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KÖL ÉSZET PROTE T UTAN- 
MODERN  SWEFИ Y ONG 
A m űvészet korának a tü•kre. Ma ez falán a legkézenfekv őbb a 

gépszer ű  művészetek — a televírió, a fi4m, a dal — esetében, ame-

yek ,a nagyközönséghez szóhak, és a közízlést hivatoffak k elégíteni. 

sem csoda hát, hogy jelent ő s !kififikusok a karszer ű  elektronikus szer-

:ezetekben a m űvész. kiáejezés nagy „lehet őségé#", ám kevesbé igazi 

negn}rplvánulását látják. Ha, tegyük fel, a fogyasztók •rózsaszín-érnely-

nđs pépet kívánnak ra termelők az üzleti jó hírnév érdekében vagy 

:І emokra•t.ikus eszményképektő l vezerelve meg  is  adják azt, s ezáttal 

lehetőség kihasználatlan marad. 

Valljuk meg azonban, hogy mindennek ellenére volt .néhány ki-

smelkedő  eredmény a tőmegm űvészetek mwindegyikében, f őleg a 

íl.mben. Fontos megjegyezni, hogy •az .iIlyen k őzöпség Számára nyújtott 

ártékekлek csak elenyész ő  része vákk közkinccsé, Antonioni Nagyífá ѕ  
:imű  műve például az elmúlt év leg ikeresebb ,m űvészi" fiimjé пek 

,zámítha+ó, habár művészeti szompantbál nem nyújtott semmit sem, 

nerc a sokat ígérő  elaktгoou kus e&zközők ,hanyatlásáról és nem lénye-

ies erényeirő l szál, holott száz és száz jobb m ű  nem kapott helyet 

sgyetlen fiiI Іm•színhárban sem. Ez :tanán art jelenti, hogy a dzsesszel 

sgyütt a film •s a szépm ű vészetekhez czafllakozo+t, és hogy még ötven 

övig is várn•da kell egy fogékony közőnségie. 

Ez a tényállás. A 'kivétel, amelyet most elemezni szeretnék, épp 

szért iis egyro érdekesebb. 

Valahol hat évvel ezel ő tt az emberek, löleg egyetemi ha đ lga.tók, 

telfi.gyeltek Bob Dylanre és Joan &aezre. Különösen  Dylan  szövege 

volt merőben ereded, és úgy t ű nt, hogy éppen Amerika „új bal-

olda.lának" dühé és opf;imizmusát tükrözi. A rádióban ritkán ;lehetett 

haddíairi, de az új protest zene híre gyorsan 'erjedt az egyetem(stá'k és 

az é г  níségiek kört, úgyainnyira, hogy •nemsokára Bob Dylan lemezei 
kelendőbbe'k lettek, a ~t Frank Sing•tsíé. Abban az időben még egyet-

len tize^haf éve
- nw, 

 felii sem_ f gуе l fel a Beatlesekre. 

Később k de úÍl ‚ а  dl.iing Stones és az Anima•le együttesek 

is 	 ~  onké 	 ~ - •  v- -s .= néger bluesait énéke- 

~ikJ 	~e 	lan dadait Bea#leswtí- 

lusban dta el ő .rfyuffy St. aria Univerzális katona cím ű  s гerzeményé- 

vel Donovan kef:tet  - 	 .  ;az amerikai protest songot. A lemez- 

ismerfetők is pro 	 ~musarukra az Atlanti-óceán  mind- 

kit  padján, mkozben sokan ikőzuitészre sem vették, hogy az új 

„bеa.t" dsang szövege lassan megváltozik, és a régi, i.tjúkori szerelmi 

témákról áttér a társadalom fonákságairól 	6 16  új, élő  témákra. 

;Кiválasztoitam egy dalt, amely annak  _`  korszaknak 'a hangulatát 

ér 'kelteti. Négy-öt évvel ezel őtt Az idđk` 	toznak cím ű  Bob Dylan 

s 	eménynek nagy jelent ősége volt a 	ó szellem ű  amerikaiak 

k 	 a 	"já 	 tükörképe volt, minde- 

nült énekel+ék. 
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AZ IDŐK VÁLTÓZNAK 

A dait az idősebb nzmzedékhez szál, és köntörfalazás nélkül fudo 
más&a hozza, hogy a t!atalák egy jiobb idágot készülnk megferem-
ter ЧΡ!y  .törekvés Іkhöz az tido"sebbek is csatlakozhatrsa•k, és így helyet 
kaphatnak a győztesek -oldalán. Abban az id őben valóban úgy tű nd, 
hogy az amerikai! ifjúság forrad•ađ ma!t ii'Пdít'att. Nap pap után І lő tüntte-
tések'гő l vagy gin, sгabadság,meпetеlésekrő l I'ehetett haVbani, amelyek 
rendszer.in't sikeresen végz ődtek, és ijogokat bztosítottak a négerek-
ndk. A békemozgalomhoz egyre több ember ,csaulakozott, az egyete- 
minták .megpróbáóták el'len ő rzésü!k alá helyezni az egyetemeket, az 
új eszmék ј  гу  nykén4 terjedtek. WбПdеП  egyes győzetem növebfe a 
békéért és a szabadságért küzdők optiniirmusáL Egy-két év után 
megjött Dylentő l 'az üzent: 

Az idők válfoznak 

Jöjjetek ide, emberek, onnan, hol bolyongtok, 
és valljátok  be,  hogy a víz már a tarkófokát mossa, 
és vegyétek úgy, hogy nemsokára csontjaitok 

[átnedvesednek, 
mert ha ezt az id ő t, amelyben._ éltek, &elemes 

[megmenteni, 
kezdjetek már úszni, vagy élmer ű ltök, mint •a kövek, 
mert az id ők változnak. 

Jöjjetek, írók és krifikusok, jóslatokkal tollatokban, 
nyfssátok ki szemeitek, az alkalom nem іѕmб tиІhе tб , 
szavaitoknak szárnyat ne adjatok, mí.g a kerék forog, 
sohasem tudni, kit választ a sors, 
a most vesztő  később még nyerhet, 
mert az •idők változnak. 

Jöjjéfek, szenđ torok , polftikusok , figyeljetek rde, 
ne áóljatok az ajtóban, ne zárja:tok ki bennünket, 
mert megsérül, ki hátul marad. 
A lángoló csata 
nemsokára-megrázza otthonotok és átmegy a falakon, 
mert az •idők változnak. 

Jöjjetek, anyák és apák, az ország minden részér ő l, 
ne ellenkezzetek azzal, amit nem értetek, 
fiaitoknak, lá•nyaitoknak már nem tudtók parancsolni, 
éltetek hosszú útja egyre keskenyebb, 
tartózkodjatok az újtól, ha segíteni nem tudtok, 
mert az idők változnak. 

Meghúzták már a mezsgyét, elszorták az áakot, 
aki most lassú, később majd lehagy, 
ahogy a jelen 'is múlttá lesz kés őbb. 
A régi rendszer egyre jobban bomlik, 
aki most első , ufolsó lesz később, 
mert az idők változnak. 

A PUSZTÍTÁS SORA 

Két dolog azonrsal észrevehet ő : 1. Dylan és az !idők annyima meg- 
változtak, hogy sem a protest,  sem az оpf!'mizmus nem tartotta meg 
élefiképességét, 2. am!üt Dylan most énekгl, az már köttészert, és' ,nem 
egyszerű , ríme'kbe 'szedetd ltáirsadadim!i üzenet. Véget ért hát a'köz-. 
kedvelt protest song röи i!d élete, és migsziletett a társad!almi pesz- 
iz:i,mizmus és az egyénli е1!!degenedés költészete, :amely v:6sszame п •ő leg 
immátr há,rom éve uraGkodik a beat-гепеbеп. A bekövetkezett változás 
társada.lmi niegiindoklása sgysz еги : az uralkodó hatalom Amer`kaban 
(еа  kisebb mértékben iNagy-Brttidlai гиntiában) 'meglijédf az ellenzékt ő t, és 
durva erőszakkad válaazolt: Wattsban,  majd  New zArkban és Detroit- 
ban  is  kegyetlenül tegyiilkolták az ül ő:tüntetések6eп  bizakodó négere- 
ket. A békéért нгпсо lо  egyedem.i5tákad besorozták katonának, és ágyú- 
tö4deléklkéná  Vietnamba kü'ldfiék. A rendháborítókat kiutasították •az 
egyetemakrőd; a  jobboldaliaknak etnézték, hogy fényes nappal meg- 
gyitl'koltak 1 6 tucat нио oká!stát Détro đdban, s utána  szabadon távoztak; 
a W. E. B. (Munkások Művelődésl 1,Ntézete) du Bois  klubok  helyisé- 
geiben számtalan esetben .bombá,k robbantatk, de a rendő rség soha 
senki nem  ftardózfiatott te; a reпdőrök vérebeket, gázt és elektromos 
botokat kezdtek használnii a áüпtető•k ellen, akiket, Ira mindezt  ii  
tudták  viselni,  fé6háttra  verve  és vérbe fagyva az utcán hagylak. 

Ez a .helyzet nemzeti méretekett öltött. A 'hađadó erő k .tehetet-lenek 
voltalk  az'  ismé6lőfe,gyverek, gázok, f•amkok és gránátok hatalmával 
szemben. s.оkan :közülük :azonban,  tehetetlenségük ,telljes 6uda.tábaп ; 
ma г+s fofytat!ják a harcot, míg Iegalább ttzszer ianny!ian csak fé đre- 
vonultan figyelik a fejleményeket, és tragikus sгótlaпвsággal támogat- 

jók őkett. A -  f'atailok úgyszólván egyetlen fegyvere a tánsadal.mi 'tбnye-
zőkkel szembeat érzékenységiek, vadam бnt saját értelmiségük •maradt. 
í7sszevefve e :két erényüket, meglehet, hogy áttérésük a m űvészi ki-
fejezésmódra ellkerüњetétlen volt. Abban pedig a köztésn-ek egy 
olyan formája Гіјtik, amelyet a inyeils ero nem zúzhat szét, m бvel nem 
is érti art. Próbádjütk elátvtaant !ismét A pusztítás sorát:, és tigyetljük 
meg, mii :is tömténiik a. 'sdimbóhmok és az erőfetjes expresszion:i•rmus 
mögött. 

Mint bármely más kifej:ezéstelj вs m űvészete±, ezt a dalt is át !kell 
éreznli. Míg a krititkat magyarázauákad a :logika pózteájára húzzák, addig 
a m űvész, áki . már megjárta a poklot , mind ahogy Alien Ginsberg 
mondja, az majd ,,... újina afkossa 'a szegény emberi próza / mértékét 
és színtaxisát és еémán és / intelligensen-:és szégyent ő l remegve áll 
mosd / elő tted , bukatfa гn mégis lelКébol .gyón •va hogy / összeegyez-
fesse mindezt a gondolat / хбmusávatl meztelen és végtelen fejé-
ben ..." (Üvö'Ités A. Oiinsberg — O•rbán Ottó fordítása.) 

Mindemellett néhány észrevétel talán jobban ,megvilágítaná a dol-
gokat. A pusztítás sora jelképezheti •magát az öntvdatiot 'is, amely itt • 
valahogy patetikusan hat, mert egyedülálló és szabad. A cirkusz itt 
maga a гeálhs vasóság, 'az emberek, akik bené,pesítiik, javarészt. nyo-
morékák bizonyos érfielemben, .fiulajd'onképpen torzszülöttek: Hamu-
pipőke, a leszboszi n ő , Rómeó, laki őt szű ziesen szereti, Quasimodo, 
a magát szigorú viktorlánus szabályokhoz faxtó Qphéiia , Eins'tei : n., aki 
beleő rült a bombán való elmélkedésbe, a k иіherétt  Casanova,  a rend-
őrség és a men•táuis halottak, Ezre P:ou.nd és T. s. ELiot. A vers ha,n-
gulata ,már az első  sorokban érezhet ő , amelyek először egy bru-
táliis tettet idéznek olya п  beállításban, mintha egy .tá!jképrő l lenne 
szó, utalva az emberi érzet •mek színvorualára , azután kövekezik a kor- 



Dr. Filth világot teremt magának 
egy bőrkupában, 
a semleges nem ű  páciensei 

megkísérelték a felrobbantását. 

Ápolónőjére, egy helybeli pechesre, 

rábízta a cianidbányát, 

és a lapokat is, ahol ez áll: 

„Kegyelmezz lelkének." 

Mindannyian fütyül ő t fújnak, 

hallod-e a hangját, 

ahogy messze kihajoltál 

a pusztítás sorából. 

Az utcát egy függönnyel elkerítették, 

az ünneplésre készül ődnek; 

az operák rémképe 

egy lelkészben rejt őzik. 

Cassanovát kiskanállal etetik, 

hogy önérzete javuljon, 

aztán agyonütik önbizalommal, 

miután már szavakkal megmérgezték. 

A rémkép odakiabál a soványka lányoknak; 

„T űnjetek el, Casanovát 

most büntetik, mert ott volt 

a pusztítás során." 

Éjfélkor minden kém 

és az emberfölött ,i tömeg 

kijön és körülvesz 
mindenkit, aki többet tud náluk. 

Aztán egy gyárba viszik őket, 

ahol a szivroham-okozó gépet 

odateszik a vállukra, 

és a pet гΡóleumot 
a biztosító alkalmazottai a kastélyból hozzák, 

és figyelnek, hogy valaki el ne szökjön 

a pusztítás sorából. 

Dicsértessék Neptun, 

A Titanic haj пalba; kiúszik, 

mindenki kiabál, 

„Kivel tartasz?" 
Ezra Pound és T. S. Eliot 

a parancsnoki hídon verekednek, 
míg a calypso-énekesek nevetnek, 
és a halászok virágot fognak. 

A tenger ablakai között, 

hol a szép sell ők úsznak, 

senki sem gondol túl gyakran 

a pusztítás sorára. 

Igen, megkaptam leveled tegnap, 

épp amikor a kilincs eltört, 

és kérdezted, hogy vagyok, 

tréfálni akartál velem? 
Az embereket, kiket említesz, 

igen, ismerem, eléggé gyávák, 

átrendeztem arcukat, tudod, 

és más neveket adtam nekik. 

Most már nem tudok jól olvasni, 
ne küldjél nekem levelet többé, ne, 

míg nem jönnek 
a pusztítás sorából. 

mány (az útlevél), mely felkészült a fasizmusra (a barna szín). К i' lön-

féle csodabogarak és fél геyikerüittek sorakoznak egészen a nyolcadik 
versszakig, ahol a beteges látomás ismét feldagad kissé az els ő  négy 

sorban, hogy azonnal visszaiférj еП  Dr. Calígari dotgozószobájaba. A 
Pour'dra és Etíotra vo гratkozó rész különösen kegyetlen, azzal vádolja 
őket, hogy bejátszották maguka t az ura ;lkadó osztály k&reibe, és 
meddő  el,mefulafásokba bocsá'ikantak. A befzjez ő  versszak minфha 
megála;pítaná, hogy haszontialan minden közlemény a világ viszony-
lag jó veze:t ő `.rő l, mert még a Kennedyk es a Ne'hruk is hazugok; ő  
(B. Dytai) ezantúl már csak a becsületes leveleket olvassa el. 

A pusztítás sora 

Egyesek képeslapokat írnak az akasztásról, 
mások barnára festik az útleveleket, 

tengerészek ülnek a szépft őszalonban: 
cirkusz érkezett a városba. 

Itt jön a vak főnök, 
ballagva, kábultan, 

jobb kezét a kötéltáncos fogja, 

a bal pedig a nadrágzsebben maradt. 
A rendő rök a tömegre p'illantanak és nyugtalanok, 
menni kívánnak valahova, 

míg a hölgy és jómagam ezen az estén kinézünk 
a pusztítás sorára. 

A Hamupipőke oly megelégedett, 
„Minden madáг  ismeri a fajtáját", mosolyog, 
kezét a hátsó zsebbe téve, 

Bette Davis stílusában. 

Majd belép Rómeó; zokog, 

„Te enyém vagy, remélem", 

és valaki válaszol, „Eltévedtél, barátom, 

jobb lenne, ha távoznál 

És az egyetlen zaj, ami megmarad, 
miután a mentőkocsi elment, 
Hamupipőke seprGje 

a pusztítás során. 

A Hold most már elt ű nt, 
és a csillagok távozni készülnek, 
a jósnő  is 

beköltözött már a házba. 

Mindenki, Káin és Ábel 

meg a notr-dame-i torony ő r kivételével, 
mindenki szerelmeskedik, 
vagy esőre vár. 
Az izga!mas szamaritánus most öltözködik, 
az el őadásra készül, 
ő  is ott lesz a ma esti farsangon, 
a pusztítás során. 

Ophélia az ablak alatt áll, 
őmiatta vagyok oly ijedt: 

huszonkettedik születésnapján 
Ő  már vénlány. 

De haláláig romantikus marad, 
vasköntösben jár, 

hite a hivatása, 

élettelensége a b ű ne, 
és habár a tekintetét leszögezte 

Nóé nagy szivárványára, 
míg az idő  múlik, feskel ődik 
a pusztítás sorára. 

Rob`n Hoodnak öltözött Einstein, 

emlékeivel a dobozban, 

erre ment egy órával ezel ő tt, 

barátjával, a féltékeny szerzetessel. 

Külseje oly szemé:rmesen borzalmas volt, 

míg kicsikart egy cigarettát, 

és eltávozott, valahová a képzeletébe, 

az ábécét szavalva. 

Nem is gondolnál ránézni, 

de valamikor híres volt, 

mert elektromos heged ű n játszott 

a pusztítás során. 



A CSEND HANGJAI 

FESD FEKETÉRE 

Körüd!belüd két évvel ezedődt iigen nagy sikere volt e két dalnak, 
amely mаradékfatanul képviseli az új dalkö!ltészetet. Habár zenei szem-
pontból izga'lmasabbaik, minit Dylan, kö4tészetileg pedig kevésbé bó-
nyolultak, a világgaa szemben ugyanazt a hangulatort és ugyanazt a 
magatartást tükrözik. Akáruak A pusztítás sorában, .itt  is  észrevehet ő  
a profest mögötti pesszimizmus és a köl,t őii megérzés i гánti hajlam. 

A csend hangjai •keriili a körü'Itrást; zárásoraiban tudtunkra adja, 
hogy valamii történ k a ,;mélyebb rétegekben", hogy kevesen van-
nak tudaifában milyen megsemmisüdés fenyegeti az emberi létet, de 
hogy vajon hadija-e valaki ezt az elveszett kiáitást a neanfények 
ridegségében, vála•sz nélkiiti kérdés marad. 

A Fesd feketére cím ű  dal :nem annyira társadalmi fejtegetései, in-
kább vad szenvedé'lye és hátborzongató jelenetei n ►iatt érdemel fi-
gyelmet. A költő  kedvese meghalt, amiért ő  most mindent feketének 
lát. A borzalom a nyolcadik sarbaл  bontakozik ki: „Iv%iinf az újszülött 
baba, ez is (a halál) mindennapos", és az utolsó versszakban azt kí-
vánja, hogy ezt a bвbát is — vagy falán itt kétértelm ű ség lappagg, 
a kedvesére gondod? — tessék feketére. Egy er őteljes sorral: ,,A 

Napot is ,töröljék le az égről", az utolsó versszak valami ősforrásból 
fakadó kгrobba'nássá váti гk; az ,eóső  versszak kemény, súlyos hexame-
ter-összetétedeinеk dobpergéséhez h'aso'nlilva az utolsó .négy sor tel-
jesen féktelen, s`kodyszer ű . Ez a dal csakis szenvedélyessége folytán 
lehet pé1d'aiképe a modern .ifjúság harcának a mai vérteden, üzleties 
világ ellen. 

A társadalm4 rendszer puszta tényein kívül más okok Is ho•zzá-
járultak ahhoz, hogy a népsmerű  dalok a protestt őd a költésze•t felé 
forduljanak: 1. a .nyílt protest song érthet ő  volt az urad,kodó osztály 
számára is. Az olyan kép иisel:efek, mint Ameќkában az úzleti ügy-
közösségek és Nagy-&rit еnnli•ábaп  a áidami tu!ajdonјog, arra kény-
szerítetférk a m űsоrösszeátlifókat és demetismertető'ket, hogy kerüljék 

az ilyen zene m űsorra t űzését: em4att a protest song szerz ő i kény-

telenek vol+ak elhagyni a .rádióáldomásokat, és elvesztek a közönség 
számára, vagy pedig mandanivadój слkеt oly ravasz módon kezd#ék 
közölni, hogy kijátszották a cenzú гáA; 2. a beal-együttesek ráeszmél-
tek arra, hogy legmegért őbb közönségüket a húsz éven felúliek és 

nem .a húsz éven alulrak képezik, mllnekutána úgy érezték, hogy e 
fogékony közönség számára szabadon kíséwlefezhetnek, hisz tulaj-

daroképpen kortársközönségr ő l var, szó, amelynek a v:fágaf illet ően 

ugyaanolyanok a tapasztalatai, mirst nekik, azaz nincs korkülönbség az 
előadók és a hallgatóság körött., 3. a kábítószer,, különösen a mari-

huena és az LSĐ  nMÜndennapi kísérői az amerikai és angol fiatatság 
életének, és akáresaik a dzsessz, katalizátorként haitnak a m űvészi 
kiáe'jezésre; a kábítószerek élvezésével kapcsolatos beszámo•lák rend-
szerint egyoldalúak, miáltal teljesen lehetetlen, hogy azt az iidő sebb 

karosztály, amellyel a fiataloknak Oly kevés közös élménye van, meg-
értse. A kövefkez ő  példa i•4luszt г  lja mind a három esetet: 

A csend hangjai 

Hé, sötétség, mosolyogj, öreg barát, 

jöttem, hogy ismét beszéljek veled, 
mert egy lágyan kúszó látomás 
itthagyta magvait, míg aludtam, 
és az agyamba plántált látomás 
megmaradt 
a csend hangjában. 

Nyugtalan álmaimban egyedül kószáltam. 
Az utcák most színes kövek. 
Az utcai lámpa fényénél 

kifordítom gallérom a hidegre, ködre, 
miközben szememet vakítja a neon ragyogása. 
Igy múlt el az éjszaka, 
megérintettem a csend hangját. 

A csupasz fényben láttam 
tízezer embert, talán többet is, 
beszélnek, de semmit sem mondanak, 

hallanak, de semmit sem hallgatnak, 
soha hanggá nem váló dalokat írnak. 

és senki sem merte 
megzavarni a csend hangját. 

Bolondok, akiket még csak nem is ismerek, 

beérik a hamis ragyogással, 

hallják hozzád szóló szavaim, 

húzzák téged kérlel ő  kezeim, 

és szavaim csendes es őcsöppekkrént 

a csend kútjába 

hullatják. 

Mondd azoknak, kik eltávoztak 
a neonfényhez, amelyre vártak, 
és a jelhez, mely intelmét kiáltja: 

hallgassák még áradó szavat. 

Mert a jel tudja, hogy a próféta szavai a metró falán 
pállnak, 

és mozdulaflanul várnak, 
a csend hangjait megtörve. 
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Fesd feketére 

Láfo'k egy vörös ajtót, feketére fessék, 

soha más szín, váljon feketévé minden festék. 
Láfok sétáló lányokat, nyári гuhá.kban, 
elfordítom fejem, el ő tfem sötéfség. 

látok egy sor autót feketére festve, 

virágokat, ‚fssza nem tér ő  szerelmemet. 

Elfordított fejjel emberek oldalt néznek, 

Mint az újszülött baba, ez is mindennapos. 

Magamba tekintek, szívem megfeketül, 

látom vő rös ajtómat, feketére fessék, 

Ha elt űnök, bár nem látom a valáságot, 

nehéz nézni, ha a valóság oly fekete. 

Almaimban nem látom többé kék szemed, 

nem tudhattam el ő re, ez történik majd veled. 

Ha jól belenézek a naplementébe, tudom, 

szerelmem velem együtt bánattá válik. 

Láfok egy vörös ajtót, feketére fessék, 

soha más szín, váljon feketévé minden festék. 

Látok sétáló lányokat, nyári ruhákban, 

elfordítom fejem, el ő ttem sötétség. 

A babát is feketére fessék, 

koromfeketére, szénfeketére. 

A Napot is töröljék le az égr ő l, 

A babát, a babát , a babát is feketére fessék. 

AZ ÉLET EGY NAPJA 

Meg kell jegyezni, hogy a szerz ő  nem protest songot int a Lordok 
Házáról és az .angol hadseregr ő l, hanem egyszer űem k'. іnevetteóket. 
A dal s.zínvona•I•a olyan, hogy aibbóf esetleg csak egynéhány kamasz 
tudná kihámozni az érfelmet; a Beatles-egyliftes tuibajdanképpen nyit-
tan  ki is jelentetife, hogy csak az id ősebbeknek én.ekef, vagyis a 
húsz-harmiiпc évesekne'k. Az élef egy napja cím ű  dal  mandamivalója, 
talán inkább m` nt bármely mбs szerzeményüké, a kábít+óazerekre  Vo-
natkozik: közvetlenül a közöinségükhöz szolva, •ami valójában a f ő  
témát illet ően csak mellékkörüamény, azt mondják: „ Szeretném, ha te 
4s belépnél", amiit még azov аfosabb 'idósebb emberek  its  igy éntel-
meznek : „Szeretném, ha együttt szívnánk a man ~huanát ." E miaut a 
mondat miatt Amer '' kábain b ггtlihtoо titák :a dal rádióm ű sorna t űzését. Azon-
ban a köve:Hkez ő  dc!l, srinitén a „Pepper Ő rmester Magányos Szívek 
Klubzenekarának" et őadásábam elkerülte a cenzúra figyelmét, f ő leg 
azért, mert nem a kábltászerek erede.tér ői, hanem a kábftászerek 
okozta élményrő l szód: 

Az élet egy napja 

Ma egy hírt olvastam, öregem, 

egy boldog em ,berrő l, aki megcsinálta a szerencséjét, 

és bár a hír eléggé szomorú, 

én mégis nevettem, 

láttam a fényképet. 

Darabok ra hullott a feje az autóban, 
nem vett  észre, hogy a zöld piros lett. 
Oft állt a tömeg és bá;mul.t, 

az arcát mám látták valahol, 

a;e senki sem tudta bizonyosan, 

hs gy ő  a Lordok Házának tagja. 

Ma egy filmet láttam, öregem, 

az angol hadsereg épp megnyerte a háborút, 

egy nagy tömeg ellépett, 

de én csak néztem, 

tudtam a tartalmát. 

Szeretném, ha te .is közénk lépnél. 

Fв'lébred ,tem, és leestem az ágyról, 

áths ztam a fés ű t a hajamon, 

lebLttyog#am, majd kávét ittam, 

felné"tem, és észrevettem, hogy elkéstem. 
Megta і .álta'm a kabátom, kaptam a kalapom, 

pillanatL- k alatt buszt találtam. 

Felbakta t.tam, beszívtam az adagom, 

valaki be`zélt, én álomba merültem. 

Ma egy hírt olvastam, öregem, 
négyezer 'lyuk Blladkburnben, Lancashire -bam 
és habár a lyukak etéggé kicsik, 

végig ikeieft számolni őket, 

de most legalább 'tudják, hány lyukkal lehet kitölteni az 

[Albert Halit. 

Szeretném, ha te is közénk lépnél. 

LUCY A SZIVÁRVÁNY DEREKÁN 

A Beatlesek egy nevetséges mesét ,tatáltaik ki a saj!tó számára —
emit az el is h'Itt —, hogy a dall címe (Lucy a Szivárvá.ny Derekán) 
nem a kábítószer anagmarmája. Mégiis nytivánvadó, hogy a fisom 
szúrroallizmus mögött egy LSD-'vel ikapcso 'laitos.élmény leírass rеjtorik~ 

Meg kell jegyezni azt !is, hogy a Beatlesek, ugyanúgy, mint sok más 
együttes, nem tartják szükségesnek a rímek ihaszn кífatát, a népszer ű  
daio ,knak ezt a hagyományos eszközét. A pillanatnyi divat most már 
nem korlátozza a d•ad 6e іóépitéséf; teljes erövet a Ј épzeletfre, a fer-
mészetes rlmusra, az asszionámer а, az ali:iterációra vagy a kétér•t еlmű -
ségne támaszkodhat, ahogy az éppen .megfelel a költ őnek, ‚i п . zene-
szerző nek . A Lucy a Szivárvány Derekán ets ősorban képzeletszer ű  
did, habár nagyfоlkú allüiterádiát is allika !Imaz. Ezzel szemben a követ-
kező  Beatles -dal valójában ,próza költemény , meghat •ároratóan sor-
végződésekkel, rímek nélkül és m еglehetősen beszédszerű  ritmus;sad; 

poéfikája a benne rejlő  eszméikbő i fakad, azok megvilágífásábóil és a 
téma rendkívül hatásos kétértelm űségébő l rnindkéf versszak befejező  
sorában. 

Lucy a szivárvány derekán 

Képzeld  el  magad egy csónakban, folyón, 

mandarinfákkal és lekváros egekkel, 

valaki hív, te válaszolsz lassan, 

a kaleidoszkóp-szem ű  lány. 

Celofán virágok, sárgák és zöldek, 

oly magasan a fejed fölött. 

Ha .a napfény-szem ű  lányt keresed, 

ő  már elment. 
Lucy a szivárvány derekán. 

Követed a szökőkút melletti hídig, 

ahol a hintaló emberek mardipánt ,rágnak, 
mindeinki mosolyog, míg ellebbensz a virágok mellett, 

melyek oly hihetetlenül magasak. 

Újságpapír taxik a parton, 

elvisznek majd valahová. 

Hátraülsz, fejed a felh őkben, 

s már 'itt sem vagy. 

Lucy a szivárvány derekán. 

Képzeld el magad vonalban, egy állomáson, 
plasztikus hordárokikal , tükrös nyakkendővel, 
hirtelen valaki felbukkan a forgóajtónál, 

a kaleidoszkóp-szem ű  lány. 

Lucy a szivárvány derekán. 

AZ ÉJSZAKA VÉGE 

A dohköltészet ,egy része a klasszikus költészetb ől ered. Ugy lát-
szik, a szerz ők nem sokat haiboznalk, .hogy fel 'hasгnátijákne a múlt 
korszakok iroda 'Imi anyagát, ha annak j в ieinfőisége van 'a máma vonat-
kozólag. Ennélfogva ez az új költészet s гánfszándékka д  a „hagyomá-
nyakon belül" marad. Has•ordítsisk össze ,pl. Wid fiaim Blake Jóslatok a 
szűziességhez cim ű  versének következ ő  részét: 

Minden percben 
a The Doors együittes változafiával: 

Menj az úton az éjszaka végéig .. . 
Hasonló pé'Ida a Fehér nyúl cím ű  dal  is,  a The Jefferson Airpla•ne 

együttes szerzeménye, melynek anyagis Lewis  Carol'I Alice a mese-
országban cim ű  meséjébő l szбrmariik. 

A FEHÉR NYÚL 

A Кülönáé 'le beat-zene stíhцvak közül a San Fran •ciscó-.i hang (the 
San Frandisco sound) az — egyliik legiismertebb m űvelője a The 
Jetfersiom Aiiiplan'e együttes —, amely Jeginká'bb a tánc felé ori.ntá-
lódioft, és tudatosan emlegeti a kábltós,zeréket. Majd minden szerze-
ményükben fellelihető , ha más nem, valamii közvetett célzás a kábító-
szerekre ; álfalában ez egy kissé unia 'Imas, de A fehér nyúl esetében a 
két féma össze'kötése, egyilk .irodailmi, a másik korszem ű , de mind a 
kefitő  fantasztikus, léfreihozza .az „ utcaköltészet" egy szerencsés vál-
tozatát. A dat h ősei, a nyúl, a hernyó, Alice, a fehér lovag, a vörös 
királynő  és a hörcsög, Lewiüs Ga•roll meséjéb ő l szármainaik, akárcsak 
a helyzetek is. Azonban a pliluila, a vizlpipa és a gomba ,, habár az 
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Alice a  meseországban cím ű  mesébő l иađók, a гkábitószerekme is vo- 

mra•fkoгnak.  Alice  mevébén megvan a LSD еtső  ikét +betűje, mfg a 
befejező  figyelmezfetés: „Fe1 a feJjjél", a ká itósze;re!k 6ankadaflam 
élvezésкre чо nafkozilk. A „Fel a  fejjel" és a saikktábta 6og+ikája a 
másodii!k  versszakban egy kábídószerekkel kapcsolatos éLményt, de 
ugyanakkor  AlIke kalandjatt  is lekjta . A kéfértelm űség  annyira  általá-
nos, hogy nem tehetne bebiшo+nyífani, mis+zeninrt a dal :kábítószere'kr ő l 

szó'1, ,pedig úgy  van.  
A soron kövedlkező  dal  az aka annak, hogy err ő l a dadkö66észetrő l 

— ahogyan еп  etneveztem — Irok. Néhány. ,hána+ppad ez е lőrtd egy ba- 
rádo:m elhoгfa és kölcsönadta nekem az eg~ik új amenilkad együttвs 
Iвmezét . E különös  dal  hadllgatása  annyira  fedüшgadoffi, hogy élménye-  
mef meg akartam osztani иadakived, nиimt mindfg is, ha egy-egy ren.d- 
kfvül ј о  versre bukkanok, más szó иal a  legjobb bort farfogartfa +m 

legu гtoljára.. 

az éjszaka vége 

Menj az úfan az éjszaka végéig, 

ufazzál a vli!lágos éjfékig: 
áldott terek, fényes terek. 
Valakinek az élet szép öröm, 
másnak pedig sötét börtön. 

A fehér nyúl 

Egy píluláfб l nagyobb leszel, 
egy pflulától kisebb leszel, 
és +azoktól, melyeket anyád ad, 
olyan maradsz, mint voltál. 
Akkor kérdezd meg Alice-f, miért három méter magas. 
Ha szaladsz a nyilak •után, 
és tudod, hogy :niajd elesel, 
mert a vízipipát szívó hernyó 
utánad kiáltott, 
hívd A•lice-d majd, ha már kicsi lesz. 

Ha az ember a s'akkt бblán 

feláll, és utat mutat neked, 
és te épp valami gombát ettél, 
és a fejed el akar szállni, ó, 
kérdezd Alice-t, ő  tud atiбl. 

Mikor már a (logika és az a+rángok halkan elhunynak, 
és a fehér király visszafelé beszél, 
és a vörös királynő  a fején áll 
ne felejtsd el az egér szavait: 
„Fel a fejjel, 
fel a fejjel." 

VÉGE 

A vers Am.eri+káró! szól, pontosabban Kaliforniáról. Els őnek az 
döbbenteft meg, hogy m1rsnytme hasonlít W. B. Yeafs verseire és 
álrtalába+n az fr irodalomra: a Nyugalttal való tökéletes asszooiácf:ák, a 
Pírizmus és az erős szen•vedély kombináoiája, a túiderhelrt szimbólumok 
és a többrétű  értelem. A különös hangulat és a Nyugatra vonatkozó 
(Kakforn$ia) szimbolizmus a The Doors egyliftes megfogalmazásában 
teljesen új az amer:ilkali irodalomban, mert az amennkari m'idollógi бba,n a 
Nyugat fogalma mindiig úgy szerepelt, mind az er ő , a nagyság és a 
kalandok színhelye, idlertve ,mint  a .hadáron lev ő  tünemény, mint Szi-
bénfa a szovjet +irodalomba+n. A The Doors együttes — einev еzését 
Afdous Huxley Doors of Percepcion cim ű  regénye után kapta — fel-
ismeri a modern hadár utáni és az új határ utánii va'láságot most, a 
J oh nso n-korsza+kban: 

,,... kicsaltam a szőrteden vadkant Nyugatról ..." Mint Beckett 
Lucky nev ű  alakja., ak іIs látták „az eprezőt, az evezőit, az evezőt, az 
evező t Connemarába+n" (Connemara kország nyugati részén van). 

Elsđ  versszak. A „végé ` sok mindent jelent: a világrész végét, 
egy barátság végért, az utazás végét, a mítosz végét. A „szépséges 
barát", akihez a költő  szavain ínfézf, feltéfelezeft barát , az elbeszé-
lővel vándiorol, a közönséggel vagy mivelink, és legvadószín ű+bb, 
hogy maga Amedika. Az „addiigi tervek": Amerika átma a szabadság-
ról, az egyenloбségгбl, mind üres beszéddé váltak. A „Minden, ami 
létez k" !ismét a kontinens fiztkaf megs +em:n*sülésére utal ,, meg arra 
fia, amii szimbokkusan „léfezlik". A ,;Nincs biztonság, megilepetés" arra 
vonat!kozük, amii a végén tödténilk: nagy energia..féds еaiba:dulás, az 
óceán, +amely nem tart megtвpetésit, eilönti a láthatárt, és nincs biz-
fonság,  mint  ahogy i+smét Yéats mondja: 

Szo.morú szelek jaj!ongnaik a h б:orgó ,tengeren... 
(Deso'late winds thai cry iover  the  wandedimg sea) 

„ Soharsem f бzek többé szemedbe", mert meg kell fagadinI!e az 
amerrika !i társada 'lmat. Ilyen kulturális öngyillkosságba :n mindent el kell 
hagyni. A szomorúság és +nem a dü!h adja meg a haingullaf f ő  tó-
nusát, mert végs ő  fokon egy szép á'lo.m гбd és egy szgp országról  

kelt lemondani, még ha romlott is. Az óceán — .a negyedik és az 
ötödiilk versszakban k гfejteft szf,mbollika szeri6nt —,  mint  mindig, az 
élet forrását j е lképezi, amelyhez +mindennek :vissza kelt férnie. 

Második versszak — Az öngyilkosság túlsó #etén a szabadság, in-
nenső  felén az elképzeliheteflen, a dehet őségekked szembeni ellentétek, 
agyuk népnek szüksége van a másikra, amely megmufathatná neki, ho-
gyan keld élnf, de mindez oly reméinyte 'heninek látszik. 

To such a piitoh of fol ly I am brou:ght ... 

Harmadik versszak — A téboly fébodyt lehel. A virágok gyerme-
ke «itppies) nyugatra vándonolna!k, vetótt'an é•Ivezetek után: Katidor-
n+iá'bam nyáron sohasem esik az es ő . 

And lonely and  longing  for Nfamh, I ,shivered .. 	. 
Negyedik versszak — A búskomoir linizmus lidt megszakad és +1ro- 

nikus szimbolizmus •váiltja fed. „A város peremén vár a veszély" két 
dolgot jelent: el őször ;s ez egy sablon a régi, másodrangú •hollywoodi 
ft+lmeakbő l , amely itt most iirorsikusan a helyre és a színvonaitna utat, 
másodsorban .pedig a КО lубгosiakra vonatkozik, amelyek Kаlli,fomniбban 
épírtés:zefideg teljesen egyformák, olyan emberek Lakják őket, akik-
nek ízd•ése és gond.o•likodása • is  egyforma; ezek a kü!I+vánosok százötven 
kilométerre .is elnyúlnak Los Angelesf őa minden •irá•,nyba (természete-
sen nyugat kivételévé!). A „Nyergeld meg a Királyok Ut бf" srindén 
irónia . A Kisályak Ifja (King's H 'ighway) •ugyanis az ősi ESI Cami+no 
Rel, amelyet még a Spanyol konikvásztádo!rok épídette.k föbb nwint 
háromszáz évvel ezel ő tt. Most ezt :az utat is ha+sonló •küdvárosak s•ze-
gélyezik. A harmadik sor arra eteldkeztei benniinket, hogy a dolgok 
rendre •megválfozfak, amióta az aran láz odacs ődítette az ameri+ka;a+k 
első  nagy hullámát 1849-ben. Az t гбni•a mеgisimétlo"dlik: ha ez az, 
amit keresel , gyere iNyugatra . A szimbolika .ezek :uifán valóban • bonyo-
lult lesz. A műút (először  mint El  Ca.m!iп•o Real, azután a 66. útvonal, 
késoбbb Kaliforniai autóút, majd ,napjainkban , fegalбbb'is egy része, a 
híres hodlywoodli Napttemenfe sugárút) kigyává változik. A m ű út. 
képzete az ötödikt ő l a klidencedik sadfg folydatádiiik: végighajt a Nap-
lemente sugárúton (a kígyó), .majd a hegyek között kanyarog a Csen-
des-óceániig .(az ős!i tó), az út hét médöld hio ѕszú, :régti; de k:kövezett 
(a bőre hideg). Az emhfeft öt sor •másoditk és harnsadiik ér'Lelmezése 
a szexuáLis szimbolizmusban  van:  gyere Nyugatra és a.) megbuze гбd-
n.aik, b.) mértékfelen szexben !lesz részed (a kígyó), iilletve a.) vagy 
megdöglesz , ba vagy rengetegszer kfalég&kz (az ősi tó); .nemi éfeted 

fá,jdallmas, b.) gyönyörtelijes lesz (a mérfö'l.ded hüve+lyeikn вk é.+:гd, 
hét h velyk egyenlő  18 cm), ez egy a.) ősli és ,halá,los művészеt, 

egy taipaisztalt szeret ő, aki rád vár. A két szexuállis téma el:len-
téfbe hozza a valóságot a.) :a •míhossza :l, b.) Hollywooddal . Az „ő si 
tó asira szolgád, hogy eszünkbe juttassa a tengem vénségét, mfnd-
annyi:Lsnkra ki.terjed ő  apaságát, amint visseatartunk hozzá Nyugaton. 
A tóba folyó +kígyó szi.mbófumána .k kiemetésével nemcsak a férfii és a 
nő  közf törfénő  közősüdés lei+kfatásáгбl vaj szó, hanem a •magömlés-
ről .is, amit a tenger jelképez. Tehát a tenger szütii a kfgyót és a 
kígyó a tengert. 

Ötödik versszak — A sablon +ismétlése az els ő  sorokban éppen az 
etlenkezőj•ét jelenti. Az előző  vensszaiktál eltérően a „Nyugat" ifit a 
világ polii+tikali felosztásának úényébe!n van bemutatva, azzal a hozzá-
fűzéssel, hogy Kalíifonnia tud'ajdonképpen Amerika +Nyugatja. A h ar-
madik sor továbbfűzi .a kéfértetLm űaéget: vajon „a f&bbi" az el őző  
versszak másodlik vagy harmadik sz ővеgértelmezése? A „kék busz" 
vallószfn űileg a vers legellbűvölő'bb képzеfe, összeköti a két vers- 
szakot , és összegezi a 4-5. versszalkban érezhet ő  hangutatoit. Mint 
„az ösi fő", a „kék 'bizz" + is  •ekősoi'ba,n az áceánnall van kapasol аf-
bam, de az idevágó tényezők má+s felosztásával. Ahogy a hetedik 
versszakbál kit űnik, a busz hátsó része Kalifornia, az eleje ;pedig 
vados:zénű!leg a Közel-Kelet — ha az egészet anatómiai szempondból 
nézzük, akkor a „Legjobb a Nyugati" ,jetiszó iróniája még fokozódik. 
A tenger éppúgy vonz, imint azel őtt, +mint  +az őгLiIt, éhhaijhászó •ro-
hanás K а lido.rniában,  mint  az él'et torozása, vagy nsfnt a halál ,kívánása. 
A„kétk busz” másik éntefinezése tánsad'almti jeóleg ű  és bevezetőül szol-

gá'I a hatodik versszakhoz : .Amerikában a rendő rség kék busszal 
szállétjе  a rabokat. A zárósarban valami bizonytalan féleterc érezhet ő  
az :i+smere Иlennel szemben. 

Hatodik versszak — E :rész el őadási módja közelebb áll a be- 
szélhez,  mint  az énekhez. Feléipítésélban ez a legprózaibb, de' ér- 
zélrmri+leg a lege.rő telljesеbb. Nagyon nehéz beszéóni róla, mert itt van 
a csirája az amerikai érzéskomplexumnak, ami úgy d űгSirk, a tёmeg-
g ујіtlikosѕбgokbа n 'kulmi:nбl, vagy jut nyilvános rkitejezéare. Nem azt 
alkainom mondani , .hogy csak a Ri cha rd Sipвakek meg a Chiarlie Sfarr.:-
weafhereik .(ez a :kett ő  messzemenőleg +a hegismertebb tőmeggyi+lko s) 
a bűnösek, hanem a Lyndon Jo#nsomoik is, de lehet, hogy mind-
annyian. A harmadik somba+n szereplő  mellszobor Tliibetiius császár •ec)y 
régi galéoiában megtailá!lt meldazab гбгa vonatkozik, amelyről azt ál'l i!-
ják, hogy a megszótailásiig hason!  If  Lyndon Baines Joh.nson!ra. 

Hetedik versszak — Az utorlsó Nyugatra hívó mokás szöveg utáan 
teljes felbomlás következílk. A ,;kék argonauta" nemcsak a göгё  g 
mítoszra vonatkozik , hanem a valamikor szintén „amgonaiu :táknaik" ne-
vezett 49-es, el's ő  kadriforniaf arran убsókra šs; ezzel eiuo.mázza fel e 
valóban mítoszszer ű  költemény :történelmi (keretét és egészíti ki a 
,megviselt jelenetek" hátterét. 

A versszak kedteválaszfott hangképzéseit egy elég hosszú zenei 
közjáték követi, amely a vad niva đgásig emelkedik, „öl+j" telkiált ~ s;ok-
kel hatványozva, m! nf Wíilliiam GatdCng Lord of the Flies cím ű  m űvé-
nek befejező  részében•, azonban itt az irodalmi vonatlkozáso і'i !túl 
Amerika vietnami és emberbaráti magatartásáról van szó. 

Nyolcadik versszak — Visszatérés a kezdet ($rali szomorúsiágához. 
Tüsztázatla+n marad a kérdés, hogy vajon csakugyan egy vљdб sбgos 
kulitu гrá'lüs vagy pszichikai örngyli;lkoss бg;gal foglalkozik-e,  de? 

 ez a vége, s Igy Amerika sohasem tudja meg az .igazságot 
és a szépséget, amit  6  Iát. 
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Vége 

Ez a vége, szépséges barátom, 

ez a vége, egyetlen barátom. 

Vége 
eddigi terveinknek. Vége 

mindennek, ami létezik. Vége. 
Nincs biztonság, meglepetés. Vége. 

Sohasem nézek többé szemedbe. 

El tudod-e képzelni, mi lesz, 

oly határtalan és szabad minden, 

kétségbeesetten nyúlni 

valami idegen kéz után, 

ebben a kétségbeesett országban. 

Elveszni a fájdalom római vadságában, 

ahol minden gyermek tébolyultan, 

minden gyermek tébolyultan 
a nyári es ő t várja. 

A város peremén vár a veszély; 

nyergeld meg a Királyok Útját. 

Kínos jelenetek az aranybányákban: 

nyergelj nyugat felé, babám. 

Nyergeld meg a kígyót Hajszold 

a kígyót, a tóig. Az ősi fáig. 

A kígyó hosszú. Hét mérföldnyi. 

Nyergeld meg a kígyót. Öreg, 

és b&e hideg. 

Legjobb a Nyugat, 

Legjobb a Nyugat, 

Jöjj, és a többi a miénk. 

A kék busz vár ránk. 
A kék busz vár ránk. 
Sofő r, merre megyünk? 

A gyilkos hajnalban ébredt, 

felhúzta a csumát. 
Egy álarcot kivett a régi kellé'ktárból, 
majd végigment a nagy termen, 

's belépett a szobába, ahol a húga élt. És akkor 

meglátogatta a bátyját. Еs akkor 

végigment a nagy termen, 

s odaért egy ajtóhoz, 

majd benézett: 

Apám — Igen, fiam —, meg akarlak ötni, 

Anyám, meg akarlak .. . 

Gyere, babám, ragadjuk meg az alkalmat, 

Gyere, babám, ragadjuk meg az alkalmat, 

Gyere, babám, ragadtjuk meg az alkalmat, és 

találkozzunk a kék busz túlsó végén. 

Nem. A kék argonauta. A kék busz. Nem. 

Gyere, ó! 

(О lj, ölj, ölj, ölj, ölj.) 

Ez a vége, szépséges barátom. 

Ez a vége, egyetlen barátom. Vége. 

Fáj megadni szabadságod, 

mert sohasem leszel olyan,  mint  én. 

Vége a nevetésnek és hazugságnak. 
Vége a halálba hívó éjszakának. 

Ez a vége. 

7 
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VÉG EL LÁSZLÓ дz 
ÉDENTŐL 
BALRA 
(Utószó Domonkos István és Tolnai Ottó 

VALÓBAN MI LESZ VELÜNK? 

cím ű  közös verseskötetéhez) 

~Ietüniket nagymérpékben  olyan tényelk is megha- 
tározzálk, amelyekért +nem vagyunk  !bűпöse!k. Тгик lјик  
azon!ban, 'hogy a t&rtéпdlem gilolbállis Pté'lete nem ment- 
het fel +bennün'ket. Lényegёben mi is bűnösdk leszQlnk. 
Ha maijd ikaruп král szóilinalk, 'Iegá е llj'e!b!b !lapszé!fi jegyze- 
teklben peszndk emdípést ártatlanságunk á1. S az  Ilyen ár- 
taltilan+ság ина+latas. iNem  vagyun!k fdlel őіsek azért, hogy 
egy да!b:darúgó egyefilein atáírása те1'Jeft egy bányász 
egész é6ete mwnikája тајдпет  csekélység, nem va- 
gywrúk poldlősek a тгип!kané111kü6iekér!t, az igazságtatan- 
ságokért, a gomlba mádra 'szaporodó Iko!Id!usokéNt, a 

Ranikaиќ-esetért. iDe  az  ember  :végső  fokon  azért +i's 

feddl, атгг !t nem teft +meg,  és i+1у  imó.dan a fenfiek léáe- 
zése •1d11k1i1ismerefeim s:zá+mára lkrízisrt jeilent, 1d11k'i'ismere-  
tem hábonog, s ditől nem mendkС lihetdk; :miиda гnny!ia:n 
bű!nfudaltolt hordunk magunkban,  b&  ártat!lanok va- 
gyunik. 

De !kindk is okoz gondot a  ігоіѕѕz lelkiismeret? 
иуу  érzem, Ikanunikbam iбéte~ i!k egy glabálils konszo- 

t@dáCíó, amellyndk az a cé'llja, hogy 1lega гlább az ártat-
lanság tátsza'tđt Imeg&iilz ;ze, ,hogy ne lkeri~ljö•п  sor arra 
a  іѕоґѕd ёіntё  гmeg гhölkkenésre, amely szerinp 2n!inda:nnyian 
bűnösdk vagyu&. 

Enndk a  lá.szatkdlitésmek a !legtаbb eszközei a 

tények, a ténydk úgynevezept ikényszerftő , ob!jeJktív 
ereje. A tények a stalfu!s quo !renldőrdi. A!ténydktőil sо- 
hasem várhafiunik döin+táslt, a +ténydk &nmag!ulkbaи  so-
hasem  tartal гmazinalk farraldailm!i g ,and!alatoif,  nincs  a 
v ilágon egyelfllenegy +tény sem,  amity  &nmag.á!t alkarná 
fе l иг6ти !1ni, h:ilsz fényege qppen vá!1ltaztaithapa!flanságá- 
ban  rejlik.  A 1k&г&п!séges valláság azt a fdladaito!t ,rája a 

tényekre, hogy .haitáгЗt  szabjanak  a #arráda~m,i gondol- 
kodási7ak, jázanságra és +megfontolásra !i+nfsélk az em-
bert;  a tények 9oijallli!tásit Iköveifdlп eik ;meg іt&ІП k !m n- 
denü!ft és minden +iidőlben. A +k&г&n+séges lépezés 
téчnydi+vel szemlbeni 9dja11 1 iitás az ind гiv+üduum teljes bu- 
kása, a:legsz&nny ű 'b'b és degcsúfalbb,  amit  it  tudunk 
képzeбni, mert  az  ember nem a. saiját +1d11ki és ,in!te1!1dk- 
fuá6i іs +stnulktиrájáp  teszi іmоіьі lІІ , hanem a ténydk erdjé -  
bő l alkar dinamikus sfinu!ktúrá гt emdбnli. Ez azt jelenti, 
hogy az emlber м illága Ikieitlen lesz, lelllke dlasenevésze- 
sed г i+k  is  immúniissá váli+k іm иіnїdеnіnёі  szemben, ami több 
a héplk&znap:i létezés+nél, s őt memihogy ümmwnissá vá6ük, 
hanem neve!tségesndk és пéha.-né!ha ,gy ű!löletesnek is 

tarlja azf a ‚4ёььеі ". A Ihéllköznalpi va гlósá,gпak más- 

miillyen ídíszdkre vain szülksége, a tárgyalk fdllha+lmozá- 

sára, a  gazdag е lер  tгnyёre, ha!tásáma  stb.  Ugyamakikor 
tan сл i  vagyunk annak  a lтajszđnak is, amely  ezt az е}letet 
meg alkamja peremteni. Az anyagi javak hallimazása szinte 
vallllásas buzg alommal foilyilk, a „gazdagodjlunik, гигагт " 
jellszó pedig érfhet&vé tett im+i+nden esziközt és minden 
сд 1!t. 

/vbi+пdez azonban  csak objeiktív р&rténet lenne szá- 
munikra, ha ezzel párhuza гmosaп  és részben enndk rea'k- 
ciójalként  nem szütleteft volna meg egy egészen 
másfa!j!ta vi'lágérzés, a'korszer ű , az иј  romantika  feno- 
mérиje, amelynek romantikus je111ege арреп  abban  van, 
hogy romantika u'tán vágуalkozi+k. Persze тет  hotmi 
пaftalinszagú romantikára hbvljdk  fit lift  a ,tigyelmet. 
Abbot volt elég  eddig iis, teháit egyálita д án nem ‚j 
száimunikra, •eflllenikezőíleg, tellljesen ;lejáraifoitt múlfba 
пéгő  ro,man!fi!kus gesztusával,  amity szerint a„háború- 
ban minda n nyian egyformák volífunik . . ." :Ez a roman- 
fika •még nem szшnit ,meg, de nagy &r&mün гkre megsz ű - 
nő félibeп  van, +mert  a гrégi eszméikeit nem tudta aikfuali- 
zálni. 5 az emlber változilk, még akkor is, ha a legna- 
gyo!bb cé1ró11 van szó. S ő t, azt is mondihalHjulk, hogy ez 
a régi  romantika elasztilkusan kompromisszumot tud 
köifiп:i az иј , a po~iltüvista világérzéssel, ha az .W  roman- 
fli+ka гideálja!iva'1 'keal szembeszegü: п ie. A .régi rama п!t;lka 
ideálja+iit ez a  pozitivista szellem is elfogadta,  di annyira 
ehfaiszfitolfta rtő6iдnik, mint nem funikcionáll+isap, 'hogy nem 
1átlj гuk ;már és nem is +lálfhaitj1uik, ment  csak иnnepnapokra 
rezervádltálk őlkep, amikor  a гrílbws izébeи  Ikill meg•für- 
defni a  szikkadt  1e11kdke't, amiikor  a tányeknek m гisz+fikus 
há!fteret  kell :bizitosfitan+i. 

Lё llkünik  olyan vлlágra vágyádi!k,  ahol  :még nem 
rendezett  minden,  ahol  az egyén dényegesen szaba-
dabb  a tényelkkeil  szemben és ahol az ü+nnep- és 
hédik&znaipok k&zölNt nem ennyire е!1es és vnesltenséges 
a határ.  Vagyis akttualiz&lni szeretnénik a forradalmi 
ideállt, aminek énte6mélben a huimáinus fejil őidés a hét- 
k&дпаро lк  гkérdése, s a  forradalmi  ideál a :hétköznapok- 
baи  is aninyira ijelenvalló, hogy minden té!nyt a ,magunk-
ban hordott eszme irány űthap. 5 ami a  legfontosabb: 
részleftevékeпységünik ne mondjon ellenit az egyetlen 
megtenmélkeny6tő  cédna!k, szemédyes gyakorlafun'k esz- 
ményeinik szed+lетеbеп  fo rganjoin! Н 'sz 'héí ,cöznapjamn- 
kat már régen szétfeszíteftélk és köz&nséges ronccsá 
tettek az eszménydk és a  gyakorlat lközö!fti e'llen+fmon- 
dások. Sokszor olyam feladatok elvégzésére ;k'enysze- 
rOl!tem, amelyek még az affidiál гis forradalm+i гideállal f 
is szöge гs d111enfétben álltaik, és +m:iindezt e farradalm? 
i'deáil nevében a!kamtáík  igazolni.  Le  kellett гsüibnörn oly n  
emberek e!lő+ft  is  a szemem,  akik  sárral ,gyailázták,  pc ca 
фi+parták !1eg1be6sdьb eszményeimet  is. Mint  egy félel- 
mefes sza+ka+délk szétén, úgy széde'legtern a  cinizmus 
dlő!tt. МгМн  ha a gyalkorlalt és az eszme elilenitéte egy 
befep&rő •д&ft rendszent hoz гlétre, akkor :születik meg a 
ć imizm!us. S ez a Iközömlbös  cinizmus, azt hliszeán, gene- 
rádiám számára sokszor jelentette azt a végleges 
szakadбk•ot,  ahol  az emlbeстfi д 'éldk ki'k&tölft. Gondolljunik 
csak az „alka,dámiai iprosfi+túdiára",  amity  nem mást 
rej't magában,  runt  azt a keserves гtényt, +hogy +jöveпгdő- 
beli akadémia+i ipollgára!ín!k, j&vend őibehi értdllmliségünik 
egy része abból 61,  hogy pes;ét пilyan ет :bгтегкпе !' с  ad-
ja  el., akliknek  nincs iáko!lája, mondjuk,  a  jobb életért, 
a +kamrierént, vagy е1р!реп  a  puszta megél'hetés бNt. Vađó- 
szún ű , hegy ,a test árulba pocsátását,  amely, rnt az 
újságok :báifratьb hangú riporfjali údják, egyre :t&mege- 
sebb, megelőzli egy ilelki ipras!fitfú сió, amelynek az 
alapja az érte І l!т+:iségielk eseitélbe+n csakCs a ć nizm.ј s 'ehet, 
$  nem a гprimitivizmus. De д'á!t гham generádiám degjabb- 
jai ,közüll is t&bbdket végeláthartaifila гn komproimisszumba 
süдllyedni, a sziiikségszer űség, a vain fénydk a  darab 
fehér гк'enyér nevé!ben. 

Az vij ramainifilka vágyódásánalk,  amelyet szellemi 
térségйnikhen ‚ijabban érzek,  is legszem е :}ипо+b:осп  
ezekben a versdkben dáltolk, az lenne a céllja, hogy 
a :forra;da.lmi  ember újra megiterem,tse az egységet &n- 

magávall, ilegallálbb azt a im!nnümáluüsa+t,  amit  a гpozái гlliv!i гsра  
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életérzés szétosupál-t. S ta!1 ап  ez игпгпе  közelebb 
bennüiniket a marxi forradalmi logika іmеgvаібѕ f&ѕ kоz 
is a személlyes életben. Ment •azt hiszem, Lalkáц  
György  !nagyon !ponfosan fejezfe ki magát, amikor 
meg!jёgyezte, ,hagy: „Marx valáságfagadma ,nem esilk 
őssze."a tény!egesén adoltt, a véleflennel, az esetle- 
gessel 'te11'ífett ;köz ёnséges vallóзág fagaiVmávall." A 
roman+ikus rvágyóгdás dényege teháit az, hagy az i.nd!i- 
viduum sayát  forradalmi  1ag'ükájáva felü гlmúlhja a„témy- 
1"egesen adóltt", Iköz őпséges vadóságoá. 

Tevedés leLnne агап 'ban azt нггипгг , hogy ez a szán- 
dék ártal'1'anu'1  Fm egvalásulhat. KorunlkbaFn sosem érez- 
tem azt az ántatlanságot. Az élet т!indunifallan b űmibe 
és ;kam р romisszumolklba alkar lkényszerffeni be іninünket. 
Az - ártatlámság ezént +т 'erő  гki!ta!á'lás  lenne. Hisz  a 
szándék  egyik  szükségsze:r ű  mo.zzanalta, hagy ,meg 
alkar vallós.ulni, máski'rlönben megmaradna a„szép" és 
„é1'vezhető "  romantikus  ábránd aseпevész ґѕ z иП І јбП . 
Mi;n:din forradalom romantikus. E száиdélk is ерреп  
azért 'romantiiku's, imert meg alkar va!lóгsu6n гi, +meg akar 
menekülni e:mélelti ".ijellegétő!I, éled alkar  Iln ini, és ,nem 
annak  árnya. De nem élümik olyarn 'id őlket, am гilkor a 
megvalósí!tás гfsz Іa maradhat. Nem élünk olyan  .időlket: 
ez azt jelenti, hogy  a  széPlemi harc, ellentétben a  fegy-
veres  forradalommal, inemcsaik a vagy~vagy szi!tuádiákah 
ismeri, 'bánmennyi!re is szeretné  csak azokat  i+smemn!i. S 
a fegyverés  forradalom  legfő!bb momgaltó ereje ерреп  
az, hogy a  harcosok  ideállja már hdlп a!р  meg fog va'1о- 
su6n!i; biz tosan  holnap.  ". .Ha az  iidea +nem e így  lenini  
időz'í!fve, akkor a !harcos'  ikezében  nehezen  süd!ne el a 
fegyver. Az éle!fét fe!lál!dazó emlbennek п~!ncs іиidёје  
a ihosszú гtávú ultá,p'iá.ra; erre csak annaik  vain 'üd'elje, aki 
ор'fi гm!ista  ugyan, ide  е !е!téгt soihasem  meri  lkodkána tenni. 

A  szellemi  9áza!dá!s, a де'Ie'k fcrra;da'Ima s"ohasem szá- 
mílthat erre a 1kiélezett šzi!fiuációra, bár !neki  is  a  fegy-
veres  farrad'a9o!m az ős'i mod'ePl!je. Ment đehetetlen lenne 
az és kí:mé!lelfllenüll e'lllentmandó, hagy a  forradalmi  
lag!ilka osalk egy s!pecifilkus bdő!ben 1еп'tkezhet. A  for-
radalmi log!ilka  61,  ma is  61,  csak  nem fegyveres fór- 
mában,  hisz  az emberek !рто !ыет áгиак  c~salk !kisebb 
részét lehe!t mego!ldani  a 'fegyverik e'rejevel. A t ёb'bí 
kérdés mego!ldásánalk myi!tja  abban  'raj!lilk, .hagy a  szel-
lemi harc mennyire marad h ű  a farrad'аlгт !i harc logi- 
káyához, mennyire +marad egységiben vele és : m ilyen  
mádon. 

Azt hiszem, kénd'ésüиknek, magatartásuп!kпaik, azi- 
tuációnkпalk ez a legkorszerűbb eleme. 5 eb!bő1 a 
szempantbál a „vadában imi lesz  velünk" kérdés azt is 
tartalmazza, hogy va д ábam  hol  is van a  szellemi  harc 
dinamitji. 

/vVinden  szellemi harc, amely  bees  ё ;l  it es if  és 
komipram+i гs гszum +пе '11kü9 (a  szellem  +sohasem  hordozhat 
та+gálba!n !kamlpramiiisszu+meika!t) h!imdeti, hogy célija a 

ra!di!kálhi гs vállfoztaltás  az  éllet élésének 'területén, s,züksé.g- 
szerűeп  :ki van héve а!nmalk, .hagy mlimdeпlképp kam;pro- 
mџttálп!i alka гrik. A szeđilemi haricolt a ФелуеК  vilá-gára 
adapozó pazidliivista élefszemfléileit éUs ős'arba,n aszal 
akan,ja Ikoиn гpro!mi:ttál:ni, hagy szükség гtélennek bélyegzi. 
Valamit szü!kségtelennék bélyege.zni , pedig  ,an гnyit  ii-
li m it, mini  зzemélyes bo!londériáпmalk, imán!iánalk vagy 
dortq гu г i ј o!tériána гk  tekinteni azt.  A szellemi !harc ifenát 
járészt geriiNllasans:of füdéz е 1о . S ha ,hétköznapјагги!kra 
plillatnifutnik, keser űen гjávünik rá, hogy fenti +megélllapí= 
fásuиlk гmennyi!re szelSd, hisz +nemcsak  a!szeilllem!i  harcol  
пyi1lváп í+tják ,gyakran  fe'leslegesnek, hanem a szellem 
passzív létezéséit  us.  Е 1'еу , ,ha ,csak  a  szellem  eпedzse- 
reiпelk, ő rei!nek tevékenységét vi гzsgá11јш1k ,meg. Meg- 
határozzák, hogy  mi valló és mi :nem а , ~szocia(1!ista 
иépиék", és a sze111em1tő il valló áélelimülkben al!IáĐjáik a 
иерен  ,а  leggyanúsabb, a  legembertelenebb szóraikoz- 

taitó а;ргги!mlporfékáklka'1. Ez a ре lда  azoiniban felhívja 
a figyelmmü+niket •arra, hogy  a pazidliмi!s!ta éll'pfszenrléle# 
egyféle rezenvátum!b!а  szere?finé szo!r űta!ni a  szellemi 
harcot, hogy г iгод állја  élltető  elemét&l, a karálál. A  szel-

lem sokszor vállalllj'a 1 is  ezt. 

Ha a ,lázadó ;szellem  eluta гsí!нјга  ezt a.z aijáпiladoá, ha 
nem vállallja a rezenválfu,mat,  akkor  a  maga  mádlján 
a csa!vargó аđlа!s,panlNjáród beszél, mimve!F mindaddig,  
а+míg  nincs  meg em'liteft е '1!tető  eleme,  hazá.ja simncs. S .. 
ilyenkor  a Jázadó szellem helyzete ikomiikus + is,  tragilkus 
i 's egy csapásra, hisz е1'efé гt  nemcsak  a rezervá!fиm kö- 
zeVsége ha гtá!rozza meg, 'amelyb ő!I' ;nem vonihatja ki 
magáll tejes  en,  hanem a poz'iifivii+s+ta е'leг  szemdéUeit 'негпу - 
kam!p!lexuma, édene is. A rezervátu!mbó'1 szemlélore 
fö!lös!legв s пeik !tшп ilk !т!inden _szellemi harc, hiszen  osaiki's 
az а!Ukoitó  teljes  vereségével végződhet, a  itёnyek ад-  
lás;poи!Njáró'I 'szem!lé!Ive pedig e  szellemi  lázadá!s célta -  
Ian, ,ment а!111 űtálag  nincs meg az alaiEtja, ténye. Ro!man -  
tilkáиlk tehát ö!sszete!tt, mindkét áGd'ailirál sze.m'lélve 
groteszk  aib гs;zundGitás. IDe ell Ikell  faga!dmп i +mli гndkéat par- 
tot, !nemcsak  azért,  mert  .mi sem  vonthaitjuk ki !magunkat  
fely іeseи  a hatásulk  al 61, ham em  azért ;  ment  ezek  is a 
ko;u lnkhoz tartoznalk. ,S 'i,gazán nem -  vagyunk arra 
hivatottak,  hogy olyawa'lamiiirdl' feesegjü пlk ikoпtársa'i!nik-  
nak, aminek  6k  maguk is rem része'sei. 

De ugya'nalkk-omr  1  romand!i!kus Iáza!d бs  teszi léhető+vé, 
hogy  egyetlenegy elem se albszáhtltizálládГ on. A lélek= 
nek sza!badságra és +nem a1b!szo11!и fiz&lás!ra  van  szü!ksége, 
ezéгnt  egyetlenegy  е!lwhez  se  ,maradhat  .igazán hű . S 
esetüиlkbem ezt nem is пehéz іelérni,  hisz  гтáг  em І lfte}tülk, 
hogy bolyongásra vagyunk .kényszerí!tve, s szelI еm.ііnk-  
nek, eдszalkítva az élfető  е'1ет !tő!l, и!i!nos  is  fultajldankép- 
pen oms;zága. 

RoгmanlNilka,  6!  Mennyi gamdagság, menrnnyi .pazarlás! 
Éfe+tü!n1k ,j'e!Ienitő!s rész+e abban telik  el, +hogy egy .gro-
teszk sü!tuácián !belü!l egy nagy alkció ,Iehetőségét 
ku!ta!tij'ulk, amely östszhang!bam lesz ideálljaiпlkkad, és 
azon i'deá!k fdta'1!iltásámalk іmеgtегеmtбsёn fáraid'azu,nk, 
amely  ös!szhan!glban lesz alkdió и iпlk!kall. .Még csak a 
részl'etelk korált él Іјі ülk,. de 'ism,e,rős már 1'ellkünik пek 
minden  eiljј ónrendő  ,mozdulat,  szó, vers,  forma,  tett. A 
rezervá?Мит  „t űszta" szellmem!isége, a ,téэnyekre  al  ароzб  
pozi гti!vli іsta е1'etszemđ 'е!let гтеу  azt idéz'i е1о , hagy az 
шtkeresések vereséggel v "egzőidпek, de egy sem feje- 
ző.dilk  be vég гleges vereség!g'e'I, a  .vereségиek megszü- 
letпelk  a  mгаgу  !s(i!ra!táéпekei, a bollyanigá+s!nеk a mec'ha- 
nizmiu!sa,  lelki  Фегкер 'е , a csava+rgásиalk, szölkésиeik  Pe-
dig  +a fаи!u111sága, hogy  mini  minden  ,pozütFv а!kdió, fgy  
ez is, „о!sszeeslkü!véss'е1" Ikezdád'ö!tt. - 

Ezek a versek azonban az .i!s.ment táljalk va!rázsát 
hozzá;k  magukkal,  a!meI!lyel..a  szellem  fekzabaJulmfab-
ban  beszélgelthet. ' - - 
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Hogy is kггdeném . . . 

megtörfek a gyászba öltözitetett fényšUgamak 
a szűkttet4 szemű  em.léke¢wi nem twdók 
éiielente hi,deg mér дani tes:tekrőll á6madnak 
alatfuk ágyalikban zörögлelk a fémszagú rugók 
еп  meg egy régi átkat  I  еІејеit helyen 
falám a  goirsctetat et őszroibájábain sok<г•orosítva tétezem 
és tudom falkulcsam n*sden zárba бe6etörötf 
és mliiruden csaita,súlyas peremet elvesztfette:m 
és még  sok és kü.ma+radH 
de иigaзzfatásul tatán. az  mzotgáiNhait 
mosolyommal mliinderukiit megtévesztettem 

Hogy  is  kezdeném .. . 

küзzöbömön 
a gondodat meredek lгjitői;ének 
éles ka;nyará'baln kis csapat oihel ődik 
feNkeresnt r"eg megvíмott csaták helyét 
hová száródott 'idök folyamán barát és eNlenség 
kiikutafini •a :régli békeszemződések közül 
иaijio+n metylilk ћaimlisfltvány 
nagyszerü feladat 
mennyi roppant +fa đány 

imdul hát a kis  csapat 
egyiik a másilkn•aik vá111:áiig ér 
nбиd еп  
mfnd én 
rr>fiind én 
еп  vagyok  
én 

ahol +metszik egymást az érzések 
azt a helyed 'keresem 
örök csava Ігgó én. 
valaki unIt 
ne hidd 
hogy asz író ekéz 
az öfi ujj sokat bír 
ne hidd 
ne hidd 
csak íni 

Hogy  is skezdeném sét•а  köz•ben 
mlilt táfta+m 

ahol metts+zisk egymást az érz•ések 
órávail n'aptá;nral em+lélkekkel naiptóиal гsebükiben 
ugyanolyan k&vl földdamabbal ke гслkben 
ott  indul a  dal 
nem egy  dal 
nem kéf  dal 
nem három dall 
nem soik dat! 
egyszerűen dali 
csaik del 
öröm-dat 
bús "enek 
ahol  a +múdt natpOk ze!néilnek 

összefufinalk  benne rengetegen emberek 
kövérék soványaik !idős:ek és gyerekek 
јо  bamá1lio+k és egymást inem гчтегок  
ahol mefszik egymást az érzések 

oft +®ndul az örömdail a bús &nitk 
ősszeиissza  keveredett évsarai 
az ligaшról bcszélлek 

Hogy  is kezd.e+ném 
mlit érezđem 

véres ba+rázdát húz az égen öt kócsag 
öt ujjam nyoma vet árnyad vámosiomra 
libegő  aeroplánom indulna a feledésen  is  túl 
innen fentről egyforma a szemetesgödör 
és a vizet őrző  kút 
ugató kutya és a váras szélén legelész ő  ökör 
városom vet б rnуаlt öt uijamra 
tühegő  aeraplársom indulna a feledésen is túl 
árny árnyra árnyat vet 
őt ujljem másuk öt ujij!am!ma+l összefonódik 
a kiimon,dott szó a múlt a ma a leírt szó összefolyik 
az öt barázda vérei es őskénit váirosomra hull 
of  •ujjam kacag és sí;r 
I begő  aeroptániom csontos lábam 

Egyes helyeken az érzelem 
görbe utcaként kanyarog 

ó a görbe •ufica 
mliml a folyó kanyarog 

kбnyvck vannak a túlsó 
kanyarog imitnt a folyó 
a görbe utca 
az eljő  szeretem sitt ke:zd ődúk valahol 
pechig fiestén senkii sem endaitog 
mindenki sliet és úgy tűsük 
örömet öntenek set+legdkbe mesteremberek 
kétoldalt a kisrakatok irvege mögött 
és az első  szerelem tilt valahol karsyamog 

mindig ugyanakkora a szám emberekb ő l a testén 
reggel és késő  estén 
egyszer •itt csáko!Itasm 
egyszer sitt nagy erkélyen átttam 
az egész csak egy ptlllenat 
az erkétyњl feszálttam 
vott szerelmeim mitnd végiigfiиfofitaik velem 
először az egyik majd a mástik oldalon 
egyedüil bolyo+ngó én iid gykedve iézlem 
ő lеФΡkező  magam a túltol'daton 

aztán egy nagy társaság közepén okoakoddam 
a +m•agányosinak inifeltem a ,túlmldatra- 
mondom +iintettam magamnak úјгa 
még egy a fontos csupán 
az autók csak egy ii+rányba futnak 
ez a szabály 
és az hogy fitos lefordulni balra 

Ó és a régи  hfdiná•I 
egy éjjel nehéz ,tehemauló Midi bennünket 
a rozsdás híd kövébe 
gátat сѕlиіnбІ nti ellesne a folyónak 
és én ilapáslb•mmat betemetem ... 

végén 



veszedelem-e valahol a gyermekkorba elrejtett jókedvem 
s hogy néhány kedves pontom amelybe megtámaszkodhatnék 
nem harcolva semmiért hirdetem álvesztettem 
kinek.-minek a vétke 
haragomból teremtődött máglya 
égető  •csúf sebeket fieremt ő  lángja 
szállít neki már veszé'!yesen gördül ő  fáinak 
és az aki a fáma mász о tt h!iába hadю ná•szott 
bótogató Vagy nemet int б  valltozáknak hiába magyarázott 
összedőlt véd őbávtyáj.a összed ő lt a hazug al'tár 

összedőlt és rám dő lt és beverte a fejemet és mindenki nevetett 

rám dő ld az .etikorha:dt görbe fa 
a másk bi: гtonság ~ omma Vi;gyázó őrt 
még .régébben kivágtб k 
nincs 'többet a két görbe fa 

A vonallá merevedett emóció 
vonala törik 
a szivárvány görcsösen formába 
rá nidu Іit 
tömörségét megadva nekem 

Arankám buta dolog a vers 
csak az okos aki adja 
s .talán ciki olvassa 

a lenyiseft emóciót versbe szedem 
van sok ráérő  .időm tehetem 

minden gidám és bús szó 
minden sorom 
csupán a falj Уadiágiája 
s csiaik .a sok különböző  fintor 
a fontos 
úgyffs amn у  minden marad kimomda;tlam 

ha  mondataim  újraolNawom 
a tényegre magam üs  csak ekkor döbbenek rá 
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nem rút űzöfif  vad  
lódulпa :neki  
a  tavasz  
ezernyi kizöld•úlő  
esúosalü ai4att fekv ő  
pomipás legelő ire 
a  ng üzen!t hadai 
fáradtiain megpühaпőlkиek 
s mli!ként a  nagy madarak  
fészke'i rejtve vammalk 
nvimden szem elő l 
elbú;jlt az is 
aki егА  :a inia;gy miozgámt 
zsongásif 
ilyen nagyszerű en üпtézi 

m:indlig úgy képzel'tem  ii  
hogy odt a régli híd aг4att 

• a m гondent-mоzgató otlt: bújt el 
de az örökre t!ütolk ma!rad 

fetn őt,tem 
egy éjjel többedmagam,ma!I •nehéz teheraеtó gitt 
a régi rozsdá;s hid tövébe 
gátat csnoii -eliene a folyánaik 
és ia,páhommall befemethem sok más titkos helyet is 
fetnőtltem 
tudtom 
semmült sem intéznek nagyserűen 
a nagy madaraik •kihalllta!k 
a tavasmt eQ.fe І edlfék 
no de nem baj 
sok máa jó dohog magadit 
s a -vers sem c ѕupám szбp itmmár 
valamii más leltet 
vibami egészen nekem való dolog 

No és a folyó 
a folyó a fo ,lyó a folyó 
a folyó a hom;olkhegyet széttaszította 
s :ha fúj a szél 
kétoldalt mintha fehéregerek serege menetelne 

sokszor ed:fordulha a fo;lyótóI 
mintha elltéved!t hantos fien;nék 
befeküdte:m a forró homokba 

s verset írtam 
az elképzeilt 
helyzetre 

kicsorgott az üistanek~kaiiapáfta 
hordóbó.l a v íz 
jlaij ;nékünk a:  sivatagi  homokba 
erő f4enü б  végünkbe belenyugodva 
fár:ad6aп  belefekte#ünk 
itt a  furcsa  kalktuszokkal :ben ő tt 
ho  nil iksivata  g ben  lesz végünk 
jaj  ;pedig  mondtam  
uto4ér bennüniket Mairs haragja 
láto;m is  fent  az égben 
vá1'lám :oft a haNkály a  madara  
engem inem  iüs bánit .már a dolog 
teljes ű l'jön az iwfenek akarata 

utána m гnd!:g jókedvű  volt a víz 
de .az el őző  kgpzelődés hatására 
én azt hC88em sokálig csu.pán dé!iibáb 
és altig mentem magam bevetmli a habokba 

м :ndlfg visszatérek a szomiszéd utcába 
miiindiig visszatérek a v;ilágbavezefő  utcára 
arra a területire ;a két görbe fa kört 

e'lszö'kött a két .mécses 
ellkorhadit az egyiik görbe fa 
a nádlika# meg kl vágták 
a sеmkokra'I a lám,pákat lepa;ditfyázták 
veszélyes Ieft a vtlágbavezet ő  utca 
biгioinságom m!ündig kétes 
míg köveim hallikam egyet-egyet lépek 

ó az új híd 
ó az új híd 
ó az új ,híd 
Arankám 
az új híd 
ahol egy késő  estém öss.zеtađ átkozfunk 
zenéf adtunk ia hialliaiknaik 
hanghullám fonódott koszorúba 
terünket befölt ő  hatalm;as gyönyör űbe 
bensők nyomas,ztó csendje tette a fejére 
intett egyet és tovat űnt 
s talán sokáig sok minden 
nem hallgat majd keser ű t 

ЕР !'LÓGUS: 
sokáig gyű j!tőttem a bái;omságb к  beszólóm a játékba 
m; іndan Пyiіam idősebbek vittak nálam a két görbe fa közt 
végül mégis m,erészségem ju!iailmául megvolt életeim e І ;ső  

[nyeresége 
két színes üveggolyó két gy őnyö;rű  üveggolyó két legszebb 

[üveggolyó 
és hirtelen alihaltámazávvail megn ő tt kezeimmel egy fiatal anyának 
kiit minden este a óalbdázásd abbahagyva liüh.egve lesiünk 
kamaszok kerek udvar legmagasabb faraikásáráI 
a szakadt függőnyű  aibhakon keresztül 
hogyan fürdlik míg pár hónapos csecsem ő jét férjére hagyta 
szóval anniak a nőneik nyomham oda meólbümbók helyett 
két színes üveggolyót a két legszebb üveggolyót 
a két gyönyörű  üveggolyót a két gyönyör ű  üveggolyót 

mükor megnőtfem kns mécsese akartam lehetni beléjük 
szétnyиlott megtértialsodotlt aljkar:irammal 
de ellfűnit a nő  de e'llköllfö;zöitt de nincs többé 
és nincs két kis mécses hogy bevi І  gí+sa a hosszú 
hosszú nagyom hosszú utalt a v l g;bavezet ő  utcán 	. 
és a két sarkágy is a helyembe n8tt rossz gyerekek 
a lámpákat lepelatyázták 
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Engedjék meg, hogy igazolt vagy igazo-
laffan ált alánossága!tilkan kívül, melyek elmé-
tetül:eg többé-kevésbé megala!pozalak, két-
ségtelenül szükségesek s valószfn űteg hasz-
nosak , száljak egzfsztenotánk — nem akarom 
azf .mondani, hogy sхe~ lemt, hanem csak egy-
szerűen: egz!iszteneiánk — eme probléma-
körén belül arról a panapti!k•umrál, fabuláról 
Vagy éppenséggel drámáról, mely m! ~aft fel-
t4telezhetően összejöttünk.* Nézzék el, hogy 
iпlkább a gyónás és a hozzávetőleges•ség, 
n*тf a mesterség és  a srabatasság igényével 
kísérlek meg beszéfn . Sa!jПos, nagyon is gyak-
ran tapasrtadhattuk, hogy a merev képlatek 
megbénitják !nemcsak az akdiót, hanem a 
dolgok á#érzését  is.  Ezt különben még Elliot 
leszögezte: szabványosnak lenni annyi, m!:nt 
odatűzve éhi. Rögzftve. Kétségtelen•ü•I jó 
megh'atánozo ст•tnak lenni, de nem a halálban. 

Épp azérf, hogy halálunkban ne váil'junk 
meghaitárorotфá, feltennék egy egészen nadv 
és közvetlen kérdést•, talán4alá:n szenfimen-
tállisat is: med'dtg tudisnlk mi a jelentéktelen-
ségben ébnit, létünk és fefte Іnk feleslegessé-
gében? Meddiig fogijuk elviselni ezt s 
denekfö-lött nem jutotfunk-e el máriis a dön-
tő  pliЛđana!tli;g, mikor a látszat, s ihamis lét 
egyértelm űen valós "aggá vállik, s nem vál-
tunk-e érzé'ketlenekké az alapvet ő  kérdések-
kel szemben? Melyik lépes az, mely fel tudna 
rázni bennünket e halálas elvarázsiolifságból, 
és szó szeret a vadóságba dab гdi? Ponfiosab-
baп : melyik az a valóság, melyet meg léfre-
hozhefunk és élhetünk? 

A hozzánk legközetebbt vadóság kétség-
kívüd a nyelv valósága. :Ne fogjanak szava-
mon, nem gondolok semmiféle elvont'ságma. 
A legvalóságosabb embedi, társadadm'i, tör-
ténelmi, kuđturális vagy ahogy akarják, vi-
szonya!imrikra gondolok. Nem választom meg 
a ki+fejezést, ryi•lafkozatom szélessége a fon-
tos. No de: mennyire vallós a számunkra 
ai+nyi!ra nél.küdözhefet!en nyelv valósága? 
Egyálfailán mlilyen lehet a létező  nyelv, mely-
lyél &nmiagiiinikat aia;pozzuk, va! бsl umk meg, 
mely feháit meg is valósít benn•ünkг t? Egy-
álfailán, milyen mértékben чalóságun!k a nyelv? 

Errő l, annyi év után csakugyan felesleges 
sokat beszéllzi. Ez a fársadalom például évek 
ófa a kultúráról beszél. Ma abban a helyzet-
ben vagyunk, hogy feltegyük a kérdésrt, és 
fsmételfen is feltegyük, vajon ebben a társa-
dalombaп  volt-e szó valaha is a kult иrá,ról. 
Azért van :ez az összejövefél. Fettételezem. 
Vagy azért, s engedjék meg részemr ől e 
gonoszságost„ e taspaszfaifastakkal alá фбmasztott 
gono ѕzságmat, hogy ismést kisjátsszon bennünket 
s Iehetové tegye a meg gasztalódást? Önök 
csakugyan bíznak abban, hogy h!ivatotfak és 
felkészülek vagyunik a ku!!túrárál szólni, 
asmen•nyfiiben egyáltalán tudaitábasn lehetünk 
annak, hogy az ilyen beszétgetés nem lehet 
más, mmnt beszélgetés a sa! ј  t egzisrfenei-
ánk!ral, arról, amii rá nézve bensóséges és 
sorsdöntő ? Egyálrtalán mennyiben vagyuinik mi 
készek és képesek arra, hogy sorsunk le-
gyen a bátorfa.amság és megtagadottság oly 
hosszú korszarka után? S honnan most a me-
részség ünk? 

6vekig készségesen épífet!fünk egy beteges 
lártszatot, feno.menálts frázistehetséggel sem-
misítve meg a •nyelvet, bu•taságból, tudatlan-
ságbóil vagy adarpvet ő  közömbösségbő l —
bogy csak az enyhéhb b ű•nö!ket, a gyеngébb 
förekvéseket említsem — évekig a kultúrát 
lna іngo•rtatl'rulk. Éppígy: :hangortatfuk. Ivói ál-
lítotlfuk fel. Miit tárgyat. A!kadályozluk. 
MoПdhatлбm: ektnkófádifiu'k. Ki tudja., miiért 
volt rá sz űkségünk. Talán a mali kor szakása 
ez. Végül ünnepélyesen meghatároztuk sa-
ját butaságunkat — s ez ídóbe fel és 
megá іllapítoffuk, hogy az önigazgatónak az 
eredményesebb teirmelés érdekében szüksége 
van a kudtúirárat Ir.e, azt állítotfuk, hogy kul-
tí~ra iné!lkül nem fogunk megfelel ő  ,mennynség ű  
pénzit keresni. Vailóbain egyedülálló eset az 
egész іtlágon, történelmi fordulat: különben 
mli!ndtg is azt állftoftálk, hogy a kuhtúrá'bál .nem 
szá гmaztlk anyagi haszon, de sok pénzt !igé-
nyel. Egy lártszólagos magasabb sz!tinten ez a 
kulffúra puszta képesítéssé vált, vagy ami még 
rosszabb, az információk kérdésévé. Az ön-
igazgatót, hogy ki ne használja vatamiitéle 
bürokrácia, el kell árasztani az t!nformádiák 
özönével. Kérem szépen, képzeljenek osaik el 

megha 
tározott 
nak 

lenni, de 
nema 

halálban 
egy antlilk rabszolga!tairtát, aki elvárja rabszol-
gáitól, hogy az eneidményesebb munka érde-
kбben ismеrjék a görög tra:gédtákaif, képzelje-
nek el egy olyan firenzei .munkaadót, aki 
ugyanezen okból Dante-m űvekkel tömi mun-
kásai fejét, képzefjenekk el egy olyagy angol 
manufaktúra фulajdsonost, akinek Shakespeare a 
többtermelés receptje... Nem, mi csakugyan 
egyedülállóan leleményes nép vagyunk. 
Мondják, hogy egyszer űsffem, azt fogom vá-
laszolni, bonyoluđll!tá teszem a kérdést: s•aj-
tónik erről sokkal egyszerGbben írt, 

De folyhassuk tovább. Látszóllagosságu лk 
mind szubtilisebb. Miután egyes okos sze-
mélyiségek szfmplitikálásokrál és vulganizб lá•• 
sokról kezdtek dohogni, és többé-kevésbé 
etiképedve vagy formvlázva ki!jelentel!ték, hogy 
a kuditúra se ez, se az, hanem vai!armi sakkal 
egyetemesebb és az egziszfeneia szempont-
jábóil sokkailfa lényegesebb, nem hasrná'Iható 
és adika đ marható, nem lehet kiihasznált és  at -
kailmazoff, a kultúra nem szolgálhat és nem 
iehet a társadalmi viszonyok Vagy Termelés  

valamelyik részlege, hanem a humanista eg-
zisztencia a lényege, egyszer űen maga a 
kultúra a lényeg — egyszeriben m:ndenk!siek 
eszébe jutott, hogy a legjobb és a legneme-
sebb miinden további •nélkiil egyetérteni ezzel, 
mert az egyetértés senkinek sem árt. Igen, a 
kultúra nem részleg, áltaJá лosa!n szükséges, 
nemcsak azért, hogy segítségével megment-
hessük a stagnáló termelést, m! viszont ma 
még képmtelenеk vagyunk más eszkörökkel 
megfékezni° eme mélységek felé vezat ő  bиnös 
hajlamát. 

Igy aztán ktikiálfották, hogy a kultúra álta-
iános szü!kségllet, s mi kultúremberek ugyebár 
az érdekl ődés iközpontjába kerültünk. A 
kecske is jódlakortt, s a káposzta .is megmaradt. 

Természetasen itt csak hozrávef ő lsgesen 
e гnlll!em történelmii gyakorlatu!nik néhány je-
í.enségé't. Gondolom ;, fontosabb az a đ a!pábrá-
nál maradni, mint elemzést készffeni. 

Többé=kevésbé bizonyára mi;nda!nnyiunkban 
él ma egy olyain érzés, hogy va!a'm!;nek a 
végéhez közeledünk. 

A dolgok áta•lakuilásána гk kérdése .is fedve-
tődlik. Az én afaрvető  problémám, hogy most 
mindezek után egyál'dlallán mennyben beszél-
hetünk, mennyisben vagyunk :képesek egy ra-
d'.,ká•Il;is fordulat elérésére a kultúra-kérdés fe-
rü!etén, mennyiben álditiható helyere a kul-
túra ezzet 'az eszközzé tett nyelvvel? Nagyon 
félek, hogy nyelvünk elszakadt a valóságtól, 
s már semmit sem mondhatunk úgy hogy 
ѕйlya is legyen. 

Vaiászín• lеg észrevették, hogy kezdetben 
nem volt bátorságom felszólító módban fo-
gadmaznli meg kérdése!lm;et: azt mondtam, 
meddig tudunk es nem, hogy meddig fogunk 
mi a jeleniféktelen;ségben élni, létünk és tet-
teik fedecsilegességében. Nem a báfarságról 
van szó, m!isndannyan tudjuk, hogy annak te-
temes része egy helyzet etv;i:sethetetlenségé-
bő•I ered. A képességrő l van s•zó, hogy meg-
érezz űk a valóságot a látszattad szemben, az 
érzékitelenségü!nkről, i!neroián:kró!l, a megsem-
mistfeft nyellvünkrő l, egnisztenö!бlфΡis érdekelt-
ségwnkrő l, hogy f•örténjen valamii: Arról, hogy 
csakugyan sze!netnén!k-e mi ezt, s nem is kér-
dem, akarjuk-e? 

Menyiben vagyunk mé;g képesek átélni 
egbtsrtenciáinik vas гélyezteteftségét? fogy ez 
léteztk, az magátol érfet ődő . Újira .nem emli-
tem a „sze lem!i" kitejezést. Az egziszfenda 
nem lehet más. Úgy gondolom, hogy olyan 
mérlé!kben &ezzük egzisхtenciánlk veszélyez-
tetettlségéf, a!miilyen mérték'bemn kétségbeesert -
nek érezhetjük s kedd éreznünk magunkat az 
alapvető  kérdésből s abból a tényből kfo-
lyó:lag, hogy ezen a megse mг !sített nyelven 
még egуб ltkа mЇá!n tárgyalunk a kulltúráród. 
Кulti і ránk válságáról beszélve a lényeget 

egyedül helyesen felfogó szemlélet az irány-
ba terel bennünket, hogy feltegyük a tár-
sadailom lelkis válságának kérdését. Biztos, 
hogy ez a társadalom lelkileg nem szoci:adiista. 
Lelkileg tdi гaіiált!s, s ebben a trtviadlitásbai él 
egzisztenoiánk feleslegességének a frivi:aifitása. 
Lelki kivonatában ez a társadalom képtelen a 
tettekre. Egyes különös, magános személyek 
alkotnak ugyen m űveket ebben a társadalom-
ban, de úgy, hogy társad&mi vonatkozás-
ban semmii sem törfén і mk. Ezek az egriszten-
ciáik és ezek a m űvek egyszerűen felesle-
gesek. 

Ez a társadalom kuóturálli ѕan fogta:lkoz ;k a 
kultúrával, aihelyetif hogy egzisztenciája alap-
jaként fogná fel. Egy feltételes kífejezést fo-
gok hasrnáil гsi azzal, hogy megmagyarázom: 
ez a tánsadadom nem viiszoinyul elég polilfiku-
san a kultúrához. Nem úgy gondolok a politi-
kára miit pafi!i mka!i gyakorlatra, hanem a fo-
galom eredeti görög értelrmét szém el ő li 
tartva: a pokt;ika a társadalom általános, közös, 
tehát unlivezzál!is dodga бval valló fogiad:kozás. 
Egy társadalom, ha szoolad!ista .alkar lenni, 
nem apгózhafija fel egzi•szfenotáját, feladata 
az egyetemesség. Ez az egyetem ,esség lénye-
aeseп  Iebk:., ez a kultúra. A g&rög tragédüa 
és f:!azófta lényege azonos volt azzal, ami 
megteremtette a pw.litiikali és tбrsadalmi ,ideált 
a görög társadai!!omba п. És arra törekedtek, 
hogy az legyen a rea!tás is. 

5 engeckjék meg, hogy e mеtaforával be is 
fejezzem. 

• Felszólalás a IV. stražilovói Találkozón. 
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Reggel volt, szép napsütéses reggel. Kole azt javasolta, hogy 
menjünk a hegyekbe kirándulni, elvégre szörnyen unalmas az 
élet, ha minden délel őtt a strandra megy az ember. Nem ép-
pen a legnagyobb kedvvel fogadtuk a javaslatot, de azért 
senk'i sem szólt semmit. Néhány kilométert ,gyalogoltunk, Ko-
le és a csemp.ész mentek elöl, az ikrek utolsónak sántik•áltak, 
én valahol a középen ba,dukoltann. „Hova vezet?", kérdezte 
Jasmina, aki az utdbbi i'ddben még ránk, fiúkra is féltékeny 
volt. „Nem tudom", válaszoltam neki. „Hogyhogy nem tudod?", 
•duzzogott Jasmina. „Neked tudnod kellene, hisz a barátja 
vagy." „Nem tudom, mert .nem .kérdeztem t őle." Jasmina erre 
elhallgatott, bérkén hagyott. Végs ő  ideje volt, mert ez utdbbi na-
pakban szörnyen .ingerlékeny voltam. Amióta Agáta megérkezett, 
minden megváltozott közöttünk. Kole egyre töbo'et beszélt Agá-
táról, Jasmina pedig egyre tdbbet veszekedett velünk. „,Hogy 
fogtak el benneteket ?" „Agáta intézte el, hogy elfogjanak." 
Hagy?", kérdeztem•. „Az nullján  hordta a gyűrűit, s az egyik ho-

teliban véletlenül meglátta  az ékszerész. Képzeld, családostul 
volt ott, és egyszer csak felemelkedett, és ujjal kezdett muto-
gatni ránik. ,Tolvajok, tи1јvа  ok ', kiabált. Erre én felálltam, es 
azt mondtam neki, hagy azért nem kell kiabálni, lehetne kul-
tntráltabb is, ha tolvajt fog el. Mindenki bennünket nézett. Mi-
előtt bevittek volna bennünket , megittunk egy pezsgőt. ,Fő  a 
stílus', mondogatta Agáta és nevetett . „Mennyire ítélnek el majd 
benneteket ?", kérdeztem . „Nem sokra", mondta Kole, és odébb 
rúgott egy kavicsot , „legfeljebb egy hónapra". 

S lassan kiraj 'zolódott előttünk Agáta a1 •akja. Mindannyian 
váі Luk, hagy megjelеnjen, mert Kole egyre csak biztatott ben-
nünket, hogy mégiscsak eljön majd. 

Sokáig hiába váratunk. Kole egyre türelmetlenebb lett; már 
régota nem hordta magaval a görög szdtárát , s a dollárja egy 
részét Fis beváltotta. 

S mi lesz Gördgországgal?", kérdeztem t őle a bankban. 
„Agátával megyek majd", mondta csöndesen. Majdcsak szer-

zünk újra dollárt." 
Kale minden reggel betelefonált a hotelba, s  megkérdezte, 

elutazott-e Аgáta. , ;Még mindig itt van", mondta minden alka-
lommal, nem kis büszkeséggel . „Csak az alkalmas pillanatra 
vár, hogy közénk jöjjön." Nem szóltam semmit , mert ahogy 
az idő  múlott, úgy én is egyre biztosabb lettem, ahogy Agáta 
megj elenik. 

„Tíz napja , hogy várjuk", számolgattam magamban a napo-
kat, miközben az egyik szakadékba ereszkedtünk le. Mentünk 
még vagy kétszáz métert ; amikor a szakadékból egy tisztásra 
értünk. 

Kole megállt. C$garettáma gyújtott. 
„Mit csinalunk most ?", kérdezte Jasmina idegesen. 
„Várunk", mondta lKole éndesen. 
„Te úgy látszik , nagyon megszoktad a várakozást ", vetette 

Oda  Jasmina. 
„Aki mer, az vár", mondta Kole röviden, és elfordult Ja;s-

minátál. 
„,S mit várunk?", kérdezte az 'ikrek egyike , miközben a 

csempész mell ié lépett. 
„Mejld sлindjaárt megmondom", mondta Kole, és eldobta a 

cigarettát . „Arról van szó, hogy illene már valamit 'tenni is. 
Éh nem tudom megérteni, márt nem jutott ez eddig senki-
nek eszébe . Az ember nem ütheti agyon csak így egyszer űen 
az időt. Nekem már van is egy kész tervem . Aki akarja, az 
elfogadja, aki nem, az mehet" . 

„Mi a terved?", kérdezte Jdzsef. 
Megegyeztem a csempés7.ekkel , hogy velük dolgozunk. 

Mindjárt megérkezik a f őnökük ; és mindent megmagyaráz", 
mondta Kale. . 



We had to call it operatióa 
Earwig. Top secrecy was 
essential. We knew that if the 
news leaked  out all  would_  
be lost. 

It all- started too quietly. 
I was sitting at -; desk dipping 
into the latest Janes hood 
•.pile the staff weren't looking. 

- phone ^ang. 
voice spoke. 

"iгod ~:-o„" it said - mysteri- 
c -act,, 	to help out with 
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Jasnnina nekitámaszkodott egy korhadt fatörzsnek. 
„Ebben az esetben a törvények ellen játszunk", mondta. 
„S amikor autót loptunk?", kérdezte József. „Akkor is a 

törvények ellen játszottunk", mondta Jeaminának. 
„Az  ni-ós", mondta Jasmina. „Autót lopni az más." 
„Félsz?", fordultam Jaamína felé. 
„Ki mondta, hogy félek?", válaszolta Jaamina, 
„tokkor mit akarsz?", kérdezte t бle Kole. 
„Elfogadom", tette hozzá. 
„Mi .is", mondtak az ikrák. 
„Rendiben", mondta József. 
Bólintottam. 
Mindannyian leültünk a fűre és vártunk. Kole mellé 'ültem. 
„Miért csinálod ezt?", kérdeztem csendesen. 

Kole némán rám .nézett. 
„Minden rendben van, csak miért csinálod ezt?", kérdeztem 

újra. Kole lesütötte a szemét. 
„Azért, mert mást nem csinálhatunk", válaszolta. 
„&tem", mondtam neki, és megfogtam a kezét. „l a is gon-

doltam már erre", mondtam neki őszintén. 
„Sejtettem", mondta Kolie halkan. „Azt hiszem, mindannyi-

an erre gondoltunk. Még Jasmиna is." 
Hanyatt feküdtem, és üres tekintettel a kék eget néztem, 
„Mindez a várakozás miatt van ", mondta Kole szinte maga 

elé. „Mert jaj, az ember olyan kicsi , és nini tud várni" 
„S mit gondolsz, Kale , mit várunk  ml?",  kérdeztem halkan. 
Kole eitún•ődve ,az légre nézett. 'Reládlt, és kavicsokat vett eld. 

Egy fát .kezdett célozgatná. 
„Talán azt, hogy minden gyorsabban menjen , tisztább és 

szebb legyen", mondta komolyan két találat között. Felálltam, 
és én is kavicsok után nyúltam. 

„Gyorsabbban , tisztábbén , szebben", ismételtem meg csende-
sen. „Talán igaz", folytattam és lehaj:ol'tam, hogy a sziklák kö-
zött kavicsokat keressek. 

Nemsokára megérkeztek .a csempészek. Vezet őjük egy szám-
patikus olasz fiú ,volt. Figyelmesen végigmért bennünket, aztán 
az egyik dalmáinak kezdett valamit magyarázni olaszul. Ami-
kor kész volt , leült egy kőre, és a tenyerébe hajtotta fejét, mint 
aki nagyon faradt, vagy pedig szöa nyen unatkozik. Akkor meg-
szólalt a dalmát, és temperamentumosan magyarázni kezdett: 

„Minden másnap a válбgítótorony szikláé ikö'z tt 'bizonyos cso-
magokat fogtok találni. A feladatotok az, hogy ezeket a cso-
magokat ide, erre a helyre jцttassátok el. Itt majd megmutat-
juk a pontos rejtekhelyet; hova tegyétek. De a rejtekhelyet 
csak egy i-smerheti közületek. Akarod te?", kérdezte, és Kolera 
mutatott 

Kole bőlintótt. 
„Azt, hogy hogyan kell ;megnyitná' a vnlágítótor оny szikláét, 

azt ma délután mutatjuk meg. A világítótoronynál mint vidám 
fürdőző  társaság jelentek meg, és •fü гdёs közben mindent át-
raktok a сsánakba. A csónakot ma délután adjuk át. Motor-
csónak. Nagy sebességre képes, ma délutan megtanítunk ben-
neteket, hogyan kell kezelni. Legyetek óvatosak, akkor rak-
játok át a csomagokat a •csónakba, amikor éppen legtöbben 
vannak. Igy veszélyesebb, de ha mindig egyedül vagytok ott, 
akkor .gyanúsak  lesztek. Vigyázzatok, itt minden k ő  gyaavús. S 
még valamit: ne érdekeljen benneteket , hagy mi van a csoma-
gokban." 

„Nagyon termié zetes", válaszolta Kole. „Mi nem vagyunk 
hivatásos üzletemberek. Csupán szenvedélyr đl van szó." 

A dalinát hűvösen elmosolyodott. 
„Minden  száшtmányént harmincezret kaptok", folytatta tár- 

gyil:agosan. „A pénz mindig itt vár benneteket a rejteliaelyen. 
Ha jól megy az uzlet, akár félanállí бt is kereshettek havonta", 
fejezte be. Rövid szünet után hozzátette: „Rendben van?" 

Mindannyian bólintottunk. 
„Délutan négykor legyetek a mólón", mondta, és indulni 

készült. 
Kole felállt, és kezet nyújtott. 
„Minden rendben lesz", mondta. 	 - 
A dalmát csúpб~jére tette a kezét. 
„Másként nem is lehet", mondta. „Különben börttin vár 

rátok." 	 - 
„Tudjtik", mondtam. „Nem félünk a börtöntal." 
A dalmát nevetett, és mondott valamit -  az olasznak. Az 

olasz is nevetett, és gyorsan elbúcsúztak t đlünk. - 
Némán mentünk visszafelé, óvatosan botorkáltunk az éles 

kövek között. S mielbtt a hajó megérkezett volna, mi már a 
málón voltunk. Koll zsebre tette a kezét, én pedig az ingem 
alól egy képeslapot húztam ki, leültem egy kiköt őkőre, és ol-
vasni kezdtem. Mariann _Fiaáthfulról volt 'benne érdekes riport. 
Igazán érdekes lány. Mindenki azt hiszi róla, kábítószereket 
élvez. Az biztos, hogy nagyon vakmer ő, különös. Fütyül a vi- 

Tágra, cserélgeti a fiúkat, és kész. S nézegettem a nagy fotóit. 
Milyen fájdalmasan tiszta és szép a tekintete; mintha angyal 
jött volna közénk. Igen. „Vajon felismerné-e az ember az an-
gyalt, ha közénk jönne?", gondoltam. Elnevettem magam. „Biz-
tosan megvetnék az emberek, mert másmilyen. Biztos, hogy így 
lenne. Meg összehordanának még ezeregy dolgot róla. El űznék. igy 
töprengtem, s egyszer csak észrevettem, hogy Kole felugrik, 
és futni 'keni a mólón. Elöször csodálkozva néztem, aztán egé-
szen messze megpillantottam egy lányt. „Agáta", villant meg fe-
jemben. >n is felugrottam, és Kole után futottam. Mire utol-
értem, ő  már Agáta mellett volt. Kole -gyorsan bemutatott neki. 
Agáta nevetett, és belénk karolt. A többáek felé indultunk. 
Kole nini említette a bárót, nem kérdezett tőle semmit. Hall-
gatott. 

„Sokat hallottam már rólad", fordultam a lány felé, hogy 
megtörjem a csendet. 

„Biztosén Kole beszélt összevissza", válaszolta a lány, mi-
közben a 'haját igazgatta. 

Miután a többiekhez értünk, bemutattuk nekik Agátát. Mind-
annyian kíváncsian néztek fel rá. Lesték, hogy mit is szól majd. 
Hallgatott. Rötke szünet után Kole felé fordult. 

„Mit csinálsz mostanában?", kérdezte halkan. 
Kole gyorsam elmesélte, hogy mit beszéltünk meg a csempe-

szekkei. 
„Benne végy?", kérdezte végül. 
„Benne", mondta Agáta gondolkodás nélkül. „Az utóbbi id ő-

ben úgyis, annyit hallottam már a bűnről...", tette hozzá ne- 
vetve. 

Aztán befutott a hajó, megvártuk, míg a turisták szét ~zé-
lednek, s csendesen elindultunk a lakásunk felé. József ment 
elöl, Kole és Agáta egészen lemaradtak. Néha-zha kíváncsian 
hátrafordultam. Észrevettem, hogy nem szólnák egymáshoz sem-
mit, hallgatagon mennek egymás mellett. Pedig tudtam, hogy 
Kole sokat akarna mesélni a lánynak, hisz tele van tervvel, el-
képzeléssel. De valahogy természetesnek tartottam a hallgatá-
sát. Mert így szokott ez lenni, ez ember akkor is hallgat, ami-
kor •beszélnie •kellene. S Kole :különben is irtózik a nagy 
szavaktól; vajon mondta-e már Agátának, hogy szereti. őt. Biz-
tosan neon. 

Ebéd-éltünk, és gyorsan újra a mólóra futottaink. Cs-ak Agá-
ta volt nyugodt. Talán egy óra hosszat is várhattunk már, 
amikor Agáta megfogta •a karomat. 

„Nézd, ki jön", mondta, és felállt a kiköt бkőгб i. 
„Ki?", kérdeztem , míközen felemeltem a fejem. 
„A bíró", pnondta Agáta komályan. 
Ebben a pillanatban én is észrevettem. Jól láttam, hogy fe-

lénk tart. 
Mit csinálsz most?", •kendeztem, és idegesem Kole felé pil-

lantottam. 
Ö még nem vette észre a jövevényt, a tengert nézte egy-

kedvűen. 
,,Semmit", válaszolta Agáta, és a bíró felé indult. 
„Talán csak nem feztok •él előle", fordult útkörben felém, 

és cinikusan elnevette magát. Miután még néhány lépést tett, 
Koléhoz léptem és meglöktem. - 

„Nézd", mondtam neki. 
Kole felállt, s  Agáta után nézett, aki néhány lépés után 

megállt: A bíró lassan kezeledett feléje, majd egy-két lépésre 
megállt a lánytól. Valamit mondott neki. Agáta hozzálépett és 
válaszolt. Egy ideig magyaráztak egymásnak, aztán felénk in-
dultak. Agáta jött elöl, a bíró utána. Amikor hozzánk értek, 
Agáta a bíró felé fordult. - 

„Ezek a barátaim", mondta neki. 
A bíró ebben a pillanatban megállt, és figyelmesen - végig-

nézett rajtunk. Tartása merev volt, mintha nem tudta volna, 
hogy mit kezdjen magával. 

„Engem már biztosan ismertek", mondta. „Körösi Zoltán bí-
ró vagyok." 

Hallgattunk. 
„Azért jött hozzánk, hogy megismerjen benneteket. Beszél-

getni akar velünk", mondta Agáta. 
Kole Agáta felé lépett. 
„Tudod, Agáta, hogy most nem lehet", mondta Kole idege-

sen. 
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„Miért?", kérdezte a ,bíró halkan. 
„Mert nincs id őnk", válaszolta Kole határozottan. 
A bјгó zavartan szétnézett: mintha csak azt ,akarta volna 

mondani, hogy eat nem hiszi el. Agáta gyorsan észrevette ezt 
a mozdulatot, és Koléhoz lépett. 

„Jöhetne velünkk", mondta neki. 
„Megbolondultál?", kérdezte Kole hangosan. 
Agáta komoly maradt. 
„En azt hiszem, hogy rendben lenne minden." 
„De az is ;biztos, hogy elárul bennünket", mondta Jasmina. 
„En tudom, hogy nem árul el", válaszolta Agáta határozottan. 
Körösi kíváncsiam hallgatta a !beszélgetést. 
„Rendiben vasi, Kole?", kérdezte, és megfogta a fiú kezét. 
„Kívánom, akarom, hogy јöjjön", folytatta Agáta. 
Kell felém fordult: 
„Te mit gondolsz?" 
,szembenéztem a bírával. 
„Ném bánom", mondtam Kolénak. Valahogy felülkerekedett 

bennem az :érzés, hogy ez az ember nem árul el bennünket, 
nem olyan a tekintete. 

„Jó", mondta Kole, és a bíró felé fordult. 
Röviden elmondta, hogy mir ől van szó. Amikor Kole be-

fejezte, a bíró egy ideig töprengve a földet nézte. 
„Benne vagyok", mondta eltűтібdve, s hozzátette: „De miért 

vállaljátok aikockázatot? Ezt tudni szeretném." 
Agáta elnevette magát. 
,Mindenkitől ezt szoktad kérdezni?", szólt incselkedve. 
„Miért?", :kérdezte Körösi. 
„Mert nekem  is  mindig a kockázatról beszéltél." 
„De kíváncsi vagyok, mit mondanak a többiek", mondta. 
Ebben a pillanatban megérkezett .a csempész. Hozzánk le-

pett, és kérdően a biróra nézett. 
„0 is velünk van", mondta Kole. A csempésznek elkomolyo-

dott az arca. 
„Nem jöhet", mondta határozottan. 
„De mindent tud mar", mondta Agáta gyorsan. 
A csempész idegesen végignézett rajtunk. 
„Ostobasá;g", imondta maga elé. Majd a bíró felé fordult. „Mi 

maga, nyomozó?", kérdezte türelmetlenül. 
„Nem", válaszolta Körösi. „Bíró vagyok." 
„Egyszóval gyanús", mondta a csen ész, és Körösi elé lépett. 
Kole közéjük állt. 
„Velünk jön", jelentette ki határozottan. 
A csempeész cinikusan nevetni kezdett. 
,Hát nini veszad észre, hogy itt valami nincs rendben? Eny-

nyire buta vagy?", mondta. „Azt gondolod, hogy egy bíró csak 
úgy iélvezetből jön mapd veled?", kérdezte. 

„Nem élvezetből jön", mondta neki Agáta, „hanem megbánás-
ból ... Azt hiszem, megbánásból." 

A csempész hahotázni kezdett, amikor ezt hallotta. 
„Arról van szó", magyarázta Agáta idegesen, „hagy ottha-

gyott mindent, a bíróságot, is feleségét, mindent." 
„Akkor is gyanús", válaszolta a csempész határozottan. 
„Nem hinném", válaszolta Agata. 
„Miért?", kérdezte a csempész. 
„Mert szökik", válaszolta Agáta. 
„A szökevény is gyanús", válaszolta a csempész. 
„Miért?", kérdezte a bíró. 
Mert nem tartozik sehová", válaszolta a csempész úgy, hogy 

Körösi felé sem nézett. 
„Tehát én most mindenhol gyanús vagyok", jegyezte meg a 

bíró. 
„Ez engem nem éndekel", válaszolta a csempész. 
„Tudom", válaszolta a bíró. „De szavamat adom, hogy hall-

gatok", mondta. 
„Hadd jöjjön", mondtam én is. „Most már nem tehetünk sem-

mit", mondtam. 
A csempész még néhány percig gondolkodott, aztán el ővette a 

motorcsónak kulcsát. 
„Rendben van, most már nem tehetünk semmit. De én mon-

dom, hogy csőbe húz (benneteket", mondta és elindult. 
Követtük. A bíró jött leghátul. Nem szólt hozzá senki. A 

csempész a csónakhoz vezetett bennünket, és beugrott a csónak-
ba. Követtük. Begyújtotta a motort. Magyarázni kezdte, hogy 
mit hogyan kell csinálni. 

„Nem nehéz", válaszolta Kole, és néhány perc múlva már 
kinn voltunk a nyílt tengeren. 

A bíró szólalt meg els őnek: 
„És гég mindig azt mondod Agáta, hogy szökevény vagyok?" 
„Azt" válaszolta Agáta szórakozottan. 
Kole felnézett a bíróra. 
„Miről akart ibeszélgetni velünk?", •kérdezte. 
Körösi tűnődve nézte a csónak által felkavart habzó kék vizet. 
„Talán azért jöttem, hogy ítélkezzetek felettem." 
Elnevettem magam. 
„Mi nem szoktunk ítélkezni", válaszoltam neki. 
„Nem, és nem is akarunk", tette hozzá Kole. 
„ Sejtettem", válaszolta Körösi. 
„Pedig sokat seg і tenétek, ha mondanátok valamit." 
„Mit mondjunk?", kérdeztem t őle. 
„Tudod, hogy szívesen segítenénk", válaszolta Agáta. 
Körösi a tenyerébe hajtotta fejét. 
„Azt tudjátok, hogy nagyon irigyellek benneteket?" 
„Miért?", kérdezte Kale. 
„Ti még nem 'is tudjátok, hogy milyen jó nektek." 

Kote ,közben helyet csinált Agátának, most Agáta vezetett. A 
csempész figyelmesen ellenőrizte minden mozdulatát. 

„Jól megy?", kérdezte. 
„Jól", mondta a ose¢npész. „Csak sebesebben menj." 
„Nem lehet egyszerre", mondta Agáta. 
„De lehet", válaszolta a csempész. 
„Igaz is", .mondta Agáta. ,;Miért ne lehetne?" 
A csónak hirtelen felb őgött. A bíró arcát vizsgáltam türelme-

sen. Ereztem, hogy vigasztalnunk kellene, de nem tudtam ho-
gyan. S tudtam, hogy nevetséges lenne, ha vigasztalni kezde-
ném. Gyerekes dolog. Mért nem kell azt az embert vigasztalni, 
aki válaszút előtt áll, de nem tud választani, mert nem választ-
hat. Tudtam: íme, egy ember, aki eltévedt, mert többet •akart. 
Tévelygése az út. S ha elfeledkezik, hogy hová is vezet ez az 
út, akkor még öröme is telhet benne. Nagyobb, mint bárki más-
nak. Mert nem mondhatjuk neki, hogy menjen vissza, nem, ez 
valóban nevetséges lenne. Nem mondhatjuk neki, hogy hajtsa 
le .bűnbánóan a fejét, és csinalja azt, amit tegnap. Nem. Az 
életben nem lehet tanácsot adni, csak a dohos iskolában. De mit 
is keresne itt .köztünk, hisz mégiscsak komoly ember. Akkor 
villant meg először a fejemben, hagy a bírának el kell menni. 
Egy távol eső  kis ,szigetet vizsgálgattam, és azon gondolkoztam, 
hagy hogy mondjam meg neki. 

„Azt mondja, hogy nekünk könnyű?", kérdezte Kole inge-
rülten. 

„Azt", válaszolta a mérnök. 
Kole keserűen nevetett. 
„Könnyű, mert me gjátsszuk, hogy könnyű", mondta. „ S az 

élet akkor nehéz csak igazán, ,amikor az ember szükségét érzi, 
hogy megjátssza, hagy nem az", mondta Kole. 

A bíró elnevette magát. 
, Az lehet", mondta. 
„Nem •ismerjük egymást", mondta Agáta. 
„Nem", folytatta Kole. „Az ember olyan, mint egy feneket-

len szakadék; nem lehet megismerni." 
Egy kis csönd, aztán hozzátette: 
„S lehet, hogy az iszonyattól, ha meglátnánk a szakadék fe-

nekét, elszédülnénk, mondta. „Hunyja be az ember a szemét. 
Csak a réteket s  a tengert nézze", mondta Kole. „Itt a titkunk, 
a részletekben." 

A biró felnézett az égre. 
„Ja igen, •mindenkinek megvan a saját titka, ez ad neki 

erőt! 
„S mit csinál most?", kérdeztem t őle. 
„Azt .gondoltam, hogy veletek maradok." 
„De .mit kíván tőlünk, az ég szerelmére?" 
„Azt a bizonyos .részletet kerestem ..." 
„És?", kérdezte halkan A•gáta. 
„Azt hiszem, hogy soha nem :megyek vissza", mondta a bíró. 

„Ha akarsz, Agáta, akkor mindig eljöhetsz hozzám." 
„Ezt tudom", mondta Agáta •gyöngéden. 
„Azt ;gondolja, hogy érdemes valamit megjátszani?", kérdezte 

Kole ravaszul. 
„Azt", válaszolta a bíró „vagy valami hasonlót." 
.s te mit szólsz ehhez?", kérdezte Kole, s a csempészhez 

fordult. 
A csempész •elnevette magát, aztán csak úgy mechanikusan, 

szokásból káromkodni kezdett. 
„Fel kellene robbantani azt a világot, ahol az emberek eny-

nyire el vannak foglalva magukkal", mondta. 
Mar esteledni kezdett, .amikor készek voltunk a leckével. A 

csempész a partra lépett, és átadta Kolénak a kulcsot. 
„Akkor halnap délelőtt minden rendben lesz a csomagok-

kal?", kérdezte. 
„Rendben", válaszolta Kole. 
„Úgy legyen", válaszolta a csempész, és elment. 
Mindannyian kis гálltunk a csónakbál. 
„Ezt magünnepel.jük", mondta .az egyik iker; „ma csak kit űnő  

italokat iszunk, és .a legszebb ruhánkat húzzuk fel", folytatta. 
Mindannyian nevettünk. 
A ;móló tele volt sétáló emberekkel. 
„Akkor megyünk öltözködni", mondta Jasmina, és megfogta 

a kezem. 
„Jössz te is?", kérdezte Agáta a bírótól. 
„Nem", válaszolta a .bíró, és lehajtotta a fejét. 
„Holnap sem?", kérdezte Agáta. 
„Nem", válaszolta a bíró, és lehajtotta a fejét. „De ne gon-

doljátok, hogy .azért megyek tovább, mert gyáva vagyok. Azt hi-
szem, el :kell mennem." 

Lehajtottain a fejem. Tehát magától is rájött, gondoltam ma-
gapiban. 

„Nem, nem gondoljuk, hagy ;gyáva", mondtam, és felnéztem rá. 
„Akkor a viszontlátásra", mondta a ъíró, és félszegen meg-

fordult. 
„Viszontlátásra", mondtuk kórusban. Figyelmesen vizsgálgat-

tam határozott lépteit, s úgy éreztem, a barátunk ment el. 
Agáta belém karolt, majd hirtelen futni kezdett. A parkba 

futott, az emberek szeme láttára letépett egy rózsát, mindenki 
megütközve nézte, hegy hogyan birkózik a rózsa szárával, majd 
a bíró utan szaladt. 

„Boldog ember", monditam, .és lehajtottam a fejem. „Meg-
érdemli, hagy virággal menjen tovabb." 

„Boldog ember", ismételte meg Kole egészen halkan, és a vál-
lamra tette a kezét. 

(Vége) 
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KAFKA 
Sfuwpica valamelyik kápán, a gyerekek játékaú és a m ű terem esz-

közen (kerekek , ikoszorúk , osliflag •ok, háramszögek , :hangvi іІllálk , kártya-
kupak , csigák, kagylók , 'k!tömöt •t .madarak) között felismerhet ő  Fra.nz 
Kaffka képe. Véleflіn volina, csak a m űvész Ј  té'kas kedvének ered-
ménye? Alig hiszem. Kafka mevéndk említése iis szimbol!:zál már vala-
mif, arcképe egy festményem b!manyos; hogy jelentést hordoz. Ezért 
nagyon veszélyes +játszadozni 'a nevével ás a képével, Kafka képének 
tehát föltehetoleg .tudatos i п fonmádiбtartaíma van. Vizuáti+san dereng 
fi! mögötte egy vi+lég, amely a m űvészetben már h'agyo:mányossá 
vált, a vadóságban pedig létezik, :Iéterik •m!nf szarargós, szenvedés, 
erfe іlmetlenség, fragédiia, tehát m +nt a va đó v!tág és a• fúktív, m űvizi 
'ilág (emberi világ) közötti viszony érzelmi üzenettartalma. Éppen 
ezért Kafka +képe, vagy csak Kafka képének :emléke átviilágíta, •moz-
gásiba hozza az érzelem síkján defüniálj:a a kétdimen•ziós fel űlet+ a el-
helyezked ő  tárgyakat, a. gyerekek já:téka+it és a m ű terem eszközeit. 
Tehát nyilván nem lehet szó véletlenről: Gabriijel Sfiupica, azzal, :hogy 
vás.zmára vitte Kafka :ardkéipét déklairáfta magát. Ez a deklairálás cél-
talan és é гtelmetle •n vdhіa, mint mi іг 'den más •puszta kinyi..afkoztatás 
egy belső  föbbdet .nélkül. Ez a belső  többliet Stupi дΡa egyéni és s:a-
játos mű vésmi mag'atartásбnalk, remegő  Ítraisagának, körülha#árodt vi-
lágчímiójánaik eredménye. A .legtöbbször megfestett 'kialá лy, menyaaz-
szo+ny ás önarckép — voltaiképpen Stupica három központi :motívuma 
— mtФΡ mmé teszi ezt a töbodefif , zárt•tб  és st аt kussá, ugyanekkor 
azonban a kafК+aii emlék бtt&i ennek a zártságuk a hamgí!a đát, fyi-
fott m űvé teszi a zárt világoá. Jellegzetes, hogy Stu, р i a :kiskánya mak 
milyen öreg :az arca, hogy +a :menyasszonyok milyen csúnyák, hogy az 
önarckép mennyisre kartlk'artúraíz ű . Jellegzetes, hogy •a menyasszonyi 
csokrok és k:oszorúk mind fonnyadtak, a јбté+ksгerek szétihuiita•k, a kö-
rök horpadtak. A megrontott emberi táj elemei. E•s ebben a tájban, 
a műtermi asztal és a gyerekszoba aaztalá •nak zűmzava :rábam, rendet-
lenségében, a kafkali érzés tárgyli kifejezésében a+tigha képzethetnénk 
el szép kislányokat és menyassxo+nyokat, n•ároisraid önarcképeket. Az 
emberi alakok ennek a megmont:olt tóíjnak az eleme i. Tehát a semmi 
felé közelítenek. 

A :képfelület állandó rediukátásában is ez tigyelhet ő  meg. Ez a 
közelítés a :semmii felé. A tárgyakat és az alakokat is mindig két 
diimemzióban láttatja, a harmadik csak a képzeletben él, vagy úgy 
mint a való világ terhes emléke. Egyik legszebb és csak kivételesen 
sö+é+tebb felület ű  ki•s'lány .a játékokkal ci:m ű  kéipén a kétdime:rziós asz-
falla;pon felso•rakoztafott játékszereik  is  mind kétdiimen іiósak és a kis-
lány figurája 4s olyan. Ez a fбmör mozdulatlanság megkövültté feszi 
az egész képet. A Iképbal árla+dó megrázó barlangi érzést egy rej-
tett mozdulat bontja csak fel : a kislány ujjnak hegyével éri az 
asztallapot. Csak ennek az érüntés•nek a megértésekor, иagy fe;l: гsmeré-
sekor láf:juk meg a ha:rmеdilk dfm:enziót, azt amit sem szav а d а l, sem 
színekkel ktfejezrri nem .lehet : az az érzés ez, amikor ujja ű nkkal ele-
ven húst érintünk , arii'kor a csodálatos és fenyeget ő  világba lépünk. 

A harmadik dimenzió tehát emberi tartalom. Ezt hozta magával, ezt 
hozta felszínre a kepfelület két dimenztára való redUká'lása. A semmi 
mögül villant fel a legszebb emberi tartalom. 

Ugyanennek a kislánynak most már fehér ruhás adaikj:a jelenik meg 
a Ffora cím ű  képen . A kislány fáradt és megtört arcával egy deszkafal 
elő tt  611, a falon különféle koszorCnk és csiokro:k lógnak, meg egy alló. 
Még csak egy madár naiv rajza van el őtérben, alyképpen, ahogy a 
kilóíny is előtérben  van.  A koszorúk és a csokrok foninyadfaik, az olló 
életlen és görbe, a kislány ráncos, a madár megtépett. A kép va đó-
s:ágtartalma m Ј ndössze a deszkafal, minden más rajta a romlás líraisága: 
még csak a kislány haijába п  él egy Virág, de annak szirmai .is fo,nпya-
dásra varnak írtélve, .mihelyst a szoКбsoktói eltérően az i:dő  di:men-
zióјбba helyezzük át a képet. A képfelület kétd+imenziás zártságát a 
fonnya+dá ѕsail kifejezett i кΡ б  diimen~ iáj'a bontja fet teszi a +képet mylil•ttá; 
i+nfonmáciátartе lma ;s :itt valahol keresend ő . A kúfejezheteflen fonnya-
dásban: a semmiben. 

Még csak a menya •sszonyaképek bonyolult strukt шΡráiját keli) meg-
figyelni. Stuplica •tovább redukáilja a 'képet: a cstinya és megrémült 
szem ű  menyasszony fehér ruhájának színe átterjed az egész képre, 
már minden fehér, a nagym :ávet ű  képek egész felülete is ezüstös feihér. 
A menyasszony ugyanaz a rémült kislány, akii az aszta5t é г i Пtette meg, 
aki a koszorúkkal és csokrokkal teletüzdel'•t deszkafal el őtt álÍt. Az 
egész kép fehér felütet ve .nosztalgikus : a szüzesség emtéke hatja át. 
Ehhez az informáci бhoz tarl+oz'rk a koszorú újszer ű  helye a kénen: 
eddig áttételesen sz'.mbc!iizált, most hatr іzott jelentést :közöl: a 
menyasszoiny szemérmét taikarja•el. A.ko•rábbi'képek gazdagságának csak 
néhány eleme maradt meg ezeken a képeken, • de  ezek az elemek 
motívumokká váltak és most már nem saimboídzátna+k, hanem meg-
rázóan közöl• п:ek, jelentenek. A képek nte.n хitбsa is növekszik, mert 
az egy motívumra való komcentrátás ménd;g a kép inite пzifбsán•ak mé-
retében mutatkozik meg. 

Csak az .u•tóbbi éиtized képeirő l szóltunk, a koráb+bia+k amelyek Stu-
pica söfet .periadusábе  tartoznak a formák és a színek espresszionIsta 
gamdagságávail :tűmnek 'ki.. Ezekneik a •képeknek a :tefítettt m űvásziessé-
gébő l az út sok irányba vezethet, S•tvрica azt választotta, amelyen 
látszolag lehulliik ennek a művésziességnek az igénye ás el ő térbe 
kerirl, a naiv rajtan és a reddkált sztnhatás дΡn 'kereszfi1, a világ 
!étásának líraisága és ezen a ltraiiságon beiül a tragikus érzés.  Ha  a 
kompozídió, a tér, a.z estkörök le .is egys гerűsödtek, semm+iképpen 
sem váltak semafükussá, csak egy határozott !irányba mutatnak, a teli-
tett intormáoió felé. 

A kislányok és a menyasszonyok paradicsoma lehetne Stupi сa 
képe, ha nem forrósodna át Kafka arckápéne'k emlékével és mind-
azzal, amit ez az emlék egy sajá+tos villágláf бs révén az emberr őf 
közölhert. 

TÓTH Emil 
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Angaizsállt írának  nevezni  мala+kit mám-már 
annyi+t 'j elenit, min4 megbélyegezn! у  elmarasz- 
fa!бni és •e6дtéVni, szalga11a6kиséggel vádalи+i. 
Ment naipyalinkban etféqgesedeft az :angazsáÍt- 
ság fogalfmiai, s az angazsált ‚!п lода 4таá afféle 
iradalm! mé đelynek, Malfamiféle mega đáz- 
kadásból szár,mazó fert'огésпek rtartják. Vata- 
hogy  nagyon  is  egyédtefmшvé vá1+t az ezzel 
kaipcsalalos етltelmezés, im бnek köиetkerfében 
az elkötelezetfség fogalma kirzárálag •a po- 
f đ lflkađ  angs:zsáttságra k іHlátozádott в  azon 
be1ü1 1is  az 'i+rányaкló ipahi іfika k бszolgá4á5ánay 
magaarz+Ba+lásána. Napj .atiInk angaz 'sáVit alko- 
táit afféle mюictern paпeginđkus kö:ltőknek fе- 
kinfí az .iпadkэ4•mi közvćlemény, és v;nsroilyagva, 
enyhe vagy éppemséggel tútzot+f ineg- 
vetésse!1 fondul е,1 rtő lük. 

Hogy az ilyen  и'nszonyulás, ez a bezár- 
kózo:ft szeuneUlenző.s цemlélet, mety mar 
nem  is kп6filka, ,hanem пöИidfátó, öná•elt е 1о- 
ffélet,  mennyire  káras és  nem  kívánatos 
yelenség  irodalmi  életünњen, aarál  most  
nincs  száпdékombeп  szólnfi. Effenben се1- 
sгerünek tartom felhívni a f!gyelmet (s erre a 
meggyőződésre végfegese+n Déry noveffáft  ii-
vasgatva jutottam), hogy a¢ amgazsáffság fo-
galma  sokkal  в-zétesebb és egyben sakkaiffa 
termékenyeb'b és gazdagabb terü бeteket  fog-
lel  :magába, mint  at  á11ta4ábaи  fielfételezni 
szо+kás. Sőt, е  kalegánián be4ü1 iaz angazsállt-  
ság skáláján i teljesen  eflentétes ána+m'1a+fak 
is létezпek, egymásn гalk :szembefianduló .в  
egymás& ero" веи  negáló elője4ekkel, melyek 
a szé'1 іsőséges megny!11vánutásdkat +ké :pviзeki•k, 

két elllenitéčes irányú had~ik•ozáat. Igy a 
„56mutő  ' angazsáit rodai6mi !rámye'rvvel  szem-
ben  sz  616  i.rodailam6an (természet вsen a 
sz6gorú egye гusúly énteLmében!) ;sz ~!náe k6vétel 
пéllkül 1léilerik egy mási:k, „е llепгекб " •felí- 
fe+ftségű  am:gazsáffsáq гв , :az гir'г.kkP t- і zaidó, 
bиráló, fomrorиgó , ;rebeffi•s irodнlom". A 
kéit, áöbbm•yl лre pdбnt Бkaí célzadoaságá6an gllérő  
rtmány kőzö:lt,  mint  a тn'еН !eg ké'; sгárny'+` 
famtó és egyenтúly:ozó ala;ppülđé+r helyezk:edik 
е 1 a нвттад l'ik, de nem 'a középu`:as :s.zere- 
pét képм i+selő  személyes angazsá бfs,á.g, a 
ku+la г:vтa-vlizagádódиa a+hkat•ó művész 
etlkdtelеzeCdlтége. 

A két előbb! elkötelezeffiség! f•ormától 
e6térően ez  nem valiamеlyгk osopontpoi '].ka 
száosöve, h;airrem  az  egyén,  az  бrái r. Gvd- 
duuпn .ekevem kapcsolata a környeze5iel, 
a v!iдággal. Termésгefesen, ez még koráи tsem 
fe!!té4eteziapo!1r+t:kusaág "at, sz4gorúam személyes 
jelllliegét, mellyb"ol kiszp4Іult voMa a tá•nsa -  
dátmli egziszteпcia ánamköre ра 6ивагиад  együfit. 
Nem ts éteni fiszta, irányíáoffs4gtól mentes 
irodalmi  vonuдat ez. Lényegf küfönbségét a 
másik kettővel szemben az бrói maigatamtásbam 
s a¢ ebbő l kövefkвző  и !ilághoz vа !о  írái 
иbszan}пulásiban kelő  ikeresnünk.  'Ment míg a 
simu-!ó vagy akár az elllenzéki аngazsaftságot 
vállaló alkafák fehtétel inéllkül készek a  
sдemélyes benyomások, kon:ftiktusdk, kéle- 
lyek és aiggályak fneФ !őzéséne, м issraszarítá- 
sána a nemesebbnek vélt közösségiy azaz 
osapanténdeket tartva szem elöft, addig az 
önmagából k!+6nduló k6sérletező,kиtafó író 

ерр  :a személyes kontiíikilu:sokat, az egyént 
köze1e,66rő1 és mélyebben ér!int ő  kérdéseket 
helyezi  előfé:nбe, az iir'ckviduumok pnizmá- 
јап  keresztül иi•zsgálja a társadalmat s a 
táraiadia đin~li v:szoлyokart, nem ped.ig :a kőzös- 
segi érdek fükrében : mutogatja az egyes 
szerméllyelket. Ebbőd következik aztán, hogy 
a еzélз "óségeket •megt іeчtes6fő  firányok tömeg- 
erőket, -erényeket, akövefeléseket, a бgénye- 
ket ѕtb. jetkéipező  hő sőket teraтrr5enek, 
alféte :többnyire mesterség•esen t•úJt ű tött 
szimбoi::Ikus bábuikat, m fg a szeméi!yes ап - 
gazs•álitságbál fakadó müvek megmaradnak 
az  еууепп , •emberi  • és .k'rsembe мi ,proыémák 
többnyire ainгd!đfБkus vizsgába•tánál ег  ábrázo- 
lавала !1. A asópoг iyph:ikát követő  irodalom  
је lЈ ,етго  vanása  egy  meghatározoft poliiik& 
program  igazalása, ikövetése és érvényesí- 
tése, +а  szemdlyes elNköt:eleze бfiség  viszont az 
adottk itársadalmi helyzetek és viszonyok 
felül~пnгsgálalüay  mérlegel•ése, •те lу  az egyén! 
te4elősségénzelt+bő l fakad. 

Déryre јеЈ lетго , hogy bejárja vagy leg- 
adábbi+s érinfi  az  angazsá бtság" minden деги - 
Latиt, то•t korai ;idősrakában• (melyQŐly  sajnos, 
ez az ősszegező  .navzllagyű jtemémy  nem  
nyú+j+t képet) :a 1'art  pour  I'alrtyig  is eljut.  
EgyálLtiailáи  nem  mondható kövefkezetesm,ek — 
áб lapí•thafná  meg  a felülefes  kritika.  Am ha 
mélyrehaitábbaп  Иízsgáljuk Déry :munk гsságát, 
mely útмгsztőt6bcsn és újbó:h г  tv ч9duzzadásái- 
ban нпЛНнатг lдк , ny6lvánмalavá válik, hogy  ерр  
a чд 'rgorú köveл@kezefess•ég jánaY+ta be az 
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íróиaf ezeket а  szédírtő  messzeségekbe пуи lо  
területeticet. Mert Déry els ősorba'n a szigorú 
gandoi гkodásd е5 az ér1!е 6т i 6esztиlásr kö- 
veltő  egyénég, aki гпет  niad vi!ssza végig- 
gondo6ni а  megkezdett képsont. А!116атидоап  
megotdásl 'kereső  s a megdVdástó'I vMeszt váró 
igénпyel 1е;р  fel, inem tőződve az esetleges 
гк!adályokka гl és nehézségekkel, melyek egy 
ilyen аФк•otái magadantás logikus k&vetkez- 
тепуе ;. Mindvég!g :tiв 'хіtán a гkar látn гi és a 
valóságod tapasz•flatni, mégped;ig a benne ki- 
krJstályosod!oflt vadóságo.t és nem a látszaгt- 
létet, az i'Iykari rfársadaitmi ámttásrt és őnámí- 
tást. Ezért, ha olykor e!!jut is egy-egy h'i- 
иа !;а•1os гrányelvvel eqyez ő  útsrakaszra, 
nem futhat azon aokáig, hamarosan ismét 
társtaQan гná válr. ,k, mégpedig :abban a р :llаиан - 
bап , т  kor eléakez!k a föbbé-kevésbé ;11 и - 
zónikus téиh6tted va!1ó leszámo'lástfg, és go ,n- 

daliati гkLt з lásá:ban túllép a и i гssza,n adókon. 
Ezért úgyszólván :mí:ndvégig népszer űФlen ma-
rad a magyanországii knidl!lka г i• ,irodia6omban, 
ата lуап  nem rokonszenves „nagyf!i• и", aki- 
ruelk vlilágo6ása nemhogy fénnyel áraav6a иá 

ii  a kísérő  kndti•kát, de fejcsóváláara, sőt ofy- 
kori éles 'k'?rohamásra kényszerít:i. Természe- 
tesen okos, nyugtadaи  nagyfiúskodásának 
bírádatta nem szorítkozik pusz đáп  irodalmi 
sbkra., hanem magánéletére is rányomja bé- 
lyegét. S hogy  mennyire eltávododik olykor 
ez ez fr ćгi munkásság s ez az egyé.ni иilág- 
szemlélet a hdvata!lasan igényeld és számon 
kérl iпányeЭvektő l, azt mi sem bizo,nyítja 
jobban, m'i'rnt az  í ró két börtön.bündetése. 

Mert Déry  nem főmegíró, így nem 6s az 
а lстадаиот  vagy a „hi•vatalos" ízlés követő je. 
Magá'ban jártja az  alkotás eЭka!aпd•ozó ösvé- 
nyeit, s  nem bízza magát sohasem a fel- 
persdü!1о  áram!lafokra, !egadáb6!s o f  mé;r-  
té'kben nem, hogy azok etsodд,rják és bu- 
ј!aságuikka'l megfosazák e gyéniségétő l. A 
ridtka írók .azon egyike о , aki m,indvégi гg 
fir  nt аіг ' е  az önszemlé!:et és önмizsgá6at, a 
függetten  gondolat és léfe гés jogát. Allan- 
dáa,n kész az е !vádáa:ra és a s!zembefд rdu- 
lásra, a megkövesübt es;гmékkel иа ;!о  Ies-га - 
molásna•, ám ugyaInakkor nem  idegenkedik 
az egyii!túszástól sem, ha az sajáf meq- 
gy"oződésével s hiitével egyezik. Ebb&1 kö- 
vetkez;lk aztán, hogy annyira ellentétes 
hangultato!t és reakciát vált ki 'környezetéb ő l, 
hogy ugyanazok, ak űгk még tegnap егепуег 4 
dicsérték és ;реlдгагкерид  ád бitották, ma do- 
ro пggađ  közelednek falé, s ánuil'onak, job'bik 
esetlben eгбtéиelyedettпe.k bélyegz'.1k. 

Déry afkotái hu!lámhossza egyéni hullám- 
hoasz, о  az iпdividuáliis angazsáliság követ- 
keгetes megtesfeaíf&je a mai magyar iroda- 
бombain. Ezzel magyarázha•tó, hogy az izmu-
sok hu66ámaG игнаи  az e6lenzéki tábo•rba! п  fa- 
lál;jиk т !nf kommu:nüsta írát (Svájci törté- 
net, Kaluska, A tengerparti gyđ r) , majd a 
fenszabadulás után idбitlfestő , a  szocialista  оп-  
tud гt hfrdedő je és paddéno:zája (5 fmon Мепу -  
hért szifletése, B đnyászok, A téglafal mö- 
göttj, hogy hamarosan megint csak lázadó, 
bfráló színezetelt kapjion ,prózája (Szerelem, 
Szđmadđs, Vendéglđ tđs), mely végiM a ví- 
vódásгo!k és kutatáso,k tüzében megedzve 
egy fгЛго¢of6kua, á1,ta!lапов  érvény ű  kérdése- 
kel  fiagiladó sszépp!rózáibaи  telyesеdük  ki  
(Capriccibk). 

Szigorúan  ragaszkodva ehhez a ,fejlődési 
vonailhoz, nem so'ka!l kizdhetLiink Déry há- 
borús novellá'iv:a4, az Alvilági játékokkal, me-
lyek törés!ként  hatnak.  Azanbaп  ez csak  lát- 
szó6agos 'törés, a vízbe dugott pákan lát- 
hatunik ilyat tőké đetes épsége е1'lenére. S ha 
Déry  eszmei  и'dága ez ,a ра lоа, akkor ерр  
a háiború az a megválfozo гt# ha гlm;ará:l!apotú 
közeg, mely ké.tszemi 4ö гrést csal a szilárd 
egys.égre. Hisz hogy mt jelentett  a Magyar- 
országon végi:gsö!pr ő  fasiszta őrülel, mely 
végiлl csak üszkőket és bizonyta đa ,nságot, 
а lфадагпов  .kétkedést és fél•elmв t szorított az 
envberekbe, a¢ Déry •kortársaii!nál is fe6mé ,nhető . 
Az adkatómunka ,is, т '.!nt  minden más, a 40-es 
évek első  felében egy fermészete111enes lég- 
kör pokoti :nyomásá't visele magán, s ez a 
teher nem maradhatott világosan 'k čmajzodádó 
nyomok né6küd. Ez  is  vonja Déry n•ovellái 
kőré azt  a  suru bun'ko:t, mely ,e6h•ajlásca kény- 
szeríti •azok иonalát. Azaz, így  .látja •a  kívül -
‚1116.  Azonban ha leereszkedünik az eszmei 
huzalon,  ha .magunk is beássuk magunkat az 

áthatalhatatlannak tetsz ő  burok a'lá, s búvár 
módra :követjük az íróin vil бgszem,életet, 
megdöbbenünk .annak seilárdságátál és egy-
ségességétól. Mert itt is csak a Déry-
életm űvet megrend,íthetetlenül tartó geri.nc-
vomud,atfat talá'Ijuik magunkat szemben, azzal a 
Déryvel, aki ugyanolyan meggyő ződésseJ 
rétfia •lépéseit, mikor dad ггwt;a és expresszi о- 
nista kísérleteket tett az irodalomban, miig 
máikor nagy fársadalimi regényeii't vagy mély-
rehait!ó filozofikus m űveit ínfa. S ez a:z a szál, 
mely egyetlen egész füzérré köti, noi ,nt 
gyöngysort a zs-ineg, Déry m űve; t. 

Persze, itt  is  vannak nagyobb, értékesebb 
gyöngyök, :némely:ik felm&hetilen •kí:ncs, de 
akadnak slányabb, már-már ha ,m іisítványnak 
tűnő  utánzago,k .is, melyek emezek sug Э rzásá-
tól 'topnak fényt maguknak. Az Alvilági já-
tékok az et ő•bbi, az é:rtékesebb gyöngysze-
mek közü•I •valók. Súlyosak és s&tétek, afféle 
fekete gyö.ngyők, melyeknek riasztó hidegsé-
géből és féleóme•tes homályábó'I árad ,a szép-
ség, a döbbenet. Igy kel szбlni a háború-
ról, érzi, ha nem is jut  el  a gondofaltIig az 
olvasó, külőnös.en a mai ,, lenek feijéf még 
napjainkban is szorgaimasan főmködifk hősök 
és árulók, dicsőségek és d вcstelenségek 
élesen s így nevetségesen •po!lar!+zált va.ló-
szerűtden játékaival. Ment Dérynél sohasem 
nő  jenképpé, mítosszá, már-már emberfel&ti 
istenséggé az ember, megmarad annak, ami: 
esendőnek és gondoЛkodónaIk, érzőnek és 
szenvedőnek és érzéseњen meg szen•vedé-
seii!ben megtlisztul б n.ak vagy  al  бmег ii  ‚6  nek. 
Legszebb példázaga ennek az Alvilági játékok 
ciklus utolsó darakaja, a Féleiem, mely a 
címszoba sűrntette a hábarút pincékben étéit 
ember sza,bads ,ágérzefének egyik jelentós 
alko,tóeleméf is, igy nem véletlen, hogy 
épp ebben a rgvenlában kerültü гК  a Déry-
féle elkötelezettség közvetlen közelébe, mert 
pokolljárás,na és a pokoljá,rás rögzífésére volt 
szü•kség, hogy megmutassa magáé az adkodó-
ban meghúzódó ember, a gondolkodó, a 
figyelő  és a nemcsak látni, de meglátni 'is 
képes egyéniség, ajki nem retten vissza a 
feltánugó kép megfestéaétő l. Ez Dá!ry an- 

gazsáњágána!k &аpp8 ,llére, nrói magaitartásá-
nak dö tő  'ismérve. 

Am nem minden esetben ;ilyen határozott 
és- rnasszív ez a magagardás, sokszor anél!kül, 
hogy ennek tudatára ébredne az fró, sodor-
fafnl'r és befolyásolni hagyja magát, amiikor 
is lényeges veszteség еt szenved, ónálló-
sága ellpnogramosodik, a látszat és a fényes 
ígéret vonzásában megszédülfe•n ki іbbi,tlen 
egyensúlyábó'I. Ennek eredményeként szü-
letnek aefán a kissé 'kiáltvá,nyíz ű  ideali'zált 
mozaükkookák (A tehén , Bányászok), melyek 
Déry .novelláinak összképét szemlélve furcsa, 
az írótál idegennek érzett (vagy feltételezett?) 
srinfoltokag iobbaи tanaik meg a viugálódó 
előgL Ugyanakkor élénk színeiikkel, hived-
kodó i&nusrkkal, mellyel kiválnak 'a szeré-
nyebb, de megnagadó'bb ataipszínlb&I, épp 
ezek a foltok jelzik Déry prózájának mely-
pontjait is. Furcsa kettősséget hordoznak ma-
guikban, a mesteri megrajzolás elraigadó su-
gáirzását és a tárgy valószer ű tlenségét vagy 
i'niká!bb botladozó naivGtását, mert mindenáron 
példaképek, oktató-nevel ő  •példázagok akar-
nak lenni. 

Még!is fe;lületességre való felet ő tlenség , 
volna egyértelm ű  biгб latot adni Dérynek ezen 
alkbtoi korszakáról. Ment szinte egyidej űleg 
jelen van, ha háftérbé szorulva s mélyabb 
vizekbe kényszerülve is, az lrára jellemz ő  
egyéin, mindegy befolyástál mentes vnlág-
szemgétet ;igénye + is.  Ez üt át a felszíni réte-
gen, ez akadályozza meg, hogy .légb ől fa-
ragott hősökkel népesitse be prózájának 
villágát, s ez hozza közelebb hozzánk a 
szóban forgó alkotásokat. igy Déry valójában 
sohasem adaptálódhat teljes egészében a ve-
zet' irányelvhez, bizonyos distancia mind-
véglig megmarad közöttük. 

S még valamii jellemzi az ide fartozó no-
venlá'kat: sohasem keltik a póz benyomá- 
sát. Оondotiju гdk csak sitt Siimon Menyhért 
szügefésén еk már-már sért ő  tanmániájára és 
humanizmusára, mely •talán épp azért vétik 
bántóvá el ő ttünk, mert jómagunk mást t;a-
pasztalva, másiként lá!tj иk a vadóságot. Am ez 
még nem jelenti azt, hogy szembe is száll-
hat:unk az íróval, bölcs polémiákat folytatva 
rendületlenül. Mert !a novella mögött ott 
lapip'ang a hit, a meggy őződés•, megy mesei 
bágba öl#öztetve valósul meg és tsljesüt ki. 
Egy ilyen аtapene гglбva,l 'áplái!kozó m űre ne-
vetséges volna az általános va,láság szigsorát 
kényszeritеnii. Különben is szembet űnő , hogy 
a „túl programizá'tt" novellákba р  Déry nem 
idegenkedik a mesei fordulatok alkalma-
zásátol (Kaluska), mintegy ezzel :is fokozva 
a szépséged és ha!rmániát. Hogy ezentúl merre 
mutat ez a mesemotívum, azt belemagya-
rázások nélkül nehéz lenne nyomion követni. 

A Capricciók már Déry prózairodailmának 
a tetóretét képezi!k, s a legu'tóbbi regénnyel 
(A kiközösítő) tartanak rokonságot, éppúgy, 
mint ahogy korábbi nove!.lá!i szervesen 
kapcs.ol:haták a Befejezetlen mondat és a 
Felelet eszптeиi'lágához. Az ezekben a m ű -
vekben megny!lvánuló írói magada гlás már 
nem fűződ)k szorosan a társadalmi élet 
jelenségeihez, helyesebben konkrét id őben 
és tértben meghatározott iiim;pulzusaihoz. El-
vonadikoztafotd problém:aközpontú képeik 
erek, á'I•tal бnos emberi kérdéseket vizsgál-
gató mesteri metszetek, melyek a szembe-
6 11itás finom techlni гkáijáиa!I rögzútii,k a filozo-
fikus példázatok еt. II már nem az adott 
társada đ mii körösségben étő  embert mindázza 
az író, hanem az embert ,minden más de-
ferm!иáló jelző  néikül. Végig.já:rva a tár-
sadađmi élet kálváriáját, nri!ntegy rádöbben, 
hogy magát az embert  is  bonckés agá kell 
veпnшnk a ti'sztánlátás érdekében. Déry 
világhoz vagó viszonyulásának logikus vég-
átbomása ez, mikor az önmagábó'l k ć!indu'ló 
gondolkodó, ha kíssé képletesen és sokkal 
áltialáиiosabb értelmezésben i is,  mint mié 
a fogalom takar, önmagába tér vissza. Az 
étet •kérdések itt má:r nem a nyers egrisrten-
ciábó.l fakadnak, hanem a szel'lemiiségb ő l, 
a lé'lekb&.I, a próza központi problémáját 
a lélek megvilágítása adja. .Nem мΡisszatánoodás 
ez, nem is megfáradt kitér ő  a súlyos meg-
próbálfatások után, hanem a folyóról a 
forráshoz való visszaltérés, hogy az áradás-
ban meg .nem válaszoóhaitó kérdések gyö-
keréig 'jusson. 
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1. 
161 szk'p:adli. m űvet ttarfalm•az :Déry Trboт  új 

kötete, Az óriáscsecsem ő . 
A :smnnműveik közül öt szirtipadra került, 

a Tükör 1946љan, az Itthon 1947,ben, majd 
A talpsimogató 1954-ben, A vendéglđtđѕ  
1956-ban,, a Bécs,. 1934 padig 1966-ben. Az 
óriáscsecsemőt és a Tanukat eddig még so-
hasem játszodták. Az óriáscsecsem đ  keletke-
zése és megjelenése :között telit el a leg- 
több ide: 41 év. Ez .a négy évaized főbb 
puszta atdatnáf. Kísértedfesen emléke пΡfet a 
Füst М ilán-drámák k&rü,l.i bonyodalmakra. 
S ezen túl a magyar av.anfgarde irodalom ár-
vaságára, amitkar a h űvösségében még csak 
nem !is udvarias és állandóam takN'.kázó, 
nem limodalmi,, hanem irodallmon kívi~ti szem-
ponto!kra ügyelő  kri јtđkára hárul a felel ősség 
legnaigyobb része. 
• Déry drámája hézagpótló m ű  a magyar 

iroda!lom!ban, :amelynek mimdm бig — tud-
tommal — nti•ncs foiytatása, ha csak nem 
tamhjuk ennek azokat az üjabb próbál-
kozásákаt, amelyeket a drámaszerz ők szá-
г ívа  az abszurd drámák iránti émhe•tetl гn 
és megmagyarázha!ta•tlan 'iszolygásra, ide- 
genikedésre,, ;jobbnak találtak a ,paródia jel-
mezében bосsát,a!ni kritáka "és közönség elé. 
Az abszud dráma hiánya, s .az i•ránita meg-
nyülvá т  цu б  kг ~tika!i, irodadompotitika!i viszoly-
gás adja a fetismeré ѕ t: meѕterségesen el-
vetélt, fúóikban őrzött, évtizedekig szín-
padra váró, kis példányszámbán megjelenő , 
fékemaagyarázott vagy szán:dékosan elhail-
gia!toiat próbálkozásokban élt csak az avant-
garde magyar i:rodatam, ttarto$t valamelyest 
lépésit az európai áram;latfakkad és kísérle-
teklkei.. Meglepő , példákkal és nevekkel 
ígazolhatб , hogy :irodalmunk sokkal inkább 
sz nknonban vett Eu гбрбvaд,, mint a kü-
lönböző  irodatomport'kák és ezeket kisrol-
дбl б  kdidl ka által élvo пallba emelt m ű vek 
aLlaipján hiihe'tnémk. A köztudatban •az iroda-
hoпrkмiflitka és az :iradál'omoktafás révén igen 
tévesen rögződőit•, :hogy a Nyugat e'Is ő  nem-
zedé!kével egyszer s mindenkorra :betörtek 
a magyar .irodalomba, az :eurápai szellemi 
áramlalNak, гбszeaei lettük annak .a csodás 
valtamiinek, аmút eurgpai irodalomként far-
tarralk nyliдván. A Nyugatnak •imdu'lása:kor és 
eliső  éчfizedébin valóbaj sikerült felzárkóz-
nia a század első  divatas karszelteméhez. 
Hogy ez csak rövlid időre állandósut, :amiatt 
az a téves gyakarlad és azok a törekvések 
ákothadák, amelyek, úgy látsіitk, fő leg arra 

nyuttalk, hogy 3ráünka гt, Кбј fбinket fiikffv 
korlátok közé szorftva, beskatulyázva, el őre-
gyártott fézlisekkel határolják körü•I. Sab-
lanofkkal, sémákkal közeledtek :az irodalom 
felé, s ezzel ahelyett, hogy felzabadítottak, 
báfarútatfalk volna próbálkozáso.kna, kfsénle-
tezésekre, él:eve gúzsba kötöttek minden 
experúme!пt:uпиat, :lehefetlenné tettek vagy 
előre megbdlyegezfek, kitagadtak minden 
, лkittörést" s'zándé'kot. Ennek az évfizedekig 
fagy б  áldatlan állapotnak nem 'kisebb ái-
doratai voltak, mint Kassák Lajos, Füst Milái, 
résđí!nt József AthNila„ ak'mek szerelmi köl-
tészete, egbisrtencia іliimmu•sa és szi ггеal;iz-
muse sehogy sem fért be a számára meg- 

Déry Tibor 
drámái 

GEROLD LÁSZLÓ 

határozott, k'ij löfd „skalulyába", továbbá 
Krúdy Gyufa, Szabó L őг inc, Balázs Beta-, Szép 
Ernő, Szerb Antal Hialász Gábor, Weöres 
Sándar, bizonyos fokig Németh László, Ba-
bills Mühály vagy PIIIfnszky János és Sarkadii 
Imre. M űvel ket vagy idegenkedve, vagy 
valamii furcsa, távoli•, fejosóváló csodálattal 
szemlél'fék, és nem egy esetben szemlélik  ma  
is. Hdtо1 éppen rajtuik keresztül kapcsolód-
ttsnik be az euгбраf szellemi áramkörbe. Mel-
lőzésük oka, hogy krilti:kán'k osaik mlin!legy 
távoliból tudta sreml бЈtni 'Dosztojevszkij, 
Joyce, Rrousd, Camus, 5artre s korunk többi 
sreldemi ád%ósának munkásságát, Vagy ki-
failáttuk, hogy d:akadensek, vagy hogy a ma-
gyar lelki еlkatá.nál fogva idegenkedik az 
avamtga:rde-tól, esetleg admii:nisztratíve 
emeltek mesterséges gátakat közéjük és az 
írók, az értelmiség .közé. S ezzel irodalmunk 
legtehetiségesebbjei!ne'k ko•rlát:ozf6k élet-
terét, ufat engedve a középszer űnek, mis- 
terkéttnek К&lrttészetben, prózában, drámában 
egyaránt. 

Hagy Déry 41 éveg miбrt nem jelen-
tette meg Az ó г iđscѕecsemđt, amelyet saját 
bevallása szeri гъt máig legjobb drámájának 
tart, céltalan Lenne Nal бlgafnü. Engedtessék 
meg legalább feltételezni, ösztönösen, a 
tudёf alatt (vagy tapasztalatbál?) talán az 
ava!n!tgarde i гб nti közöny és é гfhe'fit4eпség is 
közrejá'tszott ebben. 

2. 
jó, eleven friss maradt 1926 áfa" 

írja könyvismertetőjében Az óriáscsecsem ő  
cím ű  diгбтбгб l Ungvári Tamás (Élet és Iroda-
lom, 1968. 5, szám). Ez a minösités az 
avanitgaiide irodallomirál fett egyik Iegtalá-
lább megáll ер iltáеt iidézi emlékezefinkbe, 
mely szetlinit: „Az avanitgarde-nál semmi sem 
állandóbb" (Jean Anouillh). S Az ó г iđs-
csecsemő  frasesége mindenekel őtt akként 
igazoltja ezt az álaandáságof, hogy forma-
nyélvével, esrköziivd szervesen beleéplI az 
abszurd dráma századunk f őbb mind ötven 
éve avantgarde-nak tartott, s hosszabb-
гöм:debb m•egszakítás•okkal jelenfkez ő  'irány-
zafába:. A ,Déry-diamának .oft a helye a vo-
nulat Jarrytól számft:ott Apollinaire-en, Tza гán, 
Cocteau-n lonescáig, Beekettig, Adaimovig, 
Pj fеHзg, Rozewiczig húzódó élvonalában. 
еlгу  ismer minden fogást, minden elemet, 

1 amelyet az elemz ő  kn гtika az Übü királytól 
és a Tfrézfász eml őjétől A kopasz éneke ѕ-
nđig, A székekig és A kartotékig ,hol bur-
leszk kamédliámak, hol szürreat}sita d гбmбna!k 
Vagy esetleg anit d гбmánlaik nevezett, de ett ő l 
függeitlenül kivétel nélkül az abszurdumra 
épülő  szí ґъműiiimadalom salját•oa isméweikénd 
tat szamo ~ 

Az abszurd dráma az emberek egymás 
őzötti•, illetve az emberek és a társadalom 

közötti abszurd sz'tuáciwkat, viszonyokat ki-
váдΡja kifejezni. Tehát sokkal 'inkább társadal-
nбlag és történelmileg k&tötrt m ű faj, mintsem 
ejt a m űvekből elénk tornyosuló; "látszó-
Iagos logikai zűrzavair, értelmetfenség sej-
teltné.) Abszurdumuk egy meghatározott 
~iitág, kor eredménye. Déry Tibor Az ó гiás-
csecsemđ  Kortársbeli megjel•enése elé je- 
g ezte 'le: 

„A huszas évek közepe táján írtam, 
emig гбб iбm vége félé, Pórusbál jövet Olasz-
oпΡzágban, egy évvel Мagyararszágra tötr-
tént végleges visamadelepedésеm előtt. A 
darab stílusát a kor magyarázza" (kiemelés 

. L.). Déry életének fenti ido"szaka élet-
rajbi adaltaiirnak tükrében így jel:еnбk meg: 

„1920-!ba ,n emigráoiába megy... útja 

először Csehsтtovákiába vezet, onnan Bécsbe, 
Döb.11ingbe, ahol két esrtendelig tartóz:kodi:k ... 
A-uszdгliá'bál Ba!jor.országba költözdk ... Ba-
jо rországból Párizsba vándorol tovább. itt 
különféle sгakmáktsa kap, többek között bé-
lyegkerea іkedő  lesz. A vállalkozás eredménye 

a csőd: pontod rá egy nagy monte-ca•rlói. 
veszt,eség tesz — nбn:den pénzét elveszti 
rulietlen. Barátai segftségével ekkor kerül 
Penugiiába, majd 1926-ban visszatér 
Pestre."(A magyar irodalom története Aka-
démiaii Kiadó, Budapest, 1966, Vi. IКб tet, 
421-423). 

Az ódiáѕcsecsemő  abszurdumának kvál-
tój:a ezek szerint Déry személyes tapasztalata, 
bzonytiafannб  váld egzisztenciája lehet, az a 
csatódás, amely szükségsгerűen következett 
be, amikor a levert forradallom után vég-
éгvényesen meg kellett győ ződ•nl'.e arról, hagy 
a küfsőleg stabilmark tűnő  polgári rend is 
mindinkább csak hazugság:o:k árán tudja 
elhitetnii szlá:rdságát, a Hit, Haza, Csaílád 
hármas szenfišégére épül ő  konvenciók sért-
hefstaenzégét, szuveremütását. A dráma f ő -
hőse, az ániáscsecsem ő  megpróbál fеllб -
zadni az őt megkötő  társadalmi béklyó etilen: 

„Hagyjanak békén valamennyien! Mit 
akarnak tő leml Körülfonnak, hálóba zárnak!  
Még úgyszólván meg sem szu іёІtem ...". 
de minden igyekezete ellenére közben ő  sem 
menekülhet a sablonos р  Igán nevelésmód 
elő l: 	 { 
4,NIKODEM05: Angolul fog tanulni. Ola-

szul fog tanulni, bokszolni fog. Énekórákat 
kap. Históriával fog foglalkozni é., t гöntö-
ket alapítani. Tankórákat kap a marnei 
csatatéren. Mon Printemps parfum a ha-
jában, porszívó a házában. Sportböjtök és 
kék selyemágy ..: ' 

Déry érzil, hogy elfagyott kö гüle a levegő , 
tapaszfaija, hogy az élet nem álom, ahogy 
ezt a polgári hazugságot hirdetik, геmé-
nyei '.s cserben'hagyták, s mindezért ő  mind-
egy bossz иt áll rajtuk azzal , hogy felfedi 
belső  ettenihmondásból, hazugság:bó'I fakadó 
albszu!rd слmulkad. Ezt olyan игб i esz'közökket 
feljezii ki, amelyeket a¢ Ubü ki гđ lyltol A ko-
pasz énekesnđtíg és A kartotékig terjed ő  
absz слrdszlriház legsaját•osalbb jegyeiként 
ismeriink. 

E sajátosságok közé fartozi'k a „logiika 
csg Јјé", amié ha nem lenne haašö lunk-
ciája, könnyen hiiheltnénik értelmetlenségnek, 
zagyvaságnak: 

„APA: Mit tegyek! Egyébként ne feled-
kezzék el sanyarú helyzetem гöl. A bábát 
sem tudom kifizetni. De mi lesz a hamis 
váltóval! 

NIKODEMOS: Az az ön gondja. Nekem 
aranyerem van. Feleségem epekövei nyugta-
lanitanak. Éjszakánként felébred és hosszabb 
ideig sírdogál. 

APA: Tíz kilót fogytam egy hónap alatt. 
NIKODEMOS: Nehéz id бk. És kedves 

édesanyja! 
APA: Cselédekkel vesz đdik. A szobalány 
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teherbe esett , a szakácsnő  sótlanul főz vese-
bántalmaira való tekintettel. Kérek száz 
pengő t. 

NIKODEMOs: És tisztelt bátyja? 
APA: Legutóbb sikkasztott. Hat hónap. 

Érthetetlen, hisz az idén oly korán nyíl-
nak a gyöngyvirágok. 

NIKODEMOS: A logika cs ődje." 

Több helyütt megf а1 ható Az óriás-
csecsemőben az úgynevezedt .,felbontott 
nyelv", az abszurd drámák egyl'k leghafaso-
s t kitejezőeszköze; mely arra szo'Ig э l, 
hogy egyrészt megmv1assa a nyelv funkc;ó#-
Fanságát, másrészt pedig a jellemek, az 
egyénüség elmosódását: 

„1. BÁBU (apa); Med 
BÁBU (rokon): dig 
BÁBU (rokon): 	tart 
BÁBU (rokon): 
	

még 
BÁBU ( rokon): 
	

dok 
b. BÁBU ( rokon): 	tor 
7. BÁBU (rokon): 
	

úr!" 

A szavak elvesztik jelen" ő ségüket, te- 
kintélyükеt, botladoznak, s velük egyutá a 
gondolat iás dadogóan bizonytalanna válri ~k: 

„APA: (revolverrel lelövi a hármas bábut. 
Feje lemerül.) Kimentem a konyhába. A 
konyhában csak kalácsot találtam . Menjek 
a pékhez kenyérért! 

BÁBU: (Feje felmerül, felírás: Apa.) 
Lemegyek. 

BÁBU: (Feje felmerül, felírás: Apa.) 
Inkább megeszem a kalácsot. 

BÁBU: (Feje felmerül, felírás: Apa.) 
Nem is vagyok éhes. 

BÁBU: I'nkább lemegyek, hogysem 
kalácsot egyek. 

BÁBU: Inkább kalácsot eszem, hogysem 
lemenjek. 

S. BÁBU: inkább nem eszem, hogysem 
kalácsot egyek , vagy lemenjek." 

Az abszurd drámák külön ismérve, hogy 
az idő  pontos  je ölése lényegtelen, 
fedešGegés: 

„N DEMOs: ...Egyébként is nagy bajoly 
vannak , Kogutovitz úr! A mai lapokbó! arról 
értesültem, hogy ön közel HAT EVE saját 
érdekében rútul kihasználja védencemet, 
Hermafroditost. Ez igy nem megy tovább. 

APA: Már hat éve? Hogy öregszünk! Ha 
meggcndolom, hogy boldogult feleségem .. . 

NIKODEMOs: Nyugodjék békében! De 
őn NYOLC ÉVE üziefileg kamatoztatja 
egyetlen gyermeke ártatlanságát .. . 

APA: Nyolc éve! Ön nem öregedett meg 
ez a nyolc év alatt, kedves rokon. Ha 
meggondolom , hogy ... 

NIKODEMOS: Tudja, hogy én milyen 
egészséges életek é l ek! De nem err ő l van 
szó! Kogutovitz úr, ma pontosan TIZ ÉVE, 
hagy őn ezer arany belépési dii fejében 
brutló fü г  netfó eladta nekem els őszülött-
jét. 

APA: Már tíz éve. Hogy múlik az id ő . 

I És kedves felesége őnagysága! 
NIKODEMOS: Kedves feleségem epekövei 

TIZENKÉT ÉVET öregedtek . Kérem , ne sza-
ítson mindig félbe. Elérkezet. a számadás 

Hermafroditos ..: ' 

Az időhöz hasonđóa•n a hely is_meg_hart б -
rozatlan. Nehéz lenne pontosan rögzítenli 

-.a . dráma cselekményének színhelyét. Éppígy 
a szerepl ő k legtö,bbjéiпek jellemet •is  lehe-

°te'tlen meg,háiTárö3rtiy 	-sincs—egyé_ms~ük. A 
darab tíz bábuja es е tгб l еséé mái-más 

e szerep'körben jelenik meg. 
A visszatérő  párbeszédek ritmusa, a tragikus 

alaphangú akasztófahumor mellett többé-
kevésbé ezek azok a formanyelvi elemeik, 
amelyeket ma az I,onescóék és Be.okették  

m űvelte, feiv: гбgoztatta abszurd dráma je-
gyei'.nek tekintünk, s amelyeket Déry már 
huszonöt ć-vvel lonesco el őtt hibátlanul ismert 
és fölényes könnyedségge'I „beszélt" —
'sakhogy sewk і  sem tudhatta ezt róla. 

3. 
A kötet másak  hat  darabja nemcsak kelet-

kezésének idejét számitva estik távol Az 
ó г iáscsecsemő tői, hanem megírásának mód-
jában is Fényegesen különbözi:k az 1926-ban 
íródodt abszurd drámától. A Bécs, 1934 
k`.véilelé,vel a többi öt m ű  határozottan 16-
zisdráma, magírásuk idöpon•tja jel гntős dá-
tum k'< z, eseményekhez köt ődik. 

A fanúkat még az ostrom alatt írta Déry. 
A téllenüi, karba tett kézzel ül ők közöm-
bösségét támadja, péFlengérezi ki ebben a 
hét képb ő l álló „gunyoros szomorújátékban", 

ahogy ő  nevezi, amelynek házmestere a 
Рozsdatemető  Hábeiler Jánosának el őképe is 

lehe,ine. 
A Tükörben Déry nek ügyes formaibont б ssad 

si'került elkerülnie a poiaári család tükörbe 
nézésébő l s ezen keresztül az egész pol-
aárság önmagáva'I való szembenézéséb ő l 
fakadó tételes sematibkusságot, naüvitást. 

Az Itthon 1947-ben keletkezelt, három- 
felvonásos színm ű  a let ű nt világ végérvényes 
vereségét, elmülását példázza, ma már úgy 
tű nök sablonos szerepl őkkel és kl' sészer ű  
mondatokkal. Ёгdе nіеѕ  felfigyelni az Itthon 
Ееlázsára. Nép-les, é'letteli figura, afféle 
udvari bolond vagy ,;kótyagos paraszt", 
aki pesszim'izmusat  is  egészséges humora alá 
tudja rejteni. Leghitelesebb a darab mind-
egyik szerepe közül. 

A diákcstnynek mi,nősítef ,t A taipsimogató 
a karrierizmus lelepl,ezését és megleckéz-
tetését szolgálja. Érezni benne a diáktréfák 
együgy ű  fr'lsseségét, kamaszos humorát. 

A novellából írt (a novella az Új Symposion 
2. számában jelent meg, címe: Régiekre 
emlékezve ) Vendéglátásban a kísértefíes 
kegyetlenség, gro#eszkség döbbenti meg az 
olvasót. 

A Bécs, 1934 cím ű  történelmi színm ű , 

émelyrő l Ungvári írja, hogy a drámaíró Dé г y 
egyetlen kudarca, 'inkább epikára mint 
drámára hasonl űt, s ezért t ű nneiik valószín ű -
leg mesterkéltnek, noha a bel ő le áradó 
em'berség több ízben feledteti az o'vasóval 
a m ű  epikus jellegét. 

4. 
Déry d гб mái keletkezési dátumukk а l ma-

gyarázh;ató tételszer ű ségük miiatit csak rövid, 
meghatározott id őre kerülhettek szfnpa.dra. 
A köret me'gjele'nése u#án izgalmas kérdés-
Кбnt merül fel: melyik Déry-dráma ј  tszhafiб  
ma? Blső  pillanatra úgy t ű nik, hogy drama-
turgiai m ű tőkés beavatkozása nélkül aligha 
juthatna színpadra közülük bármelyik is. 

Majd ki;derül, hogy a Tükör, s esetleg A 
talpsimogató minden különösebb beavatkozás 
nélkül megállná a helyé.t ma is a színpadon. 

S Az ó г iá ѕcsecsemő ! Azt hihef пén•k, szín-
padszer ű 'tlen, nem јбtszható. Mivel •azonban 
ez is, akár általában az abszurd drámák, tra-
gikomikus alaptanusú m ű  :a burleszk és a 
farce megjelenitési eszközeivel — .amelyeket 
egyéb kifejezési formák közt például a 
néma, a gyorsífott vagy a lassított film 
kölcsönöz a színháznak 	színpadon is 
sikere lehetne. Legalábbis érdemes lenne 
probál'koznü vele. A negyvenegy éves 
„feli álom" után .nem kellene újabb több 
évtizedes mell őzésnek következn гie, mert 
nem egy esetben ezen m бlottt, hogy a ma-
gvam dгб ma гоdal•om még ma is, néhány pr ć -
bálkoгást nem szám гtиa, igen messze kullog 
az eurápaá drámairodalom mögött. A kí-
adásбvat felfedezett Déry-dráma kisterjedt 
európai roikonsága juttatja eszü•nikbe, hogy 
sok esetben ,igen mostohán bántunk meglev ő  
értékéinkkel. Vaiószínбleg ennek köszönhet ő , 
hogy például Karinthy Frigyes ipáratlan 
gгzdiagságú munkásságában, ha felfedeztük 
is, nemigen pubüikáblúk, mútaftu'k ki: évekkel, 
évlzedekkel meg•el őz;te azt, amit ma a vi-
lágban abszurd színházkénit üdvözölnek, 
méltatnak és dicsérnek. 
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Legenda 
a 
válogatásról 

Megjelent! A Syniposion Könyvek 
legújabb kötete: Tolnai Ottó: Sirálymell-
csont. A kiváló fiatal jugoszláviai ma-
gyar költő  második verseskönyve, melyért 
megkapta iradalmsink legnagyobb elisme-
rését, a Híd-díjat!" 

(Hirdetés 
az ÍTj Symposion 34. számában) 

. a Sirálymellcsont nemcsak Tolnai 
költői fejlődésénelk fontos állomása, hanem 
modem életérzésével és egyénien újszer ű  
formakezelésével jelent ős mértékben gaz 
dagítja a hazai :magyar lírai költészetet 
is.,,  

Az 1967, évi 
Híd-dij zsűrijének megokolásából) 

„Ennek az útnak az egyik jelent ős állo-
mását s egyben Tolnai emelked ő  pályájá-
nak egyik magaslati pontját látta és ér-
tékelte a bíráló bizottság a Sirálymell-
csont című  kötetben, amely már nemcsak 
szándék többé, hanem megvalósulása egy 
ma is egyre bővülő-táguló költői koncep-
ciónak. Ezzel a kötettel jutott el Tolnai 
egy- olyan poézis kialakításához, amely-
ben a. kifejezés, az ábrázolás és a lírai 
önleleplezés egysége már szinte matema-
tikai szigorral valósul meg, s olyan egy-
séges kompozícióba áll össze, ami . csak 
jelentékeny .költészet sajátja... Amikor 
a bíráló bizottság egydrtelm űen úgy dón- 
tött, hogy neki ítéli oda a Híddíjat, azt 
is hangsúlyozni kívánta, hogy _a kötetben 
éppen .a nivellált, kiegyensúlyozott han-
got tartja az egyik. legnagyobb értéknek." 

(Szeli Istvánnak 
az 1967. éиi Híd-díj átadásakor 

- 	 mondott beszédéb ől) 

„Tolnai Ottó .második kötetét olvasva, 
habár tudom, nemi mondok újat, mégis 
meg kell em1itenеm : egysíkúbb költészetet 
kaptunk, mint amilyent az els ő  kötet utá-
ni három év termése ígért. >s ez a Kiadó-
nak túdliató be. Különböző  okokra hivat-
kozva csak ennyit „tudtak" beválogatni a 
kötetbe. Persze a válogatás mit sem je-
lent a versek megítélésekor, csupán azt 
fájlaljuk, hogy sok jelentős vers ki-ma-
radt, így Tolnairól alkotott képünk sem 
lehet teljes." 

(Jung Károly: 
A madár metamorfózisa. 

> 3 Sympasion, - 34. sz.)  

Egész tanulmányt lehetne írni arról, 
hogyan ‚ kёѕzйІt Tolnai Ottó Sirálymellcsont 
című  vérskötetе; 's a róla elterjedt snende-
monda hiányzik Ráth—Végh ismert mű- 
veből, A könyv komédiájábóh váloga-
tásról szóló legendát, melyet ott terjesz-
tettek, ahol elégedetlenséget idézhet el ő , 
esetleg helyet kaphat a_ könyv гбL szóló 
írásokban, Jung Károly, igen vel ősen fo-
galmazta meg, még tömörebbem, mint an-
nak:  idején a' Képes Ifjúság kritikusa, de 
a lényeg ugyanaz: .a Kiadó az oka minden-
nek. A Kiadó kidobta a'`=kötetb ől a leg-
jobb verseket, s ezért a „Tolnáiról alko-
tott képünk nem lehet teljes". 

Valószínűnek tartom, hogy az olvasók 
egy része felfigyel a válogatásról szóló : 
refrénre ezekben a kritikákban, s " hogy 
némileg megnyugtassam a ndvtelen, de 
nagyon  is  felismerhető  forrásból eredő  
rémihírek felkorbácsolta kedélyeket, el-
mondanék itt egyet s mást - a vitatko-
zás szándéka nélkül az igazság kedvé-
ért. 

Azzal kell' kezdenem, hogy a kézirat, 
melyet Tolnai a Kiadónak benyújtott, tel-
jesen .amorf, rendezetlen volt. El .kellett 
hát végezni az anyag rendezését, rend-
szerezését •és kiértékelését. Ehhez hívtuk 
segítségül egyik kritikusunkat, akir ől a 
legrosszabb •indulattal sem mondható, hogy 
nincs affinitása Tolnai költészete iránt. 
(A recenzeálás .egyébként r@ndszeres gya-
korlata minden •kiadónak, nemcsak a Fó-
rumnak.) A recenzens jelentéséb ől szeret-
ném itt a követrkezőket idézni: 

. a második ciklus, a könyv j elen-
tősen bővebb része, már szétes ő , szerkesz-
tése csapongó, 3zonytalam. Az, ami valóban 
hiányzik ezekből a versekb ől: a többlet, 
az .a költői lehetőség, hagy a szó gaz-
dagabb legyen a szótári jelentésnél... Az 
apróbb, miniatűr versek között nagyobb 
válogatást ajánlanék... Elhagyásra aján-
lanám ... (következik a :kihagyásra aján-
lott versek felsorolása). Egy szigorúbb 
válogatás esetében mell őzném ... (.követ-
keznek a 'kihagyásra ajánlott versek), min-
denesetre újra kell szerkeszteni a má-
sodik ciklust •és néhány ,egészen rosszul 
sikerült darabot el is kell hagyni ....nem 
alakulhatott még ki Tolnai költ ői arc-
vonásának minden részlete, de . a ... kö-
tet, egy szigorúbb válogatás seots ~ ével 
fontos állomáspont lehet a költő  fejlő-
désében." 

Ennek s a szerkeszt ő  véleményének 
alapjan (szóval nem a Kiadó önkénye, 
sžеszélye vagy rosszindulata miatt) lát-
tunk hozzá Tolnai ,Ottóval a kötet végie-
ges megszerkesztéséhez. Tehát: nem a 
Kiadó válogatta ,;be" a verseket a kötetbe, 
hanem' a Kiadó КÉpvisel-з t€ цΡ e a könyv 
szerkesztője — e •sorok írója — Tolnai 
Ottóval e g y ű  t t. Tolnai Ottó tudomá-
sa, sőt beleegyezése .nélkül egyetlen vers 
sem maradt ki a kötetb ől, sőt, ha di-
lemma előtt álltunk, az utolsó, a dönt ő  
szó mindig 'az övé volt. Néhány verselt 
maga a költő  vette ki az anyagból, mivel 
ezekből egy masik verskötetet tervezett 
összeállítani. Meggyőződésem, hogy egyet-
len jó, egyetlen jelentős verset sem hagy-
tunk ki a Sirály ітfellcsontból. (Meg kell ii-
gyennem, hogy a kritikusok nem említe-
nek, mert nem említhetnek egyetlen olyan 
„jelentős" Tolnai-verset, amely ok nélkül 
nem 

. .kapott vdlna helyet a könyvben ) 
Viszont Tolnaival együtt tudjuk; hogy a 
Gerilladalok a ciklus kereksége . miatt ma-
radt érintetlen, tehát. hagytunk benne 
olyan verseket is, melyek nem érik el a. 
többi ,szinvonalát, de •közös megegyezés-
sel, csupán a ciklus teljességének ked-
véért, semmit' sem 'hagytunk ki, a magam 
részéről ma is •azt tartom, .hogy a Ge-
rilladalok értékét csak emelte volna a 
rostálás. 

Az egész könyvre vonatkozóan megálla-
píthatja bárki, ha van esztétikai érzéke, 
hogy minden egyes vers a helyén áll, 
van súlya, megérdemelten került a kötet-
be. A válogatás szigorús "aga, melyért az 
idézett recenzens is síkra szállt, a meg-
okolt selej•tezés Tolnai költészetének hasz- 

fára vált. (Hadd említsem itt meg, ismét 
zárójelben, niiriden köntörfalazás nélkül, 
mivel a kritikusok alighanem erre is cé-
loziták: a Forum Könyvkiadónak a dotálás 
rcndszeréből eredő  áldatlan helyzete, , neve-
zetesen a társadalmi támogatás korlátozott-
sága is ibedolyá'solta, de semmiképp sexe 
döntő  mértékben, mint azt némelyek ál-
lítják, a könyv terjedelmének meghatáro-
zását; ismétlem: a k ö n y v t e r i e d e i- 
m é nek meghatározását, és nem a válo 
gatás szempontjait. Talán erre gondolt 
Jung, .amikor .„ különböző  okokról be-
szélt: Tudni kell ezenkívül, hogy nemcsak 
az anyagi, a piszkos anyagi lehвtőségsk 
végesek, hanem a könyvkiadás tervezésé-
ben vannak elhanyagolhatatlan szempon-
tok, melyeket nem a könyvkiadó akarata, 
szándéka diktál, hanem a nemzetiségi 
könyvkiadás szubvaracionálása; vannak 
arányok, melyeket szem el őtt kell tarta-
ni, s  vannak mércék, melyek — nemcsak 
anyagi okokból — megszabják egy könyv 
terjedelmét. Valahol meg kell állni, ugye, 
de hát ez nem érdekelheti a kritikát, leg-
feljebb a szerzőket érinti kellemetlenül, 
ha könyvük terjedelmét sarkalatos kér-
désnek tekintik.) A kritika, mely két eset-
ben csak a válogatást kifogásolja, s a ki-
hagyott verseket kéri számom, valamint •a 
Híd-díj mintha mégiscsak azt bizonyíta 
fák, hogy a kötet szerkesztése nem volt 
egészen elhibázott. A Sirálymellcsont 
csak így, ahogy megjelent, sallangok, ti-
szavirág-életű  eléggé ki inam érlelt versek 
nélkül tudta elérni a sikert, a legnagyob-
bat, mellyel nálunk könyv é s  szerzője 
dicsekedhet. 

Vagy talán a Hid-d'íj zs űrije jutalma-
zott méltatlan művet? 

A Sirálymellcsontról :költött rémhírek, a 
válagatásról terjesztett legenda aligha 
öregbítik a kötet jó hírnevét, r бg ke-
vésbé a szóbeszédre ,épít ő, mendemondá-
val a Kiadóra lövöldöző  kritikáét, melyre 
alaposan rácáfolt maga a kötet a babérok-
kal, melyeket szerzett. Viszont a kötet 
nem tesz jó szolgálatot .a legenda ismeret-
len szóbeli terjesztőinek, akik a kötet. bu-
kásától való — szerintem mindenesetre 
igazolatlan — fiélelmükbn jó el őre min-
denért a Kiadót akarták felel őssé tenni. 
Mi lett az egészb ől? Az, amit Tolnai mon-
dott a Híd~dij átvételekor: „tartomranyunk 
eminens •műfaja, a pletyka". 

Micsoda találó meghatározás, hogy ne 
mondjam: definíció! 

TOMAN László 

A vita 
kedvéért 
Megjegyzés Tomán László 

legendájához 

Tomán László nem a vita, hanem az 
igazság kedvéért írta .a maga cikkét. Ezt 
mint Tomán László szándékát el lehet 
fogadni, elvileg azonban nem: Ugyanis 
elvileg minden írás a vita kedvéért író-
dik, hacsak nem akarunk törvényhozók 
lenni, vagyis minden írásnak alkalmat 
kell adni a vitára, minden írásnak meg 
kell hagyni a vita lehet őségét. Kiilönösen, 
ha olyan témáról van szó, amilyenről To-
mán László beszél. 

Indokolatlan lenne Tomán László cikké-
nek körélése, ha a szerző  szándékán túl is 
elzárná a vitát, vagyis ha nem lehetne 
hozzáadni néhány irodalmunkat általában 
érintő  kérdést. Indokolatlan lenné, mert 
Tomán nem oszlatta el, hanem megerősí-
tette a Kiadóról '„kreált',' legendákat. 
Ugyanis a legendához hozzáadta araég .a 
természetfölötti erőket is, .a .névtelenek гt, 
akik „nagyom is felismerhet ő  .forrásból" 
eresztgetik rémhíreáket ..a Kiadóról. Per-
sze Tomán eljárása így logikus: a legenda 
komplett. Annál is inkább komplett, inert 
„rejtett" okai még rejtettebbek. Föltéte- 
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lezziik, hogy nem Jung Károly teremtette 
meg a legendát. 

Tornán László írása tehát nyilván nem 
azért érdekes, amiért írodott: az igazság 
kedvéért, hanem azért, mert akaratlanul 
is felszínre hozta azt a kérdést (persze az 
egyes eset perspektívájából világítva meg), 
amelyről íróink irodialn nk háza táján 
armstanában annyit vitatkoznak: a Kiadó 
és az író viszonyának a kéndérét. (Tudva-
levő , hogy Kiadánik a іehéz helyzetben van, 
az író nehéz helyzete persze már hagyo-
mányos — a köztük levő  viszony :aligha 
lehet másmilyen, már csak lélektani okok-
ból sem, mint amilyen: sokszor feszült, el-
lentétes , kizárólagos,) 

Az utábbi időben sokat vitatkoztak írók 
és szerkesztők a Kiadó és az író viszonyá-
ról, az írónak a Kiadóval szembeni ón-
igazgatási jogairól és fordítva , a Kiadónak 
az írókkal szembeni demokratikus kötele-
zettségeiről. Hogyan szólhat bele az író a 
Kiadó munkájába, szükség van-e erre 
egyáltalán, hogyan .szűnhet meg az az ál-
datlan helyzet, +ami a Kiadónak az íróktól 
való esetleges elzárkózásából következhet? 
Es még egy egész sor kérdést lehetne ezen 
az úton feltenni. 

A legutóbbi Kiadó—író találkozón, meg-
beszélésen (a Kiadó szervezte), szerkeszt ő-
ségünk ajánlott egy megoldást, amely a 
Sympasi.on-sorozatra lehet érvényes, te- 

hát nem fontos általános gyakorlattá ten-
ni. 

Ennek az ajánlatnak a lényege az, hogy 
a Kiadó munkáját hatványozottan nyil-
vánossá kell tenni, ami azt jelenti, hogy 
a :felelősség egy részét az írónak is vállal-
nia kell. Nem az olvasó felé megmutatkozó 
rendkívül fontos nyilvánosságra kell itt 
gondolni, amin a Kiadó eredményesen fá-
radozik, hanem :az írók, tehát a Kiadó leg-
közvetlenebb munkatársai felé megmutat-
kozó nyilvánosságra. Ennek els ő  feltétele 
vagy példája, hogy a recenzió és a recen-
zens személye ne legyen titkos — sok 
félreértést elkerülhetnénk ezzel , az olyan, 
talán célzatosakat is, amilyen a Tolnai-
könyv recenzense és Tornán László mint . 
szerkesztő  között felmerült: az idézett re-
cenzió egy előzetes, :a költő  által •még nem 
véglegesített kötetre írodott: tehát ahhoz 
a kötethez , amelyen a szerkesztő  és a 
költő  együtt dolgozott, igen kevés köze 
van.  Ez az egyik gyakorlati feltétele an-
nak, hogy a Kiadó munkája az írók felé 
is nyilvános legyen. 

A magunk részéről az említett •megbe-
szélésen néhány elvi feltételre is felhívtuk 
a figyelmet. Lehet, hogy a megoldást is 
ezeknek a feltételeknek a kielégitésében 
kell keresni. Ajánlatunknak a lényege ez 
volt: az egyes sorozatok szerkesztését bíz-
zák erős kritikusi egyéniségekre (ha van- 

nak), akik nemcsak mérni, hanem ítélmf 
is tudnak , akik nemcsak a pénzügyekkel 
szemben fogékonyak, hanem affinitást 
éreznek az egyes esztétikai törekvések, 
szellemi horizontok iránt is. Ezt azért, 
hogy a szerkesztő  a kiadványért, amit alá-
ír, :ne csak mint szerkeszt ő , hanem mint 
kritikus is felelősséget vállaljon. Ugyan-
akkor a szerkeszt ő  araellett működjön egy 
íг&kból alakult munkacsoport, afféle ta-
nácsadó szerv , amely felelősséggel tartozik 
mind az írók társadalmának, mind a Ki-
adónak. 

Ezeknek a rendkívül érzékeny feltéte-
leknek a 'kielégítése és még másoknak a 
felismerése lehet az egyik fontos lépcs ő-
foka irodalmunk fejlődésének, mert iro-
dalom nem létezhet jó Kiadó nélkül, és 
ha nekilnk csak egy van, akkor azt kell, 
közös erővel, felerősíteni. 

Ha azok a bírálatok, amelyek a Ki-
adót érték a Tolnai könyv miatt, hozzá-
jarultak ehhez, akkor elérték céljukat. S 
különösen abban .az esetben, ha azokat 
ki lehet mozdítani a mindig veszélyes 
egyes eset bűvköréből. Tornán László cikke 
is akkor tett volna szolgálatot, ha kilép 
ebből a bűvkörből, és neon marad meg 
a Ki.adát ért bírálatok szintjén. Vagy az 
igazság kedvéért ezt kellene tenni? Aligha 
hiszem. 

BANYAI János 

„Ot fi!ataf !horváf költ ő  — :Dubravka Horvatk, 
Zv:oni+mir Majd'a.k, Igor Zidčć , ZvantmC:r M+rko-
njir és elljko Sabo'I — ve:rreif mutatjuk be 
haillgadáinknak. A szerzők sem:m!iféle rokonsá-
got nem tartanak egymásra!, hacsak az nem 
teszi őket hasonlóvá, ahogy fölötte élnek a 
чifágnak. Tér és i!d ő  terhétő l megszabadulva, 
egy bizonyos ezoterikus közegben élve a 
képzelet tárgyai és •fája і  között, mindegyiknek 
megvаnnak !a maga küllőn törvényei. Verse'ike.t 
Ladik Katalin, Váradi Hajnal és Fischer Ká-
roly olvassa. fel." 

RADIÓÚISÁG, 1968. április 4-ét ő l 11-éig 

Nem !kétséges, e dokumentumhoz sem lenne 
szükséges kommentárt, magyarázatot f ű zni; 

amilyen kurta, oly b őbeszed űen prédikál ma-
gárál, szerz őjéről, ,a Rádió m űvészeti, kuifu-

гбliis és irodalmi m űs+araüról, azok szerkes:zto -
rőa, munka'társanrál... 

fm:e, :kiemettük olvasói: пknak tiszta áfl:apotá-
ban egy atomját annak a bizonyos szellemi 
tápláféknak, amivel a Rádió ,ha! đgadóli•t mérgezi 
— nemcsak az éter huliláma;!n, amint látjuk, 
írásban +is!  Különösenn öriлlü:nk annak, hogy 
az illе tб  nem írta a•lá szerzeményét, mert így 
legalább nem ér•he•t bennüв•ket a személyes-
kedés vádja —így az egész kolileaktíva írta 
alá. Mert ne álrtaasuk magukat, az ii:lyesmiért 
m+indеnnyiaП  feled ősek Nagyunk. 

A Lírai tűperc szerkeszt ő je vagy munka-
társa különös magabtiYtosságot tanúsít, gyanús 
гтragabizfo•sságá чa.1 próbaija leplezni a tárgyi 
ismeret teljes, ismé нem, teljes hiányát. 

„A szerzđk semmiféle rokonságot nem tar-
tanak egymással...", kezdi az Anonymus. 

Az ii+tt szerepl ő  költők egyszerre, a Raztog 
cím ű  fo!yó,ira:t kő lfőüké:nt •indultak, s éppen az 
volt az érdekes, figyelemre mélfó, hogy ne:m, 
legalábbis eisósorbain nem ge:neráoiós köte-
Iak& fűzték össze őket. Már az els ő  pđl:lanat-
tól kezdve a világunkhoz való ivd'atos viszo-
nyulás képezte •közös nevez őjüket. A hatvanas 
évek elején antológiájuk jelenik meg: Pjesnici 
Razloga. Minde•П  Jét•ező  különbség, ső t edden-
fét ellenére +ia, különösen egy vajdasági pers-
pektávábó.l, +költőinknél éppen ez a közös 
nevező  a leglényegesebb. Ta.l•áл  még több ro-
k:onságо t mutatnak egymással, minit a Krugovi 
költői. Hogy mindenki megértse, tegalább 
annyi közük van egymáshoz, mint a Sym•po-
sdon költб i+nek. Mondom, e rokonság a .távol-
ságga,l csak f.okozód бk. Tehát, a szerz ő k гo-
konságot tartanak egymással, de még meny-
nyi re. 

Most nézzük a mondat második felét: 
ha csak nem az teszi đket hasonlóvá, 

hogy fölötte élnek a vil đgnak." 
Ez az a szörny ű  fétmondat, amely miatt ok-

vetlenitl reagáóлunk kellett a Rádiióú ј ság ba-
darsága.ira. Fentebb már :megállapítottuk, 'hogy 
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ha valami közös voиásuk volt +kö:itőiinКnek, ak-
kor éppen az, hogy verselik vil бguлkban gyö-
kereгnek, éppen az, hogy a tér és +id ő  femhét 
tudatosan váltaltők, hćc  it  rsunc, vr і lág+unkbaп , 
persze fid+ozófiаi szinten, tehát az eddigi,e'knél 
komolyabban, végiiggondodtabban. 

Szedkгsz:tőnk vagy valamelyik munkatársa 
minden bizonnyal Acs Károly anfológiájából, 
a Napjaink énekélőt vehette át a verseket, 
ezért eitső  ,pillanatban arra gondoltam, tatán 
Ács antológiájának Jegyzeteihez vezetnek 
a szála гk, és gyorsan felIa:pozta+m a könyvet. 

Sajnos, meg ikel:lett áNapítanunk, a Rád ,ió 

muпkatársa imég  ennyi  fárad4ságot sem vett 
magának. Acs  pontosan az eldenkezőjéf állítja, 
mint  a Rádiióújság. 

7ridiićaöl példá сл l Acs ezt írja: ,,. . . az •időbe 
helyezett ember pro6témá+it vizsgáló fiatal  
horvát :költ ők csoportljához .tartozik . . ." Majd 
később: „Elmélkedéee mégsem absztrakt.. ." 

Horvallióná Л  „a maii ember sorskérdései:rő l" 
beszél. 

Majdakrál  viszont ezeked írja: „Nagyszer ű  
érzéke  van  az lidőszerűségekhez; szenfime.ntá- 
tis-urbá пu5 költészeté6eл  nem riad vissza  a 
kollokviális konstrшkoiák:fól, az aтgó, a s1'ang 
trasználaitától." 

Hogy a Rádióújság teljes ,melléfogását, : tel-
jes +avata ,tlanságáf még jobban érzé:kel:tessük, 
ddeziink Sд+6оЛ  vallomásából. Ez a va•Ilomás a 
Po11ja legutábы  számaban jelent meg: 

„Sиüma  ii  diavas иiše ilii manje ijasno da  ii 
pjesnikova гадаса  u :ovom vremenu ve'1Fika, 
alii da sve od:sudnije ost'aye :B:EZ stvarne per- 
s+pektive, biz moguónosti da se jednom wist і - 
nu +ostvari. ivimo u sмiijetu koj:i često zabo- 
raиlja i zapostavIja svоје  bitne humane ano- 
gućпostln , tako da se čovek pama ;l•o pretvara 
u puku instrumentainu futskciju +u stužbi j:edne 
dehurnarsizirane civiltizaoije koja preüi totalnim 
uniitenjem. U takvom avijetu pjesnik се  nui-
no (pre.ma  žtvotu иорсе  Fi  prima konkret+noj 
fivotnoj s if:uadig+i u 1koj+oj se nalazi) zanxzet:i 
KRITI Č°KI stav, poezi+j'a 'tako posta+je (i ostaje) 
„kггtfika ži•иона ", kalko  ii  •svo:jevremeno go- 
vo'rio Matthew Arnold.  lz sultine toga poziva 
rađa :se naše nezadovoljsivo ii :naša sputana 
unufrainja pobuna ipr•otiv postoje ćeg ride 
sfvaiii, protfiv ROPSKOG rivota koj!im suvre- 
meni čoиjelk često priikriva nemogu ćnosf da 
stvarala:čk'i zavlada svojo:m vlastiitom sudb - - 
nom, da je konačno preuzme u  svoje ruke." 

A Rád'ióújság, a Lí.rai tízperc szerkeszt ője, 
mшnkatársa tehát meg:rágalmazt• а  е  költőket: 
„hogy fölőtte é6nek a иiilág:nak". Tehát hogy 
nem иаЛ-6afják иг+lág•unkat stb.  Am  rága+lmazásá- 
vad +mimdössze azt siiker'últ beb:zanyíta пia, 
hogy о , illetve  +a Rádtó  irodalmi mű s•ora él 
fölötte :a иilágnaik! Mi:пdös•sze  ennyit. 

Most már иilágos elő ttüп+k, nem a Rádió 
haJdgatái•  nem ismer6k, nem éпti•k a költés.zetet, 
a mai költészete+t, hanem azok, akik  •a  mai 
kö•ltészёted a Rád+ióba•п  neJkiik tálatycпk,  akiknek 
az lenne a feladata, hogy közele;bb v::gyék 
hozzái:uk a ma költészedét, más  nyelven:  ii -
leniinket. Ezek u#ап  nem nehéz eliképre6ni, 
mi mindennel tömhetik a• szegény haldgató fü- 
lét, legalábbis a+mí a kölfészetet  illeti. 

Nem csodáilkozuink, ha a hal.lgadó valóban 
siдk•etté lett a mai kölitészet  hangjai iránit: hi-
szen  álmot öntenek fül ебе ! 

TOLNAI Ottó 
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a- blitvai világ lényegiéhez tarto-
zik, hogy a oselekedct nem az intén-
ció kifeježése, šót, hogy аž ember 
egész látható élete rossz állarc és hd 
zúgsdg, mely mögött tehetetlenül, 
szóhoz nem jutva, hazátlanul lé-
zeng és sorvad az, ami az ember-
ben igazán ő  magа ." 

(Sinkó Ervin: A véres mítosz). 

„Van valami ellenállhatatlanul humá-
nus .az írášaban .. _ .- írja Sinkó Er-
vin , egyik horvát . kritikusa 191=ben, 
amikor életművének srég • csak egészen 
kis hányada ismeretes a horvát s  álta-
lában a jugoszláviai ігаdаІmaiсьав , a ma-
gyart is beleértve, hisz ,publicisztikáján 
kívül csupán a Tizennégy nap, az Arin 
szerelme, egy kis kötet elbeszélés, vala-
au nt az Irodalmi tanulmányók jelentek 
meg könyv alakban. іЅ  jellemző , hogy ez 
a megállapítás a Kísértet járja be Euró-
pdt utószavaban, tehát egy olyan pu'bli-
cisztikai könyv méltatásaként hangzik el, 
amelynek :hangnemét, vitamódszerét, hu- 
ménurát jelentősen befólyásolta a „vita-
partner" is az Informbiro szitkozódó pro-
pagandagépezete. 

Mi az az „ellenállhatatlanul humánus' 
ami ínég Sinkó politikai publicisztikájá-
bólis 'kicseng, mi az az esn!erséges,. ami 
még azon írásaiban is jelen van, melyek 
egy. hшnбnuѕґіаk éppenséggel nem mond- 
ható légkörben, a sztálini nagyhatalmi 
acsarkadás reakaiájkként jöttek létre? 
Mбs szóval, mi képesíti Sinkót arra, hogy 
függetlenül .a történelem pillanatnyi ál-
lásától , függetlenül attól, "hogy a . husza-
dik század embere mennyire siillyed. az  
emberi szint alá, továbbra is kitartson 
az еmber, .a sárba hullott, elborult orcájú 
ember mellett? . . 

Nem ilyen vagy olyan politikai meggyő-
ződés,. nem kisebb-nagyább ínérték ű  esz-
mei baloldaliság , š nem is valami min-
dent megbocsátó krisztusi tolerancia,. ha-
nem az esztétikai érzékenység, amely 
épp azért , mert esztétikái — sinkói ér-
telemben az a legkifejezettehben 
etikai is. 

Ennek a sinkói , már a korái ifjúkor-
ban kialakult esztétikai-etikai fogékony-
ságnak .a fantázia a központi tényezője, 
amely, mint az Aron szerelme főszerep-
lője .állítja, a' Iagiikánál, az 'érteleminél is 
különb emberi sajátság ; az a" Iegsajátabb 
megkülönböztető  ,képesség , amely „lénye-
gesen :befolyásolja , hogy az ember mi-
ként él 

és 
 miként cselekszik . Fantázia 

nélkül az emlber .képtelen azonosítani ma-
gát a nem-énnel, a többwel; a közösség-
gel. Fantáziája viszont nemcsak képesíti, 
hanem kényszeríti rá." 1  

A képzeletnek ez az etikus ereje, mely 
a más sorsokkal való azonosulásra nem-
csak képesíti , hanem kényszeri-ti is az  

embert, a sinkói humánum legfőbb meg-
határozója. ' 

Hogyan valósul meg ez a humánum "az 
alkotó folyamatban, hogyan ölt testet 
Sinkó műveiben? 

Az emberi kicsinységek, trivialitások, 
talajszintiségek , az emberi rútságok, mocs-
kok és. osztályhelyzetb ől eredő  állatiságok 
Sinkó írásaiban mindig túlmutatnak ön-
magukon, mert az író nem egy dogma-
tikus normatív etikával, hanem az etikus 
fantázia költ ői erejével köz еlít feléjük, a 
költői képzelettel , mely anem-emberiből, 
a meg-nem-ercnberiesiтltből mindenkor ki 
tudja fejteni az atavisztikus életkörül-
ményekkel befedett emberit, illetve az 
eszпnényinek éppenséggel a rm mondható 
huszadik századi ember valóságához min-
dig hozzá tudja képzelni ` és képzeltetni 
ennek a sneggyötört, •megnyomorított em-
bernek a lеhe-tőségét. A lehetőséget, •mely-
nek nehézkes megvalósulásáért nem az 
em'.beгt kárhoztatja, hanem azokat a tár-
sadalmi, politikai , szociális életfeltétele-
ket, melyek a norrn.at г  etmkák szerinti 
negativ sajátságokat létrehozzák és tar-
tósítják. 

Mellőzve az emberi araképek sokasá-
gát, melyet . esšzzéiben rajzalt ,meg, vizs- 
góljuk meg az etikuš fantázianak e hu 
mánús műveletét .Sinkó. néhány szép-
prózai jelloménél. . 

Az Optimisták Eisingere például, .az 
Apatinból Pestre került pincér önmagá-
ban, élete külső  . megnyilvánulásaiban nem 
több :a nyáгspolgári talajszintiség meg= 
testesítőjénél: őt a Tanácsköztársaság 
előestéjén sem a forradalom , hanem nu n-
denekelőtt az érdekli, hogy kellő  útra-
valót összekuporgatva Amerikába utaz-
zon, ott megtollasodjon , majid visszatérve 
Apatinba szóp kis feleséget és szép kis 
házat szerezzen , tenmészetesen szép kis 
virágoskerttel , aztán pedig gyerekeket 
nemzzen . .. De ugyanebből a kisszerű , 
szürke, nyárspolgár Eisingerb ől, ebből a 
„szegény kis vakondból ", aki „földrengés 
idején is csak a maga kis kuckóival bí-
belődik", valami elfojtott, inko"vitában 
motoszkáló, a nyarspolgáriságon túlmuta-
tó emberség is fél-felvillan, hála az író 
etikus fantáziáiénak, mely arra kénysze-
ríti, hogy evvel a kicsinyes. emberi snrs-
sal is együtt érezzen , s legtriviálisabb 
élebm:egnvilиánulásai mögé is odakénzelie 
az . életviszanyokat, melyek a rossz láb- 
bal és beteg tüdővel örökké talroaló 
Eisngerben . nem is alakíthattak ki vala-
milyen, a nyárspolgárinál igényesebb 
igénveket. 

Külsőségeiben nem eszményibb - jellem 
a Sorsok . Trében Tónnj a sem, akinek pél-
dául „a jobb életről való elképzeléseiben 
a nőnek . már régóta főleg annyiban ju-
tott hely, hogy a nő  szükséges tényező-
je a férfi ellátottságának, mert f őz neki  

és mos rá. „Azonban a földönfutó Trében 
Tóni életében a nőnek, mint a kisregény-
ből kitűnik, csak régóta, de nem kezdet-. 
től fogva jut ilyen trivialis szerep: egykor, 
egész fiatal korában neki is emberibb ;  
költőiebb viszonya volt . a- szerelirni élethez, 
akkor még „minden nő  után . megfordult, 
aki csecsemőt .vitt a karján , vagy aki mel-
lett felnitt gyermeke ment. Akkoriban az 
esetleg 1athatatlan férjet is hirtelen fel-
táinadó határozott fájdalamérzésšel úgy 
tudta irigyelni ; akár a gazdag šzántóföl-
dek gazdáit."2  S hogy a múlttal ellentét-
ben most már pusztán 2nosó- és f őzőalkal-
matessagot lát az asszonyban, ennek — 
a2 iró nem mondj a ki, de szuggesztív, 
képzeletet mozgósító er ővél megsejteti - 
Tré+ber Tónin kívüli okai vannak. 

Eišinger és Trében Tóni megalkotója 
ugyanazzal a .költői adottsággal rendel-
kezik, amellyel Azon, a nemzetközi forra-
dalmór, aki rekonstruálni képes a poézist 
„minden élőlénytben , ' mely :a természet 
balsikerének ; a mostoha sorsnak vagy a 
pusztulásnak .  fájdalmas bélyegétviseli 
magán" 3 , s aki . e képzeletbeli adottságnak 
küšzönve a legkimúst гб ltabb, puffadt ar-
cú párizsi utcalányokból is ki tudja bon- 
tani .á fehér tejfogú nyoloéves kislányókat, 
akik egykor .  voltak, mint ahogy az Opti- 
misták .8ásdi Bandija is, úgyšzintén a kép-
zeletnek köszönve, kép ~!s arra, hogy a 
gyászos _ öltözetű  szabalanyban Gau.gin" 
Noa-Noéját lássa, hatalmas medence-
csontj:ával,. meztelenüi .  ragvágó b őrével, 
füle mögött a korallszínű  virággal s övén 
a lenge paгéбval... 

Ahoev a sinkói. etikus képzelet oly mó-
don rekonstruálja a talajszintiben" és tri-
viáliai an . az emlberit , az anti-poéг inben 
a kbltészetet, 'hogy ezáltal nem válik a 
kisszerúšég, otrombaság és nesn -költészet 
védelmezőjévé, úgy az osztálykorlátok 
között vergődő  ,emberről is ,olyképp há-
mozza le az ósztályjelleg durva kérgiét, 
hogy ezzel nem lesz az eenberi elárulója, 
a történelmileg reakciós apologétáin. Ami-
kor. az  Optimisták Bátfja úgy véli, hogy 
a tizenluat éves ellenforradalmár ludovi-
kásak voltaképpen és bizonyos szempont-
ból ugyanolyan áldozatok, mint azok a 
pesti forradalmárok , akiket a ' sikerételen 
ellentámadás idején ők öltek meg, vagy 
amikor a Tizennégy nap Arnold Bene-
diktje azt hirdeti, hagy ha arról van szó, 
hogy egy .láb megtfagyjon , akkor egyre. 
megy, kié . a láb, lehet akár a római pá- 
páé is, mert az emberek nem , de a lábak 
mind testvérek és ártatlanok --- akkor 
nem holmi politikai reakciósságról, hanem 
egy kifinomult , emberséges erkölcsi szen-
zibilitásról tesznek tanúságot , amely nem 
az osztályellenség politikai felmentésére 
irányul , hanem annak a szenvedélyes 
meggyőződésnek az érvényesítésére, hogy 
az élő  ember, az asztálykoгlátok közt ten-
gődő  élő  ember nem fér bele az osztály-
szempontú a nmativ etika elma гasztaló 
ítéletébe , mert emberileg — legalábbis 
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potenciálisan — többet ér, mint amennyit 
osztálykorlátozottságában felmutathat. 

A Tizennégy nap Klain¢n Mártonénak, 
a renegát forradalmárnak és szocdem kép-
viselőna salakja egészében is ezt a meg-
győződést példázza, de élet "eben van egy 
pillanat, .amikor a sinkói hit, hogy az 
ember nem az, ami legintimebb szándéká-
nál és képességeinél fogva lehetne, ha-
nem az, amivé élete küls ő  körülményei 
nyomorítják, valóságos poétikus érvénnyel 
nyilvánul meg. Ül egy éjszaka Klamm 
Márton Megyeri Ilával, a színészn ővel, 
és az otromba báróval, a Sallai és Fürst 
likvidálására készülő  ,minisztérium benn-
fentesével, aki sejtelmes cinizmussal több-
ször is célzást tesz a „legközelebbi na-
pokra", majid koлkretabb lesz és közli, 
hogy sürgönyileg Budapestre rendelték 
Töreky bírót, aki már akasztatott, mert 
államхaison volt, s most ismét államraison 
inkább felakasztani két zsidót, mint hol-
nap sortüzet vezényelni fellázított töane-
gekre, s e sátánian oinikus áligazság 
után újra figyelmezteti Klammot, fékezze 
meg rebellis fiait, hisz „csak őrültek hi-
hetik, hagy itt  ma  minden ellenállás az 
államhatalolmmal szemben nini fulladna 
vérbe". Adva van tehát a tragikus, sze-
mélyi és általános vonatkozásban egyaránt 
motivált Bánk báni !helyzet. Ekkor Me-
gyeri Ila bejelenti, hogy hajnalodik, el-
csavarja a villanyt, a nyitott ablakon át 
behallatszik a kakaskukorékolás — és 
Klamm Mártonban fellobban a lázadás és 
az elementáris vágy egy másik élet, az 
egykor megkezdett, de elhagyott után, s 
már látja is magát felpattanni, borul az 
italos asztal, csörömpölnek az üvegek, az 
undok báró hátrál, s ő, Klaimm Márton, 
az egykori forradalmár, szó nélkül, tünte-
tőleg elsiet. „És az asztal nem borult fel, 
a tele és üres üvegek és poharak a he-
lyeikön maradtak, s a csúnya báró egy 
lépést se hátrált, maga Klamim pedig ül-
ve maradt." Ülve maradt, s a benne át-
cikázott léhetőség, rа  régi, forradalmári, 
tehát emberi élet újrakezdésének szeg 
lehetősége, akár a kakaskukorékolás, 
egyszerre szertefoszlott, a szocdem Klamm 
Márton megmaradt szocdemnek, holott el-
fojtott, a képviselői poszt börtönébe zárt 
egyéniségének ez az újra felderengett le-
hetőség éppúgy megfelelne, mint a szoc-
demség. 

Mint Klamm Márton ebben a poétikus 
hajnali pillanatában, élete legnehezebb 
óráiban Sinkó Ervin is ismételten neki- 

feszül, hozzálát az embertelenséggel való 
er ќ .teljesebb, kíméletlenebb, intoleránsabb 
leszámoláshoz. 

Az Aegidius útra kebése, ez a fiatalkori, 
az emigráció els ő  szakaszában írt kis-
regény az els ő  ilyen kísérlet. A bukott 
forradalmak és az európai fehérterror 
látvanyától ihletett mű  parabolizmusa a 
mindennemű  öldöklés, a bármely eszme 
érdokében történ ő  öldöklés embertelen-
ségét, a mítosz embert devalváló hatal-
mát, az ember elállátiasodását hivatott 
példázni — s hasztalan: az Anyaszent-
egyház link, az eretnekek ellen t űzzel-
vass•al harcoló zsoldosai, akiknek az állati-
ságot kellene jelképezni, la regényben nem 
született szörnyetegként, hanem ember-
ként, sárba hullt orcájú, a maguk módján 
szintén nyomorúságos emberként jelen-
nek meg: Aegidius, az Egyházból kiáb-
rándult, sorból kiállt dominikánus fan-
táziaképes szemében még a harmincezer 
védtelen magdeburgi ember lemészárlá-
sa után sem tu"nnek megátalkodottan 
rossznak, hanem és csakis közönséges, 
fáradt, elkínzott embereknek. 

Hasonló értelmezést nyer az András 
gazda c. novella főszereplője is, akinek a 
fehérterror minden állatiságát kellene 
példáznia, s példázza is, de úgy, hogy 
eközben, a maga módján, ő  is áldozatnak 
bizonyul, akárcsak azok az ártatlan pesti 
civilek, akiket felfegyverzett paraszt-
különítményével éppen ő  likvidált: ami-
kor a „hivatalos" fehérek tiszti csoportja 
lefegyverzi, András gazda a becsapottsá..ga, 
a maga anódján való kiszolgáltatottsága 
diibbenetében holtan rogyik össze. 

S az 1942-ben, az usztasa rémuralom 
idején Boszniában írt Elemér főhadnagy 
címszereplője sem lesz teljes mértékben 
olyanná, amilyenné talán :Sinkó — az 
usztasa-borzalmak személyes látványa ha-
tására — formálni szeretné: a gy űlölet 
„fáradhatatlan és jóllakhatatlan" voltát 
szimbolizáló Elemér már kilencéves korá-
tól valósággal megszállottja a Rossznak, 
az apatini előkelőség iskolájába ekkor be-
csöppent zsidógyerek iránt fellobbant 
gyűlölete az évek folyamin démonivá n ő , 
s •még akkor sem elégül ki, amikor bosz-
szúvágya objektumát végre kötélen lát-
ja lógni — azomlban e sátáni vonásoktól 
sem mentes Elemér életének meg бгtésé-
hez az író, egy látszólag mellesleg odave-
tett ténymegállapítással, megadja a kell ő , 
emberi perspektívát: Elemér nem akárki, 
hanem a járási főszolgabíró, „Alsó- és Fel- 

sőbaróczi Baróczy Elemér, Baráczy Elemér 
és Baráczyné született .báró BBessenyi Kor-
nélia egyetlen fiúgyeivaieke", akiben ennél-
fogva természetesen lobban fel a gyűlö-
let, almikor az előkelőség iskolájába be-
csöppen, és Elemér központi, sztár-szere-
pét ügyességével, talpraesettségével ve-
szélyeztetni kezdi Útkaparó Pisti, a beván-
dorolt nincstelen, s іmёghоzzб  zsidó út-
kaparó fia .. . 

Az írói kíméletlenséget illetően félsiker-
rel, de a sinkói humánum islmételt, spon- 
tan győzelmével jár A dög c. novella 
százszázalékos forradalmárának írói meg-
formalása is: a „dögnek" a személyi kul-
tuszos idők mindenre kész, magát a di-
rektíváknak vakan alárendel ő  alakjának 
mentegetőző  érveléséből a féligazságok 
közepette az igazság is .kisejlik, hogy ő  
sem „eredendő  bűnös", ,;döggé" végső  fo-
kon azok az idők tették, melyekben em-
bernek lenni ;azonos volt a feltétlen szó-
fogadással, a kegyetlen, de társadalmilag 
állítólag szükseges tettek végrehajtásával. 
Hogy egyféle áldozat ő  is, és nemcsak 
megvadult eszme-lovag, az teljes poétikus 
szépségében akkor lesz nyilvánvaló, ami-
kor lefokozása, mellőzése, félretevése után 
a sivár, „csupasz :bárkára" emlékeztet ő  
szobájában felkeresi egykori, azóta már 
„rehabilitált" áldozata, az akkoriban ke-
gyetlenül meghurcolt és meggyötört Ta-
más Antal, a zenész, s az író egy látszó-
lag mellesleg közbevetett metaforával úgy 
jellemzi a helyzetet, hogy „ .. itt, ezen a 
csupasz bárkán ... majdnem úgy festenek 
ők ketten, mintha egyformán volnának 
hajótöröttek ..." 

Sinkó Ervin utolsó nagy írói vállalkozá-
sa, a „professzionáta forradalmár" torzó-
nak maradt regénye egyúttal a sinkói 
etikus képzelet, az embertelenben az em-
berit rekonstruálni mindig kész fantázia 
utolsó nagy erőpróbája is lett volna. Az 
életmű  inherens, belső  logikájának ismere-
tében szinte biztosra vehet ő , hogy az em-
bertelenséggel való írói leszámolás kímé-
letlenségét illetően ez a vállalkozás sem 
járt volna teljes sikerrel — de inkább 
érvényre jutott volna, ismét, és az addi-
ginál nem kevésbé intenzíven, a si лkói 
humánum, a képzelet humanizáló műve-
lete. A hivatásos forradalmár, a „híres 
Balog György" tetteinek le.í гб sбban, jel-
leménex megrajzolásában bizonyára tel-
jes mértékben kifejezésre ,jutott volna 
Sinkó majd fél évszázados keser űsége, a 
szocializmus sztálini jellegzetességeivel 
szembeni averziója, de nem kétséges, hogy 
etikus fantáziája végül is fölébe kereke-
dett volna e keserűségnek és undornak: 
lett volna a személyt kultuszas id ők for-
radalmára életében legalabb egyetlenegy 
poétikus pillanat, melyben teljes szépség- 
gel sejlett volna fel, hagy ez az állat-em-
ber is áldozat, mely élhetne más életet is 
— ha a „történelem" nem épp ezt a sor-
sot osztja ki neki. Miau ahogy Lékai Já-
nos Vörös és fehér cimű , a tizenkilences 
bécsi emigrációról szóló regényének Sar-
bója — aki nem más, mint a ..krisztiánus" 
ifjú Sinkó — megbocsát az emigráns for-
radalmárok, tehát az ő  fejére is törő  fe-
hérterrorista Karczagnak, abbeli szenve-
délyes meggyőződésében, hogy az ember 
csak tükre mindannak, ami körötte tör-
ténik4  —úgy az idős, a halála előtt álló 
Sinkó Ervin is megbocsátott volna Balog 
Györgyének, hisz az ,ifjú" és „idős", 
„krisztiánus" és „marxista" Sinkaban 
ugyanaz •a humánum munkált. Az az 
etikus fantázia, az a •poétikus er ő , mely az 
emberről minden ;körülmények között és 
mindig le tudja fejteni mindazon szennyet, 
piszkot és animális külszínt, mely az élet-
nek nevezett társadalmi .dzsungelben rá-
tapad. 

2 

Jellegzetesen sinkói gesztus, hogy a 
sztálini csisztkák légkörében, a szocializ-
mus eszméjének elborulása idején, minden 
kétségbeesése és minden undora ellenére 
is bejegyzi moszkvai naplójába, intelem- 
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ként az utókornak, azoknak, „akik jönni 
fognak" — hogy ne tévesszék majd ösz- 
sze e kor emberének uniformisát az eleven 
emberrel.s Hogy ez nem a szocializmus 
akkori állapotát az utókor el őtt szépítgetni 
akaró politikus-ember intelme, hogy .be-
lőle nem az ideológus, hanem az etikus 
ember fantáziája szól, mely nem szépíti, 
nini idealizálja a nyomolіі lságos embert 
és emberi nyomorúságot, de mindig hoz-
záképzeli azt az emberségesebb lehet ősé-
get is, melynek megvalósulása az telőtör-
ténelminél szerencsésebb idđben lehetsé-
ges volna — ezt, mint láttuk, a Moszkvai 
napló előtt és .után írt művek, az egész 
életmű  bizonyítja. 

A sinkói ember, bármilyen torz társa-
dalmi maszkot visel is, potenciálisan min-
dig ember, mindig magában rejt, alig 
észrevehetően vagy nyilvánvalóan, telje-
sen elnémítva vagy lázongva, egy imma-
nens emberséget, amely nem vagy csak 
részben tud tt ёгnі  az embertelen masz-
kon. Ezért a legkifejezettebben negatív 
hősei is, mint láttuk, mdndig csak felté-
telesen negatívak, jellemük csak feltéte-
lesen embertelen s vétségeik tragikus vét-
ségek: amolyan ,bűntelen bűnösök, vagy 
legalábbis kevésbé rosszak, mint amilyen-
nek életlik, cselekvéslik fényében látsza-
nak. 

A sinkói enyberszeanlélet ezen a ponton 
szembeötlően rokon .a •krlezaival. Mint 
ahogy Кrleža kétségkívül legsötétebb, em-
beri mivoltából leginkább kivetkőzött 
alakja, a Bankett Blitvában B•arutanszki 
ezredese sem született demars, hanem utá-
latos fráter, aki nem holmi „eredende" em-
beгtelezség jegyében tirannizál, hanem 
társadalmi ;posztjához híven, s aki ezen a 
poszton nemcsak korlátlan szabadságzí 
kényúr, hanem, paradox módon, maga 
is rabja azon hlitvui Apоkallpszisnek, 
amelynek ő  az elsđ  ѕzбшй  lovasa -úgy 
Siгykó legtorzabb alakjai is az illet ő  tár-
sadtal~lzd ,közeg fiiggvényei. Az író első-
sorban a sanyanglatottak, az alárendeltek, 
a kiszolgáltatottaik perspektívájából• vi-
lágitjа  anreg őket, de nem csak ebből a 
perspektívából; az olvasóban er őteljes 
révolte-оt vált ki torz megnyilиánulása-
ikkal, de nem csak révolte-ot: az írói 
sugallás, hogy abban a világiban, ahol 
ezek a torz alakok élni kényszerülnek, 
„lenti" es „fönti", hatalmas és sanyar-
gatott egyazon embertelen sors, egyazon 
történelem előtti idő  kiszolgáltatottja, bi-
zonyos szánaloшmal vegyíti laz olvasói tii-
takozást. Mert Sinkó írói kritikájára is 
szinte szó szerint érvényes az, amit ő  a 
krle~ai. szatíráról irt: „...nem egy meta-
fizikai morál mértékével méri az embert; 
nem követelésekkel, melyeiknek nagysága 
mellett az ember féregszerűen kicsinyezek 
és visszataszítónak tűnik fel (...) nem 
az emberrel szemben támasztott mo-
rális és esztétikai követelemekből. ha-
nem az emberből és az emberib ől in-
dul ki mint egyetlen mértékből. Nem 
az embernek, hanem az emberi élet- 
nek és feltételeimek szátírája, nem az em-
ber ellen fordul, nem az ember felett, 
hanem •az ember лevében bíráskodik."o Ezt 
teszi &nkó is, s nem is tehet mást, mert 
egész életét és alkotását az a fiatalkori, az 
Optimistákban képletesen megfogalmazott 
emberszemlélet és világérzés uralja, hogy 
nem ra böntönL kit és börtönőröket kell 
gyűlölni, hisz a tárnadalom :a börtön, a 
társadalmon múlik, hogy vannak rabok és 
erYberek, akik ragaszkodnak hozzá, hagy 
legyenek rabok, mert abból élnek, hogy 
azok létezzek. 

Az ifjú Sinkó, akinek Ady Endre araellett 
Nietzsche jelentette az önmagára ismerés, 
a .szellemi önismeret médiumát, ilyen,  emu»  
berközpontú életszemlélettel könnyen meg-
fogadhatta Zarathustra „bírákhoz" intézett 
tanácsát: „Mondjátok »ellenségnek«, de ne 
mondjátok »gonosztevőnek«; mondjátok 
»betegnek«, de ne »gazembernek«: mond-
játok »bolondnak<' de ne »b űnösnek«? 
Azonban Sinkó ugyanakkor megszívlelte a 
tanítványokhoz intézett tiarathustrai in- 
temet is, nem maradt meg örök tá- 
nítványnak, hanem az önmagában fel- 

ismert „nitzscheánizmus" mellett ki-
fejlesztette a saját „ellen-nitzscheániz-
musát" is, amely az emberszemlélet síkján 
abban nyilvánul meg, hogy Sinkó, mint 
próaaiszeгeplőinél láttuk, Zaгathustrával 
ellentétben igenis toleráns az ,;apró nép", 
a „fölöslegesek", a „férgesek" és „rohad-
tak", vagyis az ún..kis, jelentéktelen em-
berek és ún. banális syajátságai;k, a Za-
rathustra-féle ,;apró erények", , ;apró okos-
ságok", „porszemtekintetek", „hangya-
dibdábok" iránt. Zarathustra intoleráns-
ságával ellentétiben Sinkó egész élet-
művét az a meggyőződés hatja át, hogy 
„a szürke, kis ember fogalma .puszta elő-
ítélet. (...) A megpróbáltatás révén de-
rul ki, hagy az életlik volt szürke, s nem 
ők, s lehull róluk, nemi eltakarta őket: a 
szürkeség látszata."8 

A szürkeség látszatát :az emberr ől avult 
lepelként lerántó etikus fantázia a sinkói 
szellemiség három, szervesen összefügg ő  
elemének is éltető  forrása: a demisztifi-
káló szеПvedélynek, az individualizmus-
nak és a pánhumanizmusavak. 

Már-már anekdotaszer űen közismert 
Sinkónak az a szükséglete, hogy demiti-
zálja a fétissé nevesztett „történelmi nagy-
ságokаt" (pl. ,a „nagy Sztálint"), s hogy 
antitnitikus nézopontról szemlélje a tény-
legesen nagy történelnzd és kulturális sze-
mélyiségeket is (Lenint, Titót, Goethét, 
Béethov nt stb.), azonban ugyanennek a 
szellemi műveletnek más1k elenne, az ál-
litólagosan kis, •szürke ember sinkói de-
disztifikálása már nem annyira közismert. 
Pedig a szervesen sajátjává vált protago-
гбszi meggyőződésnek, hogy az ember a 
méntőke minden dolgoknak, s az etikus 
fantáziának, amely révén ez a meggy őzđ-
dés életben és irodalomban megvalósult 
— logikus kőиetkezménye, hogy Sinkó 
nemcsak a „дagyokról" vagy .ténylegesen 
nagyokról, de a kisszeruség, banalitás, 
hétköznapiság látszatával eltorzntott „szür-
ke" enberről is szenvedélyesen lerántja 
a társadalmi maszkot, melyet viselni kény-
szerül, sőt, amint ez a Sorsdönt ő  levelek 
pоrtréiban különösen szépen megnyilv~a-
nul, e demisztifikáló ,tettel egyidőben az 
állítólagosan szürke, kis emberben re-
konstruбlja a költőt is, a minden em-
beilben meglevő, csak elfedett, a dolgok 
rendgének kényszerével, az ndeológiákkaí, 
az életmád autamatizmusával megmereví-
tett költđi elemet, amely „mnint •életérzés, 
mint szükséglet és mint képesség, szubsz-
tancialjsan hozzátartozik az él ő  emberi-
hez" 

A sinkói individualizmus az antimitikus-
ságánál nem kevésbé ismert, de nem is 
kevésbé `félremagyarázott sajátság, hisz 
legtöbbször holmi arisztokratizmust láttak 
és bíráltak 'benne, holott az éppen a min-
den ember, minden egyes emberi élet mél-
tánylásán alapszik. Ez az individualizmus 
azt hirdeti, hagy a külszínt ől függetlenül 
minden élet jбvátehetetlen emberi értek, 
vagy ha a valósagban nem is az, legalább 
az ember szociális, erkölcsi és esztétikai 
tudatában annak kellene lenni, mert ez az 
előfeltétele annak, hogy ez a fantázia al-
kotta tudati realitás a valóságban, a vé-
res mítosz „töшеgekеt" esetleg, de az 
egyes emberi életet semmiiképp sem mél-
tányoló világában is valósággá válják. E 
kényleges tartalmával a sinkói individua-
lizmus nem tagadója, hanem szenvedé-
lyes affirmálája a _ kollektivizmusnak, 
persze nem a szocializmus huszadik szá-
zadi történelmében agyonmisztifikált, 16-
nyegében tartalmatlanná tett csorda-
kollektivflamusnalk, hanem a számtalan 
személyes élétre . irányuló, a differenci-
ált egyéndségеk közösségére vonatkozó 
kollektivizmusnak, azaz  egy jóertelmű , 
mindenkire kiterjedő  személyiség-kultusz-
nak, a descartes-i minden élővel való szo-
liüaritásnak. 

Az .ilyen individualizmus azonos a pe-
joratív értelmét ől megfosztott párhuma-
nizmussal. Amióta a 16-17 éves, adys 
modoriban гoccг  verseket író; de emberi-
leg , sikeresei magára ismert, magára ta-
lált ifjú Sinkó leírta e négy egzaltált 
sort 

0, partok, virágok, egek, lányok! 
Аtölelnž mindent, mint Poseidon 

(a tengert! 
Minden világot karomba zárok 
s vágyva imádlak ó, Élet, ó, fényl ő  

(isten-kert!io 

— azóta egész életművéből ennek a nu n-
den-ölelésnek, miчLden-•imádatnak a me-
lege sugárzik. 

Slnnkó emberszemlélete a legközvetleneb-
bül meghatározza alkotói módszerét: akit 
etikus fantáziája arra kényszerít, hogy 
ismételten rekonstruálja az emberben az 
embert, az nem lehet más, csak realista, 
vagyis olyan alkotó, aki az enzbemt társa-
dalmjságában, tárrsadalmi lénye összetett-
ségében és ellentmondásosságáb;an vizs-. 
gálj a. 

A sinkói módszer a lemeztelenítem mód-
szere, a realizmusa lefejti az emberr đl a 
társadalmi korróziót, .feltárja a tárnada]mi 
feltételeКkel és viszonyokkal eltakart em-
berit, a külső  dét tényeivel megnyomorí-
tott emberre visszaképzeli és képzelteti az 
emberségest — s ezáltal nem más, mint 
szakadatlan humanizáló folyamat. E mód-
szer végső  határa az ember szocialitásá-
nak a határa: Sinkó realizmusa nem ha-
tol az ember társadalmisága alá, az ösztö-
nök, tudat alattié birodalmába, őt az em-
ber csak addig foglalkoztatja, ameddig szo-
ciális, s nem fiziolágiari vagy pszichopa 
tologikus alkat. Ennek következtében 
módszerének végső  eredménye nem a pő-
rén maradt állat-ember, hanem az ani-
mális maszk alatt vergődđ  ember-ember 
felmutatása. Mint ahogy a Tizennégy nap 
írószereplőjének, Bollert Mihálynak, úgy 
Sinkónak is végérvényes a meggyőzđdé-
se, hogy az ember soha olyan mélypontra 
nem juthat, mely túl van minden társa-
dalmi összeszövndöttségen. Ez a meggy ő-
ződés élteti módszerét, ennek köszönhet ő  
realizmusának emberi melegsége, huma-
nizáló jellege — de ez szabja meg egy-
úttal a határait • is,  ez teszi lehetetlenné 
Sinkó száméra, hogy megszólaltassa azo-
kat az emberen onnani, •assz осiális és irra-
eionális tartalmakat is, melyeket száza-
dunk ma már klasszikussá vált mode rn  
prózája •szálaltatott meg, amelynek vi-
szont nem sajátja a sinkói humanizáló 
realizmus. 

A Mokszvaž napló írója egy alkalommal 
feljegyzi +bíráló észrevételét, hogy a hiva-
talos szovjet irodalomból kirekesztették 
az ember „4ntim, ellentmondásos, irracio-
nális, evilági és alvilági, .egyszóval: az em-
ber fájdalmas, antibukolikus valóságát". 
A sinkói szép paradoxonok .közül való, 
hogy amikor ő  igyekszik kifejezni ezt az 
antibukolikus, irracionális és alvilági em-
beri valóságot, akkor írói fénycsóvája, ha 
nem is a szocrealizmus idealizált emberé-
re, de nem is az alvilágira és irracionális-
ra irányul, hanem az alvilági fölött és a 
társadalmi külszín alatt elterül ő  antibuko-
likus emberi zónára. Sinkó, aki személyes 
részvevőként élte meg az állítólag modern, 
civilizált huszadik század •legsötétebb, leg-
bestiálisabb — jobb és baloldali — ese-
ményeit, az első  világháborut, a fehér-
terrort, a sztá Бгni személyi kultuszt, a fa-
sizmust és a második világháborút, a bosz-
niai esetnük uralmat és az olaszok zsidó-
internálását, akinek tehát a huszadik szá-
zad ennberébez akarva-4akaratlan meg kel-
lett látnüa az állatot — az sohasem volt 
képes e meggyötört, küls ő  létfeltételekkel 
nemegyszer bestiává zsugorított emberben 
csak .bestiát, puszta „eredend ő" állatisá-
got látni. Képtelemmé tette erre az az egész 
életét és életműét átható képessége, me-
lyet etikus fantáлiának neveztiink. 

1  Sinkó Ervin: Szocializmus, kuitúra és etika 
(Űj symposion 1965/4) 

Y Siігvkó Ervin: Sorsok (Nyugat, 1932) 
' sinkó Ervin: Aron szerelme 
' Lеkai János: Vđrös és fehér (Valoga.ott 

írásai, 1963) 
B Sinkó Ervin: Egy regény regénye 
e 3inkó Ervin: A véres mгtosz 

F. Nietzsche: Zerethustra (Budapest, 19^_2) 
s Sinkó Ervinű  Sacco és Vanzetti 

SinkÓ Ervin: Sorsdöntđ  levelek (eiősz5 ~ 

' 0  Sinkó Ervin: Távoli partok (>jszakák és 
hajnalok) 	 . 
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Néhány évvel ezelđtt egy oly előadás 
megtartására kértek fel, amelynek címét 
a felkérők adták meg , de tévesen, vala-
hogy 'igy fogalmazva azt meg: „A jugo-
szláv népek hatása a vajdasági népek 
kultúráj •ára." Végül is ,megegyeztünk az 
általam ajanlatt cínvben és témában: A 
vaj.dasági népék kultúrájának egybe-
fonódása, egymásra tett kölcsönhatása." 
Ezt a címet fogadtuk el, hiszen a „jugo-
szláv kultúra" egyel бre araég inkább csu-
pán gyíájtőneve a Jugoszlávjában él ő  
nemzetek (nemzetjségek ) külön nemzeti 
kuitúrájánák. Mozaik, amely a továbbj-
ak során szjntézjssé fejlődik, fejlődhet, 
és közös mederbe torkollik , de amelynek 
keretei között ma araég feltétlenül a ma-
ga sajátos útját járja minden népűnk 
kultúrája ; s ha közös is bennük az esz-
mu tartalom, a maguk útján, a maguk 
nemzeti fogimájában .fejl ődnek, még ak-
kor is, ha nem csupán a nyelvet, a kü-
lönbözőnak megmaradó nyelveket tart-
juk szem előtt ... >vszázadak óta élnek 
népeink egymás mellett, egymás szom-
szédságában — hol harcban állva egy-
más ellen , hol .pedig békésen együttm ű-
ködve hasonló gazdasági -társadalmi 
szerkezetük , foglalkozasuk és eszme-
menetük .egyarás közelébe sodorja őket, 
a hasonló életfeltétel еk, adottságok és 
köгülaények szinte egy mederbe terelik 
történelmj és kulturális fejl ődésiiiket, 
hagy az egymásra tett kölcsönhatások 
folytán és folyamán — már fakulóban 
vannak a megkülönböztet ő  kulturális je-
gyek (a nyelvre itt sohasem gondolva!), 
de mégsem annydra, hogy ,araár ma, vagy 
ékár a közeljövgben is, egy egységes, 
szintetikus jugoszláv, vagy ,akár vajda-
sági, közös kultúráról is lehetne szó. A 
nemzeti kulturáli s  s•ajátosságok még mo-
zaikba — valljuk ibe:  tetszetős mozaikba 
— illesztik népejrk kultúráját, amelyben 
külön nemzeti fogmák foglalják még ke-
retbe az egységes szocialista eszmekört. 

Az egymásra tett — sajátosság -elmosó, 
nivelláló — hatások mégis tagadhatatla-
nok és tagadhatatlanul kölcsönhatások 
egyúttal. Igaz, keveset, s őt alig is 
foglalkoztunk még tudományosan ez-
zel a kéгdéssel , ismeretlen tájon ha-
la&mk, új ízekkel ismerkedünk •a most 
vágott , inkább még csak most vá-
gandó csapáson , akkor is, ha népeink 
еgymásra gyakorolt kudturális kölcsön-
hatásairól próbálunk szólani, ugyanúgy, 
mint akkor is, amikor e népek gazdasá-
gi-társadalmi szerkezetéről szeretnénk 
mondani egyet-mást, hiszen népeink ta-
lálkozásait (a telepítéseket, migrációkat) 
tárgyalva, történelmünk és néprajzunk 
máig 'is csupán népek és nemzetek egy-
másra találását látta meg, nem véve te-
kintetbe: •mely népünk mely történelmi, 
fejlődési, kulturális fokon állva, mely fej-
lődési fákon álló rnás népre bukkant a vég-
telen úton. iFedig az egyrnasra gyakorolt 
kölcsönös kultúгhatások a népek tö гté-
nelmi, fejlődési fokától ugyanannyira 
függenek, .mint a nemzeti sa ј átassá.,ktál. 
Mindez , sajnos, eigyel&re araég tudományos 
kutatókra vár, tudományos feltárást igé-
nyel! 

Annyit mindenesetre ideírhatunk már 
— akár .az új, alakulóban lev ő  Hungaro-
lágjai Intézet г  ivelődéstörténeti osztá-
lyának programjaként —, hogy az általá-
nos magyar történelmi hatásokon túlme-
nően tervbe kell venni a magyar—szerb és 
szerb—magyar, a magyar—román és ro-
mán—magyar, magyar—szlovák és szlo-
vák—araagyar, a araagyar—ukrán (ruszin) 
és ukrán—magyar kölcsönhatások kutatá-
sát is, de talán aromán—sz_loiák, román-
szerb, szlovák—szerb stb. kölcsönhatásak-
rál sem. lesz szabad megfeledkeznünk! 
Csak egy példát arra, mennyire áthatják 
egymást (múltban és jelenben) a népj-
nemzeti. sőt a társadalmj, osztálysajátos-
ságok is : a román Goldis — aki nem volt 
ellensége a magyar Jászinak és polgári 
radikális körének — magyar nyelven ér-
tekezett egy ízben az általános s a ro-
mán nemzeti kérdésr ől : a román és más 
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A nemzetiségi 
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akkor elnyomott s egyenjogúságáért küz-
dő  nép szempontjából tárgyalva azt, 
marxista alapra helyezkedve egyúttal, 
hogy a történelmi materializmust elnyo-
mott •népe palgá гsága javára használja 
fed, hiszen jómaga is polgár volt, s vé-
gig az is maradt! A román polgár azon-
ban a magyar maгxistár.a iѕ  hatni igye-
kezett, s чalószinűleg hatott is! Valószínű-
leg, mondom, hiszen senki sem foglalko-
zott még tudományosan e kölcsönhatások-
kal. 
Az etnikai-népi keveredések állandóak 

voltak a múltban és állandósulnak ma is 
a Vajdaság területén: .egyenkénti vagy 
csoportos, de állandó az újabb népi áram-
lás .és beáramlás ide, akárcsak a falusiak 
beáramlása is a városba s a tudomány-
nak — ha foglalkozik is a kulturális 
kölcsönhatások kérdésével — már csak 
azét is nehéz és . bonyolult " a feladatta, 
mert mire kibogozta volna a régi csomói, 
a múlt csomóját, bőségesen akad új bog 
kendéjén, „fujtóra esik" újra a madzag, 
mertwj bogot teremt és új -problémát a 
jelen is eleget. Pedig a jelent, amely .már 
a XVII—XVIII. század óta tart, er ősen 
meg kell különböztetni e téren a múlttól 
— s talán .a jöverdőtől is! — főleg nem-
zeti és főleg kulturális téren. Mert a 
nemzetek kialakulása el őtti jdбben a né-
pek találkozása egybe is olvasztotta ta-
lán az egymáshoz közelít ő  társadalmi 
struktúrákat, .kultúrádat, s őt •népcsoporto-
kat .бs nyelveket is (így alakult ki számos 
európai nemzet — számtalan népcsoport-
ból!), s nem lehetetlen (jóslásba nem bo-
osátkozhatunk!), hogy hasonló helyzet 
adódhat a jövőiben is — a nemzetek meg-
szűntével!? 

Minket, ha az intézet művelődéstörté-
neti problémáin gondolkodunk el, a rég-
múlt mellett mégis főleg a jelenbe ível ő  
közelmúlt s a belőle kijvelő, s fejlődés 
irányát meghatározó közeljöv đ  problémái 
és feladatai érdekelnek : ennek a kornak 
rejtvényei, rejtélyei, amelyben már kiala-
kultak a nemzetek, amelyek a gazdasági-
társadalmi politikai és kulturális közele-
dést megkívánják ugyan, de saját nemzeti 
mivoltuk, napi-nemzeti kulturális sajátos-
ságaik megtartását , •kantjmuitását is felté-
telezve még azért! 

Meglátni a néha csak pillanatokra fel-
villanó közöset 4 a múltban és jelenben, 
az egyéni ,és külön álló mellett: egybe-
hangalni a népi sajátosságokat , azaz meg-
látni itt-ott már jelentkező  egybehangolt-
ságukat; megismerkedni a szomszédokkal, 
munkatársává válni azoknak a kultúra 
terén is; megérteni egymást (ezt az egyet: 
nyelvi téren is!), de oly mádon, hogy meg-
lássuk, megtartsuk, s őt továbbfejlesszük 
— nem csupán a külön nyelveket mint a 
kultúrateremtés és elsajátítás ma srég 
egyedül lehetséges feltételét, de a nyel-
ven kívülikülön nemzeti kulturális je-
gyeket is: ez nem kis feladat egy oly in-
tzet számára, amely ma még új ösvény 
vágására is hivatott! (A nyelvr ől mint 
kultúrateremtő , terjesztő  és elsajátító fel-
tételről csak art szeretném megjegyezni, 
hogy kérdése egyúttal társadalmi kérdés 
is: a dolgozó, kétkezi munkás, paraszt kér-
dése ez. A polgár vagy é гtelmjségi játsz-
va sajátít el idegen nyelveket és kultúrá-
kat; a kétkezi munkás — vagy anyanyel-
vén, vagy sehogy!). 

Mindez azonban újra a kölcsönhatások 
kérdésére vezet vissza: a spontán hatás 
mindig kölcsönös: ez .a múlt tanulsága s 
a jelen követelménye is. Egyoldalú ha-
tás rrég az erőszakolt asszimiláció ered-
ménye sem lehet — a mai fejlődési fo-
kon s  már a XV1. századtól foga. A tá-
voli jövőről itt nincs szó: nem tudjuk, mit 
hord méhében a politikai nemzetek meg-
szűnése utáni századokban. A nemzet bi-
zonyára politikai fogalom, de feltehet ő  
— ma hiszünk is benne —, hogy az etni-
kai nép (főleg nyelvi szempontból) túl-
éli a politikai nemzetet, él tovább akkor 
is, amikor nemzet már nem lesz, amint-
hogy volt nép akkor is, amikor a politi-
kai nemzet még nem jelent meg a törté- 
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velem porondján. Legalábbis így látjuk 
ma a helyzetet. 

Alakulóban van kétuj tudainányos in- 
tézet is tartományunkban: a T&ténelem-
tudományi és a Hungaгológiai Intézet. Ez 
utóbbi művelodéstörténettei is fog foglal-
kozni; így talán rá is vonatkozik a már 
felvetett kérdés s annak eddigi megvála-
szolási módja. Ez a szempont lehet ki-
indulápontja. Az eredményхe viszont ma-
gunk is kíváncsiak vagyunk! A vajdasági 
magyarok művelődésére — a magyar-
országi kultúrán és történeti fejl ődésen 
kívül — hatott vagy hathatott a rnúlt-
ban (és jeleiben) a többi vajdasági nép 
is, antikőzben a magyar is hatott termé-
szetesen reájuk. Ez azt jelentené, hogy 
az intézet művelődéstörténeti osztályának 
kötelessége —. a magyar népművelődés 
muúltjának kutatása mellett — e kölcsön-
hatósaknak és eredményeinek feltárása is. 

Nagy feladatok várnak — a nemzeti 
kérdés megoldásának útján — az alakuló 
Vajdasági Történettudományi Intézet-
re is, s reméljük, bízva bizunk benne, 
hogy nem is fog kitérni, szerintünk, f ő  
feladata elől. Úgy érezzük ugyanis, hagy 
a vajdasági történetírás célja az egysé-
ges Vajdasági történelem, Vajdaság népei, 
a vajdasagiak közös, egységes történ еté-
nek ,feltárása, kikutatása, szinte mondhat-
nám: megteremtése. Ehhez az egységes 
vajdasági történelemheze (tenmészetesen 
mint a jugoszláviai népek történetének 
s a világtörténelemnek szerves s abba 
belesirnuló részéhez; mert egy falu az 
egész világ, legalábbis az állandó köl-
csönhatások szempontjából vizsgálva azt!) 
csakis úgy Juthatunk azonban el, ha elő-
zőleg alaposan feltártuk a vajdasági né-
pek — minden vajdasági nép — múltját, 
valamint a kölcsönhatások történetét is 
(múltban és jelenben), mert enélkül cson-
ka volna :minden ;,vajdasági" történelem. 
Ha esetleg valaki még ma is a szerbek 
vagy a magyarok történetét.. azonosítaná, 
próbálná azonosítani, Vajdaság történeté-
vel — meghamisítaná ezzel a szerbek 
vagy magyarok itteni történetét is, mert 
talajtalanul és talajtalannak ab гázolná 
azt, kiragadva, kitépve nemzetét osztá-
lyos-társainak keretei közül. 

Egy-egy ilyen, előre is kudarcra, halálra 
ítélt törekvés az oka annak is, hogy 
mindmáig nem jutottunk el arra .az óhaj-
tott (s másoknál irigyelt) fokra, hogy ad-
hattuk volna és adhatnók az erre már 
rég váró közönségnek — a teljes, a „szin-
tetikus", a „vajdasági" történetet. 1945-
ig ezek a helytelen (a mi, mai marxista 
szempontokból: helytelen) törekvések né-
mileg még indokoltak voltak. A polgárság 
teremtette meg itt a magasabb szint ű  
történelemtudоmányt: az élet irányítójá-
nak tekintve azt elejétől fogva. A polgár-
sággal együtt alakult ki akkoriban a nirn-
zet (nemzetek) is, s így az egyes nemzetek 
történetírói ezt a nacionalista szem-
pontot érvényesítették munkálataikban, 
fegyvernek használva a történelmet nem-
zeti-állami létükért folytatott harcukban. 
Közös volt ez a törekvés mind a magyar, 
mind a szerb történetíróknál, esetleg a né-
metеknél is. Amennyiben (főleg a magyar 
irodalom) mégis foglalkozott egy-egy más, 
itt élő  nép történetével is, ezeket — a ro-
mantika fehér-fekete sémája szerint 
fekete ördögiként állította szembe a ma-
ga népének bárányi artatlanságával, an-
nak fehér angyal mivolta ellentónusa-
ként. Magyar, német, szerlb volt történet-
íróink színe-java. Román, szlovák, ukrán 
író itt alig akadt. Igy mindmáig nem is-
merjük vagy alig ismerjük az itteni ro-
mánság, szlovákság történetét, míg a szer-
bek, magyarok, németek történetét jó-
részt át +kell dolgoznunk és ki kell egé-
szftenünk egyúttal, a történelmi igazság-
nak •megfelelően, az 1945-ig „elfelejtett" 
témák feldolgozásával. Az utóbbi száz é v. 
történetére, az újabb kor osztályharcaira, 
társadalmi-gazdasági múltjának feltárásá-
ra gondolok itt elsősorban. Ilyen „felejtett"  

téma és feladat egyúttal Vajdaság népkö-
zi viszonyainak s  az egymásra tett köl-
csönhatásoknak története ,. is, amelyhez 
úgyszólván hozzá sem fogott még az it-
teni historiogгбfia. Pedig csak ezeknek a 
feladatoknak eleget téve láthatunk hozzá a 
„végső" feladathoz: az egységes, minden 
népet felölelő, vajdasági, szintetikus tör-
ténelem megírásához. 

Van-e legalább némi hagyomбnya az 
ilyenfajta históriaírásnak?! Szerémi 
György-Đorđe ,Sremacra emlékezem most 
elsősorban is vissza. Emlékiratait latin 
nyelven írta, persze, a XVI. század els ő  
felében, de abba mind magyar, mind 
szerb szavakat is beleillesztve és egyként 
emlékezve meg szex+b és magyar kortársai 
ról: Javan Nenadról, Dózsa Györgyr ől, 
másokról, akiknek szereptik volt e tájon 
a szerb vagy magyar élet megformálásá-
ban a iközös történelom sodrában. Űjabb 
kori történészeink közt is akadtak, akad-
nak, a magyarok között is, olyanok, .akik 
a tőlük felhető  tárgyilagossággal nyúltak 
az itteni szerbek, románok múltjának 
egyes kérdéseihez is (Acsádi, Márki, Agos 
ton, Ivónyi, sőt .a szociológus Braun Rn-
bert is, vagy a legdjabb közül I. Tóth. Zol-
tán, Katus, Kovács, Arató és mások). 

Nálunk, a Vajdaságban mind ez ideig 
még csupán egyes jóakaratú egyéni kísér-
letekről lehet és lehetett szó e téren. Egy-
ségesen csupán a Vajdasági Történészek 
Egyesülete harcolt, szinte évtizedeken át, 
a szervezett, intéznényes, szintetikus tör-
ténelemkutatas céljaiért: az egységes vaj-
dasági történelem megteremtésének lehe-
tőségéért, feltételeiért. Húszéves harcunk-
nak egyes látható (szinte már feledett) 
dokumentumait .már ma is mintegy ki 
kell ásni egyes, már-már elkallódó, el-
kallódott folyóinatokból, jegyz őkönyvek-
ből. Egykét ilyen kordokaјліentumra fel-
hívnárn itt a figyelmet; megkönnyítend ő  
a .jövendő  történetíró munkáját is. 1947-
ben alakult meg az egyesület, s azóta 
harcol célunkért. >vkönyvének elso és 
egyetlen számában (1951) több cikket kö-
zölt a vajdasági magyarok, románok, 
szlovákok, ukránok történeteből is, és be-
számolt a vajdasági történészek I. érte- 
kezletéről (1950), amely akkoriban első  
ízben vetette fel tájunkon az itt fejtege-
tett kérdést is, pozitív mádon tárgyalva  

azt. Az egyesület évi közgyűlésén hang 
zott el (1955. XI. 20.) .az a 'beszámoló is, 
amelyet azután a Matica közölt a Zbornik 
MS 11. számában (1955)) a vajdasági tör-
t netírás problémáiról, feladatairól, az 
addig , ;felejtett" témakörökr ől, főleg egyes 
népeink történetének ,;megteremtésér ől" s 
a soron .következő, feladatról: az egységes 
vajdasági történetírás követelményér ől; 
nem feledkezve meg á népi-nemzeti köl-
esönhatásoknak és maganak az itteni nem-
zeti kérdésnek történetér ől sem. 

Ennek a kérdésnek szentelte az egye-
sület és Novi Sad-i fiókegylete újabb évi 
közgyűlését is (1962 április és decesnber) 
— pompás  határozatokat hozva a jelzett 
téren, amelyek csak azért maradtak p цsz-
tába vesző  szavak és deklarációk, mert 
mind ez ideig nem isikerült megszerezni az 
anyagi eszközöket a szervezett kutató-
munka intézményes pénzügyi alátámasz-
tására. Ilyen munkát mindeddig csu-
pán a Tartományi Pártbizottság kere-
tei között működő  Párttörténeti Levéltár 
nyújthatott. Ez -a levéltár nevelte az újabb 
történetíró-„kádereket” .is; bekapcsol "odva 
az egyesület — inkább elméleti-agitatív 
munkájába. _ 

Nagy akadálya volt ugyanis a munka 
kifejlődésének a káderhiány is — amelyen 
nem segíthetett, azaz nem .segített s mnd-
máig sem segít káderképző  és nevelő  fő-
iskolánk (az első  években a Pedagógiai 
Főiskoba., 1952 óta a Bölcsészettudományi 
Kar Történeti Tanszéke), tekintve, hagy 
mindmáig nem teremtette ,meg program-
szerű, intézményes lehetőségét annak, hogy 
a leendő  történelemtanárok és történelem-
kutatók a magyar, román, szlovák, ukrán 
történelem alapjait is elsajátíthassák. A 
káderképzést nem segitette el ő  egy-két 
oly folyóiratusik sem, amely az 1951-es 
Évkönyv nyomdokaiba lépve, rendszere-
sen és programszerűen közölt volna írá-
sokat az .,elfelejtett" nemzetiségi történetek 
témaköréből. 

Mindezeket a problémákat .látszva me'-
oldhatja az alakulóban levő  Vajdasági 
Történettudományi Intézet (Institut za 
izučavanje istorije Vojvodine), amely már 
elnevezésében is a célra alakult, hogy 
össavajdaság7, nem pedig csupán vajdasá-
gi szerb vagy magyar .történetet nyújtson. 
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„Mért aki teheti, az cselekszik. 

Aki pedig nem cselekedhet és 

emiatt elég mélyen szenved,, 

az errő l ír." 

(W. Faulkner) 
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ЈО L1US •16. 
„A mi személyes érdekünk (...) 

gyónyiirű  eszköz arra, hogy 

kellemesen elvakítson bennün- 

ket. A világ legigazságosabb 

emberének sincs engedélyezve, 

hogy bíró legyen p maga p0- 
rében (....) A jogosság és az 

igazság két olyannyira érzé- 

keny él, hogy a mi fegyvereink 

túlságosan tompák ahhoz, hogy 
eltalálják (....) a dolgok attól 
függően igazak vagy pontatla- 
nok, hogy .melyik oldalukról 

szemléljük ókét." 

(Blaise Pascal) 

Ma sem jött semmi a Szakszervezett ől. 
Míg bosszankodok rendilletlen hallgatásuk 
miatt, ismét felmerül az utóbbi id őben 
mјnd .gyakrabban elébem talakadó kérdés: 
Mi jogosít fel arra, hogy e két és fél hó-
napja húzódó ,pörömben" magamnak tu-
lajdonítsam a csalhatatlan bíró szerepét? 
Van-e valamilyen biztosíték arra, hagy a 
személyes érdek, ez a „gyönyör ű  eszköz" 
nem vakított el a hetek óta tartó nyúló, 
nyúladozó „igazságkeresésben"? 

,;Az. emberek méleg, keményfej ű, ön-
in*б  •állatok! Az emiberek általában a 
saját kipárolgásuk bűzében élnek, s míg 
élvezik a saját oszlásukat, mindaz, ami 
mások oszlása,. bi dös a számukra" —
mond1a elkeseredésében Fшр  Latinovicz, 
durva vonásokkal, de találóan . jellemezve 
a kicsit mindiig óntelt, magát másoknál 
indokolatlanul mindig kevésbé „büdаnek" 
érző  én összeféтhetetlenségét és dogmati-
kussággal terhes önimádatát. S mert 
ilyen;  jogosult-e az én a „személyes meg-
győződés" nevében a nem-énre törni, a 
magáé nevében a más „igazát" rombolni? 

Pascal meggyбzбdését, hogy az én ön-
magában véve igazságtalan, mert magot 
teszi meg mindennek közeppant јбvá, s 
maga alá szeretné rendelni a másokat, és 
Jaspeгsét, hegy minden erkölcsi impera-
tivus bűnnel terhes, mert egy másik mo-
гá1  imperativust kénytelen rombolni 
ezt a kényelmetlen tényt senkink" sem 
lehet megkerülni az önmagával szembe 
nézlés бszintébb pillanataiban.. Az én nem- 
csak becses emberi érték, de potenciális 
embertelensgg is, amely adott esetben 
teljes durvasággal nyilvánul meg, s kizá-
гбlagosságával, ölsszefiénhetetlenségével, az 
övéitől idegen elveikkel, életigénnyel, . szel-
lemi alkattal rendelkezők „radikáiis taga-
dása" által megtestesült igazságtalansággá 
válhat, legjobb szándéka és a maga igaz-
ságába vetett intim hite ellenére is. 

Az önmagából kilépésre, alapjellegének 
legalább részleges túlhaladására vagy el-
fojtál бгa az én=nek két lehetősége van: az 
agnoszticizmus vállalása, az ,.igazság" oly 
méretű  relativizálása, mely eleve lehetet-
lenné tesz mindenшenű  személyes kiállást 
az „igazságért", vagy a Bálint Gyöngy i 
intelem méltánylása: több bölcsesség és 
kevesebb düh, kell a prófétizmus, de pró-
fétai düh nélkül: nem szabad megmá лno-
nosodná saját szenvedéseinktől és páto-
szumniktál ... 

Ahhoz azonban, hagy a ,. т  гоfétai düh" 
kivesszen, nem elég a személyes jóindulat, 
tolerancia, az individuum гészleges ömma-
бból kilépése és egубé „pszichikai té-
nyеző . hanem sztlkségeltetik egy olyan, ma 
még illuzórikus realitás-világ, melybđl ki-
veszett az „igazság" azon elteniedt, s бt 
túlsúlyban levő  válfaja, melynek erede-
tét Pascal úgy jellemzi, sajátos szellemes-
ségiével, hogy az, ami igazságos volt, nem 
lehetett erős, s ezért az ami e гđs volt, 
lett „igazságos": „igazságosnak azt nevezik, 
ami előtt az ember kénytelen meghajolni". 
Addig, arcig az ,,igazság" ezen válfaja v an  
túlsúlyban, addig az én erkölcsileg csak 
a gyengék komikusan exkluzív kisebbsé-
ge számlára problematikus — szemben a 
„gyakorlati emberek" sokaságával, kiknek  

laskói 
estéke 
(tett helyett napló) 

nincsenek ilyen problémáik: egyéniségük 
erkölcsi milyensége nem okoz nekik fej-
fájálst, simán belegázolnak, ha érdekük 
úgy kívánja, másak életébe, hisz kezeik-
ben az erő , ;,tehát" az „igazság" is. Az 
erősek „praktikus dühe" aztán kiváltja a 
maga szellemi-erkölcsi mеgfelelőjét, a 
gyengék „prófétai dühe", az viszont újabb 
„praktikus" fanatizmust lobbant lángra, 
s így tovább, circulus vitiosus — s ember 
legyen a talpán, aki ebben a bűvös kör-
ben, a „véres mítosz" ma is tartó világá- 
ban bűntelen tud maradni! 

Ј UL1LЈS 18. 

A laskói mozilátogatók ásítoz- 

nak a tragédián , melyet az essd 

1-bomba robbanása váltott ki. 

Csak második napja vetítik az 1954. már-
cius 1-i hidrogénbomba-robbantást és a 
belőle eredő  szerencsétlenséget evakáló, 
dakыmentáris  erejénél fogva megrendít ő  
japán filmet — s a terem csaknem üres: 
a bemutató után, amint már az a jobb, 
émtékeѕebb filmek esetiében itt lenni szo-
kott, nyilván elterjedt a hír, hagy a film 
„unalmas". S csakugyan, míg a vásznon az 
annak idején veszélyes zónába tévedt ja-
pán halászhajó személyzetérnek és. hozzá-
tartozómnak drámája pereg, a kisszámú 
közönség ásítozik, széket csikorgat, fél-
hangosan méltatlankodik. 

Van-e közönség számára egy ment ő  kđ-
riilmény: a tér és az id đ  távols ga min-
den emberéi fordítottan arányos az er- 
kölcsi érzékenységgel. Minél távolabb van 
az emberi tnagédáa térben és id őben, a 
szolidaritásvállalás, az együttszenvedés 
mértéke, annál elenyészőbb. A Szkopjék 
és Kakanjok a katasztrofa pillanatában 
még általános megrendülést váltanak ki —
mert téтlben és időben egyaránt k бzel 
vannak hozzáazk, a „mi", „hazai" s ugyan-
akkor „,időszerű" tragédiáink. Ha azonban 
ugyanekkora, sőt többszörösen nagyobb 
еmbеЛΡpusztulás nem „nálunk", hanem a 
távoli „külföldön" zajlik le — a hír ál-
talánosabb хnéretekben még a szokásos 
szenzáció erejével is alig-alig hat. Az er-
kölcsi szenzibilitás mályenségét ől függ, 
hagy mekkora ez az objektív akadály, mi-
lyen méretű  ez az idő  és tér emelte kö-
zömbösság-fal ember és ember k őzött, 
vagyis milyen mértékben válik a „régi" 
és „távoli' 'jelenvalóvá és ittenivé. 

De e mentő  körülmény ellenére is hon-
nani ez az indiffereritiiznius, ez a teljes 
ásító közömbösség emuberek sorsának lát-
ványa uránt, olyan sors iránt, mely ki 
tudja, nem lesz-e újra „időszerű" az „atom-
korszaknak" titulált kannibál-korszak va-
lamelyik eljövendő  napján? Ha 1954. és 
Japán ,,távol" van is 1985-tб1 és T w kő-
tál, hát pl. a jelénlegi hisztéгia, a vietna-
mi tömegmmészá lós sem tudja közelebb 
hozni az ásítozókhoz e figyelmeztet ő. feled-
ni nem engedő  film „témáját"? Hogyan 
lehetséges olyasmin ásitoumi, ami fátum-
ként tapad az ember egykori és mai sor-
sához: az esztelen, hülye emberpusztítá-
son? 

1me, a sіnkóá tétel jelentősége, mely 
szerint az etikában, az emberi erkölcsös-
ségbeа  döntő  szerepe van az esztétikaz 
érzékenységnek: „Esztétfkai érzékenység 
nrelkül a faлtázva, az embernek ez a leg-
sajátabb rnegki lönbömtet ő  képessége ml-
satnyul, puszta osökevknnyé válik, holott 
épp a fantázia ereje és kite гjedése lénye-
gesen befolyásolja, hogy az ember máként 
él és miként cselekszik. Fantázia nélkül az 
ember képtelen azonosítani magát a nem-
énnel, a többivel, a közösséggel. Fantáziá-
j a viszont nemcsak képesíti, hanem kény-
szer íti ná." 26  

Niels Nielsen egy alkalommal azt mond-
ja a Sarutanki-féle blitvaiakra, hogy se 
nem emberek, se nem embertelen emberek, 
hanem egyszerűen ostoba fráterek, akiknek 
nincs fantáziája. 

A mai mozielőadás unatkozóinak, enyhén 
szólva, szintén nincs fantáziája. 
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JúLIUS 21. 
Piros keretes, lakodalminak is 
beillő  meghívó a „díszosztály-
főnöki órával " kezdődő, majd 
„Palicson mulatsággal folyta-
tandó" öt év utáni találkozóra, 
és egy „hivatalos" levél. 

A négi oimbomákkal való találkozás ha-
mari  mеgvalásulásrárcak  izgalma gyorsan 
vбszolygálssá torauil  bennem, amint az egy-
kid bensősléges bamát  hivatalos,  a „szer- 
vező  bizott>ság nevében" írt 1evelét  olva-
som:  

„Kedves Osztálytárs'! 
tit éve ballagtunk suhoscai iskolánk-

bбl, ki folytatni tanwlhnány.adt, ki rög-
tön belaapesdlódnf a тnuлkл̀Ρba, helytáll-
ná a legnehezebb körü]nények között is. 
Döntđ  napák voltak ezek, pillanatak, 
aaxsdkor ddplпmáиal a kezünkben elin-
duLtun& az élet útjain. Öt éven át egy-
gyé forrt osztályunk megszűnt gyakor-
latban Létezni — bеfejezđdött gondtalan 
бettiлk. Akkor megígértük, hagy öt év 
után ФΡalálkozuвvk, taládkozunik vissza-
emlékezni problémáktól mentes napjaink-
ra, az együtt töltött öt évre, mert már 
ffickoг  éreztük, hogy az élet és a hiv tás 
elvá7aiszt bennü пvket, hogy még találkoz-
ft sem lesz a дΡkamnuаk , ahol felújítanánk 
az emtiékeket, az elmúit évek sikereit, 
bánatát, örömét." 	 - 

E titkon nyi1ván „szépmvek", „megható-
nak" sz'mt nyitány után az időpont meg-
hatáгózása kövеtkеzik majd a piros kere-
tes meghívó értes~tésének •megismétlétse: 
„A .találkorzót egy visszaemlékező  dísz-. 
osztályfőnöki árávа3 kezdjük a régi osztá-
lyunikban ... mayd utána Pahicson vacsorá-
val és szőrakózással folytatnánk." S végül 
a költségek fеlemLítése éls a zárszó: „Osz- 
tálytársi üdvözlettel a szérvez ő  bizottság 
neiwében — N. N.", titvtásval, s alatta, mint 
a bürokrata papírokon szokás, N. N., gé-
pe1R~e. 

Me11őzve azt, hogy a találkozót, mint 
ahogy N.-nek, a leél írájának tavaly egy 
alkaknvmal mondtam is, másképp képmel-
tem el, ti. pnatakalLméntesem, mindennem ű  
kötött „program" nélkülj beszélgetásként 
egy szabavdkai lebujban, s  nem pedig „dísz-
osztályfőngkivel".  egyrészt, s „mulatsággal" 
másrést — maga a levél hangneme az, 
ami keserít: közvetlen `szavak helyett pa- 
tethkus szóhamvak, az egykori közelség, meg-
hittség helyett gyanús fráz5sok. N., akivel 
annak idején kamaszos lezserséggel egy-
más között csak „Luis" illetve „Boy" vol-
ttmk, s éppen most, amiikor azokat az idő-
ket akarja feleleveníteni, „Kedves Osz-
tálytáivsnak" titulál a „szervez ő  bizott-
ság .nevében" ! 

Lцiis-t гRSabеn menti a körülmény, hegy 
minit feltetelezem, az időmegtakarítás ér-
dekében ugyanazt a szöveget küldte el 
minden meghívottnak. Azonban az id ővel 
pl. úgy is lehetett volna takarékoskodni, 
hogy a . ,,szemverő  . bizottság", a két-három 
Szálbаdkán élő  egykori V. -s felfosztja ma-
ga között az osztálу  volt tarculáit, s sze-
mély szerint értesíti őket egy-egy rövid, 
frázismlentes bar ѓrti levlélLel. 
Am nem is ez a Lényeges. A fontosabb 

é,ѕ  szomorítább az, amiiről e levél egészé-
ben tanívskodik: az instituchonalizrnus, a 
közvetlen emmberi kapcsolatok módszeres 
nonnbolója egyre jdbbam betör életünkbe. 
Az egykori kéblahbarátok se képesek immlár 
- s miavdössze öt év után .— barátként 
közlékedrci, hanem csakis fuп kcionáтius-
kéatt; közébiilk lopakodott, íme. s nyilvan 
levgijabb .akaratuk ellenére,, a :Hivatalosság, 
az Іmrhézns nyestég szentsége: nem a ma-
guk nevéfben értesítik egykori barátaikat 
a hamari találkozóról, hanem egy absztrakt 
harmadik valaki, a . „szervez ő  bizottság" 
nevetem. . 

S még vаbamцтől tanúskodik, legalább-
is szám noпnra, Lufis levele: a fnázis létre-
iöttéhez, kunondója .vagy Leírója rossz íz- 
Lése mellett, hоzzápárul valami objektív-
szerű  is. Az „Ot éve ballagtunk suboticai 
iskolánkbál, ki folytatni tanuhnváliyait, ki 
rögtön bakapasaládni a n nkába, helyt- 
ái117ii a legnehezebb körülmények kőzött 
is. Döntő  napok voltak ezek, pillanatok,  

amikor diplomláva1 a kezürckben elindul-
tunk az élet útjaain"-szer ű  tirádák ma ko-
mikusak, gicosesek, de hiszem, hogy ak-
kor, évekkel еzelőtt — kamaszos naivitás 
sal, egy jó adag tudatlansággal és alaptalan 
iiúzióva•1 felruházva — kisebb-nagyobb 
mértékben mind a huszonkettem így, ilyem 
tiráјdákban gondoLkedtunk, éreztünk. Ak-
kor még csakugyan ilyen .bekapcsoládó"-
„helytalІб" készséggel, most dagályos, de 
akkor tiszta, nemis vilá іgfoгmáló romanti-
kával készülődtülvk „az élet útjaira". Ak-
kor volt ennek valami szilárd, meggy őző-
désbeLi erkölasi hitele; mára csak a pőre 
fsázis maradt. S hogy ma, öt év után, így 
leírva, mindez ilyen vLsszásaтl hat, ez nem-
csak Luis ízLésénelk a „bűne", hanem az 
időközbexl eltaládott, grimaszt vágó „éle-
té", melyet — mai távlatból nézve alap-
talanul zengtünk költiil nemes áhítattal, 
lelkes rajongással. 

Luiss „bűne" tehát, az ízlést ől elvonat-
koztatva, végső  fokon agy, hogy ezt az ob-
jektiv eltoládlást áhíóat és tóagy, hit és 
objektum, egzaltárció és valóság között nem 
látja, vagy nem akarja megláФni, mert 
nem élhet illúziók nélkül. Mintha az utáb- 

bi feltevés volna az irndokoltabb ;  talán in-
nen az a megható törekvése, hogy e fél-
oldalas levélben osupa-1sze ргe retusálja azt 
az öt tanítáképz ős évet, melyet csak na-
gyon nagy  jóiігtdnilaQtal s a tények szán-
dékos vagy önkéntelen megkerülésével. le-
het , ;gondtalan - . életnek", „problémáktól 
mentess napjainknak" becézni. 

JúL7US 25. 
Amikor „objektíven ", egy jó 

adag » statisztikai kretenizmus-
sal <. beszélnek emberek nyo-

moráról. 

Sinvo Zorić, a községi elnök felszólalá-
sát közvetíti az Eszéki Rádió a községi 
szklipstinából. A baranyai árvízkárról •be- 
szél, s külön kiter a magánparasztok hély-
zetéme — furcsa Logikáival. Miért nem biz-
tosították házшkat a parasztok, akik most 
siránkоznak — kéndi Zoгić  elиtáns —, 
hisz ilyen törvény már húsz éve fenn-
áll... Nem nekünk kell most kollektíve 
siránkozni, sirankozzanak egy kicsit ők 
maguk... Különlben is kapnak kölcsönt 
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rarnbra dőlt házuk felépítésére, és talál-
ják fel magukat .... Egyébként — toldja 
meg Zorić  elvtárs ezt az „objektív" logi-
kájú, a szerenasétlenül jártakat egy „húsz 
év óta fennálló" bi:ztosítási törvényre em-
lékeztető  felszólalálsát — igaz, hogy dđl-
tek össze hazak Dárdán, Kopácson, Bati-
nán'stb., di.az1é t nem kell ezt olyara ka-
tasztrofálisan felfogni, nem kell izgalmat 
teremteni a Kakasság kösében, ott van a II. 
világhábboú, akkor sókkal nagyobb károk 
voltak errefelé .. . 

Ez már bosszantó. Amiikor mai életszin-
vanalnznkгбl van szó, ki-kitör bel őlünk egy 
szernellenző.s, a múlttal, az évszázados sze-
génységgel, nyomorral számolni nem aká-
ró elágedetlanség, mely képtelen figyelem-
be venni az egyébként magától értet ődő  
tényt, hogy , a tegnapi nyomorúságot, fél-
feudális balkáni-pannon nincstelenséget és 
prinaitivizmust lehetetlen egy csapásra 
földi paradicsommá varázsolni. De v an  e 
merev elégedetlenségnek egy ikertestvére, 
mely akar lehet, akár nem, lépten-nyáron 
a múlt nyomorúságával akarja igazolni a 
mai elmaradottsággát és szegénységet, a 
múlt alĐbijбvel igyekszik elbabuisgatni az 
ember elidegeníthetetlenül emberi saját-
sб  бt, ti. az  elérttel, az adottal való be 
nem telést. Zoríć  elvtárs most nyilván- 
valóan ennék, a jelen problémáit amúlt-
tal indokolatlanul relativizáló ideologiá-
nak áldoz, lnsz miért kellene a fedél nél-
kül maradt szerencsétleneknek avval szá-
molni, hogy a II. világháború idején és 
közvetlenül utána mekkora volt a nyomo-
гúság! Persze hogy nagy volt, nagyabb, 
mint .amit ez az árvíz okozott, de ez most 
puszta lappália, a hajléktalanoknak —
akár tudnak, akár nem a „húsz év óta 
fennálló" biztosítasi törvényr ől — nem 
didaktikus történelemlecke kell, haném 
mielőbb tető  a fejük fölé. 

AUGUSZTUS 23. 

A díszosztályfőnöki és a többi. 

Az egész mindenség rosszul kezd ődött 
tegnapelőtt este: a „szervez ő  bizottság" 
egy& tagja — aki mellesleg el se jött a 
találkozóra, inkább nyaralni ment a ten-
gerre — elfelejtette értesítesii azt a volt 
osztályfőnököt, akinek vezetésével annak 
idején asztálуnиmk egy homogén ifjúi kö-
zösséggé nőtt. Így csak az utolsó tanév 
osztályfőnöke volt jelen, akivel kapcsola-
tunk főlzg, abban merült ki, hogy „...azért 
megvoltunk" — mint ahogy ő  maga mond-
ta a „diszosztályfönöki óra" +bevezet őjében. 

A bevezető  után mindenkinek (a huszon-
két egykori V.á-s közül kilencen hiányoz-
tak) be kellett számolni, hogy „mit ért el 
eddig az életben". S a beszámolók az én 
számomra Luis meghivólevele рiatetikáјб -
nak tényleges tárgytalanságát bizonyítot-
ták, arról az eltoládásrái szóltak, mely az 
elmúlt öt év alatt lezajlott. Abból a nagy, 
akkor valóban nagy és nemes „bekapcso-
lódási" és „helytállási" vágyból mára csupa 
próza, lirizálhatatlan próza lett: az egyik 
ifjú tanügyi munikás nagyban, afféle 
nagyvállalkazáként disznót hizlal és koo-
perál a szövetkezettel, a másik menne az 
Isten háta mögötti tanyavilágból, de gon-
dolkodik, mert kérdés, hogy egy nem 
antlyira eldugott helyen össze tudná-e 
hozni a havi 65-70 ezret, a harmadik át 
akarja magát képezгшΡ tisztviselőnek, a ne-
gyedik azt érte el „az életben", hogy van 
televizora, motorkerékpárja stb., az ötödik 
sokallja a „nyomást", melyet azért gya-
korolnak a tantótra, hogy folytassák ta-
nulmányaikat, a hatodik szerbhorvát ta-
gozatban kónytelen tartani, ha a város-
ban akar maradni, és így tovább. 

Nem tudom, minek köszönhet ő, a nagyon 
vám, de csak részben megjelent barátok-
nak, az igazi asztá'lyf őnök hiányának, a 
„diszosztálуfőnökin" hallottaknak, vagy 
egyszerűen csak a fellélegzésnek, hogy vé-
ge a hivatalos ceremóniának, s egy egész 
éjszaka áll rendelkezésünkre — de arány-
lag  nagyon hamar, s mint M. meséli, 
minősíthetetlenül leittam magam, szégyen-
letes jelenetéket rendeztem stb. 

A hajnali civakodásra köztem és a rö-
vid ideig igazgatóként szerepl ő  tanár, va-
lamint a szükségből lett osztályfőnökünk 
között mar valamennyire tisztultabb álla-
poitban, de a gyors és alapos kikészülések 
utáni jellegzetes betegséggel került sor. 
Nem volt elég mindaz, ami a piros keretes 
lakodalmi meghíváуal és a szervező  bizott-
ság nevében írt levéllel kezdődött, a visz-
szaemlékező  díszosztályfőnökin folytató-
dott, s betetőződött egy istentelen berú-
gással — a volt igázgató, ugyancsak má-
moros állapotban, még egy sebet felpisz-
kált bennem néhány provokatív kijelen-
tésével a Katedráról, S!nkóról, Boriról, a 
Sympasionról, az „igazi" és „hazug" vaj-
dasági irodalomról stb. S tette mindezt 
egy olyan pozícióról, melyről az a bevallá-
sa árulkodott leghívebben, hogy ő  nagy 
tisztelője Zilahynak — ti. az  igazi iroda-
lomnak. Mint két piszkos, szennyes ára-
dat, úgy csapott össze két világ, két élet-
érzés, két összeférhetetlen s az italtól még 
inkább gyilkos szenvedély, a tényleges 
érvek lapos oldalvágásokkal, kölcsönös 
vádakkal és sértegetésekkel telet űzdelt 
özöne, melybe hogyan, hogyan se, az osz-
tályfőnök is ibelesodгбdott, persze ellenem 
— s a visszaemlékez ő  díszovziályfőnöki 
órával kezd ődött és Pal oson vacsorával 
és szórakozással folytatandó ötéves talál-
kozó felrobbant. 

Igy lettem egy !bels ő  lázongás ösztönös 
kirobbanása következtében, •a találkozó 
kudarcba fullasztója, a tanítványok és ta-
nítók közötti, ilyen alkalmakkor szent és 
sérthetetlenül megtartandó idill leveg őbe 
röpítője, a társaság gyors szétszéleszt őié. 
Az egészből most nem is annyira a je-
leneteket rendező  részegségem, sem a ki 
provokált vita alatt tanúsított „neveletlen-
ségem" érdekel, hanem sokkal inkább az, 
hogy barátaim nшndennek csak a küls ő  
fintorát, undorító külszinét l őttak, de a 
belső  indítékokat nem. 

SZEPTEMBER 3-6. 

Budapesten, nagybátyám teme-

tésén. 

Van valami döbbenetes szimbolika bá-
tyam, a tudathasadásos kommunista utolsó 
félmondatában: „Majd megtudja a világ-
mindenség..." A többszöri tüdővérzés és 
ki-kitörő  szkizofrénia árnyékában egész 
életét a mozgalomra tette, egy határokat, 
kontinenseket átlépő  univerzális eszme 
közkatonás szolgálatában az nnio humana 
kapuit ostromolta, s az utolsó pillanatban 
azt kellett éreznie, hogy minden csaknem 
hiábavaló volt; aminek az elitbe n kellett 
volna evidensnek lenni, az (a haldokló il-
lúziójaként) „majd" ezután válik nyilván-
valóvá, életének tartalmát, önzetlen oda-
adását egy egyetemes közösség. a „viláe-
mindenség" iránt ez a közösség „majd" 
most, az ő  halála után fogja „megtudni"... 

Nem kevésbé döbbenetes számomra, 
hogy Anyám, ki hallani bizonyára hallott 
József Attiláról, de kezében biztosan nem 
volt, mert nem lehetett a költ ő  kötete —  

most egyszerre Attilát idézi a ravatalon 
nyugvó testуér megpillantásakor: „Jaj, 
Pisti, nagyon fáj!" fene, a költészet emberi 
természete: •kilamétenek és országhatárok, 
műveltségek és esztétikai érzékenységek, 
évek és •életek fölött, a távolságok, dinien 
ziák óriási volta ellenére is spontánul 
összeölelkezik a poézis, két egyaránt tra-
gikus emberi pillanat poézise; „olümposzi 
költészet" nincs, csak költészet van, mind- 
annyiunk költészete. 
Szorongásos utazás: bűn a fűre, fára,: 

szabosra, hegyre, folyósa nézni — őnél 
küle, csak a magam szemeivel. B űntelen 
bűn. 

A paradoxálas „vétség" érzete ezúttal 
sem volt alaptalan: hazaérve testetlen fá-
tumként, hideg dacossággalallt be kö 
zénk az Út. Hagy mennyire elmaradha-
tatlan volt ez a háromnapos térbeli el-
távolodás, ez a fiktív távallét — ezt hiá-
bavaló lenne magyarázni, mindketten jól 
tudjuk, józan ésszel értjük is, de hiába, az 
Út itt van, :megvolt, s „csak" ez a b űne, a 
„bűnöm". 

Aldott életű  ember, Johnn Wolfgang 
Goethe! Nemcsak a magád, de mások 
szenvedéséből is észtétikumot tudtál csi-
nálni, a kínt mint szépet, kín alól fel- 
oldó áldásos poézist tudtad mregélni. 

milyen mámor a csóklaidban! 
szemedben milyen fájdalom! 
Mentem ; láttam , hogy . integetsz, hogy 
szemédből :a könny hogy: ömöl: 

mégis, mily gyönyör; hogy szeretsz! 
[ahogy 

szeretlek, nagy Еg, mily gyönyör! 

Nekem, ismételten bebizonyult, nem 
adatott meg az a szerencse, hogy a „sze 
medben milyen fájdalom!" ellenére is bé-
kességes szépséget, a btmntelen 'b űnösség 
érzése alól felment ő  gyönyört leljek ab-
ban az egyszerű, nyilvánvaló tényben, 
hogy szeretsz s  szeretlek. Viszonyunk tra-
glkusna makacsul kitart permanensége 
mellett. 

SZEPTEMBER 9. 

Hivatalos levél, de nem a Szak- 

szervezettő l: megkaptam a be- 

hívót. 

Az egyetlen ébren tartó ingert, mely a 
„külvilágból" hetek öta hozzánk érkezik, 
baratunk, a postás képviseli. Ma vé o¢re hi-
vatalos levelet hozott — de nem onnan, 
ahonnan vártuk: 25-én rukkolok. 
Ó, balga naivság: a 5tiakszervezetnek 

külddtt „sürgető  levél" írását avval indo-
koltam M.-nek, hogy általa válaszra kény-
szerülnek majd a szakszervezetiek, ti. 
azután, hogy a fejiikre olvastam az Al-
kotmány erre vonatkozó tételeit, nem me-
rik megkíséreln'i az inkognitóban mara-
dást ... S íme, meg merték kísérelni". 
flgyQnk a kezük alatt, ú.gy látszik, vég-
érvényesen ad actává vált, rakódhat rá 
lassan .a száraz, csikorgás baranyai por. 

„ És így mi marad hátra?" — Erre az 
önmagának feltett kérdésre Niels Nielsen, 
Blitva után az újabb Blitvákat is anegjár-
va, ezt feleli végs ő  konklúzióként: „Egy 
doboz ólombetű; s ez nem sok... de ez az 
egyetlen fegyver, amit 'az ember máig ki-
talált emberi méltósága védelmére." Van 
ebben a nielseni k сetkiúzióban valami fel-
emelő  öntudatos dacosság: „egy doboz 
ólombetűvel", azaz írással, írva-éléssel egy 
egész vilag ellen! De lappang benne egy 
rezignált, lehangoló beismerés is: az „egy 
doboz ólom(betű" csuk utólagos és fiktív 
elé:gtétel, az „élett ől" utólágosan meg-
adott, látszólagos, kánpótlék azért, ami az 
ólombetűk világon kívül, la realitás-világ-
ban nem adatott meg. 

Valóban, ez minden, ami az embernek 
hátramaradhat? 

(Vége) 

PB) S•inkó Ervin: szooiaazanus, kultúra és etika. 
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íme a távcs ő  győ ződj&n meg nyomban áhításom helyességéröl 

úgen a .lázеdók ezek 
ütöM tehát az óra a palotát el kell hagynunk nyomfsan 
már megnyergeltettem 
akarom mondairsi 
fi nyugtaitankodjon 
m'iily uszonyú ez a csend 
vésszil terhes 
fenség e 'tömeget én az árvízhez hasonlítanám 
bá,r ját tudom ehhez fenséged jelenlétében nincs jogom 
de únkább essek el fenséged keze által egy hasonlat miatt 
minthogy e f&nseg ntlartaléka legyek 
mely álóni láfsz дΡk a táмaban 
és mégis :egyre közeleg 
pedig hát .isten a tudóija hogy e fiartománynak 
nem volt fenségedhez fogható uralkodója 
a laposak r&gidák vékanyak után &n lesz az els ő  
lyukas 
ha még !sokáig tЧtoиáziik 
fenség az árák készen állmark hogy elrepüljenek velünk 
a k&fékhágcsót  is  tebacsáttattеm már 
az udvamh&lgyek maradnak 
nincs vesztegetni való iid&rnk 
&nt becsapta e tömeg mely még egyel őre távcsövébe belefér 
de néhány piilainat múlja oly közel énnek 
fenségвd!hez hogy i!smát felismerhetdtl:enek lesznek 
mint mikor még indulásra készen álltak a távolban 
gyalogos és lovas 
arcuk felnagyított része b&rf эiiként fog feszülni 
fenséged szemeli elé 
mi!élő t majd örókme lees слkád!nak 
miinek hál e tétovázás 
miben reménykedük 
n.em látlj!a hogy akчkben legjobban bízott 
a zöldek és sárgák is csaitóaikoztak a kékek és pirosak mögé 
nem látja ki vágtat deres pari!páján a sárgák élén 
a dú!It arcú lovag ott vége'I vitéz 
legbizalmasabb embere titkos tanácsnoka 
nem ,i!s sejti persze 
hogy mire ideér a királyn ő  lyukas lesz szegény 
s a z&Idek élén meg bányai a délceg vitéz 
úgy ül a nyeregben m nt a kard hegyén 
mily i!ndul&t hajtja a palota felé 
derék muralk&zi !lován bosnyák a marcona lovag 
vágiiэá nyomában 
kopjá;!a vagy gerince az mely a hátáról az égig ér 
és odébb a tanyák el őtt 
mily seregek vágt!atna!k a porfelh ő  Igple alatt 
teremtőm hisz az egy magános vitéz 
brаsmyó Fesz a neve ha majd !üdeér 
a föld  is  sír alatta 
de ő  magában nevet 
meneküiljülnk fenség 
miben reménykedik az istenre kérem 
a kötélhágcsát már lebocsátta!ttam 
csak betétk&nyvét Vegye magához és indulunk 
a lázadókat az udvarh&lgye:k meg fogják állítani egy id ő re 
közben mi a fólyón álkelünk 
betétkönyvér ől meg fi feledkezzen az istenre kérem 
elérkezett hát az utolsó pillanat 
arra a morzsológépre melyet ott Ien đ  a téren 
a palota fahali felé gurífiamak 
az van írva: bóri 
így hál minden veszve 
égi kórusok zengik 
kálmán prófétа 	 - 
századik pancszárt 
fenség esteledik ..  . 

A Szerz ő  e versét a Híd-díj átadásán olvasta fel. 

  

    


