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Szimptomatikus, hogy irodalmunkban a 
legtöbb baj a kritikával van. Baj, ha van, 
és baj, ha nincs. Ha alaposabban szembe-
nézünk ezzel a tünettel, könnyen felis-
merhetjük az okozóját: irodalmi életünk 
még fejletlen, így a kritika inkább a . köl-
tőnek, az írónak szól ;  mint a közönség- 
nek, és inkább bizonyos emberi viszo-
nyok, barátságok és ellenségeskedések 
fedezékéül szolgál, mint hogy a műre 
koncentrálna. Kritikánk tehát nem veszi 
tekintetbe az időt, jelenbeli és-. sokszor 
alantas érdekeket képvisel, megfeledkezik 
a jövőről, az írott szónak arról a kivált- 
ságosságáról, hogy a jelenben id ővel telí-
tődve a jövő  felé tendálhat. Ez a fordított, 
helyzet —amoralitását nehéz tagadni 
okozza a legtöbb bajt a kritikával. Nler.t 
akárhogy nézzük is, az irodalmi élet és 
a közönség helyett csupán az: írók és a 
költők viszonyulnak a kritikáhóz, nem . a 
médium, hanem az egyén, a kritikának 
pedig létkérdése -- mint minden .nás 
irodalmi tevékenységnek — 'a médium. 
De hogyan viszonyulnak az írók és a 
költők a kritikához? Alapjában. véve két 
ellentétes intellektuális szintr ől: az egyik 
azt állítja, hogy nem érdeklik a kritiku-
sok „zümmögései" (a szorgalmas méhek 
zümmögnek, tehát a kritikusok szorgal 
masak!), a másik pedig azt, hogy „nincs 
kritikánk". A két viszonyulás kizárja egy-. 
mást: az egyiket idegesíti és zavarja meg-
szolgált alkotói csöndjében a kritikusok 
tülekedése, a másik elvitatja, hogy egy-
általán vannak kritikusaink, van kriti-
kánk. 

Az ellentét felállítása sokkal célraveze-
tőbb lesz, ha néhány alapfogalomba s ű-
rítjük: a két megnyilvánulás közös voná-
sa, ami a felületes szemlél őt megtéveszt-
heti, az, hogy mindketten tagadják a kri-
tikát. A kérdés viszont az ;  hogy hogyan 
indokolják a kritika tagadását. Az alap-
vető  különbség a két nézet között itt 
rejlik: az egyik az irodalmi kritika sze-
repét, a másik pedig létezését tagadja. 

Az ellentét most már kibontakozhat: az, 
aki a meglevő  — láttuk milyen — kritikai 
megnyilvánulások ellenére is tagadja a 
kritika létezését, lényegesen más szerepet 
szab ki számára, mint amilyet a kritika 
ma vállalni mer vagy tud. Gondolatát te-
hát az intellektuális szigorúság jellemzi. 
Ugyanakkor az is, hogy a maga b őrén, 
közvetlenül érzi a kritika hiányát; szük-
ségesnek tartja, mert tudja, hogy nem-
csak az irodalmi életnek, a médiumnak 
sajátossága a kritikai gondolkodás, hanem 
a költészetnek is egyik feltétele. A köl-
tészetnek, de különösen az újabb költé-
szeti törekvéseknek szabad térre van 
szükségük, olyan terekre, amelyeket be-
futhatnak, amelyeken még nincs irodalmi  

lábnyom. S ezeknek a szabad tereknek a 
tudatosјtása a kritika egyik dönt ő  feladata. 
Tehát szerepét is ez határozza meg. .Ezért 
állítom, hogy aki irodalmi körülményeink 
között a kritika létezését tagadja, á kri-
tikának hatványozottabb szerepét követe-
li meg. 

Az ellentét másik pólusán; ahol a kri-
tika szerepének - a tagadása áll, aligha 
lehet meghatározni azt az intellektuális 
szintet, amelyről ez a vélemény elhang-
zott. Ugyanis amíg a létezés tagadásában 
egy magasabb, igényt fedezhetünk fel, ad- 
dig az ellentét másik pólusán a puszta 
szeszélyességet láthatjuk, a kritika „ér-
želmi" megvetését. Kétségtelen, hogy ve-

. szélyés .lenne elfogadni a kritika szerepé-
nek a tagadását pusztán csak azért, mert 
egyes írók elvetik. 

Az ellentét logikailag felborulna, ha az 
egyik oldal komoly igényeivel_ szemben 
a másik oldal kedvtelen -szeszélye állna. 
De nemcsak ez a formális ok kényszerít 
rá, hogy ebbe a véleménybe „belemagya-
rázzak", hanem egyszerűen az, hogy a 
kritika szerepének a tagadása elvi kérdés. 
Á kritikától ugyanis nem lehet elvitatni, 
hogy egész története folyamán nem vál-_ 
lalt kimagasló részt az irodalom és álta-
Iában á művészi érték tudatosításának 
folyamatában. Egyetlen irodalom minősé-
gét sem a művek sora teszi, hanem a mű-
vékben felismerhető  és . kimutatható ér-
tékek; ezeknek az értékeknek a tudatosí-
tása, más értékekkel szemben való ki-
emelése, affirmálása. Ez a kritika szerepe. 

A. kritika szerepe viszont elvileg is ta-
gadható. Mégpedig ha az adott körülmé-
nyekből indulunk ki, ha tagadjuk azt a .  
„pingpong-szerepet", amit a kritika ná-
lunk sokszor képvisel. 

Látszik, a kritikával valóban sok baj 
van irodalmunk háza táján. Honnan szár-
mazik ez a sok baj? 

Kétségtelen, a kritika mai, pillanatnyi 
helyzetéből. A kritika defenzívában van. 
Tetszhalott. .(Ez részben azt jelenti, hogy 
nemzedékem — sokszor „kritikainak" be-
céztük — is tetszhalott.) Nem kíséri fi-
gyelemmel az irodalom medúza-mozdula-
tait, lemarad az irodalom néhány meg-
nyilvánulása mögött, megengedhetetlen le-
zserséggel figyeli — ha figyeli egyáltalán 
— a költők, az írók munkáját. Tetszhalott-
ságát az sem zárja ki, hogy a jugoszláv 
és a határainkon túli irodalomhoz úgy-
ahogy aktívan viszonyul. 

Kritikánk defenzív helyzetét nem a bí- 
rólatok, a recenziók, az ismertetések (eze-
ket a „kritikát" meghatározó fogalmakat 
fogadták el nálunk) hiánya okozza, hiszen 
ha végigtekintünk irodalmi mellékletein-
ken és két folyóiratunkon, akkor kit űnik, 
hogy talán soha ennyi recenziót és ismer- 

tetést nálunk nem írtak, mint éppen most. 
Ha felületesek lennénk, akkor azt is ál-
lithatnánk, hogy egyetlen vajdasági könyv 
sem marad ma már megjegyzés, figyelem 
nélkül. A defenzív helyzetet tehát nem 
a kritilták: mennyisége határózza meg. 
Sőt, nemegyszer értékes bírálatokkal: is 
találkozunk.. A minőség; bármennyire rit-
ka jelenség is, meglehetősen ;  sokszor tűnik 
fel a lapok mellékleteiben vagy a folyó-
iratokban. A minőség hiánya, bármennyi-
re kézenfekvő  is, mégsem elsődleges meg-
határózója a kritika defenziv helyzetének. 

Megdöbbentő  tény az is, hogy a kritika 
elméletével meglehetősen sokszor és tet-
szetősen foglalkoznak nálunk. Akármilyen 
bizonytalan talajon mozog is elméleti gon-
dolkodásunk, sem a versről, sem a pгбzá-
гбl annyi elméleti munka nem jelent meg, 
mint éppen a kritikáról. Ugyanakkor nem 
kell megfeledkezni a kritikai elméletek 
behózataláгбl sem. . 

Tehát ha a kritika mai, defenzív hely-
zetét akarjuk definiálni, akkor els ődlege-
sen azt kell szem elđtt tartanunk, hogy 
nem vagyunk híjával a kritikának; kriti-
kai irodalmunk bőséges, néhány jelentő= 
sebb, értékes bírálat is megjelent már, 
sőt elméletünk sincs vészes lemaradásban. 
Miben kell keresnünk mégis kritikánk 
tetszhalottságának okozóit? 

Mindenekelőtt a kritikai egyéniség hiá-
nyában. A kritika termélésének mennyi-
sége és az elérhető  minőség rendszerint 
esetleges, időszakról időszakra változó, 
ingamozgású. A kritika elmélete lehet 
behozatali, bizonyos sarkpontjait az adott 
irodalom eredményeire alkalmazni lehet, 
egyes fejezeteit fel lehet használni, má-
sokról meg lehet feledkezni. A kritika 
ezen a téren egy kis erőfeszítéssel min-
denképpen eredményeket érhet el. Az Vi-
szont, ami egy irodalom kritikájának 
alapvető  meghatározója, ami színt és ízt 
ad a kritikai gondolkodásnak, ami sajá-
tossá teszi, aktívvá és él ővé, a kritikai 
egyéniség, az semmiképpen sem lehet 
esetleges, bizonyos nem irodalmi körül-
ményektől függő, de végképp nem lehet 
behozatali. A kritikai egyéniség, az egyes 
ember szemléletmódjának, érzékenységé-
nek, emócióinak megnyilvánulási tere, csak 
akkor bontakozhat ki, ha megvan benne 
a hajlam és a bátorság, hogy autentikus 
legyen. 

Kritikánk pillanatnyi helyzetképe nem 
valami fényes. A defenzív helyzet és az 
erős kritikusi egyéniség hiánya nem is 
eredményezhet gazdagabb képet. 

Ennek a sivár helyzetképnek objektív 
okai is vannak. Elsősorban a kritériumok 
hiánya, ezzel karöltve a kritika nyelvé-
nek, fogalomrendszerének fejletlensége. 



3 

Másodsorban az irodalmi standard — An-
tun Šoljan értelmezésében — kialakulat-
lansága. Az objektív okok belülr ől függ-
nek össze. A kritériumok és a kritika fo-
galomrendszerének a hiánya eredményezi 
az irodalmi standard szintjének elmosó-
dását. De fordítva is állítani lehet. 

Mindenesetre a sivár helyzetkép két 
legszembetűnőbb tünetének vizsgálatával 
lehet az esetleges kiutat megközelíteni. 
. A határozottan megfogalmazott, de nem 
elvont, légüres térbe, hanem a konkrét 
mű  reális értékvilágába vetített, tehát az 
életes és hatékony kritériumok azok, ame-
lyekről itt szó van. Semmiképpen sem az 
elvont és eleve adott méretek, amelyek 
a műben igazolásukat keresik csupán, 
nem pedig __változékonyságukat, bizonyít-
ják. Azokról a kritériumokról tehát, ame-
lyek egy adott irodalom műveiből táp-
lálkoznak, abban van a forrásuk is és 
megvalósulásuknak a tere is. Egészen 
egyszerűen azt állítom, hogy irodalmunk-
nak és kritikánknak aligha van szüksége 
behozatalai kritériumokra, olyanokra, 
amelyek csak az elméleti gondolkodás 
szintjén létezhetnek, de az irodalmi gya-
korlat nem támasztja őket alá., 

Ebből kitűnik, hogy milyen kritériumo-
kért szállok síkra. Ezért állíthatom, hogy 
irodalmi kritikánk a kritériumok terén 
tökéletes zűrzavart ért el, mégpedig azért, 
mert irtózatos bűnnek tartotta mindig az 
empirikus nézetet, a .pozitív és racionális 
gondolkodást. Mindig is rühellte a dog-
mát, és nem vette észre, hogy a fürd ő-
vízzel a gyereket is kiöntötte. Még mindig 
kimagaslóbbnak tartják irodalmunk ért ő i 
közül sokan a kritikai impressziót, az ún. 
„megérzést", mint a racionális megértést, 
sőt, kimagaslóbbnak azt a kritikai mód-
szert, amely a határozott szigorúsággal és 
nyelvi puritánsággal megfogalmazott kri-
tikai ítélet helyett az irodalmi értéknek 
afféle poétikus lereagálását kínálja fel. Az 
egyes kritikákban megismétl ődő  nyelvi 
burjánzás, alapvet ően csak elködösíti a 
költői értékeket, nem húzza alá és nem 
domborítja ki azokat. Ugyanakkor a 
nyelvi burjánzás a gondolatok, a gondol-
kodás aktivizmusának hiányát rejtegeti. 
Mindaddig, amíg neves íróink kritikai 
szövegeiben a kritériumokat olyan üres 
és semmire sem kötelez ő  verbalizmusok 
helyettesítik, mint mondjuk „a szívig ható 
együttérzéssel" mesél ő  szerző  dicsérete, 
vagy „a mosolygó arc", „az egyszer ű  élet-
b+ölcsese g", „fölémye+s ds finom tapintat', 
ami mind a szerző  javára van írva; ért-
hető  is, hiszen mosolygós arcú és meleg-
szívű  a szerző, mert nem a közönségnek, 
hanem „egy nagy családnak" mesél, hi-
szen hőseit is úgy lépteti fel, leny űgöző  
mosolyával, mintha „mind mély gyökeret 
eresztettek volna a Bácska föidjébe". És 
a mosolygós író bácsihoz odatartozik a mo-
solygós kritikus bácsi is. Mindketten azt 
tartják, hogy az író művében „nagy vo-
nalakkal felvázolva a jelent ősebb esemé-
nyek, mint például a háború" is megjelen-
nek, de miért fagyasztaná mindkett őjük 
arcára a. mosolyt az olyan „jelent ősebb 
esemény", mint „például" a háború, hi-
szen mindketten csak a „korszak ismer ős 
kulisszáit" látják benne. Mondom, mind-
addig, amíg a kritika ilyen verbális fegy-
verrel igyekszik megvívni az irodalmi al-
kotással, mindaddig, amíg egyetlen dön-
tőbb kritikai fogalom nélkül beszél iro-
dalomról, művészetről, aligha várhatjuk 
a kritériumok kialakulását, azt pedig 
semmiképpen sem, hogy irodalmunkban 
kialakuljon a standard, az a sokszor meg-
vetett, de soha fel nem vázolt átlag, amely 
nélkül nincs megnyugtató értékmérés és 
nincs elfogadható irodalmi fejlődés sem. 
Az élő  irodalomnak semmiképpen sem 
nyűge ez az átlag, hanem éppen ellenke-
zőleg, éltető  talaja, forrása. Az élő  iroda-
lom ott kezdődik, ahol elérte azt az átla-
got, és a kritikának is ezen a szinten kell 
kialakítania a maga. kritériumait. 

Világosan kitűnik ebből, hogy nem élet-
telen és megcsontosodott mércékért, afféle 
konfekciós standardért szállok síkra, hanem 
az élő  irodalom értékeiből kivonható kri-
tériumokért és irodalmi standardért. 

Nézetemmel szemben nem lehet érv az, 
hogy ez van az irodalomban, ilyen a pró-
zánk, a költészetünk, a kritikánk tetsz-
haic it és dfenzív —, mert egy aktívabb 
kritikai tevékenység régen felvázolhatta 
volna már, irodalmunk eddigi értékei 
alapján, azt az irodalmi átlagot. amely 
alatt nem lehet megjelenni, az értéktelen-
ség vállalása nélkül. 

Ahogy a kritériumokat, úgy az irodalmi 
standardot sem lehet adottnak, el őre fel-
mértnek, kialakítottnak tekinteni. A stan-
dard nem állandója, hanem változója egy 
irodalomnak, annak az egyenletnek, 
amelynek állandó tagjai az író, a m ű  és 
az olvasó. A standard alsó határa az, amit 
valamennyire állandósítani lehet, mert ez 
a vonal tesz különbséget az írástudatlan-
ság és írástudás, a fűzfapoétaság és a köl-
tőiség között; egy olyan szint ez tehát, 
amelyen „a költők aránylag sikeresen 
küzdötték le az irodalmi írástudás gátjait, 
értették meg az egyes artisztikus köve-
telményeket, amelyek minden alkotást 
megelőznek, elértek bizonyos formai át-
lagot" (Antun Šoljan). Éppen azért, mert 
az alsó határ a minimum, ami nélkül iro-
dalom nincs, lehetséges ennek a vonal-
nak a pontosabb kijelölése. Persze ben-
nünket nem a minimumok érdekelnek —
bár volt a mi irodalmunknak egy olyan 
nem is régi időszaka, amikor éppen a 
minimum volt az egyetlen követelmény. 
A közérthetőség, az irodalom ún. társa-
dalmi szolgálata és haszna értelmében. 

Az irodalmi standard fels őbb határat 
már nehezebb megvonni. Az viszont bi-
zonyos, hogy nem irodalmunk legkiválóbb 
művei azok, amelyekhez ezt a . standar-
dot mérni kell, mert a legkiválóbb m űve-
ket éppen az emeli magasba, hogy túllépik 
a standard fels őbb határát. A fels őbb 
határt, ennek alapján, a művek zömének 
értékszintje teszi, tehát nem az egyes 
művekben elért esztétikai min őségek, ha-
nem a művek legtöbbjének átlaga. Ez azt 
jelenti, hogy a felsőbb határt csak egy 
nagyobb időszak ismerete, beható vizsgá-
lata alapján lehet megvonni. Ugyanakkor 
ez azt is jelenti, hogy amíg az alsó határ 
legalábbis elvileg állandó, addig a fels ő  
határ következetesen változó, mert van-
nak az irodalomnak termékenyebb és ke-
vésbé termékeny korszakai, fejezetei. Az 
aktív kritikának az a feladata, hogy fel-
ismerje ezt a szintet. 

Sokan úgy vélik, hogy irodalmunk stan-
dardja éppen ma a legmagasabb. 

S van is ebben némi igazság. Felnőtt 
egy újabb nemzedéke ennek az irodalom-
nak, amely már meghozta els ő  értékesebb 
alkotásait, a középnemzedék és az id ő-
sebb is aktívabb, törekvései határozot-
tabbak, igényei magasabbak. Bizonyos 
művek újranyomása is belejátszik ebbe 
a helyzetképbe, mert az újranyomás min-
dig válogatás is. 
Irodalmunk fél évszázados történetének 

áttekintése viszont azt bizonyítja — Bori 
Imre kivételesen fontos és hasznos ku-
tatásai alapján —, hogy irodalmunk stan-
dardja a húszas években, tehát azokban 
az években, amikor megindult itt egy 
irodalom, amikor leállt az értékek kiván-
dorlása, amikor megtörtént egy bizonyos 
zároltságnak az első  felismerése, sokkal 
magasabb volt, mint a későbbi években. 
Persze ennek az állításnak az irodalom-
történeti bizonyítása még hátra van. 

A mai standard kritikai képét kell ki-
alakítanunk. Melyek azok az elemek, 
amelyek belejátszanak ebbe a képterem-
tésbe? A legdöntőbbek, természetesen ma-
gában az irodalomban vannak. S hogy 
ezeket ma mégsem lehet teljes biztonság-
gal kijelölni, azért a kritika a felel ős, 
mert nem alakította ki a maga „átlagát" : 
az objektív kritériumokat, a kritikai gya-
korlat állandóit. 

Egy ilyen kritikai és természetszerűleg 
empirikus fogalomnak a körülírása után 
visszajutottunk a kiindulópontra; úgy 
tűnik, egyetlen. lépést sem tettünk el őre.  

lajtorjádat 
ha meglátom, 
jákób 

Nos, hogy ez így  kemény  d+ió, 
a іьіІ tіІеѕёіёѕ , a civlid 

é+4e1t, a 1ét, a 
fo+gi1a11aifosaág, hónaip+szám. 
Mer1t mé;g odabenn Kazahs іfбn ьаіn, 
fifljú évek, . mlitn іd іíg 
kérznél a fegyver, !kézügyben — 
de teacserlje іnёtі  a hasunikra, 
szép +kerekded pocalk, ugyeibár, vém 
asa1ló, éilMhajlhásiz. 
A :báráиylbőr&n ha vég!igfiapiп t 
az vglj, .minrt ama valké, 
pergamen- 
fehér ьárö+n, ha1 
van  az már? — ha fejed 
a1laitit a Ко . 
Es !ki vdht  az ыső  .hínnökő:d? 
— Ёn. Hogy  ne mara:dlj:on a magáпos 
kenyér megszegefien. 

déli egy órakor 
Még vá пsz valameпnyüt: s a 
kdkбny+bozát:dk aila+flf a lösz 
morzsáи+kén+t lepereg — a varjaik, 
a va+svilila, a +té11; má:r csak 
a táMObi  vonalkerekek kad+fogáaa 
a sinikein. 

S a szél6mailo+m vi+totdái 
fard бta+nak 
az ég á đQá+sáin (még vársz) 
a szá+nta đ;palkat a szími6e lassan 
be'húzad. 
A rouhadó avar szaga 
csap át a ieveg&n 
d'éi egy~k'or. Alkiko+nra 
s'ükerü'llt megit+u:dlnad egy fontos 
tлj ságat. 
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N ЕМ ZЕТІЅЁ G Ii 
MONOLÓG* 

BOSNYÁK ISTVÁN 

A tavalyi viharos, „deklarációs " és „in-
dítványos " évünk után nagy részünk nyil-
ván meg is elégelte már az állandó 
elmélkedéseket és vitákat a különböz ő , 
tényleges vagy felnagyított nacionális 
problémákról . Engedjék meg mégis, hogy 
egy ilyen „témát" érintsek , egy kissé sa-
ját szándékom ellenére is: ha az ember 
meggyőződésből beszél, szinte szabály 
szerint arról szól , amiről legszívesebben 
hallgatna .. . 

A legutóbbi Stražilovói Találkozón —
a jugoszláviai kultúrák szellemi integrá-
ciójának siralmas állapotáról beszélve —
alkalmam volt kinyilvánítani azt a meg-
győződést , hogy a nemzetiségek bizonyos 
értelemben példát mutathatnának , hogyan 
kell önzetlenül befogadni népeink kultu-
rális értékeit , hisz a nemzetiségek — kü-
lönösen a felszabadulás után született 
nemzedékek — emancipálódhatnak nem-
zetileg a legkönnyebben , a nemzeti 115-
ítéletektől ők szabadulhatnak meg legha-
marább , sőt, egy kissé madártávlatból is 
nézhetnek más népek nacionalizmusára. 

A brioni plénum után, amikor szerte-
foszlottak a szép, önfeledt, de nagymér-
tékben gyerekes illúzióink, hogy a nem-
zetiségekkel minden a rendjén, hogy tel-
jesen szabadok , egyenjogúak, hogy meg-
van az összes lehetséges feltételük a 
társadalmi és kulturális fejl ődéshez stb., 
nyilvánvaló lett, hogy a „madártávlat" 
számunkra , nemzetiségiek számára sem 
lehetséges : észre sem vettük , mikor és 
hogyan — s máris belecsöppentünk azon 
vitákba, amelyekre három-négy évvel ez-
előtt még bizonyos „magasságból" és egy 
kis szánalommal néztünk . S ma már vi-
lágos, hogy nem is lehetett másként, hisz 
lehetetlen kívülmaradni az ilyen vitákon, 
noha látszólag ez lenne a legembersége-
sebb: a „morális " semlegesség ugyanis 
lényegében az amoralitás sajátos formája, 
ti. azt jelenti , hogy amíg a többség az 
önigazgatásos gyakorlatban naponta nehéz 
és „piszkos" harcot vív minden nép és 
nemzetiség következetes egyenjogúságá-
ért, a gyakorlat felemeléséért az elvek 
szintjére — te addig a magad „fennkölt" 
semlegességében mosod a kezed és „lelki 
tisztaságod" fölött őrködsz. -. . 

Arról a témáról szólok tehát, amelyr ől, 
ha lehetne , legszívesebben hallgatnák: a 
nemzetek közötti viszonyokról a kultúrá-
ban, pontosabban : a népeink és nemzeti-
ségeink kultúrája , s főképp irodalma kö-
zötti viszonyról. 

Az utóbbi időben a kultúra bürokratái 
s egyes politikusok körében is kitartóan 
kering a fáma , hagy a nemzetiségi kultú-
rák önmagukba fordulnak, bezárkóznak, 
vagy ha ezt még nem is teszik , fennáll 
a komoly veszély, hogy a jövőben tenni 
fogják, a nemzetiségek hirtelen, talán 
túlságosan is hirtelen „rehabilitálásának" 
köszönve . Nincs alaposabb betekintésem 
más nemzetiségek kultúrájába , de biztos 
vagyok abban , hogy ez a megállapítás a 
jugoszláviai magyar kultúrát illet ően tel-
jesen deplasszált, s a Brionin vereséget 
szenvedett erők rosszindulatúságának vagy 
a rosszul értesültségnek a megnyilvánu-
lása. - 

Számomra ugyanis nem 'világos, kultú- 
гбnknak . melyik részterülete lenne az, 
amely állítólag „bezárkózik". Vajon a tan-
ügy-e, holott ismeretes , hogy a magyar  

gyerekeknek néhol több mint fele egyál- 
talán nem részesül anyanyelvű  oktatás- 
ban; a könyvkiadás -e, melynek keretében 
az utóbbi 8 év alatt kb. 200 művet adtak 
ki, s ebből mintegy 100 a jugoszláv iro-
dalmak fordítása , és  csak 60 a jugoszlá- . 
viai magyar irodalom alkotása; vagy a 
folyóirati irodalomkritika-e, mely nem-
csak az elemzett jugoszláv művek szá-
mánál , hanem belső  tartalmánál fogva is 
lépést tart a jugoszláv népek irod 'almával, 
elsősorban a szerbhorvát nyelvűvel; vagy 
talán középgenerációnk költészete , . amely 
az ötvenes években, durván szólva, a 
modern szerb költészeten n őtt fel; vagy 
tán az új nemzedék költészete, amely 
szellemiségénél és szenzibilitásánál fogva 
úgyszólván elválaszthatatlan . az újabb 
horvát és szerb költészett ől ; vagy talán 
— hogy ne soroljuk tovább — a rádió-
dráma, amelynek fejlődését a vajdasági 
nemzetiségek nyelvén, mint ahogy egy 
elemzés nemrég kimutatta ; már évek óta 
gátolják a Novi Sad-i Rádió szerkeszt ő-
ségében? 

A tézissel szemben, hogy a jugoszláviai 
magyarok kultúrája s külön az irodalma 
„bezárkózik", én egy másikat . említenék, 
nem tartva igényt az eredetiségre: népeink 
irodalmai azok, mélyek bezárkóznak, il-
letve egy kissé indolensül viszonyulnak 
a jugoszláviai magyar irodalomhoz. 

Ezt állítva nemcsak formálisnak is te-
kinthető  tényekre gondolok ; . számomra 
nem annyira lényeges , például , hogy az 
utóbbi években hány művünket fordítot-
ták le szerbhorvátra ; s nem elsőrendű  
fontosságú az sem, hogy köztársasági köz-
pontjaink lapjai és folyóiratai csak igen 
ritkán közölnek még bizonyos alapvet ő , 
rövid tudósítást is a jugoszláviai magya-
rok kulturális és irodalmi eseményeir ől 
(holott, például , a magyarországi ilyen 
jellegű  eseményekről elég rendszeresen 
tudósítanak); vagy az is mellékes lehetne, 
hogy a „Mladost"-nak , a Jugoszláv Ifjúsági 
Szövetség központi lapjának bíráló bizott-
sága — tudtommal — még sohasem gon-
dolt arra , hogy tálán egy fiatal magyar, 
siptár , szlovák, olasz stb . irodalmár műve 
is bekerülhetne a szűkebb keretbe a ha-
gyományos „Mladost"-díjnak kiosztásánál; 
önmagában véve annak seri kellene külö-
nösebb fontosságot tulajdonítani , hogy az 
utóbbi időben költőink gyakoribb más 
nyelven való jelentkezése is f őleg egyet-
len, magyar nemzetiségű  fordítónknak 
köszönhető , aki öntevékenyen elhalmozza 
az ország lapjait és folyóiratait költ őink 
verseivel ; stb., stb. Számomra mindezekt ől 
a jelenségektől sokkal fontosabb az a 
lényeg, mely mögöttük . áll, s .amely leg- 
szembetűnőbben a jugoszláv költészet an-
tológiájával kapcsolatos közismert vitában 
nyilvánult meg, amikor is a nemzetiségek 
irodalmát az illető  „anyaországok" irodai- 
mához utasították , a nemzetiségek . tudtára 
adva — igaz , nem ennyire leegyszerűsítve 
— hogy kultúrájuk és irodalmuk nem 
jugoszláv , s hogy a jövőben sem válhat 
szerves részévé országunk kultúrájának 
(állítólag csupán nyelvi akadályok miatt). 

A jelenlevők közül egyesek talán emué= 
keznek is arra, hogy évtizedünk kezdetén 
mennyi bírálat érte nemzedékemet, a 
Symposíön, nemzedékét a ;,túlzott" jugo- 
szláv orientációja miatt, Irodalmunknak 
azokban a ,,világ" felé er őteljesen . meg- 

nyíló éveiben egyes embereink, néha a 
sovinizmustól sem egészen mentesen, 
gyakran hangoztatták , hogy integrációs 
törekvéseink egyoldaliak, viszonzatlanok. 
Ebben volt is némi igazság, _ de ez az egy-
oldaliság akkor normálisnak tűnt, hisz 
tudtuk , hogy háború utáni irodalmunk, 
néhány művet kivéve, még nem számíthat 
nagyobb érdeklődésre országos méretek-
ben. Azonban az elmúlt 7-8 év alatt ez 
az irodalom - önelégültség és álszerény- 
ség nélkül állítjuk - sokat fejl ődött, 
mennyiségi és minőségi szempontból .egy-
aránt. Magyarországon , de a „nagyvilág- 
ban" is (ahol a magyar nyelv és kultúra 
talán nem is annyira ismeretlen, ahogy 
azt mi Jugoszláviában véljük ) bizonyos 
tekintélyre tett szert, elsősorban folyó-
irataink , a Híd és az Ui Symposion révén, 
amelyek, paradox módon, külföldön talán 
keresettebbek is, mint a mi jugoszláviai 
magyar közönségünknél . FIangsúlyozom, 
hogy a mi magyar közönségünknél, mert 
e folyóiratoknak az országban nincs is 
más publikuma: nem emlékszem, mikor 
láttam utoljára a nem-magyar sajtónkban 
valamilyen, legalább konvencionális is-
mertetőt e folyóiratainkról. 

A vázolt helyzet miatt, mely 7-8 évvel 
ezelőtt normális volt, de ma semmiképpen 
sem az, irodalmunk integrációs törekvé-
seire természetszerűleg másképp nézünk. 
Nem becsülve túl saját értékeinket, itt az 
ideje, hogy őszintén , baráti nyíltsággal ki-
mondjuk: az egyoldali irodalmi integráció 
anakronisztikussá vált, a jugoszláv iro-
dalmaknak a miénkre gyakorolt termé-
keny;  katalitikus hatásának teljes mél-
tánylása ellenére sem maradhatunk to-
vábbra is azok, amik — alapjában véve 
— eddig voltunk : a jugoszláv irodalmak 
közönséges „konzumensei", illetve puszta 
közvetítők Jugoszlávia és Magyarország 
irodalma között. 
đsszegezésként tehát megállapíthatjuk: 

a jugoszláviai magyarok irodalma (s. hi-
szem, hogy a más nemzetiségeké sem) nem 
törekszik semmiféle „bezárkózásra' , ha-
nem ellenkezőleg, arra- törekszik, hogy 
népeink irodalmában az eddiginél sokkal 
nagyobb mértékben jelen legyen. Akik. 
ismerik az irodalom , az irodalmi élet bels ő  
természetét ; azoknak fölösleges külön bi-
zonygatni , hogy ez nem holmi mestersége-
sen éltetett , politikai , soviniszta vagy 
egyéb ideológiával áthatott törekvés: a 
médium, a közönség utáni állandó és in-
tenzív nosztalgia immanens sajátsága min-
den irodalomnak , különösen a kis népek 
irodalmának , hogy a „kisebbségi" irodal- 
makról ne is beszéljünk. A „kisebbségi", 
a legminimálisabb közönségű  irodalmak 
nórmális körülmények között sohasem 
zárkóznak önmagukba . -Ezt egyedül csak 
akkor teszik; ha a meglev ő  politikai és 
kulturális viszonyok . — szándékosan vagy 
spontánul — erre kényszerítikóket. Mind- 
ebből logikusan következik;  hogy .a nem= 
zetiségi irodalmak esetleges , semmiképpen 
sem önszándékú bezarkózása ellen az az 
egyetlen „ellenszer ", hogy közösen, egy 
nórmális, önigazgatásos módon olyan fel- 
tételeket teremtünk a számukra , melyek 
között nem kénysžerülnek az elszigetel ő-
désre, hanem szervesen bekapcsolódhat- 
nak népeink szellemi vérkeringésébe. 

* Felszólalása IV. Stražilovói Találkozónг  
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Komáromi József Sándor munkássága 
kétségtelenül sajátos jelensége a jugoszlá-
viai magyar irodalomnak. Műveinek „sa-
játosságát" ósdi, divatjamúlt eszményei 
kérlekalássakos, kezétcsókolomos ars poe-
ticája, sekélyes köznapiságából fakadó 
gondolatisága, bántóan mesterkélt, kite-
nyésztett (lásd É. Sz. IV. kötet, 218. oldal, 
4. pont) stílusa jelenti —állapította meg 
Emberöltő  és Jó szó című  kötetéről az 
irodalmi kritika. Komáromi József Sán-
dor nem szenvedheti a műveiről írt bírá-
latokat, hangoskodó, többször embert pisz-
kolóan sértő  levelekben válaszol a nyil-
vánosság előtt, közben pedig akarva-aka-
ratlan is vall alkotói eszményeir ől, írói 
szándékairól, ars poeticájáról. Íme, Ko-
máromi hitvallása: „Az író egyik köteles-
sége, hogy ne csömörrel szórakoztassa ol-
vasóit, hanem életkedvet, bátorítást adjon 
csüggeteg perceiben." (Dolgozók, 1965. feb-
ruár 4.) 

Elfelejti, hogy a világirodalomban ép-
pen a „csömörrel szórakoztató" m űvek 
kaptak helyet, érdemelték ki az utókor 
tiszteletét, figyelmét. Komáromi célja a 
felszínes szórakoztatás. Azért felszínes, 
mert megelégszik a látszat részigazságai- 
val: „Engem ugyanis tökéletesen kielégít 
ha megmutathatom vajdasági népünknek 
önmagát, abból is csak annyit, amennyit 
meg tudtam látni és érteni." Ez pedig 
nemcsak hogy nem sok -- művei bizo-
nyítják —, de ártahnas is. Komáromi esz-
ményei ugyanis vészesen emlékeztetnek a 
magyar irodalom felhőtlen világú, csupán 
mulattató s hatásaival rosszindulatú da-
ganatra hasonlító kinövéséhez, amelyhez 
Herczeg Ferenc, Szabolcska Mihály, Er-
dős Renée, Gulácsy Irén, Szomaházy Ist-
ván, Fodor László, Török Rezs ő, Zsigray 
Julianna, Tormay Cecil, Vaszary János, 
Bús Fekete László, Földi Mihály és ré-
szint Zilahy Lajos egyaránt odatartozik. 
Ahogy Bori írta Komáromiról, ő  a boldog 
író, aki az „embernek sem intellektusát 
nem foglalkoztatja, sem szívét nem ter-
heli meg". De hamis boldogságot hirdet ő  
műveivel jobban rontja az irodalmi köz-
ízlést, az olvasókat, mint a ponyvairodalom. 
Az utóbbi szintén megfertőzi az embert, 
a kezdő  olvasót, de rövidesen mindenki 
kiismeri e műfaj fortélyait, rájön a sab-
lonokra, s már nem is hiszi, amit olvas —
kigyógyul a betegségb ől. A rózsaszín, szi-
rupos boldogságot hint ő, „szórakoztató 
irodalom" nyúlós, délibábos talajáról már 
nehezebb menekülni. Nem azért, mintha 
ez rangosabb irodalom lenne, mint a 
ponyva, hanem mert kórokozói nemcsak 
az olvasó szemére vonnak hályogot, ha-
nem mert ennek az irodalomnak a mű-
velőit is megvédi és megvakítja a maguk 
termelte méreg. A boldog írók ezt tudják, 
meg azt is, hogy addig érezhetik magu-
kat biztonságban, amíg műveiket nem 
szembesítik a felszín alá túró, a mélybe 
merülő, a csömörtől sem irtózó alkotások-
kal, amíg nem kell szembenézniük a sok-
szor undorító, de hiteles valósággal. Ezért 
igyekeznek nagyhangú kijelentéseikkel le-
minősíteni, beszennyezni a munkásságu-
kat, eszményeiket joggal veszélyeztet ő  
irodalmi és kritikai törekvéseket. Komá-
romi József Sándor sem átallotta leírni: 
„Az újabb irodalom legnagyszerűbb reme-
kei a.zavarosban halászás csúcsai, legere-
detibb nagyjai az idegkórtan díszpéldá-
nyai." Ez a megállapítás valószínűleg a 
modern irodalom legrövidebb, de ugyan-
akkor legrosszmájúbb, leghazugabb törté- 
fete is lehetne, amely Adyt és Beckettet, 
József Attilát és Thomas Mannt, Füst Mi-
lánt és Miroslav Krležát, Joyce-ot és Elio-
tot, Ibsent és O'Neiilt, Proustot és Kassák 
Lajost, Móricz'' Zsigmondot és Franz Kaf-
kát, Camus-t és Németh Lászlót, Maja-
kovszkijt és Sartre-t,, Pirandellót és Solo-
hovot (és sorolhatnám még oldalakon át 
a: neveket) egyaránt kiutasítja az „igazi 
irodalom" felségvizeiről. 

Ha tudjuk, és sajnos, igen jól tudjuk, 
hogy a vajdasági olvasó ízlése még min-
dig inkább mondható maradinak, avult-
nak, mint korszer űén igényesnek, akkor 
á napnál is világosabb, . hogy milyen ár-
talmas a-  téveszmékre esküszó, a hamis, 
felszínes valóságot hirdető  „bóldog írók" 

egy magát 
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nak hivő  
v i • pro-iparos 

arc 
kepehеz 

GEROLD LÁSZLÓ 

irodalma. Írásaimban éš beszélgetések so-
rán sokszor síkraszálltam amellett, hbgy 
ha az anyagiak léhetővé teszik, a kiadó-
hoz érkező  minden kéziratot könyv for-
májában is meg kell jelentetni,- gondolva; 
a mennyiséggel köџiiyébben együtt jár a 
minőségi fellendülés. De Komáromi .József 
Sándor embert és írást nem kímél ő  ar-
cátlan kirohanásai útón; _azt ° .hiszem; na-
gyon is meg kell fontolni, mit adunk ki. 
Mert ha különböző  mesterkedések foly-
tán egyeseknek könyvük jelenik meg,.még 
azt hiszik silány, anakronisztikus műveik-
ről, hogy irodalom, magukról pedig, hogy 
írók, sőt — ha mocskos szájú leveléiket 
a hamis mozgalmasságot .hajszoló, szenzá-
ciót sejtő  szerkeszt ők ` le is közlik — azt, 
hogy géniuszok, tehát mindénkit kioktat-
hatnak, rágalmazhatnak . megleckéztethet- 
nek, és a műveikről irt bírálatokat tetszés 
szerint félremagyárázhatják. Komáromi 
József Sándor saját .  géniusz voltát akarja 
bizonyítani; amikor szerénytelenül arra 
vállalkozik, hogy đnnön műveiről mond-
jon véleményt: „Az efféle könyvek —
állítja a Jó szóról — azonban örökké kel-
leni fognak; s ki tudja, egyszer talán még 
a Magasságosnak is nagyon fognak kel-
leni." Ezek után nyilvánvaló: a zseni, 
mert tévedhetetlen, megengedheti magá-
nak, hogy bizonyító idézetek nélkül vá-
doljon. A géniusz azt is megengedheti 
magának, hogy idézetek nélkül bizonyít-
son. Szerényebb vagyok, s ezért fenti 
megállapításaimat idézetekkel fogom alá-
támasztani. 

KIOKTAT: „Ne handabandázz össze-
vissza az európai kultúra áramlásairól, 
amikor olyan ijesztően fogyatékos a Te 
tudásod is! Tekints körül nyitott szemmel 
a világba, feküdj bele a munkába kemé-
nyen, legalább írni és olvasni tanulj meg 
becsülettel, ha már irodalmi szerkeszt ő  
lettél a sors kegyelméb ő l." 

BEMOCSKOL: „Bölcsebbnek tartanám, 
ha csupán egyszer furdalná (a lelkiisme-
ret) — ám önmaga miatt! Teszem fel ami-
att, hogy kellő  tudás hiányában, a hozzá-
értésnek még csak árnyéka nélkül is be-
lemerészelt ülni a könyvkiadó vállalat 
szerkesztői székébé." 

BOLONDDÁ NYILVANÍT: „Töredelme-
sen bevallom, eleinte azt gondoltam, nem 
csak tudatlan, de kissé korlátolt is ez a 
Magasságos ..." 

„Am, ha eleinte gondban voltam is a 
Magasságos szellemi képességei felől, most 
inkább affelé hajlok: nem olyan értetlen 
ő, mint amilyennek mutatja magát!" 

FЕLREMAGYARÁZ: „Ha írásaim nyel-
vére a sajátos helyett a kitenyésztett jel-
zőt javallanád, akkor viszont elárulod, 
hogy még a magyar nyelvérzéked is gya-
nús, kedves Csaba. Kitenyészteni csak él ő  
lényeket lehet, és a magyar nyelv, bár-
mennyire él6 . nyelv, mégsem élőlény. Még-
is megfejtettem mire utalsz. (Ismét a gé-
niusz!) Azt gondolod, hogy mesterséges 
az én írásaim nyelve. Ebben nyilván iga-
zad van, minden emberi alkotás velejáró-
ja, hogy ,magán hordozza a mesterség, 
sőt itt-ott a mesterkedés jegyeit is." (A 
kitenyésztett, mesterkéltet jelent; a mes-
terséges és a mesterkélt között azért még-
is van némi különbség, kedves géniusz. 
A Jó szó stílusa nem mesterséges, hanem 
mesterkélt, ez nem a mesterség velejá-
rója). 

A fenti ,,,mazsolák" mindennél tisztáb-
ban bizonyítják Komáromi módszerét, 
amely azonban, ha nem is olyan régi, 
mint négy évtizedes írói eszménye, meg-
kövesedett, ártalmas, operettes ars poeti-
cája, de azért múltja van, kipróbált mód-
szer. Boriról is hasonlóan írt Komáromi, 
mint Utasiról: „okfejtései, melyekkel min-
den kétséget kizáró műkedvel ő  voltomat 
bizonygatta, valahogy zavarosak voltak, 
mondatai értelmetlenek, noha a rosszhi- 
szem ű  szövegmagyarázatoktól éppúgy nem 
riadt vissza, mint ahogy szemrebbenés nél-
kül állított valótlanságokat". Mindezt el 
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is tudnám hinni Komárominak, ha állí-
tásait, vádaskodásait tényekkel, idézetek-
kel támasztaná alá, s nem lenne annyira 
ügyetlen, hogy elárulja módszerét: „a jö-
v őben talán maradjon meg a puszta meg-
állapításoknál az írókitt illetően, de a bi-
zonyítékokat hagyja el". Komáromi el is 
hagyja. S attól sem riad vissza, hogy kri-
tikusai emberségébe gázoljon, amire vi-
szont, úgy látszik, аzért kényszerül, mert 
műveit másként nem tudja „megvédeni", 
irodalmi ügyből személyeskedést, nem-
irodalmi ügyet csinál. Nem furcsa, hogy 
az, aki Komáromi-könyvr ől ír, rendre kor-
látolt, zavaros, értelmetlen, rosszhiszem ű , 
megkótyagosodott agyvelő, valótlanságokat 
állít, rágalmaz, iskolás észjárású, handa-
bandáz, nem tud világosan fogalmazni, 
szétfolynak a gondolatai, nyegléskedik? 
A fenti részek bizonyítják legjobban, Ko-
máromi önmagáról vall, amikor másokat 
rágalmaz. 

Pimaszul a világba kiáltja:_ „Ugyan mit 
láttak" Benned, „kedves Csaba?" Mivel 
Utasi válasza jóval szerényebb embert ál-
lít elénk (kritikájában a sok idéz őjel is 
azt bizonyítja, hogy még az annyira ósdi, 
jelentéktelen íróval, mint Komáromi is, 
tapintatosan, emberségesen bánik), mint 
Komáromi József Sándor önmagát vásári 
kikiáltó módjára dicsér ő  és kellétő  habzó 
szájú levelei, kötelesšégemnek érzem 
megvédeni Utas! Csaba emberségét, be-
csületét. Ha már a nyilvánosság el őtt  

mocskolták be, akkor ez már nem csu-
pán kettőjük ügye. Már közügy. Az egye-
temet Utasi Csaba kilencesnél nagyobb 
átlaggal végezte; s ismert egyetemi taná-
rok oktatták, tudását ők mérték fel, osz-
tályozták. Egyetemista kora óta foglalko-
zik kritikai munkássággal. Ezek alapján 
tartották jogosnak meghívni a Magyar 
Szóba, s hívták a kiadóhoz is, „ültették" 
szerkesztői székbe. Javasolnám, htigy Ko-
máromi levelei alapján ideggyógyászok 
vizsgálJák meg Utasi tanárait, s ha kell, 
azonnali hatállyal fosszák meg őket állá-
suktól. Ha ez mégis lehetetlen lenne, ak-
kor a jövőben Komáromit kérdezzék meg, 
ki érdemel egyetemi oklevelet, és ki nem. 
Ezzel sok kellemetlenségt ől megkímélhet-
nék magukat, főleg pedig a rosszhiszemű  
irodalom „boldog" iparosait. 

Komáromi József Sándor 1965-ben már 
egyszer bemutatkozott. Akkor a Dolgozók 
hasábjain szennyezte Bori Imrét, aki rö-
vid válaszában — Hogy szó nélkül ne ma-
radjon — elmondta, csodálkozik a szer-
kesztőség erkölcsi magatartásán, amikor 
ilyen kirohanásoknak minden kommentár 
nélkül helyt ad. Bori addig rendszeresen 
recenzense volt a lapnak, azóta nem ír 
többet a Dolgozókba, s ennek kárát min-
denekelőtt az olvasók érzik. S a vajdasági 
irodalomnak is jó időre hátat fordított. 
Igaza van, miért is hagyná, hogy besároz-
zák. Három év múltán megismétl ődik a 
hatvanötös eset, csak Bori helyett ezúttal 

Utasi a szenvedő  alany, és most nem a 
Dolgozók, hanem a Képes Ifjúság ad kor-
látlan lehetőséget Komáromi József Sán-
dor leveleinek: Ami mindennél felhabo-
rítóbb, a Képes Ifjúság is szerkeszt ői meg-
jegyzés nélkül közli a Komáromi-levele-
ket, s ezzel nemcsak félrevezeti és félre-
neveli ifjú olvasóit, akiket éppen a lapnak 
kellene irodalmi ízlésre és igényességre 
szoktatni, hanem rég lejáratott eszméket, 
eszményeket, ars poeticát, irodalmat és 
módszereket szentesít. Ezenkívül illene 
tudni, hogy egy-egy újság, folyóirat ma 
már nem magántulajdon, nem írhat min-
denki kellő  bizonyítékok híján azt, amit 
éppen akar. Erkölcsileg minősíthetetlen-
nek tartom a Képes Ifjúság szerk еsztősé-
gének magatartását. 

Komáromi könyveirđl írt irodalmi kritikák: 
Bori Imre: Egy „boldog " író, Dolgozбk, 1965. 
január 29. 
Utasi Csaba: Mélyponton, Képes Ifjúság, 1968. 
február 24. 
Glen Nándor: Kisregények és novellák, Uj 
Symposion, 34. szám 
Komáromi válaszai: Egy boldogtalan bíráló, 
Dolgozók, 1965. február 4. 
A Magasságosnak az irodalom világcsúcsára, 
Képes Ifjúság , 1968.. március 2. 
Meghitt levél a magas lóról harsogónak, Képes 
Ifjúság, március 16. 
Válaszok Komárominak: - 
Bori Imre: Hogy szó nélkül ne maradjon, Dol-
gozók, 1965. február 11. 
Utasi Csaba : A rosszfajta becsvány áldozata, 
Képes Ifjúság, 1968 . március 9. 
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A szürrealizmus egyetemesebb érvényre Déry Tibor irodalmi 
munkásságában tört, aki mind az elmélet , mind a költészet, 
mind pedig a próza terén hasznosította ennek az izmusnak a 
tapasztalatait , s mi több : költői tevékenysége például egészében 
„izmusos" alapú , s ő  az, kinek egész pályájára az avantgarde 
letörölhetetlen hatást gyakorolt , s elhatároló ereje mindvégig 
érvényesült. 

Déry indulása az expresszionizmus égisze alatt történt, mely-
nek A kéthangú kiáltás volt a legszámottevőbb eredménye, majd 
a dadaizmus közjátéka következett Az óriáscsecsem ő  című  drá-
májában tetőzve, innen pedig a szürrealizmus lehet ősége kínálta 
magát, első  alkotói szakasza betet őzéseként . Lírájának els ő  gyűj-
teménye , a Ló, búza , ember (1922) expresszionizmusával tehát 
Déry induló szakaszát jelenti. Lázas látomások sorakoznak ezek-
ben a versekben , a képzelet valóban a „gyújtogató" szerepét 
játssza, s a vers egén expresszív képek tűzcsóvái lobognak, s egy 
nyersebb kozmikusság a jellemz ője: 

„Nagy viaszgyertyákkal kezükben vándorolnak a planétán, 
mely csendben forog égő  világok között . Szájukon kialudt gyá-
rak súlya , térdük véres és földes , zsebükből száradt kenyérhéj 
lóg és . leheletükön , mint tenyéren a legyek, sebes lábakkal táncol 
az isten ..." 

A versek intonációjához méltó, ám egyetlen megoldások 
sorakoznak e korai verstermésben , hogy megszólaltassák és vi-
lágba kiáltsák a forradalmi lázat, hogy hirdessék a lázadásnak 
egy univerzális formáját, amely elveszítette ugyan már konkrét-
ságait és társadalmi vonatkozásait is a ínagyar viszonylatok-
ban, hiszen a diadalmaskodó fehérterror esztendei voltak éppen 
ezek az évek , de az emigráció éltető  erejét még ez a láz és 
ez a forradalmasító gondolat adta, amely ekkor még az élet 
értelmével volt szoros szövetségben és egy társadalmi akció em-
lékének revelációját jelentette. 

Van ezekben a versekben , mint az emigránsok expresszio-
nizmusában általában , öncélúság , s érezhető  a zá гtságból kö-
vetkező  feszültség benyomása is, s nem véletlenül Déry az 
expresszió zárt s önmagára utalt képeiben remekel, mint ami-
lyen A gyújtogatók záгбképe is: 

„ ... hogy égjünk mint a csillagok vagy mint egy vad mese 
a gyermek hálószobájában : sötétek a falak, a mennyezet elér-
hetetlen s a legyek már elaludtak , de a dajka megjelenik az 
ablak mögött s lobogó fáklyáját behajítja a bútorok roppant 
tetemei közé." . 

S idézhetnénk , expresszionizmusára a Tornyok között 16-
tomását is , a dübörögve felvonuló expresszív képeket, ám elé-
gedjünk meg jelezni azt az életérzést , amely Déry expresszio- 

nizmusát táplálta: „... én ülök s énhozzám vezet minden út 
hideg ingoványarcba — én, én vagyok az úr' A sarkokon 
hiába leselkednek a gyilkosok ; kialudtak a terített asztalok az 
ablakok mögött , a hegyoldalon elfújták a karácsonyfát, csör-
renve estek le a teli koporsók szemem zöld üregeibe ." (Koldus) 
Еlet és halál ellenpontjai egy „optimista tragédia " látványában, 
hiszen tótágast álló világot lát maga körül („és az es ő  felfelé 
esik és a házak alatt fű  nő ...” Május — 1922), de még a Májust 
látja szaladni az „idők fölött". 

De már ebben a kötetében a dadaizmus is üzen (Az ámok-
futó), a groteszken való inszisztálásával és elemeinek túlfeszí-
tésével a meghibbant világrendr ől ad hírt, egyben pedig az 
„én ülök" jelezte statikus szemlélet felbomlását is rögzítve 
elindul a „poros országúton" — a képzelet nyugtalanabb, az 
életérzés elégikusabb messzeségei felé a holtpont -érzést fel-
oldani legalább költőileg , párhuzamosan azokkal a nyugtalan 
helycserékkel , amelyek Déryt szinte városról vá гosra, országról 
országra űzik. Modern Odüsszeusz lesz ő, a csavargó -attitűd 
magyar énekese (s vajon nem ilyen ösztönzések ihlették-e Kas-
sákot is, amikor dadaista -szürrealista poémáját , A ló meghal, 
a madarak kirepülnek-et megalkotta?), kinek irodalma ekko-
riban a szürrealizmussal forrt össze , sínár az Alkonyodik; a 
bárányok elvéreznek (Nyugat, 1924-1925 ) című  regényében jelt 
adott magáról . Jeleztük már, hogy ennek a regénynek részle-
teiben, a képekben még Déry expresszionista költ őisége mű-
ködik, mintha a szürrealista ösztönzésekre expresszionista esz-
közökké) tudna még reagálni , ami többek között azt tette nyil-
vánvalóvá , hogy Dérynél az „izmus"-kérdés az életérzés és tár-
sadalmi helyzet síkjain kívül mindenekfelett költészeti kérdés, 
á költői folfögásának a problémája, amelynek revíziója és új 
távlatú kimunkálása a húszas évek második felében történt 
meg mind szürrealista verseskötetében, az Énekelnek és meg-
halnak címűben (Budapest , 1928), mind pedig prózájában, mint 
amilyen a Párisi néhány strófa az üvegfejű  borbély életéb ő l 
(a Dokumentumban) és az Ébredjetek fel! című  kisregényében 
(Nyugat, 1928), s folytatódott a harmincas évek novellatermé-
sében is. 

Az üvegfejű  borbély napjairól szóló története Az óriás-
csecsemő  prózai párja, s egy az ihletkör  is,  amelyben fogant, 
következésképpen figyelnünk kell a képzelet munkájában meg-
mutatkozó dadaista elemekre is : a képelemek szétdobálására, 
felbontására , a dinamizmusra és a szalto mortálékra, a m ű  
alapötletének bizarr és groteszk kezeléšére , a merészségre, amely 
fittyet hány a logika hétköznapi törvényeire . S hogy mégis 
szürrealista alkotásnak min ősítjük , azt elsősorbán a képelemek 
össze nem illésének eluralkodása alapján tesszük , azért, mert 
a gesztus-leírást itt már határozottan a képnek az uralma váltja 



feli amelyeket kiragadva sziirrealistá versek résžeiként - is ól 
vashatnánk . Vágásai, képzelet-bukfencei már az automatizmust 
revelálják, s a belső  síkok azok, amelyeken az tvegfej ű  borbély 
története lejátszódik , hiszen képzelgésekről van szó , az utolso. 
mondatok leleplező  törekvései fényében („De mindez hiába volt.. 
Reggel beleragad a külvárosi sárba. Zümmögve elvágódik és 
belefullad, mint egy meztelen légy."). 

Ez a huszonegy esztend ős, állástalan párizsi borbély, aki 
a külvárosban lakik, s gyanakszik feleségére, hogy megcsalja, 
5 hogy a gyermekek nem az övéi, „éjszakánként lathatatlan! 
vonalakon menetel, melyek csillaghajóként kötük összé a földön-. 
túli humort az egyéni halál szerencsétlenségeivei ', š тeggelente. 
„nehezen ébred realitásának tudatára", már szürrealista: h őse; 
Dérynek. Irrealitását tehát a realitásom virágoztatták ki, s a kis' 
borbélyt képzelődései nyomorának sz гΡ гkéségéből : nem ragadják 
ki, és ezért a képzelet kinyílt csokraiban nem irreálitášának a' 
negációját kapjuk , hanem . valóságának .tagadását:: 

„Az üvegfejű  borbély arca 2 X 2-5. Ebbe .nem tud beienyu 
godni . Rendszerető . 	 -. 

Humora pislákoló fényénél holdszeleteket vacsorázik. A pap 
lan alatt sír. Reggel azt mondja : baj haj. 

21 rév gyűlt össze homloka mögött mint 21 sötét rózsa. Az' 
ember egy akváriumban képzeli magát. , 

Ha eszébe jutnak gyerekévei sántít. 	 : 
A borotvakés egy felh б . 
Egy csillag idegen vize. 

- A bolt érc- és üveggépei között el őkelően táneol:.." 
Valóság-elemek úsznak' együtt, ebben a szövegben a šiürrea=. 
lista képzelet apró bravúrjaival: 

„Az üvegfej átlátszó, tehát láthatatlan. Elöl égy arc van.'. 
Belül havasok, de a déIr szigeteknek is -jut hely. A gyanútlan 
néző  ámulva követi a táj metamorfózisait. 

A fejnek külön fénye van. Nő` és fogy mint a nap. Így nem: 
lehet megkülönböztetni az -évszakok fényét ől. Esté elalszik. 

Az üveg mögött semmit-sem .lehet elrejteni. Élesen látszik 
az ellentétes pólusók játéka."De ez is á ktilvilági síkokra vet đdik.; 

Ami láthatatlan, az .flincs.-.A fej tüIajdónosa gyakran kétel=; 
kedik létezésében..Ilyenkor nekimegy vele a falnak. A fal en-
ged, a kétségek fennmaradnak:" 

. (tivegfej) 
Az élet költői interpretációja. nyilatkozik meg^ itt is, és az 
epikus elemek inkább csak. jеlzettek: a figyelem-- e16  és erő-` 
terében azok a síkok •állna1„ amelyekre Déry költ ői képeit 
állítja, többek között a magyar szürrealista költészet egyik kons! 
téns képzetét a tehénről; melyet Déry külön versben is: meg-` 
énekel („Az üvegfeju "borbély elt űnt a páfrányok alatt.. Az ég' 
iгбnikuson hullámzik. Az erdő  előtt mozdulatlanul áll a tehéni 
nyers faszobra. Egy felh ő  eltakarja balszemét. T őgyei alatt szí-, 
nes utakon menetelnek a napszakok. Az egyik . pipázik. A f ű  
között kátrányszagú szellemek úszkálnak: Nyugat fel ől egy ólom-
lap zárja el a kilátást ... "). S itt is megtaláljuk ihlete körének 
megfogalmazását, imigyen: „A föld alól felhallani az építkezés 
zenei szólamait. Az ember arca boldogtalan.” 

Verseskötete, az Еnekelnek és meghalnak a magyar szür-
realista költészetnek alighanem egyetlen komplett gy űjteménye; 
melynek verseiről már az egykori kritika azt állapította meg, hogy 
azok nem a „valószínűségekre", hanem az „új valóságok világára" 
épültek (Szegi . Pál a Nyugatbán), s ezek az „új valóságok” 'a 
szürrealizmus körében váltak láthatókká, s bennük a „logikai 
kételyek" megszűnése már formai tünete csupán a versnek, hi-
szen Déry már úgy építkezik, hogy az asszo ćiáćióknak szürrea-
lista szabadságát használja fel, azaz: képzelete - nem tiszteli 
azokat a hagyományos határokat sem, mely ek között a költ őiség 
még az expresszionizmusban is mozgott. 

A versek felszínén ugyanis az asszociációknák . egy teljesen 
szabad mozgása figyelhet ő  meg (ami nem jelent korlátlanságot 
is, hiszen a költő  képzelete nem tud élni a szabadságnak ezzel 
a lehetőségével, s már az egykori kritika szerint is Déry ver-
seiben ismétlődnek bizonyos helyzetek és' képek), a szabad vi-
1agnak a képzete , amelynek . részei és . részecskéi szabad vegy- 
értékűekké váltan a képzelet intésére a maguk új rendjébe 
sorakozhatnak , s itt már a szürrealista vers mélyebb rétege is 
felsejlik, mely az életérzés felé is mutat: Nyugatbeli kritikusa, 
Szegi Рál, „elintézetlen képeket" emleget Déry verseivel kap-
csolatban, s bár az ő  meghatározása a képek visszatér ő  voltát 
jellemezni született meg, a fogalom sokkal alkalmasabb arra, 
hogy a szürrealista „világlátás" reflexeként szület ő  képéket ál-
talában is jellemezze , mert ebben az expresszionizmust még 
jellemző  statika, befejezettség, s őt holtpont-érzet feloldódik, a 
világ ismét dinamikus, mozgékony, alakulóban lev ő, mintha 
csak azt hirdetné, hogy nem az utak végén, hanem új indulások 
idején él a költđ, nem lezárult, hanem csók most kezd ődik a 
világ. Mondanunk sem kell: Déry esetében is újraindulásról van 
szó, a lázadásnak egy új formájáról , amelyben az érzelmi és 
képi elem játssza a f őszerepet , hiszen a társadalmi tett lehet ő-
ségével már nem számol a költő, függetlenül attól, hogy a tár-
sadalmiság igényéről nem mondott le sem ekkor, sem élete 
későbbi szakaszaiban. Újabb forrongások szakašzát vezetik te- 
hát be így Déry költeményei : művészetének az a szakasza kez-
dődik, amelynek A befejezetlen mondat lesz a befejezése, ér-
zelmileg és gondolatilag itt kezdfelkészülni szemléletének 
alakulására és alakítására — az életnek és a halálnak nagy 
dilemmái között, de úgy, hogy Déry szürrealista halálképzete 
lényegében az élet revelációja, megvilágosodás, melynek fé-
nyében megfejthetővé válik az emberi élet, teljessé lesz, s az 
élet legáltalánosabb törvényeibe illeszkedik — a mindenséggel 
kacérkodva. „A halottak átlátszóvá válnak ..." Déry költésze- 
tében , de az élet vibrálása az, ami érdekli és ami ihleti , énekelje 
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meg a „mama Oroszországot" vágy a városi ember életképeit, 
s énekelje önéletrajzát, azét az emberét, aki végeredményben 
„kivált a rajból", s most fürkészi és szemléli magát és a világot, 
a világban magát és magában a világot a figyelem legnagyobb 
sugarú körei mentén futtatva képzeletét. 

„Vándorolni" — hirdeti Déry költészete, s valóban a költ ői 
figyelem útra kél a versekben, Apollinaire módján „sétálni" 
kezd, járása nyomán tárgyakat érint meg, amelyek a versbe 
kerülve „szürreálissá" lesznek, azaz elveszítik tárgyi mivoltuk 
olyan elemeit, mint a szilárdság és a zártság, a halmazállapot-
változásokra készen engedelmeskednek a költ őnek. Csodás világ 
készül így, felhőállataival, kétfejű  sötét lovaival, üvegszigetével, 
a tenyerén topogó fekete juhaival, őserdejével, úszó szigeteivel, 
a városi éjszaka képeivel, de nem pusztán délibábként az alföldi 
róna kietlen egyhangúsága fölött lebeg őben, hanem annak rej-
tett titkaként, hiszen hevét és erejét a gondolatnak; a mereng ő  
hangulatnak a vibrálása szolgáltatja, melyben felvonulhatnak 
a látóhatár körképeként a világ dolgai. Apollinairé-nél is a csoda 
varázsvesszeje a sétáló vers-figyelem, s ez a szerepe Déry köl-
teményeiben is, s így kap a „vándorlás" motívuma a nyugtalan 
és nem csillapuló életvágy kifejeződésén túl költői funkciót 
is, és vállal szerepet a költ ői metamorfózisokban. 

Mert Dérynél is, akárcsak a szürrealista költészetben álta-
lában, az erős kép születésében a metamorfózisoknak dönt ő  
a szerepe, s a valóság alvó lelkét .ébresztgeti velük a költ ő , 
s már nem pusztán a valóság megváltoztatásáról, hanem a 
megváltozott valóság féstéséről van szó: 

A város éjjel olyan vád mint a.hold 
fénylő  ormányokkal dühöng a ködben és megfojtja a 

[madarakat 
a föld . alatt tizenkét t őgye fekszik melyeken összeszorított 

szájjal csüngnek a halottak 

valaki megfulladt. 
felpuffadt és kék fejjel úszik a tet ők fölött 
vad könnyeket hullat családja tenyerére .. . 

(Város éjszaka) 

Az erős kép pedig az együtt-látás segítségével születik meg, a 
szimultanizmusnak az izmusos művészetekben játszott oly nagy 
szerepe végső  összegeződéseként. S ez az együtt-látás legtöbb-
ször a bele- és átlátás mozzanatával is párosul — Déry ver-
seiben konzekvensen, elannyira, hogy már-már költ ői törvé-
nyeként foghatjuk fel. Nem véletlen, hogy egykori kritikusa 
már Chagall nevét írta le vele kapcsolatban: „Ennek a költé-
szetnek ideálját korunk művészetében Chagall valósitotta meg. 
Déry könyve a nagyszer ű  Chagall képeinek szertelen líráját, 
anorganikus szenvedélyét és áhítatát juttatja eszünkbe" (Szegi 
Pál). A fizikai törvények érvényüket veszítik ebben a világ-
ban, az „áthatlanság" nem szabálya, ellenben követelménye az 
a vágy, hogy felderítse mindenben azt, ami rejtett, hátha az 
élet igazsága bújt meg zugaiban, s az élet manifesztálódik —
ha nem is konkrétumaiban, de legalábbis az általános síkokon, 
túlmutatva már az „énekelnek és meghalnak" körén is. Amit 
a kritikus „irracionális mobilitásnak" lát, az az életvágy üze-
nete, Déry esetében úgy, hogy a halál szavaiból és képeib ől 
az élet kiabálja a maga igazát, nem-jel igenként jussanak el 
fülünkhöz. 

Képalkotása, erős képei építése a szürrealista költészet 
architektúrájának körén belül marad: Déry képei nemcsak 
képi mivoltukban elégítik ki a szürrealizmus kritériumait, 
nemcsak funkciójuk általánosságában, hanem „anyag-haszná-
latában" is. Amikor Déry költeményeinek kritikusa azt állapí-
totta meg pl., hogy „a halál mellett az üveg átiátszó testetlen-
sége legnagyobb víziója", akkor tulajdonképpen Déry szürrea-
lizmusának bels ő  vonásait érintette, hiszen közhelyszer ű  ina 
már, hogy a szürrealista költőnél az üveg-asszociációk els őrendű  
szerepet játszottak, s mellettük csak az asztrális vonzalmak s 
a „primitív mentalitást" idéz ő  tárgyaknak, élőlényeknek jut 
ilyen kivételezett szerepkör. Szürrealista plasztikusság születik 
az ilyen anyagból épült képek révén, jellegük elszigeteli és 
kiemeli a megszokott realitások köréb ől őket, s a verset egy 
vitrin hold-tájaivá varázsolják, melyek nem a földi gravitáció 
törvényeinek engedelmeskedtek. 

Mégsem tarlott és kihalt világ a Déry költeményeib ől ki-
bontható: az életet ostromolja, nem azt, amelyben élni kény-
szerül, hanem azt, amire vágyik —egészen abban a szellem-
ben, ahogy Külvárosi énekében írta: „Egy nagy látomás szövi 
előttünk izzó sz őnyegét, mely majd feleivel és elrepít": 

Nem kedvelem én ezt a világot! 
Sötét vagyok én ebben a sötétségben. Néma a némaságban. 
Láthatatlan vagyok, mint az anyja ölében él ő  magzat, 
s mint az útszélen hever ő  kő, én meg nem mozdulok... 

Déry is, miként a szürrealista költ ők általában, „új szabadság-
harcra hív", s nemcsak a képzeletnek a köteleit oldozgatta, 
amikor szürrealista jellegű  verseit költötte. „Társadalmi er ők 
és ösztönök", ember és társadalom új viszonylatai felé tájéko-
zódott — verseiben az ember és az ösztönök világát cserkészve 
be. Mondanunk sem kell: legmesszebbre a leginkább szürrea-
lista verseiben jutott el, melyek a modern magyar költészet 
szenzibilitásának történetében jelent ős helyet foglalnak el, füg-
getlenül attól, hogy e költészet legsikerültebb darabjairól a 
magyar költészet antológiái rendre megfeledkeznek, holott 
olyan verseket emlegethetünk, mint A nagy tehén (melynek 
francia fordítását még a harmincas évek végén is idézgették 

a szerb szürrealisták), az Önarckép, a Városi képek, Az úszó 
szigetek, A felhőállatok, a Fekete juhok vagy a Variációk egy 
népdalra s az Őserdő  címűek. Ezekben Déry nemcsak a magyar 
szürrealista vers egyik lehetséges formáját dolgozta ki, amelyet 
Juhászék „hosszú énekei" ősképének is tarthatunk, s nemcsak 
a rövidebb darabok jellegzetes megoldásaira hivatkozhatunk 
(mint amilyen a Hófalu című  például), hanem arra az elégikus 
magatartásra is, amely összefonódott szürrealizmusával, s nem-
csak a harmincas évek mindinkább gyisül ő  verstermésében 
munkált, hanem prózájában, stilisztikájának alapjaiba is be-
épült. Nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy 
Déry szürrealista költészete prózájának m űhelye is volt, s nem-
csak A befejezetlen mondatban nyomozhatunk szürrealista 
kditőisége után, hanem legfrissebb prózai alkotásaiban is: a 
G. A. úr X-ben legszebb helyei nyilván nem születhettek volna 
meg költészete nélkül. 

Déry prózaírói munkásságának útja vezetett tehát e költé-
szeten 4t, s nem véletlen, hogy a húszas évek végén, a kar-
mincas évek elején írott kisebb prózai darabjait sok szál f űzi 
költészetéhez. Nemcsak az Ébredjetek fel!-re utalhatunk, hanem 
olyan elbeszélésére is, mint amilyen a Theikritosz (Jjpesten 
rímű . 

Az átmenetet a költészet és а  próza között az Ébredjetek fel! 
című  prózai költeménye jelenti —lírai kisregénye Anisról, az 
álmodozóról és költőről, de a világot megváltani akaró ember-
ről is, akinek a rossz világban kell élnie és énekelnie. .,Aki 
az énekemet meghallgatja, az sír és káromkodik és megvál-
toztatja sorsát" — hirdeti Anis a regény végé. „— Ön ,bujtogató, 
Ön lázító!" - kiáltják feléje az összeesküv ők, Anis a szür-
realista csoda segítségével lépi át ezt a világot, világméret űvé, 
óriásivá nőve meg — világelvvé, mely így búcsúzik: „— Vi-
szontlátásra gyilkosok!" 

Anis a költő , akinek élete a költemény, a vándorlásnak a 
megtestesülése, az életben a „csoda": 

„ ... Anist messze vidéken mindenki ismeri. A szegények 
messziről köszöntik, nevetnek a boldogságtól, ha elfogadja az 
ételt, italt, amivel megkínálják, pálmalevelekb ől friss gyékényt 
fonnak neki, ha házukban meghál, a lányok vigyázzák álmát 
és legyezővel kergetik el arcáról a legyeket. Ha mélyen alszik, 
lopva szájon csókolják. Anis a szegények vérz őlábú királya. 

A hegyekben bolyong. Ha emberekkel találkozik, azt kér-
dezi tőlük: — Láttátok? — Kit? — De Anis nem felel, már 
nem tudja, hogy kit keres. Valakit keres, de kit? Valamit 
keres, de hol keresse, ha nem tudja, hogy micsoda? Fáradha-
tatlanul törtet át a bokrokon és tengereken, mi hajtja, nem 
tudja. Szívében szárazon izzik a szenvedély. 

Egyszer egy fiatal lánnyal hált egy zsombék mellett, mely-
ből piroscsőrű  madarak röppentek fel rikácsolva a csillagok 
felé. — Hasonlítasz Mohára! — mondta neki. — Ki az? —
kérdezi a lány és elsápad. Anis gondolkodik. — Az anyám —
mondja. — Ö hozott engem erre a világra, amelyet nem ismer-
tem. Vannak, akik azt mondják, hogy soha nem is élt. Lehet. 
Én már nem emlékszem. A sötétség szűk méhében feküdtem 
sokáig felhúzott térdekkel és merev karokkal. Ez itt a napvilág. 

Anis tovább vándorol. A fiatal lány, ruhájába kapaszkodva, 
követi, de néhány óra múlva elhagyja ereje led űl az út szélére 
és búcsút intve kezével, hanyatt fekszik. . nis egyre gyorsabb 
lüktetéssel rohan át az évek térképezetlen tájain, a nap felkel, 
lehanyatlik, felkel... a hold szélsebesen kering feje fölött az 
egyre táguló égbolton. Gyakran elválik lassú, földi ütemű  éle-
tétől, gyakran meg kell állnia, hogy utolérje, aki a terméketlen 
percek tarlóin maradt el tőle, az országút porában baktató 
édes és szegény test ..." 

S összegezés is ez a prózai költemény: verseinek motívu Фai 
éppen úgy beleszövődnek, mint korai prózájúnak reflexei 
(utaljunk csak az Alkonyodik, a bárányok elvéreznek című  re-
gényére a következ ő  részlettel kapcsolatban:,, ... Kenyeret, 
tejet és gyümölcsöket adnak neki és Anis elbeszélget velük az 
alkonyati fényben. Ha esténként tovább indul, órákor át,. kí-
sérik hosszú sorokban, mint a bárányok a holdfényben..."). 
Mert a válaszút közelgett pályáján: gyérül ő  költeményeinek 
sora mellett ekkor már a próza foglalja el mindinkább fig1el-
mét. A szemt ől szembe után A befejezetlen mondat s a novel-
lák világa. (Igy tetszhetett, hogy Déry hátat fordított húszas 
évekbeli szürrealizmusának, s erre vallott a tény is, hogy írói 
pályáját maga a Szemt ő l szembe című  regényétđl számította. 
De művészetének legújabb szakasza jelzi, hogy a pálya csúcsán, 
írósága érettségében ifjúkora szürrealista m űvészetét teljesíti 
ki. Capriccioinak sorozata s a Szembenézni című  legfrissebb 
„jelenete" bizonyítja ezt. 

Dérynél azonban az esztétikai gondolkodás terén is meg- 
figyelhető  már a szürrealizmus poétikai igénye. Az Ébredjetek 
fel! című  kisregényében pl. ilyen gondolatokat olvashatunk, a 
szürrealizmus magyar definíciójaként is: .,A táj mögött másik 
táj, a valóság mögött másik valóság húzódik meg ugrásra ké 
szen, mint egy hályog mögött, és kopogjunk és szúrjunk és 
kiabáljunk, míg fel nem fakad és meg nem találjuk elsüllyedt 
otthonunkat. Ébredjetek fel!" 

Nem lesz tehát véletlen az sem, hogy éppen Déry Tibor 
írja meg a modern  magyar versről szóló egyik legjobb esszét. 
Az új, a szürrealizmusban mozduló versigény rögzítése ez, és 
csak sajnálnunk kell, hogy az esztétika területére átcsapott 
gondolkodás folyamata kés őbb megszakadt Dérynél is. A vers 
autonómiáját hirdeti ebben az esszéjében, s az új vers krité- 
riumainak megállapításakor a szürrealista követelmények kö 
rében maradva lényegében e kett őt azonosítja, s a költészetet 
szürrealista költészetként igenli. 
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Az új vers önálló életet él. Nem utánozza , hanem folytatja 
a természetet . Az új vers anyaga nem a nyelv , 'mely már fel-
dolgozása , formába állása a nyersanyagnak , hanem maga aszó 
az ősanyag . Formailag kétféle szó van : az optikai , a nyomtatott, 
s az akusztikai , az élőszó . A vers anyaga ma főleg a nyomtatott 
szó ;  mely értékére nézve lehet: név (a valóság megjelölése), fo-
galom, grammatikai hajtószíj, zenei hangemlék, optikai kép 
vagy minden racionális értelem nélküli hangcsoport , meghatá-
rozatlan asszociációk gy űjtőmedencéje . Minden szó elasztikus le-
begő  réteget visel maga körül rokon szavak (nevek , fogalmak, 
képek stb.) emlékeib ől : az asszociáci6kból. 

A grammatika (szintaxis ) logikai rendszerbe fogása a sza-
vaknak: az új vers, ha túl nehézkesnek , közvetettnek találja, 
egyszerűsíti vagy feloldja . .Az értelmi rendszert érzelmi rend-
szerré építi át. . 

Az új vers önálló életet él. Költ ője szavakból állítja össze 
(a szavakból , melyek túlnőnek értelmükön).. Unmagát fejezi ki, 
hogy a maga képére (erkölcsileg is) megváltoztassa a val őságot. 
Nem látja másnak , mint amilyen , de másnak akarja: amilyen 
ő. Az új vers tehát cselekv ő  karakterű , s mint ahogy az ember 
életének nincs egyetlenegy pillanata sem, amelyet ne ő  maga 
vinne véghez , az új vers is maga viszi véghez, jeléli témáját 
— de nem közli. Nem szól az értelemhez, mint ahogy semmiféle 
életjelenség nem szól az értelemhez (csak utólagosan kategori-
záljuk őket használhatóság szerint), hanem teljes súlyával, szen-
vedélyével támadja meg az embert, az idegen vitalitás ellen-
állását. Mennél tisztábban fogja fel a költ ő  saját egzisztenciá-
jának törvényeit, annál agresszívebbek, tehát meggyőzőbbek 
lesznek versei. 

A költđ  a vers összes elemeit saját magából veszi . Minthogy 
nem másolja a külvilágot , minthogy nincs közölnivalója, alko- 
tósára nem Érvényes a külvilág értelmi feldolgozásának rendje, 
a racionális logika. Az események kauzalitása nem érvényes a 
lélekre. A költő  egy mélyebb rétegekben hever ő  logika szerint 
dolgozik , mely az értelem számára önkényes , nem ellenőrizhető, 
de megnyilvánulásaiban csalhatatlan , mint az ösztön , s amelyet 
érzelmi logikának nevezhetünk. 

Az érzelmi logika az öntudat alatt szabályozza a költ ő  kép-
zeteit , melyek ugyancsak az öntudat alól szállnak fel kész szavak 
vagy szócsoportok formájában — vagy pedig meghatározhatatla-
nul, még testet 'keresve (ilyenkar mint ihiányérzetek jelentkez-
nek). .A képzetek alakulása a lelki élet törvényei szerint megy 
végbe, melyek közül a legjellegzetesebbek: 

a képekben , hangokban, mozdulatokban való gondolkozás; 
a valóságnak asszociációk általi megértése; 
az asszociációk folytonos , pillanatig sem szűnő  menetelése: 

a folytonos mozgás kényszere. 
. Az új vers . önálló életet él . Á költő  lelki életének törvényei 

szerint születik . Szociálisabb a régi versnél az öntudat alatti, 
az ösztönös élet egyetemesebb erkölcsösségénél fogva, ezért 
szuggesztívebb is mindenki számára , aki elfogulatlanul s iroda-
lomtörténeti gátlások nélkül a közelébe engedi. 

A racionális logika s az értelem számára éppoly megközelít-
hetetlen , mint az érzékelés. 

Az új versben nincs szimbólum , nincs rejtett értelem. 
Célja azonos a természet céljával . Morálisan (utilitariszti-

kusan) kategorizálható , mint minden más realitás. 
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őserdő  
A felhőbőrű  madár aki napnyugta el őtt feltűnik az égen 

s ha nagy a csend hallani szívdobogását 
ködöt és füstöt fúj az állatok szemébe akik megvakultan és 

véres mancsokkal isten után kiáltanak a kezd ődő  sötétségben. 
Amen. 

Adj nekünk erőt! Adj nekünk számokat! 
Már érezni a vihar pörkölt szagát és a villámok ostorait a 

tenger hátán amely kitágul és összehúzódik mint egy nyomo-
rult madárszív 

csend — már hallani az éjszaka medvetalpait is, az égr ől 
ereszkedik le 

a lúdbőrös vízen és isten haragján aki nem tudja megbo-
csátani az állatoknak hogy nappal látnak. 

Elég! Most a szerelem évszaka kezdődik és a lázadás a halál 
ellen . Isten fekete vére rohamra indul ellenünk mint az árvíz. 
Megfulladunk . Elalszunk . Meghalunk. 

A szerelem évszaka kezd ődik a nedves nyárfák alatt a hát-
térben máglyák lobognak . Emberevők táncolnak körülöttünk. 
Mindenki emberevő. Már egészen sötét van. Már véresek az 
állatok töviskoszorút viselnek homlokukon. 

A karok és lábak nyugtalan sz őnyege eltakarja a földet 
mint egy felhő . Ez az őserdő  gőzölgése . Patakokban folyik a 
vér. Letépett fülek függnek a csipkebokrokon. És a meztelen 
testek hulláma a hold felé emelkedik isten lágyan visszah őkölő  
arca felé : Ez a föld felelete. 

Ne bánts minket! A szerelmesek eszel ős kiáltása mint egy 
dorong emelkedik feléd . Ne bánts minket mert meghalsz! Ne 
bánts mert meghalsz ! Takard el arcodat! Ne bánts mert 
megha .. . 

városi képek 
1. 

Az égen egy vak ember lebeg, éjjel néha felemeli kezét 
mindig sötét van 
egy idegen sietve elhaladt a leveg ő  alatt , lehajtotta fejét és 

hányt 
éjszaka egy jégfa 

nő  
délen egy napfa 

alattuk hevernek a hosszú uccák hol színtelen lepkék 
[szállingóznak 

a tetők fölé a hold légüres vonalat húzott melyben elfolynak az 
[órák 

egy madár lezuhant és meghalt 
a szél elállt 
az uccák üresek a házak üresek a szobák üresek , minden ember 

[saját 
emlékévé foszlott szét és elszállt, én egyedül vérzek a téren 
a gázlángok alatt 

fölöttem a vérpad 
most fejezték le az utolsó csecsem őt 

11. 

Dél egy ember hosszan mint egy autótúra elterült a kövezeten 
valaki kiabál és szempillái alól köd ömlik szét a térbe 
egy oszlop tetején delet harangoznak 
a hosszú halott lábainál fénypálmák nőnek a köd egyre terjed 

[a hosszú 
halott halántéka olyan vad mint az északi sark 

némán repülnek el fölötte az üveglovak kék és piros mesékkel 
[szívükben 

a város összes lakói leguggoltak feje köré és földet esznek 
jobbról a fehérek balról a feketék és sárgák sírnak esznek és 

emelik 	
{magasra 

gyerekeiket: 
a halott szájüregéb ől fény szivárog lankad megtörik , olyan tiszta 

volt a szíve mint egy alma 
meghalt mikor delet harangoztak. 

1'11. 

Egy ló végigfutott az uccán 
gyorsabban mint az angyalok tekintete 
szempillái alatt egy csikó épül ő  képét hordozza 
szoptatós teje erősebb mint a benzin 
hangja mint a hold 
az emberek meghajolnak előtte 
az ucca közepén emléket emelnek: 
gumiból acélkerekekb ől szíjakból és egy csillag idegen vizéb ől két 

szelíd és tüzes dombot építenek : az anyák emlőit. 

1 v. 
Amit itt elmondok arról senki sem tud . Télen 4 órakor va-

lamennyien elszenderedünk egy pillanatra. Az ÉGANYA ekkor 
tenyerébe fogja a földet és felemeli a hold zuhataga alá. Mire 
felébredünk már alkonyodik de senki sem tud a varázslatról. 
Csak néha szólal meg egy álmos délutáni hang: nini felkelt a 
hold. Vagy egy ucca felbillen és kizuhan a térbe vagy egy fa 
meggörbül a hirtelen mozdulattól de ez az UCCAI BALESETEK 
rovatába tartozik . Szél fúj. 

A házak fölött egy láthatatlan világ függ . Minden állat bele-
fér még a legnagyobb virágev ők . is, te kívülrekedtél . Lenn ég 
az ucca de az emberek nem látnak a fény mögé. Еn közvetlenül 
a felső  réteg alatt ülök hol ellátni a tenger lehajló pereméig. 
Egy fiatal lány lassan felül az ágyban ;  belemered  ' a  sötét sa-
rokba és azt hiszi meglátott engem . Еg az ucca. 
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a felhőállatok 
A. felhőkben láthatatlan állatok élnek. Nincs fejük. nincs 

lábuk nincs eszük nincs szemük. Függnek a levegő  között, el-
változnak és gomolyognak. Szélhangon _ néha lepisszegnek a 
földre. Ik szívják ki a madarak vérét és meg őrjítik az éretlen 
férfiakat. 

Ha erős a szél, leereszkednek az alsó rétegekbe s gondolata-
ink közé keverődnek. A rések előtt leskelődnek hangtalanul s 
befonják mozdulatainkat. Mint árnyék, a falat, betakarják éle-
tünket. A nap megöli őket. 

Néha a sürgönydrótokon ülnek s ellepik az elhaladó vona-
tokat. Testükön messze csillagok illata. Vándorolni vándorolni 
vándorolni! Lehunyt szemekkel menetelnek mögöttünk. Árnyé-
kukat végighúzzák a földeken, csillognak a viharban, az es ő  
szívünkbe mossa láthatatlan holttesteiket. 

A villám megöli őket. A hold megöli őket. A tűz megöli őket. 
Rejtélyes óráikban szivárványalakban átkelnek a hetedik föld-
részre mely a leveg ő  fölött úszik arccal ].efelé. A szél. eláll. Ez 
a csend ünnepe. 

Tiszteld a felhőket. 
A felhők vérünkben lebegnek. 

Gonoszságunkat cseréljük fel szelíd bűneikre. 

az üvegsziget 
Az utolsó ember meghalt 
a föld nagy üvegsziget, hangtalanul úszik a nap körül cifra 

[kénsárga felhőbojtjaival 
lobognak körülötte mint a zene 
a levegő  alatt az utolsó halott nagy tűzteste forog 
megvilágítja az elsötétült bolygókat 
ha kihűl, eláll a szél 

ez az állati hangok temet ője 
nincs madár 
nincs hal 
nincs csend 
vad növényfreskóival csillogva suhan az üvegsziget elgondolt 

[pályáján 
belseje kiürült 
itt hevernek az utolsó gyermeksírás elszenesedett hangjegyei 

a pálmák átvették az ember birodalmát 
némán uralkodnak 
a rettenetes magány hidege 
a föld nem érti mozdulataikat s a fény céltalanul hatol át 

{az üvegtengeren 

nincs lepke 
a nap elhajlik 
az utolsó ember meghalt 

a tiszta üvegsziget meghalt 
az utolsó ember kiejtette tenyéréb ől 
a pálmák megkövesednek 
nem lehet egyedül élni 
letér pályájáról vad felh őhajzatával 
megkeresni az állatot akinek leheletében él. 

variáció népdalra 
Istenem, istenem áraszd meg a vizet, hadd vigyen el engem 

(apám kapujára, apám kapujáról anyám asztalára 
már a hideg hal megette szívemet 
megitta szememet, a hollók temetnek, ellepte az éj apám 

(vaskapuját, anyám vasasztalát 
kifogtak a híd alatt 
a híd leszakadt 
a part elapadt 
megtaláltam szeretőm véres keszkenőjét a víz alatt, a hegy 

[alatt; a fekete homok alatt 

a fekete homok alatt 
egy tücsök danolgatott 
ugrik és ciripel 
a holttest fülében 
egy hangya bólogatott 
a fekete homok alatt 
a holttest szívében 
szeretőm vérében 
megfürödtem mint a nap az árvízben 

istenem, istenem áraszd meg a vizet, hadd vigyen el engem 
[a templom tornyára, a templom tornyáról az ég kapujára 

ég kapujára vagy ördög házába 
hadd tudjam meg végül ki lát el kenyérrel ki lát el fekvéssel 

. 	 [vérrel mézzel és fekete bitóval 
elárvult életem lehullt minden levelem 
mint a dög a hólében 
fekszem a hideg égen csillagok vizében a vak sötétben, megállt 

[a világ. 

utolsó szó 
Eltakarom arcomat. Gyenge a t űz mely a piros cseréptál 

alatt lobog a vak sarokban. A tálban gyümölcseim leve szürkén 
forr és dörög mint a tenger. Ki kavarta fel kanalával ezeket a 
dühöngő  hullámokat házi edényemben melynek partjai oly tö-
rékenyek és gyengék? Hallgatom a vihart, a lecsapódó füst fölött 
elrohanó vihart. A meder fenekén az egyhangú kagylózúgás: 
mintha a bűn és a kétségbeesés almája f őne. A tálból már szi-
várog a föld elviselhetetlen sötétsége. A tenger meg fog nyílni. 
Utamnak is idő  előtt vége szakadhat. 
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a nagy tehén 
Mindig fölöttem repül a nagy tehén 
éjjel felhőben fénylik és énekel 
himbáló tőgye néha előtűnik a ködb ől 

te drágakincs, pipacs, állatka, elérhetetlen szerelmem 
soha nem érintettem meg rejtélyes szemeidet 
csókolj meg 
elmúlt a hold és holnap meghalunk 

a vágy nagy er ő  
ez a rét végtelen 
szarvaid között viszed hallgatagon billen ő  sorsunkat. 
hol a nap süt 
a föld бslakói csukott szemekkel menetelnek alattad, 
[hosszú ujjakkal tapogatják leheletüket melyb ől 

a gyerekek némák és hessegetik a legyeket 	
[vér folyik 

mindenki elrepül 
nagy tested felé melyben szeliden viseled a bóldogtalanságot 

mint egy kenyeret 
késő  este 
homlokomra hajolsz és azt mondod: bubu kis madaram 

így vagyunk 
így utazunk a sejtek között 
hol a holtak halántékáról északi szél fúj 
anyám megfulladt 
s a felhők kinyitják csőrüket és holdszínű  vizet öntenek 

[a földre 

nem tudunk megélni 
az erdő  nagy 
a tenger fekete 
álmatlanul és forrón mint a kövek heverünk a Rák jegye 

[alatt a sűrű  éjfélben 
az évek mozdulatlanok mint az egyenes vonal 
csak te röpködsz fölöttem nagy tehén drága tejel ő  állat 
holdtöltekor ki a farkasokat szüli és a bárányokat a 

[macskákat és az egereket—a kígyókat gyíkokat 
[madarakat és halakat zöld pálmák n őnek ki 

[homlokából 
ez. a te nehéz órád és én sírok 

a hold felemeli mutatóujját és azt mondja: csitt 
hol világos van hol sötét 

én anya vagyok és boldogtalan társakkal élek a leveg ő  
[alatt, te ott fenn ne hagyj el engem 

a delejes mezők elúsznak tenyereinkb ől 
ki nyitja meg mélyüket melyben idegen tisztaságú 

[lények várakoznak hunyorgó szemekkel: 
fiaink kik felépítették a napot és az éjszakát 

repülsz kis bogaram 
fénylő  kedves szentјбnos édes tőgyöddel 
nagyobb vagy mint a hegyek, illatosabb mint a széna 
már a szél eláll 
a víz megalvad 
talán boldogabbak lennénk ha meghalnánk 
homlokodból kihullt a föld, ő  tenyértelenül áll a csillag-

{esőben, lélegzetünk féh ton elakad 
mint az üres kalászok lebegünk 
csillag és kenyér közt hintázik az út 

vagy gyilkolni 
reggel földet enni 
délután vizet inni 
éjfélkor gyereket szülni 

ki ott fenn a hold fölött a nap fölött b őg és kölykeit 
[szoptatja 

lassan és óvatosan jár az ismeretlen térben mint egy 
[üstökös 

soha nem téved el: 
patáid nyomában tej fénylik az égen: éjféli vágyunk 
hegyek reménye 
nagy szerelem 
angyalok vére 
isszuk és soha nem fogy el 

nem fogy el: talán ezért élünk 
a nap is süt talán 
a dombok bizonytalanul himbálódznak mint a bogarak 

[röpte 
?X2=4 

csak vándorolni alattad ezüst lábbal 
egyszer megnyalod homlokomat 
mindnyájan a te istállódban élünk 

hófalu 
Esik a hó 
egy paraszt imádkozik a háza el őtt 
a földeken szélkereszt jár 
hol Jézus homloka havazik 
egy ló elcsúszott a jégen 
a vihar felvitte a felh őkre és éjszaka leesik•  
most lefagyott az ajtó 
nem ereszti be a kifulladt hólegyeket. 

Táncoljunk! Mi tüzet ettünk és kinn hiába hideg a hold ha f űtött 
templomokat hordok tenyeremen, jöjjetek hozzám és szeljetek' a 
kenyérből, a hó majd eláll és a háború is. 

bubu 
küszöbömre sohanemlátott lényeket sodor az ár 
élnek s némán ágyamba fekszenek 
ezek a hajnali pipacsevők 
elmúlt már a négy évszak s még mindig élünk 
elhervadtak üvegfenyőid 
gyerekeink a föld alá szóródtak mint a szén 
itt nincs víz 
az állatok szeme kialudt 
nagy homokcsillagok állnak a dombok fölött hol éjjel 

[nappal szakadatlanul süt a nap 
a temetők ajkai megrepednek 
nem tudunk meghalni 



(egy pásztor haladt át a mez őn 
sok ezer év után 
megtalálta Déry Tibor rég meghalt szívét 
házat épített bel őle 
boldogan élt) 
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önarckép 
Sötét van. A hold áthimbál a hegyek fölött és aranyat hány. 

Fulladt madarak hevernek a felh ők alatt. A páfrányevők nagy 
csoportokban rohannak át a téren. A röpül ő  tehén az egyenlí-
tőnek támaszkodik és elnyújtva énekel. A fény mint egy üveg-
szív elsüllyedt a növénytengerben. Egy holttest álla a határon. 
Sötét van. 

Itt táncol Déry Tibor marslakó, kenyénb ől font tagokkal. 
A jobb LAB egy gleccser mely az éjféli vonal fölött lebeg 

a nagyköröm: szerelem 
a masodik: páfrány 
a harmadik: rénszarvas 
a negyedik: tengerszem melyben az élet hajnali órái 

[hevernek 

a bal LA;B malaehintlból épült, egy pelikán lába, 'februárban 

felszakítja az anyák melleit 

az első  ujj: vércsepp 
a második: tej 
a harmadik: búzaszem 
a negyedik: elsüllyedt temet ő  

fel-le le-fel 
Piros ugrás és fekete ugrás 
ne aludj ne aludj 
táncolj koldus 

a jobb TÉRD hajnalban kel fel mint a nap 
mézzel és viaszkkal van  tele 
a bal TÉRD csak éjjel él 
az összes állatok építették vasbetonból és villanyárammal 
minden év szívverése elfér benne és minden .lélegzet 
a benső  falakon szentképek mozgatják szemüket 

az AGYÉK szívalakú 
vad mint a kőkorszak 
itt a legmélyebb hegyek élnek 
itt a legmagasabb tengerek 
hüllők mozognak a sárban 
nagy hideg pillangók a bozót fölött 

hol a hétráncú HAS hullámzik mint egy viharfelh ő  
a négy alsó ránc égetett agyagból és vasból: 

a legalsóban ülnek a koldusok 
feljebb a testi betegek mutogatják a sebeiket 
a harmadikban az anyák fekszenek k ő  és szalma között 
legfelül a kivégzettek ődöngő  árnyai 

három körránc 
földből 
vízből 
felhőből 

hol a megölt 
emlősök 
hüllők és 
madarak 

üvegfigurái bolyonganak 

hajnal 
a SZiV 
egy darab kenyér 
te édes fény, örök virág, egyetlénem 
a mell csodálatosan izzó kosarában 
hol minden nép átvándorol és minden 
eteti és itatja őket 
soha nem fogy el 

a bal 
az újszülöttek homlokába parazsat nyom 
ez a kéz vad 
láz és ecet csöpög ujjai közül az évszakok réseibe 
hol a bevégzetlen órák lapulnak 

a hüvelyk: vasvessző  
a mutatóujj: szenvedély 
a kisujj körme alatt az óceán higanyforrásai n őnek 

a jobb VÁLL a fej árnyékában 
a bal vállon az állócsillagok tükörképei úsznak 
itt él a Hideg Arc és a Meleg Arc 
itt él a hónalj dióillatú üregeiben az ökörszem ű  mese 
este kel fel mint a hold 
mint egy néptelen országút 
mint egy elhaló hang 
hosszú a NYAK 
hol az ARC fénylő  tömegei mozognak az égitestek félelmetes 

[egyszerűségével 
énekelj száj 
nézzetek szemek 
a homlok hegysége vízerekkel és havasok illatával 
holdkarikák 
az orr mint egy végtelen és puha cs őr elfeledkezett önmagáról 
a fülek elnyúltak az arkangyal hárfájáig 

ez a csend arca 
a háború arca 
az elszáradt rózsa arca 
halarc és holdarc 

ez a holdmámor 
tavak örömé 
ez a gyümölcs 
ez a halál 

mert nem látni 
a SZEM feneketlen kutjába hol az értelem aranybogara úszik 
és elnyúlt az ORR az éjszaka határáig 

volt háború 
még hallod FTJL elmerült hangjait 
az anyák első  nevetéséb ől lett zene 

az ős lény lélegzete 
beszívni hallgatni és megenni 	. 
egy-kettő  
egy-kettő  
az évek menetelnek homlokod sikátoraiban 

ez a bánat arca 
állatok bánata 
bánat zászlaja 
a nap bánata 

felhők elvonulnak folyók elfogynak 
kapirgál a gyöngytyúk 
az óra kiürült 
csak ő  lobog fennen: az ARC a legnagyobb állat 
világ királya: sötét szárnycsapásokkal vezeti a földet dél és 

[éjfél között 
hol nedvesen terül el útja alatt az űr moszatja 
repülj repülj: követnek a méhek és a holdlepkék 
repülj: követ a világosság az egyenes vonal az id ő  és mese 

[hangyái 
repülj: követ a hold 
a nap 
a füst a szentlélek a hajók a vér a hegyek reménye 
repülj : követ a méz és az ecetkoszorú 
minden lélegzet és minden halál 
s mérhetetlen falkákban mind a galamb ki földedet lakja. 

az ötödik: a tánc képlete 
a hatodik: vihar 

hold 	 Sötét van. A hold áthimbál a hegyek fölött és aranyat hány. 
A repülő  tehén elnyújtva énekel. Egy holttest áll a határon. 
Sötét van. 	 . 



hangya 
a tenyéren 

Gyermekkorában anyja állandóan sárga cip őt vett neki, 
mert úgy vélte, hogy a sárga szín minden öltönyhöz illik és 
minden alkalomra megfelelő. Anyja váratlan halála után úgy 
őrizte emlékét, hogy a sárga cip őket továbbra is viselte, bár 
valójában a szokás hatalmasodott el annyira rajta, hogy nem 
tudott tőle megszabadulni. Több ízben úgy t űnt neki, hogy a 
cipők lényének alkotó részévé váltak, és ez természetesen nem-
csak a családi hagyomány tiszteletben tartását jelentette, hanem 
azt is, hogy a cip ők szétágazó, több dimenziójú jelent őséget 
kaptak életében. Ugyanolyan könnyen el is felejtette, ki is 
törölte őket emlékezetéb ől, mint ahogy azok kinyúlva, bizony-
talan sárga színükkel, különböz ő  szögekből ismét visszatértek 
gondolataiba: mikor rájuk nézett, vagy mikor kefélte, javította, 
óvatosan fényesítette őket. Egy reggel gondba ejtette, hogy a 
cipői tisztításának sokkal több id őt és szeretetet szentel, mint 
új öltönyének, de rögtön elvetette az apró, jelentéktelen fel-
tevést, bár továbbra is összehasonlíthatatlanul több id őt fordí-
tott cipői gondozására, mint a ruhájára, a fésülködésre és a 
nyakkendőre. Mivel szerette cip ői üde sárga színét, mindent 
elkövetett, hogy mindig jó állapotban legyenek, festette vagy 
hasonló színű  pasztellsárga krémmel kente be gondosan őket, 
ha a cipők kopottak voltak, újat vett, leginkább a régihez 
hasonló alakút, mert tudta, hogy a divat pontos matematikai 
kör, melyben a hasonló modellek örökké előnyben részesülnek, 
és ezért ugyanaz az alakú cip ő  nőtt az emlékezetébe, gondo-
lataiba és szokásaiba, mintha csak egyetlenegy létezne, az, 
amelyik akkor volt a lábán, mikor anyjával apja sírjához men-
tek, és az a legénykori meg ez. Iskolatársai Sárgának nevezték 
el, bár nem volt sem vörös hajú sem sz őke. Nevét természete-
sen cipője színéről kapta, de semmi áron nem akarta kicse-
rélni őket, bár kezdetben gyakran elvörösödött csúfneve hal-
latára. Később már annyira megszokta ezt a nevet, hogy mikor 
elgondolkozott, nem rebbent fel, nem válaszolt igazi neve hal-
latára, de rögtön megrázkódott és reagált, ha a Sárga megszó-
lítást hallotta, és többé sohasem szégyenkezett csúfneve miatt, 
aminek okát, eredetét kés őbb talán barátai is elfeledték. Cip ője 
iránt tanúsított 'különleges figyelmessége bels ő  monológjait, 
amelyeknek szívesen átadta magát, két pontos, teljesen egyen-
rangú, a jobb és a bal cip őben megszemélyesülő  gondolatkörre 
bontotta, ami leginkább lassú, andalgó menése közben rövid, 
ritmikus párbeszédben kapott formát. A bal cip ő  rendszerint 
azt védte, ami a jobb cip ő  számára mindenképpen tarthatatlan 
volt és emiatt összevesztek volna, mint a piaci kofák, ha egyiket 
a másik orrával energikusan nem rúgja meg, ami után rövi-
desen elhallgatnak. A jobb és bal cipője közötti viszály kétség-
telenül fiatal legény korában érintette legfájdalmasabban, 
amikor egy fülledt nyári estén meg akarta kérni háziasszonya 
kezét, akinél régóta lakott, de — mintha a sors törvénye sze-
rint történt volna — abban a pillanatban pimasz beszélgetés 
fejlődött ki a bal és a jobb cip ő  között, olyan hangosan, hogy 
nem tudott másra figyelni. Cip ői sárga színére szegezte tekin-
tetét, és tudta, hogy háziasszonya azt gondolja, szégyenli magát 
szándéka miatt, és kitartóan kereste az ő  ingadozó, zavart te-
kintetét, mosolygó, alázatos szemeivel fel akarta emelni, de 
ő  kitartóan nézte és hallgatta cip ői beszélgetését. A bal fárad-
hatatlanul ismételte: „az asszony kurva", a jobb tömören, szag-
gatottan tagadta: „nem, nem". Mikor háziasszonya is ránézett 
cipőjére, elszégyellte magát, és keményen megrúgta a jobb 
orrával a balt. De a bal, dühb ől vagy csak azért is, még kitar-
tóbban hajtogatta a magáét: „az asszony kurva", szinte már 
üvöltött, hogy szomszédja egyáltalán nem tudta megállítani 
vagy megcáfolni. Egyetlen lehet ősége maradt, hogy időnként 
megrúgja, de később az ütések mind gyöngébbek lettek és végül 
megszűntek. Нáziasszonya csak ekkor rándult meg, mintha egy 
cirkuszi hipnotizőr okozta álomból tért volna magához, gyana-
kodva nézett rá, majd ismét a sárga cip őkre, is a fejét állan-
dóan rázva, meghökkenve kiment a szobáböl. Másnap felmon-
dott lakójának. Ő  egy ideig dühöngött, és megbüntette bal 
cipőjét, mert azt gondolta, hogy a cip ő  tette tönkre életének 
jelentős részét, de később megnyugodott. Arra a következte-
tésre jutott ugyanis, hogy a jobb is éppen olyan lelkesedéssel 
hajtogatta volna: „az asszony kurva", ha az döbben rá el őször 
az ötletre, és akkor a jobbot hibáztatta volna elmulasztott n ő-
sülési lehetősége miatt. 

A tábori élet még közelebb hozta sárga cip őihez. Mikor 
a szünetekben az udvaron sétált, átadta magát a végtelen 
monológoknak, melyek cipőiben hulltak szét és álltak össze, 
amiért cipőit saját amatőr színészeinek tekintette, akik betart-
ják rendezőjük utasításait, így sikerült megsemmisítenie az id ő  
fogalmát, ami leginkább elcsüggesztette a foglyok többségét. 
Ezenkívül cipői kiváló rejtekhelynek bizonyultak, hónapokon 
át kis reszelőket hordozott bennük észrevétleniil, amelyek se-
gítségével kés őbb három halálra ítélt kommunista politikai 
fogolynak sikerült átfűrészelnie a cella rácsait és megszöknie. 
Ettől kezdve nemcsak felszínes, ösztönös szeretet f űzte cipő i-
hez, mint korábban gondolta, hanem igazi szeretet. 
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A háború után visszatért régi foglalkozásához, és portás 
lett egy közszükségleti cikkeket gyártó üzemben. Különben, 
mint aki hajlamos azt gondolni, hogy egész életében csak olyan 
kérdésekre bukkan, amelyekre csak részleges vagy féligazságú 
feleleteket adhat, egy délel őtt, mikor a munkások már elvo-
nultak különlegesen épített házikója el őtt és a munkahelyükön 
voltak, arra a következtetésre jutott, hogy a portás-foglalkozás 
egyaránt társadalmi és individuális, mert a reggeli és délutáni 
emberfolyam után ismét magára marad cip őivel, amelyek a 
szakma formaságainak elvégzése után szégyenlősen, egymás 
után, a térdekkel egyvonalban, el őjönnek a szék alól, s azután 
kényelembe helyezkednek, figyelmetlenül eltávolodnak egymás-
tól, mintha nyújtózkodnának és ásítanának, megkezdik min-
dennapi párbeszédüket. Most nem volt kedve ellenszegülni, 
mint egykor. Egész lényével részt vett cip ői veszekedésében. 
„A portások foglalkozása ugyanolyan mértékben társadalmi, 
mint individuális, magános", mondta a bal elgondolkozva. „Os-
toba szofizmus", válaszolta a jobb, és jelent őségteljesen a sar-
kára állt, elhallgatott és ismét leereszkedett, teljes hosszában 
visszasüllyedt. „Hohó, mikor gazdagítottad szótáradat ilyen 
precíz kifejezésekkel?", kérdezte meglep ődve a bal. De a jobb 
úgy vélte, hogy a hatás jóval nagyobb lesz, ha tartózkodik a 
részletes magyarázattól, és ezért inkább bölcsen hallgatott. 

„Sárga, hé, Sárga, a postára kell menned a levelekért", 
hallotta a költségvetési osztály tisztvisel őnőjének kellemes 
hangját, és még mielőtt magához térhetett, felocsúdhatott volna 
a félálomból, a nő  eltűnt, és sohasem tudhatta, hogy a figyel-
meztetés naponta hangzik-e el, vagy csak néha, mert állandó 
időközökben a nőnek ugyanazt a mondatát hallotta. 

Később is, rendszerint a reggeli órákban, mikor még ágy-
ban volt, a fiatalasszony kellemes, szemrehányó hangját hal-
lotta, izzadságcseppekkel a homlokán ébredt, és a postára akart 
menni a levelekért. Ilyenkor sokáig ült az ágyban, a bútorok 
bizonytalan, ködbe vesző  körvonalait szemlélte, míg végül is 
felrázta, visszatérítette a valóságba a cip ők sárga színe, amé-
lyekről még áradt a krém szaga. Ahogy távolról elnézte a 
cipőket, úgy vélte, hogy elfogulatlanul gondolkozhat róluk, mert 
érezte, hogy kiszabadult gondosan székre helyezett cip ői és 
élete szorításából. Férfikora kezdetben vidám volt, mert sza-
badon élt, és megvolt a lehet ősége, hogy kiszabaduljon az id ő, 
a sebesség és a rohanás keretéb ől, de kezdeti lelkesedése gyor-
san hűlt és a látszólagos szerencse újabb, addig még ismeretlen 
gondok elé állította. Gyakori töprengései közben megállapí-
totta, hagy a sárga cip ők lefoglalták, leszakították, s őt talán 
meg is semmisítették életének java részét, és hogy még meg-
közelítőleg sem térítették meg azt, amit miattuk elveszített. 
Ahogy naponta elnézte a gondosan székre helyezett cip őket, 
mindinkább megbizonyosodott, hogy gyűlöli azt a sárga halott 
bőrt és a körülötte levő  légkört. „Ugyanígy például a kezek, 
térdek társaságában is leélhettem volna id őmet, és egyszerűen, 
zaj nélkül meghalhattam volna", gondolta. .,De ez így nem fe-
jeződhet be. Velük is kellene meghalnom? Velük együtt fogok 
rohadni a temet őben? Nem fogom talán megengedni, hogy a 
sírban is túléljenek? Semmiképpen." Sorsdönt ő, üdvös meg-
oldás röpdöste körül, kerítette be gondolatait. Egy reggel, leg-
nagyobb örömére, megtalálta, és sietve kelt föl az ágyból, 
hogy megvalósítsa. Gyorsan fölvette a nadrágot és kabátot. 
Mezítelen lábaira, talán el őször életében, hanyagul, durván 
húzta fel a cip őket, és lement az utcára. A közelben park volt. 
Ovatosan haladt a kavicsos úton. A park mélyéb ől, valahonnan 
a jól gondozott feny ők mögül gyermekvisítás és -nevetés, fu-
rulyaszerű  zaj hallatszott. Sietve a f űre lépett, és eltűnt a fák 
között. Nem messze, a vastag, repedezett törzsek között, egy 
kislányt vett észre, aki komolyan, elmélázva bogarakat gy űj-
tött egy üres gyufásdobozba. „Megtörténhet ez itt is", gondolta. 
„A hely nem fontos." A kezével nem is segített, egyszer űen 
lerúgta cip őit a lábáról. Sietve távolodott el a helyt ől. A fűtől 
nedves lett a talpa és jó érzéssel, megkönnyebbülve gondolt 
arra, hogy pénzt fog adni háziasszonyának, vegyen neki negy-
venkettes, fekete, szénfekete cip őt. „Már régen így kellett volna 
cselekednem", gondolta, miközben végighúzta lábbujjait a ka-
lászos füvön. A park szélére ért. A fatörzsek mögé húzódott, 
mert néhány ember haladt el az utcán. „Nem fontos meglát-
niuk, hogy mezítláb vagyok." Az emberek azonban túlságosan 
lassan mentek. „Meg sem fordultam, mikor otthagytam őket", 
gondolta. „Búcsúzáskor a halálos ellenségek is egymás felé 
fordulnak." 

Az utca rövidesen üres lett. Sivár. Megfordult, és a hely 
felé szaladt, ahol nemrég a cip őit levetette. A távolban meg-
pillantotta a sárga színt, amint lakkozott felületével nyelvét 
öltögette a repedezett, öreg tölgy lábánál. A kislány bambán 
nézte a gazdátlan cip őket és körülpillantott. Odament a kis-
lányhoz, mondani akart neki valamit, megmagyarázni, meg-
nevettetni, de annyira megzavarodott, hogy csak lehajolt, a f űből 
egy hangyát vett fel, és a tenyerébe tette. Azután nedves lábaira 
húzta cipőit, és a megszokott biztonságban érezte magát. 



16 

írб i szerénység — 
rendhagyó alkotási mód 

Az .а•róról aniég раlуáј ,а  lkezdetéai lkide- 
d.ilt, hagy aiim tud oselekméaiyt áraii. Pe-
dig гéirdekes téimája ,volt. Eglё czen јо  téma: 

„Fent, az •emeiLetд  sze гbába•n a csaLádfő . 
Ёvek óta nem ј ött i1e a tö i.ekhez, évek 
óta nem ,akamta •őket látrii. Azok meg 
odalent élték a mmgulk élet'ét. Közben 
egyre csa!k azt 1ia11ott!аlk, ialhdgy az öreg 
од'alfent járkál. Ilyenkor öeszen гéztek, de 
szólxvi nem szóltak egy +szát se." 

Az vró  fi akarta hozni iaz öregвt ,a osa- 
1áс)1ог . 11s alkkor következett rvnlaia га  aba,gy 
jelemet, amolyan leszá¢nalásf ёle. De mem 
tudta lehozni az öreget, nem tudott cse- 
1е!кnrrényt..hndítaai•i és lboinyoQítaaili. És a 
faлtáтlválja sem műlködött. 'Mвgpmdbállko- 
zott a une.gfügyeléssel. Pontosan úgy, 
ahogyan azt Flaubert tanácsлlta:.„F1i,gyélj 
meg egy fát egészen ,addig, amíg nem kü- 
lönlbözik a игlág va'lamennyi fájától." Az 
író figyelai!i kezdett egy •egyszerű , іdег k 
kils гfан, solká'og szenvlélte,  di  az sehogyan 
'sem 'akart !külömlbözni ,а  töb гbátől ... Tehát 
se с'selekmlény, se f!ami эáaia; se megfigye- 
lés. 

„1V1'aradt a 1be]ső  v11ág. Meg iami az е1- 
,mi&іyeklből е(bbe belefutott." 

Mándy Zváni í,rta ezt a va1llomást mva- 
gáról, még iaz 1966-b'an nnegjelent Séta a 
hiáz 1кОтиТ  ehntl lkötetélben, mi гntegy á11an- 
dó dézetként гkínálLva tlapog•atodzó kritá- 
ikusiaimak, akik ,a széppróza fвlзomofit al- 
kotóelenneinék elanarasztaQ:ását, rendfiiagyó 
alkotási anódját esetleg l'asszi!kus ! кö-  
veteLnnéaтyek fölényes és C"élzatos vissza- 
utasítiá зΡávail, egyfajta divatos, гbаг  sdkeres 
modea-Inikedléss•el m~lagyaтázгiák. Nem, az 
iró Ibevalljla, hogy niilndezdk erвdendő  
fogyatékosságok, amelyek azonban siet- 
tették га  anég hátra'levő  Qehetőségnek, az 
wgynevezett lbelső  meaШitásna'к  a meglsej -  
tését. Az emtber fogyat>dkassága ,inak és 
erényeinek összegezéséb őі1 mnár mega гlkot- 
h'atj ,a aadát törvényeit, „,е•s akkom meg- 
pmábá.11hat valamit". A pmábállkozás Mdndy 
esetében talám •nem  is a legmegfelelőbb 
!k5ífej'ezés. đ  nagyon korán felfedezte •tör- 
vényait, tudatosan alkalmazkod ~ott lozzá- 
jn.ik IdS Ia1'.caLmazta дket, lkifejlesztve egy 
‚ajátos гallkatásL anádszвrt, ellkнeszédőstílust. 

„A hang, az a ibizonyos вgуёlni stálus, 
zná т,lli  ddlga. Vagy  van, vagy nilnes" — 
írja. Ez már kц.sé гgyanús szenénység, 
тат -mlám ,álszerénységnek tűгvi!k, szinte 
anlég ;az еlзо  kitáriLlkozás biitelét  is meg- 
ingatja. De a-ii alkadékeskodjuailk, a köz- 
vetett d дcséret után mvaradjwnL•i továbbma 
is a tényeknél. „Hatás? Az utca éis ; а  tёr 
volt a*B  Ilyen nagy haфástisal. 1V1ieg ,a film. 
А1bbат  iéireztem valamdit,  amit áliзaláibran 
sűmltett álbmázolásnak neveznek. Nem ke]1 
melll~ьesmélaiгi. Akad mrodlalmn гhwstás is, 
persze.  Van  egy vonulata a magyar  iro- 
dakamva!k. Krúdy, Gellélxii . . .  Egy bizo-
nyos oldottabb, kraibb próza. Ѕeanmvi köze 
a hülye, gennyes, »költőiK prózához. Tehát, 
íogy iérzem, hagy ehhez a vomuPathoz ta.r- 
tozom." 

E vonulat Iképviselőlit általában közöan- 
b'дsem Tagadták а  koгtársa'к. Мапду  sem 
tartozik  a гkirabb.anó sikerű  drók közé. Az 
„dldottabb, liiraiіыb" prózát ,továbibfejlesz- 
tette ugyan, megszabadította sallangjaitól, 
filmszerű  vágásteclinikájával minden  ha-
silk .fellhaagtól mentesen јutátt  ii a sűrí- 
tett ábrázolásig, ,elibeszéllései és da`kuanen- 
tumjátékai azonban viszonylagos csend-
ben emelték a magyar proza élvon'alába. 
Ma.radéktalaaiazl  csak  az önHg'azolás silke- 
riifit. TörvényeL következ вtes tđsztelLet!ének; 
a hatások bealvasztásának — mniaodenék- 
edőtt а  filanszeгwségm,e гk, a lképek  monda-
tokba чadó átültet.ésénak — iagazolá•sa. 

Ezek az éгtéikek minden segédeszköz .nél-
kül is 'kiamozhaták voltak, irái mádsze-
rének üismeгtetésével azonban külön is 
felhívta máluk a figyelmet. Legúdab!b 
könylviével, a Régi idők mozidéval, pedig 
miéig egy lépéssel továbbment. A •termléke-
nyitő  műfajihatást, rendhagyó aikatási 
módjának I osultsá'g t szinte tan-
kбnyvszeгűen иillusztrálda. 

A Régi idek mozijánál táanondatákban 
kellene irn. Vagy legfeljebb ,egyszerű  bő-
vített mondatokban. Enyhe, alig iészreve-
hető  érzеЭ,mi 'a]бfestéssel. Bizonyos fokú 
őszinte naivltáissal. Csupasz, árva monda-
tdk ezek. Mimiden körítés, nvagyarázat aoél-
kül. Egymáshoz kapcdládó, apró, szomor-
kás színű  mozaikokból áll a 'кötet. Mint-
ha egy mézi, .szakadozott szélű  ífiлmtéker-
oset nézegetne az em!ber. 

„A libegő  függöny. Odakint 'az éjiszaka 
sötétje. 

A nő  lerogyott egy székre, maga jelé 
meredt. Majd megint .a bőгönd:nél volt. 
:Menekülni akart, semmi kétség." 

bgen, valahogy így (kellene ázni a kömyv-
гΡő1. Mándy prózája mővid mondatoiaba 
szorítja .a gomdolatdkat. A stiilus, 'amely 
csupán „mázli donga" (?), felszíváddk az 
elvasáha. Ezek a mondatok, a képek 
neonosak magj е lеnítenek, modort is dik-
tá:lnak. Csakis úgy igazak, .ahogyan az író 
Leírta deret. A !képzеttársítások is ilyen 
xnodomban születnek. 

„A nő  feje hátracsuklott, kiét karja 
ájultan lelógott. 

A bozontos szemökri Кд  férfi fölemelte 
a kezét egy tiltó mozdulattal. Eltűnt a 
Ható mozdulat, szé foszlotta n ő, a szolba, 
a ФΡilbegő  fUggönmyel." 

De uram, ön egyszerűen átmeséld a fril-
met, a filmeket. Fo гΡgatákönyvszeгűen. És 
leívja .a hatásu!k.at. Fargatákđnyvszerűen. 
„Se eselekmdny, se fantázia, se megfigye-
lés." Belső  világ, meg aani az élmél гΡiyek-
ből ebbe belefutott? 

Kényelmes  formula,  'kényeЖnes küaidu-
lápont, de sajnos, a továbbiakban el kell 
tékinteni a ,rövid, kategorikus megállapí-
tásoktól: a rövid mosodatok hosszabb ma-
gyarázatot követelnek. Hiszen itt még a 
blöffölés gyanúja is fölmerülhet. Ahatásos 
stálusban megárt mozaikok témaszegémy-
séget is taka гΡhatna'k. (Egy fiatal fiiú vé-
giignézii a filmeket, olvassa ,a filmaljságo-
kat, csorog a plakátok el őtt, szílkszavúan 
regisztrálja vagy az íróval mondatja el a 
látottakat — -idдnikáлt vázlatos környezet-
rajz.) 

Amiikor anin-tegy .két évvel ezelőtt csu-
pán egyetlen részletet olvastam ,a Régi 
idők mozijá-Ibó1, (bevallom, efféle gondo-
1at  is  felötlött bennem. A fiú megnéz egy 
filmet, magára ölti a főhős maná,rj alt, 
váltakoznak a film és a valóság képed, .a 
kölcsöвvett manámdk leperegnek, az egyik 
világ kímnéietlenűi devalválja azt 'a mási-
kat, amelyet a képzelet épített. Az ötlet 
ilyen feldolgozasban kissé naiv és nem is 
eredeti. Nem egy író alkalmazta már sok-
kal (bonyolultabban és kevésbé ámzl'kodáan 
ágyazva 'a szövegbe. Felfejtése, az alka-
lcm nyújtotta mellékterntekek !közín, a 
hivatásos éгtékriеrők dolga. Mámdy hival-
kodvla fórja fel Lapjait; a jól !bevált re-
ceptet kendőzetlenпíl mutatja ,be, még-
-pedig sorozatban. Az azonos áhiebésá rész-
letek sorozatba, !Кönyvbe fűzve migis el-
oszlatnak mInden kicsinyes aggályosko-
dást. Ilsmét ajikertilt az önigazolás, rövid, 
egyszerű  pillanatképei !bonyolult, koreze-
rű  tanitalommal teldtődnek. A szánk 
nem is olyan átlátszó. Az egyszerű  pár-
iiuzaan nem végcél, csak ikílindulápont,  

szerteágazó (bölcseleti tamtozeékai vannak. 
Az Ilyen irányú vli,asgálathoz is miár 

valamelyest kitaposott utat találunk. Az 
ekdegenedés,. a magány, a peronélet fo- 
galmáma Mándy prózálja smár !korábban •is 
figyelmeztette a 'kiit kusdkat. Néha még 
az egzisztendialista hozzáálilás гól Is szó 
esett. Мбndylból azonban hiányzik az én-
vizsgálatnak az a -racionális, vagy ,akár 
férfiasnak is :min ősíthető  práfétizmusa, 
anti  nagyrészt imdókolbatná az Milyen szi-
gorú 'kategorizálást. đ  a tényközlésnek 
csupán egy rideg, de beszédes formáját 
választotta, amely a kávetkezetes őszinté-
sélgen túl nem tíúr semmiféle maagyaráz-
'kodást. Frthetđ  hát, bogy írói módszeré-
nek !kilhivó letisztázásával az emltett tan-
talmi jegyek még 'egyёrtdlmaŰhben jelent-
keznek. A sokat forgatott „elidegenedlis" 
jelei egyébként minden inai íгб  ember-
ábrázolásiban kimutathatóik, amennyiben 
a filozóf ібЈban „iiga~i" embernek nevezett, 
egyelőre még nini létező  esamenyt, ter-
mészetszerűleg bajlandó behelyettesíteni 
a ,wtalóságos" emberrel, amely nembeli 
-lényében szükségszerűen magán viseld az 
elindegenedl s egy-egy vonását. Mándynál 
kezdettől fogva . csakis ez a lehetőség me-
rül fel. Nem, vagy legalábbis .nem csak 
az állítólagos egzisatenaia,Lista 'beütések 
hatasána, elsőscmban mestersége iránti 
tiszteleté köp telú ezt,: ,és. ez: a tisztelet 
óvja meg ,a végletektől fis: óvatosan •tárja 
fel a böloseleti mozza тΡiatokat, elvilaszt-
hatatlanul ágyazva őket ,az ábrázolt kör-
nyezetbe. 

A Réjgi időik mozija hősének fiatalkora 
az •dbj dktumoknak először csak a tár-
gyШasјítását feltitelezi, a háttér kezdetben 
ftiggetlen  is  Јközlmbös, az slildegeпedés, 
az ellenséggé válás csak akkor követke-
zik he, amikor 'környeтк tének élettelen-
nek tetsző  meghatározói testközelségbe 
kerülnek, tehát isáttémjellegiikb ől is  ve-
szítenek, viilágoka't formálnak és tempót 
diictálnak. Ez :a színtávolság- és funkció-
változás állandó fclyamnattá válok Mándy 
keze alatt; forgászinpad, amelynek el-
nyűtt Ikulisszrái tetszelegnek a főszerep-
ben, szeszélyesenn vá4.toztatj.ák tulajdonsá-
gaikat;  ha  ,pozitív bőst jatszanak, prábál-
kazásaik reminytelensége sirailmassi te-
szi -dket, ész ezzel csak ,ideiglenesen leple-
mik vagy ,éppenséggel fokozzák kímélet-
lensélgüket. És nem is mindig pozitív bő-
ak. Ellenséges beálliítottságukat az id őn-
ként érzékeltetett hatásaik m&nduntalan 
elárulják. Pedig hatásuk csak közvetve 
jut el az aránylag védettne!lt hitt gyes-
mekvilzgba, csa!ithhogy az ,illuzórikus vé-
dőfal, a felnőttak, nem a iszigetelő, hanem 
a .tehetetlen közvetít ő  szerepét töatik be. 
Az •eliidegеnedés így a naivan tágra nyílt 
szemekben m бg tragikusabban ,tükröző-
di!k. 

Mindez egy természetes folyamatnak a 
része,  is  ebből eredően teгmбszetessé vá-
lik ,a magányosság érzése is, amely Mán-
dymál a divatos körülírás és ma!gyarázko-
dás helyett mindennapi tényez ő  lesz. Tu-
la ј danliĐéppеn hétköznapi természetessége 
ijesztő. Timitja a városi utcákra vezeti, 
oda, ahol az ёгzеlnІі  hovatartozást először 
váltja fel a logikus elveken alapuló ér-
dekcsoportosítás, a mechanizált kielégítés, 
amely amiiig a gépеzеt mozgásban van, 
magával ragadja az egyént, már-mir Ici-
еllé!gült szabványfroaimát ad neki, de a 
kénysг emű  szünnapok Iniitelten e'lssфrјk 
a futószalagon gyártott naa+koikuaлd ha-
tását, és csak fokozzák az ürességet. 
Mándy hősénél, a peremre szorult ember- 



Bányai Járo в , 
r 

az Uj 5ympion f ő szerkeszt ő je, 

Novi S a d k  

Vojvode мišića 1. 

Lapjuk legutóbbi számában támadás jelent meg ellenem. 

A sajtótörvény idevonatkozó rendelkezései értelmében kérem a mellé 

kelt helyreigazitá ѕ  közlését ugyanazon a helyen és ugyanolyan be-

tökkel. 

17 

DOKUMENTUM 

zenei tévedés 
Természetesnek tartottam, hogy a Forum-lapokban el-

lenem irányuló támadások sorozatában az Új Symposion 
is jelentkezik. A támadások hátterét könny ű  felismerni. 
Ijed ős nem vagyok, hiszen hadifogoly koromban négy 
évig hitleri kézben voltam és onnan is épen ke гültem 
ki. Rossznéven sem veszem, inkább örül ők, hogy az Úi 
Symposion bevett munkatársai közé és írásomat teljes 
egészében leközölte. Remélem, a joghoz jobban ér-
tenek, mint a zenéhez. Tudják, hogy a közölt cikkért 
tiszteletdíj jér. Minthogy eddig nem voltam munka-
társa a folyóiratnak, esetleg nem tudják a folyó-
számlám számát. Mellékelten közl őm. 

A támadást aláíró Dormán Lászlót nem ismerem. 
Ezt azért sajnálom, mert ha korábbi, a jazz-r ő l, fej- 
l ődéstörténetéről, az európai és igazi jazz közötti 
különbségekrő l, az improvizáció szerepérő l, a hang-
súlyeltolódás jelenségér ő l íri fanulmányaim vagy nép-
egyetemi és ifjúság számára tartott el őadásaim egyi-
két közölte volna, sokkal nagyobb írással kerültem 
volna az Úi Symposion olvasói elé. Bizonyára hasz- 
nos lett volna nemcsak azért, mert nagyobb tisztelet- 
díj járna, hanem mert alaposabban kioktathatott volna 

Két értékes d,akumeatummal ajándék'azta 
meg a Sympos!ont Strlhóf József. Ilyen do-
kumerntumoiként még tiszteletdíjait  is  haljilan-
dák dennénik kiufia đ ni — de sajnos, mi mi-
nőségre fi!zefünk ... Igaz, egy lényeges 
momen гtum: ,mennyire megörütt Sulhóf József 
ainnalk , hogy behajthat rajtunk néhány garast. 
aikik :köziudoMaп  szerény anya к~ okkal rendel-
kezünk: őszinte gesztusa való ez, anti biztosan 
nemcsak a hangulatíró-Sufhófra fiipikusl No, de 
hagyják a komodytalankodást; Suóhóf пek, úgy 
látsnik, sokkal jobban megy, Isiazen márjs 
poént +udoh kicsikannt;. 

Mié гlt nevezzük „értékes" dokumentumnak 
a fentieket? 

l3lászőr is örülünk, hogy a tekintélyes vaj-
daság,l fiгб  maga mutartkoziik be •dlvasáj іnak; 
megk бmél be,nn.ün іket efitб l a munkától. 

Másodszor, ment egy szimpla emberi ma-
gatatltás mechanizmusa аnatómiája tetjes egé-
szében megmutatkozik el őttünk, .méghozzá, 
ahogy mondtuk, végre önszán:tábol, er ősza-
kuпik •nélkül. Egykor, indulásurkkor, egyálta-
lán nem értettük bizonyos iгбlnik biizonyos 
reagálásа i•t. Két dokumentumunk most sok 
mindenit megmagyaráz. Persze, még álmurk-
ban sem gondollak volna, hogy ilyen kis-
szerCiségгб l vain szó .. . 

Sulhóf József képzelodjk, halliuoinál. A Fo-
rum.lapok frontális támadását emlegeti ;  majd 
a Symp.os6an felzámkózását e támadáshoz. A 
gyerek is 'láthal јa, laiiarilk egyá Ігtaaán nem 
egységesek, még véletf еzill sem képviselnek 
egységes állósportot. A Magyar Szó kt tиКusa 
pl., ajki negatív btrála'fot merészelt inni Sul'hóf 
regényérői, tudvalevőleg a Symposlian ellen-
lábasa. No, de feltét еЛezzük, valóban létezik 
ez az aikdó Súlhóf szerénysége ellen; ezért 
sz&kségeеnek tartjuk figyelmeztetni a Forum-
lapokat a súlyos vádra (hajsza, tervezett em- 

úlhóf t ó sef/ 
arról, hogy milyen is a jazz-zene. Igy csak arról gy ő-
zött meg a cikkíró, hogy igaza van a nagyon régi 
arab mondásnak: aki nem tud arabusul, ne beszéljen 
arabusul. Aki nem ért zenéhez, ne beszéljen zenér ő l, 
Es ha én lennék a lap főszerkesztője, semmi esetre 
sem dicsekednék ezzel a cikkel. Mert Dormán László 
egy egészen alapvet ő  kérdésben árulta el felületes- 
ségét. 

A cikkem hangulatírás. Szokolt vasárnapi tárcám he-
lyett hangzott el a rádióban, és nem annyira az ér-
tékelésre, mint arra törekedett, hogy a hangverseny 
hangulatát, közönségre gyakorolt hatását érzékelfesse. 
Ezért idéztem a pfak đ t гól, hogy a világ milyen külön-
böző  részeibő l mennyiféle zenész ült össze muzsi-
kálni. Ezért írtam le a figyelmeztetést a jazz-et még 
mindig kételkedve fogadó komoly-zenészeknek, hogy 
ezt a zenét komolyan kell venni, és mutattam rá az 
improvizáció jellegzetességére, a ritmuscsuszamlásokra, 
a veszélyre, ha a szólózás sematikussá válik. Ezért be-
széltem a muzsikusok vad szenvedélyességérő l. Es 
ezért írtam Ie a hangverseny küls őségeit, az öltözé- 
keket is. Eppen ezzel kapcsolatos Dormán László alap- 
vető  zenei tévedése. Azt írta, hogy az együttes vala- 
mennyi tagja el őkel ő  esti öltözékben, zárójelben: fe- 
hér ing, nyakkend ő  — volt. Ez Dormán László alap- 
vető  zenei tévedése, Dušan Golubovi ć  kék ingben 
volt. 

berü дdözés stb.), s ő t, kövefeJjiik ma,gyaráza-
tnt!kaf. 

Am számur*ra, ekiik lismeujük Sulhóf művészi 
vl!Ilágát, nem halluc ї náoiója a meglepő , hanem 
az, hogy egy fud.aifilan, zö,ld•füt ű  anonymus el-
lem írva, legolcsóbb рoéno'kra vadászva, már 
a 3-4. yarba'n fogolytáborban töltött éveire 
kénytelen htvatkazni, lapunk itteni ii'nszienuá- 
cjóját ilyesmivel próbálja •atá#ámas,ztanii, ahe
lyett, hogy egyszerűen közölné velü,nk, mi az 
a szemmel látható valami, ami a.&h tfitérben rej-
tőzt!k, hiszen maga mondjia : „A támadások 
hátfierét könny ű  felismerni." Persze, mindez 
már esszé-, regénytéma ... 

Andi a vitát, a tényeket fieti, átadjuk aszót 
Dormán Lászlónak. Mi csak artnyet fűznénk 
még a vjtához, nem ártania végre a Rádjóna!k 
Sul;hóf Józsefinek, hogy a szenes, hangulatos, 
szombat estei, feltételes trásokat nemcsak szí-
nes, hangulatos, feltételes, szombatii kreatúrák 
hallgatják .. . 

A Szerkeszt8ség 

(Igen, a fehér ting összetévesztése a kékkel 
vаđбban nagy ZENEI tévedés. Е l!smerem, hogy 
ebben az esetben tévedfiem. Duša п  Gojkovi-
ćon vatábain 'kék ing volt, de engedtessék 
meg hozzátennem, hogy a kék egészen had-
vánу  volt, ami nyakkendővel most аná 'аn igen 
divatos.) 

Dušan Gojikovič  nevét, ha minden gyerek 
nem is, de miden átlagos jugoszláv zene-
kedvelő  ismeri. Gopkovi£ az európai jazz 
egyik legnagyobbjának számit, sőt Amеn!ká-
ban fis honnévre tett szert és Suњб f még ezt 
a nevet sem volt képes megtanulni.. Viszont 
vitatkozni csakis egyenrangú parfnerrail érde-
mes. 

DO•RMAN László 

ruái, .ahol már az o І4éktív alapállás is 
kétségbeejtően ingatag, erek a megrendü-
lések gyakomiiblbak a megszokottná4. Nála 
hatványozottan jelentkezik az egyenlőt-
lenség az ember és környezetének egy-
másra utalátsa'kor: az elté рhetetlen függő-
ségi vđszotnynak a tudatosodás'a az egyila 
és atvéПk kizhetoiaёg a másik otdaion, te-
hát a szigorú alá гΡendeltség a közösségti 
ér7Jésnek magyirn&vű  felbomllásával páro-
sul. Ennek az adott törvényszer űségiek 
a tudomáaul vlétele egyfajta fanyarul re-
zignált prózát szokott eredményezni, ha 
az iró a törvényszerűség embeгΡi vissza-
hatásá't is bemutatja. Mándy iazonban 
nem juthat, és vaQбszinűleg nem 'is akart 
eltjutгvi eddig; korálbbli műveinek még fel-
nőtt alla'kj'ai ús többnyire csak tám'gyai és 
nem lal'anyaii is a felbomlásnak, a Régi 
&dеk mozmjá ban pedig kn.ziгб  agassá vá-
1 К  a tehetetlen kiszolgáltatottság, a szen-
vedő  viszony, amelynek jóhiszemű  színe-
zései kísérlete felmelegíti a szenvteien 
mondatokat, csakhogy a felkavart hul'lá-
mdk álgy még sötételblb alapszínt nyeглe i, 
és ezért utalnalk olyan Іkјfejezően a nun-
dennapok filozótfii іaiQalg uréig idejeko гΡán 
uniformizált árnyodda!laira. 

Mindez bizonyos fdkig tarán mestersé-
ges belemagyarázásnak t űnik, hiszen 
Mándy !iгtóхfk az elvonatkoztatott utalá-
soktбl. Tényeket közöl. Aip'ró, naiv képe-
ket fannál moтvdatdklká. 

„A fiú átrohant .az udvaron, felkapasz-
kodгоltt a porolórúdra, és közben azt kia-
hálta: 

— > n vagyok Zé, a fekete lovag, én 
vagyok a Vasálarcos! 

Felhúzádzkadatt a Irívdna, és egyre csak 
azt ktiafbálta: 

— >л  vagyok Zк  iLd Kabát kapitány! Еn 
vagyok B n-Tin-Tin, .az expedíciós ku-
tya! 

Leugrott a гí dról, ёѕ  már a kapualj-
ból) vi'sszhangzatt: 

— R,in-Tin-Tin! His-Tin-Tin!  
Aztán еsönd lett. Maradt iaz udvar a 

porolórúddal." 
Iaaoлló jelenetek, képek sorakoznak az 

egész könyvben. đsszeforrtak, kfegiészítik 
egymást. Egyszerű, Ikönnyen követlhető  
pás+huzamok, ellentétek. Mintegy adalék-
kénгt ez ilglényesеbb tirodalomehn Jeti tan-
köлyvek ide vonatkozó fejezeteihez. 

Ismert írói recept, amely •azonban túl-
nő  saját 'korlátafn. Az apró, naliv képek 
ugyanis elveszátik ártatlan könnyedsé'gü-
ket, amint mondatokká, komoly monda-
tokká fosni 1бdna'k. Többé nnár nem ön-
magukiban •áQ1ó felilleti jelensége!.;, me-
lyek osupán ártalmat'1an bu!bardk világo-
kat teremtenek. A komoly mondatok eze-
ket ,a vliQágokat is `kormollyá változtatják, 
és mulandóságukiaQ mélyebbről eredő  
okdkra mutatnak vissza. Anélkül, hogy 
kfігrvazdazlnának képs гег í ségi kiből. Akoió-
mentese!k, de akdvóképesek, és figyelemre-
mélltó a 'képzettársító erejük  ‚is.  Egy fo-
lyamatnak esetlegesen megválasztott .kb-
zé{ppont'ját képezik, ide megfelel ő  néző-
szögiből akár keresztmetszetet fis nyújt-
hatnjajk. Az így felvillantott látnti •alók 
raвgsorollátsa éppen ezért ;nem Tehet mes-
teгΡkеlt belemagyarázás, a szöveg tartalmi 
felduzzasztása.. 

A talány esetleg csak az ,alkotásnádnál 
jelentkezik. „Se c ѕelekmmény, se fantázia, 
se megfigyelés." Csupa кΡnél'külbzhetetlen 
szépírói elemek. Nehéz nélkülük elkép-
zeJini az гбi aikatáxгvuгvkát. Persze, még 
n iKndlilg megmaradt a belső  világ, rés ami 
az élhntények Јből belefutott, és ez t аQáјn 
alapját kkpezlheti a tiszta, beszédes lé-
peknek. Hiszen Mándy tudatában van 
koгΡlátaf.mak és törvényeinek. Tudatosan 
alkaQmazkodijk hozzájuk. Tudja, hogy 
rendhagyó módon ír. Mégis klasszikus 
jelzők és korszerű, divatos fogalmak fű-
ződnek ia+ásai!hoz. Anélkül, hogy öncéluan 
a divatot hajszolná. 

Mándy Itván egyszerűen csak bebtizo-
nyitja a niélktiQözhetetlennak hitt elemeik 
nléQkül•özhetőségІét. 1 s a bizo:nyítás mindig 
nagyon já1 sikeriil. Olyannyira, hogy néha 
nvár őszinte, szerény írói önjellemzés иben 
is lAételkedtünk. 

Írásomért a ti.szteletdi ја t kérem a 657-620-6-4-5743 

számt folyó ѕ•zámlára átu đ*lni.. 

Novi Sad,1g68.IL28. 
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URAM SAЈÁT BEVALLÁSOM SZERINT 
A LAPOSTETŰK NÁDCUKORRAL VALÓ 
IDŐSZER Ű  MISZERI ' NT LÉVE- N TELIHOLD 
TEHÁT EROTIKA MELYBEN A GY ŰRŰSUJJAKNAK 
SZABAD HELYET BIZTOSÍT AZ UFO 
A NYERS HALADÉKTALANUL NYERS NYERS 
DARWIN -FÉLE HIPOTÉZISNEK MEGFELELŐ  
GIL!SZTÁK CSALÁDJÁBÓL SZÁRMAZÓ CSECSEM Ő  
KÉTSÉGBEEЈTŐ  ÁM EGYETÉRTÜNK ABBAN 
HOGY A FAJFENNTARTÁS 
EZUSTGILISZTÁS HINTA- PALINTA 

NEM E HOSSZÚKÁS H ŐLGY KŐRIGÓI 
DE AZ IDŐ  URAM AZ IDŐ  
RINGLÓBA HA ÚGY TETSZIK HARAPÓFOGÓBA 
KAKASKUKORÉKOLÁS A PAPLANOM ALATT 
e gyertyát bátorkodom megint 
kedves férje a vásznakkal ott ni 
megsúgom ez itt 
anyatábornok azaz sziilé anyját 
csodás lény míg szoptató 
oidipusz hajlama őt magát fölfaló 
de térjiiink át e kedves emelt dúcos 
igen emelt he he festmény 
a narancsok hogy toppantak ide toppintottak 
repülő  csészealjakkal találkozott 

husevo madárkák 
a feltű nő  meleg égöv a bő r és a haj vastagsága 

számíthat érdekl ődésemre uram 
JASIN SE NAZIVA SRCEM KURANA 
egyre inkább UFO biztos vagyok hogy mi itt délen 

[te délen 
romlunk formálódunk de formálódunk örülünk mint az 

[angyalok 
tökmag 
ÉLIEN M' Ј UЅ  ELSEJE SТB. 
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':✓' 	állítom itt izzó szőrszál helyett 
enyhébb ingert alkalmazott 
ilyen megvilágításban vörös narancssárga sárga 
sárgászöld zöldeskék kék lila bíbor szürke 
tény bogy a vakító fehér a fent említett utóérzés 
a száraz bőrön bőrnaplemente 
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is  verni? 
fonfisfterilen inget! 

en ellen 
en ellen 

atonák ne legyél te sem ha már voltál 
[dögölj meg 

KÉREM A HEGEDÜIMET HALÁLOM UTÁN TUDOK 
LEGJOBBAN JÁTSZANI 

Honnan jössz. 
A tóról dél felő l. 
Kifolyik-e a tóból a víz. 
Nem uram még nem folyik ki. 
Ennyi esőzés után miért nem áradt ki a tó. 
Hogy kiöntsön ugyan már. 
Megtörtént - e mát hogy egy kalpagból ne ömlött 
volna ki víz. 

TERÍTSE RÁM KÖPENYÉT 
Napnyugta tatán rám vizelhet a menyasszonya. 
Kitette már cinóber eml ő it. 
RIGŐKAT KÖPTEM TAVASZ LESZ 
Tartalmazza-e a kutya buddha tulajdonságait. 

FENN AZ ÉG LENN A FÖLD EGYEDÜL ENYÉM A DICS ŐSÉG 

A kezem buddha kezéhez hasonlatos a lábam pedig egy szamáré. 
A LEGUTŰBBI ESŐK UTÁN A MOHA ZÖLDEBB MINT 

[BARMIKOR 
Kérek még cinóber eml ő idbő l. 
Elvéreztek az almák az asztalon. 
VÉRZIK A MENYASSZONY ADJUNK NEKI PIROS CERNÁT 
Egy ifjam áll az ajtónál ollót adok neki citerát adok kést adok. 
Nem ezért jöttem a pokrócért cinóber nyakadért hasadért sós 

[körmödért. 
KINYITOTTAM AZ AJTĐT ERRE ESTE LETT 
Az almát megtöröltem és megettem. 
A. törött poharakon kívül van még pohár de nincs madárfütty. 
Az ajtón kívül nincs senki.. 
Nincs is ajtóm csak ollóm. 

A. DIAFRAGMA. A HASÜREGGEL EGYETEMBEN NAGY 
HATÁSSAL VAN BIZTONSÁGI ÉRZETÜNKRE 
Valaki áll az ajtónál. 
SZERETLEK 
Utánaszólok. MI A KŐIIÍD 
SZERETLEK 

uram kedves  mulligan úr 
URAM KEDVES MULLIGÁN ÚR MIÉRT HORD ÖN 

[VISELŐS NADRÁGOT 
KÉREM NE BfSZÉLJIJNK NAGYANYÁM NAPERNY ŐIÉRŐL 

[INKÁBB ADOK ÖNNEK EGY POGÁCSÁT 
POGÁCSA LEEJTVE POGÁCSA FEL Ő LтŐZVE MOHAKÉK 

[RUHÁBA 
HALLJA MAGA MEDDIG AKAR ENGEMET FURIKÁZNI 
EGY PILLANAT URAM CSAK KIVESZEM A BELÉT 
MI A VÉLEMÉNYE AZ ŐNGYILKOSSÁGRóI 
VIGYÁZZON URAM LESZARHATJÁK 

HOSZ A YUBILEYUS 
OIANDÉKOT! 
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m 
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szökevény járt 
köztünk 
és 
virággal 
ment 
tovább 
VÉGEL LÁSZLÓ 

1. 

M~aiden déliben a mólóra futеttvavk, ás е  tі k a snagy utas-
száll tó hajókat. LetUavk a móló kilköitőoszlgpalbra , és unalma-
óan vrлzsgáygattшk a kék +tenger egyhangr hullámzását . De amint 
megjelent egy hajó, minden megváltozott. Tekimitetüлk myugta-
knabb lett, .és ~besbiink átfoдгóвadatt. A közömbös szenlél.ő  azt 
hihette volna ta1ám , hogy vayalet várunk . Pedig nem várturak 
soha senkit. senki sem sejtette, hogy várakozásunk teljesen cél-
talan, hogy az egész +támsasag egy megnevezhetetlen hívó jelre 
jött ide delemként , amurkor a letgfomrábban sütt&tt a nap, a гnikoг  
a nagy hajék éaikeztek . Igaz, jól szórakoztunk az érkez ő  turk-
tákon; fogy léptek a partra, mint ahogy is sáskák csapnak le a 
tenmélkeny földekre, de vőgső  £okom &k sem gzámítottak semmit. 
Egy-egy +szép, ismeretlen lány ls lel (tudta kekeilu érdeklődé-
stitvkeit, de nem mentikik utána, nem mutatkoztunk he neki, 
talán terunészetesrnrelk talábtuk, hogy ő  j öp j ön hozzánk, mintha 
csoportunkban mágneses :eaőt éreztüarik volnia: Miről volt szó 
mégis? Ёгі  iazt mondanám , iszakás volt, mzakásbót mentiek a mó-
Iára: az idegeik szokása ez. Testünk , keziink, agyunk felengedett, 
amikor a távolból nap nap után febt űnit a ikaгсa , fehér utas-
szálllító hajó. S rahogy a hajó közelebb Iker!ilt, úgy lett egyré 
mаknaеabb , ktiköibuk, :anyásfan himbálózni kezd a kiköt đ  csöndes 
vtzében, kie¢'gediilk beи. k a fáradt vizet , az utasok tolonganak 
a fedélzeten , s anti lesütjük azennüavket : .a varázstat ehnwbt, a 
hajó valóságias lett. A hajóikat уártták , de a megérkezésük már 
nem +izgatott bennünket , mondhatnám , de mégsem mondom, mert 
úgysem hinnék el .az еanlberék , hisz az emberek minden ap гó-
ságban kételkednek : csak +a nagy dolgokkal lehet becsapni őket. 
Nem hiszik el, hogy milyen szép és nagy dolog, ha egy percre 
valami csoda miatt eláll a lélegzetük , de azt vakul hiszik, hogy 
nem felelősek, ment a v!tlágban háború van, s nyugodtan hai>tiák 
le esténként .a tiszta vánkosra a fejisiket, vagy pedig feleségüket 
viszik vaкΡэΡsorára egy csendes .vendéglőbe, s nem tánvad hányiinge-
rük soha. Nem hiszik ei, hogy lelkük más vidékre vágyik, „anemt 
istenem , milyen Dicsi Is a lélek", de lant araár hiszik, hogy a 
pőnгг, famit zsebre vágnak , amiért еПјсіі -4iaшit lehat, meg vehet az 
.ember anrndenf +éle tárgyakat , hagy iaz .a pénz tiszta, mert Istenem, 
az ember megdolgozott érte becsületesen . Kol•őt idéztem az ,imént, 
mert ő  mondta Iki egyszer azt a szót, hogy lélek, és miatt gya-
lggoltunk egy egész éjszakán ált is tenger felé. Lemondóan emel-
bam fal +a kezem egy Mercedes el őtt, mert a Mercedesek nem 
szoktak megállni előttünk, kőzönséges halandók előtt , s ezért 
nagyon хneglepődгtem , amikor a vezető  hirtelen lefékezett és m еg-
á л  t. Кinylttatta az fajtát, s bel р ten. A hátsó ütésen ott ült Kole. 
Ajkkar láttam először életemben , de du[va arca, hosszú hai a 
rögtön , megragadta figyelmemet . A vezető  mellett egy szőke 
lány tilt, s valami külföbdd divatlapet forgatott іѕzбгеКоzоtttааі. 
A vezető  egy idősebb férfii volt, ősztibő  balja, nyugodt mozdulatai 
tekmtőlyt sugámaztak . „Hova inazol?", kérdezte. „splutbe", vá-
llaszdltam. „S ormit kerestek splmtbei?", kérdezte mindfkettőniktől. 
Hallgattunk . A férfi újra feltette a kérdést : „Mit kerestek ott?" 
Csönd. „Talán nem jártok valami rosszban ? Mondjátok, miért 
menték? Felvettelek benneteket , mert valamiikor km is szegény 
vobtaan , de nem sлeretnék érteitek felelnI . Mit akartok S•plttben?" 
„Neon járunk rosszJban"; válaszolta Ka1e hűvösen. „Hát akkor 
amit kerestek Spldtben?", kкmdemte a férfi , és lassított. „Nem ttu-
dom mált (keresek ott", válaszolta Kale. „Nem tudod?", kérdezte 
maghökkemve .a féfu. „Nem", válaszolta Kote tompán. „Csava-
rogtak ,  ml?",  kőгdtemte a féli i kihívóm. „Attól függ, ki hogyan 
fogja fel", mondta Kabe , és hangja érdessé vált. „s különben is  

tea. t i  
ez magánügy , azt csinálok magammal, amit akarod ', tette hozzá. 
A férfi gyorsútc*tt. Kezén a n ő  vállára tette. „Amikor én Ilyen 
Idős voltam, nіtn ћt őfk most, akkor ém fegyvert szoroiigattana. 
Emlékszem jól. Tudtam , hogy mцΡIért .kell a bozót alá bújnom, 
s miért kell éppen a harmadik fa mögé bújnom ." „De most már 
nem szegény , ugye?", kérdezte Kole kihiváafn . A férfii megtit-
kőzve felénk fordult : „Nem, persze ", válaszolta zavartan. „A há-
ború elmúlt, rendeződött az élet." „Arra gondoltam", szélt Kik 
cinikusan, „hogy lenne-e kedve arra , Igy +a Mercedesekl is a bozót 
alб  Ugrani?" A fnđ  elnevette magát . Aztán huntélen néma csodd 
lett. A :férfii ridegesen került, majd cigarettára gyújitott . „Tudod-e, 
hogy ez sértés?", ,kórdezte hidegen. „Azt akarod Iondaru, hagy 
éfn a Merceidesőгt hamco4.tam? Azért cipelten éveiken át a pus-
kát?" „Nem", válaszolt Kole egyikedvüen. „Ezt nem monidtam. 
Csak azon töpmengteпn , hogy  hogyan harcolna ma . Ezt talán 
szabad." „De mondhattad volna ", mondta fa férfi egyre ,idege-
sebben. „ Érzem, hogy . megmondhattad volna. Ha akkor meg-
órerzten fa +történelmet , anuért me éreznélek meg téged ? Ha vala-
mit megérzek , akkor az igaz . De jó , majd niegtnondo n , mdt gon-
dolok . Ezért +a koosi ;érтt őn megdolgoztam . Tdsztessé,gesen . Beosü-
Iletesen . Ezt nekem senki sem adta. . ." „S ezért a lányért is 
megdolgozott?", vágott kđzbe cinikusam Kole. A férfi nyelt egyet. 
„Érte ,is", mondta. „De te mit csinálsz ? Csaivarogsz ! Az ,éleit szép! 
Dolgozna te §s, desz natodened ! Dolgozz meg legalább egy alosóbb 
kurváért , akkor elismerlek. De te nem! Nerce 5s tudod, hogy mi 
a munka, csók csavarogsz. Mért? Miért ? Hogy ellenem beszél-
hess?" 

„Miért? ", kérdezte Kdle eltűnődve. „Ha megmondanám, úgy-
sem értené meg." „Mondd csak!", szólt a férfi, és a gázpedálra 
taposott. 

Kole kiteikixitett az ablakon. „Igaz, terjesen Igaz , ide-oda kő-
szálak, és sehol seren találom helyem . De bíin-e ez? Bűn-e, ha 
az  ember  lelke mindig máshova vágyik? Bűm,e?" . 

Lőlek", mondta lizgatottan :a vezető, és er&ltetttem elnevette 
magát. „Mutasd meg nekem , hogy hol van a lélek." 

Kole  lehajitotta a fejét. A szavakat bánattosatn ejtette ki, 
reszketően, :és rinkább magának mondta: „Istenem, hogy milyen 
kicsi is .a lélek." ' 

„Mit mondtál?", rezzent meg a f őrfiu. 
„Azt, hogy ilyen kicsi Is a 1• őlek." 
„Nevetséges", fordult •a férfi •a n ő  felé. „Látod milyenek? 

Csak lármázni tudnak , de hja meg kell mondani pontosan, hogy 
mi  is  az ebvtik , akkor csak dadognak. Akkor csak +azt mondják, 
hogy lélek." 

A lány mosolygott, és a haját igazgatta Szép volt. 
„Nem gondollj 'a, hagy ez is sértegetés ?", kérdezte fagyosan 

Kale. „Az", válaszolt a férfi. „S azt hiszem , meg is .érdemled", 
tette hozzá. 

„De miért?", +kérdezte Kie. „Mi iközitnk nekünk egymás-
hoz? Nevetnem :kell.  Mi közöm nekem ehhez ;a kocsihoz, ehhez 
a lányhе'z? M közöm nelkem magához ? Semmi ! Nevetnem kell. 
Legfeljebb biiztatálag mondhatom: Uraim, gazdagodjanak!, és 
rendben tesz minden. Nevetnem kell " 

A férfi hirtelen fékezett . Kkiyitotta a rkocsi ,ajtaját. „Most 
már nemcsak engem sértegettél . Elég volt ." Csöndesem kihúzód
tunk a kocsiból a félhoimбlyba . Alig гtettuјnk néhány lépésit, a 
kocsii máris etsfuhant mellettünk. Néha-n őha még felvillantaik a 
stoplámpái. 

„Csúnyául kidobott bennünket ", mondta Katie. 
„Talár mer 'kellett volna bántani' , mondtam. 
„Miért? ", kérdezte Kole. 
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Lehap,tattam .a fejercn. „Magam sem ,tudom. Talán azért, mert 
ugy érzem, ez az ember biztosan szenvedett, 1d zdött" 

„Én ,padig masli szea эΡwvedek, küzdök", nevette el magát Ko1e 
:keserűen. 

Aztán némán folytattuk sutunkat.:söté,t volt már, nem vett 
fel bennünket seréi. Még ,a teherautók гvezetői sem mertek meg-
álЖ i anвlleittüнk. Pedlig ők ,a Qegbátrabbak :az országutakon. Pi-
henni szerettem vо1Lna. De ,mwxidenhоL csak kövek, ikövвk. Fű  sem 
volt, víz .sem volt sehoil. Kövek és sötétség és csönd. đsszeszo-
rult a kezem, a tonkom ns öss іes~arnzlt, mert így kidobtak ben-
nünket. 

éjfél lehetett már, am'kar Kole megszálalt. „Már nincs 
méssze :a tenger." s 1 ајáp аĐra .a tenger pamtjához értünk. Meg-
könnyebibűbtem. Ugyanazt éreztem, mint mistanaban, amikor 
megpillantim a karcsú, fehér hajókat. Mondom, ilyen bolond 
vagyok én. Mintha egy-egy új dolog, đárgy, hegy, szín új világot 
hona magánnal. s ibiztos, hogy ott .a mólón azt lestük. Mondóm, 
ilyen bolondok vagуnmk mi néhányan. 

De azt is be kell vallanom, hogy ezeknek a kirándulások-
avalk köszöвhetem, hogy Kolévafl ‚jra összehozitt a sors. Mert 
akkor, ott Splitben még is hajavali árákbam elvált'mk — nem 
kérdeztem, hogy .hová megy, .akár vele is mehettem volna, s 
lehet, hogy ő  is ;jöhetett volna nelem —, s ,azóta nem találkoz-
turtk. s hagy most újra összehozott ,bennünket a sors, azt csakis 
a hafjáknak :köszönhetpiik. Úgy éгkezett meg ő  is, mint Agáta. 
Jasmina, a két Iker, József és én kinn ültünk a mólón, a hajó 
menni készült, ,a tu,xisták is szétszéledtek templomokat és lakást 
keresni Akkor piliantoittani meg Kilát, aki egyedül maradt a 
anólón. Ellenégésen nézett szembe a várossal, mintha megbánta 
volna már, hogy partra szállt. 

Akkor még nem :is •sejtette, hogy ,itt marad. Amint m.eg-
pidlantottam, melléje rohan,taan. Megismert. „Hát te mit csinálsz 
nitt?", .kérdezte. „$emmit", mondtam nevetve. Gyorsan bemutat-
tam a többieknek. Mindenkiben jó benyamast keltett. 

„s !te hová mész?", kérdeztem. „Görggors•zágba", mondta ko-
molyan. „Most nem Mehet oda menni", mondta Jasmina, akinek 
ntindijárt megtetszett Kole. „Tudom!", mondta Kole. „De én nem 
míazeuѕnakat és iszebjrokat megyek nézni." „Miért?", kérdezte. 
„Mert gyűiölöm a múzeumokat, a szobrokat, a könyvtárakat", 
jelentette .ki Koie. „De müљrt mész?", kérdezte Jasmina. „Miért 
menne az ember Görögországba?", ikérdezte ,az egyik iker. Kí-
váncsi vagyok a düktatúrára. A ;szomszédlban diktatúra: és az 
ember :meg sem nét. Hát nem ebűn ez? Az ember még tanúja 
sem lehet .az időnek", mondta Kole mosolyogva. „Talán csak 
nem akarsz hameolni is?", nevetett a másik iker. „Azt még nem 
tudom. Nem ,SZoétam előre ;tervezni, mondta Kole, és felére 
fordult: „,Hová megyünk?" 

Elvezettük Kilét a lakásunkba. Nagyon tetszett .neki, hogy 
olcsón ,siikeriцlt megszereznünk a villát, ahol laktunk. Tele volt 
patkánnyal, egérrel, Jasmina állítólag még 'kígyókat is látott, de 
ez már nem biztos. A város is csak azért adta ki havi :tízezerért, 
hegy legyenek ott emberek is, nehogy lehúzádj,anak a vadálla-
tok a hеgyekbdl. „Nekik ,kellene fizetniük nekünk" — mondták 
többször  is  az ikrek. Az ikrek nagyon sokat beszéltek a pénzr ő l, 
a napokban már rohaimokat .kaptak, heggel, délben, este, izga-
tottan mesélték, hogy fel ,kell oszlatni a társaságot, fussunk, 
n*it az egerek, vagy pedig Ikereasiink valami ilosó munkahe-
lyet, ment fеlváltották az utolsó ötezrest i is,  és nemsokáтa mé.g 
sót sem ,vehetnek majd a halra, amit fogunk. De aztán várat-
lanul J:asm.mza .gazdag apja :küldött majd százezer dinert, erre 
az ikrek megnyugodtak, de azért nem annyira, hogy Kolétól ne 
kérdezzék mag, mennyi ipénze van. Kole ,azt mondta, hagy van 
sok doІláдΡja, mind a ikiallútásakon kereste, ,.pannókat hordott, 
betűket festett, de eft nem adhatja, mert kell a görögorszagi 
útra, •ásn van sn бnml dinárja, s azzal csináljunk, arait akarunk. 
Az ikrek elégedetten vették át Kole tízezer dinárját, s ezzel 
Kole гövld itt-tartózkodása meg volt pecsételve. 

s •az is ,igaz, hogy az élet vele egyre izgalmasabb lett. Tele 
volt ötlettel, .idвával. Mi mindannyian lusták voltunk tervez-
getni, s ezért ,követtük. Jasrnindt elkezdte görögül tanítani, gyor-
san felvette is kapcsolatot ;a helyi •csempészekkel, ,akik gyakori 
vendégeink lettek, és azt mondták, hogy az ikrekkel jól lehetne 
dolgozni, mert ,hasonlítanak agymásra. Persze, udvaroltak is ne-
kik, mriiközben ihangosan vitatkoztak Koléval a csempészés ár-
téllméről, fontisságáról, a rájuk leselked ő  veszélyről, meg arról, 
hagy szép-e ez .a veszély, vagy sem. 

„.S kik veszik a (legtöbb holmit t őletek?", ,kérdezte Kole. 
„Akiiének pénz ík  van",  vá>laszolták ,nevetve. 
„s kiknek van pénzük?", kérdezte Kole. 
„Hogy akiknek van ,pénzlik?" Először ,is azoknak, ,akik piszkos 

ügyekkel foglalkoznak, mint mi, meg azoknak, ,akik valakik", 
válaszolták a csempészek. 

„S ,kik azok a valakik?", kérdezte Kole ;nevetve. 
„Hát iakiknek jó állásuk van, meg ilyesmi", válaszolták a 

fiúk. 
„Miért faggatod őéet?", kérdezte Jasmina, és megfogta Kole 

kezét. 
Kole elnevette magát. „Az egész ország azon töri a fejét, 

hagy kinek van sok pénze. s én azt üzenem: kérdezzék meg a 
csempészektől. Igen. A csempészekt ől meg a makráktól, ők a 
nagy titkok legjobb ismerői". 

Persze, bár állandóan el voltunk foglalva, Kilo tudott ma-
gának annyi Időt találni, hagy szorgalmasan tanuljon görögül. 

М'LADEN sRBINOVIČ : GP.AFIKA 

s biztos vagyok benne, hagy már régen Görögországban lett 
volna, ha nem zavarja meg tervét egy váratlan esemény. Minap 
is éppen ;a málón voltunk, amikor Kole megragadta a kezemet, 
ás magával vonszolt. „Agáta", mondta, „vele loptuk meg azt az 
ékszeriizletet, de csak egy szép gyűrűit vettunk magunkkal, tel-
jesen értéktelen, ki ,is engedtek a vizsgálatri Bogságból, de őszre, 
vele együtt, .s rég két baratommal a biróság elé kerüliink. Ér-
dekes lesz", mondta úrtlközb вn, ,aztán megtorpant. „De hogyan 
kerül A,gáta ide?" Még néhány lépést tett, rés a lány еlött ter-
mett. „Agáta", mondta  Kole  öгбmmвl. A lány koruisiizett, aztán 
Kale nyakába borult. Majd ,kiegyenesedett és a mellette lev ő  
bírára mutatott. „Bemutatom neked Körösi Zoltánt, bíró", tette 
hozzá Agáta nevetve. Kole lehajtotta a fét. „Itt maradsz?" 
„Itt", mondta Agáta. ,;Lehet, hogy majd megkereslek benneteket. 
Tudod már", mondta a lány. A biróba karolt, és elbúcsúzott 
tőlünk. 

2. 

Körösi Zoltán bíró Idegesen pillantott a fürd őszaba ajtaja 
fali. Ugy érezte, Agáta nélkül minden ,pillanata üres és értel-
metlen. đszintén szó]iva, egy percre i5iUi tagadta maga előtt, 
hogy ez nem normális állapot, sejtette, hogy egy újfajta .neurózis 
áldozata lett, .amelyről araég nem hajlott, de ,igyekezett erre nem 
gondolni, úgy érezte, el kell hessegetnie magától mindent, ,ami 
nem egy meghatarozott ;pillanatra vonatkozik; szemével úzgatot-
tan ,kutatta a +szádadali ,szoba azíntelan falait, és várta, hogy 
Agáta megjelenjen a fürdőszobra küszöbén. Még néhány perc és 
elcsendesül a víz csobogása, aztán az aütóban megjelenik Agáta, 
ijedten szétnéz a szibában, idegenül Körösire pillant, még meg 
sem törülközött, csak .meztelen teste ,köré osavarta ;a nagy piros 
vagy fehér frittírtörülköz&t, b ősén araég patt játszadoznak a fürge 
vnzcsevnek, mint ,az ártatlanul ;simogató ujjaik, lassan .az ágyhoz 
sétál, és a megvetett ágyba simul. 
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Elmúlt •az a néhány perc, •Körö i egész testéиel érezte, hagy 
.az lidő, milyen hosszú a pillanat, sakkal hosszabb, mint a 

vádlattarksiak a kеt mondat (közti pora, amikor ítéletét hal1gat-
ták. A Süах1&zoba kiiszöbén va1ában megjelent Ia lány, Körösi 
elforcdította feij:é!t, :m'int .egy ijedt kamasz, anég ax дa sem, két hó-
napi utáni se¢n d toott :annyá er őt összegyűjteni, hagy nyílt tekiia~-
tettel végigméalje ;a lányt, amint szökеІб  léptekkel végigfut a 
szobán, aanint a tiikösіhöz Léap, vagy az ágyhoz sétál; elfardí-
totta +teháh la tekintetét, és a tenger felé pillantott, s sahagy a 
tekintete végtigs5klatt a csendes kék vízen, arra goüdolt, vajon 
szeméamieblen-e ez a lány, hogy ilyen természetesen megjelenik, 
nem vesz ráta tludoanást, de gyorsan ењeasegette magátó3 ezeket 
a gondola!takalt, hisz Láthatta, ahánynak miniden mozdulata any-
nyi!ra ,tersnés!zates, hagy ettбl giiad  meg; mert szemében a +ter-
mészabosság miindeddig agy kicsit erkölostelen magatartásnak 
számított, ,hisz  ml  lenaLе, lia ez ел  berek éleitébern a természetes-
ség alapvető  Lenne, mint bíró csak gazt шondhan7j+a, hagy az ember 
tisztasága Ia lemondásom ,ahapuly 5 +lie az ember egyszer elfelejt 
vagy neon .akar leinonda!ni, ha teámiészetes magiad, akkor jön a 
káasz, :a zűrzavar, s féLtékemyen gondolt агга, hagy minderre 
Pugáiáa nem gondol, s fájldalommal költötte el, hagy ő  még mindig 
a következmények háncalatában van; még akkor is, ha egyné- 
háлysál nem vesz tudomást, mint :például Agoston levelér ől, 
amelyben Agostan feđ,tárta, hagy ha +visszamegy a hivatalába, 
akkor mindenki megbocsát neki, hisz esze ágában  shies  senkii-
nek, hogy egy kalandos helkű  és megbízhatatlan csitgii miatt ő , 
a komoly ember bajba jusson, csak térjen vissza, Agoston fog-
laіІјkozlk ,az üggyel, s ,az ügyész teljesen egyetért vele, tehát tér-
jem vissza, mert ellenkező  esetben nemcsak +tudományos pályá-
j.aгah fehliegzebt be, hanem mint ember is teljesen éaté!ktelen 
lesz, nem vesző  komolyan, nem •veszi emberszámba senki. „Ha 
éppen orrál van szó, hagy megkívántad ezt a lányt, hát isten 
neki, elpitézhettük volna titokban, de te nyíltan сsinálad, egészen 
nyílban, s ettől áll égnek az ember haja; mindenki esadálkozik, 
hogy hogyan tehet egy komoly ember ilyese sit. Azt hiszem, nem 
marad más hátra, ment hagy magad Is beismerd, könnyelm űen 
viselked+tél ; ha még Idejében visszajössz, akkor csak futó kalan-
dot látunk !az egészben, de ha továbbra Is .komolyan veszed azt 
a Lányt, akkor neon desz" szavam, :akkor biztos lehetsz benne, 
hogy a következményék végzetesek lesznek." Ahogy e levél tar-
talanéra gondalt, egyszerre ridogmal gondalt Agastonra meg a 
régi ismerőseire, reg sa(k +azért, mert még csak fel sem hábo-
rodtak volna, ha anwriden titokban marad (elvégre okis részesei 
néhány .apró (kalandnak), hanem iazért Is, mert naindezek rután 
meg is akarnak bácsátani neki, neki, aki pontosan tudta, hagy 
ebben .az esetben nincs bocsánat, hisz okkal többa ől van szó, 
miit bűnгбő  ,Qtihágá гб- , is baćsániat fitt lealázó, mert nem érthe-
tik meg, miért vállaljla ő  mostani sorsát, s most érezte csak 
igazán, anülyen aljas dolog •is  megbocsátani azoknak, akiket nem 
értünk meg; sokkal aljasabb, mint megbüntetnli őket. 

Agá+ta közben :felkelt az ágybál, gondosam maga • köré csavar-
gatta a törülközőt, •és a a гuhaszakrányhez lépett, egy viгбgos 
könnyű  ruhát vett elő, maga elé terítette, majd Körösi felé né-
zett, és elnevette magát. „Szép?", kérdezte kacérkodva. Körösi 
némám bálpmtott, és figyelmesen nézte a lányt, .amint +ruhái kö-
zött válogat. Valóban ;szép +volt: egyik pillanatban még gyermek, 
a másiКban már érett lány; mindez .a n еvеtésétől, a keze tartá-
sától, teste leodületét ől, mozdulataitól föggött. De Körösi ugyan-
akkor tlisztában volt azzal, hagy végs ő  fokon mégsem a lány 
teste, testének tiszta szépsége vonzza, ,és a • test  miatt nem érzett 
bűntudaЉot. Úgy érezte, ebben is dologban fizikailag ártatlan 
ő  is, Agáta is, s ha együtt .aludtak néha-riéha, ez viszonyukban 
nem volt döл  tő  fontosságfa. Már többször is beismerte magában, 
hagy a mágikus erő  nem .a bőr égtintésében, +a vonalak kecses-
ségében van, hanem valahol ac Idegekben, az ember lelki érrzák-
szervélbem; csak a rab ká птáлjia úgy a cellában a szabad leveg őt, 
mint ahogy ő  ragaszkodik ehhez a lányhoz. Nézte Agátát, aki 
eközben felkészült, mágisosak a ,tarka virágos rraaháját vette fel, 
és a tükбг  elé lépett. Кörösi .lehajtatta a fejét, és várta, hagy a 
lány megszálaljon, hisz mliaidig ő  kezdte el a beszélgetést. Körösi 
feladata csak az volt, hogy válaszalgassan. A lány ,a tükörbe 
mosolygott, mintha önmagát ellen őatizné, aztán Köröst £elé for-
dult. Az lana hirtelen koar бly lett, majdnem harag ő s. 

„Tudod min gondolkodom?", kérdezte fojtott hangon: Körösi 
szelíden felnézett rá, és intett, Hagy nem. 

„Arra gondoltam", folytatta +a l ny, „hagy végs ő  Ideje lenne 
már •továbblépnem". 

„1Viiért?", kérdezte Körösii meghökkenve. 
„Mit eknrsz velem?", kérdezte Aggta ellénségesen. 
„Miéit akarsz elmenni?", kérdezte Körösi izgatottan. „Meg-

bántattahak tarán?" 
„Nem", válaszolta Agáta. „Csak rosszul .érzem magam." 
„Miiért?", kérdezte .a férfi fojtottan. 
„Mert hiányzik valami." 
;,Mi?", kérdezte á férfi állhatatosan. . 
„Azt te úgysem értenéd meg." 	 . 

. ,Mégis „ 
„Hiányzik minden: "+a barátaim, a fiúk, ,a lányok, hiányai- 

nak 'bizonyos szavak, hiányzik minden, magam sem tudom, niL" 
Körös' felбlllt. Gigarettára gyújtott. 
„Szerеtném, há rég egy. hiOslt velein 

gondterhesen. 

„Talán csak nem gondoltad, hogy örökre együtt maradunk?", 
kérdezte a Lány kiihíván. 

Körösi lehajtotta a fejét. Arra gondolt, talán legjobb lenne 
hallgatni, hisz úgysem tud értelmesen válaszolgatni. Igen, itt a 
szavak teljesen ,émté!ktеlеnеk, émtelanеtlenеk; rossz .közvetítők em-
ber és ember kbzött. Ha Agáta gondol egyet, akkor úgy • is  csele-
kedik, ,nem ismeri a korlátokat, a köv еtkeглnényeket: nincs szük-
sége szavaikra, amelyekkel hgazolná magát, cselekedeteit. 

Hisz a szavak csak tárgyak, nem rejlik bennük semmi más: 
a „mással" az emberek csak ámítják magukat. S amíg az ember 
szabad, addig a tárgyaknak még lehet értékük: talán igaz is, 
hogy csak a szabad embereknek lenne szabad beszélniük. De 
sajnos, nem így van. Nekik aszó legfeljebb csak dísz, mint a 
szép ruha, arany nyaklánc. S milyen kétségbeejt ő, hogy ma csak 
a bűnösök, az árvák, az eldobottak s az elesettek beszélnek, 
szenaбtdombra kerülnek a szavak. Igen. Körösi gyorsan lehaj-
totta a fejét, mintha attól félne, hogy elszédül, megingott, 
mintha valóságos ájulás környékezné. „Hallgatnom kellene", 
gondolta magában, „de nincs jogom rá. A szavak az eleset-
tekre tapadnak, mint a kígyók." 

„Nem ,gondottam", válaszolta végül csöndesen, „de arra sem 
szamltottam, hogy mindez csak kaland." 

„Kaland ...", mondta eltwnődve .a lány. „Talán csak nem 
azt akarod mondani,  bogy  oбszintén szeretsz?" 

„Szeretlek", mondta a férfh agy his csönd után. 
Agáta erre felállt a :tükörtől, és az ,abl+akhoz lépett. 
„Hogy lehet iaz ember !Ilyen naiv", mondta Idegesen. „Még 

egy kicsi .és sajnálni kezdlek. Hát :tudod, hogy én téged nem 
szeretlek, ,és ha szeretnéleik is ;  ;akkor is akkor hagynálak itt, 
amikor !kedvem .tartja." 

„S miért hagynál fitt?", kérdezte a fé гfi. 
„Ugyanazért, amiért e+l7pttem veled." 
„fiért

?" 

„Miért?", (kérdezte a lány eltűnődve. „Miért?", wsmétвlte meg 
nénii gúnnyal. „Az izgalom mulatt, ha tudni .akarod." 

Körösi felemelte .a tekintetét, és a lány szemébe nézett; ezt 
a hangot, Agáta szemének .ezt a tüzét már jel +ismerte; hisz 
tulaJ.donképpen így is ismerte meg +a lányt. S akkor hirtelen 
íijra, ki tudja h•anyadszor, eszébe jutott az a szombat délután, 
amiikor elős+zör •lá+tta. Két ára már elmúlt, a munkaid ő  lejárt, s 
ő  idegesen pillantott az érájára. Idegesítete, miért nini jön Agos- 
ton, hisz úgy beszélték meg, hogy kettdkcr benéz az irodájába, 
aztán együtt mennek kirándulni — neki (kocsija  van,  Agoston-
nak meg szőlő:j.e —,  mint,  minden szombaton, ha szép az Wd ő . 
Igaz, unta ezeket a kirándulásokat, de .a .felesége kedvéért vál-
lalta, hogy Igy •töltsé+k el a h бt végét, meg Ágostca miatt is, 
aki bizonyára sohasem tudná megártani, nvi:ért nem akar menni. 
Várt még egy kicsit, legalálbib tíz percet, újina átnézte iratalt, az 
első  őszi iárgyailasának adatait, mechanikusan olvasta a •sorokat, 
hagy gyorsabban múljon az .'idő . Tudta már az egész anyagot 
fejből, és őszintén szólva, minnden !alkalommal, amikor a vallo-
másokat, dokumentumokat olvasta, iszonyú dtih fogta el. Fagy 
sikkasztóról volt szó, aki majd hernnincmtlliát tulajdonított el, 
és ez elég volt ahhoz, hogy Körösi fe!jéb е  szaladjon a ver. „Csak 
legyél óvatos", mondta neki az egynek barátja a tárgyalásra cé-
lozva, „ez ,az ember nem +akárm ilyen ember, még ha' b űnös is, 
tudnunk kell, hogy meg vauiak az érdemei, összeköttetései." 
„Engem nem érdekel a történelem, hanem a gazdasagi b űnözés", 
válaszolta Körösii ingerülten. „De .a történelem mindenhol ott 
van", mondta a barátja kedélyesen. „Majd teszek róla, hogy 
most az egyszer .a saját helyén legyen", •válaszolta Körösi ti;rel-
metlenül. „Javíthatatlan idealista vagy, +az biztos", fejezte be a 
beszélgetést a barátjia, és megveregette Körösi vállát. K&rösi+nek 
ezek a szavak jutottaik eszébe, miközben gondosan csomagolni 
kezdett. Amiskor kész lett, bezárta :a fióikakat, gondosan •a zse-
bétbe :tette a ikulcsokat, kil бépett a folyasára, és Agoston irodaja 
felé tartott: kopogott, majd belépett. Ágoston még a helyén ült, 
komoly 'volt és ünnepélyes, mint mindig, és intett neki, hogy 
üljön le. Szemben 'vele egy fiatal lány ült, nem elehetett még 
tizenhét éves sem, haja egészen a vállára hullott, rövid szok-
nyája a kelleténél jobbam felszaladt, és iunalmas arccal, mintha 
rágógumit rágcsálna, tekintett fel rá. 

„Folytasd", szólt Agoston ;a lányra. 
„Csak egy gyíiríít vettünk el, csak egy értéktelen gy űirűt." 
„Miért?", kérdezte Ágoston élesen. 
„Mert szó,rakozni akartunk. Ment érdekes volt", mondta a 

lány, és előrchajдht. 
Ágoston szünetet tartott, :aztá+n :újra megszálalt. 
„Ahogy a val+lomáradból látom, te mind ,a hámo пn fiút, akiivel 

egyiltit tönted fel .azt az ,ékszeg -üzletet, te mind a három fiút sze-
reted, ha ezt egyáltalán szerelv nmek lehet neveznL" 

„Igen, mind a három fiiút szeretem", mondta a 1any hidegen. 
„S ahogy én tudor", folytatta Agoston cinikus, éllel, „a fink, 

hogy úgy mondjam, +saintén szerelmesek voltak .beléd. Nem ér-
tem, nin' .elég izgalom, boldogság ez egy rtizanhért éves lánynak?" 

Agáta felemelte teakintetét. A közönmlbösség lehullott arcáról, 
n'lnt valami szép könnyű  fátyol. Szemében ikigyulladt a Körösi 
számára azóta nem Ismeretlen :láng, és végignézett mindkett ő-
jülkö+n. Tekintette annyira nyílt volt és kihíivó,.hogy Körösi úgy 
érezte, szglniva kellene, meg kellene +magyaráznia valamit, de 
nem jutott eszébe •pontosan semmi. . 

„Egyeseknek kevés .is elég, másiknak meg sok ,kell  .a  hol-
dogsághaz", mondta Aggta ,éles еn, „embere ,válogátja". .: 	. 

saradnál", mondta 
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Ágoston sértödö!tten felállt, Körösi tűnődve lesütötte szemét. 
„Ne fellejtsd el, hogy segiteni alkartan rajtad. S cserébe te 

sértegetsz", mordta, еs nagy fekete ta5káj a ,után nyúlt. „No 
mindegy", mondta, miközben taskáját bekapcsolta. „ đszre majd 
találkozunk. Addig !lesz ddód gondolkodni. Vitszo!ntlátásra", mond-
ta,  is  kabátjáért Indult. 

A dánt' szgt1ar!ul végignézett mindkett őјj ikön, most mám újra 
közömbösen, ,annymra (közömbösen, hogy Körösi Idegesen az arcá-
hoz nyúlt, nшΡntha egy végtelen sötétségb вΡn, az ijedtségtől meg-
kövülten, ,ki akarta volna tajpogatni, hogy él-e, de mindez csak 
ösztčnös mozdulat volt, a meghöhkenés áruló jele, s kezét még 
akkor :is !az arcán tartotta, amikor a lány szótlanul becsukta 
maga mögött az ajtót. Az ;altlakhoz lépett, s várta, hogy Agáta 
rnegjelenlj,en a széles ,bíráság bejáratit lépcs őfokain. Kíváncsi volt, 
hogy hogyan rviJseI&eddh majd ,az utcán, .arcisiikor nem figyeli, 
nem faggаUј!a senki, vajon lehajtja-e megbánáan :a fejét, szét-
néz-e maga kkörül riadtan, szégyenkezve. Néhány ;perc múlva 
valóban megjelent, nyugodtan behúzta maga mögött az .aptót, 
aztán egypár tétova lépést tett, majd futni kezdett. Körösi el ő-
ször ,azt .gondolta, hogy valaki elé fut, aki vár :rá, de ,nem így 
történt. A lány néhány száz rnét вΡrt futott .a .népes :utcán, jó1 
dáthatta az ablakból, aztán megtorpant az egyik Ikirakat el őtt, 
s гgvtсieb!b иasoеlgá ѕ  után nyugodtan folytatta lenjét. Amikor az 
utca forgatagában végképp eltűnt, Körösi Ag;ostonra nézett, aki 
a kabátija gallérlj,á,t dlgazgatta. 

„VéleményвΡrcn szerint", hallotta Körösi Agoston hangját, „az 
ilyennemű  !bűnözőikre .a de!gszigorútb b иntetést hell kimérni. De 
törovéryeбnk nеm elég preoízek, !sokszor nem veszik eléggé fi-
gyeleпnbe !a lényeget, a puszta bűnit mérik csupán. De ;azt hiszem, 
gén meg fogom találni a гбdј  t, hogy a legsaaigorítibban járjak el." 

„Miért ,akarod ezt?", kérdezte Körösi uatalannal. 
„Azért, mert a lány bűntе'оténeik dirts čnd јtódka." 
„Lehet, hogy van is, csuk Bem •tudljlulk megfc е itвΡni", mondta 

Körösi. „Feltehetőle!g ,reiteget valamit elő.1 ünk, valami célt .. " 
Agoston еinikusan elnevette magát: 
„Ez eléggé szokatlan magyarázat, így .a gyilkosok  Is  szen-

tek lelhetnek." 
„Az", vál,aszolta Körösei, „eléggé szokatlan". 
„S végs ő  fokon", mondta Agoston határozottan, „m!iknden, 

ami szokatlan, az Vagy .bűn, Vagy pedig .a bűn felé vezet." 
„Lehet", válaszolta Körösi. 
..S mekUrlk, .akik a bűnökért vagyunk felel ősek, nekünk szá-

maЛ"; kell ezzel", folytatta Agoston makacsul. 
Kiirösd elhallgatott. Csak a kép lebegett előtte, amint Agáta 

végianézett rajtuk. Felemelt feje mintha fátyol mögé bújtatott  

1azadást jelzett volna; ahol a fátyol csak •azémt jelent meg, hogy 
a lázadás tiszta éis szűzi maradjon. „Vajon lázadt-e ellenem is, 
ellene is, !aki néma maradtam?", ötlött lel a ,gondolat Körösi-
ben, de csak néhány •pIllanatig élt !benne ez a dilemma, rögtön 
világossá vált вΡlőtte, hogy ellene is lázadt, ellene  Es,  éki néma 
maradt, s ahogy most figyelte a lányt .a hotelszobában, felis-
meгte, hogy ez .a lázadás megmaradt, és egészen természetes 
magatartás a lánynál, mert a különbségek !kett ő jűik között twl-
ságos an nagyok,  az kéletet, la sorsát •az :ember nem cse гélhвΡti ki, 
ahhoz újra (kellene tanulnt a szavakat, s ú,j eanlékeket kellene 
gyűjteni minden egyes száhaz, .az elvek váltakoznak, de az élet, 
mint egy hideg •gránitszobor, m!ndig megtartja formáját. „S 
nincs az az erő, mely odahathatna, hogy Agáta egy cseppet is 
megváltozzon, neki az .a sorsa, hogy ellenesre legyen", gondolta 
magában Kö гΡösd, és іьеlеnуugvбan leült. Erezte, nem maradt más 
hátra, mint hogy egyedül dacolij дΡn .a sorssal, egy életre ez is 
elég az embernek — lehet, hogy .tí цlságasan sokas. 

Agáta fettkelt, és a tükör elé lépett. 
„Jól tudod, hogy már elhagytalak többszö гΡ is, s te sievetsé-

gesen szenvedtél e¢nlatt", mondta, s :a tükörclbe pillantott. 
„Talán csak nem ,arra vársz, hogy egyszer majd megbánom, 

amit letettem?", folytatta. 
Körösi hallgatott. 
„Tudod, hogy nercre ,akarok megbánni soha semmit Inkább 

meghullnék. Iszonyú Temze. A megbánás bo!rza Иnas valami", 
mondta a lány, 's a p wderpaгaсs natáln nyúlt. 

„Csodálkozom rajtad, Agá,ta, hogy Ilyen könnyen ki - tudod 
mondani ezeket a nagy szavakat." 

A lány elnevette magát. Felvette a :kreont ts a szesnöldöken 
igazgatott. Uij ~j,ai mintha egy dzsesszimprоvlzáoióra játszottak 
volna. 

„Te ezt ,nem Is értheted meg", mondta, majd felállt a tiáikö г  
elől. „De azé гt jö barátok maradhatunk ugye, nagyon jó bará-
tok? Mert hidd el, néha te  is  izgalmas vagy. Olyankor olyan 
vagy, mint egy szökevény, aki valahová fut, senki sercin ismeri 
célját, lehet, hogy maga sem, s én mondom neked, ez számomra 
szörnyen éгΡdвΡkes", mondta, és Körösi mellé lépett, .aki hallgata-
gon ült •a fotelben. Mellélépatf és megcsókolta. Körösi zavartan 
elforditotta .a fejét, nem tudta ;a !kislány csókolta-e meg vágy 
az ,érett lány, eliiordította .a fejét, a tenger felé pillantott, nem 
volt ereje tilUakozni semmi ellen, hisz világos  volt  .előtte, hogy 
Agátánlak el kell mennie, .ugyanaz .az вΡrő  taszítja most ed, mint 
ami azon a kora nyár$ ,napon, ;amikor szótlanul beült a kocsiba; 
s amikor már régen elhagyták .a várost, csak akkor kérdezte 
meg: „Hova mész?" Körösi .a gázpedálra taposott. „A tengerre", 
mondta, rés biztos volt benne, hogy a lány vele jön. ,„Hol a fele-
séged?” „Budapestre ment ö гököđni " „Meddig marad?" „Egy 
hónapig." „laza ,kellene mennem a ruhámért". „Majd vesztik 
a fővárosban." „Miért mész?" „Pénzt kaptam, és villat akarok 
venni." , ;Mit szólnak  ha  mkegtudják?" „Kik?" ,A .bará!truid, a fele-
séged, a taróság." Körösi. mélyet szívott ,a cgarattájából. „Elha-
tároztam, hogy kockáztatok." A lány elnevette magát. „Nem ne-
ked való .az. Te komoly ember vagy." „IÜonnan tudod te azt?" 
„Ezt mindenki tudja." Köröni még ,jobban rákapcsolt, a lány a 
sebességmutatóra pillantott, rés .elnevette magáit. 

A fővárosban gyorsan megvették mindazt, amiire a lánynakk 
sszлilksége volt. Körösi élvezettel figyelte, hogy Agata milyen biz-
tos ízléssel válogat, mindig szemmebbenés nélkül fizetett. A leg-
drá,gább hotelba mentek, Körösi ekét nagyszer ű  •szobát vett ki, 
utána egy szép .teraszra mentek, majd pedig a bárba. Virradni 
(kezdett már, amikor :aludni fentek, és Agáta szótlanul lépett 
utána a szolbába. Körösi tétovám ,saétnézett. Agása hozzálépett, 
és megfogta a kezét. 

„Talán félsz tőlem?", kérdezte ártatlanul. 
Körösi meghökkenve engedte, hogy .a lny magához vonja, 

esetlen!iil engedte, hogy megcsókolja őt, mert bár számított .arra, 
bogy így ,történik majd minden, mégis meglep ődött természetes 
rcnagabiztossagán; mám akkor megérezte, hagy nem .a maga föld-
én van, Idegen világba került, idegen kszokáso!k, idegen kezek 

közé, ahol minden, .de minden idegen. 
„Azt gondolod talán, hogy még nagyon fiatal vagyok?", kér-

dezte, és !incselkedve a férfi h!aijába tíurt. 
„Nem", mondta Körösi, s bár érezte, hagy rnég majdnem 

gyermek, mégsem mondhatta 'ki ezt, mert az Idegen ;kezek, az 
idegen test, egyre inkább birtokába vették. 

S később, miközben szótlanul simogatta a lány haját, vélet-
lenül kiszaladt a száján. 

„Sokkal aludtál már?" 
A lány elfordította .a fejét. Kis .szünet után megszólalt: 
„Néha ez izgalmas tud lennyi", mondta. 
„Ahárasak egy betöres", mondta Kö гΡösi. „Igy van?" 
„Igen, így", mondta a lány. 
„Lehet, hogy !igaz ,is", mondta Körösi, ,ás Agása іКбК  szemébe 

nézett. 
A lány szemel tisztбk voltak, 'de Körösi újгa megérezte azt 

a fátylat, mely mögött valami egészen más reit őzik. Szeretett 
volna megszabadulni a іgvaглltйІ, !s most, ;amikor Agása meg-
csókolta •őkt, önkéntelenül is eszébe jutott az a elanat, istenem 
milyen .buta Is volt akkor, azt hitte, hagy mindez több, mint 
kaland. 

A lány a táskája után nyúlt, és izgatottan csomagolni kez-
dett. Körösi nem száll seinsnit. 

(Folytatjuk) 
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a 
fogyasztó 
3. 

Mindig azt hiszem, 
hogy valaki fürdött előttem 
a kádban, 
melybe két csapon át 
folyik a víz, 
hogy keveréke valami 
kellemes, 
nemesített hőmérsékletet kölcsönözzön 
a páráknak, 
melyek magukba isszák 
cigarettám füstjét, 
hogy egyszerre csapódjanak le, 
lassú cseppekbe gyűlve, 
nikotinsárgán 
a mennyezeten. 
A kádon 
száraz 
szappanhabot látok. 
Lehántott b őr kerül mutatóujjamra, 
amikor odanyúlok. 
Vajlaki, 
valaki fürdött el őttem, 
mer" a szappan se érintetlen: 
apró, 
göndör hajak ragadtak 
elázott felületére, 
és a szivacs ugyanezt mutatja. 
Törölközőt meg éppenséggel másikat kell 
elővenni, 
ha azt akarom, 
hogy bőrömről 
az egymást keres ő  cseppecskék 
csiga -utait magába szívja. 
Valaki fűrdött előttem. 
Tán egyazon ideig áztatta, 
szappanozta 
testét, 
és a harmadik 
vastag 

habréteget 
ugyanúgy , mint én, 
a tus sugaraival mosta le. 
Valaki fürdött el őttem, 
mert honnan tudnám, 
honnan, 
hogy az utolsó szappanozást 
tussal kell leöblíteni, 
hogy az elázott, 
puha szappanon 
hajszálak maradnak, 
és a törölközőt később meg kell 
szárítani? 
Honnan tudnám? 

Еs íme: 
kifakad a mennyezet! 
Sztátaktitek képz ődnek 
egy pillanat alatt! 
és alant 
már sztalagmitok nyújtják 
feléjük 
mészkőhegyeiket, 
míg össze nem érnek, 
hogy aztán 
oszlopba egyesülve 
vastagodjanak, 
egyre vastagodjanak, 
hogy magukba zárjanak engem, 
klór -nyirkos, 
híg ködükbe. 

Sűrű  a pára. 
Ki kell nyitni az ablakot. 

4. 

tllok a fürdőszoba ablakában, 
mezítelenül, 
és nem tudom, 
meddig látnak a járókel ők. 
Tekintetem ráragad 
egy-két nő  arcára. 
Szárítom 
a hajamat. 
A hajszárító pisztoly zümmög. 
Meleg fuvallata fejb őrömet égeti. 
Aki most fölnézett rám, 
az főidre szegezi a szemét, 
mintha szégyenkezne. 
Nem érdekel. 
Engem nem zavar. 
Nem zavar, 
hogy újságot vásárolnak 
az emberek 
az alumínium bódéban, 
és az se, 
hogy cigarettát vesznek, 
gyufát, 
golyóstollat 
a trafikban. 
Egy kisgyerek 
pingpongrakettel 
a kezében, 
két fehér labdát 
gyömöszöl kabátja zsebébe. 
Majd továbbmegy. 
Továbbmennek 
a szép lányok is. 
Egyre mennek. 
Mennek. 
Sokan mennek. 
És nincs semmi a. kezükben. 

Csöngetnek. 

VAJDA 
GÁBOR feketehegyi ima 
Uram 
gyeplőink kiszakadtak ujjaidból 
elszabadult fogat az életünk 

1 . 

e hangzavarban kuporogva 
szólоk 
s talán hozzád 

Uram 

*** 

egeidben kutatnálak 
de lényegünket napjaink pántolják 
szavainkból is kihullottunk 
rohannak utaikon 

zöld fáidat lehántolva felaprózva 
beépítettük 	 . 
madaraidat 
nem Tátjuk nem érezzük 
mellünk kráterei mez őidet 
fölperzselték 
Földedet földdé tessziik 

Uram 

kihasadtunk egymásból 
vaskartávolságnyira 
mérföldcink idegenkedve csodálkoznak 

[össze 
жжв  

pillanatonként indulunk önmagunk felé 
pillanatonként veszítjük el magunkat 
tenyeredből csorgó por vagyunk 
s jajvörös fároszod nem bennünk ég 
előttünk lebeg 
a távolság mi vagyunk 

жжж  

szólnék 
talán hozzád 
e hangzavarban kuporogva 

Uram 

2. 

a Golyót ujjad csúcsával indítottad el 
azóta csak gyorsulás 
s a csillagok lepattogtak rólunk 

örvényünk leve sodor 
távol ágon kopik karmunk 
síkos magunkba nem kapaszkodhatunk 

fejeink megszaporodtak 
szemeink egymásba szúrva 
lelkeink kockára aprózódtak 
lábaink óriás felületeken 
szétnyílnak talpaink alatt 

a Golyót . ujjad csúcsával indítottad el 
azóta csak gyorsulás 
s a csillagok lepattogtak rólunk 

 

csak távolodsz Uram 
sebességünkkel mértani arányban 

kékséged mikor lebbented fel 
hogy évezredes nézésünk után 
végre lássuk is egymást 

az a fény az a fény 
melyet kezünk és agyunk sugároz 
mind erősebben 
a bordák ólomfalában 
elnyeletik 

csak távolodsz. Uram 
sebességünkkel mértani arányban 

 

ha beinted Uram a p őreség pillanatát 
és leállunk 
minden lélek csak egy kend őt lobogtat 

[majd 

 

orgonáid messze hagytuk 
orgonáid távol búgnak 
híves patakod mellett 
a szarvas elrohan 

 

városod mellünkre építettük 
időd nyakunkra tekertük 



Igy 
antológia 
tan u Iságal 

rózewicz 
„költő i 
(ellen) 
színháza" 

25 

Acs Károly: 

NAPJAINK ÉNEKE I–II 

Hozzászáktunk, hogy az ilyen-
féJle ikönyveket, mint amilyen 
Ács Kárólynak az újabb jugo-
szláv költészetet bemutató an-
tológliája, íugy mérlegeiјük, mint 
afféie íkultu. г  .1 s tettet: nem ön-
értékei szerint ítéljük meg, s 
nem annyira irodalmi, mint in-
kább kultú іlpalitikai vonatko -
zá•saiban vizsgáljuk, arra igye-
kezünk feleletet adni, mit je-
lent, milyen vanhaitó eredmény-
nye4 járhat a két irodalmi kul-
túra еgуm ѕѕаl érintkező  feki-
letén s azon tú1: az átadó és 
a b+efogadó nép irodalmú m ű-
velt:sógében; mit nyerhetnek, 
mivel gazdagodnak, mennyivel 
bővülhetnék általa kölcsönös 
ismereteik. Irodalmi „•társai-
kodásunk", egymásra• utaltsá-
gunk és egymás mellé rendelt-
ságünik mindenkori állapotában 
és alakváltozásaiban te гmésze-
team -sohasem elhanyagolhatók 
ezek a názőpantak, ma sem 
azok, de ebben az irodalmi kör-
forgalomban ma már egészen 
új minőségek s újszerű  mozza-
natok is féltűnnek, amelyeknek 
errősern hangsúlyozott és jól ész-
lelhető  jellenlléte figyelhetđ  meg 
Ács a¢vtológilá јбá +an is, talán itt 
a legeklatánsabban. Ez az új-
szerű  mozzanat ,kü löвösen ak-
kor lesz l ЈtRтatóvá, ha ez eddigi 
hasonló jegyegű  munkák mellé 
áЭΡlitva vlizsgáljuk a válogatást. 

A mi 'kétoldali fordításgyakor-
latunkban és antológia-kísérle-
teinkben, akár akartuk s be-
vallottuk ezt magunknak, akár 
nem, mindiig érezhet ő  volt egy 
poézisen túltekintő  igény: hol a 
politikáé, hol tisztán a műve-
lődésé; a pillanattal adott nem-
zetközi tájékozódást, kultúrpo-
litikai igényt vagy követel-
ményt figyelembe vevő , azt ki-
elégíteni akaró vagy éppen ab-
ból егedő  forditási, szerkeszté-
si, válogatási :szempont. A pusz-
tán .az irodalomra tekint ő  cse-
kély szamú kísérletet ezúttal 
mellőzve, némi egyszerűsítéssel 
azt is lehetnie mondani: a ma-
gát ilyen vagy olyan oknál fog-
va pillanatnyilag inferióTis 
helyzetben érző  irodalom köte-
lező  zászláhajtása és tisztelgé5e 
volt ez a nagyobb potenciális 
energiárjú, bizonyos pozíáió-el ő-
nyöket élvező  irodalom elő tt. 
Mellőzve a herderi gondolat-
körben élő  romantikát s a Köl-
csey-féle inkábbb verstechnikai 
fogantatású érdeklődést (a szerb 
népdalforma és a trocheusi 
lеj.tés magyar nyelven való •al-
kalmasságanak próbája!), ilyen-
fa'jta háttér dereng fel Székács 
es Vitk•ovics működése mögött, 
Mita  Pop  ovid munkasságá!ban, 
Zm•ajnak padig nini egy fordí-
tását a „hála" éresése sugalmaz-
ta a Kisfaludy Társasáig és a 
magyar irodalmi élet 'korifeusai 
iránt. Talán nem belemagyará-
zás, ha pl, az ,első  wilagháború 
előtt Todor Manojlović  és kor-
társai magyar irodalomhoz való 
viszonyában is ilyen mozzan•a-
to!kra mutatunk rá, ,nem is szól-
va tzenteleky szép és szinte 
heráIkus erőfrщltéséről, amely 
arra irányult, hogy a magyar 
olvasóval miegisrnertesse azo-
kat „az érzésekeit, álаnokat, só-
hajokat, gondolatokat, vágyakat 
és könnyeket, amelyek szerb 
költők lelkében fakadtak és a 
szerb ,nyelv bronzában szilárd 
alakot öltöt!tdk". Nem tudunk 
megszabadulni •attól a gondo-
latunuktól sem, hogy a másaduk 
világhálогб  utáni antológiák 
vagy antológiaszerű  művek 
(mind az irodalmi, mind a nép-
költési kiadványok — Vujic"i.ć , 
Csuka, Kiss Károly könyvei s 
a sajtó alatt levők) végső  elve 
is 'inkább kultúrpolitikai, s 
amelyeik ha kellett, engedmé-
nyéket is tettek ennek a kul-
túrpalitikának. vagy etikának 
— ,az irodalom rovására. 

Ács Károly két köвyve (Ácsé-
nak mondjuk, mert éppoly mér-
tékben az övé, mint a bennük 
szereplő  szerzőké) azzal szolgál 
örömünkre, hogy nem a „tisz-
te7gés" és nem .az efemer „szol-
gálat" szándéka hozta őket lét-
re, hanem irodalmi szándék, 
ami ebben azesetben sem je-
lent kevesebbet, mint esztétikal 
viszonyt .a prezentált anyag s a 
vele szuverén módon bánó vá-
logató 'körzött. A mű  legnagyobb 
•erőиél •revelált újszerűségét ép-
pen abban látjuk, hogy cat a 
viszonyt nem zavarják meg, 
nem halványítják egyéb — az 
antalógusokat nemegyszer meg-
köгnyélkező  kísértések. Az iro-
dalamtörtéлбsz bizonyára a 
„fejlődést" láttatta volna in-
kább, :a tanárt a „métier" aka-
dályozta volna e viszony követ-
kezetes fenntartásában, a kul-
túгpollltiku5t az átadó és a be-
fogadó költészet panalеlizmusá-
nak lehetőségei, a motívumok, 

színek, :költ ői szándékok egybe-
esése, Ácsot viszont, aki maga 
iás ,kitűnő  költő  és műfordító, az 
új jugoszláv líra széles panorá-
mája •s a keltőnek az izgalma 
és lelkesii(Ltsége ragadja meg, 
aki a „másik költészetben" --
mások költészetében — is a 
maga lelki formáit, diszpozí•-
cióit, eszményeit, hajlamait ke-
resi és találja meg. A mozaik-
kép művésze ő, akit nem a kö-
vek színe és alakja ejt meg, 
hanem a magában hordozott ví-
zióhoz keres alkalmas színű  és 
formájú építőelemeket. S en-
nek a nagyon is szubjektív vá-
logatásnak az objektív ered-
ménye az új jugoszláv lirának 
ez a nagy ívű  boltozata, amely-
ben magának a költészetnek a 
magabiztos, fölényes ereje fe-
szül, az tartja íveit. Ezért nem 
szorul ez a válogatás sem a 
nagyképű  tudományosság, sem 
a nehérJkes kultúrpo'lt Đka'i meg-
gondoláok, sem pedig a pedáns 
nemzetiségi aranyok támogatá-
sára. Ez az antológia ismét be-
bizcmyitja, hogy az esztétikai 
kritérium mindezt fölöslegessé 
teszi, mert magában foglalja s 
így egy magasabb szinten, 
emélkedettebb nívón szinteti-
zá.lja anyagát. 5 hogy a kel-
tészetnеk ez a szemlélete kіelé-
gítheti — ki is elégíti — nem-
csak az egyéni és egyszeri 
„úgytetszést", hanem a „•törté-
netiségnek", a „fejlődésnek", a 
költészet eszmei vagy struktú-
ra-vizsgálatának, s őt filalógiai-
гadalomtörtéaneti rendszere гcé-
sánek a kívánalmait is, azt is-
mét csak az antalágia bizonyít-
ja: abban a osoportosításban, 
tematikai rendben vagy krono-
lágiában, amiit a .kötet összеál-
lítójia :követ, ,az utáb'bii fél század 
minden jelentős lírai akcentusa, 
modulácflája, .a jugoszláv költé-
szet miden iélekti kröző  voná-
sa kifejezésre  jut,  s nemcsak 
távoli jelzések és utalások alak-
jában, hanem +legjobb nnegva-
lósulásait konkrétan felunutat-
va. Ebben ismét csók esztétikai 
törvényszerűséget látunk hitel-
jesedni: Acsnak ez az esztéti-
kai, vagy ha úgy tetszik: a po-
ézis belső  sugallatait meghagyó 
kritériuma nem pusztán az 
egyéni „tetszés" eredménye, ha-
nem bizonyos előzményektől 
meghatározott, a költészet bels ő  
vonulatainak tanulmányozásán 
edzett magatartás. A köLtészet-
nek ez az Acs Károly-i szem-
léletmódja ha esztétikai is a 
maga lényegét tekintve, még-
sem esztétizáló: kiayakulasába 
világтiézeti és gondolkod'ásbeli 
összetevők jatszottak bele. „Az 
ízlés lepne alatt világnémetek 
harca folyik: politikai, támsa-
dalml, erkölcsi ellentéteké, s 
idő  'kell hozzá, hogy az irodal-
mi jellenségeik ttisztán esztétikai 
szempontból ítéitessenek meg, 
s bonyolult kapcsolataikból ki-
bontakozva formai azerzemény-
ként váljanak köztulajdonná, 
más világnézetűek számára is 
élvezhetőkké" — mondja Hor-
váth János, a nagy magyar iro-
dalomtörténész. Ennek az id ő-
nek a beérését, ellјбvetelét, be-
tеljiesiilését köszösitjűk most a 
Napjaink énekében, amely már 
meghozta számwnkra ezt a szin-
tézist. Nyilván Irodalmi tuda-
tunk és szellemi 'klímánk válto-
zásainak is sok köze volt eh-
hez, amelyeket :e 'két kötet ki-
váló érz@kkel regi ѕmtrált, sőt ez- 

lel maga is e szerencsés válto-
zástik egyik hordozója lett. 

Az antólógiát mint egészet 
szemleltük, nem a benne sze-
replő  .költőket, verseket és for-
dítókat. Ez utóbbiakat — for-
dításkötetгől lévén szó — kü-
lön is érdemes lenne mérlegre 
tennünk. Ez azonban csak egy 
részletezőbb :tanulmány kereté-
ben lehetséges, amely nemcsak 
a dirigens és az egész zenekar 
pradukciájára kíváncsi, hanem 
az együttes tagjaiéra is .  Biztos, 
hogy vannak hangszerek és szó-
lók, amelyeknek játéka majd 
mélyebben vésődik emlékeze-
tűnkbe, s vannak, amelyek ész-
гevétlenelbbül simulnak bele az 
együttesbe, nem vétetvén ma-
gukat észre. Disszonáns hangra 
azonban — s ez a hazai for-
dításirodalom dicsérete lehet —
nem figyeltünk fel: a benyomá-
sunk erős és egységes, aminek 
az egyik titka persze az, hogy 
a szerbhorvát, szlovén vagy ma-
cedán nyelvű  ,poézis itt egy 
nyelven, magyarul szólal meg. 
De — s ez szilárd véleményünk 
— a jugoszláv lírának ez a biz-
tos arohitektonikája, amiit a 
könyv revelál, éppígy érvénye-
sülne akkor is, ha a könyv az 
eredeti nyelveken mutatná be 
anyagát. Ez pedig annak a mi-
nőségnek a jele, amit maga az 
antológia 'képvisel a maga •biz-
tos megkomponáltságával, a 
válogatás újszerű  elveivel és 
meglepő  eredményeivel. 

SZELI István 

Мegdöbbentem, ketkedvе  és 
váratlan poén-csapdát sejtve 
olvassuk Tadeusz Rómewicz drá-
makötete utolsó, Félbeszakított 
játék című  darabját. A kis 
gyűjteményről, amely Róze-
wicz hat drámájából ötöt foglal 
magába, a Félbeszakított játék 
előtti írásai alapján nyugodt 
biztonsággal állapíthattak meg: 
ѕtierzőnk az abszurd dráma je-
lentős •képуiselője, művei bizo-
nyítják, hogy kiválóan ismeri 
és ügyesen felhasználja a műfaj 
formІa~ egyéit. A „nem-színipadi 
komédiá"-:nak nevezet Félbe-
szakított játékot olvasva azon-
ban felülbírálni kényszeriilünk 
vél'eményüniket, vizsgálni •kezd-
jü'k, hogyan került pontosan 
betájoltnak vélt irányt űnk alá 
az egyensúlyt megbontó mág-
nes: az eddig minden kétséget 
kizáróan abszurdnak mondott 
drámaszегző  azt bizonygatja, 
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hogy az ő  iszínháza ilgenis rea-
lista színház. Mivel pedig. a Fél-
beszakított játék iлΡ'kább ügyes 
dramatturgíai hitvallás, mint 
előadásra adkadmas egyfelvoná-
sos, érthető, hogy alapos dkunk 
van kébel'kedв i előbbi ítéletünk-
ben. Szerencsénkre a jelenet 
befejező  részében Rózewicz se-
gítségünlĐre van, magmagyaráz-
za különös realizmusának tit-
kát: „ _. ebben a darabban én 
nemcsak a látható világról írok, 
hanem egy nem látható (realis) 
világról". igy már világos, hogy 
a rgzewiczi realizmus nem más, 
mint belső, csak a szerző  szó-
mára .lényeges valóságéxzés. A 
realizmusnak ezt a megnyilvá-
nulását hivatottak szolgálni a 
szerzői útmutatásokba•n közölt 
apró mészietek, mikroszkopikus 
kellékek, ,amelyek a nézótérr ől 
jelentéktelennek tűnnek, vagy 
egyáltalám nem is láthaták. 

„Roppant kínos egy bizonyos 
apmáságról írnom, de sajnos, en-
nek a drámának az ars poeti-
cája erre kötelez. Szóval, en-
nek a (majdnem) választékos 
megjelenésű  ílrnak a 'bal lábán 
lyukas a zakn'i, Ez a réges-jégi 
idők hagyatéka, 'amikor a 
még zoknit stoppoltak, s ami-
kor . még L'bsenért rajongtak. 
Sajnos, nem tudom, miként ke-
гü9t ez •a lyukas zokni a jól 

. szituált karmester vagy főtГvszt-
viselő  lábára. Természeteserl, ez 
a lyuk ege_szen apró, és (egyál-
talán) nem látszik, jól elrejti 
a •lakkcipő. »Ha nem l лzmi azt 
a lyukat, akkor ugyan miért ír 
гбl:a arcnyit?< — .kéгdezheti tő-
iem joggal az egygzerű  néző  
vagy az agyafíxrt szímházi szak-

.  ember.  Hát azért, mert ebben a 
darabban én nemcsak a látható 
vdlágгál írok, hanem egy nem . 
látható (reális) világról is. A ren-
dezők pext4ze azt szeretnék, ha 
ágszakasztó nagy degokkal fog-
lalkКaznáтilk, mivel egy lyuk a 
zoknid tulságosan jelentéktelen 
apróság a nemzeti színház nagy 
szјnpa'dára. Lassan a testtel, 
uraim! Nélxa egy apró lyuk sok-
ka1 drámaibb az Ágczakacztó 
nagy dobognál... Uraim, út-
j aiink elválnak. Č1nök égszakasz-
tó nagy dolgokat óhajtanak a 
nagy színpadokon 1á:tni, nekem 
megteszi egy 'lyuk a zoknin. Is-
mét csak fecsegek, a színpadon 
pedig ezalatt >Mnznx történik 
ѕernmi« (egyébkánt épp ez a 
költői . szinha>z £elbecsülhatetlen 
értéke — látszólag semmi, még-
is minden'..)" 

Vagy: „A polcon néhány ősz 
haljsál, amelyet a nézőtérről 
rieln látni." 

Ami .Rózewicz „realista szín-
házának" külőmös jelleget, sa-
játos ízt kölcsönöz, ad szerzőnk 
lírai. hajlama. Rözewiсz 6 szírt-
padi műve, kért noиellás kötete 
és . több filmforgató könyve 
mállett nsinteigy 15 versesköny-
vet  is  xn egljelentetett már, s a 
kartárs-kritika a háború után 
jelentkező  (R бzewicz 1921-ben 
szülleitett) köуtőnemzedélk legje-
lentőobb képviselőjeként tart-
ja számon, s drámaikísérleteit is 
elős•eretetteb rnagyará тza köl-
teményei alapján, segítségével. 
Tadeusz Rózewicz is realista 
költői színhámiak nevezi 'külön 
bejáratúmnak mondott műfaját, 
amelyrál azánbain megis félre-
érthetétlenül kiderül, hogy csak 
az absztlгd szirxház Iomesco; :Be- 

. dkdtt vоnulatához kapcsolódó 

. egyIk, vál'bozata. Fiz a rózewičzi  

variáns tartalmilag éppúgy ko-
rurilk szellemi, erkölcsi, maga-
tartás- és világnézetbeli csöke-
vényelt támadja, mint a nyu-
gati abszurd drámák, amelyek-
hez faxinai jegyei (töredezett, 
tökéletlennek tartott nyelv, je-
lentőségiiket vesztett szavak, 
elmosódó jellemek, látszólagos 
logikai káosz, „zagyva" mellé-
beszélések, jelentőségét vesztett 
idő  és hely, cselekménynélküli-
ség stb.) szerint is szoros ro-
konságot mutat. 

Nem igénnyel különösebb fá-
radságot és fеlkészültsёget meg-
állapítarni: azrodalomban már 
régen nincs megíratlan térné. 
Már csak az új formai megol-
dósak kikíѕéг1etezése jelent iz-
galmat írónak, olvasónak egy-
aránt. Rózewicz drámakötete a 
legmaradéktalauyaibbul példázza 
ezt az irodalom iránti követel-
ményt. Olvasása hatalmas, 
nagyszerű  felfedezést jelent. 

GEROLD László 
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könyvespolc ho~zúságú könyv-
sorozatot vásárolnak. A Povest 
o dangubama an ifjúság oé Ііta-
lanságát, erkölctsi züllöttségét es 
a kispolgár szülkkel való ösz-
szeiitJközésiét tartalmazza. Né-
hány  novella  kisember-aiia•'kja 
magános, elszigetelt, de jel-
lemgyöngelsége miatt nem tud 
kitörni szűk világából. A Pos-
lednja profesija Fi'lipjének je1-
lemtUelenséige, szürkegége ered-
ményezi, hogy munkahélyét 
akár egy utcalány biztatására is 
otthagyja és másikat keres. Ez 
a garinctelenság jellemzi a Za-
side főhősit is, akinél egy-két 
órába sűгi l az a tehetetlenág, 
ami például a Mrav na dlana 
szeгeplöjét egész életétem. vé-
ghglkísérfl. Kár, hagy, esz esetben 
a teheteibinѕég a lustasággal 
azonos. A Negde u prolazu még 
ennél is röviideb!b, impresszio-
nisztikusabb, felszán, еbb. 

A masodik csoportba a mu-
verénebben, higgadtabban meg-
fоrтnбlt novellák tartoznak. 
Formatedhnikájuák egyszeгűbb, 
közиetlenelbb, :aminek e гedmé-
myeként •a sereplök világa tel-
jesebb, agyérteцműbb bemuta-
tást nyer. A PтepoznavanjebaлΡ 
a magány és elidegenedés ösz-
szefüggése világosodik meg és 
kap egyetemes érvényt. 
A Mrav na dlanu a legegyér-

tel7nűbben mutatja be a kispol-
gár világát, s annak kiborxtha-
tatlan zárságát. Sárga, aki még 
gyerekkorában cipője színéről 
kapta csúfnevét, rádöbben, hogy 
сpőj;e iránti túlzott figyelmes-
sége, „cipőközpontúsága" tette 
tönkre бieltét. Élhatározza, hogy 
megszabadul cipőitől. Egy reg-
gel a parkban hagyja őket, de 
— egy rögtönzött olcsó kifogás-
sal csapva be önmagát — visz-
szatér hozzajuk, feily,zrza éket, 
„és a megszokott biztonságban 
érezte magát". A kitörés csak 
röpke kísérlet maradt, mert a 
szabadság, amire vágyott, új le-
hetőѕégelket és 'ezzel egyűit bi-
zanytalamságat is jielenbett vol-
na. Ezt pedig a kispolgár nern 
vállalhatta. A szabadságnál sok-
kal fontosabb számára a biz-
tonság, amit viszont csak a 
magszokott életforma nyújtlxat. 
Élete e paradoxonban őrlődik 
fel. 

Néhányszor sikerül az írnának 
túljutni .a realista szesnléietű  
novellatípuson. A paraboliszti-
kus Zamišljanjában a spanyol 
hipnotizőr nemcsak a műsor 
idöpontjában irányítja az em-
bemehet; a játékkkéчvt emberek-
re kényszeгített cselekedetek, 
é Э Ρlmányek egy életre szóló élet-
formát és tartalmat is jelente-
nek. Az emberdk egész életük-
ben •azt cselekszik, amit a hip-
notizőr egykor megparancsolt 
nekik. E novella, a többitől el-
térően,  an  eleve meghatározott-
ság'ot, a kikerülhetetlen végzi-
tot, az egyetlen. lehetséges utat 
neveláiija. . 

A kőtét legjobb darabja a 
Kazna című, melyben .a főhős 
tehetetlensége úgy válik hang-
súlyozottá, hogy az író ürreális 
mádon valósítja meg hő e 
ernanюipációját. A tehetetlen apa 
csak őrjöngő, földet és ápülete-
két remegtető  táncával adhatja 
tudtára •a világnak, hogy gyer•-
me%é szillel i!k. Telhetetlensége 
tehát egy varaЉlan pillanatban 
visszájára fordul, 'fáj:dalmámak 
és ő  .mйneik elszisgeteltsége hir-
tdlen :a masik végletbe csap át. 

A Kafkára vagy még inkább 
Déryre emlékeztető  abszurd 
helyzetekben a groteszk elemek 
tovább szaporodnak. Az apa 
könyörög a rendőröknek, hogy 
csemdháborгtásért büхxtessék 
meg, mezt erniékemetessé sze-
retné іtєјіъПјі  fia születését. Mi-
kor a rendőrök megtudják, 
hogy mi a csendháborítók iga-
zi célja, noteszukat elteszik és 
sarkon fordulnak. Az apó és 
társai nagy lá гnnával újabb 
rendőr után nyomlomnak, aki 
hatjiandó lenne megbüntetni 
őket. Az •irracionális cselekede-
tek célja lassan elhomályosul, 
a rendőrök üldözése öncélúvá 
válik, ;a hajsza már osatk ,a haj-
száért van. 

A könyv technikai kiv дtele-
zése gyönge, még a vajdasági 
átlagot seren ütii meg. Maurits 
Ferenc nm .illusztrációnak ké-
szüilt, de egyébként kitűnő  raj-
zai .ritkán vannak összhangban 
a novellák mondanivalójával. 

VAJDA Gábor 

' Petko Voinić-Ритсат : Svetovi 
i 5atovi, Osvit kiadás, Szabadki, 
1967 

Benedek István kétségkívül 
új színnel gazdagította a magyar 
iradalamkritikát. Ritka ember 
már merészsége miatt is, s ta-
l.án épp e :merészség folytán.iz-
galmasak és élvezetesek írásai. 
Benedek egysi'artien azért me-
гész,. mert peiihisztar, és atz ilyen-
fajta g•ondblkodó a mali világban 
nagyon ritka. Az emberi isme-
retek olyannyira bővültek, és 
évvel párhuzamosan olyan nagy 
mértekben mélyültek, hogy ma 
már •kevés elme kísérel meg 
több mélységbe ereszkedni, leg-
töbkndk még az egy is sok. A 
kevés pollhisztort a szakernbe-
rek 'kéгіlegуihtéssel intézik el, 
de ugyanakkor elismerik, hogy 
polihisztornak lenni ma talán 
izgalmasabb, mint valaha, és 
hogy a mértéktartó palihisztor-
kodás igenis gу(iлx ilcsöző  Le-
hit,  nem is beszélvé az ékezet-
ről, amit ez a „kóstolgatás" 

. okoz. 
Benedek Istváni Németh Lász-

ló méllett egyike a legnagyobb 
élő  magyar pollhisztorokn'ak. 
Míg Németh László, mondhatni, 
á.ž irodalom irányából közelít 
a tennészetttudornányak felé, 
nёrh zavar, hogy orvos, addig 
Benedek -esetétén a fordítottja 
611 fenn:' a pšzichalágus igyek- 

A már drodadani díjat is nyert 
szerző  e9ső  kötetét, mely tizen-
öt noveш' át tartalmaz, tematiká-
ban és hangnemben egyaránt 
heterogén írások alkotják. Bár 
majdnem mihldegyik novellá-
b an — időszerű  mдΡndanivaló-
val — a magánnyal és az el-
idegenedéssel találkozunk, az 
elbeszéléselk mégis két csoport-
ra oszthatták az író szemléiate 
és moлΡdanivalója mеgformálá- 
sarak intenzitása alapján. 

A nagyobb csoport többnyire 
realista mád гon ábrázolt életké-
peket tar ćáknaz, amelyek ;az írö 
a Кötet novellái alapján ki-
miutathаtó fejlődésnek felső  ré-
tegát képezik, 'amiikor a prob-
béuna'k már adva vannak, látja, 
sőt ábrázolja őket, de nem nyúl 
hozzájuk alaptó kézzel oly 
miértékben, mint a novellák ki-
sebb, de jelentősebb csoportjá-
bгn. Olyan kissé sablonos no-
vellára gondolok mint a Kiju-
ćaonice című, mely a gyermek 

"leskelőd'ését,: ' szemlélődését áb-
rážal'ja, amint éppen •rádöbben 
a felnőttek romlottságára, kit-
1áknság "ara. Ehhez hasonló a 
Smrt

. 
 na raspтodaji is, amely 

időben és térben egymás mel-
lett levő  éldtјkéреkből áll. Az 
író „е  ikai sziлΡvultanizmusra" 
tömeks¢ik, š 'innen nem is jut 
tovább; A címadó Svetovix sa-
tovi is, hasonló é]Ietmaza іkakból 

. 611, sznob ' nyárspaіgáгok buk-
-Кaaюaik : fel benne, .:akik csak 
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koznak Th. Mann-nal, hanem 
nagyon sok tekintetben az át-
lagalvasó számára is. ls épp 
emiatt különös érték Benedek 
tanulmánya. 

VARGA István 

NІ omč ila Miiankov: 

A LABCАS EMBáR, 

kisregény, 

forum , Novi Sad, 1967 
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salk rnegérten і  és magáévá ten-
ni az •Irodalom és шоzófia al-
katasai't. Azonban bárki legyen 
is szennlёlésеe+k tárgya, min-
dig azonos a vizsgáládási szöge 
(itt hű  marad önmagához Be-
nedek, és ezért. értékese!k írá-
sai) : a pszicholágus szemszöge 
ez, némi Németh Lászlóhoz ha- 
sanló történelmiséggel. Bolond 
világ című  tanulmáпykötetében 
Benedek igazolja polihisztor mi-
voltát és szemléleti módjának 
eredetiségét. Emutett könyvé-
ben sok tekintetben érdekes 
képet ad Thomas Mannról, szá-
z:adunk nagy humanistáj•áról. 
Thomas Mann esetében Bene-
deket, saját szavai ;szerint, el-
sősorban az lepte meg, hogy 
az íróóriás mnnyime hitelesen 
látja meg a betegségeket. Be-
nedek azonban ennél a könyv 
előszavában tett említésnél jó-
val tovább jut el tanvulmányá-
ban, amelynek Thomas Mann 
a 'szakadék fölött címet adta. A 
lénye:get már maga a cím tar-
talmazza: Th. Mann jóformán 
mindegyik művében ellentéte-
ket vonultat fel, amelyeket Be-
nedelk szerint művészie'n .zinteti-
zál, és fölöttük marad játékos 
mosollyal arcán. Benedek evиel 
magyarázza Th. Mann humo•rat, 
јбtékasságat, ezért tekinti vég-
e: еdményben nagy humoristá-
nak. Benedeket Th. Mann ese-
tében va,lászí:nűleg els ősorban 
az vonzotta, hogy hogyan sike-
rült Mann-nak humanista míi-
veibe bei'llesztenie a természet-
tudomány vívmányait. Végered-
ményben ez is szintetizáló fo-
lyarnat, amely Mann-nak töké-
letese'n sikerült. Benedek ezt a 
fonalat finom érzékkel követi 
Th. Mann műveiben, és kul-
lancsként rátapad. Valóban Th. 
Mann ezen szintetizáló erejét 
ke és szakembernek sikerült 
olyan jól megvilagítania, mint 
a polihisztor Bened'&lenek. Th. 
Mann sok tekintetben szintén 
polihisztorként cselekszik egy-
egy rеmekművében, és feltété- 
fezem, hogy Benedeknek a fo-
nál követése nemcsak fárad-
sággal, hanem élvezettel is járt, 
mivel maga is ,;szintetizáló". A 
Benedek •rajzolta Th. Mann arc-
kép egyik igazán realista jel-
lemzője ez. 

Benedek, a pszichológus, eb-
ben a tanulmányában a másod-
hagedűs szerepét tölti be: a 
koncertmester a szintetizáló po-
lihisztor. Dosztojevszkij és 
Rousseau  targyalása :esetében a 
szerepek cserél ődnek. Tudniil-
lik Benedek a .pszichológus sze-
mével követi Th. Mann életút-
ját fejlődési korszakokat kü-
lönböztet meg életében (ezeket 
mesterien jelöli igazi polihisz-
társággal, zenei szavakkal), lel-
ki rugókat keres, esetleg vala-
milyen — divatos szóval élve 
— le'Iki komplexus után kutat, 
de Ilyet Tb. Mann-nál nem ta-
161, talán elgyszerűen azért, mert 
e. német írónál ilyesmi nem is 
volt Annál jobban s-ikerül ez 
Dosztojevszkij és Rousseau ese-
tében kiket részben lelki beteg-
ként mutat be. Th. Mann-nál 
kénytelen megelégedni azzal, 
hagy néhány narcizmusbál fa-
kadó, és tegyük hozzá, valóban 
létezó je'}lemvanását emeli ki 
a.a ifjú Th. Marin-nak, „kacér-
kadasát" ,a halállal karai m ű-
veiben megdargálja, páznak ve-
szi, a Varázshegy esetében a 
betégséghez való уonzádását ke- 

mént' szavakkal illeti. Аltalá-
baл  az egész tanulmányban Th. 
IVLann magatartását állet ően több 
a :birálat, mint a dicséret. Min-
denesetre merész dolog ez is, 
bár ez a keménység csak kons-
tatáló jellegű, hianyzik belőle a 
kritika éle. 

Epp a szemléleti mód milyen-
sége miatt a kapott Th. Mann-
kóp igen hiányos. Lényegében 
a szerző  .adós maradt a társa-
dalmi hattérrel, rendkívül hiá-
nyos és laza az ábrázolt társa-
dalmi alap. Az olvasónak bi-
zony néha az a benyomása, 
hagy Th. Mann a „leveg őben 
lebeg". Sok miértre nem ,talá-
lunk választ ebben a tanul-
mánybaл . Mentségül szolgáljon 
az, hagy teljességre nem is tö-
rekedett a szerz ő, csak azt áb-
rázolta, amit a pszichológus 
szemével meglátott és átélt. 
Nos, ennyit látott és ennyit élt. 
át, fogatijuk el, annál inkabb, 
mivel .a teljesség hiányát né-
hány esetben ragyogóan pótol-
ja a szerző  által elért mélység. 
pilykor-olykar (betegségelemzés 
'I n. Mann 'hőseinél, a zeneiség 
elemzése stb.) Benedék rendkí-
vüli mélységekig jutott, teljes 
sikerrel. Ezékben az esetekben 
még az igazi szakember is csak 
elismeréssel adózhat Benedek 
Istváninak. Ezen túl a szerzőnek 
s'ikerült tárgyilagosnak marad-
nia, és ez is jelent ős eredmény. 
Tudniillik Th. Mann esetében a 
vélemények gyakorta igen el-
térőelk: vonatkozik ez Th. Mann 
műv'еir е  és nem utolsósorban 
politikai magatartására. Bene-
de+knek ezt a ,;szakadékot" si-
került áthidalnia, részben mert 
a:z ellentéteket nem éhezi ki 
eléggé, részben pedig mert jól 
szintetizál. Ha már a szakadék-
nál vagyunk, említést kell ten-
ni a tanulmány, illetve az egész 
könyv stílusáról. Benedeknek 
jellegzetes a stílusa, amelyet ta-
lán „népszerűen tudományos"-
nalk neиezhetnénk. Nos, •a Th. 
Mannról írt tanulmányban stí-
lusa sziporkázó, lendületes, itt-
ott merészen ironizáló, de az 
ember nem tud megszabadulni 
a benyomástól, hagy Benedek 
stílusán e tanulmány esetében 
ne érezze Th. Mann stílusának 
hatását. Tudniillik az ellentétek 
athidalása és a nyelvezet jel-
lemzői rendkívül ernlékeztet-
nek Th. Manna. Mindenesetre 
ez :azt jelenti, hagy Benedek 
valóban ;beleélte magát a német 
regényíró műveibe, és hagy an-
nak ,stílusa rendkívül szuggesz-
tív. Benedek stílusa szintén le-
bilincselő, és ez csak fokozza 
az olvasás gyönyörét. 

Külön említést kell tenni egy 
igen jói sikerült elemzésrő l. 
Adrian Leverkühn lelki törté-
n•eеtének alapos és megdöbben-
tően pontos elemzésére gondo-
lók. Csúcspontja ez a Th. Mann-
ról szóló tanulmánynak, éremni, 
hagy a szerző  ebben az esetben 
valóban otthonos" területen 
mozog. A nagyon gazdag Th. 
Mann-irodaioniban véleményem 
szerint gyöngyszem ez ez elem- 
zés, jelentős hozzájárulás a Th. 
Main nal egyébként is kime-
rítően faglaikozó magyar Iroda-
lomkri!tikához. Beszámítva ezt a 
sikeres ,;pszichoanalízist", Be-
nedek írása érdekes, lelbilirncse-
lő  olvasmány, Érdekes a szem-
léleti mód, lebilinoselő  a stílus 
miatt nemcsak azok számára, 
kik egyébként Is többet foglal- 

„Nem engedik, hogy úgy él -
jek, ahogy szeretnék, pedig én 
másképp nem tudok" — mond-
ja Pit, ,a regény főhőse, s ezzel 
meg is határozza a regény 
problematikáját. Erre a tételre 
épül a mű, ez a magma, a lü'.k-
tető  mélységi erő , mely meleg-
séget áraszt a küls ő, csontoso-
dó rétegek felé, s ugyanakkor 
meghatározza azok mozgási irá-
nyát is. 

Egy •zárt, harmóniát igényl ő  
gömbre hasonlít A labdás em-
berben szerepl ő  város világa, 
melynek a középpontјбbain, va-
lahol mélyen, külsőleg már nem 
érzékelhető  szférájában ott 
lappang az egyéni életfaima, 
póz és megkötöttségek, kény-
szerűségek és kötelezettségek 
nélkül, tehát az a személyes, 
kizárólagosan ,indi'viduális igény, 
amit magunkba szorítva liar-
dunk a társadalmi létezés s így 
közvetve .a puszta létezés ér-
dekében is. Mert 'az err ől az 
igényről való öntudatlan vagy 
tudatos lemondás a közösségi 
egzisztencia •alappillére. Ha va-
laki mégsem vallalná ezt a le- 
mondást, sőt felelőtlenül arra 
vetemedne, hogy következete-
sen ragaszkodjon személyes 
szabadságához és teljes függet-
lenségéhez, akkor azt a közös 
rég klkozösiti, s amennyiben 
még ez seri tántorítja meg hi-
tében a lázadót, hát meg is 
semmisíti. S ennek .a filozófiai 
tEtelnek a példázata Milankev 
regénye. 

Pit, a labdás ember labdája 
elvesztése után fokozatosan, 
szinte öntudatlanul valik láza-
dóvá, észrevétlenül, de mind ha-
tározottabban fordul szembe a 
közösség iránta támasztótt igé-
nyével. De míg a regény ki-
bontаkozásaval párhuzamosam 
tudatosodik benne a függ еtlen-
гégéért vívott harc s az ebb ől 
köиetkező  1azadó magatartás,  

addig egy percre sem ismeri 
fel a szerepjatszás és szerepvál-
lalás, azaz a megkötöttség tör-
vényszeríiségét. Naivul hisz füg-
getlenségének tanásíthatóságá-
ban, s úgy véli, „megszokják" 
majd az emberek, mint 'a reme-
tét, ugyanakkor elkerüli figyel-
mét, hogy annak elleve •erzt az 
életformát ítеlte oda ,a 'közös-
ség, tehát remeteségének meg-
sértésével csakúgy magára ha-
ragítaná a várost, mint ő  kü-
lönváló törekvéseivel. S Pit 
tragédiájának el őidézője épp ez 
az idealizmus lesz, mely végül 
is a felette :kimondott halálos 
ít "eletet eredményezi. Jellemz ő  
azonban, hagy az ítélet nem 
kategorikus, Pit meggyilkolása 
annak ellenére, hagy ez az 
egyetlen logikus kiút az egyén 
és a társadalom ',közötti adott 
konfliktusbál, véletlenszerű  ese-
mény marad a regényben. 
Mert nem 'tudatos, inkább 
csak ösztönös ki'közösitésről van 
szó, a polgárok nem biintetní, 
'téríteni akarnak, és nem is is-
merik fel ítél őbírói szerepüket. 
Mindössze a polgármester és 
Mario, a vak .koldusénekes (aki 
csak azért vak és koldus, mert 
így kívanja a közösségi szük-
séglet), valamint a remete l б t-
já'k Pit pгoblemajának és ;tra-
gédiájának gyökereit. Egyben 
ők .képeгiik azt a minimális lét-
számú csoportot is, mely meg-
érti és értékelni, ám szentesí-
teni mégsem tudja a főhős tö-
rekvéseit. 

Milankov főhősére jellemző , 
hagy nem nő  fel klasszikus ér-
telemben vett h őssé, hanem 
csak egy, a társadalmi élet tör-
vényeit és szükségle.teit megér-
teni .nem tudó, naiv áldozat 
marad. 

A labdás ember tipikus ke-
retregeny, a társadalmi szerep-
játszásról szóló példázat. hrde- 
kis és megkapó mű, az igényes 
olvasók csemegéje. Mindennek 
ellenére mégsem tud túllépni a 
forma határain, végig érezzük 
ennek uralkodó voltát. 

PODOLSZKI József 
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„Dürrenmatt úgy fogja fel 
Shaw dramaturgiáját, mint a 
század közhasznú találmányát, 
a rádiót vagy a telefont" —
írja Ungvári Tamás az utószó-
ban. Nyugodtan kibővíthetjük 
Ungvári tételét: Dürrenmatt 
nemcsak Shaw-tót, hanem a 
drámaköltészet nagy klassziku-
sától, Arisztophanésztől — elő -
szeretettel nevezik Dürrenmat-
tot „helvét Arisztophanésznek" 

бs a modenn dráma egyik 
legjelentősebib ősétől, majd-
hogynem atyjától, Pirandelló-
tól is sokat tanult. 

Arisztophanész, Pirandello és 
Shaw — ideális ősök, jobb 
ajánlást már elképzelni is ne-
héz. A drámairodalom három 
nagy óriása és három nagy .kor-
szaka találkozik Dürrenmatt 
munkásságaban. Arisztopha-
nésztől az időszerűségeken csip-
kelődő  kartárs képét; Shaw-
tól a szellemességet és a drá-
maépítés technikáját; Piran-
dellótól pedig a szerepjátszás 
filozófiáját kölcsönözte, azt, 
hogy hősei valójában sohasem 
azok, aminek hisszük, látjuk, 
de azok sem, amik szeretné-
nek lenni, hanem amivé a kö-
rülmények teszik, változtatják 
őket. 

Mivel Dürrenmattról írva 
legtöbbszőr Axnsatophanészhez 
és Shaw-hoz fűződő  rokonvo-
nósait szokták megemlíteni, 
nem érdektelen, ha ezúttal in-
kább Dürrenmatt és Pirandello 
kaposalatáról szólunk. 

A fizikusok hősei vállalgák 
az elmebetegek szerepét, ön-
kéntes száműzetésbe vonulnak, 
hogy megmentsék a világot, A 
nagy Romulus főhőse,..  Romu-
lus  Augustus az . utolsó római 
császár egyszerű  tyúktenyész-
tőként tengeti életét, hogy ne 
kelljen foglalkoznia a bukásra 
ítélt birodalom problémáival, 
Az öreg hölgy látogatásából 
ismert Claire Zachanassian. pe-
dig a jótevő, a gyengéd szivűt 
játssza, noha lényegében bósž= 
szúálló lélek, elvetemült go-
nosztevő . 

Pirandellónál a hősök az 
egyénség elszürkülése, sajá-
tos jegyeinek elvesztése miatt 
kényszeгü]nek szerepjátszásra, 
Dürrenmatt korában pedig már 
az emberek megszokták, hogy 
egyéniségük kevesebbet ér, je-
lentéktelen, mint azt hinni sze-
retnék, ezért önmagukkal csak 
közvetetten a katasztrófa el őtt  

álló világ vízióján °keresztül 
foglalkoznak. Annak a világ 
nak a röntgenképét vizsgálják 
aggódva, amely, ahogy a szer-
ző  mondja, „éppen az összecso-
magolásnál tart". S Dürren-
matt kegyetlenül mondja a je-
len szemébe, hagy pusztulás 
előtt áll. Kegyetlen szóldmon-
dásának égyenen alapja éles-
látása, amely, már-már a 
Shakespeare-művekből ismert 
udvari bolondok józanságával 
vetekszik. Mi több: Dirren-
matt valóban shakespeare-i ér-
telemben vett udvari bolond-
ja korunknak — nemcsak tisz 
tánlбtó, • de szellemes, csíp ős 
nyelvű  és csavaros észjárású, 
akár Therszitész Shakespeare 
Troilus és Cressidájában. 

Dürrenmatt azzal, hagy m ű-
veiben egy ,;keletkezésben 
vagy összeomlásban levő  vilá-
got tételez fel", eleve a komi-_ 
kum iránti vonzódását is pél- 
dózza. Szinte kizárólagos mű-
faja a komédia. A magyar kö-
tetbe felvett művei közül A 
nagy Romolus-t történelmiet-
len történelmi komédiának, az 
Angyal szállt le Babilonban-t 
töredékes komédiának, Az öreg 
hölgy látogatását tragikus ko-
médiának, A fizikusokat és A 
meteort pedig egyaránt egy-
szeruen csak komédiának min ő -
síti a szerző . Vígjátékainak sa-
játos közös ismérve a groteszk 
alapszín, ebből nőnek ki a szer-
zőnket annyira jellemző  ijesztó-
torz szituációk és Dürrenmatt 
tételét világgá kürtölő  dráma-
hősök. Nem tiszta vígjátékok 
Dürrenmatt drámái, hanem ki-
vétel nélkül tragikamédiák, 
tragikus vígjátékok, amelyek-
ben, ahogy egyik kritikusuk ír-
ta, azért nevet Dürrenmattt, 
hogy „sírna ne kelljen". 

Rajtunk nevet, pedig minket 
sirat. 	GEROLD László 

* Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1967 

No Č ipiko: 
P6KHАLÓBAN, regény, 
Forum, Novi Sad, 1967 

Ivo Ć ipiko kisregényét olvas-
va önként merül fel a magyar 
alvasóbam a párhuzam, mely 
szilágyi András Új pásztorához 
köti •ezt a művet. Szembetúnő  
a két mű  közötti rokonság a 
témaválaseástál kezdve, a szo-
ci:бTns viszonyok taghalásán, a  

hősök jelnemzésén keresztül a 
végfejleményekig. Azaz, csak a 
záráképben tapasztаLható јеіёл -
tбaеbь  elérés. Mert míg Szi-
lágyai hőse, Demeter eljut a tu-
datos szociális harcig, s egy osz-
tálytól támogatva keriil szembe 
gazdájával, alig a Pókhálóban 
enső  szánnú alakja, Rade keser-
ved egy nem kikristályosodott, a 
társadalmli hélyzetet lényegé-
ben nem áttekintett indúlatban 
törnek ki, бs így . a lázadás, 
mely a gazda meggyilkolásában 
teljesedik ki, megmarad szemé-
lyes oselekedetneík és megtor-
lásnak. 

Kötőmben ugyanaz a¢ érlelő-
dési folyamat követhet ő  nyo-
mon Rade jellemrémek fejl ődé-
sében, n'iint  as-nit  Demeternél 
taрasztaљaitunk. A gazda . ki- 
zsákmánylilására fokozatosan 
rádöbbenő  szolga jeleтnfejlődé-
a mik a ratjza ez, a zsarnokság-
gal való saemb szegtiilésig. S 
érjel meg  as  határoztuk a m ű  
tárgyát és eszmeiségét. Ehhez a 
teljésség kedvéért még annyit 
kell hozzáfűznünk, hogy Ćipiko 
1909-ben írta m'eg reggényét, s a dalmác]ai zordon hegyиidék 
parasztjrainak életét festi meg 
benne. Ugyanajkkor e két adat-
tal már azt is Indokoltuk, miért 
juthatott el  Demeter  (Szilágyi 
1930-bam ínba az Új pásztort, s 
a történet Erdélyben játszódik 
le) a praletaröntudat magasabb 
szintjére. Ha pedig figyelembe 
vessziik még azt is, hogy De-
meter nincstelen agrárproletár, 
mig ezzel szemben Rade, bár 
csak .névhegesem, bizonyos gaz-
daság birbdkosa, akkor ez a kü-
lönbség teljesen éг tđnetővé és.lo-
gmkussá válik eldttünk. 

sžembetűnő  a két hős rokon-
sága, mondtuk az imént, ám 
adósak maradtunk a rokonság 
okainak k]mnxtatásával, felde-
rítésével. Hogy Szilágyi ismer-
te volna Ciipi;ko művét, axгól 
nincs tudеn ásunk, és nem is 
feltébelezzük. Nagyon is való-
smerütliennek látszik .egy ;Ilyen 
kapcsolat a fikét regény között, 
azonban mégsem a puszta vé-
letlennek köszömhető  ez a ro-
korság. Eredőjét a hasonló szo-
ciális viszonyokbnn s a száza гi 
eleji .irodalom szociális kérdé-
sek fellé fordulбsábam kell  ke-
resnünk, a 'korban, melynek ál-
talános hangulata és légköre 
megbere¢тttetúe a feltételeket az 
Ilyen témájú és szemléletű  mű-
vek megszületésére. Az Új pász-
tor és a Pókhálóban ezért se 
több, :se kevesebb, mint két ro-
kon érzelmű  és felfogású, de 
egymás számára talán ismeret-
len író testvérműve. 

Olpiko regиnye jelentős alko-
tas, mégsem remekmű  a maga 
nemében. Probiémáj.a olykor 
túlnő  hősein, s így mintegy ki-
lép az adott kггetből, hogy 
meztelenségében mutassa meg 
magát. Ennek következtében 
néhol d;amabossá válik, erősza-
kosan hat. Ezzel szemben eré-
nye az elnnélyültség és tersné-
szete ѕség, mellyel például Rade 
szerelmi hi tártáját ábrázolja. 
Mert mégsem tendenciózus al-
kotásról van szó, hőséből nini 
teremt Ideált, megtartja földi 
dimenzióibam. Épp ezért olvas-
mányos és éгdeikes, ha nem is 
köti le minden részletével, de 
túlnyomórészt ébren tartja az 
olvasó figyelmét. 

PODOLSZKI József 
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ELÖLJÁRÓ 
BESZÉD 
SINKÓ ERVIN 

HALIL TIKVEŠA: GRAFIKA 

Els г  szavunk köszönet azoknak, kik se-
sítségükkel lehetségessé tették és bizal-
mukkal életre hívták a Testvért. A tá-
mogatás és az előlegezett bizalom is, de 
legfőképp a tény, hogy végre megszületett 
a Testvér, kötelezettséget jelent az élet 
megérdemlésére, s ennek a felel ősségnek 
boldogítón nehéz tudatában küldjük út-
jára lapunk karácsonyi, első  számát. 

Amint anég a leggyengébb embernek is ab-
ban van életének érdemessége, hogy a min-
denségben valahol, ha mégoly kis helyet 
is, nélkülözhetetlenül ő  tölt ki s aki a 
saját személyén túl nem tudna legalább 
egyetlen embernek valamiben egyetlenné 
válni, az olyan ember menthetetlenül, 
kínzóan feleslegesnek érezné magát, mert 
az élet többét kíván mint a lét funkcióit; 
éppúgy ahhoz is, hogy egy folyóirat az 
élethez való jogát megtartsa, több kell 
hozzá, mint a mindenféle szép dolgokkal 
telenyomtatott lapok. Ha nem tud egye-
bet, mint szintén olvasnivalót adni, kár 
volt megszületnie, mert valóban nem sz ű-
kölködünk se szép, se érdekes, se tanul-
ságos olvasmányokban. 

A Testvér elsősorban irodalmi lap s ter-
mészetesen első  feladata: a szépség. A 
szépség azonban nem lehet célkit űzés, 
mint ahogy az igazán vallásos ember, ha 
cselekszik, nem a mennyek országára gon-
dol, hanem a legközelebbi teend őjére. 
Ebben az értelemben szépség is csak 
eredmény, szinte kegyszerűen eredmény 
lehet, ajándék olyan szándék sžámára; 
mely képes a szépség fényében megjelen- 

ni. De az első : a szándék, s igaz ugyan, 
hogy a legjobb szándék se elég ahhoz, 
hogy egy szép vers megszülessen, de az 
is igaz, hogy nem hozható le szép vers a 
földre, hacsak nem igaz, valóságos valami 
nyúl utána. Szépség tehát nem lehet prog-
ram, mert a szépséget csinálni úgyse le-
het, csak kapni vagy nem kapni, s amint 
nem volna felelet a kérdésre: ki vagy?, 
ha azt felelnénk:. költő, munkás, keres- 
kedő  —úgy nekünk is színt kell vallani, 
hogy a szépirodalmi lap formájában mi-
lyen szándék, milyen emberség keres meg-
nyilatkozást. 

Előbb azonban magáról a formáról, az 
irodalmi lapról. Mi azt hisszük, hogy a 
folyóirat azért szükséges érintkezési út 
író és közönség között, mert a könyvek, 
különösen verseskönyvek formában és 
egész élettartalmukban annyira individuá-
lisak, hogy többnyire bezárt világként 
hatnak, s ez az idegenség nem sz űnhet 
meg néha az olvasó jóakaratú igyekezete 
ellenére sem. Pedig ha csak kiskaput ta-
lálna, amin keresztül közelebb jut, úgy 
járna, mint a képrejtvényfejt ő, aki az 
első  ábrák mögé látás után hamarosan 
otthonos az egészben. De épp ezen a ka-
pun múlik s ez a kapu azért nincs, mert 
mai író és mai közönség nem tudnak egy- 
másról mindaddig, míg egyszer csak a 
könyvesbolt-kirakatban megjelenik egy 
új könyv; kívánatos tehát, hogy közönség 
és író között bizonyos intimitás fejlődjék 
kim -ha a folyóiratnak meg is van az a 
veszedelme, hogy késznek hozza azt is,  

amit talán fél év múlva maga az író is 
kidolgozatlannak fog találni, másrészt —
és ez a fontosabb — folyóiratbán á. kö- 
zönsé;g szere el őtt fejlődik, él az. író, š 
egy jó folyóiratban egyik íx•ás a másikat, 
egyik író a másik írót segíti közelebb 
hozni és megvilágítani. Ehhez azonban 
az kell, hogy a folyóiratban megjelenő  
minden írásnak — ha egymástól el is üt-
nek mindenben — azonban belső  éltetőjük 
egyazon szándék szelleme legyen. 

„Der Strom, in dim ich bade, ist Y7ber-
lieferung und Gnade." Igy tanultuk 
Goethétől, és azt hisszük, hogy önmagun- 
kat legjobban úgy világítjúk még, ha a 
földről beszélünk, melyből a mi forrása-
ink fakadtak. 

A magyar nyelvről kell tehát beszél-
nünk és a magyar szellemr ől. A ma di- 
vatozó sekélyes internacionalizmus —
nem minden internacionalizmus šékélyes 
—, de még ez a sekélyes sem tagadhatja, 
hogy minden népnek saját szelleme van, 
miként saját nyelve. Еs a nyelvben nin-
csenek „véletlenségek", amit épp a ma-
gyar nyelv és a speciálisan magyar szel-
lem élénken szemléltet. Aki például már 
próbált filozófiai művet magyarra fordí-
tani, az átélhette a magyar szellem min-
den negatív sajátságát. Ezt a speciálisan 
magyar szellemet, mely népköltészetében 
és költőiben a világirodalom legmagasabb 
mértékeit is megüti, a közvetlen, konkrét 
érzéki életben való korlátozottság, a föld- 
szerűség jellemzi és a spekulatív, a spi-
rituális képességeknek teljes hiánya. A 



30 

magyar nyelv fogalmai is képszerúék, 
úgyhogy a magyar nyelv egyes szavai 
komprimált plasztikus költemények; de 
ez a gazdagság egyben megmagyarázza azt 
a szintén speciális magyar szegénységet, 
hogy liránk azokban a korokban sem ter-
mett egyetlen igazán vallásosnak mond-
ható vagy špirituális költőt sem, mikor 
mindenütt másutt a vallás annyira az 
emberiség legaktuálisabb kérdésévé válik, 
hogy még a politikai mozgalmak is vallási 
mozgalmak jegyében jelennek meg.l 

Kimaradt valami a magyar irodalom-
ból, valami , ami a népköltészetben, f őleg 
az erdélyi balladákban néhány gyönyörű, 
de elszigetelt tünemény .Q Valami, ami ta-
lán az ég felé való teljes fordulásnak, 
szellemként átélt szellemnek vagy ezote-
rikus vallásosságnak lehetne nevezni, az, 
amit a németeknél Mu ster Eckehartban, 
a fiatal Lutherben , Jakob Böhmeben, An-
gelus . Silesiusban , a klasszikus . német fi-
lozófiában (Fichte!), a szépirodalomban 
pedig a német romantikusokkal záródik 
le.3  Ez a megállapítás éppúgy érvényes a 
XIX. századra is, mint a magyar iroda-
lomnak . arra az ún . forradalmi korszaká-
ra, melyet a „Nyugat" nevével szokás 
megjelölni: 

Ma már nyilvánvaló , hogy a „Nyugat" 
annak idején nem kívülr ől betörő, a ma-
gyar irodalom szellemétől idegen áramlat 
volt, hanem szerves fejlődési eredménye 
a múltnak , sőt nagyon is a múltnak. Ez 
a megállapítás csak az éretlenség szájá-
ból hangzik alábecsülésnek , ami azonban 
nem jelenti azt, hogy a mi részünkről ez 
a megállapítás nem akar értékítélet lenni. 
S mindjárt meg is mondjuk , hogy mi tud-
juk: az akkori magyar irodalmat a Nyu-
gat mentette európai nívóra a dilettan-
tizmus keze közül , a Nyugat a magyar 
nyelv nüánszírozásában talán olyan mun-
kát végzétt , mint Kazinczyék a magyar 
nyelv szókincsének gyarapításában, a 
Nyugat köré csoportosuló írók sok-sok 
széppel ajándékoztak meg bennünket, és 
nem utolsósorban tartozik megbecsülhe-
tetlen teljesítményeik közé a rengeteg 
műfordítás —elég B a b i t s Mihály pél-
dás munkásságára gondolni —, a Nyugat 
új utakat vágott a magyar irodalomban, 
azonban — és ezt értettük azalatt, hogy 
nagyon is a múltnak eredménye — az 
új utak jelenthetik előkészítését új irány-
nak, egy a magyar irodalomban új irány-
nak, de hozni a Nyugat nem hozta ezt. 
Hogy modernek voltak, az — szintén na-
gyon is — igaz, de ez nem változtat út 
és irány között való különbségtevésünkön, 
mert Balassi Bálint 1910 -ben Budapesten 
szintén olvasta volna Verlaine-t és Bau-
delaire-t és nem a végbeli vitézekhez, 
hanem valószínűleg Párizsról énekelt vol-
na. A „Nyugat" azért hatott forradalom-
ként, mert teljesen megéretten fejezett 
kí egy szellemet és idő  keltett, míg nyžl-
vánvalóvá lett, hogy a „Nyugat" íróžnak 
egyik csoportjában csak Kazinczy,_ Dayka, 
Berzsenyi, Vörösmarty, Arany végs ő  kon-
zekvenciája, míg az egyedülálló Ady End-
rében Balassi, a kurucköltészet, Csokonai 
és Petőfi szelleme iinnepel feltámadást; a 
két régi párhuzamos irány a magyar iro-
dalomban? A Nyugat dicsőségesen fejezte 
be a magyar irodalomnak egyik nagy kor-
szakát , s mert minden befejezés egyben 
elkezdést is jelent , a Nyugat írói közül, 
akiket semmi más együtt nem tartott, 
csak az , hogy írók voltak egy szellemileg 
sötét országban , mikor az első  harcok el-
múltak, azok, akik kezdetét jelentik új 
iránynak, mindinkább kiszorulnak a Nyu-
gatból. Ennek az. új iránynak az iroda-
lomban és > fjlozófiában akkoriban Balázs, 
Lesznai és főleg Lukács György a képvi-
selője. ik az elsők Magyarországon, akik 
a „modern" természettudományos „vjlág-
nézet", a pozitivizmus laposságát és az 
esztétikai kultúra bels ő  ürességét felfe- 
dik.5 . 

Aki azonban a Nyugat forradalmának 
zászlaja volt, aki a magyar költészet tör 
ténetében nem annyira álagysága miatt 
páratlan -' mert Vörösmarty; Arany is 
költők voltak de páratlan a fejl ődé,  
sében, Ady. Endre> az, akir ől hallgatni nem 
lehet, ha új irodalmi szándgkról ' van szó.;  

Ady Endre azért példátlan magyar költ ő , 
mert ő  az egyetlen , akiben a hagyomá 
nyos magyar lirikus szellem felülmúlta 
önmagát. Szó szerint veend ő, hogy felül- 
múlta önmagát , mert sehol költőt, aki 
mélyebben gyökerezne népe, kora szelle-
mében és sehol költ őt, ki útja végén job-
ban föléje . nőtt volna népe , kora szellemé-
nek. A . Léda-dalok vér és arany kultu-
szától a Vallomás a szerelemr ől ciklusig! 

„Véres hús-kapcsok óvnak 
Amíg összefonódnak: 
Kékes reszkető  ajkunk. 
Míg csókolsz, nincsen szavunk, 
Ha megszólalsz: zuhanunk." 

Vad szirttetőn állunk a címe ennek a 
Léda-versnek . Ez a vers felületes pillan-
tásra úgy hat, mintha csak valami brutális 
érzékiség kifejezése volna, mintha egészen 
az esztétikai kultúra világában termett 
volna. Еs bizonyosan Ady is azt hitte. 
Pedig az igazság az, hogy az esztétikai 
kultúra csak egy bizonyos fokú intenzi-
tást, csak egy bizonyos fokú komolyságot 
bír el : Adynál azonban első  perctől kezd-
ve olyan mindent megolvasztó bens őség 
tüze ég , hogy már akkor is kívül van, 
fölötte van korának , mikor ő  még maga 
is azt hiszi , hogy egészen benne van. „Ha 
megszólalsz : zuhanunk." Ez a megszóla-
lás a léleké , ami már ekkor keresztülsüt 
véren és aranyon ; még nem jut közvetle-
nül szóhoz , de a hallgatása egekig hat. l s 
most itt következik hat sor a Halottak 
élén kötetéb ől. 

„Beteg szívvel, istenes ember 
Vallok neked, ím, kicsi párom, 
Ahítatos bús szerelemmel: 

Ne hallgasd rossz, beteg zenéjét, 
Tó a szívem,. mert benne vagy te 
S szíveink az órákitt éljék." 

Nem is kell, a költészetre gondolni, hogy 
az onnan eddig szédületes fejl ődését meg-
lássuk — hány olyan élet van, mely az 
egyszerűség és áhítat ilyen csúcsaira jut 
olyan útravalókkal , mint amilyenekkel 
Ady volt megverve vagy megáldva? Vagy 
az Új versek akármelyik versét összeha-
sonlítani a Halottak élén-nel! Pedig mi-
kor. ujjnirgva fоgadituk az Új versiek kö-
tetét, nem is tudtuk , mit kaptunk benne 
— csak most tudjuk a Halottak élén vi-
lágításában ! De. nem Ady nagyságát akar-
juk most megmutatni , mert akkor nem-
csak a Halottak élén minden versét kel-
lene ideírnunk — hanem azt akarjuk 
megmondani , hogy Ady Endrének főleg 
utolsó verskötetében a magyar irodalom 
az első  vallasos magyar s az első  igazán 
mai költőt kapta meg s hogy a magyar 
irodalom mennyire nem tudja megbecsül-
ni ezt , az abból is látszik , hogy a sok Ady-
ünneplés közepette legkevesebb szó esik 
a legnagyobb Ady-könyvr ől. A Léda-ver-
sek, a kuruc versek , a forradalmi versek, 
ha költői nagyságukban páratlanok is, 
más formában, más tartalmakkal, de szel-
lemükben nem egy edüláflók a magyar 
irodalomban — szóval, nem e versek mű-
vészi értékét kicsinyeljük , hanem, mert 
azzal kezdtük , hogy aki ír , annak szándé-
kolni kell valamit, azért mondjuk, hogy 
nem a Léda-dalók és nem a forradalmi 
versek azok , amik Adyt végérvényesen 
messzi a magyar költészet fölé emelik, 
hanem A szamaras ember , A szenvedés-
nél többet, a Mégsem, mégsem, mégsem, 
Emlékezés egy nyáréjszakára és sok-sok 
más vers ebből az időből s elszórtan ré-
gebbi kötetekben — ezek kezdenek valami 
újat a magyar irodalomban , ezek jelente-
nek új szellemet szemben a régi magyar 
irodalommal . Ahogy Csokonai verse Sze-
gény Zsuzsi a táborozáskor kezdetet je-
lent a magyar irodalombán , kezdetét új 
tartalmaknak , új formáknak , új nyelv-
nek, úgy van Adynak vagy húsz verse; 
amiben egy valóban új magyar költészet, 
egy magyar nyelven eddig még szóhoz 
nem jutott lélek ölt testet.. ___ 

A Testvér szándéka el őtt szükségesek 
voltak ezek a megállapítások ; nemcsak--a 
hála eléggé nem hangsúlyozható érzésé- 

nek kifejezésére , hanem hogy mi is meg-
mondjuk magunkról, honnan jön a  Test-- -  
vбr s melyik az az út, melyet járva életét 
megérdemelni reméli. A Testvér nem akar 
olyan értelemben liberális lenni , hogy min-
den értékes irodalomnak helyt ad: nem is 
akar szűkkeblűen dogmákat kötelez ő  prog-
rammá tenni : de lehetségessé akarja tenni, 
hogy azok , kik a Nyugat után alakuló po-
litikus irodalmi csoportok egyikéhez sem 
tartoznak , mert művészetük útja nem a 
politikán visz keresztül , gyűlőhelyre ta-
láljanak és ezen keresztül olvasók füléhez 
és szívéhez . Hogy sokan vannak-e ilyen 
írók, még nem tudjuk; de tudjuk, hogy ha 
vannak, akkor izoláltan , részvevő  közön-
séghez való eljutás lehet ősége nélkül él-
nek. A létező  kevés számú magyar iro-
dalmi lap a szándéktalanság anarchiájá-
ban vagy pedig politikai tendenciájú iro-
dalámmal táplálja közönségét. És mert 
tudjuk , hogy van egy közönség , mely az 
esztétikai kultúrában már nem leli örö-
mét és mégis a művészettől mást vár, mint 
politikai agitációt : reméljük , hogy ez a 
közönség a Testvért életben is tartja 
majd. 

Ennél részletesebb programot már azért 
se adunk , mert akkor polémiába téved-
nénk, s azt hisszük , hogy az irodalmi vi-
tákat a pozitív teljesítmények és nem a 
különböző  programok fogják eldönteni. 
Programunkat hadd világítsuk meg még 
azzal , hogy karácsonykor jövünk el őször 
az olvasóhoz. „E földön békesség és az 
emberekhez jóakarat " — hallották a pász-
torok a Szeretet születésén ujjongó an-
gyalok énekét. S bár békesség nincs e 
földön és a jóakarat is ritka, de mióta 
egyszer ezt az angyalok énekelték, többé 
nem lehet elfelejteni , legalább tudjuk, 
hogy ennek kellene lenni. Fis ez nem +ke-
vés. Nincs béke, kevés a jóakarat, nehéz 
a szeretet e földön -- ez igaz, de a szavak: 
béke, jóakarat , szeretet , az emberiség leg-
nagyobb kincseit , a mi elvesztett paradi-
csomunkatórzik , s mi volna életünk, ha 
még csak nem is tudnánk arról a para-
dicsomról , mely ebben a három szóban 
jár hozzánk biztatni , inteni .és törekvé-
seinknek irányt szabni! 

„A vallási költészet, mely a XVI. század-
tól kezdve elég bе  emlékekben maradt reánk, 
nem tekinthető  e részben kivételnek , mert ma-
guk e vallási Költemények is többnyire a ma-
gyar hazafiság eszméit tolmácsolják ... Az a 
közvetlen áhítat, melyben a szellem önmagán 
s a mennyeken kívül semmire se gondol, az az 
odaadó hitbuzgalom , mely a zsidó költészetet 
vagy a kereszténység első  hirdetđit lelkesített, 
a mi vallásos költészetünkben nem sok kö-
vetđre talál ... A hazafias érzelem többnyire a 
vallásossal .vegyült... A szattnnári béke után... 
a tanult osztályok beleélik magukat az idegen 
költészetek világába s a római mythologia lég-
körébe. A nemzeti érzelmek költészete pedig 
lassankint mind távolabb menekül a nép kuny-
hóihoz s eszmékben szegényebbé , érzelmeiben 
egészen népiessé , tárgyában , fogalmaiban szű-
kebb körűvé válik." Arany László: Akadémiai 
székfoglaló beszéde a magyar politikai költé-
szetrđl. 1873. 

Pázmány Péter Kempis-fordításának nagy-
szerűségét csak ezeknek a tényez őknek a meg-
gondolása alapján lehet kellđképp áttekinteni. 

Júlia szép leány, Kđmíves Kelemenné, 
Budai Ilona stb. 

9 ) Arany ba )ladái nem kivételek . Azok, ame-
lyek a mi szempontunkhoz tartozóknak látsza-
nak, nem azok ; mert pszichológus balladák és 
nil éterikusak , mint pl. a Júlia szép leány. 

Adyról azt szokták mondani , hogy a ma-
gyar lírában ő  ad elđször hangot a proletariátus 
törekvéseinek . Hogy Adynál a proletariátus 
mennyire nem önmagát , hanem csak a lá-
zadás szimbólumát jelenti, ezt nagyon szépen 
analizálja G á s p á r E n d r e Kassákról írt 
tanulmányában (Fischer Verlag , Wien, 1924) 

Ezt a jelentőségében még meg nem be-
csült rövid korszakot szándékunkban v an  leg-
közelebb kritikusan ismertetni . Itt csak egy 
idézet álljon L u k á c s Györgynek 1910-ben 
a Modern könyvtárban megjelent (sajnos, ma 
is változatlanul tanulságos !) Esztétikai kultúra 
című  füzetéből : ,.A teljes szabadság a legirtó-
Satosabb megkötöttség ". Minden hsneu$at": 
gyönyörű  fenséges szabadsága a léleknek!... 
semmi sem lehet több a hangulatnál : a legke-
ményebben köt ő  rabszolgaság , a legkegyetlenebb 
önesónkítása a léleknek ... Az „esztétikai kul-
túra" az „életművészet" a lelki züllöttségnek, 
az .alkotni és cselekedni tudás hiányának,-.a 
pжsn*tdkn2k Való teljes kiszol.гбиtatиttsбgnтak 
életprincípiumokká való emelése." 
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nemzetiségi problémák 
nemzetiségi távlatok 

Nem tartva igényt a teljes-
ségre, részle,teket közlünk az 
SZKSZ Vajdasági Tartományi 
Bizottsága legutóbbi plénumá-
nak vitaanyagából . A váloga-
tás, hisszük , tükrözi a plénum 
jellegét: nem a nemzetek kö-
zötti viszonyok terén elért 
eredményekre , hanem a prob-
lémákra és fennivalókra he-
lyezi a hangsúlyt. 

NINCS VAJDASÁG NEMZETI 
EGYENJOG(JsÁG NÉLKÜL 

„А  nemzeti egyenjagúság alkotóelвme an- 
nak a  nagy eszmének, melyért a kommu- 
nisták  harcolnak: ;az ember személyiségé- 
nék  teljes  f®lszabadí'tásáért és anyagi јо - 
léte növeléséért. Azonban az emb,eri sze- 
mklyis,ég, mily ezen eszményekért küzd, 
szük!ségletéinik érzi, hagy га  szocializmus 
építésének folyapnatábain nemzetileg is 
megnyilLvámu[jon, ,s hogy !szabad nemzeti 
1е•tét ne tartsák a szocializmus akadаlуа - 
nak, hanem eL'!lenkezőleg,  az érte tett har- 
monikusabb és összetettebb erőfeszítésik 
feltételének. Úigy vélem, •ezért van nagy 
j гelerцtősége  annak,  hogy ma, nemzetüségi 
palitLkán!k ezen általános elvéből kiindul- 
va, •kiemeljük s közeLiь'bről fontálárawesz- 
szitk azt a kötilességet és felel ősiséget, me- 
lyet Vaj.daság konlmunnst"aівak vá1!1alnшaik 
ked1. A nemzeti egyenfjogíuság politikája 
számunkra  inern az ismeretes 'ideológiai- 
pálitikai formulák puszta asLkialm.az'asának 
a .kérdése. Ѕzámunikra ez  nemcsak  elmé- 
Zeti-marxista irányiLvtkéáit jel!ent ős. Va jida- 
ságktan ez saгgkérdés: :nines Vajdaság 'nem-
zeti  igyenjogлáság rnélkül. Társadalmi-poli- 
ti!kai k,özösségünk egziszt"aláis:a е  feltétel 
nélkiil  lehetetlen.  E ténynek bármi,féle 
agyonhállgatása . és a beísme•rés megkerü- 
1е!se, hogy palitikánknák  ez az egyik alap-
риІбёге , ґ  csakhamar megoldhatatlan nehéz- 
ségek s1é állítana bennünket, s  olyan in, 
tё'цkеd "eseket és viszonyokat követe!1nie, 
melyek !lényegesen fékeznék egész társa- 
d!a'l4ni fej•lодésüniket.'.' 

(Mirko Tepavac) 

А  NEMZETISЁGEK SAJÁTOS 
SZüKSЁGLE'ТЕ 1 @S AZ 
DNIGAZGATÁS 

. . .  a  nemzetiségek sajátos szükségletei 
annyiban sajátasalk, hogy ;gyakran .nem 
lehet őket globális eszközökkel kiélégíteni, 
noha az egyes nemzetiségek számára 1 6-
nyegesek és vitálisak. Két pékfát eniti-
tenék ,az elementáris kultúra teriletér ől: 
a nemzetiségek anyanyelvi 'oktatás.át és 
az anyanyelv egyenjogú használatát a köz-
életben. 

Az .anyanyelvi éktatás ma több a nem-
zétizégék politikai jogainak puszta meg-
valósulásánál. Ez az oktatás nemcsak iszo-
cia!lizmusunk humanista és antropolági'ai 
elveinek megvalósulását jelenti az agyén 
hármonikus fejlddését és nemzeti létével 
kaposoUatos konfliktusai feloldását ü_letően. 
A sikeresebb és hathatósabb anyanyelvi 
oktatás képzettségszerzé!st, a iszemélyi jö-
vedelem megvalósításához 'sz'iikséges jobb 
feltételek elér énét, azaz megfilel őbb hely  

biztasitáaát jelenti az egyén és az egész 
népközösség számára is a .termelékenység 
terén, vagyis .a  kisebb vagy nagyobb jö-
vedelem biztosításának elehet őségét is. 

Az anyanyelv egyenjogú használata 'ma 
nemcsak általános demokratikus szabad-
ság és jog, hanem egyre ;inkább lényeges 
eleme a termel'ő  ember tatra!litásiban való 
megnyilvánulásának és .asz ember meg-
‚na2ás2dlásárziak és affiirmáládásának ,is, s 
nemcsak a termelőfolyamatban, hanem 
önigazgató létéhen, a munkahelyen, i'akó-
negyed!ben, lakhelyen, a  :politikai szerve-
zetben. 

A kulturális élet eme lényeges elemeit 
és agyenjogúságuk számos más feltételét 
a nemzetiségek gyakorlatilag nem egyedül, 
nem elszigetiiten valósítják meg, hanem 
másokkal társu!1va, a munkaszervezetben, 
községben, tartományban. Ezek 'a fel.té-
'telek a »demákratikus« maj,orizálástól 
mentes önigazgatásos megállapodás révén 
válásulnak meg, az érdekek és szükség-
letek kölcsönös mé!ltánylása alapján. 

Úigy velem, hogy ennek mell őzése rész-
ben egyik gyengéje ,pslénumunk jelentésé-
nek, amely az önigazgatási, szerveknek 
csak a.  nemzetiségi összétételér ől szál. 

Az önigazgatási szervéket egyre inkább 
az emberek önigazgatási viszonyai, ön-
iigaszgatási megállapodásai és döntései m•eg-
nyülvánulása'ként értelmezzük. Ezért figyil-
met kell ,sžentélnink a döntésik minősé-
gének, vagyis szocialista tartalmának is. 

E szernpontbal, úgy vélem, Szabó Lda 
elvtársnő  'túlzottan ,leegyszerűsíti •a dolgo- 
kat, !amlkor felrója, hogy egyes nézeték 
szerint .a nemzetiségek képvisel őinek kör-
nyezetük nemzetiségi érdekeit is kép пΡ~i-
sel!niük (kell az őnigazgatasi szervekben. 

Világos, hagy a nemzeték közötti viszo-
nyokat nem 'lehet összhangba hozni, nem 
Méhet rendezni nacionalista túllicitálással. 
Azonban ' a  nemzeti érdekéket önigazgaitó 
társadalmunkbian és önigazgatási mecha- 
nizmusumkb•an megfelelő  helyin és meg-
fe!elő  mádon ki kill 'nyilvánítani, annak 
érdekében, hogy бppen önigazgattási mádon 
jбljenek felszánre, s mint megnyilvánuló 
érdekek, az önigazgatás útján nyerjenek 
megoldást. 

Amikor az »önigazgatás útját« említem, 
arra igondolok, hogy sau önigazgatási meg-
állapodás, önigazgatási határozás olyan le-
gyen, ahogy azit mi kommuni ták• felfag-
yok. Tehát ne legyen formálisan demok-
ratikws döntés, mely egész természetesen 
lehetővé teszi •a mаjorizálást, a szavaza-
tok puszta hegyűjtését, hanem egy tény-
legesen önigazgattási, az érdekek és lehe-
tóségek kölcsönös a é бltánylásán alapuló 
döntés. Vagyis önigazgatásos 7negbesz'élés 
és ennek ađapján megfelelő  megoldás. 

Úgy vélem, ajz önigazgatásos döntés ezen 
elemei és minőségei egyes könnyezetikb ев  
már régen pol;gárjogot nyertek. Rontosaib-
ba.n, a nemzetiségi viszonyok így értelme-
zett önigamga'tásos rendezése a mag a  logi-
kus útján, az önigazgatási társadalmi vi-
szonyokkal együtt fejllődöstt. De társadal-
munk alapjaiban, a munkaközösségekben, 
helyi közösségekben vannak olyan köze-
gek is, amelyikben a politikai viszonyék 
nem fejlődtek ki ennyire, amelyekben 
nem tálál 'kellé megértésre ,a nemzetiségi 
viszonyok rendezésének ilyen, önigazgatá-
sos mádj,a. Ezeknek a krnmyezeteknek, fej- 

lődésii,nk logi•kájá!ból következően, szük- 
sógszerű  feladatává válilk, hogy e kérdé- 
seket  magok reдdezzaék, йppúgy,  mint  azok 
a fejlettebb környezetek, melyekben a 
nemzetek közötti viszonyok demokratikus, 
önigazgatási rindezésének már jelentős 
ha.gyoanánya  van. A politikai vezet őségek, 
községi lpártbizottságok és más vezetősé- 
geJk egyre kevésbé léphetnek fel közvétlen 
regulatív erőként Ezeket  !a  viszonyokat 
közvetlenü:l maguknak  'a dolgazó  emberek-
nek !kell rendezni fe'lismerésük, tapasuta-
latu'k és politikai érettsiégük a đ apján. 

Hogy az :ilyen jelle;gű  önigazgatási meg- 
ál!l.ap;odásoknál elkerii):jük a majorizálást 
és 'kölc,sö!nösen méltányoljuk аг  érdekeket 
és ssziikségleteket, ahhoz nemcsak a Kom-
munista Szövet'ség iszéles ténykedési te- 
rü.lete, hanem internacionalizmusa is múl- 
hastat?anul szi.ikséges, annak érdekében, 
hogy a 'döntés szocialista tartalommal te- 
lítádjön a, 'nemzetiségek bizonyos szükséeg- 
leteit illetően is, miég akkor is, iya egy 
nemzetiség 'tö;bbé-kevésbé kisebbségben 
van." . 

(Dr. Rehák László) 

MILYEN JUGOSZLÁVOKAT 
AKARUNK? 

„lielyetieгn, hogy hangoztatjuk és ism>é-
téljiik,'illene vagyunk az olyan jugoszláv-
ságnak, mely Jugoszlávia legnagyobb nem-
zeti esopartjának majárizálasát jelenti, el-
lene vagyunk az 'olyan jugoszlávságnak, 
mely nem ;gondol ea !kisebb nemzeti egy-
ségek nemzeti helyzetére, ellene vagyunk 
az ályen jцΡgo'szlávs,ágnak, mely azonos 
gúnyába akarja bújtatni egész közönsé-
günket és ignorálja a nemzetiségieket. 
Azonban, vgy gondolom, azt i's hangsú-
lyoznunk kell, bogy szilárdan mellette va-
gyunk az olyan jugoszlávs'agnalk, mily a 
szocialista !közösségünkhöz .tartozás érzé-
sét, Jugos Jláviánk dolgozó embereinek 
szálidaritá'sát, közeledésünket б  jobb köl- 
csöng' megértés•Y'ket jelenti, mely erköl-
csilegéspoliti'kailag erósíti társadalmunkat, 
és odahat, hogy 1séiszek vagyunk felfogni 
és megérteni, nemzeti hovatart'ozásúnk 
mellett szocialista jugozláv közösségünk-
höz ies  'tartozunk. Az Ilyen jugaszlávsá ;g 
internacion•alizsnusunk els ő  fokozata." 

(Mirko Tepavac) 

A N ЕPFIADSEREGBEN 

KEVÉS A NEMZETISÉGI KÁDER 

„Úgy tűnik, fontos Lenne .ezen a piénu-
mon is nyiltan kimondani, hogy nйpha!d-
seregünik szűköбköid'ik .a  •nemzetiségi káde-
rekben általában, s külön a magyar ká-
derekben. Az ország egysége, az ország-
véd'elem egységessége ezempontjábái ,a fia-
talok isikóláztatása a katonai iskolákiban 
és akad'émi "okon ,különösen fontos feladat 
és szükséglet. Nem alkarniék azon fiatalság 
és .azon lakosság pszidhiikai preokkupáciái-
val foglalkozni, amelynek köréből nincse-
nek tisztjeink, 'a hadsereg viszont az övék 
is. Nem .akarnék annnak a fontolgatásába 
se Iboosátkozni, hagy másutt !lehetnének-e 
tisztjeink. Úgy vélem, elvtársak, hogy ez 
egyike azon különösen fontos kérdéseink-
nek, melyeket tudatos igyekezettel meg 
kell oldani. Nem igaz, bogy a kisebibsйgi 
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fiatalok körében •nincs érdekl ődés á  had-
sereg iskolái iránt." 

(Nagy József) 

ELÉVÜLT A SZERB SZOClALISTA 

KUZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 

„Joggal beszLlhetiink ma arról is, hogy 
jelenlegi felfiagásaimk kiiilöшböznek az öt 
еииеl ezel őttiеktől; amikor meghoztuk a 
Szerb Szociail3sta Köztársaság Altkotmá- 
nyát, melynek számos cikkelye ingen rész- 
íetesen srzdl a •neonzetiзégekről. Uigyani гs ha 
józannxl ellemezzük  az Adkotmány rendel- 
kezése іt, s nemcsak nemzet'vségi: paliti!kárik 
számos voxvatkozásában hiányps megvaló- 
su•1ása, hanem e hiáдyos megvalösulás 
akainak szemszügéből лв , akkor nyilváп- 
va11<í lesz, hogy köztár'sasá,gi Alkatmányunk 
tal~b °еszmét tartalmaz, tmiлit adkatдilányos 
graraвciát. Kevés norm ~attáv rendelkezést 
taтtakna¢, s ebóaбl ki,falyólag  a: •nemzetilsé- 
gek hélyxetére vonatkozó eszméknek  nin$ 
ailkо1іrrгány.os erejük, amiért alkotmrányjogi 
szempontbál gyenge ' megold"ast isépvisel- 
nék: Bzeket a kéпdésdket keid ő  mértékben 
mеglvilágították és arg+urnentмtá:k Vaj- 
daіsátg Szkulдstiлája statútum-alkri¢ottságá- 
ban, aniely a -nemzeti;sétgék hellyzetével , és 
a Statútum és Atikotánány i гányelvetvel 
fog4a'l:kozik. 

tт;уу  gondolom, hegy az Ailkatmány лexrr- 
zetiségekre vonatkozó rendelkezéseinek 
aIlalчvető  gyengesége abba.n van, hogy  nem 
képeznek ugyan . alkad'alyt számos kérdés 
rendeлésénél,  di  nini is adnak alkotnlá- 
пуов  g•aвanciát а  megdldásra. Az említett  

albizottságban voltak olyan., kissé csipke-
lődő, de jogilag teljesen igazolt ajánlatok 
is, hogy az Мkotmánybdl törölni kell 
mindazokat a rendelkezéséket, melyek me-
rint a nemzetiségeknek «lehetnek», »ege-. 
délyezve van*'  stb., s csak .azokat a ten-
delkezéseket kell meghagyni, amelyek meg- 
határozzák, ahogy az illat ő  vi ѕzonyakat úgy 
teremtik, hisz az egyébként . is alkotmá-
nyos elv, hogy amit az Аikotmány nem 
íilijt az mind engedélyezve van és lehet-
séges. Bárnnerrnyitre igaz is, hogy köztár-
saság ' Alkotmányunk nem аКadá!:yozza a. 
nemzetek közötti viszonyok továbibi fejl ő-
déset(...), regészen nylltan indhatjiik, 
hogy a nemzetiségek helyzetére vonatkozó 
хervdelkezései meglehetősen gyenge meg-
о1dások az alkotmányozó tedhnika szem-
pontjából. Megfslel'ő  mádon koпkreti.zálni 
kellene ezékét a rendelkezéseket és tény-
leges normatív erőt biztosítani má- 
makra ..: ' (Dr. Rehák László) 

A NEMZETISÉGI ANYANYELV 
HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 
A POLITIKA! ÉLETBEN: 

R~ EМ  A NAGYLELKŰSÉG GESZTUSA 

„Mi gyako irlatinjag is elértük, nemcsak 
an elvi viták szférájátban, hogy a közok- 
tatás és, kultwra terilletén az anyanyelv 
használatéit olyan elemiként értelmezzék, 
amely nélkül ilképzelhetetlen a •népek és 
nemzetiségek s еd és egyenjogú fejlő-
dése. Azonban a politikai élet terii,'.etén — 
ide szántanám az adrninнsztгбсiбt s állta- 

lábon a közéletet is - •nyilvánvalóan még 
étég 'sOk prob1éma  611 előttünk, Е  ve1 kap-
cs laitban elsősorban azt akarnám mon-
dani, hogy bizonyos számú kádегi üknek, 
s a IKSZ tagsága szélesebb köтének is 
meg kell ma'gyaráznunk, hagy az -anya-
nyelv használata a. politikai életben is 
ilyen elem, amely nélkül nincs és nem is 
lehet nemzeti egyenjogúság. Nem id őznék 
el annál, miért fontos .ez általános szem-
pontbó@ is. Itt e:s ősorban egy tényt kell 
kiemelni: gyakran szem előltévesztjük, 
hogy az anyanyelv használata .a politikai 
életben mindenekelőtt a szocialista átada-
ku_ást, tehát a nemzetiségek szociális át-
alakulását .is szolgálja. Еи. tehát nem pusz-
tán a deйroknatikusság, nem a tapintatos-
ság megnyжvánulása •(a szerbek vagy bor-
vátdk beleegyeznek abba, hogy előttiik ro-
rnánцl vagy magyarul beszéljenek), nem 
a nemzetek ,nagyleбkűségének és toleran-
ciájának :gesztusa a ne¢nzeti•s!égek felé." 

(Mirko Čanadanovi ć) 

M! AKADÁLYOZZA A KFT- -

NYELVŰSÉG MEGVAL6SULÁSÁT? 

„A ,plénumira készült jelentés is rögzíti 
a dilemmát: vagon a pénzügyi nehézségek 
vagy pedig a felifogásbeli ellenállások a 
dönt&k ' a kétnyelvwség alkalmazásában. 
Egyetiértek a je'.еntéssel, hogy egyik té-
nyezőt sem lehet шeli'_őznL Nem -tudok 
megszabadulni a benyomástól, hogy pé1-
daul a posta és a vasút esetében, melyek 
állami nagyvál3alatdkként viselkednek s 
nem használják a nemzetiségek nyelvét, a 
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felfogásokról van szó. Nem lehet figyel-
men :kívül hagyni azt a tényt sem, hogy 
a munkaszervezetek nem kis részében a 
mun.kásöлúgazgatási szervek dokumentu-
mait és határozatait nem, vagy csak abban 
az esetben teszik közzé '.két nyelven, ha 
a munkásak fele vagy •több mint fele 
nemzetiségi. Úgy tűnik, elvtarsak, hogy 
ezeket .a felfogásokat igazi nevükön kell 
nevezni. Úgy gondolom, hogy itt a mi po-
litikánk,  •a mi .alkotmányos elveink meg 
nem értéséről van. -szó. A más nemzetiségű  
do1gozávzl .szembeni nacionalista viszonyu-
lásról van szó, s véleményem szerint ez 
ellen harcot kell indítani és ténykedni 
kell az eszmei .képzés terén. Ugyanágy, ha 
megnézzük a >Nvezet ő  káderről«, az igaz-
gatókról és unás vezető  em!berekr ől szóló 
kinnutatást, s nemcsak a postán és a vas-
úton, szabadon és biztosan  611tbatj.uk, 
hogy olyan felfogásokkal van dolgunk, 
melyek nincsenek összhangbanaltalános 
törekvéseinkkel. Vagy, a bíróságokról 1é-
vén szó, meg +kell  állapítani, hogy a tör-
vény is el•őirjа, a •bírósági tárgyalásokon 
a bíráságnak kell megszabni, hogy -.z ügy- 
fél hasznalhatja-e :a szerbhorvát nyelvet. 
Igy vé em, 'hogy ez teljesen tarthatatlan. 
Viiágosan és határozottan kell sürgetni az 
ilyen törvényes élőírások megváltoztatását. 

Bizonyos, hagy sók esetben pénzügyi ne-
hézségek is vannak, :különösen , a  ;tarsadal-
mi-terúleti .közösségekben. A pénzelési 
rendszer ma Іёnуеgёьеn lehetetlenné teszi 
a kétnyélvűség megvalósulását ,a b гбó б -
gokon és a tanügyben. A tdbb nemzeti-
ségű  Iközségek is egyenlőtlen helyzetben 
vannak, úgyszintén az ilyen .községek pol-
gárai is, mégpedig nemcsak a nemzetiségi, 
hanem a szerb polgárok is. (...) Ugyanis 
az olyan közösségekiben, ahol nincsenek 
nemzetiségiek, egy dinár az egy dinár, a 
vegyes lakosságú :környezetekben pedig 
ugyanez ,a dinar csak felet ér, tekintettel 
arra, hogy meg ka ll osztani a szerbhorvát 
és a nemzetiségi :adminisztráció között. 
Ezek +szerint a szerb •polgár  is  hátrányos 
helyzetben van unás lközség szerb polgárá-
val szemben, mert ott nem kell megosz-
tani :azt ,a. bizonyos diná.rt. Ezért úgy vé-
1em, elvtársak, mielőbb és ,alapjaiban meg 
kell változtatni költségvetési politikankat, 
a rossz adminisztratív rendszer eredmé-
nyét. Az önigazgatásnak teljes mértékben 
meg kell valósulni a .kommunákban, s-ak-
kor Ilyen probllémáink :nem lesznek. Véle-
ményem .szerint ugyanis nagyon fontos az, 
hogy ezek •a községek a munka .alapján 
valósítják meg a jövedelmet, melyet a két-
nyelvűségre lehet fordítani." 

(Nagy József) 

ANACIONÁLIS ELEMEKET VAGY 

NACIONALISTÁKAT NEVELÜNK 

„Mi„ durván :szólva, anacionális elemeket 
vagy nacionalistákat nevelünk. 

Amikor egy nemzetiségi ,tanuló, mindegy, 
hogy milyen okokból, szerbhorvát tan- 
nyelrvtí iskolába iratkozik, akkor ő  szerb 
isik-lába iratikoziik, a Ikultúrszférát iliet ő'en 
cys'aknem a szerb .nemzetibe 'is »beiratko-
zilk«. Sајбt kultúrájából ezután semmit 
sem kap, s ha nem is asszimilálódik, de 
аkultralizáiládik, rés a nyolcosztályos is-
kola 'befejezése után nemzeti kultúrájából 
annyira futja csupán, hogy nenъzetisége 
konyhanye.vét beszéli. Ez az érem egyik 
oldala. 

A másik oldala (pedig az, hogy :környe-
zetünk szerb :vagy Ihorvat Itanuloj,a semmi-
féle ismereteiket nem (kap azoknak a nem-
zetiségeknek kulturális örökségéb ől és tör-
ténelanébgl, melyekkel naponta érintkezik 
és :együtt .él. Későibb aztan politikai esz-
közökkel kel-1 szé'_esíteni :a látókörét, kor-
rigálni szíik, nemzeti ;egуsikíuságát, mely 
•inos összhangban az őt ikörnyező  reális 
élettel. mбd.К  a több nemzetiség ű  élet 
hatása, hat az 'iskola :is ,a pedagógiai tény-
kedésével, de -, tanítási anyag gyakran 
nem támogatja azt, -mit különben célul 
tíiztünk .ki. Úgy vélem, •teljesen jogosult 
a Ilенlvetelés, hogy taгtamánynak, kaját 
szükségleteinek megfelel ően, nagyobb le- 

hetősége legyen a tantervek és tanítási 
programok szabályzására. 

(Dr. Rehák ,László) 

A NEMZETBSÉG'1 ЕК  REAG!►LÁSA 

A MEGOLDATLAN KÉRDÉSEKRE 

„A іnеmz е tis ёgеК  körében az utóbbi idő -
ben, s Ildidönösen_a ÍV. plénum után, bizo-
nyos rangálasokra. kerül sor a kétnyelv ű -
ség, - pénzelés, a tanügy és kultúrális élet 
kiilőиlböző  területein jélenlevő  problémák 
lassú megoldása és a  magódásra való 
készség hiánya. miatt is. E reagálások 
közt, amelyeknek ,helyenként nyilvános jel-
lege van,, erőteljesebb hangok is hallat-
szanak. Nem mindig ;és nem minden eset-
ben mentesek ezek a reagálások a türel-
metlens:égtől, 5  néha nacionalista megnyii-
vánuilásokkal is találkozunk. Az ilyen fel-
lépések és falfogasok ellen küzdeni kell, 
de küzdeni kell a nemzetek közötti viszo-
nyokban jelenllevб  pro-b'lémáК  nem eléggé 
hatékony megoldási módja ellen is, ,a meg-
alapozott nemzetiségi egyenjogú gyakorlat 
érvényesítésé:ért •a aársadalmi élet minden 
területén, mert a nacionalista megnyilat-
kozások elleni küzdelemnek ez .a 'leghaté-
konyabb módja. A nemzetiségi konunu-
nistáknak előítélet nбlul harcolni kell a 
partprogramnak és az all'kotmámyn.ak ,a tel-
jes egyenjogúságra vonatkozó elveiért, 
szem élőtt tartva, hogy a nacionalizmus 
ellen nem lehet nacionalista pozíciókról és 
nacionalista eszközökkel küzdeni." 

(Nagy József) 

A NEMZETISÉGI ,KULTúRÁK JELEN- 

LÉTE A JUGOSZLÁVIAI KULTúRÁK- 

BAN NEM ABSZTRAKT KÉRDÉS 

„Úgy vélem, hogy .a jugoszlávság és ju-
goszlav kuntúra bizonyos 'koncepciói éppen 
azért buktak meg, mert neon méltányolták 
azt, hogy -a kuбtлíгбnak .nemzetinek is keld 
lenni, s hogy biztosítani kell az ilyen irá-
nyú fejlődéshez sziikséges feltételeket, és 
csak .akkor jöhet a kintúm- internacionali-
zálasa: ehelyett a ikultúгбn'а  mint határ-
talannak, osztatlannak stb. kritéaivanából 
indultak ki. A >rjugaszlб  szint«, »jnago-
szl.áv kritériiuum«, a  :dijak, antológiák stb. 
ezért vezettek a gyakorlatban egyrészt a 
nemzeti kultúrák diszkriminációjához, más-
részt Ipadig hagyták,  bogy  ;az .egyes kultú-
rák történelmi okokból létrejött hátrányos 
helyzetét fi szám.oljuk fel :gyorsabban. 

E kérdéskomplexum keretében -¢ utóbbi 
időben egyre éllénkebben vitáznak arról is, 
hogyan kell nézni .a nemzetiségeknek a 
jugoszláv kultúrálban való részvéteiére. 

Tamtománywnkban, -hal a nemzetiségek 
koncentrációja a legnagyobb, -hol a nem-
zeti ös zabétel a legheteragénebb, egészen 
világosan megmutatkozik, hogy a nemzeti-
ségeknek a jugoszláv kultúтában való rész-
vétele nem holmi absztrakt kérdés, hisz 
egészen kézzelfogható, tényleges bizonyí-
tékok szólnak amellett, hogy a nemzetisé-
gek kultúrája de m-ég amennyire fontos té-
nyező  ,az általános jugoszláv szocialista 
kultúra fejlődésében.. Ezzel .egyál:talan nem 
cáfoljuk :a tényt, hogy ezek .a kultúrak 
általáos érvényűek is, s hogy azon nap 
kultúrajának is ,elemei, amelyhez etnikai-
lag tartoznak. Ki itudná megmondani, hogy 
festene Vajdaság kultúrája, ha elvonatkoz-
tatnánk tae .a nemzetiségek ;kultúráját! 
Egyáltalán, mi lenne Vajdaság kulturális-
közoktatasi és -tarsada'lmi politikai fej ő-
désével, ha népek és nemzetiségek szerint 
tagolnánk? !" 

(Mirko Oanadan-ovii)  

A NEMZETISÉGI TANSZÉKE.K 

AZ úJVIDÉKI EGYETEMEN 

ajáПlom, hogy a ,határozattervezet-
nek a főiskoláikról szóló részét egészítsük 
iki.:s végső  alakja ez legyen: »a f őiskolá-
kon és as egyetemi karokon a társadalmi 
szükségletek követé-lik meg a nemzetiségi 
nyelvek -бг  бnyesí-tését, elsősorban lekto-
гб tusák détesí-télével, pótoktatás bevezeté-
sével stb« Ezt azért aj бnllom, -mert tüdоmá- 

som szerint ezzel kapcsolatban egyes em-
berek körében a karokon és az Egyetemen 
elég nagy félreertések 'vannak, egyesek ezt 
a tudományos-pedagógiai intizininyt min_ 
den•ekelőtt a  szerb kultúra intézményének 
tartják, melyre •afféle fü'lbevaláké лt egy-
két nemzetiségi tanszéket is ráaggattak. 
Ebből szánmazik aztán a »lomon-elv« 
szükségességéről alkotott felfogás, ahelyett, 
hogy a töblbnyelvűséget az alkotmányos 
elvekre -és Vajdaság érvényben elev ő  Sta-
tútumára vаaб  tekintet nélkül iás érvé- 
nyesitenék." 

(Dr. Rehбk László) 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA-

LOM NEM TUD ÉRVÉNYESÜLNI A 

JUGOSZLÁV NYILVÁNOSSÁG ELŐTT 

„Amennyiben Péteznék is bizonyos :be-
zárkázasi törekvések ,a nemzetiségi kul-
túrák területén, azok reakciók a •nemzeti-
ségi kultúrák minórizállásának meglehet ő-
sen ikifejezett törekvéseire. Néhány adat-
tal szo!'gб=nék. A Forum Könyvkiadó Vál-
lalat az elmúlt nyolc év alatt 204 anüvet 
adott ,ki, ebből 57 m-agyar nyelvű  szépiro-
dalmi alkotás, áz ö:sszkiadásnak pedig kb. 
5'0 százalékát a jugoszláv népek irodalmá-
nak forditas.a képezi. Ugyanakkor - szerb-
horvátra mindössze 10 művet fordítottak 
le a magyar nemzetiség irodalmaból. 

Már régóta vita folyik -a jugoszláviai 
magyar i'rod'alom hovatartozásáról. Még a 
két hólború között !kialakult az ún. vajda-
sági irodalom, bizonyos sajátságaival. A 
vajdasági helyi jellegre támaszkodva az 
itteni magyar alkotámunКának .bizonyos 
jellegzetességei is létrejöttek. Abban az 
időben, s .különösen :a harmincas évek)ben, 
jelentkezett és alakult .ki a haladó szociá-
lis irodalom. A félszab'adulбs után a ha-
gyoтn nyra, de különösen ,a ilvaladó iro-
dalomra támaszkodva, a megfelelő  légkör 
és relatíve jó ,anyagi feltételek ,közepette, 
magyar nyelvű  irodalmunk egyre mé-
lyebbre eresztette gyökereit jugoszláv va-
lбságunkba. Ez az irodalom, nem kisszámú 
tehetséges :alkotójával, létezett, fejl ődött és 
l-itezik, ,a  vajdasági magyarok művészi és 
kulturális életében an'éitányolják. Azonban 
ez •az irodalom — nem tudom, milyen 
okokból kifolyólag —értékének és mini-
ségének erej-ével nem tud affirmal.ádni a 
tágabb jugoszláv nyilvánosság el őtt. 

Valójában ennek a kérdésnek szenteltem 
ezt .a rövid monológomat. Egyébként sze-
retném, ha ez nem maradna puszta ki-
mondott szó. Mint az imént említettem, 
alig beszélhetünk az értékes .alkotók jelen-
tős irodalmi alkotásainak +szerbhorvát kia-
dásáról. Az .a benyomásom, hogy ezek a 
kérdések is, melyek mám гégáta problé-
mává duzzadtak, nemcsak a kultúrpolitika 
körébe .tartoznak, hanem ugyanakkor esz-
mei problémák is a nemzetek 'közötti vi-
szonydk, a nemzetiségek művészi alkotó-
tevékenysiége iránti viszonyulás terén." 

(Nagy Jázs;e•f) 

MI NEM TITKOLJUK 
A NEMZETISÉGI PROBLÉMÁKAT 

„Engedtessék meg, bogy emlékeztessek 
arra, léteznek társadalmi-politikai környe-
zetek, arnég szocialisták is, melyek még 
nem tanúsít-:nak teljes nyíltságot a :nem-
zetiségi ,kérdéssel szemben, melyekben ezt 
a prablérnát avval az általános foran+úlá-
val leplezik, bogy a mraxxiznvus—leninizmus 
és ,a szocializmus ,önm-aggnál fogva, auto-
matikusan kizár minden nemzeti egyenlőt-
denséget. Nem akarjuk n-emsetiségi polti-
kán+hat önelégülten glorifikálni, azonban 
józanul szerrnlélve, egészen bizonyos, -hogy 
a történelmi fejlődés ezeket a  környeze- 
tehet is e problémák 116 á'llitja, mert azok 
akkor is .léteznek, ha nem ismerik is el 
őket. Ezeket a problémákat nem mi.:ta-
láltuk ki, létrehozájnzk -a társ аdssni-poli-
tikai valós-ág, melyet méltányolni kell. 
Enélkül lehetetlen-egy társadalom szabad-
sága és -az égyén szabadsága a társad:a-
lomban." 

(Mirko Tepávac) 



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

emiatt elég mélyen szenved, 

az errő l ir." 

(W. Faulkner) 
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Sürgetđ  levél Mirk Bošnjaknak 

A Telegrami legu!ldbbi száama seнn hozta 
a cikket, 's mivel arra a következtetésre 
jutottam, hogy akármilyenre sikerült is, 
mégiscsak megjelenése lenne a védekezés 
egyetlen, tettpótló eszköze, a tehetetlen-
ség megalázó kényszerével szembeszegez-
hető  egyetlen emberi gesztus, egy infor- 
mációt kérő  levelet írtam a főszerkesztő-
nek, aki, úgy sejtem, egyúttal az új ro-
vat, a Vlastito stanovište szerkeszt ője is. 

„Ismét elolvastam ezt az undorral 
írt fogalmazványt írtam Bošnjak 
elvtársnak —, s belátom, hogy nagyon 
rosszul van megírva. Ilyen szempont-
ból jóval azoknak az írásoknak a szín-
vonala alatt áll, melyek az đnök új 
rovatában eddig megjelentek, ezenkí-
vül pedig a téma határozottan privát 
jellegével is elüt tőlük: az írásra a 
személyes keserű  tapasztalatok kény-
szerítettek, melyeket ügyetlenül és 
banálisan vetettem papírra. „Önigazo-
lást" abban a tényben keresek, hogy 
nem „literáris", nemi „esszéisztikus" 
ambícióval láttam az íráshoz ( ...), 
hanem avval a szándékkal, hogy meg-
kísérlem emberségem rehabilitálását, 
legalább önmagam előtt. A saját bő-
römön tapasztaltam ugyanis a tézis 
igazságát, hogy amennyiben az em-
ber nem viszonyul kritikusan léte em-
beri közegéhez, úgy egy animális, 
gépi, roboti szinten egzisztál. Egy (s 
méghozzá rosszul megírt) bírálattal 
nem lehet megváltoztatni a világot, de 
legalább eleget lehet tenni önmagunk-
nak, emberi méltóságunknak. 
• A szöveg, úgy vélem, gyengeségei 

ellenére is helyet kaphatna a Vlastito 
stanovištéban, mert noha privát eset-
tel foglalkozik, bizonyos. általánosabb 
jellege is van: nemcsak a szerző  ki-
mondottan-személyes érdekeir ől, sé-
тelmeiről stb. és a cikkben megneve-
zett „elvtársakról" van benne szó, 
hanem egy társadalmi közeg „klímá-
járól" is, egyes legalapvetőbb elveink 
meg nem valósulásáról egy nem ép-
pen kicsi (az egész Baranyát felölelő) 
községben. Ami pedig a „téma" fel-
dal gоzйѕйt, a szöveg „irodalmi érté-
keit" illeti, úgy gondolom, ez nem le-
het ok a nem-közlésre, mert ha jól 
értettem az Ön bevezet őjét a Vlastito 
stanavištéhoz, a rovatnak nem az a 
célja, hogy esszéíró talentumokat fe-
dezzen fel.." 

Végül kértem a főszerkesztőt, "értesítsen, 
megjelenteti-e a .cikket, s, ha nem, miért: 
a „téma" jellege, a gyenge feldolgozás, a 
túl nagy konkrétság vagy egyéb okok mi-
att. 

Nem tudom, a véletlennek köszönhet ő-e, 
vagy a fűtő-fától tartó ösztönös félelem-
nek, mely az utóbbi idđben el-elfog;  de 
amíg M. a levelet gépelte, az eddig csak 
átlapozott, de még el nem olvasott Teleg-
ramban .ráfutottam arra, amire jelenlegi, 
amúgy is zilált állapotomban jó lett volna 
nem ráfutni: a Praxis politikai .bírálatára. 
A lap részletet közöl Mika Tripalónak a 
Kommunisták Zágrábi . ‚Alapszervezete 
legutóbbi értekezletén felolvasott beszá-
molójából, melyben .  többek között az áll, 
hogy ,,....az egyének ilyen vagy olyan 
szándékától függetlenül objektív feltéte-
lek teremtődnek arra, hogy a Praxis köz-
pontjává váljon egy politikai csoportnak, 
amely köré társadalmunk összes oppozí-
cióš és elégedetlen eleme toborzódik". — 
Az ördögbe is, futott át rajtam a felisme-
rés, én annak az elvetélt „nyílt levélnek" 
az élére egy ugyancsak radikális „práxi-
sos", mottót biggyesztettem, ha tehát va-
laki úgy akarná, „bebizonyíthatná", hogy 
ezek szerint „de facto" én is oppozíciós 
eleme vagyok ennek az országnak) Maga 
a cikk pedig ez esetben mindenekel őtt 
annak ártana, aki lapjában, leközli.' Ezért 
gyorsan postscriptumot írtam a levélhez: 

;,A véletlen folytáén (M. Tripalo elv- 
társnak a Telegramban közölt refe-
г&vni-részleltén átfutva) most esz- 

Ia ÓÍ 
te ~ . 

(tett helyett napló) 

méltem rá, hogy cikkem 'megjelente-
tését az is akadályozhatná, hogy ben-
ne az ún. ,absztrakt humanisták', az-
az a Praxis munkatársainak egyes 
téziseire is hivatkozom. Ezért, noha 
ezt kissé komikusnak tartom, ezúton 
kijelentem; hogy vállalom -az összes 

morális, párt- .és egyéb: felelősséget 
a cikk, esetleges megjelenésének kö-
vetkezményeiQrt. " 

Ј  7  N1US 25. 
Bizonyos helyzetekben lehet 
szo.lidarizálni a környezettel, 
de szervesen, lényegileg azono-
sulni vele mégsem lehetséges 
— szerepjátszás, tudatosan vál-
Ialta đnmeghazudtol s nélkül. 

Bosszantó cinizmussal mutatta ki ma O. 
a foga fehérjét. Az egyik oly gyakori 
munkaszünetben arról számolt be az ár-
vízvédők egy csoportjának, nem titkolt 
megelégedéssel, hogy az apósa annak ide-
jén elkonfiskált és a telepeseknek-átadott 
háza is összedőlt a napokban az egyik °ár-
víz sújtatta faluban: csak ha összed őlt .. . 
Hogy sopánkodott a gospoda: „Mije lijepe 
sobe, mije lijepe sobe!" „lijepe az édes-
anyja p..., mikor annak idején meg-
kapták a házat és beköltözlek a parket-
tás szobákba, azt se tudták, mire való! 
— S ehhez az önmagában is beszédes vi-
lágnézet- és erkölcsbizonyítványhoz ké-
sőbb még azt is hozzáadta a beszélgetés 
folyamán, mintegy mellesleg, hogy „nem 
kommunista ő, hogy elvegye a mások 
földjét" —, de azért, mint kit űnt, e „kom-
munista" világ előnyeit nagy előszeretet-
tel bitorolja: csak azért „nincs semmije", 
ti. törvényesen is a nevén szerepl ő, bizo-
nyára' az apóstól jussul kapott földje, 
hogy megkaphassa a gyermekpótlékot. 

Nem tudom, alig két hete, az árvízvé-
delmi munkára jövet óta vagyok csak köz-
vetlenebb érintkezésben ezekkel az em-
berekkel, de egyre gyakoribb a felisme-
rés, hogy már megint kívül állok, többsé-
güktől már megint elzárkózom, inkább 
újságot olvasók, míg ők valamiről heve-
sen tárgyalnak, vagy éppen szenvedélyes 
kártyacšatát vívnak, s csak néhányuk-
kal tudok tartósabb dialógust teremteni. 
A virtuozitásszámba men ő  csikós-szótár-
tól, az ízléstelen „vicceken" és az amúgy 
is riasztó ,,szerelmi" kalandnak felnagyí-
tásán át a versenyt szellentgetésig és az 
ilyen O.-szerű  típusokig minden taszít, tá-
volit, félreállít. 

Micsoda paradoxális alak vagyok. Egy-
részt állandó nosztalgia sóvárogtat embe-
rek eleven közössége után, másrészt vi-
szont, amikor végre testközelben vagyok 
velük, teljes odaadással, fenntartás nél-
kül nem tudok közöttük maradni. Hogyan 
férhet össze, s összeférhet-e egyáltalán a 
morális indítékú közösségigény a kívül- 
maradással, végső  fokon egy amorális kü- 
löncséggel? 

Dé miért volna a külön.állás eleve an-
tipódusa a beletartozásnak, miért ,volna 
az, ami különcködésnek, etikailag reakci-
ós színezetű  magatartásnak tűnik, feltét-
lenül összeférhetetlen a kollektivitás-
igénnyel? 
Közösségi lény, egy sajátos életet él ő  

kollektíva teljes értékű,. teljes odaadású 
tagja csak bizonyos környezetben, b zo-
nyos erkölcsi és .esztétikai szenzibilitású 
emberek közösségében lehet az ember —
szerepjátszás és mimikri nélkül. A külön-
állásnak, adott esetben, nem szükséges 
feltétlenül amorális gesztust képviselni; 
ami úgy tűnik, hogy a többséget nagyké- 
pűen megvető, az emberek történelmi okok 
következtében létrejött bels ő  nyomorúsá-
gát, ilyen vagy olyan politikai, erkölcsi, 
esztétikai arčulatát pökhendien 'lenéz ő  
különcködés — az igenis lehet morális, az 
emberit meg nem vető, de vele szenvedé-
lyesen szolidarizáló magatartás, változta-
tást sürgető , elégedetlenség, tiltakozás a 
nem-emberi, emberivé még nem válhatott, 
drasztikus megjelenési formáiban még 
animális ,,emberi" ellen. Ilyen helyzetek-
ben, paradox módon, éppen'a'„különckö-
dés" ellentéte, a színlelt vagy öntudatlan 
„beolvadás" az, aminek moralitása vitat-
ható: könnyebb, kényelmesebb, mert ki-
sebb fizikai, intellektuális és erkölcsi erő- 
feszítéssel jár vállalni egy közösségigény-
telenségét, emberin inneni viszonyait, szo-
kásait, íratlan normáit — mint ellenük, 
azaz értük szólni. Született ki löncök nin-
csenek, eredetileg minden, ember poten- 
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ciálisan közösségi ember, s a „különcöket" 
olyan környezet szüli, melyben embernek, 
azaz igényesnek maradni, meg nem bé-
külni a sárral csak a „különcség" révén, 
ti. egy kényszerű  száműzetés minden 
keservét vállalva lehetséges. 

Bűnöm-e hát, hogy a szül őföldem, Ba-
ranya sem lehet hazám, hogy Laskó és a 
laskőiság nem válhat az enyémmé? 

De akkor micsoda mártírkodó gesztus, 
miféle önkorbácsoló póz az, hogy mégis 
„itt vagyok", de úgy, hogy nem vagyok 
itt, mert megtagadom az alkut, a meg-
békélést? — Nem tudom, egyedül csak 
az a felismerés bizonyos, hogy az „önkor-
bácsolás" nem mindig és mindenütt em-
bertelen, religiózus tett: ott, ahol a több-
ség jóllakott, animális igénytelenségében 
csámcsogóan elégedett, olyan körülmé-
nyek között boldog, melyek a boldogságra 
egy. igényesebb időben semmiképp sem 
adnának okot — ott az „önkorbácsolás" 
vállalása az emberi revelálását jelentheti. 

Ha a „disszidens öntudat" az, mely 
„nem húzódik vissza a világtól, hanem 
történelmet akar csinálni", s amely „olyan 
feladatokat állít a történelmi valóság elé-
be, melyeknek megoldásához az anyagi 
feltételek semmiképp sincsenek adva "21  —
akkor alaptalan-e a feltevés, hogy a „disz-
szidens individuumi" magatartás bizonyos 
körülmények között a szocializmusban 
sem szükségképpen inadekvát? Mert no-
ha ebben a társadalomban jelen van a 
történelemcsinálók" önmaguk osztályjel-

legét is negálni és túlhaladni igyekv ők tár-
sadalmi osztálya, s ennek az osztálynak 
egy szervezett avantgarde-ja, melyeket 
megkerülve, a közvetlen forradalmi ak-
ción kívül maradva a disszidens individu-
um „többé-kevésbé lehet csak ártatlanul 
disszidens"22  — azonban nem adódhat-e 
mégis ebben a társadalomban is olyan 
helyzet, melyben a „disszidens individu-
um", még a közvetlen forradalmi akció-
ban való részvétele ellenére is intenzív 
hiányérzettel van teli, s közvetlen való-
ságától egy igényesebb nosztalgia egyre 
taszítja, távolítja egy olyan ideál felé, 
melynek megvalósulásához az objektív 
feltételek még nincsenek megadva? Konk-
retizálva: az önigazgatásos szocializmus 
elvben deplasszálttá teszi az egyén „disz-
szidálását", de gyakorlatilag mit tehet 
még ma is, egy évtizedes önigazgató-idő-
szak elteltével, a „disszidálásra" hajla-
mos egyedi ember egy olyan környezetben 
(vállalatbán, községben, járásban), ahol a 
„történeleincsinálás" lehet ősége még csak 
puszta lehetőség? — Azt, hogy szellemi-
leg „disszidál", az adott, lokális „házában" 
egy emberibb haza után sóvárog. 

Bűnöm-e, az én bűnöm-e, hogy szülő-
földem nem lehet hazám? 

Ha nem is az „életb ől", de a Bankett 
Blitvában költőjétől és a Bankettal oly 
termékeny dialógust teremt ő  A véres mí-
tosz szerzőjétől, úgy hiszem, egyszer s 
mindenkorra megtanultam, hogy nem le-
het; nem szabad az embereket zsandár-
szemmel osztályozni: ez jó, ez rossz, ez 
bűnös, ez bűntelen ... Az emberiség elő-
történelлхi ben élvező  és szenvedő, tiran-
nus és tirannizált, gyilkos és áldozat egy-
azon embertelen élet csaknem egyaránt 
tehetetlen szenved ő  alanya, sorsuk a ma-
ga nemében egyaránt tragikus. Az példá-
ul, hogy ezek az emberek itt, a keveseket 
kivéve, nem az én szám íze szerint va-
lók, az éppügy nem az ő  bűnük, mint 
ahogy az sem, hogy én se vagyok, min-
den'bizonnyal, az ő  szájuk íze szerinti a 
zárkózottságommal, gyakori kívülállásom-
mal. A tényleges „bűnös mindkét vonat-
kozásban az az objektív helyzet, mely 
ilyenné s csakis ilyenné formálhatott ben-
nünket. Egy faluban, ahol a felszabadulás 
előtti viszonyok lényegileg csak annyiban 
változtak, hogy csökkent a földmaximum 
s létrejött a kooperáció a keresked ő-fel-
vásárló szövetkezettel, aminek sokkal ki-
sebb az emberformáló, szociális karaktert 
változtató jelent ősége, mint amekkora a 
gazdasági hasznossága — egy ilyen tár-
sadalmi közegben komolyan, a komikus 
naivság kockázata nélkül nem lehet el-
várni az évtizedes, évszázados szociális 
reflexek deus ejt machinás elt űnését, az  

emberek hirtelen, máról holnapra történ ő  
„szubtilissá „egyenes -gerincűvé", „szen-
zib.ilissé" s mit tudom, mivé nem válását. 
Amikor filozófusaink azt állítjak, hogy az 
ember csak oly mértékben- ember, amilyen 
mértékben a praxis szabad és kreatív 
embere, vagyis amilyen mértékben tör-
ténelmi lény — akkor feltétlenül igazuk 
van, de ebből az igazságból nem származ-
hat erkölcsi értékítélet, mert nem az em-
berek „jó" vagy „rossz", „erkölcsös'°- vagy 
„erkölcstelen" szándékán múlik, hogy 
„történelmi lénnye" válnak-e vagy sem. 
Azok a. milliók, akik világszerte nem ké-
pesek mást „kreálni", 1965-ben sem, mint 
önmaguk nyomorúságát, akik világéletűk- 
ben nem képesek egyéb „szabad és. krea-. 
tív" tettre, mint puszta életük; napi 1500-
2000 kalóriájuk reprodukálására, mert 
mindennemű  világváltoztató szándékot ele-. 
ve elfojt bennük a - küls ő  nyomor szülte 
belső  nyomorúság; primitív tudat, szolga-
lelkűség stb. — azok nyilván nem hibáz-
tathatók azért, mert a nem-emberi, nem-
történelmi létezés szintjén teng ődnek. S 
jórészt érvényes ez egy magasabb anyagi 
életszínvonal esetében is: a „jólét ásító 
kényelmességébe beleszokott, - radikális 
társadalmi változásokkal - nem bolygatott 
ember is jobbára csak a meglev ő, a be-
idegződött „kreálására" képes: hacsak a 
szentlélek meg nem szállja, nyilvánvaló, 
hogy nem eshet át valamilyen hirtelen, az 
életmód, életigény, életideál radikális meg-
változtatását varázsszer űen megvalósító 
belső  metamorfózison, egyszóval nem búj 
hat ki egyszerre eddigi b őréből. 
- A '„különc” száтnára azonban mindeb-
ből csak egy konklúzió származhat: ilyen 
toleranciával fezni azokra, kikkel szem-
ben szeretne minden, csak nem ki lön ć  
lenni, így viszonyulni az emberekhez, 
kiktől eszmeileg, erkölcsi.Ieg, esztétikailag; 
tehát életérzésben jó lenne nem különböz-
ni de nem a személyiség feladása, 
nem egy mechanikus „beolvadás" árán. 

JúN1US 28. 
M•agyarországon magá.nszemély 
bírál „delikát posztú" elvtár-
sakat. 

Az ÍJj írás júniusi számában Zalotay 
Elemér, a szalagházterv szerz ője Egy „ne-
héz ember" c. írásában nyilvánosságra 
hozza, ahogy mi mondanánk, a „delikát 
posztú" elvtársak évek óta tartó bürokrata. 
buzgólkodásait aszalagház-koncepció meg-
valósítása ellen. Minisztériumi főosztály-
vezetők, kabinet-tisztviselők s egyéb 
funkcionáriusok váltakoznak e bürokrata 
tragikomédia szerepeiben, s • míg e cikk 
elvi, desztalinizáló jelent őségére gondo-
lok — nem tudok a magam históriájára 
is nem gondolni. l;n nem miniszterek, ha-
nem községi felelős elvtársak machináció-
it akartam nyilvánosságra hozni, s hiába: 
ami országos viszonylatban a legmagasabb 
szinteken is gyakorlattá, senkit meg nem 
botránkoztató normális dologgá válik las-
san — az itt, e szélcsendes baranyai há-
romszögben a legalacsonyabb szinten sem 
lehetséges, . 

JúUUs 5. 
Tito elvtárs Eszéken; referálnak 
-neki a baranyai árvízrő l. 

Az Eszéki Rádió közvetítette a beszél-
getést, melyet Tito elvtárs a járási veze-
tőkkel folytatott. 

Egy nagyon jellemző  eset: az egyik, 
nyilvánvalóan „objektív" szemvédőt hordó 
elvtárs „köngandao бgi" szemp иonta бl igyek-
szik bizonyítani, hogy a baranyai ár-
vízzel Eszék is „érdekelve" van: Kopácson 
és környékén kitűnő  paprika, paradicsom, 
kaposzta stb. terem és az eszéki piac..: 
Tito elvtárs energikusan, észlelhető  elé-
gedetlenséggel közbevág: Jó, jó, de hagy-
juk a paradicsomot és a káposztát, néz- 
zük inkább a hajléktalanul maradtak 
problémáit ... -- 

Egy másik elvtársnak (a beljei állami 
birtok igazgatója?) még bosszantóbb a re- 
ferálása. Úgy festi le a mecc ői gátszaka-
dást és a baromfifarm elúszását, mintha 
ez már-már sorsszer ű  beteljesülés - lett 
volna: a Dunáról vártuk-a veszélyt, s az  

hátulról, ellenkező  irányból, a Dráváról 
érkezett ... Mecc őnél, a - konzervgyárnál és 
baromfifarmnál azon a helyen tört át a 
víz másodízben, amelynek biztonságában 
senki sem kételkedett: az erős vasúti töl-
tés egyszerre csak 80-100 méter hosszú-
ságban felemelkedett; anélkül, hogy el ő  
zőleg bármilyen jelei is mutatkoztak vol-
na ennek a-lehetőségnek... Világos tehát 
— szuggerálja. Tito elvtársnak ez a ma= 
gyarázat —, hogy az elúszott milliókért 
senki sem felelős, a katasztrófát nem le-
hetett elkerülni, hisz bekövetkezését sej-
teni sem lehetett... 

Nono, tisztelt гeferáló elvtárs — lobban-
fel bennem a korrekció vágya azért 
nem éppen így volt. Odáig igaz a beszá-
moló;  hogy a Dráva kitörése váratlanul 
jött, az erők a Dunára összpontosultak: Az 
már azonban szándékos vagy tajékozat-
lanságból eredő  demagógia, hogy a Dráva, 
miután váratlanul kitört Mecc ő  és a ba-
romfifarm alá, semmilyen jelét sem sej-
tette az újabb veszélynek, semmivel sem 
jelezte az újabb katasztrófa lehetőségét. 

A második áttörést és a baromfifarm 
elsöprését megelőző  napon azon a bizo-
nyos „erős" vasúti töltésen dolgoztunk, a 
meccői vasútállomástól pár száz méterre. 
Egész nap jöttek-mentek a szerelvények, 
még teherszállítók is, miközben az embe-
rek szkeptikus jóslatokba bocsátkoztak: 
nem igaz, hogy sokáig bírja a töltés, a 
szerelvények alatt úgy hullámoznak a vas-
úti talpfák, mintha légpárnán feküdné-
nek ... A forgalom azonban továbbra is 
zavartalanul, bár a kritikus szakaszon 
lelassítva bonyolódott, noha laikus szem-
mel is könnyen látni lehetett, hogy az át-
ázott töltésnek árt ez a megterhelés. An-
nál inkább, mert a lanykanyarban, ahol 
a víz szintje a töltés tövéhez viszonyítva 
a legmagasabb volt, egy veszélyes buzgár 
működött. Ki is jött aznap reggel egy —
azt mondták, zágrábi — mérnök, s pa-
rancsára a laskói és cukorgyári brigád 
megkezdte az el őkészületeket a pilótá-
záshoz: az állomásról hosszú, er ős desz-
kákat szállítottunk ki vasúti tolókocsin, 
folytattuk a földeszsákok töltését, és 
hordtuk őket a buzgárhoz. A munka azon-
ban csak ebédik folyt normálisan: talán 
az első  ízben kapott főtt étel és a perzsel ő  
hőség, de mindenekelőtt a rossz, azaz 
semmilyen munkaszervezés következtében 
egész délután tulajdonképpen nem is csi-
náltunk semmi érdemlegest, jobbára csak 
lézengtünk, ki a napon, ki az árnyékban: 
a pilótázás előkészítő  munkálata megvolt, 
de a befejezést, a buzgár elzárását senki 
nem is indítványozta, a deszkák és á 
zsákhalmazok ott feküdtek kihasználatla-
nul. S hajnalban a víz áttörte az „er ős" 
vasúti töltést — „váratlanul" ... 

JúNIUS  B.  
Mirko Bošnjak nem respektálja 
a banálist. 

A Telegram legújabb száma sem hozta 
a cikket, de ma megérkezett a f őszerkesz-
tő  válaszlevele: 

„A Maga szövegének közlése nem 
jöhet számításba annál az egyszerű  
oknál fogva, hogy egyedül és kizáró-
lagosan személyes a szó teljes értel-
mében, s ilyen ,eset', sajnos, szám-

- talap van, és nem akarunk kivételt 
tenni. Más a problémákhoz való sze- 
mélyes hozzáállás, és más a személyes 
probléma, különösen ha nincsenek  ál-
talános kulturális és társadalmi di-
menziói. Hasonló esetekb ől tudom, 
hogy megfelel ő  helyen van lehetőség 
a megoldás megtalálására. Egyúttal 
biztosítom Magát, hogy nincsenek 
közlést gátló okok az. ,absztrakt hu-
manisták.' miatt". - 

Az első  dolog, ami szembeötlő  a levél-
ben, az egy klasszikus kontradikció: „egye-
dül -és kizárólagosan személyes" eset, 
melynek „nincsenek-. általános kulturális 
és társadalmi dimenziói" — amelyből 
azonban, „sajnos"- számtalan van! Hogyan 
lehet kimondottan és .csakis privát. jelen-
ség az, amelyhez, hasonló nemcsak hogy 
akad ebben az országban; hanem.számta 
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lan .van belőle? S a másik  .  furcsaság: 
ugyanaz az ember , aki tegnap .a kendő- 
zetlen és nyilvános társadalmi es kultu-
rális bírálatért szállt síkra alapjában ép-
pen erre szánt  - rovatbeharangozásánál  —   
az-most azt szuggerálja , hogy ilyen esetek-
ben valamilyen miszteriózus „megfelelő  
helyen" kell a megoldást keresni, s nem 
pedig a  •  nyilvánosság előtt. Bošnjak elv-
társ is, úgy látszik , abban a tévhitben él, 
mellyel én ezt a komikussá váló procesz-
sziózást elkezdtem : .meg lehet győződve, 
hogy nálunk az alkotmányosság és törvé- 
nyesség mindentől és mindenkitől meg-
védheti az embert . đ  nem hisz abban, 
amiről én megbizonyosodtam , ti. hogy ezt 
az „egyedül és kizárólagosan személyes" 
históriát nem lehet megoldani normális, 
törvényes úton , mégoly szorgalmas iroda-
látogatással, kérvényekkel, kérvény-ada-
lékokkal , fellebbézésekkel és egyéb mo-
tyókkal sem.  . 

De ezeknél is fontosabb kérdés számom-
ra, hogyan lehetséges , hogy Mirko Bóš-
njak az egész históriánkban éppenséggel 
semmi olyat nem lát , ami meghaladja az 
;,egyedül és kizárólagosan személyes" vo-
natkozásokat ? Ő  ne látná , amit még a 
szakszervezeti titkár is , a kilincselésünk 
kezdetén , egyből meglátott , hogy ti. „itt 
elvekről is szó van"? Pedig a java , az „el-
veket" ugyancsak érintő  szebbnél szebb 
dolgok még csak azután következtek: a 
szövetkezeti bürokrácia elleni settenkedé-
sem közben a községi is kimutatta a foga 
fehérjét . S lévén szó egy akkora mammut-
községről , mint Baranya , mindennek ne 
volnának „általános kulturális és társa-
dalmi dimenziói" is? Csakugyan lehetet-
len meglátni e látszólag tisztán személyes 
ügy mögött egy terület társadalmi arcu-
latának körvonalait , a privát eset mögött 
az általánost , a banális mögött a tragi-
kust? 

Mirko Bošnjak , úgy látszik , nem res-
pektálja a banálist. Ő  nem ismeri, s ha 
ismerné is, feltehetően nem fogadná meg 
az Aron szerelme írójának Aronnal ki-
mondatott tanácsát : „Fogadd meg, taná-
csomat : mint hivő  a kinyilatkoztatást, res-
pektáld a banálist! Ami tragikus , az baná 
lis. A tragikus minden esetben differen-
ciálatlan hétköznapi bölcsességek mani-
fesztációja . 1;ppoly kevéssé finom, mint a 
rongyos cipő  a hóban vagy a hajléktalan-
ság. A többi csak henye , csak kényes fáj-
dalom luxusa — vagy humbug. Ne higgy 
a rendkívülinek !" Márpedig én a levél-
bđl úgy látom , épp a .rendkívüli az, amit 
Mirko Bošnjak a históriánkból hiányol: 
esetünkből , szerinte , számtalan van a há-
zunk táján , annyira megszokott , annyira 
hétköznapi , annyira banális tehát, hogy 
nem érdemes kivételt tenni vele , azaz le-
közölni a róla szólö fogalmazványt ..  . 
Azt, hogy a „sajnos, számtalan " eset mind-
egyike  —  a közös jegyek mellett — egye-
di, önmagában való is, hogy minden 
eset „sajnossága" a maga mödján , sajáto-
san  `  „sajnos", mert nem valami amorf 
emberi massza, hanem számtalan egyes 
ember éli át, s hogy ,az élmény annak, 
aki átéli , sose banális , hanem mindig meg-
rendítően új, mint a világ a teremtés els ő  
napján"2$  — ezt a válaszlevél írója mintha 
nem .akarná méltányalni. rlgy l бts lik, ő  
nem osztja a Sorsdönt ő  levelek írójának 
meggyőződését : „Az emberi életben a tra-
gikum nem a rendкívüli, nem a szabályt 
megbontó kivételes tünemények közé tar-
tozik (...) a tragikum is a mindennapi-
ból, a közönségesb ől , abból nő  vagy rob-
ban ki, ami a valóságban általános, s ez 
és csak ez a talaja, a háttere, elkerüihe-
tetlen élet -, illetve haláleleme . — Ha nem 
Igy volna , a tragikus sors nem volna em-
beri . S ha nem volna emberi , nem lehetne 
más, mint látvány, kuriózum , mellyel 
szemben a kívülállók személy szerint nem 
érintett , bámész idegenek maradnának." 

Ha a nyílt levél írója mindenkor és 
mindenütt abból a feltevésb ől indul ki, 
hogy „mindenkit szenvedélyesen érdekel-
nié kell annak , amiért vagy ami ellen el-
méj,e és lndivaatai. v'iaskodn ~alk"24  —akkor 
Niels Nielsen emlegetése a Telegramnak 
írt nyílt levélben , e válasz távlatából, 
megszűnik puszta „literáris allúziónak"  

lenni, s egy öntudatlan megšejtésnek bi-
zonyul , mely most testet öltött: Mjrko 
Bošnjak válasza azt bizonyítja , hogy nem 
érdekel mindenkit az, ami ellen az én 
„kizárólagosan személyes " indulatom lá-
zad. 

Ha ez az érdektelenség , ez a „bámész 
idegen" közöny abból a módból származ-
na, ahogy a históriánkat megírtam, ak-
kor most mindennemű  hiányérzet alapta-
lan lenne; ha valami rosszul van meg- 
írva, s az írás ezért nem talál , nem ta-
lálhat rezonanciára , ennek okát egyedül 
a szerző  kifejezőerejében , .illetve erőtlen-
ségében kell keresni . Hogy ilyen vonat- 
kozásban az a szöveg csakugyan érdek- 
telen , azt most már egészen világosan 16- 
tom.  A  személyességbe -gabalyodottság, a 
személyes sérelmeken való felemelkedés 
hiánya , az objektivizálás , eltávolítás kép-
telensége egy megroggyant ember meg-
roggyant sirámává tette azokat a kíno-
san kiizzadt sorokat, s kérdés, elvárható-e, 
hogy ilyen formában bármiféle rezonan-
ciát is kiváltsanak . A lírikusi képesség, 
mely a jelen legszemélyesebb , legintimebb,, 
legkétségbeejtőbb tényeit is tárgyasítani, 
s ezzel másoknak is átélhetővé tudja ten-
ni, vagy legalább az „epikuroszi " alanyi-
publicista sajátsága , a személyesre is ob-
jektíven , felülről visszanéző  önirónia  — 
ez az , ami nálam hiányzott és hiányzik: 
minden lehúz , futkározom , gesztikulálok, 
levegő  után kapkodok tehetetlenségem 
légüres terében ; az utálatos , egyre inkább 
rám nehezedő  helyzet erősebb nálam, le-
hetetlenné teszi a fölemelkedést. 

Mirko Bašnjiak 'azonban nem az оbjk-
tivizálást , nem az írói hitelességet kéri 
tőlem számon . Leveléből egyértelműen ki-
tűnik, hogy nem a megírás módja, ha-
nem a „téma", nem az .,eset" személyes 
hangú és erőtlen megfogalmazása, hanem 
maga  a  személyes , állítólag „általános 
kulturális és társadalmi dimenziók" nél-
kuli probléma az , ami miatt a cikket nem 
tartja érdemesnek a közlésre. 

És ha csakugyan nem volna esetünk-
nek általánosabb társadalmi dimenziója? 

„Mert a történelem nem kicsinyes, nem 
szimatolgat minden részlet farka alá, a 
történelem nagy ecsetvonásokkal dolgo-
zik, dekoratívan , szélesen , szintetikus 
lendülettel. "25  

Az egyéni sors, az „általánós társadal-
mi" dimenziók nélküli egyéni sors sem-

mibe vevésének e finom krležai iróniája 
a korszellembe mar. Mint a „dekoratívan, 
szélesen , szintetikus lendülettel" dolgozó 
történelemben mindenkor, úgy ma is, e 
„civilizált" században is tömegek, ezrek 
és tízezrek hullahegye , gettók , tömegka-
tasztrófák és genocidiumok kellenek ah-
hoz, hogy az ún. emberi megmozduljon 
az emberben : az „általános társadalmi 
dimenziókhoz" szokott erkölcsi szenzibili-
tás közönyösen néz át az egyes ember, 
egyes életsors látványa fölött. Az az id ő , 
amikor rehabilitálódik  a  „banálisan" egye-
di, a minden egyes ember , minden egyéni 
sors iránt méltánylást igénylđ  kollektív 
individualizmus , az a társadalom , melyben 
uralkodóvá válik a „kis sorsok" „privát" 
tragikumával szolidarizáló , minden indi-
vidualitást általános értéknek valló gya-
korlati etika — ez az idő, ez a társadalom 
még ma is puszta fantazmagória, medd ő  
utópia , de olyan „utópia", melynek vég-
leges feladása a „történelmi fejl ődés" tel-
jes értelmetlenségének bevallását jelen-
tené. 

Nem volna-e érdemes mindezt megírni 
Mirko Bošnjaknak , most már nem a cik-
kel kapcsolatban , hanem attól elvonatkoz-
tatva , egy kimondottan vele vitába szálló 
magánlevélben? — Nem, mert közöttünk, 
levele tanúsága szerint, minden termékeny 
párbeszéd lehetetlen ; márpedig úgy vál-
tani valakivel szót , hogy ki-ki a maga;  a 
másiké mellett elsuhanó monológját mond-
ja, ezt végre be kell látnom , igazán nem 
érdemes. 
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