá vált, miinкlen
marlelstának és fi d аіоmаzеіwеzбnеk az
lett az eltsődlegels feladata, bogy figyelje,
elemezze az adott Itermel őerők é1s lennelIst tvliiszon.yok eiLllemrtanondásántak méreteiit,
viadlamvnit a pnaleljarnálтuis kénysткa íí forradalmasoclásának előrebialadoitts'agátt, mert
asiák fez 1az еlemzés döinthetL ii, megvannak-e a fonnadallam kiraibbantIsInak tényleges felttétealed.
1918-19-Iben, mint cahogy ezt maga Le-

n'nn álla,pí,tatba meg, an egyetemes forradalomnak e két alapleltjIitele bdztosItva
volrt. Kautaky václjána, hogy a balsievik
taktfІsa bilbás, mert megbaltárazatt id őre
wiáпtjia ;az európal fonnatdaUoun örését, Lenбin azt vIlasnoIja, ők nem ineghatározott
Időpontbban, de töbhé-ikevésbё közelп időn

radalomra, mert Еетпаl2 га fornadlalimL helyzet. SteLn elivrtáms;bál ezek szerint nem a
személyes: utópia, hanem a mamrxlznius oealiizmusa szól, az a gyiakoirlati tényeken
ailapiuló elaniéliet, mely az olpttfimIsiYáik n мг•v
bite, glen;dta]1an oiptiimtvzmusla mögött

reális

dцáitltiérkénit Ill, és jogos remiényt, alapos
magabintos;ságot kölcsёnpz számukra.

E jpgs gеmбnуеk legkifejiezettebib megsz'állloftrtija az чópliimшsltálk nemzedékének ta7tán legoptimistljhhjia, maga Kun B,éla volt.
Amikor ez ,a rendlíthetetlen bültű ember, a
töirtéпnelexnasimiálás poqtág;a az 1918. febmuár
1 -ti Pravdígbatn népmúesékre emilákeztet ő bájos nali,vitás'rya1 jásoд,jla meg a vriingfonnadalom hamari fer>ilángolását, s ő,t még tertje désénetk limányá{t Is megbatárazz,a — „Ukгra{jna, FinnorszIg, Lengyelotrts;zág, 1Vfiagyaromrszág., Auisztnila — megannyi állomás a
prolleftárforna1c1a1 и»т lдijján. (. . ,) Útjának kLmnldu.lópomtijia — Oroszország:
Innen
An.usztxtiia — Magyarországlon keresstttl. vezet OlaszlorsZIIgha, majd gy őze]met arat a
fiatal, aktív iLmlperyallLZmus orszáigaiiban,
Nércnetiomszágban é1s vбgiil diadalra jut a
piarazita iállamlolkban, a rothadt bunzsіá
rendszer, ,a régi impettlialinmos onszágalLban: Angllilában бs Flnatnalaiotnszág:ba гn"5 —
akkcr poét?klus 0 lzmiusa mellett arról
ta reális чsz,áпníіtásrál Is ilamisIgot tesz, теlyet Leniln 161 6 v múlva !köttelezővé ny111 váníit minden: marxista iszárnár.a. S Kun
Bél'ából ugyancsak a poéta, di ugyanakkor ia gyakorlati fonnadlal!тах Is szó4, amikor ггдбу 1919. júnliuis 7-бт Is ;avval huzdítí171a Budapest ,proleфárlképvLSelőiіit a kitartáisr,a, a nemzetközL proiletámfoinradallnm segíttségéneik kfivárására. hogy „mindenniaip több és több jelét dlátijltik annak,
bogy ia nemtietk;özi proletáтűonradialaмn,
amelyre srátailapo¢tnik a magunk ј 'övettvdőjiéгt, nem volt esalás, niem volt humbug, hanem egy iobpekttív tényekből szárrnlazó
6miilkségLGZerűsélg" 6

A beköиeгtkezett káitasztrőfa távLaгtábál
Kun Bié111a, a jellegzetes optimista reális
límizirnusia rlutóp!LSZtiktus t1'пnizmusnak, a világ»

forradalom i!tilrésénelk marxista jásira,ta
}iuszdaa fanfazm;agártiáinlak, dmagikus áb гándxnalk bizonyul — olyam „ábrándnak",
amelynek mneglvalósíфlnaitó.ságába vgtettt .hit
atгnra ;kб p:esíttette ' Leninéket, hogy hatalmas га]klozartholk árán, ugyan, di létrнhоzzák а világ e11ső pгrole'tárálliartтi:áit. Amú Le-

Z5'
mtinéknek ,tud,oariáinyas eszmerendszer, gya1qor11atból Leиont és gyakorlattá a цa kíltható
fanradalmi e11mé1et volt, ,az az еигоpаа kisáцlamnok tizeailkilences optivmistáinak puszta ,iкleaibgшá vá ,degnadá1ládottt, olyan utópiává, melynek megиalósu]ását ismét eiodlázta a „ТќдtёnеІiеnі" ; az európai kis
nemzitek fannada:lnláпlait cserbanihagyta a
marta objelktiv sztiwkségszer űség, meet
hazájukban .a ternnelési eszközök бs t eaan.eцев!i viszonyok abnaraná]шв antagoniznдusa
ás a pro ta tыѕ ,töarneges ;balda toládátsa
sem tette lehetetlenné a (kapitalizmus továbhi élet ёt, is ezzel Igenis „csaiássá",
„huanbuggá" váцt Euгópia legjobbj,a,inak
optimista víziójla, a nemzetkömi ргоlенаа•fomnadlailoml.
Azjoiptilrni,st "ak nean гedÍékét megcsúfolta a
„Történelean" — ,s jánészt öalhi'bájukoal
kívül. Hogy forradalmi rarnényemk szertefo,szlása eLs ősarban nem ta forradalomra
való felkészületlenségiiköal, „ii ~ jú, nagyja
fls i£jiú" voiti.tkon míвlott, hogy v1i]ágfcilтadalгni álbnándjaik gyermekien szép, de
nem gyerekes ábránldojk voltak — enr ől
mniaцdennél ijiobban lay tanúslkodik, bogy
ugyanez a hit, ugyanez ia ,remény a naivnak és чilluziomiistánák ugyan,csak avean
mondha,tó i,entat is beosaprt,a, hisz a Magyar 7lanáasköztánsaság harmiadik nap,ján
is azt sugallta neki, hagy csak a naivak és
együgyíí:ek nem látják, hogy ,a paloletairliáhus diktatú'rá,j,a nem hálrni á ámeneti véle tl!en dolog, hanem valami itönvényszerű,' s
aná;jus 27-án is — tíz nappal Kun Вé1а
leikis biiztatása elött, hogy ia vitágfonra4a3,am nem es;a,lás, :nem humbug — azt í,rattia Ii vele ia magyar .proletadiáЉushaz iritézItt üdvözlatében, hogy nцinden hónap ,közelebb hozza ia vгilágfannada цmat 8 Ha Lenin
prognózisa j,qgasult volt — márpedig az
volt —, akkor ebből raz Ikövetikezik, hogy
az ,optli¢nislták hite, meиnénys, egy ,kádtуё na
feltett élete niemtsak személyes gyengeaégei,knek, hanem attаdenekelőtt az „.ob!jeJktív valáságnak" ;Ile'tat tragikus á;ldozata, ,az
;;o;bjektív :valásága цak", mely konokul cllenáцTt ; а legtárgyиlagasabb, alapos gazdasági бs politikai érиekkel Ib őségeserl aд,átáaniasatott marxista pnognázisnak, а ii ntrli сlőrelátálsnak ás.
3. „Vulgáris marxisták voltunk
egész közönségesen"
„Analfábéaák vagyunk nemcsak a filozófiá:han, hanean a marxista иteratúrában is. Vwlgáris ,marxisták voltunk egész
közönségesen. A .marxi dialektika szellemtörténeti, :tö тténetfilozófiai perspektiváiról sej ilmiink se volt. Most egyszerre újht
гΡ
ká aak
nyi1tak a világra, új
jelentöséget laaptak a fogalmak, új tar
talmat az, smit ,eddig Csak politikai és
gazdasági еs gazdasági haroként éltünk.".
(sinkó Ervin: Optimisták)

Marx 8. Feuerbaoh-táteie, amely szerint
az e,gétsz Фárhada]Imi élit lényagéban praktikus, mindem miszticizmushoz vezelt ő
msisztáпiuminak megvan a radionális m;egoldási dehetősiége ,az em;beri , gyakorlatban
és e gyakorlat felEogásában — ez az önmagában is mueglehet ősen roptimtista tétel
az,optli(mi..ntá,k „vonalasságr.a" hajlamos
nemцzedékénél valós ágos dogmává, vulgárliis marxista hiszekeggy"е torsul. A itádsadtбln`i életn еk mint egésznek misytéri.ummemltesséigét ők mereven иonatkaztattják a
társadalmii élet minden szubjektumáma is,
szám,ukra ,az egyedi ember iindiivi,duali,tása, szerelme, 1 ца]!ái]ia, egész élete úgyszinjtén anisztér'ivanmea цhas, végtelenül egyszeаи ; „anlaгrxlizmusuk" ml!indent ri;jesztőem ,;д,еmisг,+Iifiikáil" iés „vlsszaиezet a mateniáli,s
feltételekne."
E +tújlbuzgó „mдaЛaenialÍizanusra" 5,inkó—
Bátti, а született indli иidпxali,sta mám еlко
pesti lépreséniél ц'áfu;t: Lémá,nt Akos, ,az еlső
ember, alidviel iaz opti.misták ,tádsaságából
megismerkedik, lelkendezve .beszél neki a
„pmoletariátws szexuáimanálj,áról" ; amely
nem cstinrál nagy ižgyet ia •polgár,i h гazlastámslakéhoгг hasomlló h'istáriákból, „neme fújja fö1 a szerelem ,jel,enitőségát, mint •a mi
potlgáni d lnokaink . .. semmi ah, oh, nyögdécsjeliés, semmi féltékenység, nagyszerű !"

Bárti, a Vđ;dé4ki suhanc nlaghökkan é.s titakozna ,e „szexuállmará4" ellen, de el'hamapja a szát, nehogy valasxti ikoanpnornittálá vildéIsi еs egyiigyű tбget mondjon ra f ővarosfi enielleistiielnuk . . . мS ilyenféle meg7,espeté~ben ,a továbbб;akban is ,bősé,gesen
a бsze lesz az го ptimisták körében, ahova a
pгalietariátt,uismiak ez a {szexuás7amarál-•szakéxttqje evezeti be.
Ü1 piéldáull :az iolptimlisták Párizs-'ká иéházbelli asztalánáil, anég Idegen, vidéki
ti><jionekénit is egyetlen ismerősét, Lénártot
várja, amikor berobban egy agá гképű,
nyurga fickó; az ,a Siaxikadi, aki majd azt
állítjia, hogy :bizony még a tkommunNzmausban is ,1e1az ,ki'riön nőlkérdés — s a többiek
sümgetéisetre bizonyos önelégültséggel besz,áanol ,a maanazuт'јго1, amit ;a Gallвlai-körben cslлvált: „Társadlalam és egyéni boldogság cíanen maszlagolt egy elő adást a
széplélek . . . , ,szavalt műи észetről, mettafiлikáról meg ,a .léleknyalvalyáka•ó1, én meg
közbeva!kkantohtam: F,gyszer űbb ez, гkérem,
sokkal egyszes-ilbib. вo,ldoság, egyemlő ii
szelknédió és sluss,z."
A „điélelknyatvalyák" tiljeszitő „deani,s;ztifikáláisánaК" valásá,gos nagymestere az ,apt11an1státk ikönáb,en az a, Ѕаг1г, aki különösen
büszke arra, hogy jsyegényeket ena:ló kiskereákedő dgalá,db"a.l verekedte fel magát
az örntшda,tJhioz, ia ;prialetlamiátus,hoг. E pmoletámöntiydate,s .Sáaii egy alkalommal kijelenti példáuil, hogy utáljia а гszéгt: szemellem, meg azt is, bogy szabasd szex-elem, ti.
szabad pár.zásról Кe111. csak beszélni, é,s ikkor rriegszű inlik ;az eg.ész polgáni szexuálmorál minden nyalvályájla; egy más a.lkaloanma,l pedig erélyesen твеугаја BátÍiékat,
aamérlt „nyiannyáer.iols" hangulat vesz alajbu,k erőt :a hirre, 'hogy limiting, a köYükbőd való fcirradta]тдаг elesett a berlimü harcokban: „Ezek az ,entellektiielek . . . Nem
tudnak marxista anádдn viselkedni!" B ;ti
tđditakozó, ironikus kémdésére, hogy mondja anám, molt tanit a mrarxiznmus, a. ha1á1ró:1;
Srári. gondolkodIs néllkül ,kivágj Лa a kész,
egyszerű feleletet: „A snarкizmusт.ól ttudhatará, hogy ,az ilyen hülyeségekkel merrl
foglalko zik."
S nem marad le á3á,ni karikaturális
„muateavlapizm,usa" mögött а , kicsi, vékony", állanкláam kemeцyel ő Flamom Jutkáé
sem, akt egy alkalommal már már a ciinizmiu.aig fokozott „abjiektivitással" oktatja ki
Bá.tit, 'hogy fölösieges elfordulnáa, amikor
6 vetkőzik: „Az ember vjégeredtrnémybem
feltlt&zve ,éppúgy, mint meztelenül, csak
egy i ongamliznius. Nincs rajta lá гtnivaló.
Sme,rszáan-srzerlkezet. Szemszáanák fogásra,
s,zerszámiok 7uelyzetváltoztatásra, mmésztésге, fajfienmttantás м,a в hogy meg legyen minden védive, his bor-fi гnr.mldent, hús és bőr.
A lényeg гa pti7otgplazma és a faj. A z indfiv'iduá1lis saljiáitsáigak összefolynak, lémyegtelenek . . .
1VDimttlha valamilyen titkom meghirdetett
versengils folyna közötttiцk, az apttiпrцnsták
valáságg,ati till , alkamjá,k egymáfиt lkiabálni a
~

~

„marxilsta oь jektiиitáslban", „pnoletár mla-

terialШzmuslbaal". Belülről valamennyIen
dogyadorлnak ,a иegkülönfélébb és legkímzó,bb — ahogy Siarka;dli mondaná — léleknyavalylálktál, die inattlan smabályгNk szerint
ezt тni;nidanmyiian е]ti'itkođtjták, nehogy „gyengének ", , ~po1lgáininak" itűnj,enek ,a táгs;aság
szearnébem. Milg Háti is, !alkitől telljesen idegin ez a durva, nem-embert „mamxizmus"
— ,hogy ,a többség ne tadtsa fcmnadalnv'iatдlап puhányпiak —, maga is hi'rdeti egy
időben, ha nem is olyan kirivilan, anindenne]k a „anatexiiállis feltétel,ekne" való
viiCszavezetését, gonldlalkodásmádban és
küllső •gesztusokban о is igyelkszik a töb;bséghez stianvilnli, 6 is szavalja azokat ;a „ anaterialдsta" térciseket, laanelyelkett a többiek
szavainak ,stb. Minden ,szem,élyest, minden
nndividluátll'is kéгdést és konfliktust ügyesem
á8tcázпli, mlindenme eletve megtalálni a végtelesiül egyszerű „marxista" negáciát, s
ebiben az ömlkémгtesen felvett iantiiaidividnráli s miaszkban, mint egy tra,Yitkoanilkus szímjiátélkbjaai, ,azt ,a •látszatot ikelteni, hogy épp
ez ,az, +ami aieleilk legtobbasi megfelel — ez
képe2i ;a2 jptбтrnasták íina't1am, die :szgoreúJan

betaцitroiдt honitocjilt. „Abszurd, 'egyszaríían
abszurd . . . a +kénвia korában Шéleгkről beszéцni" — б+llítja as ' egyik оptimiista, s esall ,k&zős progalaimjukalt, vцselkeclés-тroгanáljukat 'hatádozza meg.
Ahogy a vildgfoniiadialomn nagyon hamalli бs syülkségszemű Iktirobb,aпnásának деménye nem piu,azitiám a maguk naivitáslábál
fakad, hanem ,egy eutrápai méreltíí szép, jbgas reményből, amelynek ők szó szerint,
betű szerint ihisanek, úgy е vulg.áris anatedi:aDi,zmu,stцknak, li détцen „ anarxizrriusu;kmak" is van egy objektív, la. mmг zedék rt,udatlaaiságámy Ú,j Világra vain felkésyületlemségtén kívüli forrása is.
Az bptilmislták kora a „sze]lemi" éntélkek
végső an,edld őségének kora, ;az iaz q;d ő, mnelyben :köгtudlamásuvá válф ,a marxiymiws
„egyszeri" igazsá,ga, hogy a,z embert ől е1tiáплolodo,tt „,иilág" nem vádthaltó meg másképp, csakis 1az anyagi фémyezők madikális
mLegnráцΡtiоztatáisiáival. „Micsoda súlya van
még 1az egyes ember p,szich'éjének, mixrrá-.
Aijs kиalitásainalk, száimdélkaixiak, mikor бррúgy mint a há,bonílьіamy minden a gazdasági erőforrólso,kon, ,az iarganwzádió milyens,égén, animiden csalk a töanegeken, a menynylségekein mLÚliik?" — menul fel az optimistlák ellőtt ча IКéndés . ,a forradalom е]kíestéjén, s е kérdésben benne van a min—
dun nem-mnateni,áilissal iszarnbemn a иегalójuk зtöaybéneLmi magyanáZata: ha ez a иilаffiháborúbian végképli elállatiasodott „vti:lág"
csakis a gazdasági; teaгтuelésii, tu,lajdonjoi;;i
viszonyok egyetemes 1eaiоmbalásáv,al бs újraélpítésé пrel váltlható meg, akkor mindaz,
anti e vi:lágváцtoztató program számáma
теддо és hasznavehetetlen, az csak metlő zést, те• gvetés,t és őszinte útillatot éirde-

meil.
Hogy az roptian'ist,álk vlwlgámiis rnatea+iallizmusa nemcsak iaz egyéani s¢űklátókörűség,
gondolati ,ke!rlátaltság ikögvgtkezménye volt,
az a lkésőь hi évti,zedelkbem váltik egétszen
nyilvámvalává: ;ez a nemzedilk anticipált
egy személyit muellőző ádeológtiát, ,amely a
,;szearnélyi ku,l,tusz" ideijétn teljesedik tki
véagső •dmaszt,ilkwsságában — s туБШиат nini
csak a pádtvezet őlk bürokratikцs kasztljának személyes muliasztasiai, abnorramálдs
szubjektív 'bii!bбi ened mémyekéa цt. Ha ,a m,ítoszok ,ott és aikkrnr jönnelk Федте, ahol és
aml1:lkor a нап'sadalom nem lehet meg nélküliik, ;akkor nem allaptalan ,a felltevіés,
hogy ја szocialista mozgalmaknak „ непцпеszetes" velejátrája, i,mmanerus sztl}kséglete
az Anyag bizonyos fokú h ;ipertnofálása, a
meddővé vált .Szel,larn aníitoszának az
Anyagi TerinleLés mí,t,osizilval való felcseré1евг. Lenin klasszikus tétele — vilцΡaпnosítás -{ szovjetelk =,kbanmaunizmus — önmagában, izoláltan szemiélve maga sem
mentes bizonyos hiperlttrofált mateaцalizmustól —.azonban iez a bétel egészen más
émte'лn:et ,nyer a tér és id ő Ikaordínátáшbam:
a fiatal Szovsj,etuani,ónalk Létfeltétele volt e
hipentnafá,lt materializmus, amint ahogyan,
minden bizonnyal, létfel,tétele lett volna az
egésy lerombo'.1t s íijmaiépül ő támsadalomanaik is, ha a vilIgforx-adabrai illhíz.iók beiteljesdilndk. A kor бmthettđ jámuleka, „>)оglЭkus", taпmtazéka volt tehát a vulgár_эis materializmus, s ehhez iaz optfmli,sták szemié.ly
szerint csak annyiban járulanak hozzá,
amecзtny+ib!Qn „rarxiznrasuk" tlílságasan
vonalas, következstas, betű szerinti.

4. Csakugyan meghalt -e
„minden külön pokol"?
int tdanegbell гanberek azt hiszsziilc, hogy áppеn a harclyan találjúk föl
az áltt аlаацтв boldogsiggal a mi boldogságunkat is"

(Arcübasevv: Szanin)

A Тanáasköatámsaság pesti fiattaljai azzal, hogy a május elseji ml űsarukat meghiгdető гöpllapr_la felírjбk vándor György
Máijusi tabotrzópátt a mefrérnel:
. Folyjon százszor inkább ifjú vérünk,

A boldogság honába mi elérünk9 —
ttibbet tesznek a puszta iagцtálásnál. Mert
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е moslsz parola-vens nem kelvéLsbé massz ref¢énij e •rnemcsak egy didakt8ikus tantételt
htarфalmaz, hanem egy egész memzedék иа1lLomását is: ha áidozatok ámán is, de a
mtfai fiiatalok számána személy szerintt Is
elémhat.ő ia bodldog, иј игlад, ,а „baLdogság
harna" ..
S ezzel az önfeiledt reaтnémnyel a pestk
filattralok sanmiitbiai ,sem !különböznek Еитора más Eilatalj,aitól, ez Betnográdtól Biudapesttg egyarátnit jellemzi az :akko гli ifjú
.

nemzeldéktet.

Még Arcdiibasev jiabbáma rnihilis фa, vagy
Legalábbis 1серMilktus fiatatjiai között its —
aikiknek regénye, a Szanin az Apttimlisták
tné]lküdözheterfitein olt иasmánya volt — alkadnak о!lyamak, akiket ,semmivel ,sem lehetne
eltánфorítamli е boldag reménytđl. A viégs;őkig iszkeptplkuls Ivanov kérdésiére például,
hogy a +sa(já+t ,bolldagság,áént иаlо küzdelemben molt aegít az emberek ia ,tömeg, a
„hol,daгgság hlonámlalk" közös élérhetőségébe
vetett hit azt válaszoLtatj.a 3avra иvatl,
hogy ia ikéndezővel szembem — aid valamtnféle embertfiletllt it&iy, aknnek valamilyen „sajátos" ,bírldogság, a magáé kell
csak — ,a ttöxnegbeli emberek еррет ra közös harcban, а Iközöis boldiogságigal egyiittt
talál;ják meg ецуетд boldggsá;gukat гi,s.
Вафг mnnttána esalk Sat иrovot pamafmazáLná,
amiiikoгr ;amr,a akttatijia a Párdzs-káryéház pincérét, a inyamollgása е1о1 folyton Braziliá—
ha гkészülő Е'nslingemt, bogy egyedül nem
lehet szajbaclulmi аbból a börtönből, amit
ma vL]ágnak hdvnak, bogy semki ртоыé-

srváp a sem ialdbató meg ikül'ön, vagy miinden rab kiiseabadiul, .vagy egy se, s hogy
ezént 6 is jobban tentné, ha brazíLi,ad á1brásndjlait félretéve .beállпna a sorba. és se-

gíфene azloikmlaá, akik ia ibömtön falakat le
akгil7ják moanbo'hti . . .
Магкéк fe]ismne+rése, hagy az kndi.viduum

száomáva csak ,a á,özösségben vitlIk lehetségеssé az egуёпni. szrabaldsáig, a гtömtéгnelzml
uzwnrogátum-lközösségei,vel szenben csak
az ligazi ,tánsadalomiban, az egyesülés révém
e,zemezhetlilk meg iaz iindtivmduumak a 5aját
sma!badságu;ktat is, tehát ontlnKien egyes Iindividaluan fetlszabadítása olyan mkmtákb еn
lehetséges, amilyen mértékben a ,történelemn vdlág!töг,t!áneLenrшné váLi1k10 — ez a felismemés a scv,ázad іііёгL s,küllönösen a viiititghitbon'i aliattt egész nemzedékeknnek ivódoE,t a tudlatitba. I-TrogY az emberi emiarncipálődás csak i akkor lehet teljes, ha az indli.vilduaJlĐs ember visszаitйгiti araagához az
absztrailvt poillgámt s empirlikus életéiben,
nid aitlts mtuntká ~ jában, személyes. viszonyáгibain generikus lénnyé vá]tik, vagyis ha
fe'nÍsmemi és, úgy szervezi meg eaját er őit
nuint társadalmi erőket, s így rtöbbé onár
nem vá1as21tjia ma,gátлl külön a társadalmi
'

erőt mint

politik¢i e,x б tll — ez az elvont

marcxd tétel az еигбрад pmnletarlaгmadalmak еlőestétjén, a világtörtiénelen-csdniá1á,s lázáib:an e,gész nemzedékek életérzésének :lett egészen Ikom;krét, gyakorlati ikövetkerдnényekkel ј!áró фamtozéka. A d y
Elndei aírdkus. Ikanklná2nájának

-- „Megh alt az ember kicsi drámái v al,
Mámoraiv al, kedves bűneievl,
Egész világ gyehenna
S meghalt minden külön pokol" —
sz volt a gyako'rladl megfelelgje, hogy mnég
az olyan született md іduaќ'ѕtйk is, nnimt
Sinkó—Báti, ösztönösien besodrádtak :a sorba, a világ „börtön11a1ait" dönget ő tömegek somáha, a. „szűk börtönöm: a Magaara"
zámkátjбbóll, iaz egyetemes ;,gyehenmia" mellett jelemitékteletnmiek tűn.ő »kicsi dгámákból" a +közössiág i.mányába tömtek .ki, abban
látгиa egyetlen gananetitjitt személyi szab.aidulá5uknak is;
Ahogy ,az opфimnisták _vaaigáris matemia1iz,mu:sa mggötlt, ,a „léleknyaiwaдyák" dacos ,
már-rcгnár flegma : tagadкvsa. eđleliére' vala-

mennyiüikben nagyon is ,komoly, tányleges ;betltső nyа va3yák vergőd•n+ak; úgy a
hangosan hirdetett rem,ényтi k míögött is,
hogy .a közös harc, a fomnadalomi siettatéšének ,közöiš 'akedójrá feloidjia a kkxti,,po -

kolhoz" vdsaouayftvia pamányinak, jele¢nték-

egyféle , ~kísémletro;etk" bizonyul : ,k3léphet- е

tieLemnelk bdzonyuló ibeLső, „ktilön pokLokait", s ,a kellektiv isгabadulás meghozza
az egyéni szabadwlásrt is — a boldog, optdmшrstás memén:y mögött its ott Lapul .az
eltitkolt, dnkognitába szorított sejtelem,
hogy gyakoгLat6l:ag ndntha nem lenne ilyen
egys,zea•íí a dolog, a belső „,poklok" mintha ,toпrábbma its anaradiгnának, annak elllenémé, hogy a külvdliág siietősen halad előre.
Van ,az Optimistáknak egy különösen
szép jelenete, melyben Ia sze гeplők xneg tágadott, állítxílagosam nem ilétező prdvát
nyom;óпúsálga гtelljas plaszticitás,sal emelkedik ki a sorok ,közül, atnélkiil, hogy a
szetr•го valamiit is az о]плавб szátjába rágnta.
Egy isle п>él eitlenül öisszetalálkozi;k lieear Erzsцnál Lémláxtt, Léná,rtné, Flam гn
Jiutisa éš Bátí.'Lénárt, aki a ny.i,lváxno,sság
előtt mdntsёletet е1 feleségével, kömben
padig Enzsit szereti, de Jutkával is gyakran hál; Léavámtгné, ,aJd mindezt sejti, de
nincs !báktomsága a Látszat szentsége гlek
s;'vegtöгté!séme; Jutka, aki félфékeny Lénámtra, ,gyűlöli. a felleségét, de Bátival Is szívesen ilefekiidrie; linear Erzsi, ,aki szeriti Léavámtot, noha látszatházasságot kitett
konanuniinsta falyбinatuk fószerkesztőjével,
csakhogy megkapja bnrzsaij papátjátál a
falyór.matma fогidlthatб hozomá:nyt; Bát'д, aki
еhiі áritljla magáitól Jutkát, mert Erzsiit tszereitli, ,aki viszont eLubasítja őt Lémámt mia!tt: íme, az össmekuszált viszonyok, egymást kieresztezíí mivalittások, egyaránt terhes s¢eanélyas nyavalyák groteszk halmaza egy feidél alatt, a „b,uтzsu j villában".
Mindenki saljiag, mLnldenki érai :a maga
priплát és mvinndnyáj,uk közös terhét a a
helyzet 'teljes abszundumá:b — de kívülről
mindannak legkisebb jediét sem szabad mutaint, mindenki megjáфssza a „támgyilagos" ,tástsalgát, alktnek az ég;világon semmdfále személyes prob Фémája nincs, Illetve
minden anás ia saját pmoьlénvátj;a is, csak
éppen га magáé nem: s,zó esik a házrrleste,nékről, a fajfemntartásd ösztönről, ISarwinгól, Flreudmál, Kun Béla erélyes köиенеl,е.ветоl, hogy a Károlyi- тendszer ,kárpótolij,a ta leszerelt aLttilszbeket és katonákat,
a pгloletavitábusrca iövlető Naskéról, ra syacdemekkel. ,szembeni helyes taktlitkéarol, a
fcrsiadalurxi loisebb:ség és a tömegek viszoтуггаl, a áotnmunista xnolr•jflчka m:agvsz,enűбágéiről, Iiuxembiung Rosárál, Lénám`né
Eгusdmelk hozott isi.itercn ényéгről — az égvilá,glon oninidenről 5¢о esik, :közben még Bátinak az +agitáсiáról irt cikloitt is felolvassák, esavegrcnek, émtekeznek, vitatkoznak a
leiиkül,önfélébb dolgokról, s nines közötttuk senki se, aid energikusan !közbeszólna:
elég az objákttíly papaLásbál, szalencsétlenl;etk; bel,ső nyomcmékok, öѕѕzeátlszált életű
miгmtímkadák vagyunk, srгí.nljáitszás az, ami
d4it falyi:k!
A igényekkeil, a szem,élyes tányekikel its
nyíltan szembenéz ő Bátiban az optimis-

az inddvtidruauln önm,agából? Az e гredmémy,
mint láttuk, negattív: Bátti ,azt tapasztalja,
hggy sem magában, sent nemzedéke több.d,
közös har cban izzó фagtjiálban nem .szűnnt
mag „mvnldetn tkül:öm polkal" — з ez ,a Idnos ibapaswtalat az Optim i sták után is
sznmtte. állandó, vliц,~ sza-vпѕszatéa•ő motívuma
lesz Sin,kó művein:ek.
Az, bogy Slimlkó—Вátii t az ún. etikusokhoz,
a tenmészett шdományasdk vulgáris materiializn>Iwsáгиal szemben a marxizmus szel leгmttiiirttém,eti, rtömténetfilazófiai von.atkozásait is szenvedélyesen ,kuitaták vértasi—
luikácsi kömábe taintozott, ez kéтtyegesen
meglhatárloгza a „£elnőttt" Simlkó szel:leaniségét is. A tenmésmetttuidamámyosok vulgáris
snarxizmusa, „,korcnmumii:zmusuk" személydségtagadó víziójia • az egyébként Is „születedгt" dndiиidauaiústában egy egész életre
szó.ló aiyemziбt szi."и1 miniden ' olyan i,deoló,g;ítával szemiben, mely vaLam.dlképp a szercnélydség, +az egyes ember tagadásáгt jelenti.
Sdn,kó .szélapmázali opusa, esszéírói tevékenysége és pubiLi;ciisztiLkájia, egész "ele.tm űve végső fokon nem más, mn'.nt egy folyáaivallas, nini .1•atnyhuló palémш,a a huszadik
századi „tömténelemmel",
az anti -individualizmust követelő „obij;ektírv valósággal"
s е „valóság" ,igényeinnek túlbuzg б kis,zolgáláival.
Sinkó életében és alkoihásábam. azonban
maga a Tamá,cstköztánsaság bukása és az
elmaradt Vi.lá,gfomradalio¢n: az vpttixnts,ták
legszebb meményeimtek szertefoszlása hagyott legmélyebb nyomokat. Mint ahogy
Bollemt Mibály, a Tize nn égy nap nyilппánvaló.an önéЛeдmajzi fa,gantatású iró-szeneplőjie, íugy Sti,nkó is dipeli egész háitramamadt ,élet4ében as m$jonti „me гйsгz, m.essiam:isztillĐus x+emRn•yek" megosúfalásának, a

táklkal töltött vdliaro,s harnapok egeчsn. ide-

je ialatt kimondásra lcésziil a maga és a
nem>eedéke életéből levont kíntos tapasz -

taint, hogy nem srгűnnt meg ,;mindem külön p+okotl", ,a közös harcban vіаlб гёszvétel ellenére sem. А Bmazíliába készül.ődđ
Eisingenne olvasott didaktikus lecke után
gyorsan bellá!tј a, hogy „papos, csúnyán papos" volt, ment ú:gy tett, mintha neki urisgitnak nini v,o цл,ánгak külön, saját nyavalyáii, is végiil 6s Lénámtttal, aki egyszer a
,komifLilkttusakk,al b ősé,gesen megterhelt élette elleanéne bizonygatta, hogy dgeai+is „maghalt minden külön pokol ", evvel a „ léleknyaиadyátkat" szargall.masan letagadó Lé nárttaá köžli: is rerгignálгt végköпгetkeztebését: úgy viártak га. forradalomra, mint agy
kattaklieјnáт,a, mielytől andпiden megd.ől,
miellyell: minden rcnegoldádik; а ha a vnlág
+táriyleigesétrn sokat is kaladit előre, iaz 6
külön' leis poklailk mem arnátidu:ltak i ki a
helyiikb•őd; mintha kint semmid se történt
Vollгva:

xxx
Siinnkó ",kásőbibii élеtútbja; ,távlattálból az opttimгirstákkal'töltgtt nгéháiny Viharos hónap

beosapottságna3c nyarna ѕztб tényét. „Ak-

kor ú,gy ,Látszott, .hegy ia kiфört és ra készülő forradalmi harcok majd az egész, ]аzadó arnbeгiilséget vég,ső leszámalásra, -új
és szabad vlii1ág megvalósitásáma mazgósíitjiák. A 1átlsmatt csalt. Egy egész ne m zedék

vált a saját vakmerő reményeinek invalidusává" — rcnionidja Boilert, rbaláló•an jellemezv+e as optimistIk sorsám ak dtragnklumát,
s azt a személyes me,gragg'ytanást, éltetérzésbelii- tmikkantttá v б láisit is; amely az emnbetriség-reményeket, az egyetemes emberi
иilад magvalósíilhaФósiágáit iцettően képtelenné teszi Sгmkót az optimizmusra. Ami
ná1;a as 1919 után köyetkez ő negyedszázadbiam., az •emnigráns évekbem állandóan jelen
van, ,az annak a paradoxonnak rezignráLt
tudaba, aan6t Bloll,emt egy bi'vblia(i allegómbáиal ívgy fogalmaz meg barakk-regényében,
hogy nut lett volna, ha ra miég 61 6 Knisztгwst .leveszik a kemesatről, s újabb harminc
étvig jánгni-keдmii hagyják — de már kü1detése hite né]iki.il... S noha a negyedszázados emigráció uttán ,a sileeres jugloszláv fcrnadialomnial Sinnkó . gya;korbatilag
és sл'гnvbaLifkiusan is hazáma talál, s iaz Infommь ir.ó elleni, teljes eпőbedabással folytatott személyels harг:ában mintha ијта
xneg]alné a araaiga „дptinndsrtás", a .ki.záтóЛagosan ,személyit meghaФadó feladatát —
a.. régii ,kiábrándultságtdt éllete vé,géig nnagábatn hordja, s egy kicsit úgy 61, mint
Bollert hipotetikus Kriiszrtusa, еaki túlélte
misc:гii,ójia hatjátörését.
1 Sínkő Ervin': Egy regény regénye
в Marx: A politikai ;gazdaaágtan bírálatához.

E1ős2ó (Marx—Engels: A

történelmi

nLate-

ri a.liminusról)
а Engel s: Bazvitark socijasizma od utopije do
nauke (K. Marx — F. Engels: Izabrana
debaII.)
* Lení41: A proletárforrada Іom _ éš a, renegát
7Гап ;,неку (Lenin: VállogatoAt míívék II . )
а Kun Вé1•а : Кдlенгоl nyugatra (Kun Béla:
Válogatott írásak és beszédek)
'Kun Bё1a: Beszéd a Budapesti Központi
Р`orrardalmi NLunkás- 5 ѕ Katonai Tanács . . .
iilésén (i. m.)
Т Lenin: ELííadóí beszéd a
falusi . munkáró7
as OK(b)P vSII. kongr еsszцsán (i. m.l
'Lenin: Xldvizlet a magyar niunXasoknak
(иоЈ

'A Magyar Tanácsköztársaiság röplapjai (1959)
'^ K. Marx đ F. Engels: Njemačlaa ideologija
(K. Marx — F. Engels: Rani radovi}
ii Marx: Prilbg žldovsktэm pitanju (un.)
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mim ics károly

A .könyvterjesztésnek és olvasasnak már
a háború el őtt is jelent ős hagyománya volt
a vajdasági magyar nemzetiség soraiban.
A szocialista forradalom azonban továibbi
mennyiségi és min őségi forradalmat váltott ki e téren is. A kulturális forradalom
s ennek keretében a könyvterjesztés forradalmasítása felfelé ível ő tevékenység
volt; részarányasa :a közoktatasban végbemenő +összes változásoknak. + Ha majd egyszer megírjuk Vajdaság legújabb kori

történetét, s ennek keretében .a magyar
nemzetiséget, ezekr ől •a nagy jelent őségű
tényekr ől bizonyságot .tehetünk.
A Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat
igen fontos tényez ő .a vajda'ságY magyar-

ság kultúrájának megszervezésében. A
vajdaságh magyarságot összeköti a magyar, a délszláv és a világkultúrával,
kölcsönösen egymáshoz közelíti a magyarságot és délszlávságot, s ápolja a legértékesebb kulturális ,hagyományokat a nemze' Кkö 'esülő vtszonydk közepette. Ez viszont termékenyít őleg hat a magyav és a

jugoszláv kultúrára egyaránt. A behozatali
magyar könyv nélkülözhetetlen a vajda-

sági magyarság kultúrájának fejlesztésében, a vajdasági magyarság általa is •az
ewrgpaii és a kјuđ túnaarktí'v részesévé.

válik. A vajdasági magyarságnak a dedemokratizá, ciós folyamataink eredményeként létrejött több síkú kultúrkapcsolata
példaként szolgálhat másoknaa is, nemzetközi viszonylatokban is.
1Vkadezekrői ,a tényekről, .;az egеsz 'eddigi fejl ődésr ől és hagyományairól a továbibiakban nem esik szó. A könyvter-

jesztést és olvasottságot mint jelenkori
jelenséget mutatjuk be, f őleg lapidáris
j ellenіvonásoban.
Kultúrpolitikánk nagy figyelmet szentel a nemzetiségi és nemzeti kultúrák
egyenrangú és független ;fejl ődésének.
A rádió mellett különösen vonatkozik
ez a nepkönyvtá г-hálózatra, amely az
olvasók legtömegesebb és leglényegesebb

kulturális tevékenységének alapja. A
népkönyvtárak talán a legközvetlenebbül
tudnának 'hozzájárulni a nemzetiségi kultúrák egyenrangú és független fejl ődéséhez — mindenekelő tt a kulturális hagyományok megő rzéséhez és a szocialista
értékén, a nemzetközi szemlélet kibontakoztatásához. Tartományunkban a várasok (közs!égék) képvisel őtestületdi, a

népkönyvtárak társadalmi önigazgató
szervei azon szorgoskodtak a múltban,
hogy •biztosítsáк a magyarlakta területeken a magyarság kulturális igényeinek
kielégítését a könyvolvasás terén is.

A vajdasági könyvtárak közössége
1966 végén, a szabadkai tanácskozáson
megvitatta azokna'к a népkönyvtáraknak
a helyzetét, amelyek nemzetiségl•akta területeken m ű ködnek. E tanacskozás is
szorgalmazta a nemzetiséglakta területek
népkönyvtárainak fejlesztését és a társadalom segítségét.
Az 1966. év végén Vajdaságban 386
nép'гΡсönyvtár működött. Ez a könyvtárhálózat a 453 vajdasági helység közül
366-ot lát el könyvvel. Azokban .a helyѕégelkben, ahol a magyarsag zöme él, nepkőnyиtárak b'ilzto зΡítják a könyvkölcsönzést ,a vajdasági magyarság 95,2 százalékanak. Vagyis 442 560 vajdasági magyar
közül 421482-niek áPl mend'el)kezésére a
könyvtári szolgálat. De azokban a helységekben sem ismeretlen .a könyv, ahol
Tincs könyvtár: kilenicvennégy ilyen hely-

~ ielenitős. A ;könyиtánli rkönyvekxnek m јјіnd-

össze 15,6 százaléka (229 041 könyv) magyar nyelvű, ugyaniakkor pedig a vajda-

sági magyarság az összlakosságnak 23,9
százalékát teszi ki:
Аzokban a hélységekben, ahol a lakosság túlnyomó többsége vagy egésze magyar, :a könyvhámi ikönyv'ek is tulnyomó

~
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részt vagy teljes egészében magyar nyelvű ek. A vegyes lakasságú ihelysége'kben
a könyvtári könyvek nyelve is a helyi
adottságokhoz alkalmazkodik.
Könyvtári könyveink legnagyobb része
szépirodalmi (ez vonatkozia .a magyar
ny.elvű könyvékre is), ezután következnek a politikai könyvek, majd a humorisztikához tartozók. Utolsó helyen a
szakкönyvek, a tudamányos és ismeretterjeszt ő művek vannak.
A könyvalapok nem ,elég modernek, jelentő s mértékben régiek, elavultak. Az

újabb kiadványok •beszerzése nagy rnehézѕ égbe ütközi'a. A nemzetiségi könyvek
főként antikváriumi eredet űek. A Forum
kiadásában megjelenő könyvekb ől ren-

delnek ugyan, de kedvezőtlen részarányban. A мagyanomszá•gгб1 újabban beszerzett ikönyплek jiavítottak a köаyvállomániy
szerkezetén, : több az id őszerű könyv.
Azonban .az előző korszakban beállt lemaradás csak igen lassan számolható fel.
A kultúrpolitikai "törekvések; amelyek e
lemaradas felszámolásara irányulnak, jelen vannak már és hatékonyak. A ma-

gyarországi könyvtárakkal való közvetlen
кapcsolat keresése -e tekintetben igen pozitív jelenség.
Megemlithetjük, hogy a könyvtárak
különösen magyar nyelvű .gyermekkönyvekben szű kölködnek. Az újabb Forumtörekvések, bár jelentősék, nem változtatnak a fennálló helyzeten. Nem elegendő a 1Vlagуararszág гбl behozott gyermekkönyv sem. Nyilvánvaló tehát, hogy a
gyermekirodalom terjesztése a következ ő
évek feladata. Íróinkat gyermekm űvek
alkatásáx+a lrehl serkenteni, ugyanakkor pedig ösztönözni .a könyvtárakat, hogy felvásárolják e műveket.
Az 1966. éviben a vajdasági könyvtárak 23 0 000 könyvet vettek. Ebb ől
21390 könyv magyar nyelv ű, vagyis
mindössze 9,1 százalék. Az tapasztalható
tehát, hogy a magyar nyelv ű köniyvek
iönyvtári beszerzése az összbeszerzés'hez
viszonyítva nem javult, hanem tovább
romlott. Hogy e helyzet megváltozzon,
szükséges a kultúrpolitikai és politikai
tényezők közös (nem a sвzli'esikeidд, hanem egységes) ,fellépése a kell ő pénzösz-

szeg biztosítására.
A Forum Könyvkiadó tevékenységét is
fokoznn kell. A Kindó 1964-begyi 58, 1965ben 77, 1966-ban 65 címszót adott ki. A

példányszám nem ingadozott, a növekvés
állandó: 1964-ben 16 0 000, 1965=ben
563 800, 1966-ban pedig 576 000 példány
jelent meg. Azonban a Vajdaságban meg-

jelenő magyar nyelvű könyvek könyvtári
felvásárlása nagyon csekély, s emellett
még csökken ő !iaйnyz'atú is. Az 1966, évi
576 00 0 Forum-könyv közül •a Кönyvtárak

mindössze 21390-et, azaz a kiadványoknak mindössze 3,7 százalékát vették meg.
Ismeretes, hogy a legtöbb európai országban a könyvtárak a legjobb felvásárlói az
új kiadváлyokna'a. +E tekintetben nálunk
nem csupán nemzetiségi, hanem országos
viszonylatban is gyökeres változásra van
szükség. A könyvtárak nem rendelkeznek
a fejl ődésükhöz szükséges pénzzel, a
könyvriadók viszont nem adnak hitelt a

ség közül 51-be 12 mozgókönyvtár láto-

könyvtáraknak a kiadványok felvásárlá-

gat el rendszeresen, 13182 könyvvel.
Vajdaság népkönyvtáraiban 1966 végén
1 465 662 könyv és más nyomtatvány
volt. A nemzetiségek (magyarok, szlovákok, románok és ruszinok) nyelvén megjelent könyvtári könyvek száma 322 645,
ami a könyvalap 22 százaléka, viszont

s "ara. A könyvkiadókat tehát hitelképesíteni keli a könyvtárakkal szemben,

Vajdaságban az összlakosság 35,4 százaléka nemzetiségi. Ebb ől arra követaeztethetünk, hagy lemaradás tapasztalható a
nemzetiségek könyvvel való ellátottsága
tekintetében. Ez a lemaradás minden
nemzetiség, így a magyarság :esetében is

ugyanakkor pedig a községekben olyan
Felhívjuk olvasóinkat, hogy

szerkesztđségünk szívesen közöl munkaévünk tárgykörével
kapcsolatos rövidebb írásokat,
valamint egy -egy cikkünket
kiegészít ő hozzászólást, vitacikket stb.

pénzelési rendszert kell kialakítani, amely
a könyvtár-tevékenységnek kell ő feltételeket biztosít.
A vajdasági magyarok könyvszükségle-

tét főleg a Magyarországról behozott
könyvekkel lehet kielégíteni. Behozatali
joggal csupán a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállaјlаt rendelkezik, mely a Magyar
Népköztársaságból 1964-ben 188 200; 1965ben 318 800 és 1966-'ban 306400 : magyar

8

~

nyelvű könyvet hozott i be. Sajnós, nem
állnak rendelkezésünkre a behozatali magyar könyvek .könyvtáraink általi felvá-

sárlására vonatkozó adatok.
A népkönyvtárak a magyar könyvek
és brosúrák vásárlása mellett megrendelik a magyar hírlapokat és folyóiratokat
is. Mint ismeretes, Vajdaságban 7 magyar
nyelvű újság jelenik meg, 104 781 példányszámban. A két irodalmi folyóirat kis
példányszámú: mindössze 1000-1500 példányban jelenik meg, ami szinte megéngedhetetlenül elégtelen, •s arra vall, hogy
elmamaidhatatllаn a kul ~turrális igények, de
a ,folyóiratok és 'hírlapok fejlesztése is.
A •magyarországi folyóirat-megrendelésек száma állandóan növekszik. Szükséges lenne •azonban •a magyarországi szakés mas folyóiratok könyvtári megrendeléѕén& a növelése I's, hIsz közismert, hogy

e tekintetben a legkisebb eredmények
tapasztalhatók.
Mint .könyvtáraink általában, a nemzetiségi hönyvtárak is több forrásból bizto¢ t: belnatkozásl és tagsági
ж
sіЦΡják a 1*
díijlból, k kölasömzési já¢+ul бkból, községi pénzeszközökb ől (kulturális alapok
és költségvetési eszközök), valamint a
munkaszervezetek anyagi adományaiból
ёs p&іzeszközevből.
Megállapítható, hogy a vegyes lakosságú helységekben a •községi szkupstinák
nem biztosítják eredményesen a szükséges pénzeszközöket a könyvalap nemzetisegileg részarányos fejlesztésére . E tekintetikren még az 1967 . év sem hozott változást. A .biztosított eszközök nem elegendők a nemzetiségi könyvtárak fej-

lesztésére.
1965-ben a vajdasági könyvtáraik
659 120 , 1966-ban pedig 986 055 új dinárt

kaptak könyvbeszerzésre.
Az 1966, évben nemzetégi könyvek
bészerzésére mindössze 293 591 új dinárt
folyósítottak. Ebb ől a 21390 új magyar
nyelvű könyvre 276 572 új dinárt költöttek el. Egy új magyar .nyelvű könyv átlagős beszerzési ára 12,93 új dinár. A
nemzetiségek nyelvén megjelen ő könyvék

beszerzésére a pénzeszközöknek 29 százalékát fordítottak, ami elégtelen. A :magyar könyvek esetében is. A pénzešzközök gyorsabb növelése nemzetiségi és
népi viszonylatokban is feltétlenül sziik-

séges. Ugyanős azoiikal a pénzeszközökkel, amelyeket ma kapnak •a könyvtárak,
csupán a •könyvtári alapd к reprodukciója
ilehetséges, de nem a fejlesztése fis.
Mggеmiíthető, .hogy 'a 1~ grеndezetleдvеbb
könyvtárak is rosszabb min őségű épületben és rosszabb felszereléssel dolgoznak,
mint a legrosszabbul :berendezett bankok,
irodaépületek stb. A könyvtárépületek elavultak, berendezésük nem vonzó. Mindez visszatartja az olvasóközönséget, mely
ilyen értеlemben is vgényt támaszt a
кönyvtárral szemben. A legs•úlyosabb a
falusi •könyvtárépületek állapota, ,ami a
közvélemény el őtt közismert. Számos
könyvtárat az .eredeti remdeltetése mellett tisztán gazdasági célokra is felhasználnak. (A könyvtárak adaptálására és
berendezésére 1966-ban 343 674 új dinárt
költöttek Vajdaságban. Ez is elégtelen:)
1966 végén .a vajdasági .könyvtáraban
286 állandó és 167 alkalmi (honoráris) alkalmazott dolgozott, vagyis összesen 453
személy. Ezek közül •azonban csupán 377
könyvtári szakember (de ezek közül is
134 a]ikahnl-honoráatis) a többnek számv еvбi, igazgatásügyi, technIkai és más
kisegítő minőségben dolgoztak.
A könyvtári alkalmazottaknak csupán
26,1 százaléka nemzetiségi
összesen 115
személy). A vajdasági könyvtárakban 51
magyar nemzetiségű alkalmazott dolgoziik, vagyiis az össza7kailrcnazattаkn
аk osupán 17,8 százaléka. E helyzetpépem változtat az is, hogy a vegyes lalkoságú helységek könyvtáraiban jelent ős számú más
nemzetiség ű alkalmazott is érti .a magyar
nyelvet, ami feltétlenül megkönnyírffl az
eredményes könyvtári szolgálatot. A túlnyomórészt magyarlakta területeken a
könyvtárak vezetői is magyar nemzetiségűek. Az adatok arra engednek következtetni, bogy szükséges a magyar nyelv ű
könyvtári szakkáder iskoláztatása és ösztöndíjazása.
A könyvtámalk anumlkája az 1966. év
végén 550 helységet ölelt fel. Azonban
mindössze 152 könyvtár rendelkezik o1vas бteremmel. A könyvtári ül őhelyek száma 6061. Csupán 31 könyvtárnak van
gyermek- és ifjúsági részlege is. E tekintetben az utóbbi években . вv mileg javult
a helyzet, ugyanis a könyvtárakban az(

előtt jóformán egyáltalán nem dolgozott
gyermek- és ifjúsági részleg.
A könyvtárai tevékenysége nem arányos potenciális jelent őségükkel. A vajdаsбgi könyvtralknak csupán 157 8.14
állandó tagja van. Vagyis Vajdaság lakasságának mindössze 8,5 százaléka állandó könyvtári tag. Az olvasók 1965-ben
2 426 318, 1966-ban pedig 2 556 685 könyvet •kölosönöztek. Ugyanakkor növekedett
az olvasók száma is: 1965-ben 1350 307,
1966-ban pedig 1 362 405 fő t tett .ki. Az
olvasók 28,6 százaléka magyar nemzeti-

ségű.
A könyvtáraknak fontos szerepe lehetne iradohnи estek, viták, I í•tások és
más kulturális rendezvények szervezésében. Az iskolafl ixodahnii, művészeti és
más szakmai önképz ő csoportok munkáját is nagyban segíthetnék. Segítséget
nyújthatnak a feln őttek amatőr egyesületeinek is. Elősegíthetik •a könyvterjesztést, tanácsot adhatnak magánkönyvtárak
alapítására. Irodalmi és más рбlубzatakat
írhatnának 'ki, s ezáltal fellendíthetnék
az aktív szellemi életet minden vonalon,
de különösen az ifjúság körében.
Az ilyen könyvtári politika hozzájárulhatnia az eredeti tehetségek ikiboabtakorztatásához és megismeréséhez, helyi vi-

szonylatekban. Mert a gyakran hibás elméletek alapján •kigúnyolt, ún. provinciális •kulturális fejlődésnek megvan •a helye
a modern társadalomban is, ahol a tömegkommunikációs és h іrközlő eszközök
az ízlés formálói és a kulturális értékek
terjeszt ői. A provinciális kulturális élet
beilleszkedhet a modern, „a nagyipari"
kultúra „nagyipari megszervezésébe".. Az
embereknek nagy élvezetet nyújthat saját kultúrájuk megszervezése, saját gondolataiknak és érzéseiknek tudatosítása.
Mindez élesztheti a szellemi kíváncsisá-

gat, felkeltheti az érdekl ődést és elősegítheti a szellemi •érést. Az iyen törekvések a magasabb kultúra igényeihez közelítik az embereket, utat mutatnak azoknak is, akik ,felfelé" törnek, többet akar-

nak.
Végezetül, úgy vélem, a vajdasági
könyvtárak sem nemzetiségi, sem más
viszonylatban nem valósították még meg

e céljaikat — bár megkezdték.
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Június 8.
A kakanji szerencsétlenség, és ahogy
err ő l egy „felel ő s elvtárs" a га di б -

;

ban referál.
Neдn igaz, hogy lehetséges szen% tedealebb, :közönyösebb •hangon, gyalázatosabb
„objekth'itással" beszéln!i araberek haláláról, mint ahogyan agy iatyafi — nem émteittem pontosan, de alighanem a Középboszniai Bányák ugazgatája — beszélt a
rádióban a legújabb •bá лyaszerenosétlenségről. Százhusznnégy ember és százhuszarvnégyszer valahány csalá :dtag tragédiájárál ilyen indolenciával csak az képes
referálni, aki feltehet ően egyébként is
örökké csak referál — a , ~ govorcuicákról":
Еlvtánsak és elvtársn ők, ennyi és ennyi
tonna, ennyii és ennyi dinár, ilyen és ilyen
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„.vesztes" zsebébe csúsztatgabta az újabb
„veszítésre" szánt ezreseket — s a falu
ügye megoldádortt! Kés őbb egy tárcában
m ~mta ezt .az esetet a Magyar Képes
ÍJjság!nak, de máig ;sem közölték .. .
Hát a tпudásszerzés, mint bels ő ellenállás? — Az agyonmisztifikált, állítólag
„hatalmait" biztosító Tudás sem lehet az
ember elemenitáris tehetetlenség-érzetének
mindenható elbabusgatója, s f őképpen nem
lehet egy küls ő gyđіelem hatékony pó.titka ott, ahol e .gy őzelem egyetlen hathatós módja a tett lenne.
Mert miit ár ez az asztalomon hever ő

",

„

",

„

ben, afféle receptkánt szolgálnak arra, hogyan kellene élnem? Mlt ér, hogy tudom:
A demokratikus formák és š пstitúсп6k
ténylegesen demokratikus m űködésének
egyik fő akadálya az ún. nem-formális osoportok (nefoгmanwe grope ) ténykedése. Ezek

többltenmеQés, ezek és ezek az i.rntézkedéseik ... Úgy sofmmázza 'az ille!Eő a 'kaitasztrófát, mintha nem ds •százhuszonnégy egy

életű, soha többet nini lev ő emberrđl, hanem, mand!jnuk, 124 tonna rkakan јii barnaszén megsеnun:sülés.éről volna szó. Elsđdleges fonitosságwnak, mindennél fantosalbbnak tarthatja, hisz egyre csók arról nna гmog, mouтгLоg szenvtelenül, hogy milyen
in!tézkedéseket !tetetek — a .kampenzác іó
éndikében; kittel hány ezer dinorrt és nniegymást kapnak majd .a családtagok, mintegy •a szerencsétleniíl elhunytak fejében!
Hangosan belekáramkadok a táskaтádiába — is rádöbbenek komikusságоmгa:
áцapgtom szimbóluma lehetne ez az ösztönös gesztus, hisz hetek és hónapok ólta
tulaljdonképpen csak ezt teszem, egyre csak
dünnyögök, .káromkodok, fmtymál•ak, „helytelenítek" ezt=azt, tökéletesarl medd đn, értеlmetlenül.
A napokban p1. 'az igazgató ii&kjából eltűnit 24 ezer dЁіár. A jóжldvalatú, de jódndutatwságában néha kissé naiv :igazgató az
eltűnt pénz helyébe í~jabb 3 ezrest tett,
előzőleg pedig feljegyezte a iszámukat,
hogy „Népre csalja" a tettesrt; s másnap гa,
persze, ezek az ezresek is elt(h tek — 5 mit
ént a mendszámlulk feljegyzése, .ki tudja, hol
kerülnek líjra forgalomba. A munkaközösséglben mindenki sejti, susogja, egymás
közt kommentálja, hogy (ki volt a tettes,
de nyíltan senki sem nevezhetni meg ún.
törvényes blizonyítékok híján; a mun aközösség tettesnek vélt tagja el őtt megjátsszuk hát a kollektív Milyét. S én, a
buzgó „helytelenítő" mindebből nagy .hбlcsen levonom a magam privát „kon!klúziáját", anond!ván, „micsoda abszurd helyzet", de az „obszurdttá.s" ellen a kisujjamat se mozditom meg én sem.
De mi mást .is lehet 'itt .lényegében tenni, izolált magánemberként, mint „helyteleníteni", eldiiгnyögni a „magad véleményét", azaz — azinkbobikusan — elkáromkod'ni magad, üres szobáhaln, egy táskarádiió elđtlt? Еs a nyilvános, közvélemény
eldtti tvltakozás? — I. mesélte nemrég,
hogy a falu, ahol ezelđtt dolgozott, egy alkalon vnal .sehogy sem tudott politikaianyagi támogatóalt -kapni egy közérdek ű
ügyben. A leleményes pánttitkár végül
cselhez folyamodott: neki, a „:tanító fáptársnak" azt 'a feladattat adta, hogy egy
álló éjszaka „veszitsen" egy megvendégelt
;preferánsz-partneremonostoađ elvtárs
ként. fgy is lett: amíg ő, a szenvedélyes
kártyás-eцvtárs nagy megelégedésére, rendületlenül „veszített", aaddag a pá гttit!kár
tĐ ltögetett, agitált, és észrevétlenül a

„tudás", melyet az elanúlrt hát hét alatt
kapargattam össze vagy reaudeztem újra?
Mist ér a pedáns szorgalbommal ös ѕzehorcdottt, klassztiіLvkált, іsméteyten átgondolt és
relevánsnak talált tanulmány-, polémiaés :idézethalmaz, ha mindez továbbra is
„szellemi" érték marad csupán, s nem pedig életem félretehetetlen pIroblá ntira
vic ~ zaható, termékeny, reális •érték? Mit
é!rnelk a „szocialista demokrácia", „tömvényesség és alkotmányosság
a „biirokrácia", „szabadság
alienáciÓ
morál éS
etika", „politikka" stb., stb. ,köré csopomtosíitott ismeretek, ha csak „ismeretek" maradnak, .árnyak és árnyak, fogalmak a
fogaltinak vi! 'gában, vagy, .a legjobb eset-

azok a csoportok , melyek de facto döntenek, noha ezt de jure a formális csoportok
teszik, melyekbe az elő bbiek is beletartoznak. Noha a demakráciay axirt ismeretes, a
többség határozatán :alapul, a szervezett kisebbség hatékony befolyása szinte szabály
szerint nagyobb, mint •a szervezetlen többségé. Az előbbinek lehetőе ge van arra,
hogy manipuláljon sz utóbbival és hogy —
láthatóan vagy ész гevétleniil — nyomást
gyakoroljon ná, a sajat döntésének мdemokrati,kus<, szzntesiÓését kieszközlend ő. («.)
Az elit a politikai - területi közösségek szintjén keres magának, és néha fialál is, szövetségest . Ez ,az ún. decentralizált bürokrácia, mely a demokratikus er ők szilárd amortizőrjét képviseli." (s. Stojianovi ć)
„Az állasz vagy bármely más szervezet
decentralizálása , noha •kívüiről nézve objektív ,lépés a debürokratizálás felé, nem
jelenti a bünókmácka végóráját, mert még
mindig léteznek csoportok , amelyek az általános ügyeket intézik (...) s még minidig

lehetséges az érdekek szövetsége és az ezen
alapuló zárt szociális csoportok létrejötte.
E lokális vagy fшб
iá s bürokrácia néha nagyobb hatalrnalt képviselhet az egyénnel
szemben, mint :amakkorát a központosított
v.ezeltőség képvi elt. Ezért a bürokratizmustól nem lehetnek mentesek az önigazgatáson alapuló intézmények vagy a kisebb

gazdasági és más szervezetek sem." (D.
Mićunović)
„A »legszebb és legideálisabb :törvények«,
melyeket a bürolkrácia hoz és alkalmaz, a
maguk ellentétévé változtathatók s a törvénytelenség és örvkény paravánjává válhatnak." (N. Patti)
Vannak kommunisták , „ akik nem kommunisták, akik Lenni szavaival élve, "elkomisszáxosodtak« és «elbürokratásodtak«, akik

tagságukat li szonlesđ célokra tartogatják '

„Mert aki teheti, az cselekszik.
Aki pedig nem cselekedhet és

emiatt elég mélyen szenved,
az err ő l ír."

(W. Faulkner)

laskói

esték,.
teÍt helyettl napló)

(l

és cinikusan viszonyulnak az elvekhez és az
etikához". (Li. Tadi č)
kevesebb a tudatosan nem-demokratikus cselekedet, és több a tudattalan bürokratizmus, melyet nehezebb legy őzni, hisz
a szooialsta társadalom sem oszlik meg tiszta büгokratáacna és tiszta demokratáikra.
Sokunkban jelen van a potenciális bürokrata , iaminek legtöbbször nem is vagyunk
tudatában." ( S. Stojasiovii)
a szocializmus a maga egészében nem
is más, mint éppen totális kritika, radikalis,
kíméletlen bírálata és revalorizálása az
egész eddigi történelemnek, melyet Marx
előtörténetemnek nevez, s hogyan képezhet. nénék akkor kivitelt e bírádat alól egyesek
vagy bizonyos társadalmi jelenségek!" (M.
Kangrga)
A totális ember fogalma nemcsak elméleti leategórka , hanem etikai ideál is (...) A
kommunista , mondja Marx, a proletármozgalomban mindenki mástól eltérően nini
mint az osztály egy része , hanem mint individuum, mint személyiség vesz részt, mivel đ nem az osztályurallamért harcol, hanem sz egyedi ember felszabadításáért, hisz
tudja, hogy :nincs szabadság minden egyén
szabadsága nélkül. Marx azt •állítjia, a kommunisták abban is különböznek mindenki
mástól, hogy nekik vannak leginkább radikális ideállj : aik." (M . Zivotić)
„Ismeretes a marxizmus értékideálja: Egy
olyan világ, ».amelyben minden egyén szabad fejlő dése az összesség szabad fejl ődésének a feltéteke «, vagyis »orz új, tisztán emberi, erkölcsi életviszonyokon alapuló vi-

lág öntevékeny teremtése «.

Ezért arra a

kérdésre, normatív ,szempontból mi az, ami
megérdemli, hogy éttikként tiszteljük, vagyis mi az, amit tenni, kell , Logikusan adódik a felelet : mindaz értékes , ami humánus, mindaz , ami hozzájárul a szabad személyek szabad fejLбdéséhez .a szabad társadalomban, melyben az emberi, s nem pedig :az embertelen , osztályjelleg ű , elidegenült viszonyok uralkodnak ." ( A. Tanovii)
„Az ember tobbi-kevisbi tudatában lehet
eLkdegenültsegének, de s végső eredmény a
maga személységének megoszlása, a homo
doplex létrájötte. Mint ember nem érzi ma-

gát egy tágabb közösség részének, mint
official lény .nem érzi ,magát embernek." (P.
Vnanioki)
„Amennyiben passzívan viszonyul a világ-
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hozt ,az ember ekdegenült, amennyiben pedig aаstívan •küzd és •ailkodátevékenységgel
váitaztatja azt, visszatér az emberi yétezésbe, s ez mindenütt és mindig érvényes, Ei ggetlendl a ФΡársadaimi кΡtiiakzatoietól és függetlenül az ideolági'ai nendszerukt đl, m.elyukkel az illető társadalmi alakzatok takarózak." (1Vi. Ceki ć)
1VLaтx állambírálata (uegel államjog.Sdozófiája arapasán) „elvetásét jelenti a negattv érteleеnben veűt po]itikána1, a polttiká-

nak mint az emberek fölötti uralkodás technl ójának, s •egy Йj formáját konstttuálja

annaК a polttikznak mint társadda ¢ni viszonynak, amelyet ma empirikusan munkásönigazgatásna к nevezünk, s amelynek ninosenek passzív szubjeletunnai, passzív objektumai, kikel a bürokrati us ás állasai politikai minták szerint manipulálnak, hanem
olyan viszony jön létre, melyben kifejezésre
juft 'és a mindennapi gyakorlatban egyre
u ő, a dolgozó emerőteljesebbé válilk a tегmе
ber szerepe, iazé az emberé, alaki megszabadult a fölötte álló és ővele manipuláló öszszes parazitától Olyan viszony alakul ki
tehát, melyben egyre jelent ősebb a szubjektum törtezelmi szerepe, olyan állapot, nnelyet LukáCS György az .alvó ember $bredésének nevezett". (Li. Tadi ć)

... Еs így tovább, és így tovább, s mit
ér, bogy „tudoni" mindezt? Minden tétel
egy újaibb bizoliyíték, medd ő bizonyíték az
ezerszeresem megutált, de félre mégsem
tehető „igazságunk"; a nyavalyás „ügyünk"
körüli buzgólkodás igazoltsága mellett, s
vajon miit kezdjek e Tudományos Bizonyűtékokkal? Tán ülnek föl az. „ ŐSđк
JUssAN" p&ge bajuszos szörnyének feje
búbajára, •s onnan ipmélikálb.am el őket, vagy
á»ll jnk foltágast la monostoaii szkupsthia rel.
litti ра k iіёvёгіуvёdе]втіі táblájára; mondjuk odra, melyén ez a jaјj-de-finom, с sup'a érzékeny felnmat á11: „A fű hálás đnnek, amiért nem tapossa!", s onnan kiabálj am el ezeket •a :nem növény hanem
embervédelдni téziseket?!
Június 12-14.

Három nap Magyarországon

,

M.-mel.

A lsilklási várünnepségek ürügyén 4körutazás az iskola autábus'zával: Laskó, Beremend, Pecs, Budapest siáfok, Kaposvár, Pécs, ,Harkány, Beremend, Laskó. M.
is velem, alig tudok ráismexmi,: örül, .nevet, minden megállónál, mint a ketrecb ől
szabadult mókus, ide-oda гёјуpеn, magával
húz, nem tud betelni, s nern tudom, mivel keivésbé, a Lackóról való elszabadulás
vagy a látvány Iközössége, egymáasal megosztottsága sttuudatával. Végre egy b űntelen

út!
Budapesten az Bels ő kiábrándulás. Pesten
vagyunk, ide „Laskát", illetve a laskóiságat
magunkkal hoztuk: a munkatarsak egy része vonakodik mindennemű értelmes, ún.
kultúmklaldástó'1, a különben v аQában aseikélyke foritlt'ös.szeget neon akarja „akármáre" költeni, hanem, „ha má,r itt ívagyunk", meg kell prábálnii is „pesti konyhát" és ia „magyar sört", meg hát „arjándékolt" is kell venni az iattlloniaknak .. .
Istenem, (hol tartunk. Még .az urbanizál,t
turisllasznolbiolk •smiintljét sem értük el,
még arcon is innen vagyis ik (azok ugyanis
ilyen alkalmaikkor legalább sznobizmusból, ha másibói nem, megbámulnak mindent, malit •csak lehet), hisz nekünk itt is,
ilyen !kráteles atlkaliomkor is 'a has, a soha
be nem telt Janianya bácskai has a legfőbb preokkupá•.oiónk; :nyilvánvaló, hagy
ettől .a csupa has embertípustól az iugényeiben, szokásaiban, világérzésében is
szocialista, nemcsak a „termelé i eszközöknél" fogva, hanem egzisztenciálisan is
modern, lténylegesen is .szocialista emberig sókkal nagyobb a távolság, mink Lackó
és Budapest kközött.
I.-ak, a két évtizede egy minüat űr szobában szoronkodó, a hajdan megígért lakást még mindig türelmesen váró pesti
egészsé,gügyi munkásnő életiigénye csak az
első pillanatban tűnik a mienkéhez hasonlóan talajszimctinek. Mait a kissé fanyar
megállapítása mögdtt, hagy csók az a miénk, amit látudlk, hallunk, megeszünk és
magunkra öletünk — nem egy provindiális
telehas-idealógia ,feszül, hanem 'annak az
embernek 'a rezignációja, aki életmódjában igyekszik az iemberhez méltót elérni

bRAGAN LUBARDA: RAJZ

(a pwciny szgbában szerény, és .nemcsak
szak-, hanem .az irodalomtól a zenén át
a fvlozáfiáig tepj'ed ő ikönyvitár; színházi
berlet; rendszeres koneertlátogartás stb.),
de akit a körülmények küls őleg ilyen kisszerűségme, egy Кényszerűen vállalt küls ő
szerénységire, kicsivel is baérésre szoktattalk.
A „ u гiistaösztön" nem lengedi, bogy ne
figye](jiürcik a hirakatokma, a forgalomra,
az еnllberek ölltözetére stb. Négy évvel ezelőitt lát$taan el őször ezeket az úttálkait, š
az akkorihoz rviszonyitva a változás nyLlvámvaló: több Szin, több eleven pezsgés,
nagyobb anyagi .gazdagság. Az otsthonihoz
képest nagyobbb kiegyensúlyazattság, Eti.
kisebb a különbs,ég öltözék és öltözék,
kocsi 'és :kocsi, a puszta szemlél ődéssel
megáшapitható életszínvonal, között; egy
kiliamtdan, szfvósan бs ízlésesen dekoaláLt
еzerénysgg, sznМona ~ las kicsivel fis +beérés
látványa.
A kuftúnklíma változásáat szintén észlelni tehet már a puszta utcai ,nézel ődés során is: a műsorhirdetések is sokat mondanak. A „főáram" a :klagszihusoké: Mozart,
Chopin, Csaijkovszkij, Hacsatuгј n, Goundd, Verdi, Pucdiiii, Beethoven. Erkel Fesi, nc az
Ііperalházban, Aiszkhülosz,
shakespeare, Madách a Nemzetiben. A
frisgebb áramlatot Ki-lila, Anouilh, T.
WillIams (képviseli a Katona József színházban, Németh László a Madách Kamaa-aszínházában, Diirrenmaltt az Irodalmi
színpadon. Ezenkívül számos mai hazai
szerző, s persze, a hagyományos „magyar"
könnyúműfali : Csiky Gergely. Molnár Ferenc, Kálmán Zmre, Abaahám °Pál... A
szovjet (s főđieg szí tiis) és. kelet-,európiali filmek .mellett nem egy francia. .olasz, egól, 'amerikais, japán film. változatosabb,
igényesebb műsompalitĐka, mint négy évvel еzeliőtt.
A Madách Szíinházbran M űper Péter tragédiának nevezett darabja viszont még a

régtit evokálja, á „tragédia" elnevezés miatt szégyenkezésre nem szoruló els ő rész
útón az előadás szoкчΡrealista-•optimista
gicosbe torkoll. Márta; a darab címszereplőtye, ;a ,megszállás iidеején elveszti a rejtekhelyre biljtatott férjét, ,s emiatti megtörtségében fiadra sem támaszkodhat, ti. •az
egyiket megöltélk, s felteheit ően a másik
is erre 'a sorsra jutott, mert .elhurcolták.
Az 'első részben e fahala kö гé a szerző hitelesdrámai légkö пt teremt, Márta személуév еl a .küzdő, de bukásra ítélt ember
tragikus sorsát példázza. De ekkor, a másodlik ,részben színre :toppan a szoorealisba
deus ex maohmna: beköszönt a Tavasz, néhány angyali jóságtiara lakkozott, a kiselemisták ,oivakók&nyvéb ől elősétáló iszovjet
miinmakatona iszenvélyében megérkezik a
felszabadulás, s vele a. ne i- g meg a haláІІlal társalgó Mála opitisnxista meta пnoirfázisa. An Miller Péltermek, a szerzőnek,
még ez 'sem elég: jegy agyongyöt'ömt fiatalember személyében hazatántaragtatja —
seetki mást, mint Márta elveszettnek iradoittt fiát, s az .els ő rész tragédiájából megszületik a szooreallsta recept szerinti optimista itragédia", a legrosszabb kiadasban.

A legszánalmasabb az iegékzben szegény
Talnay Klári. volt, akinek Márta szerep'ében szinte emberfeletti küzdelmet •kellileltt
vívnia, hogy .a maszlagból, a második rész
csakazértls-:optimista mdeológiájából hiteles ;asszonyt, hús-vér embert tudjon Isimenteni. Hogy e .nagyon nehéz küzdelme
nem járhatott (teljes sikerrel, az egyáltalán nem
m őndki, hanem a „'klasszikus"
szacгealiznnusból, a sematikus h•unrá-optircnizmus bűvlköréből fél lábbal ugyan .ki4énő, de többre nem menészked ő, a félíцton mégtosгipanó szerzőnek .köszönhető.
Még 'egy felepithetetlen élmény, Pecsett.
A hazaindulásunk lelőtt kids rokonunk, N.
bácsi veltink várakozik a széchenyi téren,
s beszélgetünik, ollyan konvencionálaisan ártataian dolgokról, mint amilyenekr ől ilyen-
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korc már szdkás: „üdvözödj•ük a rokonokat", „ivunk, 'ha hazaérünk" stb., stb. De
N. bácsL egyszer csak mégis összerezzen.
„Sgtálijunk lejjebb —súgja —, az ott aakghanem miтaket figyel..." Leplezem mosolyorcnatit, is M. ~re pkllantak parancsolóan,
hogy ő ;is ezt (tegye, és :lep;jebb sétáluank.
Szegény N. bácsi, íme, milyen tr,agikomkkus tréfát űzött vele a fölötte, úgy
látszik, észrevétlenül átsuh'amt id ő ! Ő még
mindig •olyan ávatosa гі viselkedik, ahogy
egy évtizeddel ezel őtt sokszor tanácsos
volt viselkedni, .az ő számára ez a b zonycis „az ott" — aki aa ml számunkra a
legközönségesebb, legjámborabb magánpalgár binyamasát (kelti noha fényes
nappa!1 van, már (annálfogva eis .gyanús,
hogy várakozik (biztosan valamelyik barátijára vagy családtagpára!). N. bácsinak
a mólit meg "nem inúit, holott ténylegesen,
ezt a legtájiékozatlanabb turista is .könynyen megallapíthaitja, csakugyan az. Ó
még nem tudott megszabadulni attól a
nyomasztó, "szorongásos idegállapottól, melyet a 'költő annak idején, dmmár agy éviizede, e dramatikus sorokkal érzékellte-

tett:
Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,

nemcsak a puskacs őben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

De N. bácsünk Széchenyi téri gesztus бnnak, a privát és tragikomikus jellegtől eltekintve, van egy általánosabb vonaatkozása i is: az emberi lélekb đl rendkívül nehezen tömődik az embertelenségr ől szerzett tapasztalat, ahhoz, hogy a rossz emlékű múlt ne csak „kint", hanem lelki síkon is, „odabent" fis múlttá váljon, ahhoz lényegesen több ,id ő keld, mint a változás tényleges, „'leinti" végrehafjatásához.
Idehaza kellemetlen hir vár bennünket:
a falu mozgósítva, az árvíz K•opácsot,
Bellyét és Dárdát veszélyezteti, s őt, ha
áttömi a .kopácsi gátat, még Eszéket ás e1ömtheti.

tondot, mintha nem éгtenéaтr, nem érez-

Június 15.

ném a megalázást: Nem, köszönöm — uta-

Bellye alatt , árvízvédelmi munkán.

гΡtet ... Nem baj — hansian fel B.-nek az
előbbinél is gőgösebib, most már éppenséggel tmumefális válasza —, nem fog hasmenést ,kapni!
A (sört persze nem fogadtam el, de most
már bánom, hogy nem: át .kellett volna
vennem az üveget, aironikus illedelemmel
megköszönni, az aaljándékozó szeméby vigyorogni, és az .arra elđtt szép csendesén,
nagy ívben a földre csurgatni a kegyelemsört, minden kommentár nélkül, így
adva itudФáma, hagy .bár tudatában vagyok
.az utcankbeliek megérkezésünk utáni nutitogá:sának („Pár koffer ás szád-Ikétsrzáz kilós vasúti csomag — ez mindenük"), azért
talán mégsean szorulok arra, hogy kibiceléssel, holmi B.-mek való Кibiiсel'éssel kere ѕsek meg egy ":ívig sönt.
Ez ,az eset egyszerre más megvtilágitásban láttatÖ'a velem a tantói munka rohamos elanyagiasodását.
Nemrég még arcról beszéltem S.-nek
egyik látogatása ,alkatmáival, hogy aakárcsak őt, engem is kezd ktiábrándítani a

sírtam el az üveget —, most ettem bef őt-

Ha Laskó volna .veszélyben, s nem a
szomszédos falluk, akkor is így védekeznénak a laskóiak? Dünnyögés, akarom is
— nem is munka, valahogy lesír az emberek nagy részér ől, hogy nem közvetlenül a anagukét védik: Lackó dombon fekszik, 'az árvíz nem veszélyeztetheti. A helyi vezetőket hibáztat јјák egyértelmű célzásokkal, de nyfitan is: piros gatyát várnak, ki akannak tíinni mások izzadása révén, ők maguk j:avasolták a monostoriaknak, hogy :a laškói brigád ne nyolc, hanem "tizenkét órátdolgozzon naponta, s
hogy számukra főtt étélt sé (kell biztosita
ni, sőt még száraz .kosztot sem, majd hoznak ők magukkal hazulról... A méltatYankadást fdkozza az ívávízhomdók híre: a

„piros gatyára vázák", az árcvízvédelmi
nemcsak a titkon
félig nyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,
a száj elé hulltan
pisszt jelz ő ujjban,
ott zsarnokság van

n.ecsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban

mert álmaidban
sem vagy magadban

tányérban és pohárban,
ott van az orrban, szájban,
hidegben és homálybán,
szabadban és szobádban,

Pcsnsze, a megöregedett, münt .nagyanyám
nеs' 1te, a p•olitikátál mindig távol állt N.
•bácsitól nem is leehet mugaknasabb, kevésbé merev magatamtáat elvárni. A maga
heiven évéivel ő egyszenűem nem kиes
másra. ebem abír elfogulatlannal és el őítiéletek nélkül mozogni a köгülörfte tdđközben
gyökeresen megváltozott világban. Paz ő
számára az egyetlen és méгvadó „politikai barométer" — a :nyugdíjacskája alakulása. Most már !jobb lesz, emelik a
nyugdíjat, mesélte az este, mkel6tt ktnyiavánította volna öregesen naiv csendes m иltatlan{kadását: ő csak azért kapott idáig
fele akkora nyugdijat, mint a vele egyszakmájú, egyforma beosztásban ugyanannyi szolgálati évet ledolgozó más valaki,
mert ő nem az új, hanem a régei, a háború
előtti rendszernek volt ,alkaknazottj:a .. .
~

(lankái polItikusok négy-öt tagú kasztjához
tartozik, s ma rendkívül jól megy neki a
huszonelgyezés, anilndjárt rendel: Adj egy
sört a tanító úrnak .is, án fizetem! — A
gyerek, akti a sört hozta, zavarba jőn: egymás mellett ü1ükik K vaa, B. ajándéksörét
melyik „,tantó úrnak" adja hát? Meg is
kérdi hangosan: Melyüknek? — A K.-nak!
— hangzik a kurta, nagygazdásan rendelkező felelet. K. a beállt 'kínos csöndben
átveszi az üveget, s közben B., úgy látszvk, engem is „megszán": Meg •a másiknak is, megérdemlik, eleget Ikibicdlnek ...
Fejembe itotul a vér, toiiikom összeszórul, aa gyerek myúj:tj'a az üveget. Sik вrtil
hidegvért színlelnem s magját zam,i a bo-

stáb" laskái tagjai 'a 'bellyei kocsmában
i~ szogatalak-eszegеЉnek; megtehetik, hisz
nekik napidij is jár ... Valaki meg arról
hoz hírt a mi állásunktól kb. egy kiiloarréterme levő Szőce- górtról ("melynek гnegtartásától függ, állítólag, Eszék sorsa is), hogy
a katonaság saidpa a nr ёІléje rendelt civileket, inert csak lábatlankodnak ... Der űs
kuncogás: „Ű,gy látszik, •azok se akarnak
niе gszaikadni ea munkaba..."
V., a „bnigadér~ unk", szemmel aáthatóan
élvezi a szerepét: ha kelt, ha nem, „ пntéz:kediik", olyan „feladatokat" oszt, melyek
maguktól értet ődnek, rakosgatja az embereiket ide-oda, besétál a „.stábba", ismét tnЉéáksdбk —, de déluóám aztán nyílt
összetűzésre kerül sor közte és a munkásak egy része között. Ezúttal kétségkívül
(igazuk van az embereknek. V. pairancsnokasdlia anemhogy segítené, hanem csak
zavar'ja a nіnunkát.
Egy komikus jelencet: a munka áll, a
többség egy magyarországi futballcsapat
nemzetközi mérkőzésének közvetítését várja, közben dúl a kártyacsata (némzrel, és
szól a tranzisztoros rádió — Simo Zori ć
pedig, 'a baranyai kommuna elnöke és az
árvízvédelem f đparancsnoka arról beszél
az Eszéki Rádióban — hogy micsoda óriást erőfeszítessel folyik aaz árvízvédelem
minden vonalon... A Belgrádi Rádió jelentése a baranyai árvízr ől már sakkal
reálisabb: a riporter 'szót 'ad a Sz őce-gáton
dolgozó •katonaiság parancsnokának, aki
bíráló megjegyzést tesz a civilek munkáj.ára, s a riporter sem hallgat el egy jellemző esetet: Kopács alatt, közvetlenül a
kiáradt s még mindig áradó víz szálén,
egy nénüke angol hidsgvé гrel kapálgat] a
a kukoricáját — holott az á víz, napok
kérdése talán, nemcsak az ő kukarricápát,
de a falupát, Kopácsot is elviheti.
Június 18.

Mit ér az ember Laskán - ha nem

„vagyonos

"?

Ali a munka — és az árvízvéd ők huszonegy-partija. K. чval, a tanító kollégával fkgyeljük a százasok hullását. Megérkezik Bellyéről, csónaleoin, a láda sör. B.,
a falu egyik legmódosabb embere, aki a

pedagógusi hivatás fokozatos aszménytelened'ése. .Bár nincsenek afféle rcomamtiek цs,
„fáklyavlvő"-aszkéta eszménymadellpeim
a mai falusi tanítóról, s bár feltételezem,
hogy a tantóság joggal elégelte meg a
felszabadulás óta tartó állandó :nadrágszijszarongatá!st, miközben például a falusi
tiszt;vkselőség, mely :sokszor raz 'analfabétimmus megtestesítgj e, napról napra egyre
tollasodott —, de azért aezt a pénzhajszát,
az új tanerdk fеLvеvésétől való vonakodást,
a mmlinden lépésért dinárt kpvetel ő aanyagiakodást, az árahelyettesílt ёѕek körüli
csendes tülekedést stb., stb. mégiscsak érthetetlennek, ,sőat egy •kicsit íkomiku'srra e is
tartom.

Ezek Hután azonban, ha ismét 'szóba kerül aez a téma, helyesbíteni fogok S.-nOk:
a pedagóguesi munka eleszménytelenedését, vuigár!isan anyagias &rányvonatát nem
is 'annyira „krthetetlennek"es komikusnak" tartom, hanem inkább az adott társadalmi helyzettel feltételezettnek.
Mert
mit tehet pL.az is fiatal .tanító, aaki !ide kimül Lackóra, s csakhamar megtudja a falu
egyik vezető eamberétől, hogy akinek manapság nincs legalább egy ötvenezres ruhája — az őelóttte nini ember! Azt teszi,
amiit ennek az esetnek átél ője és elmesélője tett: felrúgja egykori iidealiz гnusát (a
tanítóképzőben araég lelkes irеdalamba гát
és szorgalmas versíró volt), és igyeikszi:k ő
is ember lenni Laskán, ami azt jelenti,
hogy neki is lesz ötvenezres ruhája, néki
is lesz televizoza, hűtőszekrénye, 'villanytűzhelye, motorkerékpá іrja stb. S hegy
mindez lehessen, kell a hanorárvs óra,
kelt a helyettesítés, kell a dinár minden,
az iskola érdekében tett legkisebb lépésért
is. Ez a tudatos vagy tudattalan lépestarфás a falu előkel őségéve'( aztán lassan beidegzđdük, •refleхszé válik, az egyszer e1kezdett jóléthajszának soha nincs vége,
s az illatđ fiatal tanító, az egykori ábr бndozó irodalomlbarát pl, oda ,jut, hogy a
jól sikerült Taurandot-el őadás atv-•kđzvetítése azt az egyetlen, de nagyon ]ellenz ő
asszockációt váltja ki bel őle, hogy micsoda
hataam'a,s összegbe kerülhettek a díszletek, .
hát még a külföldi vendégművészek felllépése .. .
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