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Azok, akik valamennyire is ismerik a 
jugoszláviad magyar irodalom fél évszáza-
dos hagyományát, és figyelemmel kísérik 
jeleти  törekvéseit, nem lep ődtek meg a 
Magyar Írók Szövetsége Kritikai Szakosz-
tályán megtartott kerekasztal-vitáról a 
Tanjug és az 111et és Irodalom jóvoltából 
hozzánk eljutott híreken, még azon sem, 
hogy ott „vitathatatlan tény"-ként állapí-
tották meg: „Magyar nyelvű  irodalmak 
alakultak ki a szomszédos országokban" 
(Еlet és Irodalom, 20. szám*), hiszen ez a 
megáІІapítas „tükrözi a valóságot", mert a 
szomszédos országokban valóban vannak 
magyar nyelvű  irodalmak, sőt voltak és 
lesznek is, mi több, a Magyar írók Szö-
vetsége „vitathatatlan tény"-megállapítá-
sai nélkül is. Ez a megállapítás nem 
okozhatott meglepetést, egyetlenegy kér-
dést sem kényszeríthetett ki. 

A „vitathatatlan ténnyel" induló mondat 
második része viszont, amely így hang-
zik: „ezek szerves részei a magyar iroda-
lomnak", már meglehetősen sok kérdést 
vált ki, egy egész sor megoldatlan elvi 
kérdést. Voltaképpen abból kell kiindulni, 
hogy mit jelent valaminek a szerves ré-
sze lenni? Irodalomról lévén szó, az iro-
dalom perspektívájából fogalmazok: ön-
magunk egyéni, sajátosan kiérlelt és ki-
termelt értékeivel, melyek természetszerű-
leg mondhatnak ellent a nagy egésznek, 
tehát kiválásra is törcekedhetnek vagy 
kényszerülhetnek, avagy elfogadni a hiva-
talosan szentesített nagy egész törvény-
rendszerét, megszokásait és szabályait, te-
hát rossz értelemben integrálódni, lemon-
dani az egyéni és sajátos vonásokról; az 
első  lehetőség az egész nyíltságát feltéte-
lezi, a másodiknak az egész zártsága az 
alapja; az első  szavatolja a tévedés jogát, 
tehát humánus, a második elítél mindent, 
ami szűkösnek véli a szabályokat, tehát 
bürokratikus; az első  lehetőség az értékek-
kel operál, a második megköveteli a sa-
játos értékekről való lemondást. Az első  a 
nonkonformista, a második a .konformista 
lehetősége. Az Élet és Irodalom cikkéb ől 
kiviláglik, hogy melyik lehet őségre céloz 
a Magyar trák Szövetsége; biztosan nem 
az elsőre, az egyedül elfogadhatóra és hu-
mánusra, hanem a másodikra, hiszen miért 
okozna neki egyébként gondot, hogy a ju-
goszláviai magyar irodalom -Iegtöbb irány-
zata „vitatja" a. Magyarországon. „elfoga-
dott irodalomelméleti alaptételeket". Kitű-
nik ebből, hogy Magyarországon „elfoga-
dott irodalomelméleti alaptételek" van-
nak, amelyek sérthetetlenek, megbontha-
tatlanok, mindenkire, legalábbis a Magyar 
trák Szövetsége legtöbb tagjára nézve kö-
telezőek, sőt az is kitűnik, hogy minden 
más állásfoglalás veszélyes és hamis, ép-
pen ezért fel kell vele venni az elvi vitát. 
Az elvi vita mindenkényen szükséges. de 
alapja nem az egyik fél meggy őzése, jobb 

• A szóban forgó cikket idđközban a Magyar 
Szó 1968. június 2-i száma is közölte.  

belátásra bírása, hanem a nézetek és szem-
pontok szembeáhítása. Erre is csak az els ő  
lehetőség nyújt módot, a második eleve 
eldönti a vitát. 

Hogyan értsem tehát, hogy a jugoszlá-
viai magyar irodalom „szerves része" a 
magyar irodalomnak? 

Az Élet és Irodalom jelzett mondata fel-
tételez egy másik alapot  -is,  mégpedig az 
egységes magyar irodalmat. Ahhoz, hogy a 
Magyar Írók Szövetsége kimondhassa, 
hogy a Magyarország határain túl létez đ  
magyar irodalmak szerves részei a ma-
gyar irodalomnak, feltételeznie kell az 
egységes. magyar irodalom létezését. Né-
hány korábbi megnyilvánulasból is (Illyés 
Gyula ötágú síp szimbóluma) arra lehet 
következtetni, hogy a mai magyar iroda-
lomban létezik egy elképzelés az egysé-
gességről, sőt, egy tendencia, amely céljá-
nak jelöli ki ezt az egységességet. Vélemé-
nyem szerint egy hamis ideológiának az 
eredménye ez a gondolat, mert az egysé-
ges vagy a vele megközelítőleg azonos tar-
talmú egyetemes magyar irodalom fogal-
ma történelmileg vált kérdésessé, és esz-
tétikailag is tarthatatlan, mert ma, ami-
kor joggal hangoztatjuk, hogy minden iro-
dalom, így a Magyarország határain túl 
létező  magyar irodalmak is sajátos tö гté-
neimi, társadalmi, politikai és persze el-
sősorban szellemi médiumban léteznek, te-
hát törekvéseiket, jelenüket és jöv őjüket 
is egyaránt ezek az alapok határozzák 
meg, ezek az alapok pedig nem minden-
ben azonosak a Magyarországiakkal, ak-
kor nyilván nagyon is szem előtt kell tar-
tanunk az említett fogalom kérdéses vol-
tát, vagy legalábbis azt a tartalmat, amit 
mindmáig közismerten hordoz. Еs hogy ez 
mennyire így van, azt a nyelv kérdése is 
bizonyítja: a nyelv sem.. független ezekt ől 
az alapoktól, azt is a konkrét társadalmi 
és történelmi adottság határozza meg, te-
hát nem elképzelhetetlen, elvileg nem az, 
hogy a jugoszláviai magyar irodalom nyel-
ve is más irányba fejlđdjön, mint ahogy 
azt az egységes magyar irodalmi nyelv 
megkövetelné. . 

Ha az egységes magyar irodalomról al-
kotott, egyáltalán nem gondolati, pusztán 
csak emotív tévhiteket más tartalommal 
akarjuk felcserélni (nem vagyok benne 
biztos, hogy egyáltalán szükség van a fo-
galom megőrzésére), akkor els ősorban az 
itt emlegetett első  lehetőségre kell támasz-
kodni, vagyis felszámolni mindazokat a 
törekvéseket, amelyek azonos irodalomel-
méleti alapokat követelnek meg, amelyek 
nem tűrik meg az eltéréseket, a külön-
bözést, amelyek a magyar irodalom fo-
galmán egyszínűséget értenek, egy furu-
lyát. Egyedül csak a .második lehet őség ki-
zárásával kezdhetünk párbeszédet. Az Élet 
és Irodalom cikke nem nyújt módot erre. 

Az Élet és Irodalom cikke azt állítja, 
hogy a Magyarország . határain túl létező  
magyar irodalmak kötöttsége kett ős, egy-
részt „témájuk és táptalajuk" hazájuk va-
lóságához, másrészt ,;Művészetük kifeje- 

zési formája, az anyanyelv s hagyománya-
ik a magyar irodalomhoz kötik őket". A 
kérdésnek ez a megfogalmazása nemcsak, 
szűkös, hanem egy vonatkozásában téves 
is. A jugoszláviai magyar irodalom kettős-
ségéről már jó néhányszor beszéltünk, de 
sohasem estünk abba a tévedésbe, hogy 
ilyen mereven válasszuk el a „táptalajt" 
a „művészi kifejezési formától". A kett ős-
ség nemcsak abban mutatkozik meg, hogy 
irodalmunk valóságtartalma ide köti mű-
vészetünket, hagyománya pedig amoda, 
mert ebben az esetben a. jugoszláviai ma-
gyar irodalom afféle senki földjére kény-
szerülne, szakadék felett lebegne, és kér- 
désessé válna kibontakozása. A kett đsség 
csak úgy érvényes, ha a két pólus egysé-
gesen jelenik meg, nem egymástól elvá-
lasztva, elkülönítve, tehát csak úgy érvé-
nyes, ha ki tud érlelni egy sajátos, ön-
álló irodalmi és művészeti értékrendet, 
amelynek gazdagodását eredményezheti, 
csak ez az ún. kett ős kötődés, semmikép-
pen sem lehet szárnykötője. A jugoszlá-
viai magyar irodalom perspektívája tehát 
nem az, hogy elfogadja ezt a kett ősséget, 
és igyekezzen eligazodni a két pólus közti 
feszültség vonzásában és taszításában, ha-
nem az, hogy felhasználva mindkét pólust, 
megteremtse önálló létének feltételeit, ön-
álló, sajátos értékeit, amelyeknek elisme-
rése és számontartása alapfeltétele annak, 
hogy ez az irodalom a magyar irodalom 
Un. szerves része legyen. Irodalmunk 
mindkét pólusnak rendkívül sokkal tar-
tozik, de e tartozás nevében semmiképpen 
sem kell szabad mozgását gátolni, vagyis 
oly módon besorolni, beskatulyázni, aho-
gyan azt a Kritikai Szakosztály elképzeli. 

Finnek a feltéteknek a figyelembe vétele 
nélkül az Élet és Irodalom cikkében vá-
zolt állásfoglalás valóban téves: - 

Van még egy kérdés, melynek megvilá-
gítása halaszthatatlan. A hagyomány kér-
dése. Az 1 let és Irodalom cikke azt állít-
ja, hogy a hagyomány köti a jugoszláviai 
és más országbeli magyar irodalmakat a 
magyar irodalomhoz. Ez nyilván így van, 
de erre a problémára sem lehet mechani-
kusan tekinteni. Igaz, arról van szó, hogy 
ki hogyan értelmezi a hagyományt. A ha-
gyomány meglehetősen ,könnyen forgat-
ható, több élű  fegyver. Voltaképpen mégis 
egyetlen mód van arra, hogy a hagyo-
mányra érdemlegesen tekintsünk. Vélemé-
nyem szerint abból kell kiindulni, hogy a 
hagyomány nem rögzítő, állandósult, holt 
anyag, hanem élő  organizmus, melynek 
nem az a funkciója, hogy kalodáha szorít-
sa a jelen irodalmát, épp ellenkez őleg —
ezért  616 organizmus! — a jeleni törekvé-
sek alapvetése, ami egyúttal azt is jelenti, 
hogy a hagyomány a jeleni törekvésekkel 
párhuzamosan változik, vagyis a jelen tu-
datosítja a múlt irodalmának azon érté-
keit, amelyek régebben irrelevánsak vol-
tak vagy sokszor fel sem ismerték őket. 
A hagyományomat tehát legalább olyan 
mértékben választom én, amilyen mérték-
ben választ a hagyomány engem. Hacsak 
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a hagyományt nem tekintjük biológiai de-
terminánsnak. A jugoszláviai magyar iro-
dalom hagyományának tehát nem kizáró-
lagosan a magyar irodalmi hagyományt 
kell tekinteni, hiszen kulturális és nem 
családi örökségről van szó, és ezért nem 
lehet tagadni az újabb jugoszláviai iro-
dalmi hagyományok szerepét sem az itte-
ni magyar irodalom kibontakozásában. A 
magyar irodalomnak nem vált vitális té-
nyezőjévé a szürrealizmus öröksége, a ju-
goszláviai magyar irodalom mai törekvései 
pedig —éppen a belgrádi szürrealista is-
kola jóvoltából — el sem képzelhet ők a 
szürrealizmus tisztítótüze nélkül. A jugo-
szláviai magyar irodalom könnyen lábalt 
ki a szocrealizmus zsdanovi koncepcióiból, 
ahogy társadalmunk is könnyen találta 
meg a kivezető  utat a sztalinizmus szelle-
mi zsákutcájából, és mindebben rendkívül 
nagy szerepe volt a jugoszláv irodalom-
nak, engedtessék meg, sakkal nagyobb, 
mint a magyar irodalomnak, amely ma 
(éppen ma!) tekinti szerves részének iro-
dalmunkat. 

Ez az utóbbi gondolat a hagyománytól 
nem idegen, de a hagyománytól elkülönít-
hető  területre tér ki, mégpedig az érték-
mérés síkjára. Az Élet és Irodalom cikke 
azt állítja: „Tudomásul kell vennünk, 
hogy ezek az írók (a Magyarország hatá-
rain túl élő  magyar írók) érdemi bírálatra, 
a hazaiakkal azonos mércére tartanak 
igényt." A jugoszláviai magyar írók való-
ban érdemi Іbiгбlatгa tartanak igényt, de 
lehet-e minden megszorítás nélkül azt áilí 
tani, hogy ezeket az írókat „a hazaiakkal 
azonos" mércékkel kell mérni, különösen 
abban az esetben, ha nem tévesztjük szem 
elől mindazokat a tényeket, amelyek iro-
dalapunk hagyományára, jelenére, nyelvé-
re vonatkoznak, és feltételezik ennek az 
irodalomnak a magyar irodalommal szem-
beni relatív (konkrét értékeib ől követke-
ző) önállóságát? Különösen abban az eset-
ben releváns ez a kérdés, ha nem feledke-
zünk meg arról, hogy a mai magyar kri-
tikai élet nem mentes a hivatalosan cég-
jelzett kritériumoktól, azoktól, amelyeket 
a jugoszláviai magyar irodalom legtöbb 
iránya vitat, mégpedig jó ideje vitat már. 
És nem az elvitatás •kedvéért vitatja, ha-
nem éppen az itteni kritériumukat alátá-
masztó irodalom nevében; teljesen értel-
metlen lenne ez az elvitatás, ha nem egy 
élő, kibontakozó, fontos eredményeket el-
érő, tagadhatatlan értékeket létrehozó iro-
dalom nevében történne. A szigorú kriti-
kai ítélet híve vagyok, és az érdemi bí-
rálat érveit hangoztatom, amikor azt állí-
tom, hogy irodalmunk kritikai megítélése 
csak irodalmunk természetének megérté-
sét, ,sajátos értékeit, relatív önállóságát fi-
gyelembe véve lehet hathatós. Tehát sem-
miképpen sem azon kritériumok nevében, 
amelyeket nem ez az irodalom termelt ki, 
vagyis voltaképpen irodalmunktól idegen 
kritériumok nevében. Nemrégiben arról 
írtam, hogy a jugoszláviai magyar kriti-
kai életből hiányzik a kritikai rendszer, 
hiányzanak a standard kritériumok, de 
ugyanakkor a behozatali kritériumok el-
len emeltem fel a szavam, és ez a véle-
ményem ma sem változott, sőt igazolódott, 
hiszen ha megvolna ez a standard krité-
riumrendszer, akkor szóba sem kerülhet-
ne az irodalmunktól jórészt idegen mér-
cék alkalmazása. 

Mindezek után hogyan kell elképzelni, 
hogy a jugoszláviai magyar irodalom „szer-
ves része" a magyar irodalomnak? 

A kérdés kétségtelenül nyílt: semmikép-
pen sem fogadhatjuk el „vitathatatlan 
tény"-ként az egységes magyar irodalom 
fogalmát, semmiképpen, ha történelmi 
perspektívából szemléljük azt. Semmikép-
pen sem lehet egyszínű  és egyízű  itallá 
keverni a magyar irodalmat. A magyar 
irodalom színképe válna sokkal gazda-
gabbá, ha feladnánk ezt a mechanikus 
fogalmat, és nem ötágú sípról beszélnénk, 
hanem zenekarról. Mert hisz a jugoszláviai 
magyar irodalom mai értékei, éppen mert 
a jugoszláviai szellemi élet mozgásaiban 
természetszerűen otthonosabbak, mint a 
magyarországiban, bár egyetlen pillanatra  

sem л .оnaanaк  is magyar voltukról, nem-
zeti sajátosságaikról, elütnek — szellemi-
leg és esztétikailag egyaránt — a mai ma-
gyar irodalom fővonulatától, tehát a meg-
szokott síkokon kívül kell keresni a he-
lyüket, ha ugyan nem ért meg rá a hely-
zet, hogy új fejezetet nyissunk számuk-
ra ... Ezt az értékekb ől következő  önálló-
ságot szavatolnunk kellene: távlataival és 
lehetőségeivel foglalkozni, hiszen egyrészt 
más emberi tartalmakat tudatosít, mint a 
magyar irodalom, másrészt szemléletében 
eltolódott, megmaradt magyarnak, de ju-
goszláviai magyarnak. 

A mai magyar irodalomkritikának el 
kellene gondolkodnia e tényeken. S őt, azt 
a lehetőséget sem szabad szem el ől tévesz-
teni, hogy egy forradalmi gondolatot hor-
dozó kisebbség megszűnik kisebbség len-
ni a forradalom folyamatában, tehát nem 
szabad elzárni az utat a sajátos fejl ődés, 
a sajátos kibontakozás el őtt, akár egy egy-
séges irodalom, akár egy mondvacsinált 
felelősség nevében. Illetve: irodalomtörté-
neti hóhérmunka lenne konformizmusra 
kényszeríteni egy aránylag „kis" irodal-
mat. Semmiképpen sem szabad irodal-
munkat, amelynek, láthattuk, sajátos kér-
dései vannak, mert önmagával szemben, 
önmaga sorsáért felel ős, ugyanakkor a 
magyar és a jugoszláv irodalmak felé is  

releváns tartozásai vannak, tehát valóban 
kettősen kötődik, egyszerűen integrálnunk 
egy megingott fogalom eszmekörébe, le-
nyesve frissebb hajtásait, elvitatva egy-
szeri értékeit. 

Lényegileg elvitathatatlan, hogy a ju-
goszláviai magyar irodalom szerves része 
a magyar irodalomnak, viszont pontosan 
meg kell határozni, hogy milyen értelem-
ben használható és milyen értelemben igaz 
ez a megállapítás. Lényegileg az is elvi-
tathatatlan, hogy a jugoszláviai magyar 
irodalom szerves része a jugoszláv népek 
irodalmának is, bár itt is pontosan ki kell 
mutatni azokat az elvi vonatkozásokat, 
amelyek megalapozhatják ezt az állítást. 
Mindebből nem az következik, hogy a ju-
goszláviai magyar irodalom kett ős kötő-
désű, tehát nem önálló, hanem éppen el-
lenkezőleg, társadalmi funkcióját tekintve 
és esztétikai értékeit figyelembe véve au-
tonóm, önálló irodalom, mert köt ődése is 
csak abban az esetben lehetséges, ha van-
nak értékei, sajátos, egyszeri értékei, ame-
lyekkel kötődhet. A Kritikai Szakosztály-
ról lévén szó, a Magyar Írók Szövetsége 
nyilván szem előtt tartja ezt a „vitatha-
tatlan tény"-t. Annál is inkább, mert ezek-
ről a kérdésekről nélkülünk tárgyalt, és a 
meghirdetett újabb értekezletre sem ér-
kezett számunkra meghívó. 
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világosságot 
kell vinni a 
forradalomba 

A nyugatnémet egyefemii ták mozgolódásai 
napról napra nemcsak Kiesingernek és Brandt-
nak okoznak egyre több fejtörést, hanem az 
egész vilđg figyelmét magukra vonják. Kik 
valójában ezek a fiafalak, akik olyan bátran 
verekednek a rend ő rökkel a német városok 
utcáin! Mit akarnak ők! 5 egyáltal đn mit is 
tehetnek! Csak elégedetlenek, cinikusak, vagy 
talán valami mások is! Mik a céljaik, és ho-
gyan gondolkodnak saját céljaikról! Elég éret-
tek-e ahhoz, hogy programjukat megfogal-
mazzák, és hogy tevékenységük taktikáját 
megindokolják! E kérdésekre egykönnyen nem 
válaszolhatunk, mégis szembet ű nő  a mozga-
lom komolysága, s ez bizalmat önt belénk. 

Az ismert marxista filozófussal Ernst Blochhal 
folytatott beszélgetés, melyet februárban a 
Bad Bol-i egyetemen jegyeztek fel, az el őbbi 
kérdésekre ad választ. 

Ernst Bloch: A forradalmat nem 'lehet a 
„KraIfhuber" szóva đ  lefordítani. Az még nem 
forradalom, ha valaki azért üti bele mdndenbe 
az arrát, mert semmi sem felel meg neki; ha 
valaki azért vet el miindenf, mert valamii jobba-t 
Iát; ha valaaki, mimé a kutya a víztükör el őtt, 
annak a felet-nak a tükörképét akarja me:gra-
qadni, amif már e'Iveszítetf. A forradalom az 
érettségnek egy állapota a tartós béke hosszú 

deje után, ,a kísérlefiek és kísérletezések, a 
„hogy is történt" kérdése után. Azon id ők 
után, melyekben megmutatkozott, hogy ez így 
nem megy, melyekben a áavábbi munkához 
új müntá# lehet alkotni .a régi 'tapaszfaluztok 
alapjáп . A permanens forradalom nemcsak 
forradalmat jelent, hanem a forradato•m +ra-
dírraját is, amelybőf tanu'Irni tehet. Egyébként 
mi a permanens forradalom? Kívánatos-e egy-
áltailán? Fenntarthafják,e az emberek, tekntet-
tel állítótagos örökkévaló természetére, mely 
éppeа  annyira dinamikus, mint állandó? A 
kuckóban kuksoló kispolgár és a vándorm.a-
dár ugyanaz a s•zemélyis•ég is lehet — külön-
böző  időporrtban, az élet különböz ő  szaka-
szaiban. Ha pedig igy van, ajkkor, a „perma-
nens" szó nyugalmat is jelent. Ha valami 
sokáig fairt, az ember megszokja. Ezzel szem-
ben ál.l a forradalom csillapithatatlanu đ  rezg ő  
kísérlete, amit Brecht vitt színpadra. A kísér-
letet vérontás nélkül végzik. A miintát kipró-
bálják, kísérleteznek vele: így nem megy, fa-
lán emígy lehetne. A permanens forradalom 
tehát a kísérlet oszcilláciáját, a kísérlet feđ-
éledését jelenti. 

Arra a kérdésre, hogy milyen szerepet jáf-
szik a forradalomban a részvevők száma, Bloch 
a következđt mondta: 

A szárnak természetesen szerepe van. Az 

új mindig a kisebbségbem tevőkkerl kezdődг i ~k. 
Az új bio•lóg і ai helye az üfjúsag. A forrada-
lom társadalomtudományi helye az elégedef-
I•en osztály, amelyet kezdetben a parasztok 
és a polgárok, kés őbb — a szoaia гlista forra-
dalomban — a :proletárok ahkortta.k. Ezek ma 
hiámyoіnak. Helyettük — falán csodálнtosaп  
hangisik — egy tá.rsad'alo:m'tudo.mányilag ne-
hezen meghatározható réteg létezik: az ifjú-
ság. Mi ez? Először +is  biológiai állapot. Min-
den osztályban vannak fiatalok. Ennek etle-
nére ezen értünk valamit. Ha egyetemisfákrál 
van is szó, akik egyedül vannak, éppen ő k 
azok, akik nem helyezkedtek el és nem infeg-
гб8бditak. Mert mindannyian integrálódtunk, de 
az egyetemisták mégis kevésbé. A tömeget 
tehát — bá гmennpire furcsán hangzik is — az 
eđszigetelt iifjúság helyettesit-i, mely — mint 
már megá.ttapítottu гk — mihelyt állás+hoz jut, 
úgy beszél, akár a többiek. Igy t•e гhá,t ponIes 
a száll б ige: aki húszéves fejjel nem volt smo-
ciаб stе, az ostoba, de annál iиikább +ostoba az, 
aki •negyvenéves korábaп  szociadiirst•a. Ez régi 
szólásmondás. Az ifjúságnak azonbaan mégis 
ki kell #őrnie biológiai álda гpotábód. A szeren-
csétlen tömeg képvisel ő jének, meghatalmazott-
jának és ügyvivőjének kell tennie. Helyteóen 
tehát annak a f iatalnak a magatartása, aki 
meghúzódik az .ifjúsági mozgalomban, s csak 
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a fiatalokra jellemz ő  dinam лΡkuѕ  életef é,t!. 
Be ső  megokolás ad:apn egy káp ЧΡiseletnék 
keld létrejönnie, s mert a tömegek ezt kép-
•telenek megalikotnli, nekünk kell cselekednünk. 
Vitatkoуnunk kell, kinnozduIni sa.játos tá:rsa-
dadrui álPapotu,nkból. Ez önmagában nem ért-
hető , a nemzeti szo•daiizmL ќs  us  ezt bizo:nyíфja. 
Aktié az ifjúság, aizé a jöv ő  — mondta Goeb= 
bels. A mondat pontos, s az ikövefkezi:k be-
iő'!e, hogy a!kfé a jöv ő , a:zé az ifjúság. Az 
i:fjúsá•go:t természetesen fékre is vezet:hetik. Le 
is fenhet az igazi útról. K іі lönö'sen az egyete-
msiista i:fijúságnak kell óvarfosniaik lennie a kis-
polgárok szemrehányásaival szemben: a mi 

garasal!;nkbó,l élfek, az utcán sétáltok, ahelyett, 

hogy t:aлulnátok. Azt kellene váias іolnii a kis-
polgároiknalk, hogy éppen azért gondolkodunk 
másképpen., mert tanulunk, mert egyefemLisiták 
vagyunk, alkik meg a'Кanunk tanu'Ini valamiit. 

Kötelеsségün!k fogladikozni a mechanizmussal, 
mert betekintésünk ala;posa:bb az önökénél. 

Azé гt tanulunjk. És ne követ:elljék, hogy még 
többet tanuljunk. ме d em?aft mas•oknak lenne 
rasszabb. A problémia .az, hogy az ifjúság és 
a tömeg között tétrejöhef-e az említett kap-
cso'laá. Mert .az ifjúság szerepe nem .merülhet 
ki abban, hogy t•ojásoka.t dabál és felhíváso-
kalf ragaszt, de még a röpcédulák tartalmá-
ban sem. Lendü'letr ő l vain szó, mely is foga-
tom felé törekszik, hogy tat:á!kozmamek, s hogy 
ismét kon+kréf, objelktív lendület keletkezhes-

sen. 

A JО LЕT TÁRSADALMÁBAN 

FORRADALOM TÖR KI 

A ггa a kérdésre, hogy volt-e már forrada-
lom egy társadalomban viszonylagos gazda-
sági egyensúly fdején, mikor nem volt nyo 
mor, természetesen figyelmen kívül hagyva a 
kivételeket, Bloch ezt válaszolta: 

Ez nagyon ritkán tőrténi!k ,meg. Mégis ma, 
nálunk Európában — nem Amerikáról besté-
tek — szinte szabály ez. A fogyasztás és a 
jólét társadadm:a'iban ,forradabmlak f őnnek ki, 
mert •az unalom, éppen úgy ,minit a:zehség, •a 
sіaikttás ii:ndttékaüit tartalmazza. Az élet elérték-
felenedilk, éthájasodik, a rnrti•n•, a bezárkózottság, 
a bl{rto•гs ág nem ösntönözhefii•. Ez az unalmas, 
tartalmatlan étet, mely es!aik a mL иkaerő  cél-
talan reprodukoiójából  611, az élet:célok :hliá-
nyárt, az értelem beteges hiányát jelenti, mely 
egy teljesen embertelen állapothoz vezeit. Az 
embereik egyá.ltail a nem képesek el иΡiselni 

ezt át átlapoto tt, és ezért elóbb -utóbb vád-
foztatn akarnak, bár megvan a mindennapi 
kenyerük. Az ember nemcsak kenyérrel él, 
ezt nemcsak 'a biblia mondljla, Az éhség val đ -
szfnиleg természetes indítéka a forradalom-
nak, mégis, :mint láttuk, ez a іn ії d6nkье n 
másképpen van, s arra •tanít beгrn nket, hogy 
nagyra kell becsülnünk az embert, különös-
képpen a fiatal embert. Habár jallakoffak, 
vagy legalábbis nem éhmeznek, kiför be'I ő.lük 
az elégedetlenség. „Istenem, terem;ts helyet 
számomra sz űk kebtem:ben" — irta Goethe 
Herdernek. A deret tehát annak kell terem-
t'e:nli•, aki szállni akar, de mégsem képes 
szátln{. A jóll аkottaik füle számára ez tenmé-
szetesen í гбzišnak t ű nik. De itt  van  a másik 
elem is: ügaz ugyan, hogy senki sem hal meg 
a kitűnően szervezett termelési költségvetésért, 
seniki sem vállad •érte vérfanúságot, de az 
egyetemista ifjúságnak az a kötelessége, hogy 
qondolikizzon e p'roib'lémák г&l és beszéljen az 
ilyen embereknek, akóik — mint például a mi 
kollégáink — élefkörОlményeik folytán mit 
sem kezdhetnek egyetem:stáink gazd'asági-
iпtéгményi gondjaival. Méc~üs, ezek jól hadd-
ják, amikor az élet-uinla'lom гбl bеszélün:k, vagy 
arról, hogy többé nem engedjük a kuldúripar-
rad és a termékeivel töm•nii és el-
ringaitni magunkat. A nép ópiuma gyakran 
változtatott helyet. Ma eg€szén más helyen 
van,  nem a vallás mellett , ahogy Marx látta. 
A népnek tőbbfé[e ápium•a van. Es e táp'lá-
léktól megosömörlik a.z ember. Gondo lkozni 
kellene erről. Éppen •ezért az ifjúság mint a 
tömeg vezető  csoportja, a kívántságok és elé-
gedetlernségek i'll:uszdráloja és :megvi:tágítója, 
minit jetikép, é,l:jen gazért, :hogy az ember egé-
szen másra szülessen. Ha valaki elégade:t•t, 
valami célíja lehet, mert különben elégedetlen 
lenne. Ha valaki kerítés felé szalad, már árt is 
ugrotta, mert át akarja ugrani, és nem fog 
körben forogni, mii:nt az egér. 

Nem alkarom az utolsó szód kimondani. De 
köszönetet mondok D•utscfske úrnak * mert 
szétzúzott egy klósét, mely .az éndekelt körök-
ben készüld. Egy imeteg Iпangú, a legkisebb 
mértékben :sem szektáns, alapos, de ugyanak-
kor mems:zem:evően toleráns el őadást hallot-
tunk. Úgy t űnik, mintha ez új hangnem len-
ne a fonradalmi mozgalomban. En, személye-
sen — a többség nyiil:vánvaI&аn egyetént ve-
lem — köszönetet srеretnék mondani a fel-
vidágosu'lte бg új .korszakárnak, mely itt feltört. 
Ebben megénthetünk egy pontot; t іsdnt{Iliük: 
az érte'f!enséget, a ,ködösséget, az elméletnek 
és részben a valóság elméleti megihatározás:á-
nak a hi•ányá't. El бfordulhtat ez, ha az általános, 
legtöbb embert súj.tó ínséget — tehát nem-
csak e v !ág inségese nek, szen:ved ő i:nek és 
proletárjainak nyom'orá't, (akiknek minden vál-
ságban ki kell fizetniük a számlád, mint •ahogy 
a ruh•ri bányászok példája mutatja) —, ha ezt 
az általános ínséget .mint ősemberi és robba- 
nékony elkeseredés,t fogjuk fel, almit a meg-
alбztatбsok és sértegetések vál:fottak ki. Ez az 
elértéktelenedés érzését, tehát a fratnoi;a forra- 
dalom örökségét •tartalmazza. Az iindividuum- 

nak többé nem keld bű nhődnie, mint ahogy 
az Keleten :gyakran el őfordul, és ugyanakkor 
nem kell apró munkaerőnek lennie, amelyet 
eladnak, és csak annyi pénzt ikap, amennyi a 
létfe лnta:másához szükséges., mlint ahogy ez 
Nyugaton van, hanem a fény nagy i ј elеnsége 
lehet. Ez szedtnt:em  61 a kereszfénys.égben; 
ezt akarják feldolgozni a drámában és a m ű -
vészetekben, ez volt Brecht gondja is. 

NÁLUNK KÖD VAN 

Kérdés : Hogyan ítéli meg a német egyete-
mista a mozgalom eseményeit 

Ernst Bloch: A l еgáitalán:osabbаn; ami a 
IegszembetGnöbb, és ami szükségszerűn az 
egyetemi5#a mozgalom permanens gyenge-
ségét mutatja, az különlegesen fontos; nem 
eléggé világos és láth;atö, s még csak nem 
is plasztikus, az, amiért küzdenek. Ami nega-
lív, az lítszik. A valóság elleni objektív ke-
serűség, elégedetlenség, és lázadás — :ez 
vlilágos. Ennek. pozitív tartafma i: van. De 
nincs levezetve ... Van valami náluink, almit 
egy meteorológiai kifejezéssel lehetne meg-
nevezni. És ez nagyon fontos. Mert a n бnden 
dolog e:lködösttésére szolgáló köd a je-
lenlegi uralkodó osztály ideológiájáh•az tar-
tozik. Ennek az osztálynak bizonytalanok a 
céljai, s ezt iigyekszik leplezni. A köd nem 
tulajdonsága a forradalmi mozgalomnak. Marx 
azt mondta egyszer, hogy a gondodat osa:k 
akkor haitothat a valóságba, ha a va•lóság be-
hatol a gondolatba. Ma azonban a v,a:lóság 
nem úgy hatol be a gondolatba, mind a 
francia forradalom korszakálba,n, vagy az ó'kodi 
Rámaba:n, Spa:rtacus ifdejében. Ma maga a 
vallóság is tendеn сíájába ,n é:s Iatenc!áj•ában 
egyaránt tartalmaz homályosságot. A tenden-
cia :igyekezet, mely ókkor ke'letkeziiik, ha va-
lam Ilyen szándék megv:adósu16s бt erő szalkika đ  
akadályozzák meg. A ladencie utóptku; tar-
tailom, amelyben az elnyomott igazolja és 
álla:ndósttja a tendenciát. A tendencia és la- 
ten бia átmeneti állapotot 'képezn еk a чaló- 
ságban, ;melyben a régi nem mukik el, viszont 
új sem keletkezik. Lényegében a mii• áldapo-
funk ez, a medd őség állapota, mikor a tár-
sadalom terhes, de az ú,j társadalom mégsem 
tud megszületni. Erre még nem volt példa. 
Talán :azért van ez így, •mert a keletkez őnek 
sem szabadna csal бsnaik lennie. Ma ,nem lé- 
tezhetnek h ősi illúziók, amelyekkeJi a• (randa 
forradalom ámftotta imagát, amikor a oifoyent, 
a szabad polgárt .kereste: ma már semmi siincs 
az 1917 sl őtti orosz itlúz іió'kiból, melyeket a 
nagy szláv lelkek (Dosztojevszkij, Tolsztoj) ál 
modta'k, hogy megm,entsék Európát. Akkor a 
proletariátus számára fontosabb volt a tár-
sadal:mii viszonyok áttekintése az ideológia 
meg:adkotбsánál. Ez nagy újdonságot jelent 
a fo:rradalm! osztályban. T:alá:n azért had ez az 
újdonság u•tátagosa.n is, vagy ,azért nem lehet 
ezt .az állapotot ideologiizálnii, Ma túlságosan 
is  érzéike пyek vagyunk a ködre, es különö-
sen a köd ádlandóságana. Hogy nevezzük ezt? 
Hozzá kell-e :ehhez tennünk a Keleit fejl ődé-
sében való csalódást, amely :töb.b tekintetben 
problematikussá tette a mar ~!mmust? Mindezek 
a dolgok, különösen a polgárság alsó rétegé-
ben, amely különben hajlamos 'len ni az új 
befogadására, a szocializmus és marxizmus 
diszkrimin•áaiáját eredményezték. Hogy fed-
mérhessük a kivételes akadályokat, melyek az 
új legfontosabb kerékk&tői, ezeiket. az  •eleme-
ket össze kellene adnunk. Pontosan tudjuk, 
hogy mi történik — az, :ami nem történik. 
De többé nem álil fenn az az álla:por, mely-
nek lényegért Brecht így fogalm azta meg: 
„PonЛosaп  'látom szemem el ő tt a célt, csak 
nem tudom, hogyan közelitsem meg." Ellen-
kezőleg, már majidnem tudjuk, hogyan köze-
lítsük meg, de a céid még mindig nem látjuk. 
De ha .a vadóságiam nem létezik f еtsej•lő  távoli 
cél, akkor igazi közelii cél sincsen. Mindez 
magyarázza :azt az állatpofot, melyben szembe-
tűnő  az ifjúsági mozgalom nagyfoikú és ob-
jektív homályos•sága, de ugyanakkor egy ha-
talmas feladatot és követelményf is t űz iki: az 
említett állapotot minden eszközzel, •harcos 
optimizmussal meg kell szünfefrni. 

VAJDA GÁBOR fo гdifása 

* Rudi Duatschke ugyancsak a Bad Bol -i 
egyetemen tartott elömadásбra  vonatkoznak  
Bloch szavai. 
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telmiségi 
sztrájK és 
phi 	ikai 
demagógia* 

e 

ьosnyák istván 

Néhány, eredetiségre számot nem tartó gon-
dolatot szeretnék közölni, néhány olyan ész-
revételt, mely nem személyes, hanem álta-
lános jelleg ű , csak talán a megfogalmazás 
módja elférő . Közös gondolafok éz érzelmek 
zsonganak köröttünk, vannak jelen a légkör-
ben, s kimondásuk , megnevezésük ezért nem 
lehet más, mint újravariálás. 

A CINIKUS POLITIKAI TAKTIKA 

Az utóbbi napokban szemtanúi vagyunk egy 
jól ismert politikai húzás alkalmazásának, 
melynek célja nemcsak az, hogy az é гtelm дΡ -
ség дΡ akciót elszigetelje a munkásságtól, ha-
nem az is , hogy értelmiségünket mechaniku-
san szembeállítsa a dolgozókkal. Azokból a 
levelekbő l, melyeket állítólag a munkásak 
rímeznek a belgrádi értelmiségiekhez, v дΡ lágо -
san kitűnik, hogy a levélírók egy ideológiai 
szemfényvesztés vagy önámítás áldozatai, a і -
nak az annyiszor kompromittált demagóg{á-
nak a kiszolgáltatottjai, hogy az é г telm{ség дΡ ek 
a munkásosztály érdekeivel ellentétes ideo-
lógiát képviselnek. 

A jelen pillanat nagy paradoxona, hogy 
legfelsőbb politikai é ѕ  társadalmi fórumaink 
egyöntetűen valódinak, ténylegesnek tartják 
azokat az általános-társadalmi problémákat, 
melyeket a belgrádi értelmiségiek anyagi 
gondjaik el ő tt sorakoztatnak fel, melyeket 
személyes megoldatlan kérdéseiknél f o n t o-
z a b b n a k tartanak : aggasztóan növekszik 
társadalmunkban a szociális egyenl ő tlenség, 
nagymérték ű  a munkanélküliség, következet-
lenül valósul meg a munka szerinti javadalma-
zás, a bürokratikus kiváltságok , a spekuláció 
és korrupció különféle formái a jogtalan gaz-
dagodás forrása{vá válnak, lelassult az ön-
gazgatás fejl ődése, a társadalmi viszonyok 
demokratizálódásának üteme stb. — ugyan-
akkor pedig a munkásság, melynek é гde:ae"f 
legfels őbb fórumaink képviselik , állítólag úgy 
véli, hogy az értelmiségiek nem munkásér-
dekeket hirdetnek! A „tá гsadalm дΡ diagnózis" 
tehát azonos az értelmiségieknél és legfe{-
sđbb fórumainknál, mindkét esetben általáno ѕ -
társadalmi bajokat jelez, tehát e{s őѕo гban és  

mindenekel ő tt a legnépesebb tömegek, a dol-
gozók létproblémáira utal — ugyanezek a 
dolgozó tömegek azonban állítólag nem lát-
ják, hogy az „egyetemisták követelései" a 
munkásember, kétkezi és értelmiségi dolgo-
гók közös kövelelése дΡ, ѕ  nem egy parazifa 
kaszt indoktaian és önös igényeinek megnyil- 
vánulása... 

Nem magyarázható mással e paradoxon, 
mint hogy a tiltakozó levelek i гбд Ρ azért nem 
látják az „egyetemista zavargások" tényleges 
és els ő rend ű  inditékait, mert a nagy múltú és 
hírhedt „proletár" el ő ítélet, szándékos félre-
vezetés vagy bürokrata man{pulálás áldozatai. 
Hisz kik követelik egyetemistáink között leg-
hevesebben társadalmi bajaink orvoslását! —
Nyilván nem a társadalom fölé n őtt, a dol-
gozó embert đ l elidegenült „vörös burzsoázia" 
gyermekei , hanem a munkások , parasztok és 
„é гtelm{ségí proletárok" fiai. 

A pillanat paradoxonéból természetszer űen 
adódik a pillanat imperativusa: erélyesen tá-
mogatni keli azokat a követeléseket, hogy a 
közvéleményt tárgyilagosan értesítsék az 
„egyetemista zavargások" tényleges indíté-
kairól. Le kell meztelenífeni a hazugságot, 
mely szerint az értelmiségiek nem a mun-
kásság érdekeit képviselik, s ő t meg kell mon-
dani a dolgozóknak , hogy az értelm дΡ ѕégiek 
spontán a4cióia azonos tartalmú az üzemi 
sztrájkokkal, illetve, ahogy est egy gyönyör ű  
politikusi eufémiával nevezzük: a „munka-
beszüntetésekkel". 

A MEОSZENTSÉGTELENiTETT FÉTIS: 
AZ INSTITUCIONALIZMUs 

Hivatalos szerveink egyre kevésbé vonják 
kétségbe az egyetemi megmozdulások t a r-
4 a I m á I, de ugyanakkor a leger ő teljesebben 
tagadják, kérdésessé teszik annak spontán jel-
legét, társadalmi gyakorlatunkban mindeddig 
példátlan f o r m á j á t. Miért! — Nyilván 
azért, mert az insfitucionalizmus azon kisszámú 
fét і seink közül való, melyeket gyakorlatunk 
még nem rombolt Ie, de már — a sztrájkokkal 
— komolyan kikezdett. 

Az elsó pillanatban úgy t űnt, hogy a 

sztrájkok ellenforradalmi, a szocialista rendszer 
ellen irányuló anarchista megmozdulások. Ké-
sőbb azonban egyre inkább beláttuk, hogy a 
munkások spontán, mindennem ű  hivatalos, in-
tézményes formát megkerül ő  elégedetlenség 
— nyilvánítása egyáltalán nem a szocialista 
rendszerre , nem a munká ѕönigazgatásra és a 
közvetlen szocialista demokráciára irányul, ha-
nem azokra a bürokratikus er őkre, melyek po-
litikai és társadalmi életünk meglév ő  formáit 
egy-egy esetben megkövült, üres formákká 
torzítják, melyek keretében a szokásos de-
mokratikus úton lehetetlen megoldani a ter-
melés, az elosztás, a társadalmi viszonyok vál-
lalaton bel ű{i prob{émá{t. Az üzemi „munka-
beszüntetések" tehát nem a  re  n d s z e r 
m i n t o l y a n elleni tiltakozások, nem az 
önigazgatásos szocializmus alapvet ő  vívmányaif 
támadják, hanem a hivatalos formák megme-
revedését s ennek fényleges okozóit: az il-
lető  üzem és sz űkebb fá гsadalm д Ρ közösség 
gazdasági, politikai és é гfelm дΡ ség{ bürokratáit. 

Véleményen szerint hasonló politikai tar-
talma van az „értelmiségi sztrájkoknak", a je-
lenlegi egyetemi akcióknak is: véletlenül sem 
„a rendszer " ellen irányulnak , hanem a Ke-
leten és Nyugaton egyaránt elismert, s ő t egy-
re inkább követend ő  példának nyilvánított 
rendszerünk kétségtelen fogyatékosságai ellen. 
Mint ahogy sztrájkoló munkásaink sem saját, 
nehezen kivívott rendszerüket akarják lerom-
bolni, úgy az egyetemi értelmiség sem „a 
szocializmus" falait, döngeti, hanem épp azo-
kat a konk гét társadalmi jelenségeket és meg-
nyilvánulásokat , melyeknek nem sok köze van 
az ö П{gazgat đѕos szocializmus meghirdetett 
eszményeihez . A társadalmi - politikai akció 
ezen „vad", apokrif formái nem ellenforra-
dalmiak , hordozóik nem barikádokat akarnak 
önmagunk ellen, hanem afféle kis „forradal-
mat a forradalomban", a haladás eszméinek 
radikális szembesífé гéf mindazzal, ami veszé-
lyezteti tényleges , hatalmas emberi áldozatok 
révén megvívott forradalmunk kontinu ; tását. 

* FELSZÓLALL'S AZ ŰJV1© ЕК 1 13ÖLCSÉSZ- 
KAR 1468. JÚNIUS б -i NAtbYGYŰ LÉSÉN. 
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Nem véletlen, hogy a jugoszláviai ifjú-
sági sajtó, a lj•ubljana'i Tribuna, a zágrábi 
Petit  és Studentski list, a belgrádi Stu-
dent és .Susret az utóbbi néhány hónap-
ban a társadalmi igényék kitűzésében 
sokkal radikálisabb volt, mint minden más 
sajtótermék, sőt sókkal radikálisabb, ha-
tározottabb mint a nemrégen megtartott 
jugoszláv ifjúsagi és egyetemista értekez-
letek. Osak az öntelt és szűk látókörű  
profi-politikusok egy részének, valamint 
a kabinetekbe zárkózott szóciológusok, 
társadalomtudósok, 'közgazdászok tetemes 
részének köszönhető, hagy közvélemé-
nyünkben elterjdt az a koholmány, hogy 
a fiatalok nem érdeklődnek a társadalmi 
tevékenység iránt, hogy a fiatalok csak 
élvezni akarják a szocializmus eredete-
nyelt, céljaiért meg sem mozdítják az uj-
jukat. Néhányan a professzionális ifjú-po-
litikusaink közül is ebből a koholmány-
ból indultak ki: maguknak .akarták meg-
tartani a társadalmi gondolkodás és tevé-
kenység minden jogát. 1ppen ezért nem 
véletlen, hogy a fiatalok blzalmatlanokká 
váltak a szervezettel és az sem véletlen, 
hogy sokan társadalmi tevékenységüket 
csak az ifjúsági szervezeteken kívül tud-
ták elképzelni. Ha a tagság, vezet őinek 
egy részét hajbókoló konformistának tart-
ja, akkor ez nyilván nemcsak egy szer-
vezet, hanem a szervezet politikajának 
krízisét is jelenti. Az ilyen válságot egy-
két személyi változás nem oldhatja meg: 
a politikai tevékenység megvál'toztatására 
van itt szükség. Az önigazgatáson belüli 
politikai tevékenység új formáinak meg-
lelésére és alkalmazására. 

A fiatalok ilyen irányú törekvései nem 
maradtak meg a leírt és kimondott szó 
színtjén: konkrét formát öltöttek, egy ha-
tározott, felelősségteljes akcióban nyilvá-
nultak meg. Fontos, hogy az akciót nem-
csak a humán tudományokat tanuhnányo-
zó fiatalok kezdeményezték, hanem velük 
együtt jártak és járnak a technikai karok 
ha'llgatói is. 
Fontos ténynek tartom, hogy a belgrádi 

Student szemeszter végi számának politi-
kai vezércikke olyan élesen figyelmezte-
tett a politikai krízis jeleire és, hogy a 
válságot nem szűkítette le a belgrádi egye-
temre, 'hanem egész társadalmunkra ki-
terjesztette. Két, egymástól függefilen, 
okaiban és következményeiben összefügg ő  
csoportba lehetne sorolni a krízist el ő-
idéző  és tapláló társadalmi jelenségeket. 
Az akut munkanélküliség, a szocializmus 
elveivel ellentétes szociális aránytalanság 
kialakulása, a társadalmi felel ősség kri-
tériumainak esetlegessége, bizonyos intéz-
mények és szervezetek nem demokratikus 
tevékenysége stb. volt az utóbbi hónapok-
ban, ha nem évékben, a belgrádi diákok 
és :tanárok, filozófusaink és szociológu-
saink érdeklődésének, vitáinak középpont-
jában. Ezeken az általános társadalmi 
problémákon belül külön fejezetet érde-
mel maga az egyetem is, amelynek bels ő  
élete, struktúrafa, rendszere lemaradt a 
korszerű  társadalmi és tudományos k ű-
vetelлnények mögött, valamint .az egyete-
mi hallgatók tarthatatlanul nehéz anyagi 
helyzete. Ki kell emelni, hogy a diákok 
ezzel az akciójukka•1 nem a maguk anyagi 
helyzetén akarnak javítani, ahogyan azt 
egyes hatalmi szervek szeretnék, hanem 
az egész társadalmunkat érint ő  égető  
problémák orvoslását keresik. A hatalmi 
szervek téves taktikáját bizonyítja, hogy 
az első  •megmozdulásra pillanatok alatt 
pénzt találtak az egyetemi hallgatók anya-
gi zhelyzetének jaиftására. Annál is in-
kább téves ez a taktika, mert ezek a kér-
dések nemcsak a tüntetések és a karha-
talominai való összetűzések .pillanatában 
kerültek felszínre, hanem megoldásuk 
már jó ideje elsőszámú feladatnak szá-
mit. Mivel sok megoldás váratott magára, 
az egész 'kérdéskomplexum a nyugtalan-
ság mellett elégedetlenséget is szült, mond-
juk ki őszintén, jogos elégedetlenséget, 
amit csak fokozott az egyes részproblémák 
áráról órára való megoldása és felvetette 
azoknak a felelősségét, akik miatt késett  

a problémák megoldása. Annál is inkább, 
mert időközben a visszaéléseknek egész 
sara került napvilágra: a személyi jöve-
delmek jogtalan feldnzzasztasa akkor, 
amikor jó néhány gyár munkásai mini-
mális személyi jövedelemből élnek hóna-
pok óta, osztalékok kifizetése a munka-
közvetítő  hivatalokban (pl. Szabadkán) 
akkor, amikor több százan várnak mun-
kára és így tovább. 

Az egyetemisták szen-,pontjából zkülönö-
sen égető  probléma a munkanélküliség, a 
fiatal sza'kk'adar külföldre távozása, és 
hogy a fiatal technikai és humán intelli-
gencia képtelen elfoglalni a :társadalom-
ban az őt megillető  helyit, illetve felvál-
tani az érdemekkel rendelkez ő, .de héza-
gos tudású, vezet ő  állásokat betöltő  egyé-
neket — mindez bizonytalanságot szült, 
de egyetlen pillanatra sem ingatta meg a 
szocialista és humanista fejlbdésbe ve-
tett hitet. 

Ebben .a .helyzetben a fiatalok konkrét 
társadalmi és :politikai tevékenységet vál-
laltak, véleményük még jóval a tünteté-
sek előtt élesen, határozottan, felel ősség-
teljesen hangzott fel. A fiatalok érezték, 
nemcsak a maguk •sorsáért, hanem a tár-
sadalomért is felelősek, tehát nemcsak a 
maguk nevében beszélnek, hiszen bűn 
volna nem állást foglalni. Ha nem fog-
laltak volna állást, akkor azoknak a te-
hetetlen szófacsaróknak a szintjére ke-
rültek volna, akik egyszerre élik ki ma-
gukat az erkölcstelen fotel-ragaszkodás-
ban és a céltalan lázongásban: a naciona-
lizmusban, a hatalmi igényekben. Ha nem 
foglaltak volna állást, akkor a hunnanisz-
tikus tudományt tették volna kérdésessé. 
Vagyis önmagukkal kerültek volna ellen-
tétbe. Még egyszer sor került volna az 
egyén megoszlására. A mai fiatalok pedig 
nem vállalhatják a megаllkuvást, annál 
kevésbé, mert az önigazgató társadalom 
alapvető  érdeme, morális posztulátuma, a 
megalkuvás kiiktatása. A mai fiatalok 
semmiképpen sem vállalhatják, éppen az 
önigazgatás nevében nem vállalhatjuk, azt 
az általános szimptómát; amit Lukács 
György a VU.S-nak adott interjújában így 
fejezett ki: „A fiatalok valamit éreznek, 
meglehet, ez az érzés nincs teljesen def 
piálva, de lényeges a fiataloknak az a 
felismerése, hogy manipulálnak velük." 
Ennek az állapotnak a megszüntetésére, 
felszámolására csak abban az esetben ke-
rülhet sor, ha a fiatalok 'határozottan, fe-
lelősségteljesen foglalnak állást, és így 
vállalják a társadalmi és politikai akciót 
is. 

A belgrádi ;tüntetések akcióbizottsága 
éppen ennek a ;társadalmi és politikai te-
vékenység-váilalás.nak adott kifejezést, 
amikor négy pontba foglalta össze a diá- 

kok .követeléseit. A négy pont a szociális 
aránytalanság, a munkanélküliség, a bü-
rokratikus erők felszámolására és ,az egye-
tem helyzetének gyökeres megváltoztatá-
sára vonatkozik. Mind a négy pont rend-
kivül aktuális és akut problémája társa-
dalmunknak. Gyors és eredményes meg-
oldásától nemcsak a gazdasági és társa-
dalmi ,reform, hanem a szocializmus ál-
talános elvének perspektívája is függ. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a tüntet ő  diá-
koknak nem volt és nincs is társadalmunk 
glotbális intencióitól eltér ő, attól idegen, 
felforgató :tendenciája; nyilvánvaló, hogy 
az egyetemisták nem pusztán emotív okok-
tól vezérelve nyilvánították ki követelé-
seiket, hanem társadalmunk igazi prob-
lémáinak megértése, átélése következté-
ben; nyilvánvaló, hogy szó sem lehet 
anarohizmusról, hiszen ennek a megmoz-
dulásnak céljai vannak, mégpedig olyan 
céljai, amelyek azonosak a szocialista tár-
sadalom céljaival; nyilvánvaló, hagy a 
rendőrségi gumibotok fölöslegesen működ-
tek, ha voltak kishágások, azokkal szem-
ben az egyetemisták is eljártak volna. 
Ennyi bizalmat megérdemelnek. Még a 
rendőrségtől is. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy mind-
ezeket a problémákat miért hozta ilyen 
élesen napvilágra egy, az egyetemista szer-
vezeteken, azok vezet őségein kívüli ák-
ció? A kérdésre adható válasz semmikép-
pen sem lehet definitiv, még csak nem 
is támaszkodhat pontos elvi megfogalma-
zásra. Alapos szociális és ideológiai vizs-
gálódásnak kell megel őznie a válaszadást. 
Mindenesetre a kérdés jogosultságát egy 
esemény röv гd leírása is megvilágíthatja. 
A belgrádi •egyetemisták szolidaritást vá'_-
laltak a lengyel egyetemi hallgatók har-
cával, •elítélték a diakok és tanárok kizá-
rását az egyetemekr ől. Szolidaritásuknak 
konkrét formát adtak. Az egyetemi hall-
gatók szervezetének vezetősége viszont 
„elzárkózott" a belgrádi •diákok akciójától. 
A tagság és a vezetőség között .tehát már 
itt létrejött a súrlódás: egyes fiatal poli-
tikusaink nem tudják elképzelni, hogy a 
b'izottságaikon és az ő  agyukon kívül is 
létrejöhet érdemleges társadalmi akció. 

Az előbb feltett .kérdésre viszont csak 
radikális változtatásokkal lehet vála-
szolni, hiszen a tagság forradalmi han-
gulata és jogos követelése, ki tudja, ma-
gával ragadja-e a vezet őség lomha szer-
veit. Vagy a vezetőség egyszerűen meg-
játssza a tűzoltó szerepét? 
Mindez azonban nem teszi jogossá a 

zavargasakat. A tüntetések által kinyilvá-
nított véleménynek kivételes súlya van, 
de mindig lehetőséget ad az ellenséges 
elemek gyülekezésére. Ennek tudatában 
Lukács György véleményével osztozunk, 
aki a VUS-nak adott, említett interjújá-
ban a kapitalista és szocialista fiatalok 
mozgalmi tevékenysége közti lényegi kü-
lönbségre hívta fel a figyelmet: a szo-
cialista társadalomban a fiatalak mozgal-
ma más alapokról indul, mások a céljai 
is. Tekintet nélkül arra, hogy a sztaliniz-
mus messzemenő  következményei folytán 
a világ értelmisége, munkasai, fiataljai a. 
szocializmusban nem látják azt a kiutat, 
amit 1917-ben és .a közvetlenül utána kö-
vetkező  években fedeztek fel benne, a 
szocializmusnak ma az a célja és feladata, 
hogy a leghaladóbb belső  erők összefo-
gásával, a szocialista ember- és szabad-
ságigény még határozott đbb kitűzésével, a 
marxista társadalom lehetőségeinek ki-
használásával meger ősítse a szocializmust 
mint az emberi lét egyetlen :humánus re-
ményét. A szocializmus ilyen perspektí-
vája példa lehet, spint ahogy a francia 
diák- és munkásmozgalmakban példa az 
önigazgatás jugoszláv gyakorlata. Ha a 
jugoszláv egyetemi .hallgatók politikai és 
társadalmi akсiója ezt a célt szolgálta, s 
ebben nincs okunk kételkedni, akkor a 
szocializmus perspektívája •nyílt és hatá-
rozott. 

Még egy történelmi pillanatot éltünk 
meg. 

BANYAI János 
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Hiába figyelmeztettem: Berti újra csak lehajolt, s lesel-
kedni próbált a barakk korhadt lécei közt. 

— Hagyd abba, te —szóltam most már gorombán. — Hagyd 
abba: Ha a kapitány meglátja, rosszul jársz. Különben sincs 
rajta semmi látnivaló. 

Berti elvörösödött, felállt. Hosszú, ócska puskáját vállára 
igazította, aztán csak járkáltunk tovább. A barakk négy mé- 
ter hosszú lehetett, ott sétáltunk el őtte már órák hosszat. Ot 
lépés előre, a harmadfknái találkoztunk, öt lépés vissza. 

Meleg volt nagyon. 
— Csak látni szeretném — mótyógta Berti gyerekesen —, 

csak egy percre megnézni, hogy milyen. Még sohasem lát-
tam. 

— Nem — mondtam. — 'Te most katona vagy; nem öszvér-
hajcsár. Bs a katona nem kíváncsi. Nem emlékszel, mit mon-
dott a kapitány? Különben sincs rajta semmi látnivaló. 

Untam Bertót. Buta volt, buta parasztkölyök ez akar katona 
lenn!? Šzerenćse, hogy már vége a háborúnak. 

De ahogy három lépés után újra találkoztunk: 
— Látni szeretném. Azt mondják, nincs is emberformája. 

Cseppet sem hasonlít hozzánk. 
-. Nem .szóltam semmit. 

— Nem is ember az — Berto már csak a puskájához beszélt. 
— Démon talán. Egyszer hallottam a hangját a rádióban. Nem 
volt annak emberi formája. 

Ránk szakadt a csend. A barakk hallgatott. Hirtelen azt 
gondoltam: nincs is benn senki, az árnyékunkat vigyázzuk itt. 

— Buta vagy, Berti —szóltam aztán kelletlenül. — Hogy ez 
nem ember? Már miért ne lenne az? 

— Amerikai — formálta a szót idegenked ő  szájjal Berti. 
— Meg azt mondják, valami író. Nem közülünk való. Nem 
is lehet igazi ember. Az igazi ember nem olyan, mint ő. Nem 
ćsfnálhat olyanokat. 

— Nem amerikai! 	dühös voltam rá nagyon. — Ne beszélj 
szamárságokat. Az amerikaiak most a bárátafnk. Nekik kö ~ 

szönheted, hogy itt 'vagy ma és sétálhatšz. És mi az, hogy 
nem ember? De még mennyire az, nekem elhiheted. Most 
pedig fogd be a szád. 

Berti végre elhallgatott. Ls most már nem,  volt  más, mint 
a kocka alakú, korhadt barakk a napsütésben, s pár száz mé- 
terrel ódébb . a parkban a villa: a -Független Hadsereg III. di-
víziójának főhadiszállása. A villa azelőtt "egy ügyvédé volt. 
Tegnap akasztottak fel a partizánok. 

Nevetnem kellett Bertón. Méghogy démon? A démonok nem 
gyalogolnak két nap alatt hetven kilóxnétert. 

Egy hete vonultunk be a várošba: A mi szakaszunk külön- 
leges megb zatást kapott. A kapitány még induláskor megmond-
ta:.Jefra Sundot kell kézre kerítenünk. . 

Igy névről kevesen ismerték közülünk. 'Bn sem. Mister Pa- 

vfannak mondták egész Olaszországban, merthogy amerikai 
volt, és mert a hangja, ahogy a verseit meg a beszédeit be-
olvasta a rádióba, rikácsolt, mint a majomé. 

A kapitány tudta a lakáscímét. De nem volt otthon: Azt 
mondták, a múlt éjszaka szökött meg, egy szál ruhában. 

Tudtuk, hogy az Orfás-hegység felé mehetett csak. Azt hit-
tük, hamar utolérjük: Fiatalok voltunk, er ősek, a kapitány sem 
múlt még harminc. Jefra Sund pedig már ötven felé közelgett. 
A szakasz- fele idevalósi volt, az O гdá -hegység minden zegét-
zugát ismerték, mindén barlangot, minden sziklamélyedést. Ho-
vát -futna előlünk? - ' 

Mégse találtuk. Dél lett, aztán este, megint dél. Pedig nem 
csúszhatott ki semerre. Legyez б  alakban szétterülve fésültük át 
a terepet, nem rejt őzhetett el sehol. 
- Dögfáradtak voltunk "valamennyien. De senki se akart višz-

szafordulni. Már alig volt ennivalónk, s a lábunk mintha a 
földhöz ragadna. Pedig csak a kapitány viselt csizmát. Mi töb-
biek bocskorban, tornaćipőben, volt, aki mezítláb. A nap á há-
tunkhoz varrta az inget, de csak mentünk, leszegett fejjel, vö-
rös szemhéjakkal. 

Néztem a kapitányt: ajka felhüzódott vértelen ín уéгбl, fa-
kó, porlepte arcából csak a fogsora vicsorgott el ő. Mintha vizsla 
követné a vadat, mely úgyse menekülhet. S körben, a többiek 
arcán ugyanez a kifejezés. Gondolom, az enyémen is. 

Aztán egyszer csak nem volt tovább. Esteledett, másódszór 
már, és meg kellett állnunk. Apró, náddal ben őtt tavacska 
partján raktunk tüzet. A kapitány azt mondta, hétvers kilómé-
terre vagyunk a várostól. Nem akartuk elhinni. 

Hisz Jefra Sund ötvenéves volt. Apró, kurta lábú és kö= 
vér. 

Mégis itt fogtuk el. 
Vízért mentünk. S ott, ahol a nádat széthasítva "késkény 

szalagban partig nyomult a tó — nyakig vízben ott állótt Jefra 
Sund. Szájábán nádszál, éppen akkor bukkant felszínre. -Köp-
ködte a vizét, krákógott. Valahol olvashatta ezt a viccet đ  
nadszállal, hogy így hosszú ideig lehet .leveg őt kapni, anélkül, 
hogy feljönne az ember_. De ezúttal persze tévedett.' 

Nem is kellett érte mennünk. Magától jött élénk a partra. 
Mindnyájan felismertük. Ott állt, cafatokra tépett kétsórós 

szürke ruhában, fekete ingben,- alacsonyan, pókhassal, befelé 
fordult lábfejekkel. Szemüvegét elvesztette, szakálla :kin őtt 
mégis, ugyanaz a  Mister  Pavian volt; akinek a képét 'naponta 
láttuk az újságban: a 'vastag ajkak, a rövid homlók, a- szexnpl-
dökéből nőtt haj, a lapos orr. 	 - 

Ot't állt, ömlött belőle a víz, halántékára zöld nyálka ta-
padt. Karjait összefonta a mellén, és ránk mosolygott. 

Ném tudóm, mi történt velem akkor. Még nem szólalt meg, 
de én már hallottam a hangját, -ahogyan a rádióban mindig 
kezdeni szokta: „Olasz testvéreim, választott nép, Istengyer-
mekei, fasiszták .. ," Mindig így kezdte. 
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Azt hiszem, én is kiálthattam. Mert a többiek vadul kia-
báltak. Ёѕ  már ott álltunk, és belekaptunk a testébe és az arcá-
ba, ahogy mosolygott. 

Nyomban felakasztottuk volna, ha a kapitány nem ugrik 
közénk. Akkor már mindnyájan tudtuk, hogy halt meg a Duce. 

De a kapitány széttaszigált bennünket . A többiekre néz-
tem: ott álltak, meghajlott háttal, begörbített ujjakkal, vicso-
rogva. 

Jefra Sund pedig keresztbe font karokkal mosolygott ránk. 
Betört orrából lassú, olajos cseppekben hullott a vér. 

A kapitány arca hamuszürkére sápadt. Mellette álltam, lát-
tam, hogy rágja a száját. A keze is reszketett. 

—  On  Jefra Sund? 
— Jefra Sund vagyok — hajolt meg mélyen a másik. 
— A Független Hadsereg politikai bizottsága nevében le-

tartóztatom. 
Hirtelen nevetnem kellett: olyan furcsa volt, ahogy a kapi- 

tány suta mozdulattal a másik vállára ejtette a kezét. 
De Jefra Sund udvariasan mosolyogva hátralépett: 
— Itt valami tévedés lehet. Én amerikai állampolgár va- 

gyok. 
A kapitányról hirtelen lefoszlott a félszeg ünnepélyesség. Vad 

volt az arca. 
— Jó, hogy mondod, kövér disznó, ezt el is felejtettük mos-

tanában . De ne félj semmit, a parancsot Koerner ezredes is 
aláírta. 

— Az kicsoda? — kérdezte Jefra Sund. Aztán rápillantott a 
papírra, vállat vont. — Rendelkezésükre állok, uraim. 

Az utat visszafelé sohasem fogom elfelejteni. 
Fáradtak voltunk, halálosan fáradtak. Ilyen er őltetett menet-

re a háború idejéből sem emlékszem. De csak siettünk, nagyon 
siettünk vissza a városba. Éjszaka alig aludtunk néhány órát. 
đnként jelentkeztünk őrségre. Mindenki a fogoly mellett akart 
maradni. 

Almunkban is láttuk, ahogy hátára kötözött kézzel ott he- 
ver közöttünk. Ha felkel — utánaléptek volna az alvók is. 

De Jefra Sund nem gondolt szökésre. Der űsen lépkedett 
kurta, kövér lábaival közöttünk. Alig szólt valamit. 

Csak este meg reggel kérte, hogy oldozzuk meg a kezét. 
Imádkozni akart. 

Nem engedtük. 
Semmit sem engedtünk neki. Csak evéskor vettük le róla 

néhány percre a bilincset, azt is a kapitány parancsára. Szük-
ségkor már nem. Úgy vizelt, szétvetett lábakkal, mint valami 
tehén. 

Körülálltuk és néztük. Magam sem tudom, miért. Nem 
féltünk, hogy megszökik. De néznünk kellett. Az arcát, amit 
oly sokszor láttunk az újságban. 

> s amikor imádkozott , szorosan körünkbe zárva : a hangját 
hallgattuk , a rikácsoló Mister Pavian hangját a rádióból. Mert 
mindig hangosan imádkozott , hosszú , furcsa imákat . Vezérnek 
nevezte istenét , ezt megértettük . Mást nemigen. Versben imád-
kozott. 

Ütöttük is. Ha a kapitány nem nézett oda: a válla közt ver-
tük puskatussal, kövér farát rugdostuk. 

Nem szólt, csak mosolygott. Mintha nem érezné az ütéseket, 
keresztülnézett rajtunk. De nem hagytuk abba. S ahogy men-
tünk, közrefogva őt, az arcát bámultuk. Vastag arcát, nyomott 
homlokát, tömpe orrát. Csak mentünk és néztük. 

— Jönnek! — szólalt meg Berti izgatottan. — Most jönnek 
érte. 

A főhadiszállás villája fel ől hárman közeledtek: a kapitány, 
egy ismeretlen civilruhás és egy amerikai ezredes. 

Meredten tisztelegtünk. 
— Nyisd ki! — intett felém a kapitány. 
Bertóra néztem: jóságos, barna arcán állati kíváncsiság. Az-

tán az ajtóhoz léptem. 
A barakkból csípős vizeletszag csapott felénk. Azel őtt kecs-

kéket tartottak itt. De már régen elvitték őket. 
—  On  Jefra Sund? —kérdezte a civilruhás. 
Nevetnem kellett. Ugyanolyan félszegen beszélt, mint az 

Оriás-erdőben a kapitány. 
Jefra Sund szótlanul meghajolt. Már alig volt emberi for-

mája. A fekete ing rojtokra rohadt a testén. Arcát, kezét sz űr= 
ke vakolatként lepte a kosz. Mosolygott. 

I n és Berti kísértük a f őhadiszállásra. Ahogy beléptünk a 
villa kapuján, a félhomályban is láttam: Berti térdével hatal-
masat rúgott a bordái közé. 

Jefra Sund megtántorodott . De nem szólt semmit. 
Furcsa kihallgatás volt ez, nagyon. Leeresztett puskával áll-

tunk hátul, a zárt ajtó el őtt: Berti és én. Csak a hátát láttuk, 
asszonyosan telt csíp đjét, fehér b őrén a fekete rongyok közt a 
fekete szőrzetet. De jól hallottuk a hangját. 

Mert most már beszélt. Többet, mint az asztalnál ül ők együtt-
véve. Pedig azok öten voltak. Az érsek is ott ült. Koerner ez-
redes , a kémelhárító főnöke is . ls én akkor láttam el őször a 
Tábornokot , a Független Hadsereg főparancsnokát. 

Egyikük sem nézett rá. Az asztalra bámultak , maguk elé, sá-
padtan . Mintha ők szégyenkeztek volna. 

Hallottam a kérdéseket. Sorra vették a tetteit: mit csinált, 
mióta Olaszországba jött. Fejére olvasták a vádakat: mindazt, 
amit két éven át mondott a rádióban, naponta, este kilenckor, 
a hírek után. 

Jefra Sund nem tagadott semmit. Olykor még segített is: 
bővített, pótolt, ha kifelejtettek valamit. 

Az érseket ekkor hagyta el a béket űrés. 
— Hagyja abba! kiabált sötétvörösen. — Azonnal hagyja 

abba! Hát minden emberi érzés kiveszett önb ől? A bírái előtt 
áll. 

Jefra Sund szelíd határozottsággal emelte fel a kezét. 
— Megbocsásson , excellenciád , ha ellentmondok . Az én bí-

ráim önök nem lehetnek. 
— Pap vagyok! —ütött mellére az érsek. — Isten szolgája, 

olasz pap. Bírája vagyok! Isten és Olaszország nevében vádo-
lom. 

— Ha szabad megjegyeznem, excellenciád, ezek közhelyek. 
És velem Isten nem olasz szolgái szájával beszél . 1 n .. . 

— Ne komédiázzék , nincs értelme. — Koerner ezredes hang-
ja hideg volt, mint a kés. A jelenéseit már elmondta a rádió-
ban. Vége a színháznak , Mr. Sund. 

Mióta elfogtuk , ott a tó partján , most először nem mosoly-
gott. Vastag szája megkeményedett. 

— >n nem komédiázom . 1 s most is csak azt mondhatom, 
amit akkor: rajtam keresztül a Vezér beszélt. 

— A Ducéra gondol talán? Mert őt a lábánál fogva akasz-
tották fel. 

— Ki beszél a Ducér đl? — s rájuk mosolygott, mintha gyer-
mekeknek magyarázna. — A Duce szolga volt csak, hűtlenebb 
szolga , mint én . Róla beszélek , az > gi Vezérről , aki megparan-
csolta, hogy Olaszországba jöjjek , s aki az én számmal szólt. 

— Azt is đ  parancsolta, hogy árulja el a hazáját? — az ér-
sek lucskosra izzadt szent haragjában. 

— Kissé idejétmúlt dolgokat méltóztatik említeni — Jefra 
Sund derűs nyugalommal beszélt. — Hol az én hazám? Mi az 
én hazám? Az én hazám itt van, és mindenütt van. Az én ha-
zám most kezdődik, és Negyedik Birodalomnak fogják nevezni. 
Ami eddig történt, kezdet volt csupán; és én lelkeket ápoltam, 
és lelkeket termékenyítettem meg. Mert nem lesz többé sem 
Olaszország , sem Amerika , csak a Vezér és az ő  birodalma... 

Az érsek nézte , mint hivő  az Antikrisztust . Koerner ezredes 
a száját rágta . De most megszólalt a Tábornok. 

— Ez mind nagyon szép, Mr. Sund. Különben is alkalmunk 
volt olvasni a verseit. Most azonban másról van szó: ön tör-
vényszék előtt áll, a rendszernek, melyet szolgált, vége. > ✓ 
ön számadással tartozik: nem a Forel-díjas költ ő, nem a Ne-
gyedik Birodalom prófétája, hanem a Duce rádióbemondója. 

— Kérem, kérem — Jefra Sund el őzékenyen meghajolt. —
Természetesen rendelkezésükre állok . Szabadjon megjegyez-
nem azonban , a rendszernek , amit szolgáltam , nincs vége. Le-
het, hogy itt, vagy bárhol másutt, most átmenetileg új állam-
forma következik. De ez nem lényeges. A lelkek készek a Ne-
gyedik Birodalom befogadására. Ёѕ  boldog vagyok — habár 
különösebben sosem vágytam mártíromságra —, hogy az új kor-
szaknak szerény el őfutára lehettem. Hogy nem éltem hiába, s 
a Vezér szavait mondhattam. 

— A tizenhét évesek sorozásáról? A földek felégetésér ől? 
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A nápolyi hullaházakról?. A deportálásokról, kínzásokról, Id-
végzésekről? Ezek is "közhelyek, ugye, Mr, Súnd? Idejétmúlt dol-
gok? Persze, önnek ehhez személy -szerint alig volt köze,: ugye? 
Nem testesült meg a Negyédik Birodalom; igaz? 

— Tévedni tetszik — Jefra Sund egyszerre hideg lett, fa-
gyosan . merev. — Ebben testesült meg. Fel kellett égetni az 
ingoványt, hogy földje legyen az igaz vetésnek. 

— A lelkekben, . az emberék lelkében, ugye, Igy mondta? 
Forduljon meg hát, és nézzen annak a kett őnek a lelkébe. 

Ott álltunk keresztbe vetett puskákkal az ajtó el őtt. Nem 
tudom, mi ült az én arcomon: de Berti fekete b őre megfeszült, 
ajka felhúzódott, fogsora elővicsorgott. 

Jefra Sund szelíden tekintett ránk. 
— Imádkozni fogok értük. Könyörgök majd a Vezérhez,° aki 

meghagyta: ne ítéld meg uráról a szolgát. 
— Ez a fekete disznó Krisztusnak képzeli magát .— morog-

ta az ezredes. 
Az érsek keresztet vetett, breviáriumát lapozta.. 
Aztán tanácskozni kezdtek. Jefra Sundot visszakísértük a ba-

rakkba. 
Biztosra vettem, hogy halálra ítélik. Hirtelen arra gondol-

tam, amire a háború idején soha: szeretnék a kivégz őosztagba 
kerülni. 

De nem ítélték halálra. Kés őbb tudtam meg: a Tábornok 
akarata volt, ami következett. Az érsek és Koerner ezredes el-
lenezte. 

Másnap csukott katonai autó kanyarodott a barakk elé. A 
sofőr nem árulta ei a parancsot, csak mutatta, hogy nekünk is 
fel kell szállnunk. 

Jefra Sund nem ellenkezett. Még , csak meg sem kérdezte, 
hová viszik. 

Iszonyú szaga volt már: önkéntelenül hátrább léptünk mel-
lőle. A szeme tisztan csillogott. Elnézett .. felettünk, messzire. 

Elindultunk. Vagy száz méterrel mögöttünk két riadóautó, 
tábori csendőrökkel. 

Akkor hirtelen nem értettem, mi szükség erre. Hisz nem 
mentünk messzire. A város főterén álltunk meg. A középen; a 
kerítés mögött, dobogó magaslott. Hajdanában, még a hábórú 
előtt a pénzügyőrzenekar játszott itt délutánonként: Indulót, ke-
ringőket. 

En csak később vettem észre a dobogó tetején a ketrecet. 
Szabályos, vadállatok számára készült, kör alakú ketrec volt, a 
napfényben szurokfeketén -izzó vasrácsokkal, csápóajtóval. Nem 
tudom, honnan kerítették el ő . 

És a ketrecen hatalmas tábla, fehér alapon szögletes fe-
kete betűk: „Jefra Sund vagyok, Forel-díjas költ ő, fasiszta 
rádióbemondó. Elárultam a hazámat, meggyaláztam Olaszorszá-
got." 

Jefra Sund szelíden megcsóválta a fejét. Aztán önként lé-
pett a rácsok közé. 

És megint ott álltunk Bertóval az izzó nap alatt. De most 
nem járkáltunk — csak álltunk cövekelt lábbal, egyenesen. 

Akkor feltűntek az első  emberek. 
Az üres ketrec a dobogón még nem keltett felt űnést. Ér-

kezésünkre se figyeltek fel. Délre járt, kevesen jártak erre. 
Meleg volt nagyon. 

De most egyre többen álltak körénk. Utcagyerekek légyraja 
vitte a hírt — asszonyok érkeztek, el őbb öregek a szomszéd 
templomból, később fiatalok is. Es egyre több férfi. 

Az előbb még az árnyékunkkal álltunk a napsütésben — 
most,  akár a földb ől nőtt volna ki, vastag gyűrű  szorította a 
dobogót. . 

A lábunknál mintha tenger mosná a gátat: a feliratot ol-
vasták, egymásnak magyarázták, mutogattak. Es jöttek, egyre 
csak jöttek. A tér szélén, a távoli fák alatt már nem láttuk a 
tábori csendőrök autóit. 

Jefra Sund keresztbefont karral, egyenesen állt a ketrec-
ben. Már csak sz őr és szakáll takarta, fekete gyapjas, ragadós 
teste körül nagy, zöld legyek dongtak. Dagadt ajkán mosoly. 
Felemelte a üezét: . 

— Engedjétek hozzám j őni ... — csak ennyit hallottunk. 
Kitárt karral hívta magához a tömeget. 

Mintha ez lett volna a jel: odalenn a tér sikoltozni kezdett. 
Asszonyok hangja: 

— Szűzanyám, a Sátán! 
— Mária segíts! 
— Nézzétek, patája van! 
Aztán csak zúgás hallatszott, káromkodás. Еs ekkor kezd-

tek hullani az első  kövek: 
Először elhibázták: a ketrec lebegett a forró napsütésben. 

Aztán kopogni kezdett a vasrács, mintha kalapálnák. 
Jefra Sund halkan felnyögött. Vályogszürke halántékából 

keskeny vércsík bújt el ő. De két karja ölelésben maradt: 
— Engedjétek hozzám f őni .. . 
Odalent egyre szűkebbre zárult a fekete gy űrű. Arcok cikáz-

tak a lábam előtt, •egyet se tudtam megjegyezni. Felbukkan-
tak, alámerültek, mások 'bukkantak. fel.. De hallottam a han-
gokat: 

— A folyóba vele..'. 
- Kapaszkodj fel,. nagyfölű ! 

Ezzel a kezemmel fogom a nyakát .. . 
— Fejjel lefelé kell felakasztani! 
Berto reszketett. Intettem, hogy vegye le a puskáját. Már 

kezdtek felkapaszkodni ,a  dobogóra. Csak ketten voltunk: 

	

- Vissza! — kiáltottam. 	A Tábornok parancsolja így: 
vissza! 

Nem hallották, nem akarták hallani. Félrelöktek bennünket. 
Reszketni kezdtem. 	 . 

De mielőtt a ketrechez fértek volna, szirénázva vágott 
utat a tömegben a két riadóautó. 

A fekete gyűrű  megpattant, széttöredezett. A tábori csend-
őrök tisztára söpörték a dobogót. Aztán egy tiszt alakja ma-
gaslott a vibráló leveg őben. 

— A Tábornok parancsa: senki sem nyúlhat a fogolyhoz, 
senki se léphet a dobogóra. De aki akar, itt maradhat a té-
ren. 
. Odalent magasra csaptak a hangok, elfojtották a tiszt sza-
vát: 

— Felperzselték a házam! 
— Két fiamat hajtották ei! Hatvanéves vagyok. 
— A temetőt is feldúlták, Annamária keresztjét .. . 
— A lábam, a jobbik lábam hová lett? 
Mögöttem Jefra Sund égre emelte karjait. A hangja kö-

nyörgött: 
— Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselek-

szenek .. . 
Aztán halkulni kezdtek a hangok. És megint a tiszt beszélt. 
— Senki se nyúlhat a fogolyhoz. De aki akar, itt maradhat. 
Aztán mintha csak álmodtam volna. Ott álltunk Bertóval 

a dobogбn. Felettünk a nap, mintha a vállunkon ülne. S lent, 
szorosan ölelve a dobogót, ott feszült a tömeg. És jöttek, egyre 
csak jöttek. 

Mögöttünk, a ketrec izzó rácsai közt nagy, zöld legyek dong-
tak, s az istáll бi bűzben Jefra Sund imádkozott. Feje felett 
szinte megolvadtak a fekete, bet űk: „Jefra Sund vagyok, Forel-
díjas költő, fasiszta rádióbemondó. Elárultam a hazámat, meg-
gyaláztam Olaszországot " . 

Nem éreztem fáradtságot, csak meleg volt nagyon. Az órá-
mat néztem, csodálkoztam: egy, fél kett ő, kettő. Hisz én per-
cenként néztem. 

Lent a téren már olyan sokan voltak, hogy a távoli fákat 
se láttam. És egyre többen lettek. Alltak, csak álltak egymás-
hoz tapadva a tűző  napon. Nem éreztem a szemüket: a ket-
recet nézték, a legyeket és Jefra Sundot, ahogy térden állva 
imádkozott. 

Csönd volt, olyan csönd, hogy jól hallottam Berto léleg-
zetét. 

Jefra Sund abbahagyta az imát. A ketrec széléhez lépett, 
derűs mosollyal nézett szembe a tömeggel. Tisztán csengett a 
hangja. 

— Imádkoztam értetek. Imádkoztam, hogy nyíljék meg lel-
ketek az 'igazságnak. 

Szünetet tartott — talán várt valamire. De a tömeg hall-
gatott, még a gyerekek is. Csak néztek, fel a ketrecre. 

És mintha a csend szorítana a mellkasát, Jefra Sund meg-
roskadt álltában és elhallgatott. Keresztbe vetett lábbal ült le. 

Kint a tér szélén még egyre jöttek. De a dobogó körül semmi 
sem mozdult. 

Görcsösen az órámra néztem: fél három. A h őség ott guggolt 
a vállunkon. Es odalent az emberek némán néztek. 

— Miiért nem szóltok? — kiáltott fel hirtelen Jefra Sund. —
Miért nem beszéltek? Hisz értetek halok meg! 

Semmi, csak a néma fekete gy űrű  és - a szemek! 
— Nem hiszitek? Nem hiszitek, hogy minden értetek volt? 
Keményen, rezdülés nélkül szegez ődtek rá a szemek. 
Jefra Sund a ketrec falához ugrott, megmarkolta a rácso- 

kat. 
— A házatokat siratjátok? A fiatokat? A lábatokat? Ezzel 

gondoltok csak, ostobák? 
Csend és szemek. 
— Vagy a szabadság fáj nektek? — felfelé bökött, oda, ahol 

a feliratot sejtette. — Ezt hiszitek? Hogy, . vége mindennek, 
mert felakasztottátok a Ducét? Es ha újra kezd ődik, mit mond-
tok majd a Vezérnek? 

De erre is csak' a szemek feleltek. 
Ekkor Jefra Sund hátat fordított a tömegnek. De a másik 

oldalról is szembenéztek vele. 	 . 
Igy, állt egy percig, aztán leesett a. földre. Mászni kezdett, 

egy sarkot keresett, ahol meghúzhatná magát. De a ketrecnek 
nem volt sarka. Az árnyékába sem takarózhatott. 

Arcra borult, a ketrec szennyes fenekéhez tapadt. De ott 
valami nagyon csúnyát láthatott, mert felugrott, kiabálva: 

Ne nézzetek.... szúr, nyársal ... ne nézzetek ... ! 
A térre már nem fért be több ember. >s mindnyájan đt 

nézték. 
Jefra Sund sebzett állatként forgott a sarkán. Aztán újra 

leesett, és ütemesen verni kezdte fejével a ketrec fenekét. 
— Egek! — hörögte. — A szemeitek... ne nézzetek .. . 
Fejéből ömlött a vér. Nem tudtam, mit kell most csinálnom. 
Amikor azonban a csuklóját kezdte harapni, integettem a 

csendőrökért. Az utolsó pillanatban érkeztek. Már nagyon vér-
zett. 

A rabszállító a dobogó elé fúrta magát. A csend őrök fel- 
sorakoztak. 

De Jefra Sund erős volt. Alig ért ki a ketrecb ől, vállával 
széttaszigált bennünket, a dobogó szélére futott és fejjel el őre 
vetette magát. 

— „Jefra Sund vagyok, Forel-díjas .. " — ennyit hallottunk 
még. 

Mire odaértünk: félrebicsaklott fejjel hevert a porban, sze- 
mén bádogos napsugár. Ott álltunk és néztük. Nagy, zöld' le-
gyek dongták körül. 
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SZÓ 
TÁR 

TOMAŽ ŠALAMUN 

MINDEN Az idő  a minden, ezért vagyok 

az idő  szolgája. 

A VETKŐZÉS TÖRVÉNYE A világ van és 

folyik. Ma minden levetkőzi saját tegnap-

ját. Nyelv és nyelv között épp olyan az 

éjszaika, mint csütörtök és péntek között. 

SZLOVÉNSÁG Hogy szlovén vagyok, épp 
úgy magától értet ődik, mint hogy van 

testem. A testem adott: vele nem lehetek 

kapcsolatban és semmiképp sem lehet az 
én mércém. A szlové•nság, mint viszony 

annyit jelent: kéz, légy láb. A történelmi-

leg megvalósulatlan népnek az egység a 
célja. Acél meghatározza az ,indulás irá-

nyát, az értékek rangsorát, a helyzet és 

tapasztalat kimért helyét e céllal kapcso-

latban. Köszönve Cankarnak, Kosovelnek, 
Kocbeknek, Kidri čnek, vérben elesettek-
nek. Ezek a szlovének acélból kitörtek a 

jelenbe. A legnagyobbnak, Kidri čnek, si-

került. Megyek, olvasok, szeretkezem, fát 

rakok a t űzre, ez minden. Nincs célom. A 
kávéivás, az kávéivás. Az árvíz vize sem-

mit sem tud a vizbefúlt emberekr ő l. 

LÉT ÉS NEMLÉT A szavak kapcsolata meg-
magyarázza az eredend ő  szlovén létet, 
mely nem más, mint egy nemzeti ideoló-

gia illúziója, amelyért a lét szektorokra 
oszlik és ez különböz ő  jedzők;kel van meg-
határozva. Adva van a létezés, nincs érté-
ke, mint az önálló megvaknak a létben, a 

léttel kapcsolatban, vagy a lét fedett. Az 
értékek a tér abszolutizált rétegei, üres 

kérgek, melyeken keresztül a múltban va-

lamikor lét siklott át. Elvakulva a csodától 
(a lét látogatásai) önáldóak maradnak, ezért 
szörny ű ek, erőszakot végeznek magán a 
léten. Épp az értékek megszüntetése teszi 
lehetővé a létben a lét felcsillanását. 
Az ember forog, isten megfordul. Ezért 

ragyog ma annyira a „nihilizmus". 

AZ EMBER HALÁLA A humanista (újkori) 

ember önmaga értékeivel meghatározva 

úgy létezik már csak, mint az elsötétült 
kegyelem megtestesültje. Az elsötétült ke-

gyelem mértéke identikus a szorongás 
mértékével. A szorongással való egyezés 

perverz bizonyítéka a védekez ő  erődít-
ményeknek. Csak a szorongásban való el-

merülés tudja a humanista tudás falát 
megsemmisíteni. A halált át kell adni, mert 

nem emberi. A tér nulladik pontján, míg 
a szorongás uralkodik, szétárad a hatal-
mas nap. A technika hazai. El őször válik 
a m űködés a szabályozhatóság törvényévé 

a világon. A szakosítás nem jelenti a tel-
jesség hiányát, az maga a teljesség. A 

légy professzionálisan légy. A nyíltság az 

életben annyi, mint nyilvántartani az éle-

fet. 

IRŐNIA Értékek, melyek az utolsót rúgják, 
mely a nullpont meg-ismerése el ő tt az éh-
ségtő l őrizte a dolgokat, tér, mely fenn-

tartja a távolságot a halállal szemben, át-

lendülés az öröm állapotába, szerelem, le-
begés a világban. 

HELYZET A humnanista megismerés láto-
mása a nullponton, illúzió, szö'kés a halál-

tól a világmindenség képtelensége, az 

emberi küldetés és felel ő sség elárulása. 

Nyíltságot rajzolok, belefeledkezést a já-

tékba. A játék legnagyobb élménye a 

csoda. Slavoj Žižek: Eros orgazmusa a 

csoda. 

REIZMUS (Név) Humanista tömés. Egyéb-

ként épp annyira igazolt, mint például az 

az elnevezés, hogy impresszionizmus. Ez 

a megjelölés törli a ű rt az önmagukért 

való és a nyilvántartott dolgok között, te-

hát törli a játék terét, ahol az irodalom 

és a festészet egyedül lejátszódhat. 

POLITIKA Amíg a politikának megvan az 

az illúziója, hogy a világ ura, s ezt a ha-

talmat erőszakkad fenntartja, mindenki, aki 
nem a hatalom alattvalója, a hatalom bu-

kásának kívánságával ébred. Az embernek 

önmaga megtartásának érdekében véde-
nie kell saját teljességét a hatalomtól, 

amely identikus a politikával. Az ellen-

állás és ellenszegülés oly szükségszer ű , 

mint maga a sors. A feszültség a szabad 
értelmiség és a politika között elkerülhe-

tetlen, de megbénítja ugyanakkor a tár-

sadalom nagy szellemi erejét. A kultúrá-

nak azzal az illúzióval kell védekeznie, 

hogy az id ő  igazságának a birtokosa. A 

kultúra és a politika holt tükrök, amelyek 

a világon való teljhatalomra vetik fényüket. 

A fáradságos asztalitenisz ürességet szül 

és belső  Vietnámot. Ha a politika elis-

meri az idő  törvényét, ha nincs elfoglalva 

azokkal a modellekkel, melyek valaha vol-

tak érvényesek, a kultúrának meg kell 
változtatnia a múltban definiált értékeket 

és ugyanolyan hatalommal kell rendelkez-

nie, mint a politikának. Az uralkodó bels ő  
felépítése, aki nem fogta fel, hogy a vi-

lág az idő  törvénye szerint változik, 

egyenlő  annak a szellemi munkásnak a 

bénult lelkivilágával, aki nem tud meg-

szabadulni a történelem igazságtalanságai-
nak kínos gondolatától. Megtörténhet, 

hogy a politika a világ törvényszer ű ségei-

vel való nyíltabb érintkezés jóvoltából 

előbb megsz űnik összehasonlítva a kultú-

rával, amely abszolutizálta a maga krité-

riumait, önmaga valamikor elfogadott mo-

delljének és energiájának rabjává lett, az-
zal a kultúrával mely valamikor vitális és 
termékeny volt s mely visszaköveteléssé 

változott, A nyílt világban a festészet 

alapja csak a festészetben lehet. Az iro-

dalom az i-tő l az m-ig terjed, a b nincs 

az irodalomban, a b a borban van. 

KULTŰRA A raktárban lév ő  fény kritériu-

ma az a fény, amely nincs a raktárban. 

A világ folytatásának a tere egyidej ű leg 

a kultúra ismeretanyaga és az érintetlen 

területek naivsága. 

KANÁL kanál. 

Fordította: JUH АSZ Erzsébet 
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'- I i GАDÁS 
BIEDERMEIER  

székekbén; 
avagy  EGYszJWU 
vers az engem 
körÜlvevó 
emberekrő l ~» ő  

Űgyeljen 
Iтeráг:ártlásainм  

rédjegyiinl[re 1 

Pici piros aima, Тл07г2đ. 
FRANCIfиkaf főzбп  

k60é Јб'хQ. 
D.nfO.SL—Fe,6. 

Bđnyai Jánosnak 

miiuФΡán kutyafuttában megérkeztem a nyomdából 
már vártak az emberek van-e új szám kares хkám 
igen van csak az á no-hadd nyomdász a đ;ig akart adni 
fi fli•c"e me se ki je taij déry 
de dél is van már m.ehatünk hal lahetnek már a többliek 
mindegy megу i nik majd ők jönnek urtáлunk 
ám útközben ka.re•szkám hal is vannak azok a füzetek 
mosd az egyszer megijáts гotfia,m a hü yét 
magad uram ha szatgád nIincsen 
majd megvárunik áz ont kváriumbain 
ám szimadom most sem cselt mint eddli-g sem soha 
émdekes szenb antal m& egy hánaipja oft átl 
a kutyának sem ikelt 
van-e neked ,magyar :irodaaom.történeted 
van csak nem lopod meg nem vagyok marha 
f(jdafva megérkezett a füz еt érfetm іі  szerzője orrán zsebkend ő  
most már minden megvan mehetünk e famtomány egyik osúcsá:ra 
csak nem beszarni• jung biztatom magam 
látfáil te már fán ba:gát 
ha nem majd látni fogsz 
sokan nem lá'tta;k ii фΡfen ám mind azzai dI GSеКSZlük 

megyünk felfelé egyre feljebb végül egy folyosón kükötünk 
itt vannak már •nagy koponyáli.nk kalapjiai 	. 

és egyéb ko•nfekdós likkel 
minket nem hívoH senki de ez nem érdekes 

mindazonálfat gelen vottak vadanányan 
ez eminens чitágan 
Iám rímel is versem de ez véletlen 
mint maga a versírás annak .aki csak ritkán gondol rá 
ám -egyben ez versem egyetlen hasoniaata is 
örülijе tek vađahányan kik csak a pop -verseket szeretitek 
ám térjünk vissza eminens szerzőinkhez 
miután jött a krleža-saalkárt ő  gerfince káró чzár 
ezt az elején nem tudfaim fe'4fogni tégy mоncRják ,pamad ,í~ise volt 
és a megváldást hobta a konyaIk személyében 
csak nekem udotf a •főnökömne'k nem 
még a rahák-vita óta utálják egymás# 
hot vetted karesz kérdeni f ő nököm 
itt van megihatod nem iprücskötlem bele 
ám :mi állandóan elessük a nagy pillanatot 
de a nagy ipiillilanat vámot magára 
és .amikor :már iift 'lenne a nagy ipülanat jött az öreg +keeske 

nagystíl ű  bemutatkozás möszjőpadevúfranszé kérdi ez 

a délti erdok ensinens fia 
a másik oldalon üt az egyko't1i o•ppoz:íció 
szóval az öregfiú az eminens folybirat szemkeszt ője 
a mindenfele előszók utószók láb- és fü jegyzedеk szerzője 
déry késrségesеn felel közben rohangászik bamátunk 
kinek foбnököm ki fogja öndeni lelkét kés őbb 
és a nagy •pinttanait fimé megjött 
kondultjatok meg minden harangok konduljatok meg 
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a harangok azonban іьаіІ gафn аіk müközben főnököm 
a sympostion:t átnyúljtja 
nem emlékszem ezekre ,a verseikre mondja déry 
бdisІеn ezeket a •rajzokait remétem nem én rajzoltam 
pedlig mi gépeVtük őket jufka •meg é,n 
d,élutánaka,t ültünk egy kis szobába и  majd kiesett a szemünk 
a mlükrafiimelt babrátiшlk ám a veіtіíltő  ócska rossz volt 
vagy csak nem értedtünik hozzá ám faltuk a dokumentum szövegeit 
mi csak közönséges székekben üílünk kávé# is kapunk 
m nis'mo pozvani mondjuk sa•mo pijt•e mondja a felsnolgáló 
végül ü ,ndul a nagy menet 
nagy koponyáiiink kali аpjaii mбlfó fejekbe kerülnek 
mü meg mosolygunk mi;nfha :napszámban os.n:áil:n бnk 
jé van ifit nülki mondja a hőógy müközben .a könyvet dedkálfafom 
ám kint a kapu elótt már kezd őd+ik aі  étet mixal mixal ,mixal 
vaše omitjeno pi će .dagid radke wh sky badel vinjеk slovün 
ám minden kor legjobb jeflemző,je a reklámszöveg 
ez bizony így van. 
a .m'r cipőnk azért jó 
mert gumi a fallpa. 
azért fart ki oly sok teleit 
mert paitma a sarka kicsi piros  alma  boríz ű  

f а nakkaf főzött kávé jó íz ű  
haladjo n ön 'is a korral 
süssön váncza süllőporral 

za cijelli obiteIj samo royal ipuding 
simfonija müdsa yefi mixel аilbus ,müxat 

uxivanje padost pravla 
pepsi koca osvežava 
és miuјбn ép idegekkel hazajuf ik e ha ,n:gzavarból 
és a vécén kelldkéipp iküpiihenem magam 
csak nézem ezt a tépcs őf melyen az ümént ereszkedtem  Ii  ide 
olvasom a tegnapi Baj#e kúilfőldi jeleл téseiiif 
bosszúbál ki,égeteim a ,magyar szóból azokat a helyeket 
ahol a repül őszerencsétlenségek heđ•otfaiinak számát közhik 
vatamint azokat a számakat 
melyek a vietnami halo фfakról szálnak 
úridén milyen marha vagyok hogy szép verseket irogatok 
úriden sohasem fogok .biedermeier székben ülni 
és még az is fontos hogy ny дΡзΡvalyog a szívem 
és mindemnaip tükörbe mézeik nem vagyok-e lila arcú 
mint az erdélyi dsidra j.e пő  volt 
egyszer csak Ieford&do'k a székről mint d. thomas 
ám az tudta mitől döglik a légy 
messze járt onnan ahol mi kultogunk 
nem tudom meddiig jutunk el nem tudom 
feleségünk ki hisz nekü іnik 

mixal ,miњaіІ  mixal mixal 
mixal mixat miСЅОDА  MARHA ALMOK 
mixal mixal Micsoda élet 

a mosáporgömiböcskéik befediiík arcomat 
a buborékoiko і  át szép szines a világ 
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BOROSOK LASZLO YERSEI 
A F1-АбКА  NbSZDALA 
	

PROLóGUS 
	

Medíterráatí еј  Vodiгén 

sгámfгadan csibét ejfeft 
míg ma 
vermükbe đ eЛtett 

EMBERI ÉLETBÖLCSELETEINK 

11 
birka a  birka  
üvöl,t a rózs•akert feje*len féтge 
bírja a birka 

ZÓILOSZ 
jámbor •emberek 
6  megfrja 
minden véfketek 

A STUDENTOK HÉTKöZNAPJARбL 
a létérzés 
sandán zenélő  
kagylóba ferdül 
mellettünk 
egy mini 
ikereszmét ,szül 
egy-egy vers 
néha aknák 
a kuszán 
fjordozott csészealj 
randeszt jósol 
kopott asztalokon 
tegnapból átlopott 
unalom 

záróra 

boforu:l  Ii  ngatag 

járja úfiját 
a  gondolat  

NEMET ROMANTIKUSOK 
KONCERTJE 
hajad 
hosszan om,ló 
vá'6 бig omló haij•ad 

ef őátem ültél 

ha rangalakban 
hullámzott 
szénfe ,kefe hajad 
amiikor lelkesen 
tapsoltál 
amikor energi,adúsan 
önfeledve 
hajad 
hosszan omló 
vállig •omló szénfekefe hajad 

herangelakban zenélt 

a szellem 
vonaglik 
keccsel 
vonaglik 
a szellem 

szendereg  
már 
a tenger 
feketén részegen 
szendereg 

szegélyén 
fodrozol  
hullámzó szegélyén 
homokszemcsékkel 
büszkén osiФlanó 
ezüsttel vil:lanó 
homokszem  cs&kkel 
í ngerkedii k 
az еј  

HOZZATOK 
I11 
kerengtünk 
kápráztatva a s e  mm  i f ő  I 
szellemleprásaink szigete körül 
részeg vi#orlánk 
vígan rükolfio#t az éjszakába 
kerengtünk 
holt nedveken 
a csillagok szánakozva sikongifak 

megsuhiл#oát vessze ével 
egy bővérű  délszaki szél 
farkam álfal kavart 
sós szivárványszikrákon 
edzettem gyilkos fegyverem 
pattanó hangom 
célkeresve cikázott 
máris ráfok duplázof.t 

Líra 
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sietve 
faljatok 
marjatok sietve 
mert 
rothadok 

slietve 
marj-titok 
faljatok sietve 
mert 
férgektő l 
szörnyű  férgektő l 
nyüzsögve rágott cafrangb űzöm 
dögvásгt hoz 

rátok 

KULTŰRANK 
a 

b 
C  

b. b. 
C. C. 

a. a. 

aba 
bab 
baba 

cc-C  

bolondok napja van 
tárd ki öled 
fogsz egyet 
biztosan 
ma  
bolondok naipja van  

VASАRNAP ÉJI HANGULAT 

L naóom kacsaival 
tapadó közöny 

lesz úrrá 
ez érzékeken 

a csigavonal 
és az éjszem ű  szű z 
a smatom ~hölgyek 
és a szánalmas da ogó érvek 
fullánkos remények 
ostabaságáva đ  
játsni'k egy sirály 

közöny 
unalom kacsaiival 
magány kacsaival 
tapadó .közöny 

lett úrrá 
az érzékeken 

Duett csembellón 

keresem 
önzetlen szerelmed 
önző  szereómed keresem 

szeretsz a végte6ein иауу  
a  mohó bujaság 
az öszфönö,k 
a fédфékenyчég rtadt 
a kieđégüiléa zsibbadt 

tükörképében 

a .esembatló mellett 
két kopasz üker 
haj hong 

HALLGATAG HIVATALNOK 
HANGULATA 
húz fikavar 
nyugфalan t űz 
egy rő t ős-sövény 
markoló veleje 

várjatok 

megfeszüli duzzadó sikolyok 

megyeik rohanak 
kizárom 
bődült rideg tudatom 

MIKÉNT VALAHOL 
miként valahol 
férfihajhász 
méla állaáoik 
sii-itve eitnyúlinak iháttai І  
maként valahol 
kábterhes 
ibolyaszún vízürózsák 
krokodi tok 

itt 
a baráti vállveregetés 
áltató 'ködének útvesztője 
körülvesz 
mélyre csal 
a vegetálás modern 
koosonyájába fagyaszt 

Diagnózis GAESAR 
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„megsziítetett a szabad emberek testvéri szövetségé' 
(a sarr franoisikó-f hippy- emelés ifranszparensérol) 

hajinak három poлtos.an ez mdlllékes külrnnben is a virágok még 
csfсsiskáfnak a hippy váel гltig érő  vörös haj mellre csorgó vörös 
szalkál!I fekefe-Vida csíkos sz űik egészen. zzűk niad,rág közvetlenü'I a térd 
felett elkötve úgyhogy a nadrágszár fekete-hja hari !smy&іalk t'- 
ni,k pondosan úgy ez mef'tékes. merd az egyik basch-kélpen a 
kru•cilix távébe .n térde! ő  hapsiiak amerikrai katonakabát hátán két 
godyóégefte lyuk a lyuk eköré d:nta сeruzávad vü гágszirmok rapzolva úgy-
hogy a lyukak a bl бk fekete fзübék-mert a rézcsatos zubbony alatt 
úgy látsz k fekete fdikóf visel vaffami feketét nya;kálb,a и  lánc tele 
csü4óogó-csilingelő  tárggyal z,ubboп,yzsebében a vürágnevek elny иtt 
szotára иirágnév'гel felabt mlimdenme ezt a vörösgárdktá'ktál tanulták 
a véghetek ta .lálkozпak ;halántékán aklig észrevehet ő  virág tetoválva 
mintha az erek hfinezfé 'k volna a bő r aфadt csfitllaghűr mio-ndta min-
d.ig csillaghúr mondták imiimdig a püspöki palota rózsaszín épülete 
felé tarf az utoa közepén hogy majd az oszlopos бгцla z és a. f і is- . 
sen aranyozott kereszt ű  templom között a temenirni úf felé kenya-
rodjon amniaip a uikar eltűnt paffja jovainoи ić  képe mf a mamuszokkal 
láttunk néhány gyanús degend a városba и  a mi szimatunk sosem 
csal mi lábak között szagoiyulk meg egymást mimé a kuylaszok a 
vojvodima .előtt megkérdezte az egyifk taxist mennyiért dobná ki 
a lóversenytérre de sokad 'bta á,m kevéske pénzét megis a sofő r 
kezébe nyomta amióta kivették aibból a kútból azt a sofőrt szó- 
val mellékes rég6 ümerőséné!I volt j•ohnniie wallke!rt ittak a múltkor 
agгбmban véledlenüi ráfutolfa,m egy szsmüvгges figurára és egész 
nap jobnnie walkеsf ttatodt velem a város közepén kivette a farkát 
és füdyült fütyö.ré ѕzve ,később tudtam meg hogy az ország legoko-
sabb emberével ittam énekeltem -orosz forra!da!Imi dalokat szépein 
hangzó kocsikat emlegettek amy рH nс  wabpo musfanggai 
lépett olajra luther ,kiig gyilkosa bátya őt is nyakon lőtték nya-
kon könyörtelenül mind egy kuvaszt dutsohkét meg arcba dufschkét 
meg arcom az orosz rud•ett vészes elt®rjedésér ő l meséllek újvidéken 
nekem ,orosz rulett f őleg ,a felsőbb rétegek fattyai között az egyik 
már gi:pszfeknő;ben igen szörnyen rasszul éreztem magamat ott de 
hát mégiscsak jó i еl volt a hippy jóíz űt böffent csak most érzem 
egész életemben spirituszt .fötóolajat petróhumod ittam a hüppynek 
kétszer ki is kellett mennie hányni a hippy álmos szegény hippy 
álmos .a bonnlie és clyde-ot fütyörészi ciyde art írják •impotens volt 
a kis baleftáncos гta gondol tegnap ism-é:t ő  vezette sárga lovát igen a 
kicsi Inkább lovagol mint szeretkezik  ha  egy pil ,lanatra is engedne 

az elsđ  kan felfújná mint egy hólyagot mi benne ha unos# erre 
lovagolna és fetemelпé magához de még korán van a virágok még 
csicsis.kálmak ml az eJleredt az eső  estik wi az mi az egyifk utcam,asó 
spMkсес  te véletlenül szemközt a többi mosó jóízűit nevetett ezen edz ő  
pild!anetban arra gondolt legalább felébred úgyüs oly m -arhául áI-
rпos de mégis fejébe szaladt a vé :r és halkam rájuk szólt prodlí- 
káfm csak mosogafnf az utaoslkát proliilkáim csak .mosogatni ahogy 
elmentek ú.gyiis ide fogok tojni de abban a pitlanatban olyan er ős 
sugár ütötte mellen hogy hátravágódott esés közben bánta az árjás 
fehér ciszterna testére osavarodó сѕ itlogó fekete csövet a szür- 
ke gumírozott ruhában a méhészekre emiékezfet ő  masák sorát szin-
te egyszerre léptek rohamoztak гilnd uccellbo lovasak semmii rés k-
zöttülk csak a víz anit .n-indannyi г Ρan feliére lгбnytfanaik miely erősek 
fegyvereirtek a hippy m'arhául álmos agynyira álmos .hogy ez a hir-
telen helyzetvá'Itoztatás sem ébresztetfe fel !•gazán még mindiig fo-, 
gadma s І mcs tufajdo•nképpen mu történik horizo.ndális.an  az alkohol is 
jobban hat rá profikák sziszegte bezárul:f a kör teljes er ővel ütlegel-
tek a fejét a vízsugarak régei mds'tam m!ár fejet jaj fáj jaj a fekete 
kígyóik sziszegése erősebb vitt mennyivel erősebb üy erővel há-
zakat lehetne dönteni hirtelen megtelt felfújódott fuldoklani kezdett 
csak fehér repedéseket lát a чiilágbál csütlogó fehér repedéseket 
már az állati ösztön is kevésnek bizonyuul ,t ezknek a !Ilergiiájuk van 
a virág iránt ezek csak az aszfafltofi locsolják én vagyok az első  virá-
guk kezeid fejét lábait az aszfaltra szögez e a víz kezdi teljesen 
elengedni magát végre megtaláltam a pózt mnt vellja ć ić  ceylonon 
levegő t !evegő t holnap kész lesz a bika pelerinem ki eteti meg a 
maoskáikиt amikor végre már sikerült egy kis LSD ~hez j!uifnii ,  kár a víz 
mint egy nagy szamárb őг  dobot püáöbte megkékült mintha a jeges víz 
ütése is virágokat teuovátna rá de ezt már a hippy nem I:áthaftrt кΡа  
tiđa fekete zöld fuehér virágokat ha lá'tmánia;k mamuszaiiem mlülyen tézz-
tába kerültem élveznék a legnagyobb иi;rág látja ile'lkemet én nem 
akartam megekupatkbhli akis ballеttn б f csak azért hfvtaem fed a széna-
padlásma hogy a széna id!altá't szagoljulk meg a mezei virágokat 
most majd felfűjód;ik mlimt .a• vízbefűlt .és •főbbé nem ereszket a deszkán 
mint a medúza ma •már nem keld .kaja után szarclásznom olé a macskák 
mégis könnyebben találnunk a széna fele mezei egérrel az egyik 
vízsugár mint egy szivárvá.nyszín üveggolyót kilökte szemét de a 
hippy már nem élt valamelyik munkás el.Rtttyenfette. m,agá,t meg-
fordutfaik s a közpond felé iiduftak maguk el ő tt szép tismtá гa mosva 
az utat a szél a . hiideg hajrna;lli szél még sokáig rázta a hippy nya-
kában az ind'ia'i elefánt-cseng őt. 
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vers•ükét írt rajzfüze#ének hátuljára a !hlilppy kü.lönben iukább rajzol 
méregzöld püspök'Gi!la mái!na flamaszferral a nap+okban b-t ől kapott 
aranyafi b. angyalszárny-részletei'n a ib ő r a!ranya+t vеréjtékez végre 
&zerzett olasz ösztöndíjat .a hüppy max erest froftáge-ait s:гo!kta a -. 
luk nézegat Пб  férjérnek fal'mondta'k féltje most mu п kaиél'küti bi!btiofil 
igaz felajámtoffák szerkessze a !ro+o%b ű:nügyef a omolt forradalmárok 
ahogy p. m+and аn p. különben az új baóotda.l megjel'enése el ő tfi 
már az új !balold+ail fideolágvsa omolt versikéjének sarait virágo'k 
futoftáik !be virágok fojtották meg -néhányat +nem faj!fott meg :a virág 
a tengerfenéken ós tömegesen vonulnak most a kis piros halak 
oivasfa újra hohó megvan felugrott az egyik gerendára helyezte a 
karfomt május elsejei vers firta fel a címet különben vers.ilkéjében a 
f&szál az éhek#'len katicabogá.r a hama'kszem és a makk 'közé 
egy aranyfogra emléketet ő  golyó keveredett s a makk !is +meg-
szenesedve pottyant mint az orosz iilkarosz a virágágyások mara п -
csosláda lécekbő.l cs!ináFt kerítése mögé éppen úgy ahogy brueghel 
megfesfe4+te ezt a képet sinkó ás solkat emlegette ő  is  így valahogy 
p:otfyant közénk öreg hippy  úgy elllágyuft egy-egy versikét olvasva 
ahogy komoly lirodall!márok nem szolotok ellágyutn•i a kislány a kis 
Hilppy ,hintája fia megtorpant Ipedfig a párii'zs!i bothapiac 
királlyána ;k légli!szеkerével vеtekedeфt +nara +ncsoaládábál volt az .is az 
önki defeiktívj:e fegnap végre iismét adotrt egy +kétrészes narancsosládát 
gond'o'lta holnap ,május i. s kissé adakazobb  is  lehet :fu'lajdanké,ppen 
a dele+k{ív fügye'Imeztetté az ünnepre a láda fele vitt selyem-
pa+pürossal diprusi narancs vala benne ciprusi fel okaim mente+i 
baráfijához és ahogy befedte a Iiffbe a ti!ft éppen úgy nézett ki 
mint az i'sfáfló a na•ramcsos'láda volt a jászol a !kisded benne a 
gyűröffi rózsaszfn selyempapíros az önki dete!kfívje a lányokat leste egy 
nagy fű körbő l az !idén 'is :tele velük az üzlet a melifiartók között tur-
kálnak egy számmal már nsiind nagyobbat !keres •a fén уképező fül:kébe 
zárkórnak hogy tavasz van arra li!s a deéekty fi!gyelmeztefte s így ke-
rüft ez a sor rs a versbe nemsokára már anyád is {eikete zacskóba 
köbi csöcsöd ezt a sort sem fojtotta meg a vlürág +meg az alábbi né-
há•nyкΡ~f sem a tavasz a !kövefkezöképpen !készít!i el ő  •az erdőt +a 
gölöncsér udvarába egy szép napon beáhlif egy fró,pus.i тisa+kos és 
söréten +puskájával a puha: edények :közé l ő  aztán a fák :a!ká!r a báratk 
közepén felá ФΡlífoét szök őkuta:k a hiippy !lassan húzza. végig !rezg ő  ujjait 
ho si !minh arcán a lüfe els ő  ol!da~ án a franiiszfor vallalhál mély.en 
a szénában +morgalmli dalokat sugároz május 1. +mondja hall!ka!n maga 
elé meredve a hippy mint alkinek látomása van a tengerfenéken .is 
tömegesen vonulnak .most a kii ,piros .halak •orgona van-e valahol a 
közelben orgona gyerekkoromba+n ilyenkor orgonával feme'tfük 
be !nagy (házunkat pedig érdekes sz сл lei!m még vélet д enüi sem valfiak 
balóo'Idall:j érzelm űek de őket is al!ragadta a zöld az !orgona a hippy 
ismét felugrott a széná'bál tetjesen hatal!mukba kerítették a moz-
gailmi dalok a na:rancsasláda megmaradt 'Iéceü!b ől franszparenst készí-
tett le-föl ugrá!l~a a széna!poros gerendákon elokerítette a rossz 
seprűd rákötöнe •selotype -pal ráragasztotta a raijizfüzet •hátulját ja 
elfelejfettem a végét +ia ideírnli .a versnek valahogy így fejez ődött 
be a hailá'I röhögő  ara'nyfagsorát dutsch:ke koponyájában hagyta a 
golyószáró célkörében még .a Пéger nyaka !is megnyúil m nt a zsiráfé 
hosazú zöld szepl ős lesz :azért mondom :hogy így valahogy feje-
ződött be mert ahogy késöbb látni fogjuk a vers el!sza!kadozotf el-
veszetd és a hippy transzparensét magasba emelve máris rohant a 
sépha!dsereg u ,tcáп  ihömipölygő  tömeg felé itf :az ideje !itt a végs ő  
ideje mondogatta a -hiiippy itt .a végs ő  iide:je hogy közéjük álljak 
hogy beáfđ jaik a forrásba végs ő  ideje hogy a ihi!ppy találkozzon a 
profetárra'I kell szebb alkalom hogy nyélbe üss,ük .a nagy szövetséget 
igaz iká:r hogy magam jövök fogalmam sincs hot a fenében mász-
Кб lnak a többiek milyen fantasztikus -Fenne ha most mindannyian lift 
Fennénk láthatnák nem vagyok egyedül s őa nem tudom hogyan rea-
gálma'k majd mamuszaim  ha  megtudják hogy felvonultam ha meg-
tиdlják május elsején látomásom volt ha etszavalom nekik a tenger-
fenéken its tömegesen vonulnak most a kis piros halak a hüppy :kez-
detben észre sem 'iette a mumlkásak k!issé félrehuzódtak t'a!lán lepra 
nyomainak nézve a sfil!izátt virágoka!f kellett volna hoznom néhány 
marék szénaport gEéárom лya!kának is éppen most kelilett leválnia de 
nem semmi :nyegleség hiszen els ő  komolyabb lépésemet teszem falán 
a forradalom felé .münd jobban n ő tt körülülte. a holdudvar amiikor 
észrevette forogni kezdett de még akkor  is  büszkén egyenes test-
tardással mindkét !kezével magasra emelve a transzparenst az arany-
gyapjú szabószövetkezet munkásai kárusb,a гі  suttogták ruháüt nem 
mi varrfuk a kis púpos szabókra nem tudott harag цdlnt szerette őket 
hiaze!n  ‚re  még most is nyakukban a centii fogaik !közöté a férc .per-
sze :aranygya!pjújukról meg volt a véleménye a vojvadEma labdarúgó: 
haladtak éppen  el  mellette hajó'nyu kocsijaikban dü•hösen szirénáztak 
ki ez .nő  vagy fértei kérd+ezfék a labdarúgók már kiessé bosszantotlák 
a hippyt érdekes pontosan annyi ná'lu:nk a !milfiomos  mint  a koldus 
egyensúly mosolygott cirkusza már van a népnek még csak ke-
nyér kell a rendben :Fesz minden a  hippy  a régi :m:шnkásm,ozga д mi. 
plakátok pózа it utánozfia széiles gesztusokkal marhául pafetikusan majd 
hírtelen ellágyult s mosolyogva próbálta magához csalogatni a 
munkásakat legszebb ruhája a llil!iomos köpeny volt rajta hajában 
vadrózsából font koszorú m-essz!ir ői úgy tиnt ég a feje forog 
transzparensét mutogatja versét szavalja nemsokára már anyád + is  fe-
kete zacskóba Кötђ  kis csöcsöd és fogalma sincs hogy+a vi!rágokkal 
összefi+Hkált kézfrást lehetetlen elolvasni prolilkák látjátok versi két 
hoztam +nektek prollikák éd гsek a tem:geri virágok is azok a:k. k az 
ablakokból az erkélyekr ő l nézték a felvo•пulást sehogyan sem értették 
miért sza!kadf meg a fe.lvon:ul бs a 'ké,prádión éppen grecsko marsall 
beszél témája az :idén is a rakét бk és a szocializmus szóval ilyes-
vat.am+i rnliért féltek a v гi:rágtól n.e fédj:etek t ő lem proli!kák talán csak 
nem gondo'ljáto'k hogy búdös vagyok hallottam azt masél:i•k n б lunk 
büdösek vagyunk pedig akik !mes.é'llik ha jól emlékszem nem alud-
tak velünk ,elvtársak nekem kaszált széna illafom van különben 
meg majd a proletariátus el fogja dönfi'eni ki a büdös bízom szi!ma-
fában vagy valóban azt gondoljátok nekem nem :ifi a helyem a 

hippy.nék semmi keresn+iмa+lójj:a a +má!jus elsejei felvonu'lásban hiszen 
a hippy tulajdonképpen lu!mpenprolefár valóban nekem sincs szóciá-
I'is b zdosításorn és mt :Lesz velem ha a felvonulásban véletlenül tyúk- 
szememre ta дál hágnli egy tank iigen a fumpenpro•letáaiknalk kuss a 
május elsejérő'I meg a koldusoknak is .meg a külföldön dialgozó 
protilká!knak is akikkel párizsbam !együtt melegedtem a meéró lejáradá-
rá'I de hát én csak egy versikét hoztam közétek ha ak:arjáto!k el is 
énekelem ha aikarjálbk :inkább énekelek nektek ezennel meghívlak 
benneteket kiállításunkra összegy ű 'jtöttwk a városba=n a k ő -  vas-
dró'tdara:bokа f s fekete fehérre maca+ncssárgáre zö'ldpöftyesre fest еФfük 
őket de !pél!dáuil vain egy :konkrét javaslatom + is  ha a m űvészеt 
nem érdekel benneteket protiikálk kénjük !meg szépen .az üjvidéki 
poltti+kuso,ka!t ifjú és kevésbé lifjú 'hliv а tбsos !politikusokat hála isten-
nek van belő lük elég vonuljanak ki ö!niké+ntesen üveg és márvá пy-
épületeikbő l mondjuk a klisduna meFleffí 'rothadó barakkokba a palo-
fбkaé тneg adjuk ki bérbe a s'loveni!ja'lesnek slovenijavinóna+k 'hasonló 
kankrefi h:ic et nu•nc javaslatom van még dögivel .ha érdekel benne- 
teket protikák a hippy hasznotokra tenne a  hippy  szövetségre akar 
lépni veletek .nagy sárga: virágot :akar festeni homlokotokra képze'I-
jétek s otthon az ágyiban az asszony fei#edezi homlokotokon a nagy 
sárga vi:rágo't úgysem tudtok élzavarni magatoktól a hippy nyaka-
tokba ugdik mint •az elefántok nyakába ugranak az apró vérszopók 
kiket többé ilerárni nem :lehet a főtér •után ahol a menet el-
kígyóroét a díszemelvény s a rezesek el őf+t a régi hídon a he-
gyekbe tartott érdekes bámult a hippy a dlazemelvényre miközü-
iünk senki se!m áll oft érdekes m űközi link csak költök egyetemi ta- 
nársegédek •kerültek ki érdekes mondta a hippy és még magasabbra 
még dacosabban emel'fe transz,parenséé a díszemeivényen végre jót 
vidiu!lta'k csak a néphadsereg +képvi!sed ője bosszankodott :kissé fenn 
a friss zöld hegyen már kezdték j'ob'ban észrevenni megk őze:líte пi volt 
akt virágot szedett nek i mert vaifamii:t azért már olvastak róla csak 
az zavarta meg őket hogy ez :a csodabogár még ide hozzánk !is 
elkeveredett s ő t még beállt a május elsejei felvonulásba !istenem ez 
már valóiban egy kicsit soik a sörkutak már javában bugyogtak a 
hippy  egy marék bambácskát egy marék pet!árdáf és egy :nagy vatta-
cukrot vásárolt sokáig tátó•tt szájjal nézte a vattacukrot készít ő  
asszonyt el volt ragadtatva munkájávaíl ez a foglalkozás nekem is 
megfelelne csak egy dolog nem tetszett a hiippynek s ezt meg is 
mondta a cukrásznak miért nem póros vattacukrot árul május elsején 
a hippy benevezett a zsákban futásra ezt azonban már lehetetlen 
elmesélni annyira komikus valamii  volt  bekö•tötdék a zsákba kezébe 
nyomták transzparensét ugrált ésett!keilt néha hosszú percekig 
a fö!Idön maradt nagyokat nyekkent mint a földhöz csapott 
varangy a munkásság kórusban lelkesttefte végül mégis еFmászott 
a céhig ahol a tö:bbi zsákba kötö•tf proletár pihent képtelen volt 
feláll'n!i egy rajos csoport szllvaikékzubbonyos munkás szaladt hozzá 
evették transzparensét óriás lekvároalepényt helyeztek rá s mint 
a péklapáton felé nyújéofták a.hiippy marhául éhes volt mohón 
enni kezdett rágni harapni a végieden lepényé szemei leragadtak a 
lekvártó: sokszor ettem én már veletek !ekvároslepényt fordult a 
proletárak kórusa felé a  hippy  már sokszor futott veletek zsákba 
kötve pral'iká!im proliikáim prolikáim proói'káim prolikáim prol'ikáim éj-
szaka a hippy kopaszra nyírva meztelen zsákba kötve ugrált át a városon 
amikor a proletárak a hippy-пyírás nagy rituáléját végezték a hippy 
csak ezé isméte'Igefte katonák •katonák is kell vágni a hajarnat kato-
nák katonák le kell vágni a hajamat senkii sem tudta hogy ezek 
dutschke utolsó szavai voltak a  merénylet után az üres emelvény 

elé érve lelassított majd megáldat a sepr űt magasra emelte egyik 

kezével a másik kezével meg egy marék •agya:gbombácskát pe:tár-

dáf dobott a feny ődeszka emelvényre a tengerfenéken is tömegesen 

vonulnak most a piros k'Is halak énekelte teli torokka l. 



beszéltem a drága ügyvéd úrral, és é 

ppen el akartam neki árulni valamit 
az ismeretlen eredet ű  repül ő  ob 

jekfumakról, amikor megtudtam, hogy 
szentjóby egy kairói szállodában ön 

gyilkosságot követett el, ,lerohantam 
a lépcsőn, a portás éppen ruháit ége 
tte el, egy néger n ő  egy ágyat cipel 
t, késő  volt már, az utolsó keskeny vág 
ányú vonat is elindult már kosovo-met 

ohijára, nem tehettem mást, bezártam 

magam vele egy szállodába, és jöttek 
a húsevő  madarak, mi itt délen er ő s 

en romlunk, hajunk vastagabb, ám gyor 
sabban hullik, kiválasztás! mirigyei 
nk fenemód m űködnek annak енenére, 
hogy fő  eledelünk a birkahús meg a 
túró, és megjöttek a hickokii madarak 

csak annyi időm volt, hogy hajammal b 
etakarjam az arcát, amikor 

a néger feldobta egyik szemét az au 

tóbuszban, én rágni kezdtem az autób 

uszjegyet, és vártam, hogy a másikat 

is feldobja, mert csengettek éppen, é 

s leszakadt a híd, jázminfehér szemg 
olybért sírtam, amikor egy néger fel 

dobta a szemét az autóbuszban, és én 

vártam, hogy a másikat is feldobja 

vagyunk még egynéhányan fehér nég 
erek. megoldatlanul heverünk. macedó 

n!ában. denverben. az  állatkertben. na  

gyra tartom déry tibor óriásosecsem őjé,t. 
tovább. erich fromm eskape from free 
dom new york 1942 azt mondja hogy a 

mazochista filozófia f ő  motívum-a az 
ember tehetetlensége. mondott még 

mást is. suzuki is a zen buddhizmusban 
mu! mu! ri,esman pedig egy versikébe 
n a the lonely crowdban ez a malac 

elment a piacra ez a malac otthon m 

aradt. ez a malac bifszteket evett 

ez a malac nem evett semmit. ez a mala 

c úgy sírt skví-skví egész úton ha 

zafelé. ma  már bezzeg minden malac p 

iacra megy egy sem marad otthon min 
degyik bifszteket eszik ha egyáltal 

án eszik és mindegyik azt sikítja s 
kví-skví-skví-skví-skví-skví-skví- 
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(szentjóbynak is van köze eme 
tésztához.) 

meg-néztük az ágyúkat, én röhögtem és 
fejbe vágtak, olé, mondom, kuss és fi 
jbe vágtak, megint szavalok és fejbe 
vágtak, azt mondtam hogy, erre I 
іköptek, mondtam lesz tejem, de me 

nj, megeszem a mézes baklavát meg a 
vizet, mondom lesz tej, bizsereg, lef 
röcskölöm az ablakot vele, hulljana 
k meleg tejszagú üvegcserepek, mondt 

am, megeszem, bizsereg, mondtam, 

ne menj 

drága ügyvéd úr képeslapjaiból kilé 
pve a folyosón álldogláltam, mimikám 

on alig változtatva befordultam a f 

olyosóra, akkor valaki szétnyitotta 

az újságot, én kiléptem bel ő le, Tassa 
n elindultam a folyosón, melyet akko 
r láttam el őször életemben, de értel-
metlen lett volna mimi'kát változtat 
ni, drága ügyvéd úr éppen a képeslap 

jail nézegette, amikor kiléptem a fi 
lyosóra, nálad éppe n sütött a nap, és 

külföldi díva#lapokat nézegettél, dr 
ága ügyvéd úr folyosóján álldogálta 

m mim!kámon alig változtatva, mert m 

ire az ajtódhoz érek, elered az es ő , 
vagy leszakad a lépcs ő, éppen odaért 

em az ajtódhoz, ebben a pillanatban 

1 

sütött ki nap, és még ,nem érkeztél h 

aza a villamossági szaküzletb ől, hát 
várlak, éppen befordultam a folyosón, 
mert láttam, hogy a képeslap utolsó 
oldalához érkeztél, drága ügyvéd úr 
visszaérkezett az üzletb ő l, a nap má 

r alig süt, a lépcsőház recseg, elere 

d az eső , nincs fény, nincs lépcs ő , dr 

ága ügyvéd úr éppen összehajtja kép 

eslapjait, te is letefted az újságot 

nem bírok visszamenni, nincs ügyvéd, 

lépcsőház sehol, ázottan állok az aj 

tódnál, de te éppen a villamossági 

szaküzletben vagy, melegszem hát az 

ajtódnál, jó vastag repedezett faajf 

ó, az egyik faragott díszen érzem a 

tenyered szagát, szaglászom tovább, 

még mindig esik, drága ügyvéd úr ne 

m nyitja ki az újságait, az es ő  tel 

jesen rátapaszt az ajtódra, átvette 

m nyitja ki az újságjait, az es ő  tel 

ak tenyerem, az es ő  felfalt, maradtam 

a tenyeredben, izzadt tenyereddel be 

zártad az ajtót, de akkor már nem sü 

tött a nap, nem is voltam már sehol, 

valahol az ajtó hasadékában, lehet, 

nem tudom, mert éppen visszajöttel a 

villamossági szaküzletb ő l, és kinyit 

ottad az ajtód, valószín ű leg akkor e 

redhetett el az es ő , nem emlékszem 

ladik katalin 

drága 

C 
CDC 

reggelei 
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m І~+Ć  ~ ~ЕLt  

macskámat flóberttal l ő tték 
szétfröccsent 
a feje 
piros csíkot 
húzott 
a kispadláson 

krísZtíiz2a, 

istenem hogy estél ki az ablakon 

egyik barátom kiugrott a 
harmadik emeletrő l 

csak a karját törte 
te a konyhaablakban játszottál 
nézted a diófát 
szépen kibuktál 
Istenem 
a 
púp a púp a púp a púp a púp 

a púp a púp 
és megfeketedett hátad 
a púp a púp a púp a púp a púp 

a púp a púp 
púpos krisztina 
csak a varrógépedet szeretted 

egy éjjel veled aludtam 
megtapogattam 
krisztina 
hideg volt és varangyos 
félfem selyemruháidtól 
féltem gy ű sz űdtő l 
a gépfiók tele volt ken őcsökkel 
ómama ápolta a hátad 
karácsonykor meghaltál 
alig fértél a koporsóba 
a púp a púp a púp a púp a púp 

a púp a púp 

~Zrí5Ztц5 

szakálla vörösen csillogott 
fiákerjáról zsebkend ő t lobogtatott 
gitárját balkezébe tartva 
rekedten énekelt  

reqцíem 
(RÉSZLET) 

frensis barátom 
rniel ő tt cigarettára gyújtanék 

megkérdezlek 
mikor voltál afrikában 
láttam a rózsaszín aktot 

sohasem gondoltam volna 

hogy a test így hasad 
a vér is már csak iszap 

a vér ásványvíz 

a vér gin 

coca cola 
kölnivíz 
mikor találkoztál avval 

a sápadt katonatiszttel 
hogy tudja a száját annyira 

kitátani 

fi vagy az egyetlen 
nem hergeled meg a n őket 
aktrajzolás után 

az observer feld ő lapján is láttalak 
miki rumira hasonlítasz 
majd kiütötted a fotoriporter 

kezébő l 

a gépet 

a nevető  emberrő l beszéltél 
csodálom hogy vatikán 

még nem vásárolt t ő led 
pápáid mogorva bő regerek 
te vagy velasquez egyetlen 

tanítványa 
nem is kérdezem 

jahtodon milyen a m ű terem 
remélem van elég fontsterlinged 

vedd meg bressontól kedvenc 

szamarunkat 

BALTAZÁRT 
relji ć  csodál 
m ű termébő l hallgatja Lift zúgását 
évekig egy hokedlin 
festett 

párizsban csak két napot maradt 
sétált meg egy aktatáska szivart 

vett 

frensis 
hihetetlen az a n ő  
hátulról lekapva 

Ilyen segg ű  nő t csak diafilmen 
láttam egy bő rspecialistánál 
miért nem iszol 
én az utóbbi id őben csak 

wiskizek 
a nőkkel elég jól megy 
majd bele szakadok 

láttam egy toškovi ć  rajzot 
annál a lófej ű  belgrádi 

krifikusnál 
a szennyes között tartja 
szegény toškovi ć  elt ű nt 
padlása lakat alatt áll 
šejka 
festi lera•katjait 

felesége hófehér 

etetni kell 
ha sokat gépel 
doni nagyban kezeli a brazil f ő t 

frensis 
barátom 
még egyszer megnézem 

azt a két hancúrozó testet 
a lila diványon 



balogh istván 
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rem 
Mželőtt munkámba belekezdenék, feltét-

lenül szükségét érzem annak, hogy meg-
magyarázzam az žndítóokot, elmondjam 
azt, mi késztetett e cikksorozat megírá-
sára. 

Egyáltalán nem hatott гám az a kžje-
lentés, hogy a legifjabb generáció kriti-
kus nélkül jelentkezett; bár ezt sokszor 
hangoztatták szerkesztők és alkotók egy-
aránt; nem is hathatott meg, mert téve-
dés az egész kijelentés. Elsősorban nem 
beszélhetünk új generációról, természetes 
dolog az, hogy évente néhány új név je-
lenik meg a folyóiratokban, írogatnak., 
majd elhallgatnak. Néhányan irodalmárrá 
is fejlődhetnek. 

Nem is akarok új útra térni, hogy k г i-
tikusként emlegessenek, ehhez semmi ked-
vem, csak regisztrálni szeretnék, talán 
bírálni is egy kicsit; szóval önként egy 
olyan munkát vállalok, amit MASNAK 
KELLETT VOLNA ELVLGEZNI HE-
LYETTEM, annak, aki kritikusnak vallja 
magát, aki hangoztatja a „generáció-je-
lentkezést", aki ahelyett, hogy munkához 
látott volna, két mondatban emlékezik meg 
néhány fiatal, nem teljesen kiforrott,  de 
már egyéni és művészi utat járó fiatal-
ról; és ahelyett, hogy komolyan vette vol-
na őket, újra és újra az üres szalmát. 
kezdi csépelni. 

Mondom, nem generáció-tanulmányt 
szándékozok az olvasó elé tárni, mun-
kám rövid mementó csak Podolszki Jó-
zsef, Jung Károly, Juhász Erzsébet, Bön-
dör Pál és az ÍIj hang néhány alkatá-
sóról. 

Hétköznapok tulajdana 

Hornyik Miklós 1965 őszén az Ifjúság 
hasábjain mutatja be Podolszki Józsefet 
az olvasónak. A szerelem költőjeként in-
duló fiatalról nem sokat mond, inkább a 
kritikus kérkedik itt tudásával, olvasott-
ságával, szerencsétlen összehasonlítást tesz 
Podolszki és Weöres között. Gazdag rím-
használatáról szól, holott Podolszkinak 
nem erénye a rím, és egy-két esetet nem 
számítva, eszébe 'se jutott rímes verset 
írni. 

De tévednék, ha azt mondanám, hogy 
Hornyik akkori sorai felszínesek. Csak 
ott hibázott, hogy kevés verset vizsgált, 
és nem is a költőt mutatta be, amit tu-
lajdonképpen tennie kellett volna, hanem 
verselemzést végzett. 

Szükségesnek tartom ezt a kis kitér őt, 
mert nem indulhatok el anélkül, hogy az 
első  Podolszkiról szóló írást ne vi гsgál- 
jam, és ne emlékeztessem rá az olvasót. 

Az „első  törés" azon az úton, ami a 
semmi-rengeteg felé vezet,. 1967 elején 
következett be. A Juhász Ferenc hatás4 
alá kerülő  Podolszki kezdi megtalálni 
egyéni hangját, de kifejező  versformája  

(ezt mindenféleképp pozitívnak tartom) a 
Juhász Ferenc-i különös szóösszetétel, és 
kifullasztóan hosszú sorai vannak. 

De a téma, a vers alapgondolata nerc 
Juhász Ferenc ihletésű, egyéni hang ez 
már, és innen csak egy ugrás a „második 
törés", az igazi, a valóban egyéni hang 
és vers felé. 

Ez a lépés bekövetkezett. 
A semmi-rengeteg nem nyelte magába, 

megtalálta azt, amit keresett: a szürkét, 
a hétköznapot, az egyéni veretet. 

„mert minek is adjam a hőst 
há-em szerkesztő  elvtárs 
ez nem tahiti rózsafüzéres mellbimbókkal 
melynek szára a nedv és a sör 
mit utolszor bécsben ittam 
ha már úgyis gyomorfekélyem lesz 
és nikotinsziklák tépik szét a tüdőm 
meg esetleg a marihuanát is megkóstolom 

(egyszer 
hogy kilencven altató helyett 
önmagáčól lépjen belém a hűvösülés." 

(Hétköznapi vers) 

A nagy hős helyett a valódi embert kell 
játszani a vers színpadán, a nagy szavak 
helyett a súlyosakat kell kimondani, a 
szabadság-szerelem gyönyör ű, gyöngyház-
veretes, bóbitás motívuma helyett csak a 
hétköznapnak kell szentelni a verset, és 
a hétköznappal kell lázadni is: 

„jobb ma sérvveszélyben 
hajszolni szerelmet 
mint egy biafrai vagy hanoi 
vagy pekingi vagy mit-tudom-melyik 
lelkesedésben kifordítani agyvelőm 
alagútjažt csendben vigyázni 
esetleg huncut acélgolyók 
esetleg hajótörésben cápavžadalra 
ébredni 200 méterre tengerszint alatt 
esetleg szívet cserélni 
esetleg kimenni ha már vöröset jelzett 
a sarki szemafor 
vagy csak úgy összed őlni 
mint debár mit most majd 
szolidaritásból egy új dinárral 
mi is s•egítünk 
akár vietnamot 
akár agadirt" 

(Hétköznapi vers) 

A vers a hétköznap tulajdona. Ez Po-
dolszki mottója, és a fő  téma, hogy a 
váltakozó 24 óra olyan hasonló egymás-
hoz, mint a tojás, és leéljük életünket 
ezekben a tojásegyforma napokban, hírt 
sem hallunk semmiről, mert hogy hábo-
rúznak valahol, az nem hír, mert hogy 
összedőlt egy város, nem hír, a betelje-
sülés, a kulmináció ott van, ha behuny-
juk a szemünket, és nem halljuk már az 
első  rög koppanását a koporsó fedelén. 

Podolszki nem pesszimista költ ő. Van- 

nak :ugyan :borúlátó motívumai, de nem 
ezek töltik meg a verset. 

De nem is optimista. 
Csak létezik. Van. Jelen van, mint a 

virág, eső, szél, autábuszállomás. 
ls itt található meg a negatívuma is. 

Podolszki jelen van, szót kér, sőt kardot 
is ránt egy tudatos ellenség ellen, de har-
ca vergődés csak, megreked a hétköznap-
nál. A vers valóban a hétköznapé kell 
legyen, de a harc egy lépéssel előbb van. 

Mégsem marasztalom el ezért, s őt hi-
bájának sem tartom. Valójában csak teg-
nap jelent meg igazán a verse, és ami 
világunk nem feltételezi azt, hogy kész 
emberek lépjenek a színre. 

Egy érdekes, talán meghökkent ő  hason-
lítást szeretnék végezni Maurits Ferenc 
Hintái és Podolszki versei között. A kü-
lönös egyszerűséggel alkotott Maurits-
képek látásmódja és kifejez őereje érzik 
Podolszki jelenkori verseiben. Talán az 
lenne a helyes, ha azt mondanám, ez a 
kettő, ha nem is tökéletesen, de kiegé-
szíti egymást. 

„no mondd 
hogy gondolod mégis 
elvenni fiatal lányok sz űzi adományát 
s utána mint jehovát ostromló zsidók 
melledbe tépni 
hajadba tépni 
szemedbe tépni 
agyadba tépnž 
és tépni és tépni 
mindent mindenen 
mégis leginkább hogy gondolod azt 
hogy mindezek után 
fehér mezőkbe véss furcsa bogarakat 
mint szétpattant férgeket 
egy hónapos szoba 
hónapos otromba 
hónapos falaira" 

(Hintáról nézzük a lányokat) 

Furcsa, meglepően egyszerű, rideg meg-
formálású verssorai nemcsak a szubjek-
tív líra kellékei nála, de az állásfoglalás 
kifejezésének fontos tényezői; önmaguk-
ban hidegek és halottak, , színtelenek, és 
mégis szorongással telítettek. Indulatai-
nak visszafojtása a vers. Podolszki nem 
engedi meg a robbanást, és talán ebben 
rejlik kifejezőereje: minek ide még a rob-
banás is? . 

Az a szerelmes verseket író költ őcske, 
akit annak idején Hornyik úgy emlege-
tett, hogy „jó verselőt fémjelez, s költőt 
ígér", nem nőtt, mert nem akart n őni, és 
jól is tette, de átváltozott, mint a kamé-
leon. Leegyszerűsítette mondanivalóját, 
korlátait szétverte, ha nem is forradalmi 
gyarsasággal, de ledđltek a korlátok, és 
én csak most merem leírni, most merem 
állítani: Hornyik nem tévedett, Podolszki 
valóban jó verselő, és most ért arra a 
pontra, hogy bejelenthessük: költ őt ígér! 



mert ágén 'is 
a fogfájásnál .fogok dlањl л f 
ha  ot* ;kövе  kezett be az árulás 
nroint visszaes ő  többszöri bűnöző  
ez a roy clack ha+mburgbál іidе vеdt 
hogy felmarja éjszaikálimat 
s olyadkor hiá,ba visznek s ikri üvegmez&f 
a dmere'kbe fagyott buzgó madarak 
mert miinek  is  adjam e ih ő srt 
há-em szerkesztő  elvfárs 
ez nem ta'hii 'fi rózsafüzéres mеill.bimbákkal 
melyeknek szára a nedv és a sör 
mit iufolszor bécsben ü гta іm 
ha már úgyis gyomorrfekélyem lesz 
és nlükofin zfiklák tépiik szet föd őm 
meg esetleg a mа ri;hua;nát is •mec~káafol іom 

[egyszer 
hogy kiilen,cven alfajtó helyefit 
önmagától lépjen belém a h űvösülés 
ugye bairátnöm 
verset meg csakugyan akkor írok 
ha gyomorbá Іntailimaiim elhatalmasodnak 
kedves há-em szerkeszt ő  elufárs 
és kedves bé-jé főszerkesztő  elvtárs 
és .kedves anyám-el иtáтs 
és .algám-ehtárs 
és szeretőm-elvtárs 
mert olvasom sitt hogy az ideológiát 
még mindig ikövetni fudjuk 
eztán a szabadság !is felmerül néha 
miint filiozófiaii, ikérdés 
gyagyásodó vének pora;gya њain 
pedig béke-drjaf még ,nem kaptunk ezért 
viiszonit ja•n kott szeri,nf 
,;a s;zabsdság tudat ;a szükségességr ől" 
ami .megint csiaik sicc 
akár vajda jános koporsáköfele 
melyet .elém dobtak 
a Parancsok nedve 
az gjszakák sötétje 
a ifu,tó fl'нühegés•e 
a ipi'henő  meredt nyugalma 
fol•ob'rigqda dúsuló melle 
fogaüim épsége 
meg minden imás helyett 
amiiért mégiis valami sregény szegénynek 
néznek fitt engem 
de csupán eszfer iharagszi'k olykor 
mert keblei után 
kurvufó szavak melegében 
fürdetem tönype ,upijaliim 

ezek az újsághíre'k engem jjS feiháboríta,nak 

de a fogfájás most jobban kínoz mégis 

hétköznapi 
vers 

mlilk egész megnyúltaik 
a sok h'i•ábavaló makacs fogdosástól 
s .talán még a járványokat is 
azokkal szedem össze 
mlilkor i influenza  
és ba•nállis ünfe.koió 
egyformán fenyeget 
hogy meg  se  le•hefine fürödni ,már 
a nyilvános fürdő  enyhén Кlárszagú 
„hygien,e" medencéiben 
de azért visszakanyari  dim  
mert a fenébe is 
jobb ma sérvveszélyben 
hajszolini szerelmet 
mint egy biafrai vagy hanoi 
vagy pekingi vagy mit-tudom-melyük 
lelkesedésben kifor&t'anni agyvel őm 
esetleg huncut acéigolyák 
alagú tjait csendben vigyáz ,ni 
esetleg hajó'törésben cápavtadalira 
é'bredaroi 200 méterre tengersz nt alatt 
esetleg szívet cserélni 
ёseflеg kimenni ha .már vöröset jdlzetf 
a sarki szemafor 
vagy csaik úgy összedötnii 
mint debar mit most ,majd 
sz•ólidaritás•bál egy úij diinárral 
m is segítü k 
ajkár viietnarut 
akár 'agadnrt 
mert Vörös zás.іlákkal s vörös kereszttel 
lépünk .a megnemеsül ,és 
lexfi kova iba 
és ezert mondom néked 
hagy a has,me,nésröl 
kellene egyszer már h дsszú 
hosszan de hosszan edhossz сл ló hLosszú 
zárt verset írni 
mert a mindenféle muл ka;пefkühi 
és nyugdí'jnélkül,i és lalkásnélküli 
és szerelemnélkülii és haj- s •fognélküli 
és minden SATÖBBI s a T ВBl nélküli 
sok ember közöt,f 
ez felérhet mégis egy szno•h ikfnja,iva đ  
egy hős kfnja'ival egy rab kúnjaiival 
egy koldus kínjaival egy gnóm kínjaival 
egy leprás kinj;aiva đ  egy néma ,kfnjaiiva•I 
no meg a Tizenkét aipostiol összes kinjajival 
hogy jézust bele se keverjem 
ha már ,ki!szögezték 
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tudod imó.ri 
mi ez.ért úgyse ,kapunk dfjaá 
se a пobalét se tiszteletdíjat 
se szerelem- s•e borza,dálydfjat 
esetleg olykor ha ela,djuk 
ö:nmagunk петеđу  daraibját 
mondjuk agy olasznak 
mert a vat.ikáп  m.egkövete đ i 
feszülésaiиikef 
ат  ez  is  csak csalás 
mert ,nézd meg krisztusod 
mint a  nemzeti  bank sarkán ikiál,tó 
пу•omorék  koldus  ha ebkiáltija 
no- иos-fi- no-vos~ti- .nwvos-fichh:h 
úgy tekeredük béli és ugrik a рир  
lapockái közüil 
aztáп  meg ezek a; hint  6k 
ezek csaikugyan nem tetszhet nek 
itt  már senkinek 
merf.elsz•orult bennün гk a đвngés 
és fagjatnk bár nem lampionok 
иilá,gosságot akarnaik szúrni 
szép đámyak és telt kis meпyecskék 
szemei közё  
hol  befejeződik szé.nceruzák rajza 
die  csak hamu és .sár 
és sár és hamu 
és hamu 
öm6iik el a márványosu'ló meztelenek ,partján 
tehát :rudoikata,tđanul 
földöhtük iizmajinik 
š vájrtu гk .ki velönik csonfija гinkb "al 
hogy puskaporral és gyújfózsinórraf 
elfömjü•k a világ néaeit 
tehát indokotatlainsil. 
гászegü9ünk imündiig 
т  hogy gondolsz olyat 
másиk öltönyén  aludni  
mikor vasalásból árad itt a REND 
#eháf'hogy  gondolod  
no  mondd  
hogy gondolod mégis 

hintáról 
nézzük 

a 
lányokat 

maurits ferencnek  

e l venn i fiaital lányok sz ű ri adományát 
s utána mint ,j еhováФ  ostromló zsidók 
melledbe tépni 
hajaidba •tépini 
szemedbe •tépni 
agyadba tépni 
és .tépni és tépni 
mindent mindenen 
mégis leginkább hogy gondolod iazt 
hogy mindezek után 
fehér .mezölebe véss furcsa bogarakat 
mint s:zéfpattaп t férgeket 
egyhónapos szoba 
hónapos otromba 
hó.napos fiafaira 
és azt ,mondani rá 
ez én vagyok 
mert mégis az aoélpánf homlokodon 
a csavar •mely fuvolaszála;m 
és nemi szervü;nikbőil tekeredik kö,rénik 
és mégis az űrbe kiilеndült kéz 
mely mint valamiféle h ős 
belera,n;dit a t{sztaság!ba 
mrint csecsem ők szoktak fehér rongyaikba 
no mari mondd 
mondd csak miféle írfózat 
bujkál sz ű k nadrágod és osafos cipőd 
hasadékain 
és ,mi végre lomhulsz napjainkra 
mint madárki'oáka 
m,elyból egyformán estik 
jövő  és ürülék 
mert hisz tudod 
hogy legfeljebb •megadóztatnak 
mert így is sok felénk 
a ',káros parazita 
klik Кttalátunk m,indenféle örült dolgokat 
s agyunkból naponta heréljük eszményeinket 
kik mint eunuchok a hárem körül 
h.infáról nézzük a lányokat 
hogy ne ártsunk már nekik 

k'ielégüléssel 
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Húszéves koromban történt meg a misz-
tikus randevú , azóta egyik szentírásom a 
Bonnefoy-vers. Azóta verseinek vitriol-lel-
ke mélyen belém ette magát. Ő  az, aki 
mindennek jött, aki intellektualizmusunk-
ból kiszakíthatatlan . Ha Ő  nem volna, mi 
lenne •belőlünk , kérdezem riadtan; ho-
gyan lopnánk tüzet, hogyan törölnénk le 
arcunkról a tenger sós permetjét , hogyan 
töltenénk egy évadot a pokolban , és egy-
általán élhetnénk -e. Majd minden meta-
foránkban elfoglalja el őkelő  helyét, Ő  
maga is metafora: az i g a z i é l e t é, 0 
nagy alkotásé. 

0, vajon lesz-e méltó utóda vagy test-
vére , aki új Istent hoz, aki megmutatja 
a számok izgalmas látomását : a Szellem 
felé haladunk . Legyen ez a mély zengésű  
francia név zászló, saturnusi boldogan lo-
bogó, különösen nekünk magyaroknak, 
ám senuni'képp se engedjük meg, hogy 
ritka bátorságunk kategorikusából bál-
ványt faragjanak. Íme, a Költ ő , konfesz-
szionális szabad gondolkodásunk mumusa 
és Aphrodité szép anyánk hű  szerelmese, 
hiszünk benned , hiszünk benned... Nem 
a szeretet utáni áhítat hangja ez, attól 
sokkalta tdbb: a megrázó, de égi ragyo-
gású szellem alkímiája. Violaszínű  vagy 
narancssárga egünkre Ő  növesztett feke-
tén szabályos ágakat, s egyszerre magnó-
liaerdőben találtuk magunkat vagy épp 
a repedezett hegygerinc raffaellói és me-
diterrán píniája árnyékában . amely léleg•• 
zik, amelynek izgatott csillogásában oly 
közel erezzük magunkat a régóta isme -

retlen aranykorhoz . Milyen furcsa. A to-
talitásban ott a feny őillat és a gyanta 
borostyánköve. 

Yves Bonnefoy poétikájának hevenyé-
szett beosztása megfelel egy ragyogó dio-
nüszoszi táj kórusának és az impasszibi-
litás antikórusa viszonyának , úgyhogy a 
feleselő  ingadozás e szenvedélyes órájá-
ban az árnyék is szint kap . Talán a szí- 

nek Bonnefoy által feltalált kimiai tit-
káról van szó. 

Aphrodité jelent meg: a bokrok mo-
zogni kezdtek , sűrűjükből régi szolgálói, 
a КΡorák lejtettek felé, kentaurok vágtat-
tak le a domboldalon , a hegyekből nim-
fák és dévaj szatírok jöttek elő, magukkai 
hozva az emlők, mezők illatát ... zene, 
kacagás hallatszott az egész földön, a for-
rások reszket ő  vizéből .pedig karcsú najá-
dok emelték fel íriszkoszorús fejüket. 
Nagyon könnyen azt ,hihetjük , hogy a Dél 
festett képe elevenedik meg olyan for-
mában, mint ahogy Desiree látta az ab-
lakkeretbe foglalt vakító kék tengert. 
Helyzetünk , mivel objektivizált, nincs a 
konvencionális kontinens mintájára te-
remtve: más hegy- és vízrajzú tájakon 
lebegünk könnyű  járásunkkal , megszeret-
jük az ismeretlen geológiai képz ődmények 
csendes izzását ; más légköri nyomás alatt 
tetszik az idegen állatfajta kig őzölgése. 
Bonnefoy felfedezése valájálban egy pille 
air erfunden Tschóntwaari , azzal a kitörő  
lelkesedéssel számol be  róla, amellyel 
Csontváry is farkasszemet nézhetett, ami-
kor a Нollósynak szóló sürgönyt lakoni-
kusan fogalmazta. 

A napút színeinek világító fpkozata új 
térfogatba tolja át a jelentéseket. 

Ez a költői ihlet és energia problémáj а . 
Bonnefoy nőies irracionalitású zsenije ab-
ból az egyszerűnek látszó tényb ől fakad, 
hogy szérinte művészi energia is létezik. 
Mint minden művésznek , neki is igaza 
van: az emberi lélék rejtett mélyéb ől fel-
tör egy addig elfojtott hajlandóság, és. 
megsűrűsödik . Az objektív korrelátum 
most már minden címkézés vagy küls ő  
árasztás , felduzzasztás nélkül a diadal-
mas csak azért is lehet . Egyedül a dia-
dalmas csak azért is! 

A fény megsűrűsödött — . a színjáték 
megmerevedett a napsütésben . A levegő-
távlatnak ez a perspektívája is túlszár-
nyalta a világot.  

raffai ferenc 

levél 
és 
a 
forrás 
poétája, 
de inkább 
a 
forrásé: 
hohneloy 

Néhéz lenne nem elképzelni azt a föld-
rajzi-fiziológiai közeget, amely Bonnefoy 
múzsájának tбbbé-kevésbé állandó lakhe-
lye, ,bázisa . Nyelvünk (élettani értelem-
ben) kutyáéhoz hasonlóan lóg, a b őr pó-
rusai egyszerre megnyílnak , lihegés: an-
tilopcipőnk gumitalpának szép negatívja 
már az aszfaltba présel ődött. 

Lehet, hogy elsősorban az illatra rea-
gálunk, a szatírok által hozott illatra, ám 
a költő  azért költő , hogy két sor közt 
haladjon és sejtessen , hogy atmoszférát 
teremtsen , tüzet lopjon . Kiérezni a vers-
zenét (O, azt mondja, đt mindig meglépi 
Bach muzsikája , még ha századszor vagy 
ezredszer hallja is , katarzist idéz el ő  
benne. Különös módon az E-dúr hegedű -
verseny hallatára mindig megtalálja az 
élet értelmét , azt hiszi, érdemes volt szü-
letnie, s e szent pшanatokban felszakad 
nyugodt lelkéből a tiszta, hűvös tüdővel 
történő  líhegés.) 

Bonnefoy a legállhatatosabban objekti-
vizálók közül való, ezért is használ egy-
szerű  képzeteket ; csak a (bonyolult illatok 
objektivizációjára utalhatónk , amely va-
lószínűtlenül a szavak zenei szimbólunnára 
emlékeztet. 

A zene a szavak fedezetéb ől , a féltve 
őrzött szűzies arkhimédészi pont mozgá-
sából származik . Nem téveszthet meg ben- 
nünket az első  személyű  előadásmód sem: 
nem a bonyolult harisnyatartót oldó egyé-
né a vers, hanem a lia гisnyatartó bonyo-
lultságáé . Csak egy túl komplikált ember 
tud ily megható egyszer űséggel szólni. 
Nem a szerelemről rebeg a költő  „örök- 
szép melódiákat ", hanem az alkalom be-
szél önmagáért , a szerelem a szerelemért, 
a bonyolultság a bonyolultságért. Ez a 
költészet objektívnak ígérkezik (azért 
mondhatjuk , hogy ígérkezik , mert Bon-
nefoy aránylag még kevés verseskötetet 
publikált és még kevesebb alkotását is-
merjük. Igy látszik, költészetét az elmé-
leti írások sikeresen szolgálják , a túlha- 
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ladás egyik тnóddja nála az intenpretá с iб . 
Például idézhetők a Rimbaud-életműhöz 
fűzött nagyszerű  ,fejtegetések sorozatai, 
amelyek a modern költészet esztétikájának 
is ritka dokumentumai — Rimbaud par 
lui-mime), s máris az! 
Ёѕ  filozofikus. 
Aki nem hiszi el vagy kételkedik a 

műalkotás egyfajta filozófiai fert őzöttsé-
gében, hogy az esztétikum szövetébe bizo-
nyos mennyiségű  filozófia is szövődik, az 
gyógyulásképp feltétlenül Bonnefoy-t ol-
vassa! Majd betegségének súlyosabb sza-
kasza után a gyógyulásnak abban a hosz-
szabb ideig tartó állapotában alkalma lesz 
tapasztalnia azt, mi is valójában az igazi 
költészet , és milyen megnyilvánulási for-
mái vannak a filozófiahoz való esztétikai 
közeledésnek , pozitívnak és negatívnak 
egyaránt . Ha most azt mondom , egyfajta 
mindennek jöttem élmény kriti-
kai kezeléséről van szó , talán a nevetsé-
gességgel dacolok. -Nem akarok a meg-
hökkentés mákonyával altatni, a Nap fia 
sem használ már hasist , s különben is 
ezt az élvezetet úton-útfélen , akarva-aka-
ratlanul félreértik és 'ügyesen -ügyetlenüi 
félre is magyarázzák . Bonnefoy érdekes 
mádon azért lesz filozófiai költ ő, mert 
objektív , másrészt azért van objektív 
szimbolika, mert filozofikus. Ez a fajta 
érték szerves része a szűkebib értelemben, 
verbálisan felfogott vers organizmusának, 
mintegy felerősíti és megsokszorozza en-
nek atomizmusát : a verssor ekгбnján lát-
hatóvá, érzekeLhet ővé teszi a valószínűt-
len antik napsütést, a sűrűsödés miszti-
kus folyamatát. 
A sokat emlegetett vereség, helyesebben 

vereségek realizálása ez. Vereségeinket, 
nincs mit várni , be kell ismerni, nincs 
mese. 

A bölcseleti „rendszer" különösen az 
olvasó megőrzéséért képzelhet ő  el. Kitűnő  
reklámként és útjelz őként szolgál az is-
meretlen birodalom közlekedési viszonyai 
közt eligazodni akaró vándornak , de csak 
a civilizáció vándoгának könnyítve meg 
a tájékozódást. És a vándor körülbelül 
most ér el az úgynevezett totalitás -•prob-
lémához! Az a filozófiai angazs бltság (ami 
a szavak jelentésösztönének felszabadító 
technikája ), ami giccses és divatos táv-
latot merevíthetne , a versek fölé, valójaban 
a tudatos költő  tiszta munkája — vidé-
künkön esztétikai sorrendben még Tolnai 
Ottó a legbonnefoy -sabb jelenség, aki 
„csinálja a verset" és a szó legmélyebb 
értelmében akar esztétikai kultúrát meg-
honosítani. 

A műalkotás totalitás -képletének a ki-
dolgozása szüntelenül folyik. Ez a fajina 
totalitás ingadozást képvisel , ingadozást 
az absztrakció és az automatizmus kö-
zött. (Ha jól emlékszem , Benes József fej-
tette ki egy önképzőköri összejövetel al-
kalmával, 1958-ban már határozottan ki-
mondta, hogy a l k o t n i kellene. 1958 
azóta misztikus számmá n őtte ki magát. 
ebben az évben Bonnefoy is adott ki 
verseskötetet ...) Bonnefoy , nem túl-
zás ezt mondani, kiborította „méltó-
ságából" az egész eddigi poétikát, leg-
alábbis a megvalósított új szemszögéb ől 
ilyennek látszik a kép , ő  az új költői 
alkat prototípusa. Éppúgy kikezdte és 
beszennyezte a konvencionális költészet-
tan -atmoszféráját , kezdve a legprimití-
vebb fogalmaktól a világkép összetettsé-
géig, mint ahogy nem tanúsított kímé-
letes magatartást a jelentéstannal szem-
ben sem . Csak az absztrakcióra elég hi-
vatkozni : az elvonatkoztatások variálása 
állapítja meg a költői szótár terjedelmét. 

Milyen világot cserél fel Bonnefoy, mi-
lyen világot hagy el mindinkább? 
Nevetséges és paradox is kissé az ilyen 

kérdés, mert a költő  intellektuális világot 
negál költészetével , körülbelül azt a köze-
get, amely az igazi életet takarja el el ő-
lünk. 

S mi takarja el előlünk az igazi életet? 
E kérdés megválaszolásában mindinkább 

hódít az az elképzelés , hogy az intellektus 
okozza a legmélyebb emberi tragédiákat, az  

úgynevezett élelmes emberek karrierista 
világa és demagógiája , valamint a hasz-
nossági elv általában . Metafizikusan is 
meghatározhatjuk ugyanezt a prablémát: 
az élet ellentétben van a dolgok önmagá-
val való azonosulásával . Hogyan is mond-
ta Rameau unokaöccse? 

A fő  dolog az, hogy én legyek én, ön 
pedig ön. 

Ebben a mondatban az igazi élet csí-
rája bújt meg, intim forrása buzog itt 
fel a költő inek , s azt hiszem , egészen más 
akusztikája van ezek után a következ ő  
megállapításnak: Yves Bonnefoy költésze-
tének centrális problémája a s z em i-
1 y e s név m á s. Nem kell csodálkozni 
azon, ha Bonnefoy a szabad versnek külön-
leges formáját képezi ki a névmásrend-
szer alapján , és azon sem , ha a határo-
zatlan névmás kedvenc költ ői kifejező-
eszköze lesz . A határozatlan névmás as-
zal, hogy névmás , már egy pillanatra 
megszületett valami, de azzal, hagy hatá-
rozatlan : bizonyos értelemben csak tisza-
virág-életet élt. Az igazi élet költ őileg, 
úgy látszik , a pallanatisagban tud mani-
fesztálódni. A költőnek ezt az elígérke-
zését talán Rimbaud élte át a legteljeseb-
ben: „Ismerd meg körutad — nincs si-
mább, vidámabb! Flóra, locska hab, ez a 
te családod!" A locska hab azóta is fel-
felcsillan (Bonnefoy-nál) mint forrás. A 
Rimbaud-hoz való szentimentalizmusa 
Bonnefoy egész költészetében kiütközik, 
például , amikor az Első  áldozások 8. ré-
szének , s különösen négy utolsó stгбfá-
jának a negatívját írja meg. 

E poétika királynője az Ismeretlen, ez 
hozza magával az ellopott tüzet. Arany-
szikra a tűzben , fény, ritmus is, s ugyan- 

akkor mint az elsüllyedt görög tökéletes-
ség metaforája. A boldogság állapota ez, 
amely csakis úgy jöhetett létre, hogy a 
költő  le tudta győzni lelkének öndögeit. 
Ha nem is tartós állapotként , de pillanat-
nyilag visszaáll az isteni rend: a lélek 
visszaszorítja birodalmába a kegyetlen 
szkepticizmust, ,ugyanakkor helyet csinál 
a létezés lehető  legnagyobb szabadságá-
nak. Ez a poétika az objektív költészet 
prolegomenáit vázolja föl , azzal a félre-
érthetetlen szenvedélyességgel , amely az 
igazi életet keresi. 

Igazi élet? 
Milyen szép két szó ez , ha megvan hoz-

zá a kellő  akusztika , ha a totális szere-
tet- és életnélküliség udvarában beszé-
lünk. Igazi élet. Ilyen nincs, ennek egyet-
len — legalábbis a költ ői gyakorlat sze-
rint igazolt — megvalósulási lehet ő-
sége a Vízió lenne. (Igen bajos és nehéz 
a Vízió jelentését önmagában , fogalmi 
durvaságokkal erőszakosan kiépíteni, bár 
annyit mindenféleképpen teljes bizony-
sággal le lehet szögezni, hogy .Vízió nincs 
absztrakt leíró nyelvtan nélkül.) A Vízió 
találkozás, rövid ideig tartó, ,paradox. 
Heves lázadás a racionális nyelv minden 
egyes megnyilvánulása ellen . t ј  gram-
matika kell. A nem-itt-lét, a távollét, a 
sötétségünkön kívül lev ő  világ írja most 
az abszurd lehetőségeket felszabadító 
nyelvtani rendszert . Az igazi élet valóјб -
ban mindent megkérdőjelez , a szavak je-
lentéskörét saját képére teremti, azaz sz ű-
kít, bővít, semlegesít, kiirt, szül. A távol-
lét abszolút. 
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Hogy egy irodalom nem zárkózhat ma-
gába, nem lehet szemellenz ős és nem for-
dulhat önelégült g őggel, arisztokratikus 
világfájdalommal a saját és kizárólago-
san csak irodalmi nyavalyái felé, azt ma 
már felesleges külön .bizonygatni. Azaz-
hogy mégsem. Mert bár köztudott tények-
ről van szó, közismert következteté 
sekről és irodalmi (de ugyanakkor nem-
csak irodalmi) tapasztalatokról, nap-
jainkban mégis megfigyelhető  egyfajta 
nyegle viszolygás mindattól, ami nem köl-
tészet, hanem valami nyersebb, konkré-
tabb, s így elvi, valamint gyakorlati síkon 
felelősségteljesebb jelenség irodalmunkban. 
Irodalmi tudatunkból kimosódni látszik az 
említett tapasztalatok . tanulsága, tudunk 
róla, de nem él bennünk, amolyan infor-
mációs anyaggá süllyed, melyről illik tud-
ni; de melynek lényegét és súlyát nem 
érezzük, sőt ha netalán mégis, ókkor el-
lentétes jelentőséggel. 

Tudjuk, hogy a vulgarizált marxista 
esztétika riasztotta vissza íróinkat a va-
lóságtól, az ún. szocialista realizmus, egy 
képtelen irodalompolitika taszította el 
irodalmunkat a konkrétumoktól (s te-
gyük hozzá, nem is siránkozunk ezen, sőt 
szerencsés mozzanatnak tartjuk ezt a lö-
kést, ebben látjuk irodalmunk egyik fej-
lődési vonalát, melyhez a rokon irodal-
mak nagy része — legalábbis hivatalosan 
— még nem jutott el), de .tisztában kell 
lennünk azzal is, hagy mindez nem ok a 
bezárkózásra, a tények és jelenségek min-
denáron való elirodalmasítására. Mert egy 
rossz irodalompolitikát egy kevé5bé rosz-
szal, zsákutcába vezet ővel negálni nem 
azonos a megoldással, a helyes irányelvek 
megtalálásával. >špp ezért foglalkoznunk 
kell irodalomközpontúságunkkal, mely 
nem a véletlen folytán merült fel, és nem-
csak az önkényes megfogalmazások és de-
terminálások eredménye. Azonban ezt 
semmi esetre sem tehetjük deklaratív 
módon, határozatokkal és javaslatókkal, 
mert semmi sem lehet annyira káros az 
irodalmat illetően, mint mikor napirendre 
tűzhető  és na irendről levehető  kérdés-
ként kezelik. Ez az irodalomhoz való vi-
szonyulás egyik legdurvább és legképte-
lenebb módja. 

Mi hát a megoldás, kérdezhetné most 
valaki, s mi tagadás, nem tudnák rá 
egyenesen és tömör szabatossággal vála-
szolni. Az ilyen válasz ugyanis egyfajta 
gyökeres meggyőződést és a tévedhetet-
lenség hitét feltételezi, márpedig jóma- 

gam — enyhén szólva = tartózkodom az 
ilyesmitől, hisz feltétel nélkül hinni sa-
ját elveinkben és következtetéseink he-
lyességében annyit jelent, mint kizárni a 
kétkedés, a vita, a szellemi áramlások és, 
végső  fokon, a termékeny irodalmi (és 
nemcsak irodalmi) létezés jogosultságát 
és lehetőségét. Szerintem viszont csak 
ilyen alapokra támaszkodhat egy kultúr-
élet és irodalom, csak ilyen légkörben 
lehet szükségességének a tudatában, csak 
így nyerhet igazolást létezésére, és csak 
igy védekezhet a nyavalygássá és medd ő  
mea oulpázássá vagy épp a vulgáris pro-
pagandaanyaggá süllyedése ellen. S ez az 
ok már sejteti a módszert is; nyitva kell 
hagyni a lehetőségeket. Nem szabványo-
sításra van szükségünk, hogy így és így, 
ilyen és ilyen elvek vértezetével kell egy 
irodalmat megteremteni és fenntartani, 
hanem mozgásra, létezésre az irodalmi 
tett értelmében. A felparcellázás és kije-
lölés a kritika dolga, tehát a kritikának 
van szüksége a formulákra és szabályok-
ra, de annak is úgy, hogy a meglev ő  iro-
dalmi anyagból következteti ki azokat. 
Mert eleve kétségbe vonom a kritika azon 
jogát, hogy kijelölheti és előre meghatá-
rozhatja az irodalom f ő  irányvonalait, mi- 
lyenségét, értékét és érteimét. 

Ebből következik aztán, hogy az alkotás 
minden formáját létjogosultnak tartom az 
irodalomban, s nem vonom kétségbe egy 
mű  irodalmiságát csak azért, mert eset-
leg nem klasszikus lírai megnyilatkozás. 
Sőt szükségesnek tartom a nyersebb, a 
költészeten inneni formák jelenlétét is 
irodalmunkban, mert csak így lehet tel-
jes, csak ezeken keresztül kapcsolódhat 
.valóságunkhoz közvetlenül is, csók 'igy 
érezheti és érzékeltetheti teljes súlyát. 
Ezért fölöttébb furcsa és káros jelenség-
nek minősítem azon törekvéseket, melyek 
egyes műfajok és közlési formák kikö-
zösítésére és lebecsülésére irányulnak 
csak azért, mert a szóban forgó m űvek 
nem eléggé „irodalmiak". Minő  •tévedés, 
hogy az irodalom azonos a költészettel, 
és csak annak területeire korlátozódik! 

De térjünk át inkább a konkrét műre, 
azaz műfajra, hisz az elvont elmélkedés 
csak filozófia marad, amennyiben hiány-
zik mellőle a tárgyi valóság. Márpedig 
nehezen hihető, hogy az irodalom és az 
irodalomkritika elsodleges célja egyfajta 
filozófia kialakítása, inkább egzisztenci-
ánk felbontására,megérteni akarására és 
megmutatására szavaznék.  

önura 
gunk 
ról 
egy 

('faj  
ürü 
gyén 

Bár (tudva, hogy ,még ez évben meg-
jelenik) korainak látszik Bosnyák István 
naplójáról, a Laskói estékről írni, nem 
hagyhatók szó nélkül, ha nem is a mű  
és annak problémái, a körötte észlel'het đ  
örvénylések. Mégpedig két okból: 1. hogy 
szennbenézzűnk végre előítéleteinkkel, me-
lyekkel a nem 'kizárólagosan irodalmi mű-
veket fogadjuk és 2. hogy komolyan fog-
lalkozzunk az irodalmi pletykával, mely 
az irodalmi kritikát helyettesíti köreink-
ben. 

Szóljunk talán a műfajról előbb. 
Naiv, •de  nagyon is jellemző  módon —

s épp Bosnyák naplójával kapcsolatban 
tettek fel egy kérdést a közelmúltban 

az Ifjúsági Tribünön: Miért nem lett 
regény a Laskói esték, azaz miért nem 
irodalmibb formában közölte a szerz đ  
mondanivalóját? 

Hát álljunk meg, kérem. Mert bár- 
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mennyire laikusnak (tehát jó szokás sze-
rint érdektelennek) tetszik is a kérdés, 
érdemes rajta elidőzni. Hogy kerülhetett 
sor e kérdés feltevésére, milyen szemlé-
let alapjan sziilet'hetett meg a kérdez ő-
ben, egyáltalán mely irodalmi áramlatok 
és felfogások hatására alakulhatott ki egy 
irodalmibb formát szamon kér ő  szemlé-
let? Magyarán, mennyiben és mivel :járul-
tunk hozzá mi magunk is ahhoz, hogy 
egyáltalán felmerülhet egy ilyen kérdés 
az olvasóban? 

Elđször is, mit takar az irodalmibbb fo-
galma, mi rejlik egy ilyen igény mögött? 
Az irodalmi műfajok rangsorolása vagy 
az irodalmi igénnyel, de a nem klasszikus 
Irodalmi formában megírt mondanivaló 
esztétikai lebecsülése? Esetleg a napló és 
a valloхnás irodalmiságának (amin az iro-
dalomhoz való kötöttségét, azaz az iro-
dalom világába és légkörébe való tarto-
zását értem) kéts•égbe vonása? Egy m űfaj 
degradálása, publicisztikába taszítása? És 
ezzel szemben az irodalom sz űziesítése, 
felsđ  régiókba emelése, fellebbezhetetlen 
zsenialitása? Alighanem mindez, ha nem 
is így külön-külön és tudatosodva, de egy 
alapmagatartás és viszonyulás eredménye-
ként ösztönösen, együttvéve. s ha így van, 
akkor tovább kell lépnünk újabb kérdé-
sek felé. Mert egyáltalán milyen jogon 
vonunk ilyen éles határt az egyes m ű-
fajok között, miféle esztétika az, mely 
lehetővé .teszi a nagyképűsködő  szamár-
létra beilleszkedését az irodalomba, mi-
lyen irodalom az, melyben műfajok és 
nem művek szerint mérik az alkotót? 
Nem emlékeztet-e bennünket ez a jelen-
ség egy beteges, öncélú hiúságra, az iro-
daimat művelők önfelemelésére — dédel-
getésére? Nem adunk-e ezzel egy feles-
leges és káros többletet az irodalmi te-
vékenységhez? s ha igen, miért van szük-
ségünk erre a többletre, mi az, ami a 
költészet magasabb rendűségét kívánja 
tőlünk? Vagy már a tettekben és a gesz-
tusokban nem is akadhatunk lírai indí-
tékokra , .azaz a líra már nem tett és 
nem is gesztus, csak fennkölt, csak kü-
lönleges. csak kiváltságos, csak fenome-
nális? >s ha csakugyan ilyen, hát miért 
van egyáltalán szükségünk költészetre és 
irodalomra? 

Félreértés ne •essék, nem akarom a va-
lóság „visszatükrözését" követelni, csak 
félek, ha így folytatjuk, kivész látókö-
rünkből az alap, amin élünk, amiből ki-
nőttünk. А  költészetet sem akarom meg- 

fosztani líTaiságatál, csak fel szeretném 
hívni a figyelmet, hogy önmagában mint 
csak költészet nem tartalom is egyúttal. 
Végül azt sem akarom, hogy a naplót és 
a vallomást mint költészetet tiszteljük. 
De igenis a költészet maradjon költészet 
és a napló maradjon napló, és mindkett ő  
legyen egy irodalmi világ és légkör szer-
ves tartozéka, hogy ne érezzük azt a 
hiányt, amit a kérdező  érezhetett, mikor 
az irodaimibb formát kérte számon. Sza-
baduljunk meg azon tкvhittől, .hogy csak 
a regény és a vers, az esszé és a no-
vella méltó kifejezési forma, s vegyük 
végre tudomásul (de ne csak elméletben), 
hogy ha egy költemény értékes, akkor 
nem azzal és nemcsak azért az, mert köl-
temény, hisz hány verscsinálmánnyal ta-
lálkozhatunk az irodalom történetében. Ne 
vitassuk el egy napló, egy vallomás, egy 
szociográfia, egy útirajz, egy-egy színes 
írás létjogosultságát irodalmunkban, mind-
egyiket mérjük önmagában s a műfaj 
egészén belül, hagyjuk meg a kifejezési 
és megnyilvánulási lehetőségeket, ne sze-
gényítsük magunkat azzal, hogy feltéte-
lezett abszolút értékeket igyekszünk fel-
állítani, mert félő, hogy végül nem lesz 
mivel mérni az értékeket. 

És most lássuk, miben nyilvánul meg a 
hatás, mely kialakítja az idézett kérde-
zőéhez hasonló szemléleteket, mib ől te-
vődik össze irodalomszemléletünk s az e 
szemléleten alapuló kritika, mely befo-
lyásolhatja és befolyásolja is az irodalmi 
közvéleményt. 

Ismeretes az irodalomkritika hiánya, 
rendszertelensége. sokat is foglalkozunk 
ezzel a kérdéssel, s mindig ugyanazon 
következtetésre -jutunk, hogy nincs kriti-
kánk, egy-két recenzión kívül nem be-
szélhetünk az élő  irodalmát követ ő  kri-
tika létezéséről. siránkozunk is emiatt épp 
eleget, ám most nem err ől akarok szólni, 
hanem, hogy furcsamód, már-már va-
rázslatosan ennek a nem létez ő  kritikának 
egyfajta hatása érezhet ő  irodalmunkban. 
Megfejthetetlennek tűnő, csodaszámba 
menő  .jelenség.Am csak látszatra az, mert 
nézzünk csak körül, egykönnyen rábuk-
kanunk a magyarázatra. Igaz, hogy nincs 
valamirevaló kritikánk, de ezzel szemben 
létezik egy túlfejlett, szerteágazó, min-
dent .átfogó irodalmi pletykánk, mely 
mindenhol jelen van, ahol irodalomról 
szó esik: És ez a pletyka mintegy helyet-
tesíti — jegyezzük meg, nagyon el őnyös 
és fölöttébb kényelmes módon — a kri- 

tikát. Mert ugyan ki vállal felel ősséget 
érte, és kinek jutna eszébe komolyságot. 
körültekintést, elmélyülést, alaposságot, 
végsđ  soron, hitelességet követelni a plety-
katál? •.senkinek, hisz nevetséges is volna. 
Mondanom sem kell, ezt ki is használjuk 
a maximumig. Pletykázunk úton-útfélen, 
mindenhol és mindenről, úgyhogy állan-
dóan születđben van egy-egy irodalmi le-
genda, melyet ugyan nem veszünk komo-
lyan, de felkarólunk és ápolunk. Igy ter-
jed aztán a fertőzés, és így alakulnak 
ki klubasztaloknál a vélemények is err ől 
vagy arról a jelenségről anélkül, hogy je-
lentkezne a jelenségek teljes és mélyre-
ható ismeretének igénye. Igy alakul a 
közvélemény 'is. 

Azonban ez csak az egyik eltorzulási 
folyamat. Ehhez kapcsolódik a másik kór-
tünet, mely itt-ott jelentkezett is már, a 
pletykára támaszkodó és épül ő  irodalmi 
kritika. Mindennek a tetőpontja .pedig az 
a természetesség, mellyel elolvassuk és 
esetleg el is fogadjuk ezeket a pletyka-
кritika-micsodákat. Csak azon csodálko-
zunk el igy-egy pillanatra, ugyancsak ter-
mészetes megütközéssel, ha mondjuk az 
Ifjúsági Tribünön a naplótól irodalmibb for-
mát követelnék egyes olvas őink. Honnan 
ez a mérhetetlen tájékozatlanság? — kér-
dezzük olyankor egymástól, miközben a 
lépcsőházban elmesélünk még egy-két fel-
színes, de irodalmi vonatkozású pletykát. 
Mert kell az is, valamikor véleményt 
mondani a dolgokról. 

Nem, nem a pletyka mint amorális je-
lenség ellen tiltakozom, mert céltalannak 
tartom a fellengzős, 'de üres moralizálást, 
azon kívül szükségét sem érzem, hanem 
a tény ellen, hogy helyettesíteni tudjuk 
és merjük a kritikát az igénytelen tere-
ferékkel, hogy kritikánk nem lévén, a 
pletyka a kritika szerepében tetszeleg és 
igénytelenségével, felszínességével fert őzi 
és torzítja irodalmunkat. Azon töprengek, 
hógy meddig fogunk még eljutni a pu-
hány "kényelmességben, és mi vár azokra, 
akik esetleg egyszer majd megkísérlik 
számon kérni a felelősségtudatot, az írott 
szóban levő  felelősségtudat hiányát. De ez 
távolinak és valószer űtlennek tűnő  kér-
dés. Vessünk fel inkább egy másikat: mi-
ért is hiányzik irodalmunkból a kritika? 
Vagy hagyjuk inkább ezt is, hisz fennáll 
a veszély, hogy vissza kell majd kanya-
rodnunk fenti témánkhoz. 

Inkább ne kérdezzünk semmit. 
Ugyebár. 
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Már elöljáróban hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a jugoszláviai magyar költé-
szetről szólva, nem egy-egy költőnk mű-
vének hevenyészett kiértékelését , beska-
tulyázását kívánom adni, nem afféle 
rangsorolást , hanem e költészet nagyon is 
kézzelfogható szegénységére, archaikussá-
gára, modorosságára , periférikus jellegére 
összpontosítanám figyelmem, illetve e lé-
nyegbevágó tulajdonságok okainak feltá-
rására. 

Hogy megérthessük líránk áldatlan hely-
zetét , mindenképpen vissza kell pillanta- 
funk a felszabadulás .utáni néhány évr е , 
melyet általában a traktoros versek kor-
szakának szoktunk nevezni. A szavalásra 
kiválóan alkalmas, hurráoptimizmustól 
túlcsorduló zengedelmek a divatosak ek-
kor, pontosabban a kor követeli meg őket. 
Az elemi iskolai olvasókönyvektől a nép-
naptárakig , mindenhova ez a hazug, esz-
közzé nyonmorított „költészet" nyomult be, 
tagbaszakadt , örömtől sugárzó munkások 
portréinak társaságában , mintegy az élet 
diadalát jelezve a háborús esztend ők 
után , de egyúttal a költészet halálát is. 
Ez a fajta verselés az élet elképeszt ően 
könnyed szimplifikálásával azt sugallta, 
hogy a világteremtés voltaképp •befejez ő-
dött, semmi másra nincs immár szükség, 
csak szorgos kezekre, s a földi paradi-
csom máris valósággá válik ; kilúgozta, 
illetve csak szerette volna kilúgozni az 
emberből az individuális magatartás csí-
ráját is, az élet egyéni átélése és meg-
élése helyett a nyájéletre ösztönzött, s a 
maga módján és erejéb ől valójában ke-
rékkötőjévé vált minden fejlődésnek. Ta-
szító ereje oly nagy volt , hogy a néhány 
esztendővel később jelentkező  fiatal köl-
tőnemzedék száznyolcvan fokban fordult 
el mindattól, ami társadalmi valósagunk 
egészének kérdéseit illette volna, s m ű-
helyükben egy költőibb költészet meg-
teremtésén fáradozva , szigetet választot-
tak maguknak, melynek megéneklése nem 
ütközött külső  akadályokba. 

Nehéz lenne eldönteni , vajon ha ma 
indulhatnának , meddig jutnának el, mi-
lyen irányt venne költészetük. Annyi 
azonban biztosra vehet ő, hogy nemcsak 
világszemléletük , életérzésük diktálta ne-
kik a szigetválasztást , hanem az akkori 
helyzet is . Szinte elképzelhetetlen, hogy 
abban a korban valaki új baloldaliságról 
vagy a szocializmus eszméinek megfáradt 
hőseiről , forradalmunk zökkenőiről be-
~zélhetett volna. Szigorú kor volt az, 
mert gyengébbek voltunk. 

Maradt a sziget. A se hideg , se meleg 
sziget, melynek föltűnése agyongyötört 
líránk láthatárán , megkönnyebbülést, fel-
frissülést hozott. Végre újra téma lehe-
tett a szerelem , mélázó, bús versek szü-
lethettek: elkövetkezett a cseng ő-bongó 
rímek ; a szép szavak költészete, mely 
vitathatatlanul több volt a csákánycsat-
togás, a húszmillió kalapács jelent ma-
gasztaló kórusműveinél . đsszetettebb köt- 
tői, emberi magatartást hozott. 

A bökkenő  abban van, hagy ezt a más-
fajta költészetet úgyszólván fenntartás 
nélkül fogadta a kortársi „kritika" s a 
múzsák feltámadását ünnepelve megfeled-
kezett fő  feladatáról, arról tudniillik, hogy 
kijelölje e poézis 'helyét, rámutasson ér-
tékeinek viszonylagosságára . Pedig szám-
talan esetben kimutathatta volna a Ju-
hász Gyula-, Tóth Árpád-, Kosztolányi-
stb. reminiszcenciákat , s ugyanakkor vi-
szonyíthatta volna e nagy magyar költ ő-
ket is az európai költészetekhez , aminek 
során napnál világosabban megmutatko-
zott - volna, hogy újjászülető  költészetünk 
nemegyszer megénekelt motívumok sze-
rény újramondása csupán , méghozzá több 
évtizedes késéssel. A kritika erre nem 
vállalkozott , nem vállalkozhatott , hisz va-
lójában nem is volt kritikánk . Ne bánt-
suk egymást , gondolták jólnevelt íróink, 
s amint csak lehetett babérkoszorúval 
illették egymás fejét. 

Ugyanakkor olvasóközönségünk sem volt, 
ma sincs, s költőink rendkívül kedve-
zőtlen helyzetbe jutottak. Munkájuk ér- 

tékét egyedül a baráti vállveregetések 
alapján mérhették, s mivel abban nem 
volt hiány, azt hihették, és hitték is, hogy 
mindössze művük kiteljesítése van hátra, 
ám magatartásukkal , a szigettel nincs baj. 

Egyikü$nél így alakult ki fokozatosan a 
Bácska-mítosz (a visszahúzó táj, az em-
lékezés, a szelíd elődök stb. motívumai-
val), másikuknál pedig a forma (a szeg 
szavak, rímek , asszonáncok , trópusok és 
egyéb költői kellékek) kultusza , hogy csönd 
helyett verssel bástyázza kö гi l magát. 

Ma már nyilvánvaló, hogy költészetük 
elvesztette a mindenkori jó költészetek 
egyik fontos dimenzióját : nem lélegzett 
együtt a korral . Természetesen nem arra 
gondolok itt, hogy a társadalmi történé-
sekre és általában a világ történéseire, 
jelenségeire konkrétan kellett volna ,rea-
gálniuk . Nem azt hiányolhatjuk , hogy nem 
írtak ódát a szabadságukért harcoló al-
zsíri partizánokhoz , hogy a „világűr meg-
nódítóit" nem rajongták körül — ilyesmi-
ből importáltunk épp eleget —, sőt még 
csak azt sem tarthatjuk dönt őnek, hogy 
a társadalmunk ellentmondásaiból fakad ć  
szorongás sem kapott hangot verseikben. 
Mindennél lényegesebb lett volna, ha a 
világ abszurditása élményükké válik, hi-
szen ez az élmény egyensúlybontó , kizök-
kentő, a kifulladásig ellenállásra és szem-
beszegülésre ösztönz ő  — kővetkezésképp 
igazán releváns mű  nélküle korunkban 
nem is születhetik. 

Költőink azonban , az inercia törvényе  
szerint, megmaradtak megkezdett pályá-
jukon, s nem vették észre, hogy költésze-
tük, mely kezdetben fontos szerepet töl-
tött be, egyre többször mellékvágányon 
zakatol . Már a Vajdaságban is jelei mu-
tatkoztak egy új szellemi klímának, ami-
kor ők még mindig a szigetet ostromolták. 
Egyikük „szavaim bíborló bogyóit" kezdte 
vigyázni, már-már tragikomikus megszál-
lottsággal, s Anyámnak mosolya, kenyérjó 
Topolya-szerű  strófákban énekelt továbbra 
is, másikuk formakutatása eredményekép-
pen szonettkoszorút tett az asztalunkra. 

Mivel ellenpólusuk még nem alakult ki, 
ez a kiégett költészet kedvez ő  feltételeket 
teremtett az ún. ibolyaszín ű  verselés el-
burjánzásához , divattá növéséhez. Nem 
véletlen, hogy a deklaratív magány és 
jóság költészete épp ebben az időben, a 
hatvanas évek elején, elárasztotta irodal-
munkat. 

A sápadt idillnek a Symposion köré 
csoportosult fiatalok költészete vetett vé-
get. Ez a költészet, viszonylag rövid idő  
alatt, teljes mértékben semlegesítette a 
vajdaságiasságot , s az olyan berobbanó 
versekkel , mint amilyen a Doreen 2. vagy 
a Kontrapunkt volt annak idején, illetve 
újabban a Száz panasz legjobb darabjai, 
a Balaton vagy Az élet az a német város 
— egyszersmind bebizonyította , hogy nem 
a csönd helyett vers, hanem csakis a tett 
helyett vers az egyedüli járható út, csak 
az menthet meg a gyors elpangástól. Mert 
a Symposion költői nem akarnak költ ők 
lenni, .de paradox módon a többi között 
épp e tulajdonságuk folytán legjobb köl-
tőink. 

Végezetül szeretnék még valamit érin-
teni. A symposion-nemzedék költ ői bizo-
nyos mértékben a 15-20 év el őtti hely-
zetben vannak. Költészetünk élvonalába 
kerültek , s az a csöppet sem könnyű  fel-
adat hárult rájuk, hogy élen fussanak, 
„húzzák" a többit, akár a hosszú távú 
futóversenyen az iramot diktáló atléta. 
Noha a hasonlat sántít, tovább folytat-
nám: a futót a néz ősereg lelkes ovációja 
kíséri, a Vajdaságban él ő  költő  viszont 
éjszakában rohan, és mindig csak befelé, 
a tusfekete csöndbe, a világosodás remé-
nye nélkül. Nincs rezonancia. Ha meg-
fárad , föléli magát a visszhangtalanság-
ban, nincs , aki frissítő  vízzel locsolná. 
Legfeljebb be-bekiáltanak neki innen-on-
nan az útszélről, hogy jó úton halad, s ez 
minden. 

Világosabban : a Symposion-nemzedék 
költőinek sincs komplett kritikusa vagy 
kritikusai . Verseikről , magatartásukról je-
lentek meg már ugyan fontos résztanul-
mányok, de költészetük egésze mindmáig 
homályban maradt. A Slangsúly minden-
kor lebecsülhetetlen 'eredményeiken volt, 
de költői világuk hiányosságairól alig esett 
szó. Nem mintha e 3-4 költ őt attól kel-
lene féltenünk, hogy a mindent számba 
vevő, szuvexénül ' ítélő  kritika hiányában 
szintén rögeszmékbe gabalyodnak , s holmi 
mítoszok taposómalmában cammogják le 
költészetük jövőjét. Nem erről van szó. 
Kétségtelen azonban, hogy ha kritikánk 
következetesen a soha-meg-nem -elégedés 
kiindulópontjáról közelítené meg az ő  mű-
viiket is , a légüres tér érzete megsz űnne 
bennük, legalábbis részben , költészetük 
pedig elnyerné valódi dimenzióit, meg-
határozottá válna. Ma még csak azt tud-
ják és érzik , .hogy fölébe nőttek a vajda-
sági pornak, s e tudat sok mindenre 
kötelező  terhével kutatják a kifejezés új 
lehetőségeit . Hiszem azonban, hogy a 
Symposion-mozgalomban előbb-utóbb sor 
kerül a termékeny belső  vitára, mert ez 
a mozgalom nem szellemi egyenruhások, 
hanem hasonló világnézetű , szenzibilitású 
emberek csoportosulása és mert épp e 
mozgalom mutatta föl a jugoszláviai ma-
gyar irodalomban elsőként a baráti és 
egyéb kötelékeket sutba vágó , nyílt gon-
dolati konfrontáció csíráját és lehetőségét, 
mégpedig abból az alapvetően fontos fel-
ismerésből kifolyólag , hogy a mozgalom 
nem a fogyatékosságok elleplezésével tart-
ható fenn , hanem épp kibeszélésükkel, 
megnevezésükkel . Csupán így múlhatjuk 
felül ömnagunkat , s teremthetünk költé-
szetünknek , és persze nemcsak annak, 
olyan táptalajt , melyből más forrásók 
mellett, de semmiképp utolsó sorban, él-
tető  nedveket szívhat magába. 

A jugoszláviai magyar költészet , azt hi-
szem, valójában most van csak szület őben. 
Amit eddig adott e táj , fel-felcsillanó jó 
versek kivételével, mind-mind elvetélt kí-
ѕérlet, zsákútcába torkollott nekifutások 
sora, s előbb-útább elnyeli az idđ  —még 
ez a lassú , lomha vajdasági idő  is. 
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tulajdonképpen nem új probléma, nem 
mai probléma, viszont ma — új formában 
jelentkezik. Réges-régen, diákkorom ős-
történeti korszakában, volt a házi, családi, 
környezeti nevelés életszagú kétnyelv ű-
sége és ettől teljesen függetlenül — és 
távol állóan, nagyon is távol: az élett ől, 
otthontól, környezett ől — volt az iskola, 
a középiskola nyelvtanítási vaskalapos-
sága. 

A gimnázium, a klasszikus gimnázium 
a külpolitika és belpolitika követelményei-
nek tett eleget, amikor 1. a német nyel-
vet tanította — az els ő  világháború előtti 
és alatti hármas szövetség és az osztrák—
magyar dualizmus válságának idején és 2. 
a latin és görög nyelvet, az ókori kul-
túra nyelveit tanította az osztálytársada-
lom (és minden rabszolgarendszer) vál-
ságának, e válság első  megjelenési for-
májának idején. Mindezt pedig olyan 
grammatikális módon, hogy soha senki 
ebben a gimnáziumban ezeket a nyelve-
ket tökéletesen el nem sajátította. Jó-
magam folyékonyan olvastam Horatiust, 
Tacitust, a bőbeszédű  Cicerót, a tömör, 
szűkszavú Caesart, s őt Homéroszt de 
nem tudtam megkérdezni barátomtól, sem 
latinul, sem görögül: „Hány óra van? 
Mikor csengetnek már „ki"? !" 

Viszont a családi, életszagú nevelés —
tiszta magyar vagy tiszta német vidéken 

megteremtette a cseregyerek-intéz-
ményt, s ezt követve a magyar szül ő  né-
met faluba, városba küldte gyermekét, 
hadd fogják ott német szóra, míg maga 
ez időre házába fogadta a német gyerme-
ket, hogy az a magyar nyelvet sajátítsa 
el játszva, észrevétlen az új környezet-
ben. 

Vajdaságban erre sem volt szükség. 
Szabadkán vagy Bánátban mindenki több 
nyelvet sajátított el játszi könnyedséggel, 
játszva, észrevétlen: a családi, a falu-
si környezetben, a város aszfaltján vagy 
játszóterén, a gyermek-társadalomban. 
Volt úgy, hogy a gyermek magyar szó-
val fordult magyar anyjához, szerb szó-
val, utána rögtön, szerb atyjához, és ezt 
sohasem tévesztette el, már pöttöm ko-
rában sem, s azt sem, hogy a „nyomáson" 
vagy a játszótéren gyerektársaival eset-
leg szlovák vagy román nyelven értesse 
meg magát. Ha azután összekerültek a 
Bánát népi tarkaságában mindezen né-
pek fiai, nagyon vigyáztak arra, feln őtt 
korukban is, hogy a szerb magyarul vá-
laszoljon a magyar — szerb nyelven fel-
tett — kérdésére, de azon nyomban román 
nyelven forduljon a románhoz — és vi-
szont —, mert ezt kívánta és így kívánta 
a bánáti udvariasság legf őbb alapszabá-
lya. 

Volt hát a természetesen és játszva el-
sajátított nyelvek közvetlen tanulási mód-
szere, és volt a középiskola grammatikális 
vasszigora, és a két módszer soha érint-
kezésbe nem jutott egymással még az is-
kola folyosóin sem. 

Ma a két módszert feltétlenül össze kell 
kapcsolni egymással, megszüntetve az élet 
meg a vaskalaposság abszolút antagoniz-
musát. 

Egy oly területi iskolában jártam a mi-
nap, melynek folyosóira felváltva magyar 
és szerb gyermekek osztályai nyíltak. A 
nagyszünetben feltettem — az igazgató-
nak, történelemtanárnak — a kérdést: 
lrintkeznek-e egymással a folyosón a 
szerb és magyar gyermekek, s ha igen, 
mely nyelven társalognak egymással leg-
inkább?! Magyarul vagy szerb nyelven 
cserélik-e ki inkább gondolataikat?! A 
válasz kissé meglepett: Mindkét nyelven, 
hol szerbül, hol magyarul. Mégis, a teljes 
igazság megköveteli, ezért hozzá is teszem, 
hogy a szerb gyermek gyakrabban és szí-
vesebben beszél magyarul a magyarral, 
mint a magyar gyermek szerbül a szerb 
gyermekhez fordulva. Viszont, és ezt sem 
szabad elhallgatni, az „órán", amikor a 
kétnyelvű  oktatás folyamán magyarul kell 
megszólalnia a szerb fiúnak, lánynak, szin-
te elnémulnak a kedves lurkók, míg a 
magyar gyermek éppen az „órán" igyek- 

lő rinc péter 

szik elsajátítani a szerb nyelv elemeit. Mi 
az oka e különös jelenségnek?! Akadnak 
szerb szülők, akik megtiltják gyermeke-
iknek a magyar nyelvű  „felelést". („Mi 
szükséged van rá? !") Ez a tilólom termé-
szetesen csupán az órára vonatkozik. Az 
udvaron, a folyosón azután a kisdiák, ta-
lán dacból is, talán tiltakozásképpen, ta-
1an „csak azért is", magyarul beszél, mint-
egy felszabadulva a csak tanteremre vo-
natkozó tilalom hatása alól. Mindezért a 
magyar diák a szerb tannyelvet néha 
egyoldalú kényszernek, kötelezettségnek 
érzi, s ezért ennek csak az órán veti alá 
magát, nem a szabad folyosón, udvaron 
is. Itt most ő  tiltakozik, dacol, s ennek 
jeléül — magyarul beszél. 

Ez a probléma maga is megoldásra vár. 
Ha azonban a meglátogatott iskola esete 
nem egyedülálló (s hiszem, hogy nem az), 
akkor ezt a problémát nem lehet csupán 
az iskola keretein belül megoldani. Van 
úgy, hogy egyes szülőket magukat is meg 
kell nevelni ahhoz, hogy megoldhassuk a 
gyermeknevelés problémáit. 

Ezzel kapcsolatban azonban felmerül 
még egy kérdés. Vannak, akik úgy érzik, 
hogy a kétnyelvű  oktatást nem is az elemi 
iskola első  osztályában, hanem az óvodá-
ban kell elkezdeni, hiszen, amint bizony-
gatják, a gyermek fogékonyabb, könnyeb-
ben sajátítja el az idegen nyelveket, mint 
a felnőtt vagy akár a serdülőkorú diák is. 
Bizonyára igazuk is van azoknak, akik a 
mondott tétel mellett kardoskodnak. Ha-
bár úgy érzem, szem el ől tévesztenek 
mégis egy másik szintén érvényes tételt: 
csak az sajátíthat el egy idegen nyelvet 
kellő  könnyedséggel és eredményesen (s 
Oly módon, hogy emellett anyanyelvét se 
felejtse el, mint annak számtalanszor va-
gyunk ma tanúi!), aki el őzőleg teljesen 
és tökéletesen elsajátította anyanyelvét 
mind szóban, mind írásban. 
A két érvényes tételt egyeztetve - a 

magam meggyőződésének leszűrése köz-
ben —, arra az eredményre jutottam, hogy 
az óvodában, de még az elemi iskola nyolc 
osztályában sem kellene bevezetni a köte- 

lező  és iskolás, nyelvtani módszer ű  nyely-
oktatást, a „másik nyelv" rendes, rendsze-
res tanítását. El kell azt halasztani a kö-
zépiskoláig, erre a „másodfokú" iskolára 
kell ezt a nagy munkát bízni, arra az isko-
lára, amelynek diákjai remélhet őleg kel-
lő  mértékben elsajátították már anya-
nyelvüket. Ebben a korban az emberi 
agy még mindig eléggé rugalmas, még 
mindig könnyen megtanulhat egy „máso-
dik” nyelvet. i;s addig?! Addig sajátít-
sa el a másik nyelv alapelemeit, szókin-
csét, mondatfűzését —úgy, ahogy ezt a 
bánáti gyermekek, a cseregyermekek tet-
ték — játszi könnyedséggel: a család kö-
rében, a játszótereken, az iskolaudvarban 
és folyosón. Jó előkészítő  iskola ez a rend-
szeres tanulás bevezetéseképpen. 

Újabban felmerült még egy kérdés is. 
Dilemma előtt állunk: tegyük-e kötelez ő-
vé a nemzetiségi iskolában (nem szeretem 
a szót, de nagyon felkaptuk, használom 
tehát, hogy könnyebben szót érthessünk) 
a szerb nyelv tanítását, vagy tegyük ezt 
(a demokrácia jelszava talán ezt követeli 
meg) választás tárgyává, fakultatív tan-
tárggyá, amelynek tanulását kinek-kinek 
hajlandóságára, hajlamára bíznánk. Azzal 
támasztják alá ezt a fakultatív elgondolást,. 
hogy ez az igazi demokrácia követelménye, 
mert senkit sem lehet felülr ől, rendeletileg 
rábírni egy ily nemű  kötelezettségre. Van-
nak, akik a gyakorlati követelményekb ől 
kiindulva (az „életben", de már az egye-
temen is szükség van a szerb nyelv ala-
pos ismeretére!) úgy hiszik: a kett ő  kö-
zött, a szerb nyelv fakultatív vagy köte-
lező  tanulása között nincs is alapvet ő  kü-
lönbség, mert minden szül őnek az lesz a 
kívánsága, ezután is, hogy gyermeke ta-
nulja és sajátítsa el a nagyon is szüksé-
ges szerb nyelvet. 

Vannak viszont olyan szakemberek, akik 
a szerb nyelv kötelező  oktatása mellett 
szállnak síkra továbbra is, mert az eddigi 
tapasztalatok arra intik őket, hogy szá-
mos értelmiségi és politikával foglalkozб  
magyar szülő  már eddig is inkább szerb 
iskolába íratta át gyermekét, mert úgy 
találta, hogy az eddigi kötelez ő  nyelv 
oktatás is keveset nyújt, kevesebbet an-
nál, amennyit a gyermek további élete 
és pályája megkíván és megkövetel. Ez 
is egyik oka annak a jelenségnek, hogy 
egyes nemzetiségi iskolák már-már be-
zárják kapujukat. Így a kétnyelvű  okta-
tós — szerb nyelvű  iskolai oktatássá vál 
tozik. Egy eset kivételével: ha mint a 
magyar, román, szlovák iskolákban a 
szerbet, úgy a szerb iskolákban az iskola 
kőnyékén beszélt másik nyelv tanulását 
szintén — kötelez ővé tennék. 

Sok iskolában — s ez az érv is gyak-
ran hallható — kötelez ő  az orosz, angol 
stb. nyelv tanulása. Ha választhat is kö-
zöttük a gyermek (vagy szül ő), egy nyel-
vet azért köteles választani. Ez ellen pedig 
senki sem emelte az antidemokratizmus 
vádját. Ugyanígy nem lehetne ezt a vá 
dat emelni a szerb nyelv kötelez ő  taní-
tása ellen sem, különösen abban az eset-
ben nem, ha a tétel fordítva is igaz és 
érvényes lenne, ha a szerb diák is ta-
nulná hol a magyar, hol a román, szlovák 
vagy ukrán (ruszin) nyelvet. Ebben az 
esetben elesne az a pedagógiai észrevéteI 
is, hogy a magyar (román, szlovák stb.} 
diák — a szerb diákhoz viszonyítva — túI 
van terhelve, hiszen egy nyelvvel többet 
köteles tanulni. 
Megszűnnének ez esetben azok a pana-

szok is, hogy hiába vezetik be itt-ott a 
kétnyelvű  igazságszolgáltatást, közigazga-
tást — ha nem akadnak hozzá oly „ká-
derek" (vajon hogy lehet már egy ember 
is — „káder?"), „akik" ismerik és beszé-
lik mind a két nyelvet. Akkor talán nem 
árasztanának el bennünket azok a szörny ű  
kétnyelvű  nyomtatványok sem, amelyék 
úgy „könnyítik meg" a kétnyelv ű  köz-
igazgatást, hogy magyartalanságra szok-
tat] ák a magyarokat is. 

Különbözők hát a felfogások, elgondo-
lások, de —úgy érzem = igazán nem ne-
héz közöttük eligazódni! 
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Első  'verseit a Napló hasábjain jelen-
tette: meg, , s tagja. volt_ annak a szabad- 
-kai értelmiségi körnek, . amely Ady égi- 
sze alatt .gondolkodott, . és életfarmájában 
-a .p.olgari attitűdhöz volt közeled őbeа . 
•Sinkó- is Ady verseinek a .varázslatában 
-írt; . ám, a tizés -évék derekán már a 
magyar avantgarde folyóirataiban, A 
.Tettben és a Mában dolgozott, míg a 
Nyugat Csak a húszas években nyílt meg 
számára. Azt a kört, amelynek Sinkó 
Szabadkán tagja volt, intenzív elégedet-
lenség fűtötte (nem véletlen, hogy az els ő  
Adyról szÁló könyvek egyike gppen Sza- 
іiádkán készült, < вΡ jelent meg 1915-ben), -s 
miként az Optimisták című  regényébeni 
jellemezte, „hittek abban, vagy úgy tet-
tek, mintha hinnének, hogy nagy dologra 
volnának képesek, ha majd egyszer üt 
az órájuk". Ez az elégedetlenség kapott 
hangot az ifjú költő  verseiben is, ame-
lyeknek javát 1916-os kötete, az 1;jszakák 
és hajnalok tartalmazza. Lelki nyugtalan-
šágaról, elvágyódásairól, szerelmeir ől éne-
kelt ezekben a versekben, s egyszerre 
van bennük jelen Ady Endre költészeté-
nek képvilága; az aktivista pátosz és az 
ernyedt hangulatok bánata. „Az Еlet, 
mint tarlott rét terül — Keser ű  könny;  
űr, űr az Éjszakában" —szólaltatja meg 
az ifjukori melankóliát, s „Máriám; her-
cegnőm, léghajónk készen vár, szállj rá 
s szárnyaljunk .oda, hol minden dalol, 
minden lila, buja és vidám..." —énekli 
az élet-vágyat egy termékeny elégedet-
lenség felhangjaiként. 

Nevesincs elégedetlenség ihlette ekko-
riban, s nyomta a 'vidéki kisvárosnak az 
az ernyedt fülledtsége, amely betöltötte 
érzékszerveit; s mely ellen egy intellek-
üualitásnak akkor lehetséges vоnásaival 
lázadt: nem voltak idegenek t őse a ,;lelki 
szenvedések" és a ,;boros éjszakák" sem ;  
elmerült a szépség-kultušznak egy már-
már öncélú képviseletében is; kiélezi a 
hazátlanság motívumait s az elvágyódás-
nak oly intenzív, jelenét tagadó dallamát 
szólaltatja rneg a versekben az Életet 
ostromolva, amelynek Ady volt szemük-
ben elérhetetlen poétája, s mely végelát-
hatatlan messzeségből derengett csak egy 
olyan vidéki város szellemi horizontján, 
mint amilyen a tízes években Szabadka 
volt. Nem véletlen, hogy egykori, ifjúi 
énjét ,minden ellen lázongó gyerekem-
ber" Еnjeként emlegeti később egyik ön-
életírásában, aki olvasmány-reminišzcen-
Ciákat él át valóságként, Ady- és Nietz-
sche- atásókat fogad magába az élethez 
való feltétlen jog gondolataként: 

Boldogok, akik vonatra ülnek 
és vitetnek _messzi, új világokba; 
boldogok, kiknek vizek kékülnek 
és vizek ringnak szendén hullámozva. 

0, én is mennék ... könny ű  yachton 
keletre, délre, távol tájakra; 
Szüzek és rózsák minden parton 
és szépségek, kik hívnak sóhajtva... 

0, partok, virágok, egek, lányok! 
Atőlelni mindent, mint Poseidon a 

(tengert! 
Minden .világot karomba zárok 
és vágyva imádlak ó, Еlet, ó, fényl ő  

(isten-kert: 
(Távoli partok) 

Sinkó ifjúi konfliktusát a világgal a 
világháború ténye csak fokozta, olyany-
nyira, hogy egyetemes élménnyé vált sze-
mében az Еletnek az a pro'blematik јa, 
amellyel fiatal költőként szembenézett. A 
világháború tulajdonképpen a magános 
entellektüel elégedetlenségét 'kollektív ér-
zéssé transzformálta: „Milljónyi testvér 
és mind testvértelen s csapdosnak, hull-
nak vergődve véresen" (Testvértelen 
testvérek) — énekelte ekkoriban, tulaj-
donképpen már itt lerombolva azt a szen-
vedően 'büszke ihletésű  felfogást, melyet 
a magános Én-ről alakított ki, mondván:  

„ Én Egy vagyok. Páratlan, magányos 
Egy. Idegen és távoli mindenkit ől.: (Uj 
Zarathustra). 

„A háborúban elvittek katonának, és 
ezért is csak hálás lehetek, mint vagyok 
az apatini sváb gyerekeknek, mert talán 
nem lehet másként kellőképpen meggyű-
lölni a gonoszt, csak ha lelketlenségét az 
ember már a saját b őrén érezte. A há-
ború után új világot vártam, a forrada-
lomtól vártam ezt az új világot, és részt 
vettem benne. És semmi sem történt úgy, 
ahogy négy és fél éves háború után el-
várta volna az ember. A háború alatt 
Kassák Lajos A Tett és a Ma című  fo-
lyóiratában dolgoztam, mert a szerkeszt ő  
kimondott, akkor bátor célja antimilita-
rista propaganda volt, de a forradalom 
idejében a szépséget félelmes kísértésnek 
tartottam, s csak az új világért küzd ő ,  

rombolva teremt ő  akaratnak része akar-
tam lenni..." (đnéletrajz,. 1928.) 

E pár esztendőt ugyan nem kísérhetrjük 
a versek útján, azonban Sinkó tettei, for-
radalmi szereplése azt 'bizonyítja, hogy a 
világgal szembeni alapvetően költői ma-
gatartása nem változott — azaz, pusztán 
kifejezési formaváltásról volt szó, amikor 
olyan idők következtek, hogy versek he-
lyett történelmet csinálhatott, anélkii 
azonban, hogy konfliktusai feloldódtak 
volna, miként azt a Tanácsköztársaság 
idején :játszott szerepe, s a rá emlékez ők 
szavaiból kibontakozó különös alakja és 
magatartása jelzi. A húszas években meg-
szólaló „testvér"- és „Jézus"-motívumok 
gyökereznek Sinkó forradalom-élményé- 

* Részlet a szerzđ  A jugoszláviai magyar iro-
dalom 1918-1945. c, könyvébđ l. 
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ben és az akkoriban szerzett tapasztala-
tokban, mindenekelőtt a cselekvés prob-
lematikájának a síkján. A nietzschебnus 
fiatalember a forradalmak idején ugyanis 
cselekvő  ember lett: páлhumanizmusa és 
életvágya nagy reményeit akarta nagy 
tettekre váltani. Am a nagy várakozások. 
be  nem teljesedése, a Tanácsköztársasái, 
bukása a bécsi emigrációban fellángold 
lelki válságok időszakát hozta, s ezekre 
felelt A fájdalmas Isten (1923) című  ver-
seskönyvének messianisztikus alapmaga-
tartásával, valamint a Testvér cím ű  lap-
jának (1924) embertestvériséget hirdet ő , 
humanizmust reveláló törekvéseivel. Fe-
lelete tehát lírai és szubjektív, mar-már 
ösztönös, s olyan mélyen ivódott világké-
pébe, hogy egész későbbi munkásságának, 
gondolati eredményeinek az ősképét itt, 
ezekben a versekben kell keresnünk. 

Már 1919-ben, a forradalom idején s a 
leveretését követ ő  hetekben, amikor egy 
nagyobb versciklusa keletkezett — val-
lásos verseinek els ő  sorozataként — így 
kiált fel a Szeress jobban című  költe-
ményében: „A jóság — az olyan messze 
van...",  s ugyanebben a versben meg-
fogalmazza azokat az alapvet ő  indítéko-
kat is, amelyek eredményeként Sinkó hú-
szas évekbeli költészete alakult: 

Zárulj Szem — nincs találnivaló, 
de ég az én holtra zúzott lelkem, 
borzad és nyög és rimánkodik: 
Uram, Uram, szeress jobban engem. 

Sinkó ezekben a versekben az Isten fo-
galmában nevet kapott világelvet kutat-
ja, az emberi egzisztencia alapvet ő  kér-
déseit , a létezéš általános síkjait: az 
Istene ugyanis „ott ragyog mindünk léte 
legmélyén" (Te tudod, Uram), az a fix 
pont, amely állandóságával az egyetlen 
bizonyosság egy világban, amelyben min-
den emberi érték devalválódott, minden 
elv megkérdőjelezetten mered az ember 
elé, s minden fonákját mutatja, a maga 
ellentétébe csap át, mintha az ember 
„élkárhozásnak eljegyzett gyermeke" len-
ne: 

Homlokom mögöttjén szörny ű  baj-jegyek 
a két karomban a megfeszített kínja; 
de rászegződtem sorsom keresztjére, 
felettem nyugvó nap véres pírja. 

Ha hozzáérek, fagy csap ki a lángból, 
ha hűsre vágyom, tüzet nyelt a holt; 
és Jézust ha hívok, ördög érkezik 
s ha égre lesek, tárják a poklot ... 

Кöltő i alapmagatartása, költ ői gesztusa te-
hát ilyen indítékoknak engedelmeskedve 
kapaszkodik az Isten-kepzethez, s így 
festheti önmagát is, a vallásos költ őt, ma-
gáról mondva: 

A felgyújtott, esett, vad világban 
fordulok hozzád való imákban .. . 

s a maga léte ,bizonyságát is e képzetbe 
fixálja: 

Akarom te tüzes akaratod, 
Dörgő  kín zengje: van Isten, vagyok. 

(г  ј  vér kell?) 

Nyilvánvalóan Ady-versek pé].damuta-
tását kell keresnünk Sinkó költészetének 
1919-21 kezdődđ  szakaszában is, hiszen 
Sinkó Isten-élménye mélyén nemcsak 
Dosztojevszkij küzdelme üzen, hanem 
Adyé is, akinek példamutatása a vers 
minden körében felfedezhet ő. Am az is 
kétségtelen ugyanakkor, hogy Adyn kí-
vül a XX. századi magyar költészetben 
ilyen intenzitással a vallásos gondolat 
aligha foglalkoztatott mást, s hogy Sinkó 
istenes énekeiben" nem méltatlan foly-

tatója az Ady kezdte csapásnak. E cik-
lus egyik legteljesebb darabjat idézzük: 

Testem dárda átszegezte 
lelkem áldott sötét este 
a csend a szivem befedezte. 

Sose látott fényességgel 
sose sejtett békességgel 
kelt hold szivem a sötétben. 

Tárul elém titkok rendje 
Könnyek, kelyhek, tüzek zengve 
a vágyak s minden be nem teltje ... 

(Csend) 

Sinkóerzelmi és intellektuális válság-
korszakának betet őződése azonban A fáj-
dalmas Isten verseiben játszódott le. Az 
egykorúak véleménye szerint is Sinkó 
ezekben a versekben a „legideálisabb köl-
tő  az idealisták között, meghatott lélek, 
kinek természetes hangja a zsoltár. For- 
mái minden erőltetettség nélkül abból a 
mélységből fakadnak, ahol az érzés még 
közvetlenül, spontán, csak önmagát ke-
reséssel alakítja őket..." Sinkó e ver-
seinek értelтnezésében azonban ennél is 
tovább megy György Mátyás, ki kritiká-
jában arról beszél, hogy „Sinkó Ervint az 
ember kulturharcában nem az ún. pozi-
tívumok, a tárgyi teljesítmények érdek-
lik, hanem hogy az ember (kissé teozó-
fikusan szólva) milyen erőfeszítést tesz 
az elidegenedett Istennek visszaigézése 
érdekében. Ezek az erőfeszítések a legna-
gyobb elhagyatottság és Isten-távolság 
idején, ha nem is a leghéroszibbak --
mert Istennel a csillogó, robusztus er ő  is 
eltűnt, és csak akkor tér meg, ha az ujjak 
hegyei már szikráznak az ő  szakadékоs 
közelségétől de a legvergődőbibek, a 
legmeghatóbbak ..." 

S valóban: „az áhítat nagy vonalaival 
hatalmasan összefogott Isten-élmény" szó-
lal meg e Sinkó-kötetben, melynek motí-
vumköreit a bevezet ő  vers így hirdeti 
meg: 

Еnekelek szerelmet, Istent, lelket 
s mint a hármat lángjában kemencének 
őriz az angyal, míg tüzek be nem telte; 

Az adys „élet titkait" szólongatja ezekben 
a versekben a költ ő, hol zsoltáros, bib-
liás zengéssel (amelyre ugyancsak Ady 
adta a példát), hol pedig egy sajátos, Ba-
lázs Béla költészetében jelentkez ő  népi 
egyszerűség formakincsevel, amelyet a vi-
lágháborús Ady komorabb színei futottak 
be, ám mégsem reminiszcenciák A fáj-
dalmas Isten versei, hiszen bennük a lé-
lek mélye, az emberi gond és vágyódás 
feltörő  nosztalgiái szólalnák meg a lélek 
sodrásának intenzitásával, a „költ őinek" 
elementaris pecsétjével. „Síró Isten-vágy" 
a •pántja ennek a sinkói világképnek, s 
egyforma ártattal zendíti meg a szere-
lem versét vagy az Istenhez szálló fo-
hászt, mereng a gazdátlan világ felett, és 
zengi az Istenben megtestesült világelv 
dicsőségét. Vannak, különösen az egyér-
telmű  Isten-verseknek, szecessziós színei 
és fordulatai, felfedezhető  bennük a vá-
gvakozásnak és a panasznak buja pom-
pázása is, sőt, miként György Mátyás 
m.egállavította, barokkos elemek is tarkit-
јбk Sinkó versvilágát. Legautentikusabb 
sorait azonban mégsem itt , hanem a vég-
sőkig leegyszerűsödött, rendszerint sze-
mélytelen monológ-verseiben fedezzük fel, 
melyeknek típusát A .gazdátlan világ cí-
mű  költeménye példázhatia; nyelvének 
régies ízeivel, komor pátoszt seitet ő  for-
dulataival, .,telítettségével" leginkább a 
teljesség megszólalása is: 

Jaj itt de nagy készül! 
Lángban áll a pajta, 
világnak hét sarka! 

B őgtünk, döftünk, d őltünk, 
bíztunk a kuvaszba, 
vacog most a farka... 

Szép eszed kicsi lett! 
nincs, csak tűz hatalma 
s minden: űzött vadja. 

Széles az országút, 
ki erre, ki arra, 
Ílržsten sok barma! 

Versei között kell számon tartanunk A 
máglya tövében című  egyfelvonásos drá-
máját is, amely A fájdalmas Isten címíí 
kötetének kompozíciójában a zárók ő  sze-
repét kapta. Az egyes ciklusok itt, mint 
amilyenek a Kimondhatatlan énekek (a 
találkozás, az elválás és a megújhadás. 
titkai című  fejezetekkel), A fájdalmas Is-
ten, Az Isten számvev ő  szeme alatt és a 
Testvér vers-füzérei a részletek dalaiból 
komponálódtak. Verses drámája, György 
Mátyás szavaival, „az embernek isteni ré-
szét szembeállítja szilaj-bűnös részével,. 
mely sikoltó bújával' mégis ,élni kelti' 
Istent" — Sinkó költészete vezérmotívu-
maként. 
A ráébredésnek, a megvilágosulásnak,a 

hivatás felismerésének a motívumait 
játssza itt végig Sinkó, s főhőse, Péter„ 
szavaiban egész életművére elhatároló mó 
don szólaltatja meg egzisztenciájának iga-
zi és ala:pvet ő  ,problematikáját: 

. De  most...  az ébredő  lélek, 
még nincs ébren, de ébredés előtt 
már érzi tűnni itt ezt a világot 
a közelben itt a lámpa és falak 
mint szűnni kész lidércnyomás tűnőben 
s amit te puszta szónak érzel 
valóbb valóság nincs égen földön 
és nincs valóbb kínzott szívedben sem.. - 

Igéret-Éden ajtaját bedönteni 
ökölnek álltam bajvívók közé, 
de öklöm Isten összetörte és 
remegve most kipattant jó ajtó 
szállást kínálva drága testvéreknek 
szívemben. ČSklöm is tenyér, sebet 
még Еdenért se ütni senkin nem 
tudok, de tűrni kész vagyok... 

Költői erővel megalkotott monológok so-
rából áll 'Sinkó könyv-drámája, s bár 
konfliktusa dramaturgiailag megállja a 
helyét, olvasmányjellege áll az el őtérben,. 
elmélkedésre késztet ő  vonásaival. Sinkó 
morális Én-je vall elsősorban benne, s. 
azokat a kérdéseket vonultatja fel, ame-
lyek prózai opusza megalkotásakor is fog 
lalkoztatták a húszas-harmincas évekében. 
S itt is, mint A fájdalmas Isten versei-
ben, Sinkó „spirituális költ ő", egy ezote-
rikus vallásosságnak az énekese, aki „az 
ég felé való teljes fordulás" ihletében 
énekel, apiként ő  maga jellemezte a 
Testvér című  lapjának bevezet őjében a 
költőnek ezt a :típusát. 
Sinkó Ervin pályájának egy szókasza 

zárult le A fájdalmas Isten és a Test- 
vér megjelenésével: azé a •pályaszakaszé, 
amelyben elsősorban és mindenekfelett 
költő  volt, kinek szinte egyetlen kifeje-
zési formája a vers volt. Bár működése 
egész ideje alatt írt verset, s versek kí-
sérik majd minden nagyobb prózai alko= 
tósát is, elsőrendű  szerepet már nem ját-
szanak, s csupán az alkotói munkára ked-
vezőtlenebb vagy szellemi, ideológiai 
szempontból problematikusabb években 
szaporodnak el. Két ilyen versciklust is 
kiemelhetünk: a Moszkvában és Párizs-
ban keletkezettekét és a háború alatt 
írottakét, háború utáni terméséb ől pedig 
elsősorban A szerencse elégiája tiszta lí-
raiságát kell kiemelni, melyből a felej-
teni nem lehet gondolatának borúja mu-
zsikál az emberi élet összegezési kísérle-
teként: 

0...  6 a csoda! Egyre több a 
kegyetlen csoda 

és az elviselhetetlen, amivel a 
szerencsés nyomorultan úgy 

megfér, mintha sose látott volna 
feléje táruló, égetett 

mandula žllatú, jól szorítб , rossz 
elől, mintha a rossz csak 

tréfa volna, nevetve rejt ő  kicsi 
Rozált, bátor rozáli karokat. 



иЈ  ZARATHUSTRA 
Immár megállok: Hiába volt minden: 
az álarc, apóz, a dal, a szín .. . 
Az én életem nem foghatja senki, 
olyan az mint .a  sin,  
mely más világokba ,nyúlik el; 
emberen іf і lіі  s messzi ... 

Föds.zedem sáfiorfám s lantom föhíszem. 
Hegyre szállok. Távol, magos hegyre. 
S a magamé leszek. 
Hetzáras lakat lesz a lelkemen 
s bús tévelygéseimen nevetek. 

Mert immár megállok, mert immár tudom: 
Én Egy vagyok. Páratlan, magányos Egy. 
Idegen s távoli mindenkit ő l. 
Egy meneikvésem, egyetlen menedékem 
verejték-köved rakott magos, magányos Hegy. 

(Éjszakák és hajnalok, 1916) 

. 

Szívem és magam száz kézzel osztottam 
s most fázós koldus őszi alkonyatban, 
hogy fátyol mögül csillog •a felület, 
hogy fárad a ló s már csak l брбé ben üget 
elboruld szemmel, kitárt іКа ,гга l állok: 
nnncs kit ölelnem. Jaj, Hozzád kiáltok. 

Én istenem, mindeneket megtartó! 
én akartam, hogy vesszen kapu, aljtó! 
De nem !ehet bGn, hogy nagyon szerettem, 
az nem lehet b űm, hogy nyom a keresztem, 
bősz korbácsként vert engem minden utam, 
Ti  utad kerestem, kell tegyem, tudtam. 

Erőt adj! Lám gyenge esend ő  vagyok, 
nehéz a der ű , élőn a ázatod, 
Ím megérkeztem; de arcom visszanéz, 
kéne mégis, mégis egy •embeni kéz, 
mert ,mégis nehéz az ólmos ég alatt; 
jaj elbírlak-e? hogy megtaláltalak. 

(a Könyörgés (1919-20?) c. eikdus'ból) 

MINT A KÉREGETŐ  
Ez az az óra.  Mint  a 'kéregejt ő , 
Ki el őőt a gazdag becsapta az ajtót, 
Csak •nézek, csak állok s hiába várok, 
Ajtó marad ajtó, koldus marad koldus. 

Ez az a¢ora•. Kelleme az Isten, 
Kellene 'keze rá ide szívemre, 
Magasból lenyúló, nagy, jó, elzsibbasztó, 
Komoly és mosolygó, édes és örök. 

Ez az az óra. És semmii, senki. 
S futni kéne messzi, szálló hajóra 
És minden áll,  mint  megállott óra 
S jajgafna szívem, de csak dobogni tud. 

Ajtó marad ajtó, koldus marad koldus, 
Nem értek én semm'it abból, amii van! 
Csak nézek, csak állok s hiába vások, 
Nem fizet, ajki itt csodával adós. 

(Párizs, 1935. á,pr. 15.) 

HUSZONNYOLCAOIK 
SZÜLETÉSNAPOM 
A bos•nyá'k őszt, hát .azt i is  megláttam. 
Bús hegyek fölött ég piros Vénusz-cstllag 
S éppily piros volt zúgó Duna fölött 
Az őszön rég, hogy elsőt sikoltottam 
A nagy föld legsiketebb: dús bácskai darabján. 
Mit tudja Vénusz mennyire nem mindegy 
Bosznia, Bácska, London avagy Pest! 
Ma hullott levelek csendje talpam alatt, 
Szép, messzi, okos csillag, taníts engemet. 
fm  hallgatok már, ki hajdan kürtöt fújfam, 
Élők közt is tudom mindig hogy sírokon járok 
S áfio•kra sose, ám imára is szíikebben mérem a szót. 
Hullajtva éveim sóhajtalan megyek, 
Megyek, megyek, megyek, mind három ikirályok, 
Mert küldve lettem — csakhogy én nem tudom hová 
S ó Vénusz csillag bizony nem sima az út. 
Huszonnyolcaduk évem most bosnyák ő sz viszi, 
Béke vele, ment más szegény falevél 
Szelíden feküdjön odra az amanyló többi mellé, 
Csillagok bu"vében, csillag alatt éld s  halt  meg, miint minden 
S ember szájából csak a csendes szó igaz. 

(Sara,jevo, 1926, október) 

siииó 
ERVIN 
a hontalanság 
versei 

SOK SZÓ UTÁN 
Hot ér véget az, ami én voltam 
S hol kezdődnek a .többi csillagok? 
Egy szód kerestem mindig életemben 
S ezer tettem ez egy szóról dadog. 

Mondtam Istent s mondtam zászlót, harcot, 
Szerelmet, vágyat, békét —  szegény ember! 
Mennyi sok szó s csaik egyet akartam: 
Helyet szívekben, helyet szivemben. 

Évek múlnak. Nem tíz., nem húsz tavasz 
Rózsáinak hullott már porba szirma 
S csak lesem, hogy majd kinyílik egyszer 
A szó, mely nélkül nem szállhafok sírba, 

Az én szavam, mely túléli életem. 
(Moszkva, 1936. febr. 8.) 

VALLOMáS 
Már annyi ,part elmaradt mögöttem 
S hányszor dobtam magam zászlós lángokba, 
Hogy együft égjek — s csonkulva, .törötten 
Megmaradtam miint külön veres üs гö-k, 
Se !láng, se hang. Ünizzásába veszve, 
A világkóbor lelke jaj! varázslat foglya, 

nádma várába befalazott tücsök. 
(Drvar, 1942. január 9.) 
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HARMINCNYOLC ÉV 
Harmincnyolc év már nem gyerekjáték, 
Van már mi.t láfnod, hogyha hádranézel, 
Csodákkal nem áltat .már a tájol, 
Tudod a határt, melyen túl nem érsz el. 

Már vagy, ki Vagy, nem leszel boldogabb. 
Neked ezeregyé] már •nem mesél. 
Nincs varázs. Kemény, világos a .nap, 
Ládd,, .ideje elkezdeni', temessél. 

Temesd el világkergető  vágyad, 
Magyarnak hazátlan s még nem Fis zsidó, 
Költő , 'kit egy nép se vatl fiának — 
Ha meggebedsz, nem desz majd 'ríb!dlfi б . 

Igy fiiam, úgy, nimos ,néped és nincs pártod. 
Mit esalju'k egymást? Isihon nincs sehol. 
Te már a lelked másra át nem vá•Itod, 
Csordátlan barom, ki árván bandukol. 

Vőrős a zászló, a zászlód vörös? 
De hogy hullnál .bőgve annak ölébe, 
Ki szeretett, mindiig, haaátos keresztig 
S bornaik •nyújfott а  s méreg left a vére! 

Ez vagy te. Járt úton  is  úffađ a•n. 
Ez ii's maradsz. S bár úgy tész s úgy kell tenned, 
M'i'ntha nem :tudnád, de bizony tudod: 
Minden zászlóknál tudsz te eggyel szebbet. 

Láffad miilyen a cél, ha elérik, 
t7r0lsz, hogy elérték — ám feledni, 
Hogy még szebbnek, milyeim szépnek vártad... 
Nem tudod és egyre .fanulisz temeffnii. 

Végén még hős leszél, halni se félsz, 
Ihlőn higgadtain:, férfiként mégy el; 
Nem fogja tudni csak egy, csak egy asszony: 
Egy ki'sfi'ú sírt benned miinde,n éjjel. 

(Moszkva, 1936. szept. 20.) 

HONTALAN 
Tudod, hogy miit láttam? Csii'llagot az égen.. 
Vitd'ogó csi'l'lagok, megátkozott csókok, 
Vágyva étindultaik, fájva fennakadóak, 
Nem talá.lnak soha mindörökké ajkat, 
Kit  csókolha ,tná.nak, kin hamvvá halnának. 

Tudod, hogy mit tátsam? Habzó, dühödt tengert, 
Partjait verdes őt, mindig visszavertet, 
Millió rab karral láncokat oső rgető f, 
Megváltóját hívót, vad szétlel ordítóf, 
Rengő  rengeteget, betelést epedőt. 

Tudod, hogy 'mit láttam? Tengerparton á!lfa іm, 
Kütártаm két karom s ki éhes szám, szemem 
S nem felelő  az éjjel, hegyek nem mocoantak. 
Szombattalan Isten! fű , kő  illatoznak, 
Szíven Ver, hogy élek, szíven fájnak fények 

S hazám, mit .nem lelek s hogy honfalam a vágy. 
Sumartlin, 1943. május 21.) 

VANDORBOTOM MEG-MEGTORPAN 
Valószínű tlen vagyok. Még a nyelv .is, melyen k!álfok 
S egyáltalán 
Lesz negyedszázadja már, hogy k'a'lásznak hívták a ka đ ászt, 
Lánynak a lányt s lángnak a lángot, miit láttam. 
Föld helyett emlék •az,  min  .aaáfa álnok. 
Negyedszázadja lesz, hogy emlé.kekb őt étek, 
S má'i•g nem ért utol á.rnyas újító feledés. 
Emlék a remény s a bánat miért vérzem, 
Emlék a foglalat s étetem, mely mint ékszer 
Hőben, fagyban, porban töretlen egy s egész 
Furcsa magamnak :is már legfurcsább t а lány. 

Vándorbotom ím meg-megtorpan: 
Katdusgazdám, kérdi, s ha rosszul emlékszel? 
Koldusgazdám, kérdi•, s ha jól  is  emlékszel, 
Van-e még minek, van-e még  ma  • már? 
Rég volt voltaik műket te érzel 
S kikre vágyva vert szíved szived dobban 
Hozzád nekik közük se lesz talán. 
Nemcsak emlék-e, emlék-vaklárma 
Ő rzött ő rződ: hazád, házad? 
Reá az életet tetted 
S tán sose volt, nincs, álhír, káprázat .. . 

Vándorbotom már meg-megtorpan. 
(Bos. Grah•ovo — Ku'in, 1942. július) 
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A FEHÉR НбАА  
A áehér hárs szemed ránehezüljön, 
lábaim sápadtan vánsrorognak 
a bárányként, kihez csak ködl ő  híre ért távol akolnak 
s 'kihez jó pásгtor .nem jött el s el sose jön, 
bégetek árván elb'i'fangolva, külön, 
holnapi jég tegnap fagyám ,jajjajjad lakottat 
s farkasokkal falain бm sötét szívemet, 
de a végtelen ki'taszí+ott s nincs •t űz, hol lelkem mel•egükjön 
s a végtelen fehérben fehérre m'osód,nom .nem lehet. 

(A fájdalmas Isten, 1923) 

KOLDUSOK 
Szeszélyes sorsunk koldusnak ieremfeii, 
Koldusnak, 'kit sosem •lakat jól semmi, 
Akiknek mindig csak f•ovább kell menni. 
Felénk minden part búcsú-kend ő t 'lenget. 

Koldusabb koldust énnálam ki látott? 
Koldus-t б rs:am jaj mit hozhatnék néked? 
Koldus kit vágy, ajándék vágya éget, 
Hogy foszt.ogaфnám érted a világot, 

ha egyre nem ,tanulnám, miit tudok nagyon: 
Mi 'lett elérhető , nem ér az semmit. 
Vagyunk Кolduspár, sírva, akik s.ejtiik: 
Szeretni .lázadás e koldus csiidlago'n. 

(T•opusko, 1943.   nov. 30.) 

PARTIZAN HADIK6RHÁZ No. 9 

Hallgatag fák árnya alsbik puha havon. 
Csomagol már a tél. Ilit-ott völgyben, hegyen 
Meztelen hever 'már víg sz űz, barna tavasz. 
Panasz csak az ember. Kékbe nyílit ég alatt, 
Hol fák árnya alszik .maradt fényes havon, 
Házak füstoszlopok s ki é.l, az 'meglakod, 
A halál lett isten s élni alig szabad. 

Hallgatag fák árnyas vér hallgat a havon, 
Vadon ez 'itt, néma, csak karom kiabál 
Szabály ellen vágyva, ölelésre fájva 
S árva, csak én hallom. S 'néha süket éjen, 
Ha .kint a fák állnak keményen hallgatag 
És sor ökrös szekér hoz roncsolt ifjakat, 
Rossz látomáském ád1 elém önszemélyem. 

Hallgatag fák között ha váruk k'ics'ordul, 
Kordun, Lika, Boszna — itt  van  kiért, miért, 
A célt, tömör testét, tapintja mind a kéz... 
laij és — én? Erinek-e m•ég, kikért fáj karom? 
Ős, erő s fák körött hazáfla.n szél vagyok, 
Egész nagy !•lágé s világtól elhagyott, 
Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom. 

(Z,bj ,eg„ 1944. imáaoüus 15.) 

1944. SZEPTEMBER 7. 

Lobban öröm, hogy völgy ma hadaknak elébe kigyullad, 
Zeng a harang, millják vert szíve zúg diadalt! 
Győzni be szép! mámorban nyúl ki ezernyi ezer kar, 
Evekig ért türelem, vágyлak az óra ma év. 
Csillag, ötágú, üdv! Volt tömlöc-vágy, ma vihar vagy, 
Úr urakon, sújtó fény, lehe lánc-letörő ! 
Vélnéd vad csata dúl, dör térbe a szívbeli lárma, 
Puska ropog, bombák! sz ű k az örömnek a föld. 
Arva fi, tnprotf, évekig állfa a b!rkot a szörnnyel 
S száz csoda! nem mese! gy őz s nyer fölséges arád. 
Győz az 'iga.zság! s ujjong újra a gyermek a népben, 
Nagy szavak, áldo•ft méz, édes az íze megint. 
Még nem volt álom soha szebb, mint szép a való ma, 
Térden a hóhér sáli, fart pallost az elítélt. 
Há•t te, fi szívem, öreg kuvasz, ős búd lánca Кöfötten, 
Fájdulsz, húz súly, állsz elfacsarodva ... Miért? 
írva vagyon Lázárról: ... „S felkele s jóra ." Ma én is, 
Holtjaiból ki felállt, néppel együtt vagyok egy, 
Egy — s mégis külön. Ó fény, fény, szabad élet, arany • nap,  
Sajgóbban, mint én, volt-e 'ki fájt., epedeti? 
„S felkeie s jóra ..." de Lázár én, á.tlok s a halálba 
Hátra tekint a szemem. Már oda nem hat e fény! 
Mint a sötét földet beborítja a zöld,  ha  tavasz vaj., 
Mártír cso'ntoktót sírva fehér az az éj. 
Csillag, ötágú; üdv! De irigye vagyok ma magamnak, 
Hátra tekint a szemem. Moccanj nagy temet ő ! 
Nem moccan soha már s én élek. Jaj, ti halottak! 
MiNjók nem tudják meg soha: múlt a pokol. 
En étek, de azok... ma s örökre ő rzik a rémet: 
Víg s'i'ntér vigyorá't. Igy tört éjbe szemük. 

(Radafović-Lešće, 1944. szept. — dec. 15.) 
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Lapzárta miatt csak jelezni tudjuk azt a 
gyalázatos, nemcsak az ember politikai ösztö-
nét lázító, de a legközönségesebb jóízlést is 
megbotránkoztató jelenséget, mely közvetle-
nül Tito elvtá гѕ  beszéde után ütötte fel fe-
jét, s amelyre alkalomadtán nyilván b ővebben 
is kitérünk: a sajtó, a rádió és televízió a 
ieszéd elhangzása után egycsapósra és szem 
rebbenés néikül köpönyeget fordított, most 
fele torokkal Tito elvtárs MELLETT szónokol, 
holott a beszédig — a kivételekt ő l eltekintve 
— valójában ELLENE szólt. A beszéd el ő tt ci-
nikusan bírálta, népbutító demagógiával félre-
magyarázta vagy csak ímmel-ámmal, kénysze-
rű -kelletlen támogatta az egyetemeinken ki-
robbant mozgalmat, most pedig pléhpofával, 
angol hidegvérrel megpátssza a palit, mondván: 
mi „lényegében" eddig is azt áliítottuk, amit 
Tito mondott.». 

Tanúi vagyunk, íme, az elszemélytelenedett, 
intézményes publicisztika tragikomédiájának, a 
„vonalhoz' görcsösen _ragaszkodó, az írást 
mesterséggé prostituáló „hivatalos" újságírá-
sunk szánalmasan-der űs kabaréjának: az első  
erő teljes emberi szó, a mindennem ű  ködösítést, 
demagóg „árnyalási", képmutató „dialektízá-
lást" kizáró titoi igazmondás el őtt pő rére vet- 

kőzve kuporog zsurnalisztikánk irányadó —
ha nem is egyetlen —árama, az az đ ram, 
mely a „szocialista objektivitás' alibijével ra-
vaszul megkerüli a SZEMÉLYES kockázat vá!-
lalását, az újságírói-emberi etika SZEMÉLYES 
imperativusainak parancs đ t, s a „vonal"" h űvö-
sében szorgalmasan mormolja kisded közhe-
lyeit, semmiféle személyes fele! ősséget nem 
igénylő  „igazságait". 

Egyetemi mozgalmunk egyik közvetett ered-
ménye az is, hogy nyilvánvalóvá tette pubii-
cisztikánk főáramának eszmei ma гadiság đ t, po-
litikai botfülűségét, s az írástudói etika teljes 
züllöttségét. Tegnap azt mondani a fehérre, 
hogy fekete, vagy esetleg szürke, ma pedig, 
mert ez bizonyul vonalasnak, ódákat zengeni 
fehérségéhez — mi már ez, mint a szellemi 
prostituáltság biztos jele, egyszersmind annak 
a tanúsága, hogy Karl Kraus még mindig, 
nálunk is igen aktuális. Mint ismeretes, a 
minden valamire való újságíró ezen példa-
képe a polgári sajtó canaille-jére, cs őcselé-
kére zseniális elnevezést talált: JOURNAILLE. 
De vajon hogy nevezné Karl Kraus a mi „szo-
cialista" újságíró csőcselékünket, a levitézlett 
Tanjug-huszárokatl 

Novi Sad, 1968. június 11. 
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