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bányai jánoshoz, 
a symposion 
fiőszerkeszt őjéhez 

N m 
véqe1 1ász1® 

Kedves Barátom! 

A Simlkó Ervin -anum(kаёv hefe&ezбdёtt. 
Allkalmumk  lesz  megité]mi eredmény ёin- 
ket és esetleges sikemtelensége!in;ket. 

Annikor a murnkaév terve megseгületett, 
nean tartózkodtam Vajdaságban, Az ror- 
sлág másdk felén olvastam a ;prognamot, 
s mérete megma!gadott, fé14e1іКesített. Az 
értelmiség ијпа  akciába lépett, és újna 
mag akarta v!i,tis!gálni +kuutua•áilis élettimk 
mianden Irórшsát. Új vért alkart đmlesateni 
az elgyengiiLt szeavедetbe. 
В!iatas, bogy a px+agnamhan soli ш]iveó- 

rĐkus!k<'rvetelés voljt. Engem azonban ер - 
pen ez ;lelke!sáФett fel 1egj.a7aban. Mi иala- 
hogy mindig a!z іјq1zіёК  gyermekei  vii!-
tiitnik. Ez nem sz,égyen. Mert illúziбiиli 
[vem dlyaигоk voltak, amelyelket nem 
tehet иаlбпа  váltanl. E11emkezőleg megva- 
lósításшkra számюs reá]Глв  feltétel meg-
van.  A iehabetlem!ség 4átsлata onavaai •ered, 
hogy a ku4tшrá4 ѓs élet s!bati!kws rébe!gei 
mindent m•e!gtesanak, hogy az új szei]đexni 
értéke,kért, az új s шеnІ!ѕбgёгt úоlуо  bar-
cot i'llluzór.ikusan nyillиámitsák. Lgy az  ii-
haagaatt, a  leárt s!zó mim гdig  csak !efr,t  es  
elhangzott szó marad.  Ma is tanúi va-
gyuinik  azoknak  a tгix+ekvás гelmek, amelyak 
arra urányaulnalk, bogy a Simkó Ervin-mun- 
kaév keretében е1'hangzoФt elvi kmiti!ká!kat 
elhal4гgassák, •е]ködёsiitsék, semmisne!k 
nyilvánítsá!k. Az a tény, hogy az appará- 
tws mereven, göгcsбsen raga!szJkodik fenn- 
а:11о  he!lyz,éthez, nem szabad, hogy е'Jked-
vetlenítsen bennáink•et.  lie aim  hallgat-
B;aIk meg гbeaundinket, ezzel  tuba  j'doavkép- 
pen nem veszett el іSІinнъІ , memt •lényegé- 

ben nem is hoz,zája ііk syóltunik, Ѕohasem 
а,етгепу !kedtпí:nk naivр l  abban,  bogy bibs-
merik Љéиeкiéseiket, és bevonjá;k a. komrr.elkk- 
ven•ciá;kat. Nem had!lgatnalk meg íík,  di  
megbaii!gat гbenaviinket; a jugaszláv!1ai  ma-
gyar гццне]iigепucia ilegértelunesab!b. nésze. 
Az  e:múlt esabendáben a  fiatal éntélan,i!зе- 
gidk  mar  nemcsak hagy ál!lást fagla!1ta!k, 
hanem aJktbvan Qili is vettdk a . лészлiket  a  
szellemi haa+dböl. Igad, még nem sгó4!ba- 
tuxvk .a le!gsгzéleycb!h bömegelkhez. A jelen- 
iegi  helyzetet eilemző  írásainkat esa!k nagy 
те!gs•дomításolklkai еи  femnФartá!зваг  lelelik 
ii  azokban  a lаро!kbám,  amelyeket  a 1eg- 
ezélesebb töanegek  is  v ásáralj á!k. Sőt, is- 
rnerebe!эе!k •előttдínk a 4'etgbrwtálisab!b ед-
hallg,at'aso,k !is,  azzal !a oélllad, hogy ne-- 
hogy .a ny'vlvánou!ság  is  tudomáslt  szerez-
rain  törekvésein!krő1. 1aéldaként az 
ддкг• Rádió gyalkorlatát ho'zmám fell, 
ате 'ynek иezetői, mikömьe!n е] épzelése- 
inkert dumvám еи  mеghamvs5tva !наакца  дна lк, 
írás!aiankat nem kiyzria.!ték 1!e. Ilyen éčteG!ет= 
ben persze demiokraitikua v>fbána nemi ke- 
müllhetett .sor, de legalá!b!b  egyesek dercn:isz- 
ti:f`.;ká!'_!báгk magukat, és elárшlták mit  is 
érteane!k •a demгokrabizrдnuson: pusrгtán  ant,  
bogy  s~zálássyabadságuk  csak nekik le-
gyen .  

Mi, sajnos. csak  a fo4yóinato1Кban szál- 
hatun!k bvmolkratikus nyom бs mé'ikiil, 
nyí!ltan és 'beasiiletasеn. Ѕakan azt gondoI- 
já!k:  hadd besгélj•ene!k.  in!  úgyls azt csi- 
rcnálaaank,'amit akarunk. Ez nem ismeretlen 
gyakorlat.  De  legalább ikinyilvánítatt'a!k 
bвrekиés!tiket, bogy mereven ii  aklariják 
válasabani az e:mé'.еtet a гgyakariadrtól, ~š 
ezzel úјхlа  csak !igami arcukat 1а!tja.ilk. 

Tehát mlinden eredménytelen эég ered- 
anénnyel  is  j ár. 

Ezért nincs olyan sike¢іbelenség, amely 
e:ikedviblenithet hanatiaket. 

Ez legyen  a jellem!zкíje a Simkó Ervin- 
munkaévnek is. Ha nem reménytvesztet• 
ten,  hanem т•е!g leikesebben fiejeizziik be, 
akkor a тиигкаеи  sikerült. 

1~ppen ezért íugy . иеlет, hogy a. то¢- 
galmat, amely a mvailkaév dĐemetdben ki-
alakult, !nem szabad eilnvamyagol'.nua!k. Újra 
ke1Z defin4á!'_ni ез  elmélyíteni,- gazdagítani. 

Marx szii'_etés гneгk 154, еsatendejében 
remdkívüP_ helyénvaló :'.!enne,  ha  napirend- 
re tйгtnémPa a haladó muauká,sanгoz!galnnгák- 
hoz е; a mardista goavdá'!kodás!hoz  vale  
termdkeny viszony kémd!ésryt. -A t&nténe]mi 
idő, ainelyben dkink, arró4 győz meg ben- 
n.ümгket, hogy a haladó hagyományolkhoz 
va'.ó viszony értdkes !p гrólba!köve minden 
forra!dalrcni-anarxisita törelkvé еi гtk. 

A fiatal ' jaugo!эгЈ_ávчai  magyar  értelmi-  
Jégne гk-  e tekintetben sok  ten•пииаlóг•ја  akad. 

A hábюmú е'_б!`iti HID-mozgalom például 
egyik  гоСу .ап  feje¢е+`е  a múltnak, amelyre 
nzi'.nden ba:!ог'dáбi. érta.m!iségi büгsгlke  Ii-
bet. ' 

A :iugoazlávзai magyar sze'!'.erni élntben 
a HID-гnсzг Ρgalma+t e;gyke+dv йeл, ámm:e!1- 
ámmal _ kese1ték. 

A jugosz'_áцiai таgу!а! éatelmis"eg.  ebbe 
nem nyugodhat bele. 

Nem e'égedhetri.ink meg a ik:tadott re Рrе- 
ze!n!tativ szоveggyíцjгbem~rшlyel. Ez , a kiad-
vány nem e1йg. abbо  htrgy a  mozgalom  a 
ј  виоb еаг  j еlém tkézo"" ' fiбrr:én eгmi . fel ,adatok 
mego!ldásábam. é1,to'tő  elem le!gуem. 
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S wgylaoakkor а  •törbénellennmel szem- 
beгri adósságot neпn 1~ehet egy :szćiveggyűj- 
telmpnnyel ШегкгоА , 

A  fiatal jugosmláиialA ártelmispgnek :na-
d19ká ~1is Ilépéseket ke t1 ItenmAe mná Шtumk ár- 
tdlmemáse fеf.е . Р]bben a muolkában pensme 
nem 1eYvetл inik e!gyediil. HA:sz, ez  nagyon 
fontos, id:őseb6 értelmiségünk legér:ták• е- 
sebb rpsze máiris 'i!lyen iigénmyel lépett ell ő . 
De a fia6acknak íkepl a еnozgailmat m•eg- 
teпemteaiп.ik. MAaіdenelkelбbt а  forradalmi 
mú:lt tanudhnányozásánalk 'el őfdltéte!1dгt. 
Meg !keld 'teremteni ia f еltpteleket, ivagy 
poliltikа;i, ililozóflai, szocialágiali tanulm:á- 
inyclk j dlenj enek meg er,rőd az 'időszalkrál, 
иagyis meg ikе1Ш  tteremtend a .feltátelelket, 
bagy termékenyen viszanyuШjuok •a mvúl- 
фunikhoz, ne •csak сko:sikadó fejbálAntásolk- 
kail. Ео  biztios vagуюlk benne, 'hogy Ulaj- 
daság baladó еr!оА• le'.Ikesen táчnogatnániaik 
agy iilyen .mumіk.aévet anyagilag, ,e7kёlasi- 
leg ás aktiи  mwnikávail is. 

Ugyanajklkqr  a m•o!zgalllom Lzerves ré- 
s ~ze Шehet ia I£i,aball jwgasalá пгiai: magyar 'ár- 
teClmliség egyre alktívlabb !tö!rekvésénelk. Ptt 
arra a гtőr!dkvéSre gondoick, а~теду  iaibban 
nyilvárcru.l meg, bogy aktíva6b ficrrrválái 
1elgyünik kcrumknt гJk, bogy szdlieseьb ho•ri- 
z,ontakat !glieljünk е1, És bogy m!`_nél •kö- 
Zeldb ~b lkeriilijiinik korunk diányаgélheг . 
Nynдgodtan manldhatjnzlk,  bogy  az eШrnúlt +ev 
fpmj e1zi; lieigij.obbiain azt ia töa e гkvériiniket, 
hegy  a marxjzmulsh•az való viszanyt вnik 
egyre  tar бkеnуеlљ  legyen. Ezen a terü- 
leién іЅі k a itenniivaiómk. A1kHk a nnarxiz- 
muSlban csak dioigimiát :látnak, azok persze 
értd'.hrietlendil niérznelk erre az eilvri.  Ilk 
azt goodcil!j ák, hogy Ia imlarxi zmкеslt „nieg- 
tanwlták". Mi iazcnlban a mairxizmazst  foly-
ton Itanwlandó ariyatgn;aIk гtdkintjiik, ás nem 
abszo1lultimállha!tumlk egyetlenegy pontot 
zam. 

Olyan kar6an elünik, amikor 1Vivarx és . а  
1VUarx ultáni gondolat ;irárnA viszcayul•ás 
d~őzpantl Ikárd ~áse minden haladó ёmte6mA- 
aéigndk. Azat az érte Ш>.и 'vspget, amely ezt  a 
k,érd!ésit nem 'tisztázba, as teиékenys гégek-  
ben nem tisztázza újra meg újra, azt nem 
a törlbénelem vlhara, hanem a , ~szeúШője" 
s könnyen elsöpörheti. Értelmiségi indu- 

]rásutnikat ierc !a megéгzéís jellemezтbe. De 
csak bcls4szú Cs fánaldságos munka ли6ап  
viál)'t ez a melgénzás szeiilemi itevélkгen.ysé -  
,gii!nik ,tudatos Iközpoе tj'avá. 'Siajábas akadá- 
1yclkat kdElett llekiizdeniiak. Az iskcliás. 
tlogmatilkuls marxlzmuws, а  szellemi bels- 
1уед 'tség, amely irneigriilte ás niegitli  ii tá- 
jVat, mind Slajáltol, гalk!aіdІályclkat jIe'_Ik'é!pez. 
Farradami miúltwn!kkiall faglallkozó mun- 
kіapv ієіgу iІК  Ilyen eleme Ilenn ie mirvden,tu- 
datasшtq Фöne!kiиásnelk. S Irigylik ihozzá: 
nagyon is term ~pkesiy idieme. 

A mwnkaév folyamán, ugyane.lkikor egy 
:mag.asabtb dlmáleti ;szir!item  is  'tiгsztázllvatt -  
•mán,k azclka't  az  elvekE!t, amelyeket ban- 
gaztaфbwnik !meg,j;eaené!s пi:nik dlső  p?ldanlatá- 
tó1 (kezdve. Ezeke гt iaz elveket úljra Cs új гra 
meg kelli .fagalmaanumlk, mert 'itt !szem- 
1át•omást  csak  meghamisitva  akarnak el-
fogadni benmtiindriet, ,ás fél ő, hogy sclkau e 
folyamatban mneghamisítjiák maguikait is, 
A jugoa-J'áviiai magyar iszellemi élletről 
van .szó, amelyeit a fiatal értelmiségidk 
minduntalan kőиetkezetesen bírálntalk. A 
HÍ:D-mozgalcm far гpadalmA múitjánalk ei1 -  
masza!talásla гarrál .tlanúlak~odik, hugy гizel- 
lemi áletüink lirányítáSában mpg  nem Ika- 
pott keJlnképp szerepet a Iszocialiista-ifor- 
rar3&almi d5em, hanem !a Saocial:ista mezbe 
iiEtбzőttt poilgári vagy Ikispiollgárl elem  do-
minál. Igaz, a ml  ki іtеiбsеiгIКib еn is!scik- 
szar voltak eiklektд!kuз  mozzana!bak, de i,n- 
kálbb osak a felszinea. Slakszcr  ml is ;a 
nem upnyegesre fekteЉtrük га  haug:súlyt, de 
azéпt, ment asakAls nem lénye гges' .,~!zavuuilk-
niak vc ilt foganatja. Akkori tbőrelКиéseink- 
rielk mivo'.!tát еррет  az bizcm.yít a i!eigj,oíb- 
ban, 'hogy  boil  vaigyurjk mist. S ez a pont 
rendkívül jeGlentőls а 'Фстав . 7sinem Ilábha!t- 
Tialk j'ővendőibeli mwniká]lkodásuok .Aráoyát. 
То ];и!nk függ, hogy rkltartumk-e tovább, 
vagy padig lemicndá гn ellfge;adjuk ia osem- 
дегв  assz6¢ni:lálбdás takbikáját. 

Hagy jővendábe]i ezellemi ihamcunik 
ráredmárvyes legyen, egyre magiasalbb fo- 

kon ikdIl elisajáltiíitlanuok a maendmzrxiu&t, és 
k'öиetkezeteisen га lЈкаШт lагоиак  a  azelliesmal ёs 
táтsadal¢n зi, кШ➢tuSálils иaláságbao. SVigg a 
lelgиéruтvgsdbb gánasoSlkadáknak is he ik!al9 
1'átniuk egyaner, hagy nem !h!oilimi „ixsadal- 
mi peпpatvarrál"  'von ,szó,  nesz  is a gene- 
ráclos tiar гc a diényeger, narn Ibelszé.het пink 
allesp rögtöиmásekrőШ, soha  nesz szerrnéilyles 
kérdásek foragtlalk ikoкikáin, hanem asaкis 
a muakiásosztály £ ШozáAiiáj ának magus 
sгAntű  elsajátítasáról és az ebb ől eredő  
kriitJkaA, itársadalmi gyakorlaibről, követe- 
lésdkről, Mnzrvkássá!gu¢ik т :nőllégi uigтás 
eit"ót't  611;  nem eiágedlkдeitiinik meg !a!лzal, 
bogy  ezekemi !éWebiiniklben, egy saványka 
eirrsdlmdt iiránylbtja a gy'alkorllatot, banercn 
boиlJbibkppezve mlaguokat, ki keli  barrel-
fur  az ui,  forradalmi gyakorljatot. 

A szocialista IkuШtlíuná!t csakis igy lkélp- 
zellhetjük a1. 

A  fentiek' m,ilaltlt a'HÍID, Szervezett Mun-
kás, a  forradalmi  ёrteim;'uSág rteиákeny- 
sёgéndk lszentelt muakaév ikerdUélbien a Ар- 
иetkező  fő  цráirvyekat tudom meglkückn- 
börгte+tni,: 

1. Ki !kell a!llalklitanunk 'egy rendszeres 
munk'ássálgo іt, гатеlуbгеп  a marxi éls a 
Marx wtáni gondrilat tanwlmгányozásána• 
fek]betnénik a Ihaavglsnállyt, ialbból az eiиből 
kiindulva,  bogy  'ne legyen оасаlи, Smo- 
batudósi, hanem helyzetünk vizsgálatára 
al'apulb. 

2~ . A 'jid5en~egi szellemi,íkullturá]is gya- 
koгil_iait гllemzlzlgse, amelynek  scrán nem 
hunyh•a't'wcilk Szemleit saját !im!gadozásašиk 
felett sem. Hisz minden pozitív felllmnrlm-
kara бppen az  beta kqpassé ibenniinket, 
hogy saj át igyengeiság!e'vniklkdl  is Ikritilku- 
san  szembe  meriimk nPмnli. 

FeClhávoi a figydlozet i arra  an ratmasz- 
fér,ár гa,  azokra  a koriiihn&iyeikne,  amelyek 
kGzöitt a IiegfiiataiaibIb as nemosak a  leg-
fiatalabb  drtelmiség idbligoailk. Ezek ra 1kb- 
rdilmények nemcsak bogy nagyon 'siral-
masaik, hanem bátráGtatcitt nv5nd ~en flејШо - 
dpst. 'Bizitclsitani kelii az alapиető  munika- 
£elt+ilteildlceat. Nem szabad el ~fiogla;dni azo-
kat az гárvdlip..geket, amelyek az , ~olbj іektív 
helyzetre" hivatkomnalk, ha err őil van smó. 
Az „elbij'elkltiv helyzet" nin pehet  alibi, 
fdleg akkor nem, ha Számilba vesszilk, 
hogy az o6jektív helyzet  ma sclkikal több 
lehetőspge,t  rejt  mvagálbian,  mint  emennyit  
eddig biztasitobt. A  forradalmi  ás kom-
munista гirlbeCmispg 'mozgalma iarról ууог  
meg Iben!ni.inket,  bogy az 'ér гbeШrruiségl mun- 
kát bedsúln гi  kell.  Ha az „oъ jiEktív hely- 
zet" annyira makacs,  bogy ezt a megbe- 
csdiláмt seem lieleet kdvetkezeItEIsen ikiifg,je- 
zpsre  juttatni, akkor  át kell Szemvezni 
kull,~tuJrгJliis •életüok mai medbanlzmissilt. 
Mint  ahogy a gazdaság'i е]letben, ívgy a ju- 
goszláviaíi magyar szellemi ilIiethen  is  re- 
fornгra van sziikspg,  Illetve: lkőиetkezete- 
Eidn alkeJlmaizni ikelIi a rtlárвadaP_mi reform 
elemeit itt is. Akik fetisizálják az „objektív 
helyzetet", azok  isaját гоdhEiterttlensiégükib'ől 
eJkarnalk tćlkét kovlcsidlsii. 

Az mrástud'ák szava mi°oldrlg  a  áiehetet- 
Ilen,sÉtg idlilen  volt.  

A  fiatalok ielбtt  he  kell 6izanyítanunik, 
hogy tovlbbra  is  ellene Qrisz. 

fiiainu:mányozni  kell a KÍD-m'ezgaL'om 
aoyalgát. 7.ialniuufmlányclkalh IkeL'IP mvelgdiell!en- 
tetnl iaudkrlil az idiikrIII. Ez nem osupán 
néhány agyén ugye, hanem lkömősségiiun- 
ké is. A  kdz'dasilgnrk  pedig hiztolsítani keld 
а  fdltptelleket erre a lkutatásra. Ez a 1kö- 
zősság !bAztosítja a fe]Itpbdldkert még a 
spertújSág ѓrái гbevélkenyspgre  lie. A twdó- 
eátó rcnipg a másicdremldű  isp'orbesеnányek- 
nek  is  iszemtanlijia, idhet, bármely isarká- 
ban rendezik is a világnak. Ez helyes. De 
akkor bdmbolsШbaai dcclii a fdliaéltdlldkdt a 
kommunista értellmr.Spg múlkbeli tavI-
{eenymelglnsIk fdlitárására  is  Nem azért 
volt  az a rioik emlberálldoizat, begy ezt el- 
feбej tsiiik. 

De  azt  is  'tumlnuinJk  kick,  bogy a HÍD- 
mЁcngallom tanuCuinányoz.ását rcvem  lehet úgy 
megszervezni,  bogy  valami felsább - sDerv 
irodafya Illet egy-egy embert, alkl id8vel 
kenyvet j e'. eavbet meg lkwta гtása'rál. Ez asak " 
egyik  е  nem uiegfointosiabb foruná; е  lenne  
a mwnik:ánaik. Muinika'é+viink sze'.C!emiébeй  
vitá'.I'.san vetnénik,  fel a Ikérdést,  bogy  az  

érbe]milstágiek lkömöls  ugye legyen  es a 
niúllt.  Csak igy lelmetlak riailnllĐronhan az-
zal, az 'elvvel, bogy 'a HID-nmozgahloen lied-. 
zös ülgye a 'vіјd аЈs6gі  anagyaraknaik, s đ!t 
az egpsz országnaik is. 

A munkapv 'fonts prograrcnljia  kelii 
legyein a mizilko и 1е{prátegldk ps a Ikull- 
túra  viszonya is.  Eat  iiШieltően a kommurciis- 
ta ёrbdlcuils~qg a múiitban  is, a  jelenben  is 
rnaкim ailislta  volt. A IkuSbшra kérdélse a 
szoelaidamus kérdé!se  is.  Helyesen alilapI-
tolta meg Lukáos Gylőrgy: „. .,  Ira a nép 
olyan elneazadolt  volna, minit amiiilyenriek 
a bünekraták  ilyenkor mдondj áÍk, akkor 
nesz lehetett volna szocialista forradal-
mat  сsiinálni.  'Viszont  ha  olyan  bаШа iдо  veil-
na, amilyennek a bürokratása más- 
ikor mlosvdj ák, akkor nem 1et;t volna  iszük- 
sélges fi,00radalma't csioálni." A mumkás- 

nvozgaШmak  a töhbii iközőtt a kuФtíoráárt is 
küzdöttdk,  meat  kuhitilila néL'ikvll szoeialiuiz-
nmuk slilrnas. Az Igazán érlb€kes leullitlirit 
nem  ismalbad diildeglenúteni 'a  гdalgozó nép -  
től. Az a program,  mely  iszerint  a  legma-
gasabb lkuitúma folkozatasan a szdles népa- 
rátiegek mindeanapjlainak ;szerves reipsze 
;lesz, Iigeln lassan  ivаЈlбsViи  meg. Sőlt, Iszem.- 
tanúi vagyunk egy kulturális ellenforra- 
daliomaiak, hisz nem igy Ikullturállis viezeltő  
eleve azt hangoztatja,  bogy a siépnleknem 
kelii .az Igazi 1ku111ttíara, osaik  a glees.  IE vI- 
lemány  'ellen mi már feivebtiilk a  harcot, 
de Sajnos, eredményltdleniil. A toválbbiiiaik- 
Ibaln még ihaitárlozotltalb6an  kelii  ezt a 
kérdást napximendne itűzmiirilk. :Nem admii- 
rvisztratív lintéizlkedéiseket IkeCil k őиelbeШui,. 
hanem mvpg világaslabbian kimondani, IIci 
srliiyerm dlvelket vall,  Is  iami a ilaglCoаіto- 
sabb,  kinek  milyen ia gyallco!rlaita.. Nem ille- 
hetiimik megeliggedve, ha 'egyes komsnuniS- 
ta iszerikeSztők népnevelgA munkássálguk 
hatpkanyságát abban д 'atjiák,  bogy  ia ba11a- 
dó  nyugati ánbelmiispg 'áШtal is erőlsen at-
mnadott lkcozumilkuШtú'nát ide  is  átüllltdtik. 
Hogy azt a konzumlkuCltúnált  mily erők 
hozzálk lItre, éIs kiknelk akenllb'etn vannak 
iuJmclk a гtömelglkcmm.ulnl`_ikáció гs es гzköizölk; 
azt aekri  kill  lltiillön hangsiúllyoiznwrilk. Nyu- 
gattál  sokat banuullhlatuuk, ide  see  azt, almi 
rossz. 

Az érteP_müisÍágniek  seen  ke ll iseniinviitIl 
гtegriiaidnda, ha a kulltílra  Igazi  helyInelk 
kгAbaroopiásárál van Iszó. 

A  HID, ;a sizervezett Mwnkáls  stb. :szo-
rongatott ihelyzete eilllenére sem volt halj- 
laodó a  béren komprom,iisismumot ikötni. Ha 
a  megjelentetett i,rásscik eszbétilkiai IanInvo-
ra  seem  "rlte  is  ci  mindig a megfeleld 
'szinvcsiailat, azprt isohasem Itörbpnt tudatos 
е]hajilás a  glees if ill.  

A mtiWt  a  temiállleiten is nemes hagyomá- 
nywnik lehet. 

Mindezek a kérdések egyéniek és ko- 
mrlly mwnikát  is  igényd]ndk. De 'amennyi-
re elgypnidk, annyira kőzősek is. ,Az 'egyé- 
ni es a dvd izds •itt rtell.jes öslszihaniglban vasi, 
Ezlért kővetefJásielnk đus kőzősek, rcnl:Int  ahogy 
a  forradalmi  HID-neurllea'Iv meigvátiásátá- 
sán is közöisen Ikelii 'dcllfgo.znwnik. 

Kedves Barátom! 

Am:It mcotam,  nesz lkiд'SŐ, hanem (bdliső  
parancs 'diktál;ta. 8  as m ndaиnyAumkkal 
Igy van,  vagy  Igy Ilesz. Ёррео  ezlémt mun-. 
kőnk lkezdeltán bizbosibani kell a szabad 
és 'elasztikws momgást, Fa szer ezIsit. Enmnik 
éridekéiben arra kér цvéildk, hogy az álba- 
lad szerkesztett ilalplban'tedd  kőz'zé  'levele-
met. Megjdienáse után  is mindeoki bár- 
miféle befolyás nélkül, lelkiismerete pa- 
ranos гa  szerint  нdёnґdhеt. Fzáltaii ibemmásze- 
tes útan kcnsltituáChatúnk egy fárumat,. 
aniedyneik mumkálj!ábain mindeniki részit ve-
bet. Ncha fő'_eg a fiatal prtedmlség szere- 
pérб l írtam llevelemben, egpszem teirmé- 
sz.etesnek tartodn_ hogy seniki sem miono- 
pIC11?IZá4haltja a m пznikát. A feladat olyan 
nemes, hogy mindanlkire 'sziikspg var, aki 
tud és akar tenni valamit. 

' 	 i3amátl t'vdvőz'.'ettell: 
VЁG`rEL Lás'z1á; 

Szemtta;más, 13fт8. іktóber 17 ».éii : 



tolnai ottó 
versei 

PNОLóGUS 
tegnap 
hatvannyolc október huszonhatodikán 
ismeretlen tettesek felgyújtották 
a városi szeméttelepet 
mivel jómagam is tekintélyes termel ője vagyok 
e raktárnak 
valamint városi zúzdánknak 
körülbelül egyid őben érkeztem 
a helyszínre a tűzoltókkal 
és kihasználnám ezt az alkalmat 
hogy megnyugtassam a már különben is 
meglehetősen felkorbácsolt kedélyeket 
sikerült megmentenünk 
majdnem mindent 
vagy ha már a jelszavaknál tartunk 
lényegében még 
semmi sincs veszve 
éljen 
továbbra is rendületlenül dobálhatjuk 
sorsunk rongyos kockáit 
a szikes zöld asztalra 

MINT A KISZAKÍTOTT P0KLÁB KASZALVA 
millió 
egymillió 
egymillió régi dénár 
melyik munkás keze nem rándul meg 
kaszálva 
mint a kiszakított pókláb 
ha egymillió régi dénárt helyeznek elébe 
válassz a pénz éc az elbocsátás között 
valóban úgy éreztem meséli 
a kormos pókláb kaszálva zsebembe söpörte 
a zöld műanyag asztam. ól 
a temérdek dénárt 
először is vettem egy solexet 
a környező  falvakban felvásároltam a paradicsomot 
előbb egyedül kis solexemmel 
mert az asszonyra nem számíthattam soha 
csak a gyerek miatt vetten el 
és ha a gyerek felnő  ebben már megegyeztünk 
odébállak 
később kofákat fogadtam 
majd disznót vásároltam 
az asszony egyszer sem kevert nekik 
csak a gyerek miatt vetten el 
aztán jött a vész 
óriás kölcsönkért üstökben 
szappant főztem belőlük 
solexemmel házról házra hordtam 
mert az asszonyra nem számíthattam soha 
csak a gyerek miatt vettem el 
és ha a gyerek felnő  ebben már megegyeztünk 
odébbállok 
a munkaközvetít ő  portási állást kínált 
de a vállalatban azt hazudtam 

se több se kevesebb egy elemim van 
villanyt vezettem 
kőműveskedtem 
kutat ástam 
mind többen kerestek 
gyorsan olcsón dolgoztam 
s akkor jött az ősz 
és az olajkályhákat kezdtem tisztítani 
mindössze egy kikötéssel 
reggel hat és kilenc között 
s tudja -e miért e kikötés kérdezte az udvaron 
kezében olajkályhám ég ő  tartályával 
mert ilyenkor legtöbb férfiú 
nyugdíjast költőt nyomorékot kivéve 
dolgozik 
s az asszonyok meg éppen csak hálóingükre kapják 
a pongyolát 
begombolniuk persze, már nincs id ő  
miközben nekem segédkeznek 
mint a színpad nehéz piros függönye 
minden széthasad 
teljesen átálltam erre a melóra 
specializáltam 
már számtalan biztos helyem van 
Igaz legtöbbjük ráncos nénike 
ahol pia kaja zsebpénz ellenében 
szőrös kályhájukat csutakolom 
persze van szerz ődésem egy nagyothalló német mukival is 
már holnap mehetnék 
melós barátaim 
az ő  kezük is mint a kiszakított pókláb 
besöpörte a millió dincsit 
már mind kint vannak 
már vagy három kerekét meg is keresték a luxuskocsinak 
ám én még várok 
várok 
napraforgó fekete tányérjában pedig már 
a nap is fekete 
a fényes szegek fejei 
porba pattogtak 
várok 
várom hogy felnőjön a gyerek 
mert az asszonyra nem számíthattam soha 
csak a gyerek miatt vettem el 
és ha a gyerek feln ő  ebben már megegyeztünk 
odébbállok 
s közben 
reggel hat és kilenc között 
fáradhatatlanul csutakolom 
a szőrös kályhákat 

igen 
valóságunkban a lumpenproletárra 
még sok -sok ilyen 
kis mennyország leskel ődik 
igen 
ez kétségtelen 

СKKÉNTESEKNEK 
szószékemről 
az új fehér márványposta 
fekete lépcs ő iгől 
havonta formás kis beszédet 
intézek szavazópolgáraimhoz 
a kiskorú csavargókhoz bíínöz őkhöz 
akiket árumintavásár idején összeszednek 
üdülni palicsra visznek 
a napokban a leendő  újvidéki állatkert 
versbe szedett alapítólevelét 
szándékoztam közéjük dobni 
hagy tépjék marcangolják éhesen 
de az utolsó pillanatban bizalmasan 
kissé kajánul közölték velem 
politikusaink megelőztek 
régóta forgatjá k e gondolatot 
íme meghajtom fejem 
elismerem ismét megelőztek 

azért egy kiegészít ő  javaslatom 
mégiscsak lenne 
(a költők mindig tele világot megváltó tervekkel 
hol csak felszínen ugratottakkal 
hol mint a vasabroncs mélyen a fa húsába növ őkkel) 
az üres ketrecekre 
kezdetben biztosan lesz b őven 
akasszunk táblát 

ІNKЕNTESEKNEK 
meglehet nemcsak én 
s kis szavazópolgáraim 
lennénk az egyedüliek 
akik hosszabb -rövidebb idd"re 
egy-egy ketrecet igényelnénk 
tisztelettel 

4 



MENTS FEL NEM ÉNEKELTEM SPIRÁL 

5 

nyájas valóban nyájas 
nyájasságból már-már nem is olvasó 
nyájas olvasóm 
érdekes azért az íijság ólomb űzét 
mely akár a röpköd ő  álommeggymagoké 
s köszönétnyilvánítá . sokkal teljes 
mintha már nálunk is dúlna a háború szereted 
nyájas valóban nyájas 
mivel mint költ ő  
tehát a legislegmagasabb 
és legislegalacsonyabb 
társadalmi és politikai fórumok képvisel ője 
kellő  időben megfelel ő  helyen nem énekeltem 
nem énekeltem 
nem énekeltem gitár konkrét zörejek 
vagy egész szimfonikus orkeszter kíséretében 
a zagrebi sikkasztásokat 
vagy legalábbis lehetségességüket 
s csúfondárosan lemaradtam még újságíróidtól is 
láthattad hogyan vetették magukat például a VUS emberei 
a fehér mercedes után 
nem énekeltem 
nem kapcsoltalak hangszerem 
mint a vívók fegyverem áramkörébe 
még pontosabban 
mint költő  
tehát a társadalmi könyvel őség inspektora 
nem teljesítettem elemi kötelességemet 
pedig versírásra több hangú több s űkú versek írására 
milyen isteni terrénum az ezer vonahí ezer kockájú 
rózsaszín szaldólap 
sőt nincs kizáxva közvetve természetesen csak közvetve 
részese is voltam a két vagy már három nyilvánosságra 
s a nyilvánosságra még nem is jutott esetnek 
megköszönöm a tagságot 
és kérlek ments fel 
ha említett végtelen nyájasságodból kifolyólag 
már előbb nem mentettél fel 
büntettél 
távolítottál el 
hurcoltál börtöneidbe 
melyeket költő  létemre még ma is csak mesékb ől ismerek 
hogy a fiatal jugoszláviai magyar költ ők súlyos anyagi 
satöbbi körülményei miatt lerobbant 
fizikumomra pszichikumomra hivatkozva 
még ezen az őszön 
ó még ezen a pórusaimra aranyat csorgató GOLDFINGER- őszön 
visszavonulhassak 
s különböző  kísérletekkel 
mint amilyen a jugoszláv és nemcsak a jugoszláv 
cigarettásdoboz - tengerről készülő  regényem 
kúrázzam magam kis családom 
mert 
disznódrótját az idén először 
valóban orromba nyomta 
ó ez a tarkómra langyos hamut homokot trágyát csorgató ősz 
először kényszerített térdre 
akár a tüskös rózsafát 
nyájas valóban nyájas 
ments fel 
ments 
nem énekeltem 
uem énekeltem gitár konkrét zörejek 
vagy lényünk sötét szövetét isteni lombf űrésszel megmunkáló 
szimfonikus orkeszter kíséretében 
ments 
habár jól láthatod 
már csak paródia ez is 
ha konkrét esetek s őt politikusok paródiája is 
és annak ellenére hogy titkon ismét megkíséreltem 
versem fogaskerekét 
éjjeliszekrényeden kelő  napként csillogó 
ébresztőórádba csempészni 
és már láttam is hallottam is ezt az új 
csodálatos masinát 
ments fel 
ments 
tekints el végre az ezeregy plusz egy enyhít ő  körülménytől 
én is eltekintek a tieidt ől 
és maradok híved valóban híved 
nyájas valóban nyájas 
olvasóm 

ez már a harmadik irodalmi estünk 
itt a szabadkai gimnáziumban 
ötven előfizetőnk van 
fellépésünk 
valamint e spirál után 
minden bizonnyal még több lesz 
nyíltan előfizetésre uszítok 
várady amerikáról mesél 
jól tényleg jól ahogy ő  mondaná 
többek között emut egy hirdetésszöveget is 
hím görény nőstény görényt keres 
ok házasság 
katalin a pesti happeningr ől 
szépen DOZLAEOGA naivan 
János tanár létére okosan magyarázza 
költőnek miért szabad mégis így elválasztania 
me- 
rt 
én meg néhány itt a palicsi állatkerthen 
fogant versemet adom el ő  
szóval megy a dolog 
mintha megolajoztuk volna 
beszélgetünk 
meglep a mikroteenager fogalma 
nem ismeretlen előttük 
becsületesen válaszolgatunk 
néha kissé fontoskodva 
amikor egy lány feláll 
áll 
majd értelmesen megszólal 
szeretném megtudni mik voltak 
a guevara az ikarosz köszöntése 
és a budapest 1963. október 21. cím ű  versek 
indítékai 
válaszolok 
gerillizmusomat a júliusi napokat 
az ikarosz -veszélyt valamint 
csehszlovákia megszállását 
rnegkísérlem rendszerbe illesztgetni neki 
természetesen 
pesti lévén magyar költ ő  perspektívából is 
közben elönt a fény 
születés fuldoklás váladéka 
különben szabadkai különlegesség ez 
csorgott már máskor is nyakamba 
a zsidómeggyfák alatt 
bensőm hajójában 
a fémformából épp kilépett kis gipszszobor 
az olvasóm 
a nem-nyájas 
a forrás 
úgy beszél verseimr ől 
mintha csak barátn őinek újságolná 
milyen fantasztikus 
otromba orrú . 
durva bronzcsatú 
cipőt látott a PLAN~KA kirakatában 
szavaimmal is csak nézek tapogatok 
ha feleségem nem ülne az utolsó sorban 
utat törnék magamnak felé 	. 
melle kis halmai között 
a zsabóba fonódnak 
mint igyekvő  spirálok 
hosszü hajfürtjei 
és igyekvő  spirál az egész lány is 
botticelli spiráljaitól jóval huzatosabb 
lassan befejezzük 
a kopott lépcs őkön jön 
fekete filctollat 
és egy kis-fehér kartont 
nyújt felém 



jegyzetek 
kritikánk 

helyzetérő l 

vége! Iászló 

ankét 
a kritikáról 

Szerkesztđségünk felkérte a 
jugoszláviai magyar kritikusok 
egy részét , hogy mondják el 
véleményüket, meggyőzđdésü-
ket kritikánk helyzeté гđl, fel-
adatairól , eredményeiről , nehéz-
ségeirđl ... Kritikusainknak 
nem tettünk fel konkrét ké гdé-
seket. Igy szándékoztuk elke-
rülni a hozzászólások keretének 
a leszükítés$t. Ankétunk гészt-
vevđit csak arra kértük, hogy 
ne szorítkozzanak kizárólagosan 
az irodalmi kritika problémavi-
lágára, hanem tegyenek emlí-
tést a társadalmi kritikáról is. 
Ugyanakkor arra is felkértük a 
résztvevőket, hogy á kritika 
konkrét, reális kérdéseivel fog-
lalkozzanak, lehetđleg kerüljék 
az elvont elmélkedéseket. 

A beérkezett válaszok els đ  ré-
szét ebben a számban tesszük 
közzé. A továbbiakat kđvetkező  
számainkban közöljük. 

Feltételezzük, hogy- látva azo-
kat a kérdéseket , amelyeket az 
első  közlemények vetettek fel, 
a felhivottakon kívül mások is 
elmondják majd idevágó észre- 
vételeiket, álláspontjukat. 

Ankét a kritikáról: Ѕ. oldaltól 
a 13. oldalig . Végel Lászlб, Ge-
rold Lásziб, Burány . Nándor, 
PodoLszki Jбzsef, Honnyik Mik-
lós és Bosnyák István hozzá- 
szólásai. 

i 
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Ha kritikánkról szólunk, nem szabad 
megfeledkeznünk szellemi életünk két je-
1"entős mozzanatáról, :amely ,meghatározza 
kritikánk létét, feltételezi irányultságát, 
és döntően befolyásolja minden megnyil-
vánulását. 

1. Szellemi életiünkben egyre határozot-
tabban kérnek szót a fiatal értelmiségiek. 
Most már világos, hogy a hatvanas évek 
elején jelentkezett fiatal kritikusok, írók, 
értelmiségiek nem holmi irodalmi csopor-
tosulást képeztek, nem egyféle genérációs 
harc jegyében szálltak síkra szellemi éle-
tünk radikális megváltoztatásáért, és nem 
az irodalmi perpatvar volt tevékenységük 
Legfontosabb ismertet ő  jegye. Az akkor 
jelentkezett fiatalok els ő  csoportját, a fia-
tal értelmiségiek els ő  raját ma újabb hul-
lámok, rajok követik. 

Mit akartak és mit akarnak ma is a 
fiatal értelmiségiek? 

Nem fogadhatjuk el azt a misztifikációt, 
mely szerint pusztán irodalmi kéгdések-
гől folyik a vita, s ezt úgy lehet lerázni, 
hogy helyet adnak a fiatalok verseinek, 
elbeszéléseinek stb. Ennek a misztifiká-
ciónak ma az lett az eredménye, hogy a 
fiatal értelmiségiek egy része már a tan-
könyvekbe is bekerült, de közben nem 
kapott helyet szellemi, politikai, társadal-
mi életünk irányításában. 

A fiatalok nemcsak új irodalmi érté-
keket követelnek radikalisan, hanem új 
társadalmi, kulturális gyakorlatot is; meg-
jelenésük első  pillanatától kezdve egy új 
zellemiség megvalósításáért szálltak síkra. 
Nem véletlenül követelnek új szellemi-

séget. A háború vége a jugoszláviai ma-
gyar értelmiséget objektíve nem találhat-
tá konstituált helyzetben. Hiányzott az az 
erős értelmiségi réteg, amely megasabb 
nívón tudta volna megvalósítani a szocia-
lista kultúrpolitika elveit. Lemaradtunk a 
jugoszláv szellemi: gyakorlattól, s nálunk 
ezután csak akkor vet ődtek fel a prog-
resszív elvek, nézetek, amikor Belgrád-
ban vagy Zágrabban már győztek. 

Több mint egy évtized kellett ahhoz, 
míg az új értelmiség konstituálni tudta 
magát. 

E fejlődés elsđ  állomása a hatvanas 

évek eleje volt. Határozottan jelentkezett 
a kritikai értelmiség, és ekkor kezd ődött 
nem egy jelentős idősebb kritikusunk 
szellemi megújhodása is. 

Kritikánk mai helyzetét vizsgálva, a 
hatvanas évek krónikája mindenképpen 
fontosnak bizonyul. Sajnos, ez a krónika 
rendkívül sötét: emlékezzünk csak a bru-
tális fogadtatásra, a politikai inszinuá-
ciókra, az elhangzott vádakra. A környe-
zet megmutatta a fiatal értelmiségieknek, 
hogy nemcsak hogy a további magas fo-
kú alkotásra képtelen, hanem még tisztes-
séges fogadásokra sem futja erejéb ől. Ez 
a kor mély emléke és tapasztalata ma-
rad minden fiatal értelmiséginek, amit 
nem lehet elfeledtetni. S ugyanakkor azt 
is jelezte ez a „sötét krónika", hogy mi-
lyen fogadtatásban részesül itt a kritikai 
szellem. 

2. Szellemi életünk másik fontos moz-
zanata a kulturális irányítás helyzete. A 
háború után itt nem volt értelmiség, s 
ezért szükségmegoldásból létrehoztak egy 
réteget, amely azonban még ma is alapja 
szellemi vezetésünknek. Kulturális éle-
tünkben tehát egy elképesztő  paradoxon 
jut kifejezésre: akkor, amikor tömegesen 
jelentkezik az új értelmiség, és pl. a kri-
tikában a közvetlen alkotást illet őleg a 
kritikai termés legnagyobb százalékát 
nyújtja (nézzük csak meg lapjainkat, fo-
lyóiratainkat), a szellemi vezetés még 
mindig az immár két évtizede kialakult 
káderkoncepcióin alapszik. Vessünk csak 
egy pillantást például kisebbségi kultúr-
politikusaink összetételére, és máris lát-
juk, mennyire hiányoznak az új arcok, 
az új nevek és főleg a színvonalasabb, 
átfogóbb kulturális koncepciók. Egyszóval 
a szellemi élet vezetését jórészt ez a ré-
teg monopolizálta, a szellemi javakat pe-
dig főleg a fiatal alkotók termelik. A dol-
gok e merev elválasztása ugyancsak 
frappánsan jut kifejezésre az anyagi jut-
tatásokban, de erről majd később!) Ez a 
réteg, amely ma monopolizálta helyzetét, 
a történelmi fejlődés egy szakaszában 
minden bizonnyal haladó szerepet játszott. 
Jelenléte azonban szükségmegoldás volt, 
és ha a szükségmegoldásból tartós állapot 
születik, akkor az többszörösen káros. 

A fenti két mozzanat érvényesül kriti-
kai életünkben. 

Kitűnően látjuk ezt, ha megvizsgáljuk 
a kritika helyét a termelési viszonyok-
ban. Ez a képlet meglep ő  eredményekre 
vezeti még a legjobb szándékú vizsgáló-
dót is. 

A kritika helye és stimulációja a ter-
melési viszonyokban még teljesen a bü-
rokratikus-dogmatikus szemléleten nyug-
szik. Ezt fényesen bizonyítja az a példa, 
hogy a kritikusnak, aki a kultúrában al-
kotómunkásnak tekintend ő, ahhoz, hogy 
évi jövedelme elérje, mondjuk, egy szer-
kesztő  vagy egy kulturális intézmény 
igazgatójának a jövedelmét, évente négy 
könyvet kellene megírnia. Ez persze el-
képesztő  mennyiség. Az „ereje teljében 
levő" kritikus is csak egy könyvet írhat 
meg évente, s ez a termékeny szakasza 
aránylag rövid ideig tart. Gyakorlatban 
tehát így fest a helyzet: négy kritikus 
egyenlő  egy szerkesztővel. Ez a brutális 
viszony megalázza a kritikusi munkát. 
Feltehetné valaki a kérdést, ugyan miért 
is élne meg a kritikus kritikai munkás-
ságából, :miért ne lenne olyan, mint a 
bélyeggyűjtő . Végezze csak polgári mun-
káját, és szabad idejében foglalkozzon 
kritikával is. Hogy ne részletezzük a dol-
gokat, a kérdést egy kérdéssel toldanám 
meg: jó, de miért élhet meg a szervez ő , 
a szerkesztő, a vezető  a szellemi termé-
kek manipulálásából ugyanakkor, amikor a 
szellemi javakat alkotó kultúrmunkás kдl- 
dúsbotra jut? Miért éljen meg az ügyvi-
telből a manipulálók egész sáskahada? 
Azt hiszem jogos a kérdés. Társadalmunk 
anyagi támogatásban részesíti a kultúrát, 
A jugoszláv társadalmi gyakorlatban már 
meghonosodott az az elv, hogy az alko-
tásra szánt összeg sorsáról els ősorban ma-
guk az alkotók döntsenek. Ez az önigaz-
gatás igazi arca. A mi esetünkben az ön-
igazgatás úgy fest, hogy a bürokratikus 
réteg előbb megszabja, mennyet ér a ma-
ga munkája, a maradékon pedig hadd 
marakodjanak az alkotók. Viszont ugyan-. 
akkor a jugoszláviai magyarok egy része 
bizonyos úton-módon hozzájárul kultú-
ránk támogatásához. Ezeknek meg kell 
mondani az igazat: éspedig azt, hogy a 
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kultúrára szánt összegnek csak elenyész ő  
hányada jut el magához .az alkotóhoz, je-
lentős része pedig különböző  bürokrati-
kus funkciók pénzelését szolgálja. Bizo-
nyára felháborodnának, hogy a manipulá-
1ók hadserege meghamisítja az önigazga-
tási elveket, hisz a jelen helyzet éppolyan, 
mintha egy gyárban az igazgatók, a tiszt-
viselők meghatároznák, mennyit ér a sa-
ját munkájuk, amelyet alaposan felérté-
kelnek, a maradékkal pedig rendelkezze-
nek a dolgozók. 
Ez a koncepció aztán két réteget szült 

szellemi életünkben. 
Az egyik réteget a javakat termel ő  ér-

telmiségi proletárok képezik. Ezek jó-
részi a fiatal értelmiségekb ől toborzódik, 
de ide tartozik az idősebb kritikus gene-
ráció legértékesebb része is. 

A másik réteg pedig az anyagi javak-
kal manipuláló, amelynek jelentős része 
éppen a negyvenes évek végén és az öt-
venes évek elejen toborzódott, és amely 
görcsösen ragaszkodik pozícióihoz. (Na-
gyon természetes! Az alkotómunkát nem 
vállalja, hisz ő  tudja legjobban, hogy az-
zal a koldúsbotot választaná.) 

A két rétegnek ez a létformája termé- 
szetesen rendkívül káros. Minden kritikai 
tevékenységnek oda kell hatnia, hogy 
megsemmisítse a konzervált vezet ői, ma-
nipuláló funkciókat, hogy az alkotómunka 
és az ügyviteli munka viszonya dinami-
kus legyen. Vagyis aki pl. két-három 
évig vezető  volt egy vállalatban, illetve 
egy vállalat, intézmény keretében vezet ő-
szerepe volt a kultúra területén, az 
a következőkben ne újabb vezető  sze-
repre vállalkozzék, hanem konkrét al-
kotómunkára, hogy közvéleményünk eI-
lenőrizhesse képességeit. Az eddigi mód-
szer következtében az említett deformá-
ciók mellett a közvélemény kizárása is 
egyféle deformáció. 

Ha majd szellemi életünkben ilyen 
strukturális reform következik be, akkor 
minden lehetőség meglesz rá, hogy a kri-
tika objektív megkapja az őt megillető  
szerepet, és ezzel együtt helyzete is más-
milyen lesz. 

A mai „grófi viszony" lényegében anti-
demokratikus. 

Mit tegyen az értelmiségi ebben a hely-
zetben? 

A kérdés rendkívül aktuális. Annál is 
inkább, mert nincs kilátás gyors megol-
dására. Az értelmiséget nem szabad, hogy 
elkedvetlenítse az a tény, hogy az általá-
nos, országos elvek és a helyi, kisebbségi 
gyakorlat között ily nagy a szakadék. 
Mert köztudott, hogy pártdokumentumaink 
szorgalmazzák az alkotói és a vezet ő i 
munka dinamikus szerepcseréjét, szemmel 
látható azonban, hogy egyáltalán nem ér-
zékenyülnek el, akikre ez vonatkozik. 

Minden lehetőséget ki kell használnunk, 
minden eszközzel harcolnunk kell a tár-
sadalmi elvek és a kulturális élet közötti 
szakadék áthidalásáért. 
Ezt azért hangsúlyozom, mert az utób-

bi időben nem egy fiatal kritikus csönde-
sen félrevonult, érdektelenül tekint szel-
lemi életünkre. Az értelmiségiek egy ha-
talmas fellángolása után kezdik felesle-
gesnek érezni magukat. 
Az alkotásokban ez a hangulat egyre 

plasztikusabb kifejezést nyer. A tántorgó 
nemzedék érzésétől kezdve egészen a 
kétségbeesett önmarcangolásig ezernyi vál-
tozatban jelennek meg ezek a tapaszta-
tátok. Világos, hogy legértékesebb alkotó-
ink nem abban látják legf őbb kulturális 
feladatukat, hogy megírjanak néhány szép 
verset. Csodálatos módon azonban mégis 
mindannyian a könyvbe szorulnak vissza. 
A legismertebbek már a tankönyvekben 
szerepelnek, de a társadalmi élet irányí-
tásában nem kapnak szerepet. Hogy a 
fiatalok alkotásaiban egyre élesebben 
merülnek fel az említett tragikus voná-
sok, az nem baj. De a visszavonulás nem 
lehet reális történelmi-emberi perspektí-
vánk. Az értelmiségnek továbbra is fenn 
kell tartania igényét a társadalmi cselek-
vésre, minden „akadály" ellenére is. Ha 
a reális szellemi élet konstituálásából ki- 

zárták, . tehát a folyóiratok, a könyvek 
lapjaira kényszerítették, ez azt jelenti, 
hogy joga van továbbra is tiltakozni a 
fennálló gyakorlat ellen, amely kisebbségi 
életünkben mindinkább bezárkózó jelleg ű . 

Az említett példa a gazdasági viszo-
nyokról persze tárgytalanná tesz minden 
elvont fecsegést a kritikus etikájáról. A 
kritikus itt és ma, a koldúsbot szinoni-
mája, S aki koldúsbotra jut, az csak ak-
kor lehet •etikus, ha a jelenlegi széllemi 
szituáció ellen harcol. Hogy mikor sike-
rül ezt a harcot megnyernie, és milyen 
áldozatok árán, azt nehéz megjósolni. 

A jelenlegi szellemi vezetés meghatároz-
ta, hogy mennyit ér az ügyvitel és meny-
nyit az alkotómunka. Nem várhatjuk el, 
hogy valaki majd egykönnyen lemond 
ezekről az arányokról: éppen ezért a leg-
szélesebb közvélemény fóruma elé kell 
fordulnunk segítségért. S tovább: ki kell 
harcolnunk az önigazgatás reális és nem 
névleges érvényét. Hisz az önigazgatás 
mai értelmezése még .az elemi fokot sem 
érte el. Így például egy kritikus írásairól, 
még ha rendszeres munkatársa is a lap-
nak, a szerkesztő, illetve a főszerkesztő  
dönt. S ha, mondjuk,. a szerkeszt őségben 
„demokratikus légkör uralkodik", akkor 
beleszólhat a sportújságíró, vagy a n ői 
rovat szerkeszt ője is: Tagadhatatlan, hogy 
ez a struktúra eleve konformizmusra ítéli 
a kritikust. Ezért kritikánkban a kritikai 
szabadság és az igazi, nem manipulált ön-
igazgatas szoros kapcsolatban van. 

Másrészt az említett dinamikus szerep-
csere a jelenlegi szellemi vezetés nívójá-
ban, elméletében és távlatos megoldásai-
ban is változást hozna. Hogy a jelenlegi 
szellemi vezetés milyen nívón van, azt a 
következő  példa igazolja legjobban. Több-
ször elhangzott már a panasz, hogy a ju-
goszláviai kulturális életben nem figyel- -

nek fel a jugoszláviai magyar kulturális 
eredményekre. Ez a panasz szerintem ka-
put nyit a nacionalizmus el őtt. De ha 
kulturbürokratáink közül valaki.alaposab-
ban ismerné a jugoszláv kulturális életet, 
akkor nem is várná el, hogy egypár le-
fordított könyv alapján felfigyeljen ránk. 
Sajnos, erre még nem döbbent rá senki, 
mi még ott tartunk, hogy .azokat a köny-
veket, amelyekre mégis felfigyelt a köz-
vélemény, nem is akartuk kiadni. De et-
től függetlenül fontos hangsúlyozni, hogy 
néhány lefordított könyv alapján nem is 
hívhatjuk fel a figyelmet magunkra. Még 
akkor sem, ha jó könyvekről van szó. 
Másrészt, ezt illik tudni, ma már sem-
miféle felsőbb szerv nem parancsolhatja 
meg a jugoszláv kritikusoknak, íróknak, 
hogy felfigyeljenek a jugoszláviai magyar 
irodalomra. S ez, szerintem, nagyon jó. 
Mert ahhoz, hogy érdekl ődést keltsünk 
irodalmunk iránt, egész szellemünkkel 
kell megnyilvánulnunk a jugoszláviai szel-
lemi életben. Ez pedig nem más, mint a 
becsületes konkurrencia elfogadása. Ne 
azért figyeljenek fel ránk, mert magya-
rok vagyunk, hanem mert szellemiségünk 
nem marad el az általános szellemiségt ől, 
nem kullog mindig a nyomában, hanem 
alkalmas pillanatokban kezdeményező  is 
tud lenni. Ehhez pedig legalább olyan fel-
tételek között kell dolgoznunk, mint belg-
rádi vagy zágrábi kollégáink. Az irodalmi 
életet kísérve megfigyeltem: a kezdet, a 
start nem marad el semmivel az országos 
átlag mögött. De a folytatásban már ta-
pasztalható a lemaradás. Mindenképpen 
arról van szó, hogy a jugoszláviai magyar 
kritikus lassan leőrlődik. Tehát, lényeges, 
hogy a feltételek azonosak legyenek. S 
mit tett meg ennek érdekében a szellemi 
vezetés? Kategorikusan kijelenthetem, 
semmi lényegeset. Ezáltal, parado хбlisan, 
a szellemi vezetés, •amelynek jóakaratát 
nem akarom kétségbevonni, olyan elvek-
nek ad lehetőséget az affirmálódásra, 
mint a már említett kihitűségből fakadó 
nacionalizmus. 

A hasonló példákat sorolhatnánk to-
vább. Ilyen pl. a külföldi tanulmányutak 
kérdése. Itt sokan európai kultúráról 
akarnak beszélni és arról, hogy a jugo-
szláviai magyar kultúra viszonylagos ön- 

állósággal rendelkezzék. Az elv nagyon 
helyes! De az elmúlt évtized alatt egyet-
lenegy fiatal kritikus sem kapott külföldi 
tanulmányútra anyagi . támogatást. Kriti-
kusaink idegen nyelvtudása elrémít ő ; 
ebből a szempontból még a legsötétebb 
provincionalizmus vizein evezgetünk. Ter-
mészetesen a szép elképzeléseket követi 
majd a hideg zuhany, miután bizonyos 
ideológiai következmények sem marad-
hatnak el. Mindezek a kiragadott példák, 
amelyeket nyugodtan sorolhatnánk to-
vább, .arról tanúskodnak, hogy a jelen-
legi szellemi vezetés nem képes az új 
kultúráért, az új min őségért folytatott 
szellemi harc vezetőjévé lenni. Sőt, ez a 
merev réteg mindent megtesz, hogy aka-
dályokat gördítsen a kritika fejl ődése elé. 
Elsősorban azzal, hogy nem hallgat a 
kritikára. Másodsorban azzal, hogy a kri-
tikai munkát koldúsfoglalkozássá fokozta 
le. Harmadsorban pedig azzal, hogy nem 
biztosítja a reális feltételeket a kritika 
fejlődéséhez. 

Mindezek ellenére mégsem beszélhetünk 
a kritika teljes hiányáról szellemi éle-
tünkben. Jelentős kritikusaink vannak, 
akik elértek bizonyos min őséget, csak j 
éppen nincs rendszeres kritikai élet, mely- 
nek kritériumai közismertek: a nyilva-
nosság előtti munka, a kritériumok nyil-
vanosság előtti ismertetése stb. 

Ahol nincs rendszeres kritikai élet ;  ott 
már eleve biztosítva van a zárt, szemé-
lyeskedő  érdekek affirmálása. Ennek a 
veszélyessége annál  is  inkább nyilvánvaló, 
mert kritikai életünk tele van álkritikus- 
sal. Kik ezek? Megérdemelnék, hogy újjal 
mutassunk rájuk, de ez alkalommal elég, 
ha megvilágítjuk technikájuk, módszerük 
lényegét. Ezek azok a kritikusok, akik 
nem foglalkoznak rendszeresen kritiká-
val, csak néha-néha írnak egy-egy re-
cenziót, rendszerint a helyi kérdések 
(könyvek, versek, folyóiratok) kapcsán. 
A recenziókon alapul minden tekintélyük. 
Az ember álmélkodik, hogy milyen is az 
a szellemi élet, ahol recenziókkal lehet 
tekintélyt szerezni. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy recenziókra persze 
minden irodalomnak nagy szüksége van. 
Olyan „kritikusra" azonban egyáltalán 
nem, aki egész életében csak recenziókat 
ír, és közben elfelejti megírni azokat a 
jel•entősebb műveket, tanulmányokat, ame-
lyeken ezek a recenziók •alapulnak. Ezek-
nek a recenzenseknek a véleményét min-
den egészséges irodalomban az olvasók 
rovata közölné. A mi esetünkben azon-
ban ezek a „kritikusok" mindenhol ott 
vannak, Az ember már nem teheti be a 
lábát egyetlen kultúrintézménybe anélkül, 
hogy ne látná valahol a főnök gondol-
kodó tekintete mellett bölcsen ragyogni 
az álkritikus arcát is. Szellemi életünk-
ben az álkritikus legalább annyira veszé-
lyes, mint a bürokrata, aki évekig vezet 
egy-egy kulturális intézményt, anélkül, 
hogy egyetlen jelent ősebib írást közzé-
tenne a kultúráról. 

Az ember kétségbeesetten hajol a fe-
hér papír fölé, ha rájuk gondol, és só-
hajt: meddig még? 
Ennek a kérdésnek megvan az aktuali-

tása a kritikai gyakorlatban. Ha ezeket a 
jelenségeket ki lehetne küszöbölni, vagy 
legalább minimálisra csökkenteni, akkor 
valószínűleg a kritika is megkapná azt a 
társadalmi elismerést és azt .a felel ősség-
érzést, amit megérdemel. 
A kritika helyzetének javulása tehát 

szellemi életünk demokratizálódásának 
ütemétől függ. A jugoszláv szellemi gya-
korlat arra figyelmeztet, hogy a fiatal 
jugoszláviai magyar értelmiségnek ener-
gikusabban kell kivennie részét a demok-
ratikus gyakorlat tökéletesítéséért vívott 
küzdelemből. A kritika sorsa a demokra-
tizmus sorsával van kapcsolatban. Ezt 
minden kritikusnak tudnia kell. 

S ebben a küzdelemben oldódnak majd 
meg kritikánk fájó kérdései, ebben a küz-
delemben szerzi meg érettségi bizonyít-
ványát is, és edződik érett kritikává. 

- 

Szenttamás , 1968 október 
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A jugoszláviai magyar irodalmi és társa-
dalmi kritika — mi ez? Ha van, akkor mi 
ez valójában? Megvallom, mielőtt a körle-
vélben felsorolt kérdésekre. válaszolnék, 
előbb ezt az általánosabb dilemmát kel-
lene tisztáznom. Úgy érzem, hogy nincs 
jugoszláviai magyar társadalmi és irodalmi 
kritika. Ismétlem: így érzem csak, és nem 
áhítom ezt határozottan,. mert úgy gondo-
lom, nem ismerek most elég tényez őt ah-
hoz, hogy ezt biztosan állíthassam. Tudom: 
ez nem dicsekedni való dolog, semmikép-
pen sem sorolhatom az erényeim közé. 

Ha van, vagy ha lenne kritikánk, ak-
kor az nagyon is szükséges lenne. Lehet, 
hogy nem mindenki így gondolja, de alig-
hanem mindig úgy volt, hogy a kritika 
a haladás egyik legfontosabb előfeltételé-
nek számított. Az emberek renszerint fél= 
nek, tartanak az igazságos kritikától. Az 
erényeikkel szeretnek dicsekedni, a hibái-
kat, mulasztásaikat, vétkeiket szégyenlik, 
eltitkolják, nem szívesen hozzák nyilvános-
ságra. Félnek a közvélemény bírálatától, 
ítéletétől. A kritika egyik feladata éppen 
az, hogy ezeket a fejl ődést gátló, a közös-
ségi érdekeket sértő  egyéni mulasztásokat 
felszínre hozza és bírálja. Ezzel válik ha-
tásos eszközévé a megátalkodottság, a meg-
elégedettség és tespedség elleni küzdelem-
nek. Igy válik társadalmi szempontból 
hasznossá és szükségessé. Számtalan pél-
dát sorolhatnánk fel erre mindennapi gya-
korlatunkbбl. Ha egy intézményben olyan 
helyzet és hangulat alakul ki, hogy sen-
ki sem meri bírálni a vezetőket, akkor 
azok természetes emberi gyöngeségüknél 
fogva, nem az intézmény, hanem a saját 
érdekeiket tartva szem el őtt, rendszere-
sen kihasználják a visszaélés lehet őségeit, 
saját érdekükben és az intézmény rovásá-
ra cselekszenek, minek folytán az utóbbi 
lemarad, tönkremegy. Ellenkez ő  esetben, 
ha a szabad kritika rámutatott volna a 
káros jelenségekre, esetleg megakadályoz-
ta volna terjedésüket, vagy már a lehet ő-
ségeket is eltüntette volna. 

De mert ilyen jelentős a kritika szerepe, 
nem kisebb a kritikus felelőssége sem. Ezt 
többszörösen kell hangsúlyozni. Egyrészt 
azért, mert a kritika, ha lehet őség van 
kialakulására, roppant er őt képvisel, mely 
számtalan alkalmat kínál a vele val б  
visszaélésre is. Nehéz különbséget tenni 
a konstruktív és a romboló kritika kö-
zött, az ilyen fölosztás is eleve gyanús 
lehet, biztos azonban, hogy a kritika csak 
akkor lehet indokolt, egyszerűen csak az 
adja meg létjogosultságát, ha a haladást 
szolgálja. (Persze, elkoptatott igék, és tes-
sék objektíven, ideológiák nélkül megítél-
ni, mikor szolgálja valami a haladást, és 
mikor nem. Manapság is hányszor lehe= 
tönk tanúi annak, hogy komolynak hitt 
és nemzetközileg is elismert tudósok egy-
egy jelenségről homlokegyenest az ellen-
kezőjét állítják.) Tény ugyanis, hogy a 
kritika nagyon könnyen lehet a reakció 
fégyvere is, s egy-egy konkrét esetben 
ez végzetes következményekkel járhat. 
Megtörténik például, hogy egy intézmény-
ben csak nagy viták után sikerül keresz-
tülvinni valamilyen önigazgatási megol-
dást, bürokraták ellenzik ezt, s váltig han-
goztatják a javaslat helytelenségét,. ez 
végeredményben érthet ő, hiszen az új meg= 
oldás elfogadásával az ő  pozíciójuk gyön-
gül; az ő  előnyjógaik csorbulnak meg, 
csökken a hatalmuk. Természetes, hogy az 
új elgondolás bevezetése után, azért is 
mert új, meg mert ellenállásba is ütkö-
zik; mindjárt nem - funkcionál tökéletesen 
és hibátlanul: Ez aztán jó alkalom lehet 
a. reakció . erőinek, hogy bírálják az újon-
nan alkalmazott önigazgatási megoldást 
mint alkalmatlant, s esetleg meg is buk-
tassák . azt. Biztos tehát, hogy nehéz a 
kritikáról élvontan beszélni, anélkül, hogy 
a mégítélésnél a konkrét helyzetet is fi-
gyelembe,. ne vegyük, tény azonban. az  
is, hogy mi sem könnyebb, -,mint a létér-
dekünket veszélyeztető, de egyébként nyit- 
van igazságos és indokolt :kritikára is rá-
fogni, hogy nem építő  jellegű . 

A kritika szükségessége tehát. semmikép- 

bu rány nándor 

pen sem lehet vitás, de ugyanígy a kriti-
kus roppant felelőssége sem. 

A kritika következményei ugyanis na-
gyon súlyosak is lehetnek, hatása nem 
is mindig a kívánt irányban következik be 
A veszély több oldalról is fenyeget. Egyik 
az, hogy mielőtt valamit bírálnánk, nem 
tájékozódunk kellőképpen az illető  dolog-
ról vagy jelenségről. Megtörténhet az 
_is, hogy valamit vagy valakit azért bíró- 
fiunk, hógy azt bizonyos változásokra kész-
tessük, s nem tudjuk, hogy nála ezek a 
változások már megtörténtek, csak mi 
nem vettük őket észre, nem tudtuk őket 
fölfedezni. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor is 
szándékunkkal ellentétes hatást . váltunk 
ki a bírálttal. Ezért azt hiszem, állandóan 
szem előtt kell tartanunk, hogy a bírálat 
egyúttal ítélet is. A bírónak meg miel őtt 
ítéletét, amely halálos is lehet, kimondja, 
ismernie kell mindazokat a mozzanatokat, 
amelyek befolyásolhatják ítéletét. Ha a 
kritikus jogot formál magának az ítélet-
re, ha valakit fogyatékosságai miatt bírálni 
akar, akkor nem engedheti meg magának 
azt a hibát, hogy kényelemb ől vagy vala-
milyen más okból elmulasztja a releváns 
tényezők alapos megismerését. 

Ezzel nem akarom elvitatni a kritika 
jogát, sem a kritikustól, sem mástól. Nap-
ról napra, szinte minden .tevékenységünk 
valamilyen ítéleten, kritikai viszonyulá-
són alapszik. Az ember jogot formál ma-
gának, a véleményformálásra és ennek ki-
mondására, ez egyik elementáris tulajdon-
ságai közé tartozik. A bírálás jogát, azt 
hiszem, nem lehet senkit ől sem megtagad-
ni. Éppen ez a társadalmi rendszer, ezek a 
társadalmi viszonyok, amelyeket építünk, 
ezek követelik meg és teszik lehet ővé az 
egyén számára, hogy a mindennapi gya -

korlatban, az adott intézmények .  keretében 
mind hatékonyabban gyakorolhatja ezt a 
jogát. A kritika bármilyen célból történ ő  
korlátozása (természetesen szem el őtt tart-
va a felelősségről mondottakat) egyúttal 
ennek a társadalmi rendszernek a telje-
sebb kibontakozását is .gátolja. Már csak 
azért is, mert az embernek . egy fontos 
jogát csorbítja meg, ezenkívül megfosztja 
a társadalmat `egy, a fejl ődése szempontjá-
ból létfontosságú kevékenységt ől. . 

A kritika motivációi mégsem melléke-
sek. Noha mint mondtuk, veszélyes lehet 
a kritikát eleve építő  jellegűre és rom-
bolóra osztályozni, egy-egy konkrét meg-
nyilvánulása iránt való viszonyulásunk ki-
alakításában fontos számunkra az is, mi-
lyen céllal jött létre a kritika, azaz egy-
egy jelenség stb. bírálata. Az abszolút, 
objektív, az ideológiai, szubjektív színe-
zettől mentes .megítélés itt nyilván lehe-
tetlen. > s sajnos, vidékünkön sokszor így 
van, a kritikának is rendszerint van bi-
zonyos szubjektív színezete. Márpedig ha 
én, talán indokoltan is, bírálom valakinek 
a tevékenységét, s közben kitudódik, hogy 
az illető  részéről engem régebben vala-
milyen sérelem ért, akkor az én szavam 
eleve veszít a hiteléből. Fennállhat ugyan-
is a gyanú, hogy bírálatomnak nem az 
az igazi célja, hogy segítsek javítani a 
helyzeten, itt lehetne azt mondani, hogy 
bírálatom nem jószándékú, hanem az a 
leplezett szándék szülte, hogy megbosz-
szuljam az illető  személytől engem ért 
sérelmeket. Nyilvánvaló, hogy itt a kritiká-
val (s a demokráciával, a kritika gyakor-
lásának lehetőségével) való visszaélésr ő l 
van szó. Még akkor is így van, ha bírá-
latom indokolt, de ha nem ér a sérelem, 
akkor elhallgattam volna, mint ahogy más 
esetben, mások iránt sem gyakoroltam 
kritikára való jogomat. 

A kritikus következetessége kapcsolódik 
ide. Legyen az társadalmi vagy irodalmi 
kritika, ha a bírálatot nem gyakoroljuk 
következetesen és el őítéletek nélkül min-
den bírálatot érdemlő  jelenséggel vagy 
személlyel kapcsolatban, akkor eleve el-
vesztjük jogunkat a bírálatra. Nem tart-
hatunk igényt arra, hogy kritikusi szavun-
kat komolyan vegyék. Sajnos, most éppen 
Igy van. A keletkezőben levő  kritika any-
nyira részrehajló, súlyos el őítéletekkel 
terhes, szubjektív színezet ű, egyszóval nem 
következetes, de megbízhatatlan, hogy az 
ideális igények és kritériumok alkalmazá-
sakor figyelembe se lehetne venni. Persze 
nem lehetnek ideális követelményeink, a 
társadalmi realitásban megmutatkozó fo-
gyatékosságok, a kritikát m űvelő  embe-
rek, s általában az emberek tökéletlensé-
ge a kritikában is megnyilvánul. Nem is 
lehet másként. Objektíve ilyen a helyzet, 
csak törekvéseink lehetnek többé-kevésbé 
егбteljesek ennek a helyzetnek a megvál-
toztatására. Ha tehát a kritikus már eleve 
nem lehet is következetes, legalább töre-
keđjen arra, hogy minél inkább az legyen. 
Ez elementáris követelmény. 

A kritika lehetőségei objektíve adottak. 
Hogy véleményt mondjon egy jelenség-
ről, a kritikusnak azt tövir ől-hegyire is-
mernie kell, s hogy ismerhesse, kell ő  le-
hetőséget kell neki adni. Ez a lehet őség 
egyebek között a munka, az intézmények 
mind nyilvánosabb munkájában rejlik. A 
nyilvánosság .még nem elegendő . Olyan 
légkört kell teremteni, amelyben a kriti-
kát nem tekintik támadásnak, hanem az 
adott helyzet javítására irányuló törekvés-
nék. Végeredményben a bírált személy-
nek örülnie kellene, hogy valaki vett any-
nyi fáradtságot, hogy vele foglalkozzon, 
életének égy meghatározott idejét ráfordít- 
sa, s azzal, hogy rámutat a hibáira, segít 
neki azok leküzdésében. Tulajdonképpen 
kitüntetésnek is számíthatna. az , ,hogy va-
lakit a kritika bírálatra érdemesnek tart. 
Sajnos, mindez nem így van. Eleve úgy 
tartjuk, . hogy amit vagy akit nem bírál-
nak, az jó, azzal meg vagyunk elégedve, 
amit meg bírálnak, ott valami nincs rend-
ben. Nem kellene, hogy így legyen, hogy 
okvetlenül helyes legyen ez, a föltevés 
A kritikát társadalmi életünk szerves ré-
szének, egyik fontos tényez őjének kellene 
.felfognunk, ami néha kellemetlenül érint 
bennünket, mint mondjuk, egy bírósági 
idézet, néha fáj is, mint a foghúzás, de 
végső  fokon mégis segítségünkre van. A 
helyzet most egészen más. S ennek, a csók 
fölszínesen érintett tökéletlenség folytán, 
maga a kritika is oka. Onmaga bírálatá-
val kellene kezdenie. 
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~e elméleteket ková-
igy átmesélni a kriti- 

ka. 	 nden teóriát kártyavár- 
ként 
	

az a tény, hogy — nincs 
igényes 	.ni kritikánk — nincs kriti- 
kai életün, s végs ő  soron — kritikusunk 
sincs. 

 

Az újságokban, a két folyóiratban meg-
jelenő, a rádióban elhangzó könyvismerte-
tők, recenziók még ritkák a fogalom igé-
nyes, komoly vonatkozásában. Csupán fu-
tójegyzetek, impresszionista vázlatok, nem-
egyszer baráti sorok vagy gügyögő  gon-
dolatok. Az alkalmi újságrecenziók és a 
hónapos késéssel megjelen ő  írások alap-
ján önámítás lenne nálunk irodalmi kriti 
kárót beszélni. Még friss, napi jegyzetek-
nek sem nevezhetők, inkább véletlenül, 
elvétve és váratlanul fel-feltör ő  utóhan-
goknak, amelyekre — kivált, ha negatív 
jellegű  a recenzió — az írón kívül más 
nemigen figyel fel. Tanárokkal beszélget-
tem arról, mi alapján vásárolnak könyve-
ket. Egyikük sem említette, hogy a meg-
jelent, elhangzott recenziók alapján. Ez 
nemcsak kritikánk szerepér ől, helyéről, 
hanem kritikai életünkr ől is beszédesen 
árulkodik. A kritika tagadásának bizonyí-
tásaként említem, hogy a Híd tavalyi év-
folyamában és az idén napvilágot látott 
nyolc számában kevés vajdasági könyv-
vel foglalkoznak tanulmány vagy akár re-
cenzió formájában. Tavaly két recenzió 
(Tomán László: Az els ő  lépések, Hornyik 
György Temetés című  novellás kötetér ől; 
Szirmai Károly: Előretolt állásban, Csuka 
Zoltán válogatott verseir ől) s egy össze-
foglaló jellegű  ismertető  (Hornyik Miklós: 
Utak, útveszt ők, hét könyv ismertetője) 
jelent meg. Az utóbbihoz megjegyzésként 
feltétlenül hozzákívánkozik, hogy egyes is-
mertetők több hónapot vagy egy évet is 
késtek a könyv megjelenése után. Ki fi-
gyel fel egy régi könyvr ől szóló írásra, 
amikor már azt is elfelejtették, hogy 
egyáltalán megjelent. 

Az 1968-as mérleg már ijesztőbb. Egyet-
len igényes tanulmány (Végel László: Tol-
nai Ottó költészete), egyetlen recenzió 
(Burány Nándor: Mi — magunk-
ról, dr. Rehák László könyvér ől) és egyet-
len a jegyzet és a tanulmány között álló 
szorosan kritikának nevezhető  írás (Po-
dolszki József: Tehetetlenség és rettegés) 
található az idei Híd-számokban. 

Ehhez a helyzetképhez feltétlenül hoz-
zátartozik, hogy a 7 NAP csak tíz-húsz-
szoros tartalmi ismertet őket közöl, főleg a 
fülszöveg alapján. A Dolgozók már eny-
nyit sem. A Képes Ifjúság elvétve ír köny-
vekről. Ezek után mint számít, hogy a 
Magyar Szó Kilátója, a Rádió Szempontja 
és az Új Symposion több-kevesebb rend-
szerességgel nemegyszer kampány- és öt-
letszerűen követi csak könyvkiadásunkat, 
ha tudjuk, hogy hatvanhétben tizenkét, az 
idén pedig eddig nyolc vajdasági író köny-
vét jelentette meg a Forum Könyvkiadó. 

Ezek után a külföldön vagy más nyelv-
területeken megjelenő  könyvek bírálatát 
egyaránt lehet felelőtlenségnek vagy a 
hazai „bonyodalmak", perpatvarok el ő-
li menekülésnek minősíteni, de nem vaj-
dasági kritikának, még kevésbé kritikai 
életnek. 

 

Az előbbi rész azt igyekszik. bizonyítani, 
hogy nincs irodalmi kritikánk, de ezzel 
együtt az is nyilvánvalóvá válik, hogy 
kritikusunk sincs. Olyan kritikusunk, aki 
feladatának, kötelességének és szükségé-
nek érzi, hogy minden vajdasági könyv- 
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ről elmondja a véleményét, s hogy ezzel 
egyszersmind tekintély lehetne, akinek íté-
lete jelent valamit, s aki ítéleteivel for-
málhatná az irodalmi és a szellemi közvé-
leményt, ízlést teremthetne, iskolát jelent-
hetne. Kritikusaink vagy a csapnivaló 
rossz könyveket vállalják, ezekr ől írnak, 
vagy baráti szolgálatot tesznek valamely 
jó barát írónak, s bántóan komázó vagy 
még bántóbban hamis lírai hangvétellel 
írnak egy-egy könyvr ől. Az ilyen írások 
szerzői már nem is kritikusok, hanem kor-
tesek. Félreértés ne essék, nem a dicsér ő  
kritikát kifogásolom, hanem az önmagá-
hoz, gondolataihoz, elveihez igényesnek 
tartott mércéihez következetlen csatlós kri-
tikát. Nem lehet szabály, csak esetleg 
megszívlelendő  út: a kritikus ellenállás-
ból, tagadásból születik, nem simulásból, 
alkalmazkodásból. Ha tagad, kisebb a ve-
szély, hogy eladja magát, hogy mindenkit 
kiszolgál, közkatona lesz. S ha fiatalon 
válik valaki simulóvá, alkalmazkodóvá, az 
esetleg sokra viheti, de vérbeli kritikus 
— még ha tudása alapján esetleg megér-
demelné is — sohasem válik bel őle. 

A kritikusnak szívügye kell, hogy legyen 
az irodalom és a kritika, ne csak ideigle-
nesen vállalt másodállás. Az utóbbi évek-
ben, pontosabban a hatvanas évek elején 
úgy tűnt, hogy a kritika fellendülésének 
lehetünk tanúi. De ez csak ideiglenes, lát-
szatszerű  jelenség volt. Hiszen irodal-
munk, könyvkiadásunk legjelentősebb 
eredményei (Bori Imre: Radnóti, Szeli Ist-
ván: Hajnóczy) előtt minden kritikus né-
ma maradt, s ezzel felkészületlenségér ől 
tett tanúbizonyságot. De nemcsak e két 
könyv siklott el kritikusaink „éber, figye-
lő" tekintete el őtt észrevétlenül, hanem 
számos nálunk, Magyarországon vagy 
szerbhorvát nyelvterületen megjelen ő  vaj-
dasági mű  maradt említés, több esetben 
pedig alapos, szempontokat adó elvi és 
elemző  kritika nélkül. 

A tehetetlen kritika nem kritika, a vá-
logatós, szenvelgő  kritikus nem kritikus. 

Vagy kritikusainkat ilyenre neveli, for-
málja irodalmi, szellemi életünk? 

 

Nálunk nemcsak hagyománya nincs a 
komoly elemző  kritikának, de a szókimon- 
dó bírálatra és a bírálóra számtalan ve-
szély, kellemetlenség leselkedik. Ezt pe-
dig az bizonyítja, hogy a kritika és a  

kritikus csak szükséges rossz, amit és 
akit azzal tehetünk legkönnyebben ártal-
matlanná, ha nem figyelünk rá, nem vesz-
szük komolyan. A kritikában nyíltan vagy 
a sorok mögött állandó szándékos rossz-
májúságot látunk, tételezünk fel. Nem pe-
dig olvasónak, írónak egyaránt segítő, lel-
kes közvetítőt, a bírálat ellenére is bará-
tot. Sajtótörvényre hivatkozó, sértegető , 
gyalázkodó nyílt levelek láttak és látnak 
napvilágot íróktól, műsorszerkesztőktől, 
rendezőktől. S ezért nem csoda, ha kriti-
kusaink mindinkább kifelé kacsingatnak, 
tudják, onnan nem éri őket megaláztatás. 
Közben azonban megfeledkeznek arról, 
hogy ezzel elvesztik, kirúgják maguk alól 
a talajt. A Komáromival való párbaj után 
(Dolgozók, _1964) valószín űleg igaza van j 
Borinak, hogy- nem ír vajdasági könyv-
ről, holott előtte éppen ő  volt irodalmunk 
rendszeres követője, krónikása és nem utol-
sósorban elemzője. S igaza lenne Utasinak 
is Komáromi újabb kirohanása után, vagy 
bárki másnak — hisz áskálódnak ellene, 
nem köszönnek vissza, elfordítják a fejü-
ket, főszerkesztőhöz, szerkesztőhöz rohan-
nak, fenyegetőznek —, ha többé nem ír-
nak vajdasági könyvről, hangversenyről, 
hangjátékbemutatóról, színházi el őadásról, 
tárlatról. De ez az igazság ártalmasabb, 
mint hinnénk. Hiszen bármennyire igaz is, 
hogy a kritika az irodalmi élet következ-
ménye, lelkiismerete, az irodalom még-
sem lehet meg kritika nélkül, mert ön-
célúvá, komolytalanná válhatna. 

De a kritika visszhangtalansága, elhall-
gatása már nem a kritikusok, hanem az 
írók és az irodalmi, széles értelemben a 
szellemi közvélemény hibája, fejlettségi 
fokának mutatója. A kritika és az iroda-
lom meg a kritikusok-szerkesztők viszo-
nya nem akkor jó, ha a kifogásokkal teli, 
de elemző, segítő  szándékú bírálatból az 
utóbbiak levonják ugyan a követkéztetése-
ket, s fél év múlva adott interjúban már 
a sajátukként fitogtatják, s közben még 
szúrnak is egyet a bírálón, aki csak han-
goskodik, de valójában nem ért ahhoz, 
amiről írt. Ez éppannyira káros, mint az 
elhallgatás, a közöny, a gyalázkodó nyílt 
levelek. 

 

Nyilvánvaló, a fenti bajok forrását ab-
ban kell keresni, hogy eddig nem nevel-
tünk ki kritikusokat, és bennünk, valamint 
környezetünkben nem neveltük ki a kri-
tika iránti helyes, egyedül lehetséges és 
gyümölcsöző  viszonyt. Tehát nevelési prob-
lémáról van lényegében szó, de a neve-
lést nem a pedagógia szabályai és tör-
vényei szerint, hanem a fejlett, m űvelt 
közösség gondolkodásmódjának és visel-
kedésének természetes összetev őjeként 
kell értelmezni. 

A kritikusok nevelésében a kiadónak, a 
folyóiratoknak és a lapoknak majdnem 
egyforma a szerepük. A kiadónak a meg-
jelenő  könyvekhez, kivált pedig a válo-
gatásokhoz elő- és utószókat kellene írat-
nia. S ezenkívül — ami sokkal fontosabb 
— a vajdasági könyveket azonnal a meg-
jelenés után eljuttatni a recenziókkal, kri-
tikával foglalkozókhoz. Nem jelentenek 
túl nagy áldozatot, hiszen mindössze 10-15 
emberről lenne szó, s könyveinkb ől úgy is 
marad legalább ennyi a raktárban. 

A lapoknak, de mindenekelőtt a Híd-
nak .állandó kritikussal vagy kritikusi gár-
dával kellene rendelkeznie, nem pedig a 
véletlenre, az egyes emberek hajlamára, 
fogékonyságára és szeszélyére bízni egy-
egy könyv bírálatát. Igy esetleg elkerül-
hetnénk, hogy csak recenziókat írjunk, 
rendszertelenül, s elérhetnénk, hogy id ő-
vel az impresszionista kritikák helyett vér-
beli kritika, tanulmány vagy esetleg mo-
nográfia is szülessen él ő  irodalmunkról. 
S végső  soron elérnénk azt is, hogy a 
kritikus jegyzetek, glosszák helyett érté 
keljen is, és értékrendet állítson fel, mert 
mindenekelőtt ez a feladata, ezért van, 
ezért ír. 
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Egyes,ek szemiтvt nkapjatinkban sakkal na- 
gyoibb szükslége цоцп ,а  a jugolszláv+iad ma- 
gyam iaio сlallamnak néháaay képzett, bátar 
k'vá11á sú, rbdhetséges ikstit -vkusna, m1ia~ t kö1- 
tőre vagy íxóra. Á1ta!látban.:az a  hiedelem 
hódít hogy цrgda!]!mi alkoháisokb,an már 
egyáClYálán nem szűköцködünk, viszont az 
юbjektív émtékeléssetl,  an  +éleanzéssel, a sok- 
о !цдаlи  es kimeritő  megvdlálgítássad még 
miifnd+iig adás!ák vagyunk. Nem +alkaatom 
mqst azt ibizonygatnt hagy im!ennyire то - 
vklШáгtó az a gondaцkodás, mely ;a tenden- 
ciózus :knilti'kusképzélsben láttj•а  a megaldást, 
s +hogy milyen következané тvyelkkel j+ámh.at a 
jell{entfketző  aiцk•ottái erők  kritika felé orien- 
táШátsa áttképzése. Csák ki'indulópontul 
иетпет  ezt  an  а!19ásiioglatlálst. Ugyatnis va- 
lában :sok riavclen hdányzi!k irodalmunk 
élétéből, s a fogyatékossiágdk túlnyornó 
része рр  а  gyámol+taШan  kritika következ- 
ménye, még ет  olsztaüváan azok vélemé- 
nyét, akik  an  erők átcsopomtosdtásána, a 
mestemséges felfrissítésné és a  „azaikmad 
áгgképzésre" szavaznak, megped Гvg a költé- 
szet rovására. Hisz kétségtelen, nem a 
ktтltészet túlfejLődése es túibumjánzáasa 
eredményezte a !kniti(ka цemtatttaкlását, sőt 
ha vi;s!sz~a!bekvntünk an utdbbfi n!éhán,y évme, 
rYVelgá]Qa,pithatjuk, hogy ерр  +a. köцtészet 
vá114ozátasa4bb'а  válá!sa, beцső  vívádása, 
fejQ6débse, kitarjediése, egyszóva4 fommda! цта  
tette lehetővé azt az ugyan korántsem ki -  
elégítő, de milrvdenképp ёrzékdhető  fej1ő- 
dé5t,  melynek  tanúd .letvatünk a +kritikát 
vizsgáltgatva. Mert mylШvátn friissebb, meré- 
šzebb, иálitorгatosa!bb é;s önál ШÓ'b+b ,a mad 
kritika +az ötиeneds évdk csallá;divasan ba!rá!t- 
kozó, félénk, simoigató taktDkátгátSánál. A 
kri!ti!ka pedtg elsősoa±fxan nem öa дnnaigá!bó1, 
!Yivaniem a műиeikből aneríHii  an  erőt, s egy 
éJletképes, é+nett kpltéazet +előbb-utóbb ma-

a ruttán vonjia .а  kritika  f  dііјІеѕёt i s. 
Ez utáІ bi lassúbb fiejlődélse szükségsrгemű , 
bdlső  természetéből fnknd. 

Ezzel nem  an  önтnagától félnövő  kritika 
mellett fogцadigk а11];ást, csupán fel szenet- 
ntéan hívnli +a  figyelmet, hogy amikor a 
kritikai műfaj feІІlen!ddilését szorgallmazzuk, 
áeanmik~pp sem •gand!olhátunik a kö91tészet 
megszorításálna, fékeizёѕéne, hdsz ,a fejl•ődés 
egyik ,а(]:alpvető  feLtéteФe épp .a nтvinél in- 
t,enizíиe~b és stio!kszín2íbb  Irodalmi  é1et, 
memt asa!k ;ez biztosíit kedvező  kerulm
kot +а  krd!tika!i töre!kvesiekavek, csak így vár- 
hat.jпzk al  azok nem оа>,сеisú, de összefüg- 
géiSekben иаlо  jte]eaatkeDését. Ez pedig  a 
kritika és  an  Irodalom egységének igény,é- 
tő11 fálvad. Tévedés voln;a tvdiaszta'ni a 
két te +°i etet, és o~sztállyozásu!kat szorgal- 
anaznd, hhsz összetartozásu!k temilazetes és 
nyilvача!vad!о . Az  irodalom тефе ,у•efiről цадо  
tan+ítá,s mestersléfges kategolnizálás, é+s iaka- 
dá!lyozz,a  an  egyetemes i!rod fücni fejlődiést. 
Ezéдit ige!nds mind tribb јо  és tehetséiges 
íróna és költőre  vasi szüikségtink, ás ает - 
csak a kritika vagy  a köl észet fellendülé- 
séavék &dek~ben, hanem  an  dlltatinos •iro- 
dlalm!i é11et frissen tamtását, vitaittlalt. ha- 
táképességét talrtv,a szem előtrt. 

Persze гг.теl !ko+nám+t,чeun tettünk meg mis -
dent,  csak az a:lapveltő  fálltétele!ket b&zto -  
síGottuk. Ment LeYvetséig,ebs. éi,s sziikѕégszea-и  
a  további hoavatkiozIis. Azonban niiedee 
kezdesn.én:yezé!süniknek  an  'inod!álmi és. áФt,a- 
lában ia szellean,i  etet egységéből kell ki- 
indizцnгila, bogy ne tévedljüaцk melФékösvé- 
nydkx е  xne cmonkítsuk meg (még jóhisze- 
műségből se) +a mám 1бtező  és  ball  fejdő- 
désd i!ráaiyakat. . 

Az  irodalmi és a szellemi élet +a köцté- 
szet és •kritika eigyságének elve pedig arra 
olkta!t hennünket, hagy +ne kü+?bnválasitGиa, 
egymástál elhatánalva szenLp1lljiilk ezeket .a 
terшlete+k,et, ,tehát ne a> iiasigszootlssal és a 
rétszek pontosságán гa!k, dliletve ertékéne,k 
meghatározátsával foglalikrozzunk  (sax! a 
felosztó +еlтецен  :erddanénye),  hanem úg.y te- 
kdn+tsiisilk anind.egyilk: elemre; mint síüksé- 
genre és né,lkiiLiтzlцetétle7 гe, melynek he- 
1уе, fonitossliga.ós  szerepe egy pillanatra 
sem lehet kéttséiges, s mely nem távólítható' 
iii  е!s nem 'mellőzhető  sémmilyen ködпil-- 
ménydk •között. 

Saj¢цов, iroda:lmusnkban ,csak eivé;tve é¢- 

vényesül az egységes szemléltet elve, csak 
szórványos tönekv бsekkel tal!álkozunk, nie-
lyek többnyire v!isszhangtalanwl maradnak, 
s így a arám-már közmondátsos vatjdasá,gi 
közönyt dokuanenхtálják. Nem, e7:lenal7ásba 
nem ütközik az esetleges kísérlet, de ez 
iamгΡdálmd életünk pillanatnyi helyzetében 
inkább elszomorító és ingerlő, mint vi-
gasztaló jelenség. Mert a vita az érdek-
lődés bizonyítékagy az aktív, akció a. !képes 
Irodalom regnylvánúlási formáaa, rig a 
mindent elnyelő  és befogadó csend csak 
közönyről. tanyaságról és éirdektelenségről 
án и koдik. Ugyan ki is goriidokxa arra, hogy 
ez .a visszbangtaRianság a tökéletes  rig- 

II,tlis $s  teljes egyetéaitgs következménye! 
Külöaalkлen sem hihatünik +a pontról pontra 
megeigуező  véleményekben és ál ІLáѕfоglLatá- 
sokban egy iatodalmon be,liil,  ha  pedig va-
laki mёgi,s ennek az ál1ьapotпvak az ililúzió- 
ját igyekszik kelteni, az nem az irodalom 
ügyéért szól; !az Irodalom еlвоапла!dátsát bi- 
zonygátj!а. ProъЈ émametrntes, nyu,gad!t, csa- 
láid'vas Irodalomra pedig  nines  sziikségünk 
— !a tünyító +elégede!ttség helyett a tenmé- 
keny eІёgedétl+enségre szavazuiiik. 

Téves  az  :a hiedelem is, hogy a kđzel- 
múllt  viszonylag rövid és koráavts,em k:ime- 
rítő  +kritikai csatározása után leosiJlapodtak 
a kedélyek, me+gszíín!tek a prolь1+émák és 
e,llen!t@tek Irodalmunkban. Egyszer űen csak 
arról van iszó, hogy ez irodalom Igyekszik 
me]illznil és elhagyni a .prе~ +émákat, a 
mego!ldás, a fá,nasztó kutiatás, ;az  elvi útke- 
neisás és letaisztutiás helyett bölcs kénye- 
lemanel az e,lhanyagoLás!t válra+sztatta, a 
strucc-bizton.ságiot. S  itt e éa7keztünk kri- 
laikánk egyik létiké+rdéiѕ  "енвг  ás. Mert épp a 
struccpolitika következxnénye, hagy ra kri-
tika hatástálain, anestea,sбgesen lebecsiilt 
területe ia+oiclalrnunknak, melyről n!ean illik 
és auem kívánatos be+szé7ni,  mint  ahogy az 
emkölcsrös pollgáxi csal!áidokban a debilis 
gyeinmekrll sem.  Viszont  ha megklntjük is 
a kéaaydlemszenetetкt, ha elfogadjuk is .a 
fiinоmkadó tamtázkxrdátst miait :a  kritika 
me]Фőzéséniek egyik fő  okát, serninx!klpp 
sem ártijüik, miért atagaszkoкlik egy hala- 
д!ásra tIix!kvI közösség halládást igényl ő  
irodalma a polgári etikett normáihoz. Nem 
értjiik, е!s nem is akarjuk megérteni. Mint 
ahogy ennek az etikettnek az érvényét és 
létjag'asultsá!gát sem ,ismerhetjük  dl  itt 
Viajdaság+ban. 1968-+ban. 

De  tudjuk azt is, bogy az еlте]kedés, е  
viszonyok Puszta Фagaidása még nem ve-
zethet eredményhez, hatámozottt akciókra 
van szükség, akciákra, melyek kikezdik 
és magmozgatjlk a 1а!nyhaságsrt. Ezért 
nem a kutatásakat és •a niinél szé- 
lesebb 'körű  ;kritikai đevdkenysélget sür- 
getjük, és nem  is a kmitikusiakhoz foaYlu- 
1ua1;k elsősorbanti hisz mбr töb,b í+zben is 
tapasztallaaáatuk, anennyia+e hatáts néllkülri az 
egyedi próbáilk•ozás. A ;kritika kisko!rú, 
dlum:cás gyerek  .itt Vaijdaság,ban, akit, ha 
má!r meg nem fenyítheittink, hát kizánun!k, 
elttávю1lmtunk körünikből. Ez a já1 bevált 
gyakorlat. Tehát hathatósa!bb eszközökne 
van !szükslég, szé1esebb kör ű  aikaiána•. Ezémt 
folyóiráttaf:nkho:z fio!ndnil! иа>Ik e7!sősarban, s 
azokat  is voaajuk fele!lősségre. Mert n+ean 
hi!sszi:ik, hogy a recenzió és +a többnyire 
öt1!dtsze!rűen jelentkező  bannilпnátnyro!k pusz- 
ta közllásénтel +kimerítik 7:dhetősé!geike!t. Nini 
h'Isszük, hogy egy-egy inodaimi és kritikai 
folyóiinat egyetlen és kizáпrilalgos feladata 
a +puыikál!ási 1ehe+tős•ég megtereuntése. Igy, 
ha fellmerül •a kritika naigykoríusításánák 
szükség+lete, természetes igIcayel fiomdu- 
lunk гa Híd és  sin  ÍTj Sympolsion fellé, mert 
ők tehetnek legtöbbe!t ennek éndekében. 

Nem acslánko+dásra, pnavolkációra, vita- 
szítátsma gondoltunk itt  a vita kedvёéaгt,  ha-
nem szeтvezésre, itrányad•ásra. Az Új Sym- 
pasion mostann akciójáit plldlul í,génetes 
kezdeanényezésnek  tartjuk, mely sokban 
hezzáj:árulhatt a fiovább;i fej!lődéshez. Mert 
minкlenekelőtt a kxti+ti!kusak mozgósításátna 
éis a  kritikai igény feltáúnasztásiáala  van  
sziikség, hagy •teik'vn.iaély;t ,szemezzen та!gá- 
nak  :a műfaij;. úgy  láltsззik, ,meg kell győz- 
n iink  Irodalmi közvél>7mémyiinkelt a kritika 
sz'kségessélgéről és egyeannamlgúságálról, е1 
keld eszlatnd ,a tévhi'tet,  mely  a knitikát 
Irodalmi daganatnak, a krilt'.kwst padig 
é4őмködő  izgága akadlkoskod&uaik teilcinti. 
Meg kell d:önteni  an  a:lkaták anon felfogá- 
sát,  bogy  a bírál!ait és  az émtékeléls szemé- 
lyük ellen ^rán.yuló merénylet, mé.btósá;guk 
meggyalázása. Ugyanakkor viszont  a  kri-
tika аlатса(ban teфszel.gő  !kicsinyes aюsam- 
kodást sem támogathatjuk abból a meggon- 
drollásfbál,  hogy bátnmilyen is, még'vs a ти- 
fa;jhoz tamtozik, vitáata késztet. Nem a civa- 
kodást.  harem  Ia vél,eményelk so!kfé+lгeséigét 
és +sokold!alúsá,gá!t ígényelpük. Ennek е1- 
éгése  viszont natgyan!éлtákben a krirtikwso+k 
am+grazsáФtsálg.á!n múlik, a  snervezeselrl. 
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Bizonyos, hogy ez a lefűződés sok 
emberből hozta ki az í тót, aki kü-
lönben tán holtáig. az  íróasztalának 
irkálgat; azon a címen, hogy ők er-
délyi, felvidéki, vajdasági írók, sok 
helyi dolgot megnéztek, amit kü-
lönben senki sem néz meg, sok 
olyan témát feldolgoztak, ami más-
képpen gazdátlan marad. De ki ké-
telkedik benne, hogy ezek az iro-
dalmak már a magyarhoz viszonyít-
va is bizony zugirodalmak voltak. 

NЁMETH Lászió 

A jugoszláviai magyar irodalom idén 
ünnepelhetné születésének ötvenedik év-
fordulóját. Ha kedve volna hozzá. 

E fél évszázados irodalmi fejlődés kór-
képét čgyik-másik írónk, a kisebbségi 
irodalmak iránti méltányosság parancs-
szavára, jóindulatúan és kegyeletteljesen 
retusálni próbálta. A retouche, sajnos, rosz-
szul sikerült. Elég a Kalangya évfolya-
mait átlapoznod: az avíttság dohszaga csap 
ki belőlük. i71j be egy könyvtárba, bön-
gészd végig a „délvidéki" magyar 
írók műveit, és rá kell döbbenned: dilet-
tánsok és fél-írók panteonjába tévedtéi. 
Néha kezembe kerül egy-egy régi köny-
vünk; a felfedezés reményével olvasni kez-
dem őket — hátha palackba zárt üzenetek. 
Üzenetek?Hervadozó rózsákról és bánatos 
szerelmekről regélnek; kikapós menyecs-
kékről adomáznak; nagyra hivatott, de a 
vidék iszapjában elsüllyedt fiatalemberek-
ről keseregnek. Szívszorítóan naiv törté-
netek: házi feladatok irodalomból. Kül-
sőleg is olyanok, akár az irkák. 
A koraszülés rendszerint károsan befo-

lyásolja a gyermek szellemi fejlődését; 
kezdetben ilyen koraszülött gyermekre ha-
sonlít irodalmunk is. Kezdetben? Félmil-
lió ember magára marad, s ráeszmél, 
hogy nincsen kultúrája. Korábban sem 
volt, de a hiány csak most égeti. Nincs 
kultúrája, tehát meg kell teremtenie. Ez 
a kultúra nem természetes er őfölöslegből, 
hanem szükségből jön létre. 

Ilyen szükség-diktálta törvény munkál 
ma is a jugoszláviai magyar irodalomban, 
sokkal nagyobb mértékben, mint gondol-
nánk. Irodalmunk karakterét ez a törvény 
formálja. 

1. 

Számomra nem kérdéses irodalmunk 
hovatartozása. Semmiféle kett ős, hármas 
vagy négyes kötöttséggel nem lehet el-
bűvészkedni azt a tényt, hogy a jugoszlá-
viai magyarság a magyar nép (szerves 
vagy szervetlen) része, s hogy kultúrája 
az egyetemes magyar kultúra (szerves 
vagy szervetlen) része. A magyar író a 
zulukkaferok között is magyar író marad, 
nem azért, mert történelmi vagy „faji" 
nosztalgiák nyugtalanítják, hanem mert 
anyanyelve fogva tartja. Az anyanyelv 
olyan bástya, ahonnan az egyes embert 
ki lehet kergetni gazdasági manipuláció-
val vagy a párthűség mindent szentesít ő  jel-
szavával, de ahonnan egy népet kiűzni 
nem lehet. Nem lehet, és nem is kell: a 
proletár internacionalizmus aligha jelent 
seszínű  nemzetköziséget. 

Az anyanyelv kínai fal is, ezt éppen 
mi tapasztaljuk gyakran. E kisebbségi kér-
déskomplexumot hosszadalmas magyaráz-
kodás nélkül lehetetlen kifejteni — Gál 
László alábbi négy sora mégis telitalálat: 

tudsz-e még olvasni ezen a nyelven 
és milyen nyelven álmodor 
és ha ölelsz 
ki fordítja le ujjongásod 

Egy időben magam is hittem, hogy a 
jugoszláviai magyar irodalom szerves ré-
szévé válhatik a jugoszláv népek kultú-
rájának. Azonos társadalmi körülmények, 
erőteljes szellemi integráció, kétnyelvűség, 
sőt kettős nyelvi tudat: megannyi nivellá-
ló tényező. Csakhogy: kétnyelvű  kultúra 
nincs, aminthogy kétfej ű  sassal is csak a 

hornyié mikl бs 
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mitológiában találkozunk. Elméletileg bár-
mennyire kedvező  a jugoszláviai magyar 
irodalom helyzete —spontánabbul fejlőd-
het, mint a magyarországi —, közlő  esz-
köze, nyelve miatt kívül kell rekednie a ke-
rítésen. Invitálhatják, tolakodhat: zabigye-
rek lesz még sokáig . De nem is igen invitál-
ják, fattyúsorsa pedig illemre tanította. 

Jugoszlávia népek és nemzetiségek nyílt 
és szabad közössége ; népeinek-nemzetisé-
geinek kultúrája többé-kevésbé egyenran-
gú feltételek között fejlődhet. De a né-
pek és nemzetiségek szövetsége és egyen-
jogúsága nem hozhatja létre e kultúrák 
egységét , még elméletileg sem. Szemlél-
tetőbb példával: ha a magyar irodalom 
vitathatatlanul nagy alkotásai nem tör-
tek utat a délszláv népek kultúrájában 
— mennyivel inkább várható ez a mi zug-
irodalmunktól, melynek vitathatatlanul jó 
alkotásai is alig vannak ? Homérosz és 
Shakespeare nemzetköziségét ne emleges-
sük; egy-egy műalkotás , egy-egy életmű  
lefordítása csak annyi , mint csöpp a ten-
gerben. 

Egyetlen irodalom befogadóképessége 
sem határtalan , reális gazdasági érdekek 
és reális kuitúrnacionalizmus szab határt 
mindeniknek. 

 

A kisebbségi. kultúrák autonóm jellege 
ma , már szembeötlő. Olyan jellemvonás 
ez, amelynél hosszabban el. kell időznöm. 

E szigetkultúrak faunája és flórája ég-. 
hajlatonként változik: más-más társadalmi 
erőtér élteti vagy perzseli őket. Am az 
autochton érték s az autonóm jelleg még 
nem ok arra, hogy áltassuk magunkat. Ha 
hallgatunk is гбla, mi tudjuk a legjob-
ban, mit leplez az „autonóm" er őlködés. 
Ha sajátos szellemi értékeinkkel kérke-
dünk is olykor, mi tudjuk a legjobban, 
mennyire valószerűtlen és hamis e kultú-
rák önértékéről beszélni. Európai szem-
mel vizsgálva őket, alig látunk többet a 
semminél. Igazságtalan volnék? A jugoszlá-
viai magyar irodalom önértéke a jelen 
pillanatban: néhány olvasható könyv, két 
helyes ösztönnel tájékozódó folyóirat —
és harminchárom búbánatos dilettáns. Ezt 
becézzük autochton kisebbségi kultúrá 
nak. 

Hogy az igazi kultúra sokkal több ennél, 
nem kell bizonygatnom. S hogy tényle-
gesen a miénk is több, sok ezer behozatali 
könyvünk tanúsítja. Nem csupán a nem-
zeti értékek felszippantására gondolok —
legalább ennyire fontos a nemzet világ-
kultúrát közvetít ő  szerepe is. Meglennénk-e 
nélküle? Kétnyelvűségünk sem menthetne 
meg a lassú sórvadástól.. Aki nem hiszi, 
parancsoljon rá irodalómtanárainkra: má 
tól kezdve csak autochton értékeinkr ől be-
széljenek — és dadogást-habogást fog hal-
lani. Egy-két kényszeredett el őadást Sinkó 
Ervin regényeiről, tankönyv szerint. Mert 
hisz nemcsak a Puszták népe vagy a 
Befejezetlen mondat lesz így tabu, hanem 
az Anna Karenina, a Varázshegy, a Bo-
váryné is. 

Ebből pedig az következik, hogy kisebb-
ségi kultúra sosem lehet önellátó. Szün-
telenül fosztogatnia kell testvéreit, šzom-
szédait, a gazdagabbakat. Ha elszákítja 
magát népe irodalmától; ha autochton gőg-
gel kizárkózik belőle, előbb-utóbb ki fog" 
múlni. Halványra betegül, s olyan lesz, 
mint egy szép fiatalasszony angolkóros 
gyermeke. 

 

Bpp most, amikor kezdünk kigyógyul-
ni ötven éve lappangó bajainkból, érdemes 
szemügyre vennünk irodalmunk kóroko-
zóit; a jellemferdülés okait. 

Nálunk a dilettantizmus nem csupán fűz-
fapoéták és kontár írók b űne, hanem ha-
tóságilag engedélyezett zugipar. Kisebbsé-
gi privilégium; vissza is éltünk vele kell ő-
képpen, persze többnyire öntudatlanul. De 
ez aligha mentség, aminthogy az sem vi-
gasztalhat bennünket, hogy Pesten is él- 

degél egy-két József Attila-díjas dilet-
táns. 

Krisztus után 1968-ban ilyen sorokat 
gyárt nem egy rímkovácsunk: 

mintha a szíved kapuját 
pengetné valaki 

Nyájas olvasóinkat hétről hétre ilyen 
hangszerelésű  költeményekkel boldogítjuk. 
Nem kell hozzá kritikusi clairvoyance, 
hogy csömört érezzenek , és hátat fordít-
sanak irodalmunknak . Mondanom sem 
kell , ez is a szigetkultúra átka: csak szél-
től óvott hodályban lehet ilyen rigmuso-
kat háborítatlanul rovogatni. Izlésünk, 
mielőtt kifejlődött volna, elcsenevé-
szesedett , önkritikánkkal egyetemben. Ná-
lunk egy íróra átlagosan három m űkedve-
lő  jut. Riasztó arány, hisz a műkedvelők 
ugyanabban a páholyban ülnek, mint az 
igazi írók, írásaikat, könyveiket azonos 
cégjelzésű  újságok, azonos cégjelzés ű  ki-
adó jelenteti meg. 

A dilettantizmus eluralgását , épp a fen-
ti arányszám miatt, a kritikusok nem aka-
dályozhatták meg. Csoda-e, hogy egyik 
legképzettebb esztétánk és legjobb stilisz-
tánk, Szeli István már évek óta nem ír 
könyveinkről egy sort sem? Hogy leg-
jobb kritikusunk, Bori Imre elunta a he-
lyi érdekű  csatározásokat és a háztáji 
tyúkpöröket, és tehetségéhez méltóbb fel-
adatokat vállal? Gyakorló kritikust csak 
a fiatalabb nemzedék tagjai közt találni, 
de kedvenc szerz őik és olvasmányaik 
után ítélve, ők sem fognak mindétig a 
vajdasági magyar irodalom kalodájában 
üldögélni Igy is van rendjén : a magyar 
irodalom és a jugoszláviai irodalmak tá-
gabb horizontú tájait bűn volna provin-
ciára fölcserélni. Ami nem jelenti egy-
ben azt  is,  hogy erről a provinciáról meg-
feledkezzünk, dilletánsait békén hagyjuk. 
Helyzetérzésünket segíti el ő  a sokirányú 
tájékozódás; ha kritikánknak sem lesznek 
vajdasági mércéi, zugirodalmunk is iro-
dalommá cseperedhet. 

 

Irodalmi nyelvünk a szív kapuját pen-
gető  verseknél is árulkodóbb: a lélekha-
rang szavát hallatja. Versben, novellá-
ban, esszében, regényben kóros zavaro-
dottság tanyázik. Értelmes és merész gon-
dolatokat csörömpölő  mondatokkal teszünk 
értelmetlenné. 

Egyszer .érdemes volna lektori pelenká-
záš nélkül közölni minden írónk írását. 
Furcsa dolgok derülnének ki. Kiderülne 
például, hogy egyik-másik megbecsült 
prózaírónk, ha magára hagyják, hajme-
resztő  nyelvi bakugrásokra képes. 

A magyar stílus gatyában jár, írta epé-
sen Babits. A miénk, a vajdasági magyar 
stílus spílhózniban szaladgál — de csak 
a lektorok jóvoltából. Ezt legkevésbé az 
Űј  Symposion olvasóinak kell magyaráz-
nom. 

A probléma abban rejlik, hogy volta-
képpen nincs is irodalmi nyelvünk. Leg-
több írónk sajátosan jellegtelen madár-
nyelven beszél, s ha netán bonyolultabb 
gondolata támad, azonmód gyötörni kezdi 
a nyelvet. Meg lehet ezt akadályozni? 
Tíz lektorunk inaszakadtáig dolgozhat, ak-
kor :  sem javít ki minden szarvashibát. 
Egyik ismerősöm, kéziratgyomláló maga 
is, azt mondta: kár az er őpocsékolásért, 
ne akadályozzuk azt, ami megakadalyoz-
hatatlan. — Tehát minden nyelvi manó 
tengődjék, ahogy tud? — Igen, így leg-
alább .szellemi. közállapotainkról pontos ké-
pet alkothatunk — válaszolta. 

Ez azonban nem megoldás . Nem meg-
nyomorodni, hanem kigyógyulni akarunk. 
Anyanyelvünket még nem felejtettük el 
annyira, hogy újra meg ne tanulhatnánk. 
A lábadozás jelei máris megmutatkoznak: 
iskoláinkban kezdik fölszámolni a két-
nyelvű  oktatás anyanyelv-sorvasztó ma- 
radványait., Az irodalom nem kulloghat a 
pedagógia nyomóbán, elébe kell vágnia, 
segítségére kell sietnie. Csak egy (csöp- 

pet sem bölcs) tanácsot adhatok: íróinknak 
meg kell tanulniuk magyarul. Megtörtén-
het, `hogy keserves dolgozataikat maholnap 
senki sem olvassa el. 

 
Senki? A szakmabelieken kívül jófor-

mán senki. Mi ez, ha nem narcizmus? 
Éppen itt, a provinciában, a kisebbségi 
sorshelyžet életközelibb irodalmat köve-
tel. A háború előtti Híd még tudott tö-
meget toborozni és nevelni az irodalom-
nak, mert eleven kapcsolatot tartott fenn 
olvasóközönségével. De egészében véve, 
háború előtti. és háború utáni irodalmunk 
bezárkózott magába: az önszeretet tornyá-
ba. Keserű  paradoxon: ez a rongált nyel-
vű  és erősen dilettáns ízű  irodalom elit-
irodalommá tornászta fel magát . Ma, ami-
kor már komoly műveket produkál, olya-
nokat, amelyek valóban sorskérdéseink-
kel foglalkoznak, tehát megérdemelnék a 
nagyközönség figyelmét - magára van 
hagyatva. Csak kiváltságos kevesek olvas-
sák: a szakmabeliek. 

Irodalmunk legfontosabb jellemvonása, 
hogy idegenkedik (idegenkedett) minden-
féle feladatvállalástól. Közönségét nem 
nevelte, sőt, meg sem hallgatta kí-
vánságait. Finnyásan elfordult minden 
nem-irodalmi témától (van ilyen?);. az öt-
venes évek óta, a kordivatnak megfelel ően, 
mást sem tesz, csak iparkodik hamisítat-
lan poésie pure-t felmutatni. 

Nem, nem kellett volna lealacsonyodnia 
közönségéhez, de nem lett volna szabad 
ily végzetesen köldöknéz ővé válnia. 
Most tudjuk csak, mit mulasztottunk el. 
Például a Hidat és az Űj Symposiont kül-
földön többen. olvassák, mint itthon. Bár-
mennyire megtisztelő  és hízelgő  is szá-
munkra, ha azt olvassuk egy külföldi ki- 
adványban, hogy „A Híd... a legbátrab- 
ban, legszínvonalasabban, legfrissebben, 
legnagyobb látókörrel és legkisebb meg-
alkuvással szerkesztett magyar nyelv ű  
szépirodalmi folyóirat, nemcsak a kisebb-
ségi, tehát erdélyi, szlovákiai lapokkal ösz-
szehasonlítva, hanem a magyarországiak-
hoz mérten is" — bármennyire megtisztel ő  
ez, jobban örülnénk, nyugodtabb lenne a 
lelkiismeretünk, ha a hazai közönség fo-
gadná így a neki szánt írásokat. 

Az elmúlt fél évszázad során a jugo-
szláviai magyar irodalom a dilettantizmus 
és az öntetszelgés útján haladt, elidegene-
dett környezetét ől, elit-zugirodalommá 
lett. Régebben is, most is történt néhány 
kitörési kísérlet e zártságból, de nem sok 
eredményt látunk. Az olvasókat nemigen 
lehet rábírni, hogy a nekik szánt köny-
veket és folyóínatokat megvásárolják. 
Hogy olvasóközönségünk elmaradott : és 
műveletlen — társadalmi-gazdasági okok 
mellett —, irodalmunk narcizmusával ma-
gyarázható. Nem csodálom, ha olvasónk 
szívesebben lapozgatja Jókait vagy 
Mikszáthot, mint egy-egy európéer manda-
rinunk izzadságszagú elit-könyvét. . 

Könyveink: monológok. 
Kritikáink: monológokról szóló monoló- 

gok. 

 
Az írói tehetséget, a művészi értéket 

semmiféle társadalmi szerep nem pótolhat- 
ja ugyan, de maga a szerep- és feladat-
vállalás: író és irodalom képességvizsgá-
ja. 

Képességvizsga el őtt állunk. Az új író-
nemzedék nem akar beletör ődni elődei sor 
sóba, a visszhangtalanságba; kiutat keres. 
Többet vállal a közszellemb ől, életközele-
sebb irodalmat akar életre hívni. Nem 
mentes a régi hibáktól, nem szokott le a 
köldöknézésről sem, de tett már néhány 
lépést a társadalmi feladatok felé. Rugé-
konysága, ereje napról napra érezhet őbb. 
Nemcsak az Űj Symposion életképes gár-
dájára gondolok, hanem a csoportokat ke-
rülő  magánosokra is. 

Irodalmunk elidegenedett környezetét ől, 
kivándorolt népéből, hazájából. Most újra 
visszatér hozzá. Karaktére kezd megszi-
lárdulnia 
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Minden írásos megnyilatkozást, tehát a 
társadalomkritikát is meghatározza a po-
litikai pillanat, amelyben létrejön. Közis-
mert, hogy van a társadalom életében 
idő, amely különösképpen kedvez a kri-
tikának, azonban létezhet olyan is, amely 
nemcsak hogy nem kedvez, de lehetetlen-
né is teszi a bíráló szó bármiféle kinyil-
vánítását. 

Gyakran hallani manapság a véleményt, 
hogy a jelenlegi pillanat, a Csehszlovákia 
lerohanásával beállt kül- és belpolitikai 
helyzet nálunk is kérdésessé tette a tár-
sadalombírálat lehetőségét, hisz demokra-
tikus szókimondásunkat, immár hagyomá-
nyossá vált kendőzetlen kritikánkat egy-
aránt kihasználhatják a hazai etatista erők 
és, mondják, a moszkvai  Pravda...  

1. 
Az ilyen érvelések ismételten a Moszkvai 

napló írójának esetét juttatják eszembe, 
aki egy alkalommal a Krasznaja Novj 
szerkesztőihez vitte a szovjet aktuálpoliti-
kai állapotok szempontjából csakugyan ár-
tatlan írását, a Szemben a bíróval c. ön-
életrajzi esszéjét. A szerkeszt ők azonban, 
a csisztkák előestéjének légkörében él ő, a 
szubjektivitás legkisebb megnyilvánulásá-
ban is veszélyes „elhajlást" sejt ő  kultúr-
bürokraták elutasították az írást, avval a 
megokolással, hogy ilyesmi közlésére most 
„a pillanat nem alkalmas". S a szerz ő  
aznap este beírta naplójába az aforizmát, 
amely precízen meghatározza mindennem ű  
írásos megnyilatkozás alapvető  feltételét: 

". :.mióta a világ áll, a pillanatnak 
inherens tulajdonsága, hogy nem al-
kalmas — miel őtt valaki nem teszi 
alkalmassá." 

A társadalombírálat központi sajátsága, 
hogy bizonyos fokig mindig „időszerűtlen", 
„koránjött", „alkalmatlan" — a társada-
lom bizonyos ,rétegeinek szempontjából. A 
jelen bírálata egy elképzelt, reális vagy 
kevésbé reális jövő  nevében hangzik el, 
annak a mégválósulását sürgeti, s ezért 
szükségszerű  a negatív hatás, melyet a 
jelen társadalmának konszolidálódott 
struktúráiban kivált. Ha társadalombírá-
lat alatt nem az officiel, hivatalosan el-
ismert „fogyatékosságok" és „vannak-még-
hibák" kényelmes, semmiféle személyes 
kockázatot nem feltételez ő  átcsámcsogását 
értjük, hanem a politikai mítoszok rabsá-
gából legalább valamelyest is kilép ő , 
politikailag, emberileg valamelyest is 
emancipálódott egyén „eretnek" kiállását 
a jövőért — akkor természetessé válik a 
jelenség, hogy a mindenkori társadalmak, 
így a szocializmust épít ő  társadalmak ha-
talmi rétegei is rendkívül érzékenyek a 
bírálatra, a soha eléggé nem alkalmas pil-
lanat alkalmassá tevésére. Evvel az érzé-
kénységgel az írástudóknak mindenkor 
számolniok kell — de nem olyan értelem-
ben, hogy elbabusgatják a szókimondás 
személyes imperativusait, nem olyan érte-
lemben, hogy a kényelem érdekében el-
hallgatják azt, amit az írástudói etika 
értel_mében bűn elhallgatni. Hisz éppen 
azért írástudók, hogy ne ezt tegyék. Kü-
lönben azonosak lennének a betűrovás 
iparosaival. 

2. 

A ki nem mondott szóval járó etikai 
felelősségtől természetesen lehetetlen elvo-
natkoztatni a kimondott szóval járó fe-
lelősséget. Mert el lehet képzelni olyan 
időt, olyan helyzetet, amely a társadalom-
bíráló szó kimondására nemcsak hatalmi-
bürokrata szempontból „nem alkalmas", 
hanem ténylegesen sem az, mert a b гб-
lat — közvetve vagy közvetlenül — az 
egész társadalmi közösség számára negatív 
következményű  lenne. „Az ember felelőš 
nemcsak azért hogy mit ír le és hogyan 
írja lei hanem azért is, hogy miként hat 
adott pillanatban; amit -megír" — vallotta 
ugyanaz az ember, aki úgy vélte, _ az 
írástudónak az a feladata, hogy alkalmas 
sá tegye azókat a bizonyos „nem- alkal--` 

tár°sada 
lombírálat 

— 

 

itt  
és most 
bosnyák istván 

mas" pillanatokat, hogy megtörje a je-
len politikai tabuinak és fétiseinek szent-
ségét — s ezzel nem került önellentmon-
dásba. Mért egészen természetes sajátsága 
az írástudói etikának, hogy nemcsak a 
mindent-elhallgatást, de a mindent-kimon-
dást is a személyes felelősség, az emberi-
írói személyes erkölcs ügyének tartja, 
vagyis a szókimondás indítékainak mél-
tánylásával egyidőben számol a lehetséges 
káros hatással is, melyet az elhangzott 
szó a legjobb szándék ellenére is kivált-
hat. 
Joggal merül fel tehát a kérdés: vajon 

a jelenlegi politikai pillanat, melyet Cseh-
szlovákia lerohanása kétségkívül meghatá-
rozott, nem azok közül való-e, amelyek 
arra kényszerítik a toll emberét, hogy 
legelementárisabb szókimondó szükségle-
teit legyőzve inkább a hallgatást válasz-
sza, a hallgatást, melyet magán-etikájá-
nak „egyik fele" elítél, de „másik fele" 
feltétlenül helyesel, hisz nem amorális, 
komformista hallgatásról van szó, hanem 
olyanról, amely egy egész közösség tény-
leges érdekeit szolgálja? Másszóval, nincs-e 
nagyon is igazuk azoknak, akik úgy vé-
lik, hogy kendőzetlenül szólni belső  ha-
zai bajainkról a mostani viszonyok köze-
pette káros és politikai botfülűségre valló 
tett, hisz a köntörfalazás nélküli szókimon-
dást kihasználhatják, saját malmukra hajt-
va a vizet, mind a hazai etatista er ők, 
mind a „moszkvai Pravda"? 

3. 
Hogy kihasználhatják-e önigazgatásos 

gyakorlatunk negatív jelenségeinek bírá-
latát a centralista szocializmus, az „er ős 
kéz" hívei, az nem kétséges. Mint ahogy 
az sem, hogy ez a kihasználás nem ter-
jedhet ki másra, mint puszta verbális pro-
pagandára — ami társadalmunk teljes 
többségben levő  önigazgató erőinek, magá-
nak az önigazgatásos szocializmusnak ma 
már vajmi keveset árthat. 

Politikai elégedetlenséget nem a társa-
dalmi gyakorlatunk visszásságainak kend ő-
zetlen bírálata szül közvéleményünkben, 
hanem épp ellenkez őleg, azok részleges 
vagy teljes elhallgatása (és ami ezzel jár: 
a felgyülemlett problémák megoldásának 
halogatása), ahogy ezt utoljára a júniusi 
egyetemi megmozdulások tették nyilván-
valóvá. Mert ne áltassuk magunkat: há-
ború utáni fejlődésünk sajátos, a mind tel-
jesebb szocialista demokráciát célzó iránya, 
a szocializmus jugoszláv útja nemcsak 
az értelmiségiek, de a munkásosztály s 
általában a legszélesebb néprétegek köré-
ben is kialakította a nyitott szemmel né-
zés és az antimítikus gondolat kultuszát. 
S vajon nem épp a csehszlovákiai esemé-
nyek tették-e végérvényessé nyitott szem-
mel néző  tömegeink meggyőződését, hogy 
nincs és.nem lehet más elfogadható utunk, 
csakis az önigazgatás következetes tovább-
fejlesztése, tökéletesítése? S képes-e ezt a 
meggyőződést holmi illegalitásba szorult 
etatista propaganda ténylegesen megren-
díteni? Kiilönben is van még egy tényező , 
amely e szilárd közmeggyőződésnél is fonto-
sabb: az önigazgatás oly mértékben gyakor-
latává vált már az anyagi termelésnek és a 
termelési viszonyoknak, hogy semmiféle el- 

Jenpropaganda sem képes komolyan veszé-
lyeztetni. 

Ami pedig „a moszkvai Pravdát" illeti, 
előtte szintén nincs mit takargatnunk. A 
Csehszlovákiát lerohanó országok hírköz-
lő  eszközei szabadon idézhetik, saját for-
rásainkra hivatkozva, legégetőbb problé-
máinkat is, ezzel aligha hathatnak másra, 
mint az ismeretes bel- és külpolitikájukat 
éltető  bürokrácia nemzeti önelégültségére. 
Az értelmes ember, a nehézségeket köz-
vetlenül, a saját b őrén tapasztaló dolgo-
zó azonban aligha reagálhat másként, mint 
önkritikusan: Jugoszláviában van beval-
lott munkanélküliség és gazdasági emigrá-
ció — nálunk van eltitkolt, „gyárajtók 
mögötti" munkaerőfölösleg és adminisztra-
tív intézkedésekkel megakadályozott kül-
földi munkavállalás; Jugoszláviában léte-
zik nyilvánosan bírált szociális egyenlőt-
lenség — de ebből nálunk sincs hiány, 
mindennemű  „uravnilovka" ellenére sem, 
csak éppenhogy nem illik róla beszélni; 
Jugoszláviában vannak nem titkolt nem-
zeti és nemzetiségi problémák — nálunk 
van suba alatt éltetett antiszemitizmus, 
kisebbség-asszimiláció vagy éppen egy ag-
resszív, a szomszédos ország egyik népének 
létét is kétségbevonó nacionalizmus .. . 

Felhasználhatja a külföldi propaganda-
gépezet, ez nem vitás, a jugoszláv szocia-
lista viszonyok, szocialista demokrácia stb. 
jelenlegi, eddig elért fokának jugoszláv bí-
rálatát, de ezzel ténylegesen nem csorbít-
hatja sajátos utunk presztizsét: nekünk 
minden nagy, valóságos bajunk ellenére 
sem kell pironkodni olyan társadalmi 
rendszerek előtt, amelyeknek megoldatlan, 
belső  problémahalmaza olyan kétségbe-
esett külpolitikai gesztushoz vezet, mint a 
vietnami vagy a csehszlovákiai invázió. 

A bel- és külföldi helyzet ilyenféle ér-
telmezése állhat többek között a JKSZ 
szilárd elhatározása mögött, hogy minden-
től függetlenül kitartunk az Irányelvek 
mellett, s nem lassítjuk le a társadalmi 
bajok feltárásának és hatékony orvoslá-
sának folyamatát, hanem továbbra is ser-
kentjük. Ilyen viszonyok között pedig 
aligha kell félteni társadalombírálatunk 
létét, hisz mi mást képviselnek az Irány-
elvek, mint társadalmunk hatékony, gya-
korlati bírálatát, e gyakorlat újabb, er ő-
teljes korrekciójának szükségességét? 

4. 
Mindezek az érvek, természetesen, nem 

oldhatják fel teljesen az írástudói etika 
dilemmáját, a mindent-kimondás és a hall-
gatás imperativusának ellentétét — hisz 
a jelenlegi helyzet sem mentes a lehet ő-
ségtől, hogy a kimondott szót, kimondó-
ja legjobb szándéka ellenére is, félreértsék 
és félremagyarázzák. A felel ősség fennáll, 
de nem egyirányú: a ki nem mondott, el-
hallgatott szói járó felelősség semmivel 
sem kisebb, a mai körülmények között 
sem, mint az, amely a szókimondással jár. 
S főleg akkor nem kisebb, ha az elhallga-
tást nem a személyi etika, hanem a kon-
formista taktika indítékai sugallják. Ez-
zel a veszéllyel ismételten, helyzetr ől hely-
zetre újra meg kell küzdeni mindenkinek, 
aki tollat fog a kezébe; az emberréválás-
nak vagy az emberi mérték melletti ki-
tartásnak nincs általános érvényű  receptje, 
mindenkinek egyedül kell megküzdeni a 
kísértésekkel, melyekb ől a mi világunkban, 
jelenlegi helyzetünkben sincs hiány. 

A félreértés, félremagyarázás és kihasz-
nálás lehetősége most is fennáll, mint 
egyébként bármikor, de hát végül is szá-
molni kell azzal is, amit annak idején. 
Malraux felelt. Gide-re hivatkozva, a 
Moszkvai napló írójának azon állítására, 
hogy az ember azért is felel ős, ha alkal-
mat ad a félreértésre: 

„:.. eszerint az embernek nem vol-
na szabad kimondani egyetlen értel-
mes szót sem, mert hiszen el őre 
tudjuk, hogy m i n d e n t félreér-
tervek. Jézus Krisztust éppúgy, mint 
Nietzschét, Michelangelót éppúgy, 
mint Marxot." 

Novi Sad,' 196&'októbér 20. 
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JOHNNIE „HAMMOND" SMITH 

Amíg Fred Volkswaginjában haladunk a ``Boylston Street 
felé, keserű  nosztalgiával gondolok a könnyű  sikerekre melyé- 
kit Nyugat-Európában 'arattam a, származásommal. Már az a. 
tény, hogy Jugoszláviából jövök eleve érdekessé tett a legtöbb 
tárnaságban. Az érdeklődést aztán finoman fokoztam és bonyo-
lítottam tovább azzal , hogy jugoszláv , de tulajdonképpen ma-
gyar nemzetiségű  vagyok. 

Itten mindennek valahogy nincs . romantikája . Freddel szem-

ben  származásromantika tekintetében határozottan kisebbségi 
érzetem van . Az apja litván , az anyja félig orosz, félig lengyel 
—  ő  Japánban született. És ez itten már-már tipikus. Nem ta-
lálkoztam még egy amerikaival sem, aki nemzetiségi eredetét 
egy tőmondatban fogalmazhatta volna meg. 

Mikor a Massachusetts Avenue-re fordulunk , gondolkozni 
kezdek azon , hogy milyen kapcsolata is lehet Frednek a jazzel. 
„Szereted a jazzt? " — kezdem el egészen gorombán a témát. 
„Igen" — a válasz . Nem túl lelkesülten , de elég határozottan 
hangzik . Itt Amerikában ez a válasz aránylag megbízható is, 
a jazz alatt nagyjából mindenki tényleg jazzt ért , nem pedig 
tánczenét , slágerokat . Nem mindenben ilyen éles azonban a 
disztingválás . Otthon minden tekintélyemet elveszíteném 18 éves 
öcsém előtt , ha egy kalap alatt említeném p1. a twistet és a 
beat zenét . Itt mindez „rock". A „rock"-tol csak a „soul" zene 
különböztetend ő  meg. 

„A cool jazzt szeretem leginkább , különösen Lee Konitzot" 
— folytatja a témát Fred . Nem tudja, hogy ma este ki játszik 
a Jazz Workshop -ban. „Általában elég nagy nevek szoktak 
jönni" — állapítja meg. Közben Boston szívében haladunk, szé-
les, majdnem egyforma utcákon . Hiányolok valami — akár laza 
és felületes -drámaiságot, melyet nagyvárosokban tud az ember 
és mely egy kb. olyasféle romantikával magyarázható, hogy 
„íme a hely , ahol a dolgok történnek ". Bostonban valahogy 
elsiklik ez a „drámaiság". A rengeteg világító reklám, siet ő  
emberek , autók , bélyeg- , cigaretta -, kávé- , stb-automaták (me-
lyeket köztudomásúlag a Maffia birtokol ) valahogy (nem tu-
dom miért) nem tudnak egy közös hátterré , hangulattá össze-
állni. 

Alig 10-15 percnyi keringés után találunk egy parkolóhe-
lyet — Fred büszke . BOSTON ' S FINEST JAZZROOM — a fel-
irat a Boylston treet 733 -on. Sietek lefelé a lépcs őkön . Ez lesz 
az első  találkozásom a jazzel a maga természetes , mindennapi 
létezési formájában. 

A bejárat előtt egy pincér kifogásolja , hogy Fredden nin-
csen nyakkendő . Fred azonban tapasztalt embernek bizonyul, 
előhúz egy nyakkendőt a nadrágzsebéből és felköti a pulóve-
rére. Ezután már nem emelnek kifogást a külseje ellen , sőt két 
lépés után kitűnik , hogy felesleges volt minden maszkíro-
zódás, nyakkendő  csak a PAUL ' S MAUL-ban kötelez ő  (ez egy 
ugyanarról a folyosóról nyíló másik helyiség ). Fred most már 
fennhagyja a nyakkendőt és belépünk a JAZZ WORKSHOP-ba. 

Elég nagy , alacsony boltozatú terem , erősen letompított fé-
nyekkel , kis fekete márványlapos , cukrászdára emlékeztető  asz-
talkákkal . Tizenvalahány ember , főleg magányosan , csak egyet-
len asztalkánál egy nagyobb , hangos néger társaság . Az orgo-
nánál Johnnie „Hammond" Smith. 

Еgő  vörös szemeivel az ajtó felé néz, de nem vesz rólunk 
tudomást . A bőgősnek van szólója . Az orgona előbb csak talá-
lomra húz alá egy-két szinkópát , aztán sűrűbben szaggat bele 
a bőgős nekilendüléseibe, ösztönözve, fokozatosan kialakítva 
egy ellenpont-formát , saját kitörését is készítve . Az utolsó 
előtti lökést még a dobos adja meg, és utána jön a már elke-
rülhetetlen nagy kitartott akkord, majd a feszültség lendületbe 
átszakadásának pillanatát ünnepl ő  akkordsorozat . Johnnie Smith 
zenéje most tulajdonképpen nem is annyira nagy , inkább tipikus 
mint eredeti , de mindez jazz , kétségbevonhatatlanul jazz, já-
téka teljesen autentikus , jazz-gondolkodásban magától érte-
tődő . 

Eszembe jut az els ő  kontaktusom a jazzel Amerikában. A 
St. George hotel 5 . emeletén éjjel szabályos trombita-riadóra 
ébredtem. Valaki röhög lenn .  az  utcán és úgy tűnik mintha 
időről-időre egy tuba hangját is hallanám . Félálombeli első  
hitetlen , hülye reagálásom : hogy került ekkora hangszer az 
utcára!? Próbálok újból elaludni . A trombita játszani kezdi az 
All of mi-t. Két taktus után megáll . Néhány hang biztatja: Go 
ahead ! A trombitás újra rákezd , a tuba is követi , de megint 
abbahagyják . Most veszem észre, hogy Kusunoki barátom nincs 
fölöttem a kettős ágyon , a szobában sétál , japánul morog vala-
mit. Az utcán egyre többen gyűlhetnek össze, mind több hang 
biztatja a két zenészt . A trombitás belekezd a Sweet Georgia 
Brown-ba, a szuzofon dörmög mögötte. Felvillanyoz , hogy mi-
lyen nagyszerű  ritmust találtak el. Jönnek a további buzdítá-
sok. Most már végképp nem tudok elaludni , de mérges se 
vagyok már különösebben. Tulajdonképpen élvezem a zenét. 

A szuzofonos igyekszik ritmuskíséretté alakulni a csupasz 
trombitahang mögött. 

Kusunoki még mindig japánul beszél . Majd amikor látja, 
hogy ébren vagyok , hozzámszól angolul , egészen lassan tagolva 
minden szót , komolyan , elhatározását közölve: „Le kelien vala-
mit dobni." 

Kusunoki Tatsushi , az osakai beruházási bank sokat ígér ő , 
kifogástalan modorú kádere nem emeli fel nagyon a hangját,  
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de valahogy az az érzésem, hogy ennél sokkal dühösebb eddig 
még nem is igen lehetett. Cselekvés el őtt megtorpan egy eléggé 
racionális problémánál — nincs semmi olyan sem a szobában, 
aminek hatása lenne ha ledobná és amit egyszersmind köny-
nyedén nélkülözni is tudnánk. „A sampon" — juttatom eszé-
be. A félig-sampon, félig-hajken őcs, amit előző  nap hitelre vett 
egy kiárusításon. (0riási megtakarítás! Kenje ma — fizessen 
később ! ! !) 

Kusunoki elfogadja "az ötletet. Én tulajdonképpen titokban 
már a lentiek pártján vagyok (ujjaim már vagy öt perce kö-
vetik a ritmust a párna alatt), de egészen mélyen olyasmit is 
remélek, hogy hátha a lekiabálás, s őt sampondobás esetén a 
két muzsikus és a közönség újjongása lent dacba, lázadásba 
fordul, és még jobb lesz a zene. (Egy néger zendülés Ameriká-
ban egyébként rejtett lehet őségként állandóan jelen van, Kusu-
noki azonban meggondolja magát: „Egy úriember nem tesz 
ilyet" — tér vissza szokott modorába. 

Felkelek és odamegyek az ablakhoz. Lenn két részeg néger 
játszik — valami közeli lokálban játszó dixiland-zenekar tag-
jai lehetnek — körülöttük 10-15 ember, f őleg négerek, tap-
solva, hajlongva, táncolva. A trombitás improvizál. Elemében 
van, minden hangot külön érez és élvez. 

—o— 

Johnnie Smith egy lassú számot kezd. Vörös szemeit lassan 
körülviszi a kisszámú közönségen, utána csak az orgonát nézi, 
vállát .a mélódia alapakkordjainál fel-fel rántja. A dobos mélyen 
lehajol, haja _majdnem a cintányért érinti. A ritmus nem gyor-
sul, de van már benné valami visszafojtottság, növekv ő  feszült-
ség. J. Smith hagy türelemmel és teljesen közönyösen halmozza 
a variációkat.. Egészen lassan feszít a végs ő  konzekvenciákig 
egy-egy motívumot, akkor lendül csak, ha már igazán muszáj, 
ha már elkerülhetetlen. 

Valahogy az az érzésem, hogy meg van sértve. Nem a kis 
közönség és az egyel őre csak langyos tapsok miatt, talán 
egyáltalán nem valami konkrét történés vagy helyzet miatt. 
A sértődöttsége valahogy egészen mély és átfogó, alap-atti-
tűdje a zenéjének. Minden innen indul és erre épül. A hangu-
lati csúcsok színezete ezért egészen sajátos, és különleges az 
odavezető  út is. A lelkesedés egyre er ősödő, egyre konokabb, 
kíméletlenebb dacból fejl ődik. E köré abroncsként szorul az 
a zavaró tudat, hogy tulajdonképpen .,nincsen egészen igaza", 
sértődöttségében méltánytalan. A lendületet azonban nem le-
het már megállítani, szétpattant mindent, kaján büszkeséggel, 
az erősebb jogán szerzett diadallal lóbálja a nagy befejez ő-akkor-
dokat a közönség felé. A kitörés így még intenzívebb — na-
gyobb lendület kellett, hogy odaverekedje magát. Melankoli-
kus hangvételei vádaskodássá alakulnak, gyakran az iróniát 
súrolják. A gyengédségnek — sért ődöttségből kiindulva — va-
lamiféle fokozatos ernyedés, vissza-visszafogott, de biztosan ha-
ladó enyhülés felel meg. 

—o— 

A szünetben Knickerbocker-sört iszunk. Délután kint voltam 
a Boston Commons-ban, ahol mintegy 80 000 ember el őtt Judy 
Garland énekelt, a Knickerbocker kompánia fennállásának 100. 
évfordulóját ünnepelve. Az emberek álltak vagy ültek a füvön 
és beszélgettek. Hallani nem sokat lehetett. Fred szerint, azért 
gyűlt csak össze ennyi ember, mert ingyen volt. 

J. Smith valamivel a bejelentett húsz perc letelte el őtt tér 
vissza. Egy improvizációt kezd, az az érzésem, hogy inkább foly-
tat. Az öltözőben kezdhette már el a motívumot, és szemmel-
láthatólag nincsen türelme a kedvünkért végigjátszani még 
egyszer azt a részt melyet magában már átélt, tehát befeje-
zett. 

Játéka most tiszta, szinte teljesen áttetsz ő . Egészen geomet-
riai formákká redukálja, a hangulatokat, lendületet, keser űsé-
get, lelkesedést. A vonalakat ujja hegyével tapintja, követi. 
Erre a leredukálásra a jazz azt hiszem, egyébként alkalmasabb, 
mint más zene, s őt általában mint más művészet. A folyamat 
közben maga a jazz is alapkontúrjaira redukálódik és ezért az 
embernek az az érzése, hogy a játék t  is  z t a j a z z, a jazz 
esszenciája. 

Johnnie Smithnek ez a pont jelenti a korlátait is. Nem ké-
pes mint Thelonius Monk, tudatosan viszonyulni a „geomet-
riához" — mely attitűd túllépést kezdeményez, sőt talán már 
önmagában is az. Monk intellektusa nem elégszik meg azzal 
a szenzációval, hogy a jazzben immanens, megadott intuicióval 
kitapogassa a sötétben a dolgok formáit, erezetét — ő  felhozza 
a világosságra a mértani figurákat, játszik velük, nem akcep= 
tálja, torzítja őket, majd önálló életet, önálló mozgást engedé-
lyez nekik. A kiindulópont már nem az élet, a jelenség, ha-
nem maga a geometriai váz, melyhez hozzátold egy görbét, 
felbont egy szimmetriát, majd ismét kiegészíti, négyzetté po-
foz egy trapézt, egyenessé feszít egy háromszöget. (Monk egyéb-
ként egy héttel kés őbb játszott a Jazz Workshop-ban. Megkért, 
hogy ne közöljünk fényképet, ha írok róla. Egyel őre azonban 
egyszerűen nem vágyok képes róla bármit is összefügg ően ír-
ni.) 

Thelonius Monk zenéjének a megvilágításában nyilvánvaló 
lesz hogy Johnnie „Hammond" Smith inkább rabja, mint ura 
a jazznek, és mint mindenki, aki nem felfedezi a lényeget, ha-
nem egy meglév ő  lényeggel operál — felületes is. 

II. 

SZAB6 GÁBOR 

A név minden kétséget kizár, mégis találgatom, hogy tud-e 
magyarul, ő  jött-e ki, vagy a szülei, nagyszülei? A második ge-
nerációban itt él ők már inkább csak törik a magyart, van sok 
olyan 56-ban kijött gyerek is, aki már nem tud magyarul. 
Szabó Gábor a mikrofonhoz lép és üdvözli a közönséget. Min-
den találgatás megszűnik. A angolja hibátlan, de világos, hogy 
anyanyelve magyar. Egy emberrel találkoztam csak Ameriká-
ban, aki tökéletesen beszél magyarul, és az angol (illetve ame-
rikai) kiejtése is olyan, hogy azon nem lehet a magyart észre-
venni. Leírom a nevét: Dietz János. (A jazzhez egyébként nin-
csen sok köze.) 

Szabó Gábor sápadt arccal, lehunyt szemmel hajol a gitár 
fölé, rövid, előrefésült haja izzadó homlokára tapad. Nem vár 
impulzusokat kívülről a közönségtől, igyekszik minél gyorsab-
ban lerázni azt a rövid, zavaró ébrenlétet, mellyel üdvözl ő  mon-
datokat tákolt össze és a mikrofonhoz állt. 

Ovatosan, félénken érinti a húrokat. Tulajdonképpen talán 
inkább félt ően. Az az érzésem, hogy ott van azonnal és ál-
landóan a dolgok idegén. Allhatatosan de kíméletesen játszik, 
precizitása mögött egy műtétet végző  sebész gondossága rej-
lik. Újra meg újra ideget tapintva, más-más helyen, azt az 
érzést kelti, hogy inkább fogva tartja, mint improvizálja a 
zenét. Calder mobile-jaira asszociálok, finoman rezg ő, legye-
zőszerű  lemezekre, tollakra, hajszálvékony drótokra, melyekr ől 
Sartre azt írta, hogy a szobrászattal ellentétben nem szuggerál-
ják, hanem fogva tartják a mozgást. 

Szabó Gábor zenéjének egyik fő  jellemvonása hogy eklek-
tikus. Hihetetlenül sok, teljesen különböz ő  elemet épít bele: 
Beat zenét, hindú zenét (az utóbbinál gitárja nagyszer űen imi-
tálja az indiai szitárt), Bartókot, magyar népzenét, Bachot, 
Schönberget, különböző  jazz-irányzatok egy-egy karakteriszti-
kus elemét. Mindez egy hangsúlyozottan intellektuális, kissé 
„zenetudós-komponista" attitűdre utal. Mégis, Szabó zenéje 
egészen más. Nem azokat az elemeket olvasztja játékába me-
lyeket kielemzett, kiértékelt és amelyeket ezáltal bele tud vonni 
egy komplikált strukturális egység koncepciójába, hanem azt 
kombinálja a játékába ami tetszik neki. Szabó Gábor alapjába 
véve, és mélyen, "jazz zenész, de mivel a jazz nagymértékben 
még mindig kísérleti terület és ezért természetszer űen sok kap-
csolata van több egészen különböz ő  jelenséggel, folyamattal, 
Szabó sok zenét hallgat, sokféle zene tetszik neki és sokmin-
denből képes jazzt kreálni. Č)sztönös közeledése néha naiv is. 
Valahogyan emlékeztet Dietz Jancsira, akit egyszer már di-
csértem ebben az írásban. Jancsi 56-ban 11 éves volt, és azóta 
nem került kezébe magyar újság. Egyszer a szobámban bele-
lapozott egy Népsportba melyet öntudatos fradista unokabátyám 
küldött Pestről, nem mulasztva el, hogy kellő  hangsúllyal be-
keretezze a Ferencváros—Liverpool mérk őzésről szóló tudósí-
tást. Jancsi hatalmasat kacagott azon, hogy Vargával szemben 
valaki „szabálytalankodott". Értetlenül bámultam, és azt hi-
szem akadnak többen is, akik ezt a megállapítást, hogy Var-
gával szemben „szabálytalankodtak" nem tartanák ragyogó 
szellemességnek. Kés őbb kezdtem rájönni, hogy valaki aki nem 
koptatja velünk együtt a magyar szavakat, aki nem lesz részese 
a nyelv mozgásának és fejl ődésének, valaki aki csak ismeri és 
távolról nézi, esetleg élvezi a magyar nyelvet, annak más kap-
csolata van a szavakkal. Aki el őször hallja azt a megfogalma-
zást hogy „szabálytalankodtak" (tudva hogy valószín űleg arról 
van szó, hogy fellökték vagy lerúgták Vargát), az érezhet ebben 
a kifejezésben valami humorizáló, visszafojtott röhögéssel ko-
molykodó kicsinyítés, ötletes eufémizmust. 

Egy ilyesféle fogékony, éleslátó naivság ad néha Szabó Gá-
bornak is érdekes látószöget, melyb ől Bachot vagy Ravi Shan-
kar zenéjét figyeli és szereti. 

Van még egy elem Szabó játékában, mely szorosan kapcso-
lódik az eklekticizmushoz. Egy elért csúcs után hosszú „neut-
rális intermezzo következik. A gitár lassan készíti el ő  a kiug-
rást, nekilendülést. Nico Bunink, a hosszúszárú-csizmás holland 
zongorista ugyanazt a négy hangot ismétli, a dob és a konga-
dob lehalkul, határozottabbá válik Kabók Lajos b őgőjátéka. 
Szabó Gábor kezdi összefogni az ötletfonalakat, jelzi a kitö-
rés alapakkordjait, egy darabig kivár, amíg önmagától is nö-
vekszik a feszültség, aztán nekilendül, egy váratlan moduláció-
val irányt változtat, játéka még frissebb lesz, de néhány tak-
tus után leáll. Rendkívül élesen, finoman vázolja hogy merre 
vezet ez az út, de nem megy végig rajta. A zongora ismét az 
előbbi négy hangot ismétli. A gitár vár, gondolatfoszlányokkal 
játszadozik. Nemsokára újabb lendülés, ismét csak jelezve, 
utalva a vonalára. A zene most tulajdonképpen egy új dimen-
zióval bővül, de van a légkörben valami kiábrándító józan-
ság, megbomlik az a varázshit, hogy a zene valahol már el őre 
megvan, csak fel kell fedezni — kezdem színfalak mögül nézni 
az előadást. 
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Az ötödik, hatodik nekiléndülésnél a kiábrándulás új felfe-
dezéssé alakul, kibontakozik egy filozófikus színezet ű, új. han-
gulati drámaiság: tulajdonképpen minden lehetséges, tulajdon-
képpen minden gondolkodás szükségszerűen szofizmus. 

Már kezdik szétszerelni a hanger ősítő  hálózatot, a közön-
ség nagy része még nem mozdul, Szabó Gábor — miután a 
szünetben megkértem —odajön az asztalomhoz. 

;Mikor jöttél el hazulról?" —kérdezi. Mondom hogy nem 
Magyarországról jöttem, haném Jugoszláviából. 

;,Ja persze, Jugoszláviából..." 	mondja, nem folytatja a 
mondatot. 

Mutatok egy pár Syínposion számot. Érdekl ődve lapozza. 
„El fogom olvasni" — mondja különösebb meggy őződés nélkül. 
Megígéreti, hogy küldjük majd neki. a lapot. 

Szeme lázas fényben csillog, tele van még élénkséggel, de 
érezni hogy terjed benne a fáradtság, nemsakára hirtelen össze-
roppan. 

Amerikai irodalomról kezdek beszélni, Kerouacról, Gins-
bergről;  Barkerről, Ferlighettiről és másokról, akiknek nagy 
élményük és témájuk a jazz. Kérdezem, hogy létezik-e valami 
kölcsönhatás: 

Szabadkozik, hogy nincs sók ideje olvasni, a zenén kívül 
inkább a festészetben, szobrászatban talál impulzusokat. „Néha 
szeretek Adyt olvasni és Ady sokat jelent" — teszi hozzá rö-
vid szünet után. 

Megkérdezem ;  hogy van-e. kapcsolata az új magyar iroda-
lommal. 

;,Nem, ,  tudod innen messze 'van" 	mondja, aztán körülbe- 
lül megismétli, hogy nem jut ideje olvasásra, és hogy Adyt 
szokott néha olvasni. 

Közben egyre jobban meggyőződöm róla hogy nincsen sze-
relem szempontjából jövedelmez őbb foglalkozás, mint híres jazz 
zenésznek lenni. Percenként jönnek oda n ők;  (legtöbbje tény-
leg csinos), jelentőségtelješ és félreérthetetlen pillantásökkal 
kérnek Gábortól' autogramot, kérdezik, mikor lesz ideje egy 
kis beszélgetésre. Egy zöldruhás, fekete, hosszú hajú lány meg-
kérdezi, höl" alszik Mr. Szabó. 

Az 'anyósomnál" — mondja Gábor melankolikus közöny-
nyel. Ezt igazán nehéz bátorításként érteni, de a lány még meg-
kérdezi: 

„Holnap is?" 
„Holnap is ..." 
Később jazz-zenészekr бl beszélünk: Miles Davist szereti, Bill 

Evansot, a gitárosök közül Wes Montgomeryt. (Beszélgetésünk 
idején Montgomery volt az els ő  gitáros a Down Beat ranglistá-
ján. Szabó Gábor a második. Hat hónapra rá Wes Montgo-
mery meghalt.) 

A terveiről kezd beszélni. Néhány hónap múlva európai 
körútra ' indul: ,,Nagyon szeretnék Pestre is elmenni. — Ak-
kor (56 előtt) egészen

,  másképp játsžottam. Nem tudom, mos-
tani játékömat hogyan '  ' fogadnák." ... „Szeretnék elmenni." —
mondja ismét. ' 

„Van honvágyad?" 
„Persze ..." . 	de kisvártatva hozzáteszi: „Csak tudód, jazz- 

zenésznek itt jobb." 
A terem lassan kiürül. Egy-két asztalnál- maradnak csak 

vendégek: Amerikáról beszélünk még, Bostonról, Californiáról, 
ahol most él. Azzal búcsúzik, hogy jöjjek el még egyszer. Ját-
szani jobban tudja a jazzt, mint beszélni róla. 

ORNETTE COLEMAN 

Az újságok Ornette Coleman koncertjét hirdették. Ingyen. 
Az Arlington Streeten, a University of Massachusetts egyik 
épületében. A földalatti-megállóhoz elég közel van az Arling-
ton St. 800. A terem kívülről, hatalmas üvegablakaival — né-
melyiken mésszel keresztbehúzott vonalak — olyan, mint egy 
áruház, melyből költöznek, vagy amelyet lebontanak. 

Bejárat a mellékutcából. A teremben .három oszlopsor, eu-
rópai kávéházra emlékeztet, nem tudom kitalálni, hogy egyéb-
ként mire használják. Diákok hordanak még székeket. Vagy 
húsz sor áll már, s nagyjából foglalt is. Velem együtt két ma-
gas-csizmás lány jön be, rajztáblákkal, leülnek egy oszlop mö-
gé, pedig másutt is akad még üres hely. Az arcokon, a hangu-
latban, hiába keresem valami nyomát annak, az embereknek 
egy esti műsoruk az, hogy itt vannak, és hogy itt valami tör-
ténni fog. A nagy földig érő  üvegablakokon át látni az utcai 
járókelőket, a terem a székek beállítása után sem hasonlít 
hangversenyteremhez. A közönség mintha csupa idetartozó és 
természetszerűen itt-tartózkodó diákból állna. Azt, hogy még 
sincsen így, onnan tudom csak, hogy többségük néger (ami ne-
hezen képzelhető  el egy bostoni egyetemen), és valamivel több 
az idős ember, mint amennyi egy tanári karhoz szükséges. 

Leülök. A meghirdetett kezdési id ő  már régen elmúlt. Fo-
galmam sincs, hogy mikor, hogyan és miből kezdődik itt majd 
valami. 

Nézem a feliratokat, plakátokat az oszlopokon. Minden üres 
felületet teleragasztottak választási jelszavakkal. A jelöltek va-
lamilyen diákbizottság posztjaira pályáznak, de a kampány 
technikája olyan kicsiben, mint az amerikai .elnökválasztásoké. 
Egy pár diák kábátjára t űzve kampány-jelvényeket is látok: 
SZAVAZZ GEORGE-ra! George 	amint az egyik plakátról 
értesülök 	ha megválasztják, „új életet hoz az egyetemre", 
és „több szórakozást". Az ellenjelölt megbízhatóságára és ta- 
oasztalatára hivatkozik. Egy rajzon Carl Yastrzemsky látható, 
a bostoni baseball-csillag — az 1967-es év egyik legkiemelke-
dőbb egyénisége itt Amerikában — amint éppen ütésre készül. 
A . szöveg: „Yaz;  (így nevezik a szurkolók) holtbiztos hogy Ted 
Freeman-ra (a harmadik jelöltre) szavazna." 

A széksorok előtt felbukkan két b őgős. Kopott, hétköznapi 
ruhában, nyákkendő  nélkül, könyökvédővel, olyanok mint két 
vidéki tisztviselő. Megjelenik a dobos is, egy cintányért hoz 
magával, igazgatja a dobot, a mikrofont. Két b őgős játszani 
kezd. Egy pár taktus után megjelenik Ornette Coleman is — 
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a második sorban beszélgetett valakivel. Tapsra már nincsen 
idő , de meglepően hirtelen teljesen csend lesz. 

Coleman igyekszik magát mindinkább függetleníteni a rit-
muskísérettől. Nem lendül velük együtt, szeszélyes, túlkompli-
kált szinkópákat halmoz, mintha ki akarná zökkenteni a rit-
musból társait. A dobos szemmelláthatóan nagyon koncentrál, 
hogy _ritmusban_ maradjon, néha követni is próbálja a tenor-
saxofon mózgását. A b őgősök lehunyt szemmel a húrok fölé 
hajolva dolgoznak. 

A közönség előrehajolva figyel. Mintha valami jó szónokot, 
érdekes előadást hallgatna. Coleman zenéjében van is valami 
ehhez. hasonló. Szinte beszédszer ű, megdöbbentően artikulált 
frázisokat épít. Ezt az artikuláltságot ellentétként még job-
ban kiemeli a szokványos ritmuskíséret. Coleman hangsúlyo-
zottan különválik a ritmuskísérett ől, és nem fogad el semmi-
lyen művészi pátoszt sem. 

Egy héttel ezelőtt pontosan az ellenkez őjét éreztem egy 
Yves Bonnefoy írói esten a Brandeis egyetemen. Bonnefoy meg-
lepően naiv és intenzív pátosszal olvasta verseit. A „Hier rég-
nant désert" és a „Pierre écrite"-b ől olvasott fel. Amikor a be-
vezetőmondatok után szavalni kezdett, hangja teljesen meg-
változott, megszűnt minden kapcsolata a teremmel, azzal a szi-
tuációval, hogy ő  most itt van irodalmi esten, egy amerikai 
egyetemen. Odivatú pátosszal prédikált, csak az utolsó sorok 
jelentettek némi átmenetet, lefelé lejtve, hogy a végén köny-
nyebben lépjen ki a versb ől. Bonnefoy mintha szükségesnek 
tartaná a műalkotás és a művész-sors összes mítoszait, a ver-
set igyekszik ösztönösen távoli szférákba elhelyezni. (Ezt egyéb-
ként sohase láttam így Bonnefoy-t olvasva.) 

Ornette Coleman zenéje pontosan ott történik, ott egzisz-
tál, ahol játsszák. Ebben van valami puritan vonás is — le-
mondás a mítoszokról —, ami kissé nehezen egyeztethet ő  össze 
lila selyem öltözetével. Csakhogy itt Amerikában az extrava-
gáns öltözködés minden, csak nem egyszer ű  jelenség. Azokon 
az utcákon, ahol egy év alatt tényleg nem láttam egyetlen egy-
szer sem két embert állni és beszélgetni, ha valaki le akarna 
ülni pl. egy lépcsőkorlátra, tényleg jobban teszi ha maszkí-
rozza magát, virágokat fest a kabátjára és karikát húz a fü-
lébe meg orrába, mert így az emberek nem ütköznek meg 
azon, hogy egy felnőtt ül az utcán, nem gondolnak róla min-
denféle furcsaságot —így nem kelt felt űnést. 

Coleman játéka Thornton Wilder-darabokra emlékeztet, 
amelyekben nyilvánvaló, hogy a cselekmény itt történik el őt-
tünk a színpadon, nem pedig valahol egy szobában. Ennek a 
beállításnak következménye egy megzavarhatatlan valósság. Egy 
filmet (ha jó, ha rossz) meg lehet zavarni olyan kommentárok-
kal, hogy „íme a gonosz" vagy „ezt a statisztát biztos rosszul 
fizetik, hogy olyan savanyú képet vág". Coleman m űvészetét 
egyszerűen lehetetlen ilyen, vagy másmilyen „leleplezésekkel" 
kizökkenteni a közegéb ől, stílusából. Nem lehet, mert egészen 
burkolatlanul ott történik el őttünk a University of Massachu-
šetts termében, a plakátokkal teleragasztott oszlopok között. 

Egy másik jellemvonása Ornette Coleman zenéjének, hogy 
most történik. Az Encounter egyik számából kijegyeztem egy-
szer Ornette Coleman egy -megállapítását, mely most teljes egé-
szében beigazolódik. „Az émbernek nem kell mindig a múlthoz 
kapcsolódnia, hogy a jelenben játszhasson valamit." 

A zene teljes értelmű  jelenléte, háromdimenzióssága, lehet ő- 

vé teszi, hogy Colemannak egeszen szoros, megdöbbent ően köz-
vetlen kapcsolata legyen a dolgokkal. Ez nem jelenti szükség-
szerűen azt, hogy Coleman állandóan mélyen, a lényegnél jár. 
Ő  csak közelről nézi a dolgokat, tapintja, forgatja, játszik ve-
lük. Jorge Luis Borges szeretheti ezt a magatartást. Egy 
cambridge-i előadásán elmerengve mondta, a bölcsek felel őt-
lenségével, „Nagyon szeretem a nagy költ ők hangját hallani." 

—o— 

Egy rövid szünet után Coleman trombitát fog. Techni) гΡ ai 
tudása ezen . a hangszeren is impresszív. Egy darabig a ritm.0 i 
hátán játszik, pompás swingbe lendül — de ez csak rövid epi-
zód. Nemsokára ismét tenorsaxofont fog, a ritmust fokozza, 
egyre tovább, lehetetlen követni, már-már az az érzésem, hogy 
ez már inkább paródiája a ritmusnak. „Hangleped őket" húz 
egymás mellé, de most is megmarad a frázisok hangsúlyozott 
artikuláltsága. 

A terembe még mindig jönnek, pedig állóhely is alig akad 
már. Az utcán a járókel ők nem néznek be az üvegablakon, két 
bőrkabátos fiú háttal támaszkodik az üvegnek. 

Coleman most sok disszonanciát használ, de egy darabig 
megmarad a tonalitás keretei között. Aztán egy atonális struk-
túrát kezd építeni, játéka egyre idegesebb, de betölti az egész 
teret, szemmelláthatóan neki minden sikerül, s nem tudja merre 
haladjon tovább. 

Eltűnik egy pillanatra, valami fagotthoz hasonló hindú 
hangszerrel tér vissza. Néhány taktus után, minden különö-
sebb .lendület nélkül, transzba esik, szuggerál minden hangot, 
melyet lejátszik, mindnyájan feszülten figyeljük. 

Egy dobszóló a feloldás, utána ismét tenorsaxofont fog, já-
téka most nyugodt, kristálytiszta, kerül minden sablont, ha 
rajtakapja magát, hogy egy ismert motívum, szerkezet vagy 
melódia felé tart, másfelé fordul, esetleg kigúnyolja, lehetet-
lenné teszi a melódiát. Karinthy-szer ű  éleslátással fedez fel 
modorosságokat, necsak leleplezett mechanizmusokat, de saját 
újonnan születő  ötleteit is megsemmisíti. Sablonkerülése nyak-
törő  balanszírozás, sablon-fóbiává n ő, ez képezi önmagában a 
zenét. —Így lehet a leglogikusabban eljutni az anti-zenéig. 

—0— 

Rövid idő  múlva egy új, ismét meglep ő  fordulat a Coleman 
show-ban, hegedűt vesz elő , balkézzel játszik, hihetetlenül gyors 
tempóban, látszik, hogy vannak még ötletei, de már nincs tü-
relme, mindent összecsap, felötlik még benne, hogy a z űrza-
varban is lehet valami nagyság és cél, még újabb komplikáció 
kat próbál belevonni, de abbahagyja, még tovább gyorsít, az-
tán leteszi a hegedűt. Tovább nem lehet... 

Tizenegy óra-van, másfél órája játszik. Mind a négyen le-
ülnek. Nem pódiumon vannak — nincs is pódium a teremben 
— így a székekr ől nem látni őket. Nem tudom, hogy csak 
szünet, vagy játszanak-e még. Tíz-húsz ember feláll, a többi 
nem mozdul. Egy bőrszoknyás néger lány felkel, odamegy a ze-
nészekhez, áll el őttük egy darabig, aztán visszajön és leül a 
helyére. Tizenöt perc múlva az egyik sorból többen is felállnak 
és megindulnak a kijárat felé. Utána lassan kiürül a terem. 
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A művész és politikus közti viszony tör-
ténete egy rejtett vagy nem rejtett ' gy ű-
lölet története. A gyűlöletnek mély gyö-
kerei vannak, törvényei és indítékai. A 
praxis és a gondolat, az eszme és az ak-
ció antagonizmusa táplálja, melyben az 
eszme igazolást nyer, vagy pedig megalaz-
tatik. A művész a világot a maga tota-
litásában fogja fel, képet alkotva e vi-
lágról, nagyrészt emotív, affektív reszke-
téssel annak sorsa fölött, a politikus 
ugyanezt a világot fogja föl, de annak 
részleges, racionális lehet őségeiben, meg-
határozott csoportérdekek megvalósítható-
ságában vagy megvalósíthatatlanságában. 
A művészet ily módon a permanens elé-
gedetlenség revelációja a világgal szem-
ben — az eszme és a valóság ellentéte 
miatt —, a politika pedig az adottal való 
megelégedés m űvészete. A művész sze-
mében a politikus mindig az az ember, 
aki megrövidíti, megalázza és sérti az 
ember örökkévalóság utáni vágyát. A po-
litikus szemében a művész viszont, min-
denféle konvenciók mellett és fölött, vagy 
azok után, olyan ember, aki magát az 
életet . rövidíti meg, a reális szempontok 
elvét, melyekkel a világot _elviselhet ővé le-
het tenni. Míg .az egyik az ellentétek mag-
vát szórja szét, s a világot úgy osztja 
meg, hogy nem ért egyet annak ténysze- 
rűségével (faktumával), a másik e tény- 
szerűség (faktum) köreiben mozog, ki-
használja annak lehetőségeit az élet je-
len pillanata számára. 

Az alapvető , de ősi ellentét a politikus 
és a művész között abban rejlik, hogy 
ki hasznosabb a közösség számára, mely-
ben mind a kettő  él. A politikus ebben a 
vitában szelleme konkrétumok iránti affi-
nitását mutatja ki, demonstrálva a kifej-
tett tevékenység következményei iránti ér-
zékét, hangsúlyozva dönt ő  ,jogát arra, 
amit történelemnek nevezünk, mivel a 
történelmet szerinte nem vetületek, ha-
nem tettek alkotják! A művész viszont 
ezeknek az akcióknak a képtelenségét 
hangsúlyozza, melyekben nincsen meg a 
fönt emutett emberi vetület, rámutatva a 
puszta tények csupasz és üres mivoltára, 
az olyan élet iránti szolgai buzgalomra, 
amilyent a politikus él, hisz nincs értelme, 
mert megveti az emotív vetületek vilá-
gát. Ennek az összeütközésnek a drámája 
akkor válik intenzívvé, és ölt tragikus for-
mákat, ha „piramis-struktúrájú" társadal-
makban játszódik le, melyekben a politi-
ka a szent, mindenható érték fokára emel-
kedett. Az ilyen társadalmakban a m ű- 
vész nem, egyenrangú küzd őfél az élet 
színterén a politikussal, hanem „ember az 
előszobából", potenciális vagy tényleges 
dobos az ezredben, állami- vagy pártbe-
súgó, tartalékos párter ő, olyan ember, aki 
a személyiségfelettit, államit, osztályit kép-
pé formálja, aki levelet ír a frontkatonák-
nak, aki beszédet tart a fellázadt egye-
temistáknak, aki mosolyog az elemisták 
tankönyveiben ... A művész ilyen körül-
mények között vagy úgy cselekszik, mint 
Solohov, azt reprodukálva, amit a tisztes-
séges, társadalomban képmutatásnak ne-
veznek, vagy pedig, mint Andzsejevszkij 
és Jevtusenko, vállalja a kellemetlen Pro-
métheusz helyzetét, a tragikus elszigetelt-
séget, annak az .országnak politikai appa-
rátusa előtt, melyben él. Az ilyen társadal-
makban meghallgatják a művészt, de nem 
hallják, műveit kinyomtatják, de nem ol-
vassák, a konvenció és az invenció közötti 
állandó összeütközés, mely az egész m ű-
vészetet jellemzi, a konvenció elvévé ala-
kul át: az úgy írj, ahogy gondolkodol jel-
szó a politikai hatalom „piramis-struktú-
rája" nyelvén azt jelenti, hogy úgy írj, 
ahogy mások gondolkodnak helyetted, fo-
gadd el mások véléményét, fejleszd az 
általános öntudatot, mert az a te legsze-
mélyesebb öntudatod. 

A politikus a viszonyok e sorában vagy 
erőszakosan vagy pedig j őindulattal visel-
tetik a művész irányában,. gondosság vagy 
megértés ez, vagy er őszakos lekicsinylés, 
mely egészen a fizikai diszkvalifikációig 
vezethet, attól függ đen, hogy e két lehe- 
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politikus  
értekezés egy gyűlölet eredetérő l 

tőség közül — tetszőlegesen — melyiket 
választja. Ha a művész a testvériség és 
szolidaritás elvét ápolja művében, a poli-
tikus — a második lehetőséget választva 
-- ezt az elvet osztálypuhányságnak mi-
nősíti, vagy pedig üres könyörületesség- 
nek; ha szabádjára engedi forradalmisá-
gát, a politikus „realitás iránti érzékét" 
hiányolva, romantikus retorikává hamisít-
ja azt. Ha a művész saját érzelmi színe-
zetéhez megleli a jelszó letisztult, lángra-
lobbantó képletét, az általános értékeket, 
a politika specialistái így felelnek: a dol-
gok sokkal összetettebbek, ha viszont az 
összetettebb dolgokkal próbálkozik, akkor 
ez a válasz: a dolgok sokkal egyszer űb-
bek. Ha a művész belső  látókörében meg-
jelennek a katasztrófa és vereség kísérte-
ties árnyai, akkor elkövetkező  pusztulá-
sát jеvendölik neki, mivel figyelmen kí-
vül hagyta az .élet derűjét és fényét; ha 
viszont észrevette az élet derűjét és fé-
nyét, akkor a politikus megborzong, és 
feddőleg kijelenti: „nem ez az élet, az élet 
sokkal meredélyesebb, sokkal több benne 
a titok, az élet összetettebb, sokrét űbb ..." 
A művész ekkor visszahúzódik a „csiga= 
házba", kiönti keservét önmaga és a vi-
lág ellen, visszahúzódik; ahogy . azt egy-
szer valaki találóan megjegyezte: „a sö-
tétségbe, hogy innen láthassa, mit tesz-
nek azok ott a fényben". 

Nem kétséges, a művész tragikuma an-
nál nagyobb, minél eredményesebben gya-
korolják a hatalmat a politikusok a „pira-
mis-struktúrájú" társadalmakban. A tár-
sadalom ilyenkor hatalmas torony képében 
jelenik meg, melyet cipelnie kell a m ű-
vésznek, de mely alatt sem fellélegeznie, 
sem jajgatnia nem szabad. Ezzel szemben 
„felebarátai" számára egyedül a m űvész 
optimista és szívélyes magatartása elfo-
gadható. Mindaz, ami a művész és az 
élet között a felbecsülhetetlen és értékes 
fájások szövevényét okozza, kezdeti finom 
lüktetést, titkos megegyezést és megértést, 
mely a „haszontalan és cél nélküli világ-
ban van", a politikus számára összeesküvés 
világos jelek nélkül, irányulás, de megha-
tározott irány nélkül, az élet elfojtandó 
energiáinak táptalaja. Az egyik az enge-
delmességtől retteg, a másik az engedet-
lenségtđl. A művész ledönti a bálványokat, 
a politikus az istenít, az egyik az élet 
„élésének", tékozlásának, a sokrétű  em-
beri vitalitásnak a tanítója, a másik a ra-
cionalitás, takarékosság, az engergiák par-
ciális egy célra irányításának tanítója. Az 
antagonizmus, mely ebből következik, sok-
kal ismertebb, minthogy alaposabban fog-
lalkoznunk kellene vele. A szuper piramis-
struktúrájú társadalmakban mindezek epi-
lógusa a művészek halála a büntetőtábo-
rokban, megaláztatás a sugárszerűen ki-
terjesztett szervezetek által, a sajtón ke-
resztül, és a megsemmisítés más eszkö-
zeivel, mindannak tagadásával, ami a mű-
vész legbensőbb értékeit jelenti. Azok a 
társadalmak, melyek különböz ő  okoknál 
fogva nem érték el a „piramis-struktúra" 
legmagasabb fokát, és melyekben a poli-
tika művészek elleni bosszúja biológiai 
értelemben nem olyan kegyetlen, majd- 

nem ugyanazt az árat fizetik — az álta-
lános öntudat piramisszerűsége folytán —
a művészet stagnálásáért, kifejezési lehe-
tőségeinek, gazdagságának, távlatainak 
megcsonkítása miatt. 

Az az értékrend, mely szerint a politika 
és a politikus van legmagasabb lépcs őfo-
kon és mely szerint tudják, hogy minek 
van előnye az életben, azt eredményezi, 
hogy a művészetbe olyan emberek is 
„behúzódnak", akiknek éppen csak közve-
tett kapcsolatuk van vele (az írástudáson 
keresztül), és ily módon nem a m űvészet-
be, hanem a politikába akarnak befér-
kőzni. Ahelyett, hogy gazdagodna az élet-
nek e két szférája, egyre kisebbé válik az 
a gyümölcsöző  terrénum, mely őket táp-
lálja, minek következtében a tévedésnek ez 
a futószalagja tovább halad, kényelmesen, 
megállás nélkül... A piramis áll, de csak 
az első  megrázkódtatásig, mely utólag és 
mindig kés őn hozza napfényre belsejé-
nek -  mesterséges mivoltát. A művész előre-
láthatja a szociális piramis összeomlását, 
melynek ő  maga is alkotórésze, de a po-
litikustól függ, hogy ez az előrelátás tu= 
datosodik-e, figyelmeztetés lesz-e ugyan- 
azon piramis többi összetev őjében. 

Olyan történelmi pillanatot élünk vi ~ 

szint, amikor szükséges az össztudač  a 
piramisról, hogy megfontoltabban léhessen 
élni. A politikus—művész ellentétet, 
mely a társadalmi lehetőségek egyenlőt-
lenségéből, valamint az emberi magatar-
tás e két típusának megnyilvánulásaiból 
ered, és abban gyökerezik, csak úgy lehet-
ne megoldani, ha az emberi érettség kö-
zös céljáról — alkotásáról, az emberi gaz-
dagság megsokszorozásáról alkotott tudat 
átfogná azon szociális organizmus minden 
pórusát, melyben a politikus és a mű-
vész él és ténykedik. Mindaddig, míg a 
politikusnak reális lehet ősége van arra, 
hogy a művésszel szemben úgy viszonyul-
jon mint szubjektumét az objektum iránt, 
a művész magatartása a politikussal szem-
ben nagyrészt és szükségszer űen a sértett 
ellenállóé lesz, aki negálja mindazt, ami a 
politika akció- és gondolatszférájából jön, 
következésképp lehetetlen, hogy az ellen- 
tétek ne növekedjenek közöttük. Megszün= 
tetni a gyűlölet és ellenállás feltételeit, be- 
látni azt, hogy a közösség életének szer-
ves része kell legyen a művészeti és po-
litikai szellemiség szövevénye, ápolni á 
pluralista látás szellemét, rátermettnek 
lenni arra, hogy az élet gócait és annak 
összetett mozgását sokrétűen átfoghassuk, 
mindezek egy készül ődés lényeges össze-
tevői, mely a szabad életbe vezet. Min-
den tragikum, vereség és szerencsétlen-
ség ellenére ezt a mi korunk fedezte fel. 

Banálisan szólva, az élet iskolájában, 
ahol a legjobb diákok nem a tanítók 
fiai, ahol nagyon kis távon keveredik 
a jó és a rossz, agresszivitás és passzivi-
tás, igazság és hazugság, szeretet és gy ű-
lölködés, bűntett és jóság, ebben az isko-
lában nem tűrik meg a botcsinálta taní-
tókat, fő- és megdönthetetlen bírókat, 
„az igazság pénztárnokait". A mai napig 
ennek az iskolának a vizsgáin buktak el 
sokan, akik másokat oktattak a változtat-
hatatlan szentségére, a mindig adott igaz-
ságokra. Az a politikus, aki ezt nem tud-
ja, korunkban a számára legértékesebb 
elvesztését kockáztatja: a valóság racio-
nális érzékelését; a m űvész viszont, ha 
nem akarja észrevenni, annak a veszély-
nek teszi ki magát, hogy ő  lesz önmaga 
egyedüli közönsége. Az embereknek az a 
régi jó és bevált szokása, hogy mindent a 
saját tapasztalatukkal mérnek, hogy az 
alkotóerők e széles skálájú játékában sa-
ját maguk különböztessék meg az igazsá-
got és a hazugságot, küls ő  behatások é зΡ 
rituálék nélkül, itt is, a politikus és mű-
vész viszályában is hasznos lehet. „Szel- 
lemeteket töltse el korotok eszméje, és a 
mű  megszületik" — mondotta egyszer va-
laki, kivételesen pontosan és bölcsen. Ne 
az egyetlen legyetek, aki így cselekszik, 
ennyi az adalék e tanulsághoz, melyet ko-
runk kínál. 

Firdította JUNG Károly 



Kétségtelen, hogy a regény az a 
terület, ahol a második valágháború, 
ha nem is a legtöbb újságot, de leg-
alábbis a legnagyobb törést hozta.' 

Robert Kanters 
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th o rn ka beáta 

je~yzetek clauc 
mauri' 

FELEJТÉSér( 

A francia új regényt Claude Mauriac 
rendkívül találóan az alitérature — iroda-
lomtalan irodalom —kifejezéssel jellemez-
te. Ezzel a meghatározással nemcsak a 
kortárs művek, hanem Mauriac regényei 
iš kijelölték helyüket a XX. század iro-
da~mában. Kritikusok, irodalomkutatók 
többsége mindmáig egyfajta kísérletezés-
nek tartja ennek az írónemzedéknek a 
törekvéseit, a modern regény válságáról 
beszél, vajúdásról, hanyatlásról, bomlásról, 
szem elől tévesztve azt, hogy ezek a jegyek 
a társadalmi átalakulások hihetetlen üti- 
méhen élő  elidegenült ember létkérdéseit 
tükrözik. Egy ilyen korban természetsze-
rűen meg kellett változzanak, ki kellett 
táguljanak a látószögek, az irodalomban új 
módszereknek kellett jelentkezniük, s ha az 
iskolák, irányzatok, csoportosulások soka-
ságát a társadalmi valóság megjelenési 
formáinak változatosságával párhuzamban 
tárgyaljuk, válságról, bomlásról aligha 
beszélhetünk. 

Mauriac jelképesen az emlékezés-felej-
tés pszichológiai mechanizmusát boncol-
gatja regényében. Azzal azonban, hogy az 
elbeszélés folyamában megtagad minden 
ésszerűséget, megteremti azt az áthatolha-
tatlan közeget; melyet az emberi együttélés 
szabályai kényszerítenek az egyénre. A m ű  
látszólag teljesen alá van rendelve ennek 
a pszichikai momentumnak. Azáltal, hogy 
egy szélsőséges állapot lesz a hős élethely-
zetévé, Mauriac feltárja az emberi kap-
csolatok visszájára fordulását, közömbös-
sé válását, az idő  abszurditását. Amikor 
Nicolas mintegy kívülhelyezkedve önma-
gáтt,tudatában az összefüggéseket kutatja 
emlékei s az adott pillanat között: önma-
gát keresi. Minden próbálkozása, hogy 
múltjában megtalálja — szimbolikusan —
az elfelejtett ismer őst, kudarcba fullad. 
Mauriac nem viszi győzelemre hősét, mert 
nem hisz az ember győzelmében. 

Ahhoz, hogy folyamatosságában ta-
nulmányozzuk, tehát, hogy kimu-
tathassuk szakadásait, az idő t a tér-
re kell alkalmaznunk, s úgy kell 
szemlélnünk mint utat, áthaladást 
valamin. 2  

Michel Butor 

A regény központi témáinak egyike az 
ember—idő  viszony. „Csak egy dologról szól 
minden: az időről. Az időről van szó ..." 
Mauriac rendkívüli plaszticitással ábrá-
zolja az időnek kiszolgáltatott ember 
pszichikumát. Nem retten meg attól, hogy 
hősét egyes szám első  személyében, vagy 
többes számban beszéltesse, hogy minden 
logikus ok nélkül narrátor szájába adja a 
szót, hogy koncentrikus körökben térjen 
vissza oda, ahonnan elindult, hogy mélyen 
bocsátkozzon a tárgyak részletekig hatoló 
leírásába, hogy id ő- és térbeli változta-
tással összefüggéstelen eseménytöredéke-
ket, újsághíreket, idézeteket vagy befeje-
zetlen gondolatokat sorakoztasson egymás 
mellé. Ilyen bonyolult szerkesztéssel, elbe-
széléstechnikájának films r ű  átkapcso-
lásaival, a sorok furcsa tördelésével, az 
üresen maradt fehér lapokkal Mauriac 
számára lehetővé vált, hogy az idő  által 
szétrombolt emlékezetet töréseivel, megsza-
kításaival állítsa elénk. 3  „Miért van ilyen 
rossz érzésem? Mitől van ez a szorongás 
bennem?" — teszi fel a kérdést a magá-
nyos, torz hős, amikor tudatalattijából fel-
színre kerül a kiszolgáltatottság gondola- 

ta, „az örök, régi, nagy félelem ..." A 
feleletet a szemünk láttára elfogyó, meg-
kopó szavak hordják magukon: 

A párás ablaküvegen a 

FELEJTÉS 

elhomályosul, aztán eltűnik. 

Ez a hideg, szorongással teli világ tehát 
módot ad egy egész furcsa, új időélmény 
átélésére, melyben csak a pallanat, a 
„most" a megfogható, hogy másodpercek 
múlva már az is megkopjon, eltűnjön, 
mint a párás üvegre írt FELEJTiS. 

A regény hősei élettelen, passzív h ő-
sök. Csak Nicolas széttördelt emlékezetén 
keresztül jelennek meg s némán idézik föl 
valamikori létezésüket. Az emlékezet-
prizmán keresztül a h ősök mélyen he-
lyezkednek el az id őben, s a tudatalatti 
én belső  reakcióiként válnak valósakká. 
Ha felbukkannak Nicolas tudatában, szí-
nekhez, tárgyakhoz, hangulatokhoz kötve 
léteznek. Az asszociációk rendszerint a tár-
gyak felöl közelítik meg az embert. Kis-
fia, Pablo, a játékmackóról vagy a kék 
szőnyegen fekvő  gyermekcipőről jut eszé-
be. Manout a senlisi Nagy Szarvas szál-
ló sem tudja felidézni. A tárgyak ily 
módon ember fölött álló szerephez jutnak: 
az emlékezés, az érzelem, a tudás függ ő-
vé lesz a . tárgyaktól. Mauriacnál a dol-
gokkal párhuzamosan, levelez őlapok for- 

gatásához hasonlóan tárulnak elénk a ké-
pek, a megváltozott helyszínek. S az, hogy 
Nicolas találkozott-e valahol, valaha a 
nővel, csak attól függ, él-e még tudatá-
ban egy tárgy, dallam, szín vagy táj, 
melynek emléke egyidejű  lenne a Manoué-
val. 

A mauriaci regény bizonyos fokig magá-
ban hordja a regényt a regényért ten-
denciát; sokszor önmagáról elmélkedik. 
Nem célja az ismeretközlés, sem a szórakoz-
tatás. Nincs szükség arra, hogy megért-
sék. Mauriac számára az sem fontos, mi-
ről szól: mindig ugyanazt a dolgot mond-
juk el úgyis. Mint a tárgyaknak, regényé-
nek is egy tulajdonsága van: az, hogy 
létezik. S abban az esetben, ha „megér-
demli a mű  nevet, vád, amelyet szerz đje 
magamaga ellen emel". A Felejtés még-
sem tekinthető  teljesen passzív, önmagáért 
történő , az időtől függetlenül létező  mű -
nek. A vietnami háborúra, az aktuális po-
litikai hírekre való kitéréssel, még ha 
kommentár nélkül hagyja is azokat, e1 
határolja magát a nouveau roman apoliti-
kus képviselőitől. 

Robert Kanters megállapítása a FIGARO 
LPгrEНА  вF  1960. III. 26-i sz. 

Y Michel Butor: Regénytechnikai kutatások. 
$ .. hogy megakadályozzam, hagy az idđ  

birtokába vegyen, de ez lehetetlen. Hogy 
megértsem az időt. Az idđt, mely apródon-
ként szétrombol, nemcsak azért, mert mi-
elđtt .megölne, fizikailag is megsebesit, hanem 
mert emlékezetemben lassan eimos mindent; 
amit éreztem, gondoltam, átéltem ... 

(Cl. M. Felejtés, 27. o.) 



a versben 
a legsúlyosabb szavak ürülnek 
a vers villámhárító 
és nem kondenzátor 

a versben 
semmi szimbólum . 
csak a tények közvetlen kínpadja 
vallom.ása 
könnyebbülése 

a vers 
a folyamat áttekintése 
halottak higgadt takarítása 

a vers 
visszatérés az alaphelyzetre 

seregszemle 

a vers 
a szavak 

játékjogát 
uralmát 

eszközzé degradálja 

a vers 
vas -merev pillantás 

a vers 
torony-szelíd enyhülés 

a vers 
pólusok szembenézése 

a vers 
pólusok parolája 

a vers 
két fél összege 

az élet 
egyik v a g y a másik fél 

a vers 
lopott előlegezett meg nem érdemelt 

az élet 
tendencia a vers felé 

a vers 
életünk iránya 
ígéret éjszakák mögött 
(ennyiben szimbólum) 

a vers mínusz az élet 
egyenlő  jövőnkkel törekvésünkkel 
a költő  kalauz 
kiszállni kérem megérkeztünk 
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vajda gábor 

EGYENSÚLY-VERS 
már többször majdnem 

elértem 
bekerítettem 
szemem kereszttüzében égettem 
méricskéltem 
körülfejtettem 
fölapróztam 
összeraktam 
szabályos-biztos síkok 

alakzatok 
s mikor éppen 
ez állapotot 
ki. akartam kiáltani 

már többször majdnem 

2. 
csokorral 
s lobogó nyakkendővel 
féleségemet 
s az újszülöttet kös:+önteni 

mert 
így illik 

illik 
mi minden nőtt 
hatalmasra 
e szó mögött 
illik és szükségszerség 
mikor illik a szükségszerűség 
mikor szükségszerség ami illik 

böndör  pal  

 

. 	3. 
egyik kiterjedéšünk: 

csak töltjük peckeljük a 
őseinket túlszárnyalva 
utódaink előkészítésére 

szavaltat 

éles hang köröz a levegőben elhagyva az idő t 

eliramlottak a válogatott percek mulatozásai 
aláforog a magasból folytatása a semminek 

gondosan kiválasztott semmiségekct emlegetünk 
a jelzőharang hangjára kifutunk a meleg es őre 
és majdnem boldogan nézzük a műmárvány szobrokat 
a 
részeg 
görbecsőríí 
madár 
gyomra 
kilyukadt 
hosszú hosszú csíkot húz az égen az égen a kéken 

aranypor-zaj 

a láz szava elhal 
a tavasszal az örök szerzemény 
de halkan mondod magadban lefordul a székről 
csöppet sem haraggal elszáll a remény 
elszáll a remény csöppet sem haraggal 
lefordul a székr ől de halkan mondod magadban 
az örök szerzemény a tavasszal 
a láz szava elhal 

a kör közepébe találok 

a meginduló lépések szétdobált kavicsok 

a fényérzékeny füvek csendes tarkasága 
hamis ígéret a napon sütkérez őknek 

a megkínzott mosolyok olcsó tükrében 
még élesebben kirajzolódik a kívánt kép 
büszke vagy utolsónak kiejtett szavadra 
vakon liiszel a véletlenben 
ez vagy te látszólag 
s közelebbről még kevesebb 

türehnesen húzod a vonalakat 
lassan készül a rajz 

ismered 
elcsigázott forrását 
és látod-e vajon 
az ólomnyomok végét a hullámos pusztán 
és tudod 
hogy minden régóta a helyén_csak a fák csontosabba 
a föld keményebb 
végtagjaink nehezebbek 

kicsorbul késem éle 
arcomon repedés 

szemem egy pontra szegezem 
halott díszek felesleges hullása 
a kikezdetlen tájra 



kiss jovák ferenc 

Sl1FFEDÉS 
a történések iszapját taposom 
az érzés csontta fagyott kappanásót 
kietlen csömör 

gyűrött takarómig 
függőlegesen nyilalló fájdalom 
sóvárgó gúzsba kötött emlékek 

mini 
meztelen igazságok 

a felejtés negatívja közt 
úgy 

karcol szemembe filigrán termeted 
kígyó-mozgása 

mintha 
szemérmed erdejét pókok drótoznák össze 

halkan pereg 
a porhanyósodó est 

Rezgő  kabátod alá nyúl 
hipnotizált jég-kezem 
egészen a gombok bolygatásáig 
mandulaillata csókodnak 
fának 
mint fűbe markoló ellenállásod 
oly hitetlen önámítás és id őhúzás ez 

fekete 
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gépem 

ladik katalin 
	 nyaggatása 

SÍRFELIRAT 

én a kutya úgy döntöttem 
felkötöm magam e holdas tájékról nem maradt 
bennem semmi úgy döntöttem 

ÖNÉ  LET  RAJZ 
most megiszom a tejet 
most verést kapok 
tél van és táncolok 
megiszom táncolok szoptatok 
lábam közt az ég 
most már meghalok 

ROHANGALOK 
VADONATOJ FORRADALOMMAL 
jó reggelt ezüstpénzeim! 
mostoha vagyok száz hegyen túl 
száz repül őgép birodalmában. 
piros irka hoz borzongást. 
testvéreim testvéreim! 

fülöp gábor 
KOPONYÁM 
Megkövesedett koponyámról 

visítva pattan le három könnycsepp 
látom visítva pattan le három könnycsepp 

megkövesedett koponyámról 
átitatva éltet ő  nedvével 
néhány szál hajam 

megkövesedett koponyámon 
a visítva lepattanó három könnycsepp 
megnöveszti néhány szál hajam nevetségesen 

megkövesedett koponyámon 
érdekes geológiai leletnek számít 
néhány szál hajam 

megkövesedett koponyámon 
megrepedt dobhártyám sínyli 
visítva pattan el három könnycsepp 

megkövesedett koponyámról 
olajtól csillogva hullik alá 
néhány szál hajam 

megkövesedett koponyámról 

CSÖNDBE ORDÍTOK 
e Feketébe borult 
kőárny napok 
a némaság 

halál arcodon 
a 
márványosodás 

az agy 
dióhéj 
a viharba döntött 
tenger vizén 

és az éjlemezek 
hallgatása 
fejem tet'jén 
(ilyen nincs) 

foggyöngyök józsef 
józsef 
egén 

mama 

mindig ide térek 

azok a bizonyos 
utolsó üdvözlet-szalagok 
belülről szaggatnak 

CSILÍNGE'Lő  
hangok elmerülő  sikolyában 
tükörszemek villanása 

luxemburg 

az éj felszabadítója 
bilincsekkel 
a beatesek 
egyetlen hegedűhúr hangján 
mint paganini 
az éter szájkosara 
barlangba zárt sírása a szavaknak 

simogatások különfélesége 
pokrócosodó testfelületeiden 
világ 

utolsó remegés kezeiden 
Dylan barátom 
virágok közé hatoló 
gitárpengetésednek 
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a magfar 
bori Imre  

10 
avan 	garde 

történetébő l 
a magfar 

szürrealizmus IV. 
4. 

A húszas évek derekán Illyés három érdekes .és jelent ős 
szürrealista dokumentumot is publikált. Az elméleti .m űvekben, 
műhelyvallomásokban oly szegényes magyar lírának fontos ál-
lomásai ezek, különösen a $ub specie aeternitatis című  vallo-
mása a költészetr ől, amely, akárcsak Déry fontos esszéje a 
modern versről, a magyar szürrealizmus folyóiratában, a Do-
kumentumban jelent meg. 

Sorrendben az aradi Periszkóp cím ű  folyóiratban publikált 
írásával kell foglalkoznunk, amely Surrealizmus címen s lé-
nyegében pedagógiai célzattal a mozgalom célkit űzéseit és tör-
ténetét summázza világos okfejtéssel; a proklamációk lázától 
mentesen, lényeges vonásait s nem vadhajtásait helyezve el ő-
térbe. Mindenekel őtt annál a tünetnél id őz el, amely azt mu-
tatja, hogy „míg az utóbbi évtizedek modern irodalma a ger-
mán és szláv államokban aszociális tendencia felé hajolt, nyu-
gaton, a latin országokban a szimbolizmus örökösei megmarad-
tak a költészet sajátos területén ..." Majd egy Reverdy-vé-
lemény után Tristan Tzarát idézi: „Az életet megpróbálhatjuk 
logikusan élni ... de a költészetben semmi helye sincs a lo-
gikának. Az érzelmek sem logikusak, valami tudat alatti in-
dulat fűti őket, és hiábavaló akadékoskodás lenne a gondol-
kodás számára rendszertelen érzelmeket és fantáziát valami 
következetes formában kifejezni. Ha a költészetnek lehet szo-
ciális hivatása, úgy akkor ez az emberi lélek tudat alatti ré-
tegeinek a föltárása ..." A szürrealista költészet egyik alap-
vető  sajátosságát, éppen a fenti gondolatból kifejtve, „az él-
mények szabad tükrözésében" jelölte ki, mondván: „a leg őszin-
tébb költészet az lesz, mely minden elképzelhet ő  ellenőrzés 
nélkül, a lehető  legközvetlenebb művészi eszközökkel igyekszik 
kivetíteni a költő  élményeit", majd a szürrealizmus rövid tör-
ténetének ismertetése után fontos tételként említi meg, hogy 
az „éberségnek utolsó, a tudattól már felszabadult stádiumá-
ban és az álom önkényes fantáziájában találják a surrealisták 
az ember legtisztább vágyainak és gondolatainak megjelené-
sét ...", s arról beszél, hogy a szürrealista avolúción belül 
már nemcsak az érzelmek és gondolatok szabadságáról van 
szó, hanem az akaratéról is, s mi több, a szürrealisták már 
harcba mennek „minden morális és társadalmi gát ellen" is. 
Végezetül •azt állítja a mozgalomról, hogy az „a szellem küz-
delme az anyag ellen". 

Nyilván nem a teljes programot vette szemügyre ebben a 
rövid, informatív esszéjében, hanem azokat a lényeges voná-
sokat emelte ki, amelyekkel maga is rokonszenvezett, s ame-
lyeket vállalt — azt keresve a szürrealizmusban, ami termé-
kenyítő  s felszabadító hatású, ami kamatoztatható. 

A kamatoztatás példáját azonban a Sub specie aeternitatis 
című  háromtételes esszéjében mutatja fel, legszubjektívebben 
téve hitet a szürrealizmus mellett, egyben be is mutatva az 
esszé második tételében a látásnak azt a mechanizmusát, mely-
nek ünneplésére vállalkozott., „Türelmetlen költ őként" várja, 
hogy eljusson arra a pontrag ahol „nem lesz már veszteni va-
lója", tehát a legvégs ő  határra, amely „a tiszta abszurdum fe-
lénk eső  partja", tehát a szürrealista kaland elé, s hirdeti: 
„Büszke vagyok bátorságomra, mely eddig is három javítás 
nélküli oldalt eredményezett. Büszke vagyok szabadságomra, 
a kötetlen szavakra, szívem független irányt űjére, Kolumbusz 
kedvére." A „kolumbuszi tett", miként az esszé második da-
rabja sugallja, az az állítás, hogy „A költ ő  nem énekel az 
esőről. Esőt csinál." A fenti címmel közölt_ szürrealista szöveg  

iskolapéldája annak a varázslatnak, amelyet a mozgalom tagjai 
költői kutatásaik során kerestek, s mintegy technikai példa-
tára is, hiszen az egész szöveg nem más, mint egy asszociá- 
ciós lánc, amelyben az egyik mondat mintegy a következ őnek 
a képi mondanivalóját ;ugratja el ő, azt a :logikátlan logikát, 
amely a kötetlen szavak szabadságában mutatkozik meg. A 
harmadik rész, logikus következményként adja ki a jelszót, 
harcolni a „logikus rendben sorakozó Jelenségek szennyes tir-
ranizmusa ellen", s képviselni azt „a legmagasabb erkölcsisé-
get, amely aszimptomatikusan már a legmélyebb romlással ta= 
lálkozik, s amelynek apologetikáját minden id ők legnagyobb 
és legőszintébb moralistája írta meg, marquis de Sade, a már 
tír..... 

Ha Surrealizmus című  tanulmánya értekez ő  modorban ve= 
tette fel a szürrealista mozgalom esztétikai és morális vonat- 
kozásait, a Sub specie aeternitatis a szürrealizmus kérge alatti 
intim szellemét, s gyakorlati etikáját mutatja be. Viszont kö-
zös mind a kettőben, hogy a magatartás problematikáját fej-
tegeti, a szürrealista etika költészeti dimenzióit méri fel. 

Alapjában véve ez izgatja és foglalkoztatja az Aragonról 
írott kis esszéjében is, amelyhez az alkalmat Aragon regénye, 
a Le Paysan de Paris megjelenése szolgáltatta. Máig sem mél-
tatott s figyelembe nem vett írása ez Illyésnek, holott nem-
csak arra a leplezetlen rokonszenvre kell felfigyelnünk, ame-
lyet Aragonnal szemben tanusít, s nemcsak a szürrealizmus 
alaptételeinek ügyes összefoglalása miatt kellene emlegetnünk, 
hanem Illyés eredeti alkotásainak szempontjából is, hiszen eb-
ben az esszében már adva van annak az útnak a rajza is, 
amelyen Illyés Gyula járni akar. 1926-ban készült a tanul-
mány, amely így ikerdarabja az Ujra fölnek, s egy válaszút 
revelációját hozta. Aragon addigi pályáját festve, a regény zá-
rórészét így kommentálja: „...A Le Paysan de Paris, amely 
1924-ben íródott, lázításra való felhívással fejez ődik be. Láza-
dás az új szolgaság, a társadalmi tények, a valóság, korunk 
minden eldologiasító materializmusának egyre elviselhetetlenebb 
uralma ellen. Az azóta elmúlt két év alatt Aragon saját tet-
teivel dokumentálta, milyen módon reméli eredményesnek ezt 
a lázadást. A »Tentations« harmadik . átdolgozásán fáradozó 
Flaubert-nek a valósággal folytatott h ősies küždelméről írva, 
a Clarté egyik ez évi számában az ismert, a marxi értelmezés ű  
»történelem előtti kor« lezáródásának, s őt, ha kell, erőszakos 
lezárásának szükségessége mellett foglalt állást " 

Az aragoni út csábítása vonzotta Illyést is, töprengve a 
szürrealizmusnak azon a válaszútján, amely éppen a húszas 
évek derekán sejlett fel a mozgalom el őtt. Nem véletlen te-
hát, hogy így interpretál: ..... Az   egykori tanítványok között 
páran, Bretonnal, a szürrealizmus teoretikusával, az álom la-
birintusaiban keresték tovább ehhez az igazi, a logikával meg-
közelíthetetlen valósághoz az utat. Eluard a szív legrejtettebb 
tekervényeiben, Tzara az utolsó negatívumban, a halálban, 
Aragon, a legmerészebb, Párizsban maradt ..." S hogy mit je-
lentett Aragon számára ez a „Párizsban maradás", azt regénye, 
a Le Paysan de Paris bizonyítja, s hogy ennek a regénynek 
az ismerete mit jelentett Illyés számára, felsejlik a következ ő  
mondatból: „ ...Sokat, nagyon sokat írtak már Párizsról, de 
kevés könyv van, amelyben ennek a városnak bels ő  életéről, 
utcáinak és lakóinak titkairól olyan képet kapnánk, mint Ara-
gon könyvében... Ilyen ingadozó »sensationok«-okban mondja el 
Aragon kalandjait. De ezek. a kalandok hasonlítanak Kolum-
busz vállalkozásához: akarva, vagy nem akarva egy új világ 
felfedezéséhez vezethet. Vigyáznunk kell ezen az ismeretlen te- 



23  

rületen. Az író itt nem kalauz, csupán az expedíció vezet ője, 
akit éppannyi meglepetés érhet, mint akármelyikünket ..." 

Miről vallanak tulajdonképpen ezek a sorok, s ez a kis 
Aragon-tanulmány általában is? Els ősorban arra figyelmeztet, 
hogy Illyés is hátat készül fordítani a szürrealizmus „tiszta" 
irodalmiságának , annál is inkább , mert esszéje már ismét Bu-
dapesten íródhatott, a politikai aktivitásnak legalább a lehe-
tőségével kacérkodva. Másodsorban a Puszták népe irodalmi 
forrásvidékét is feltérképezhetjük, hogyha közvetlen mintaké-
pét éppen ebben az Aragon-regényben jelöljük meg, amelynek 
hatása nélkül aligha ölthetett volna alakot Illyés m űve. Tá-
masszuk alá állításunkat az Aragon -esszé még egy mondatá-
val: „. . . КitёгёІvе   szeméből az évezredeken át hasztalan go-
molygásban nehezül ő  ködöket, a szuppozíciókban való bolyon-
gás után visszafordult a köznapi valósághoz , és mint távoli 
vidékekről jött paraszt, megtisztult fejjel járja be szül őföldjét, 
a várost. Minden lépésénél változó csodák fogadják. A kö-
rülöttünk látszólag élettelenül hever ő  tárgyak , a materiális és 
társadalmi tényezők őrzik a valóság misztériumát ..." S va-
jon a Puszták népe is nem a reveláció erejével hatott -e, azzal 
az effektussal , amelyet Aragonban is annyira méltányolt Illyés? 

5. 

Illyés Gyulának és a szürrealizmusnak a kapcsolatában a 
legizgalmasabb , egyben a legtöbb titkot rejteget ő  szakasz tu-
lajdonképpen az az út, amelyen már Párizsban elindult, s 
amely a Dokumentumban való szereplésének rövid intermez-
zója után a Nyugat s Babits higgadtabb és mérsékeltebb, iro-
dalmi és társadalmi szenvedélyekt ől mentesebb táborába vitte 
költőként . A magyar irodalomtörténetírás ezzel kapcsolatban 
Illyés szakításáról beszél , és szürrealista korszakát már az el-
ső  köteteinek megjelenése el őtti időkben lezárja, mondván, hogy 
első  kötetei már az új „realizmus " cégérével jelentek meg. Le-
gyen szabad ezen a helyen a szakítás gondolatával ellentét-
ben Illyés következetességét méltatni, s azt állítani, hogy 
Illyést valójában a szürrealizmustól az távolította el, ami köl-
tészetében eredend ően a szürrealizmusra jellemz ő  volt, s hogy 
a szürrealista logika következetes érvényesülésével lehet ezt 
a távolodást elsősorban magyaráznunk , azt szemlélve egyebek 
között, hogy hogyan válhat egy jelenség, ha következetesen 
viszonyulunk hozzá, a maga ellentétévé . Az a folyamat, amely 
Illyés költészetének a klasszicizálódásához vezetett , tulajdon-
képpen a szürrealizmushoz való „h űségéből" következett. Pa-
radoxonként tehát azt is mondhatjuk, hogy Illyés tulajdonkép-
pen, akkor került legmesszebbre a szürrealizmustól , amikor leg-
hűségesebben ennek szellemében gondolkodott.. 

A kérdés kulcsát Illyés vallomásos szövegeiben véljük fel- 

fedezni, s éppen ezért , elöljáróban , ezekből kell idéznünk. A 
Hunok Párizsban; Lázadó angyalok című  fejezetében Illyés a 
szürrealista kalandról beszél, s többek között a már fentebb 
idézett tanulmányainak azt a tételét ismétli , amely szerint 
„Bretonék első  állomásként a tudaton kívüli állapot sz űz kon-
tinensére bukkantak". Ebb ől a tételb ől kiindulva gyakorlati 
példát is kínál, „saját agyát nyújtva kísérleti nyúlként", mond-
ván: „Karomat az asztalra fektetem, arra a fejemet, behunyom 
a két szemem . Nem hosszabb idő  múlva, mint a moziban az 
elsötétítéstől a vászon megvilágosodásáig , megjelenik az első  
kép. Ezúttal is színesen. Ragyogó sárga, hatalmas búzamez ő  
jelentkezik ... rajta — anélkül , hogy a búzaszárak összerop-
pannának — aránytalanul nagy pejparipa hasal, két els ő  lá-
bával úszik. Honnan való ez a mez ő, ez a ló? A búza mintha 
az a szép külső-sári puszta fennsíkon sárgállna , ahová épp 
most tíz napja F.-val Ozoráról kisétáltunk. De hisz azon so-
se láttam búzát! Míg ezen gondolkodom , a ló kidülleszti szü-
gyét, öblös bárkává alakul — már vitorlája is van, szélsebesen 
repül a fennsík sárga búzatábláján, egyenesen a gyerekek szí-
nes papírból szabott szélforgója — már az egész fennsík egy 
nagy forró színkorong , olyan, aminőt a festékkereskedések ki-
rakatában látni. Felemelem a fejem, ízelít đül ennyi is elég. 
Bretonék , különösen Soupault és Desnos ilyenfajta látomásai-
kat foglalták írásba. Ilyen állapotban mondatokat is képez-
het az ember ..." 

Tegyük nyomban ide másik példánkat is, amelyet Illyés 
Abbahagyott versek című  tanulmányából гagadu К  Lki:„Hu-
szonkét éves koromban Párizsban, az édeskés benzinszagban 
úszó Párizs kell ős közepén ezt a verset kezdtem írni a szemer-
kélő  tavaszi eső  elől be-behúzódván abba a kapualjba, amely 
elé épp a lökésszer űen jelentkező  ihlet pillanataiban kerül-
tem: 

Elszabadult nyulamat csak a vad hold kergeti! Immár 
Jusson! előtte lapos végtelen még ez a föld. 

Fegyveremet keser űen a magas Medvére lövöm ki .. . 

Valósággal berúgtam már a kezdett ől , már csak azért is, 
mert soha életemben még nem vadásztam. A nyúl természete-
sen Ozorán szaladt, holdfényben (amikor képtelenség nyulász-
ni), iszonyú sebességgel , s már az első  sorokban is mély filo-
zófiai értelemmel rohant. A még lapos föld azt jelenti, hogy a 
nyúl még egy Kopernikusz és Galilei el őtti világban él — el-
lentétben velem, aki már túl vagyok a hiú örömökön s célo-
kon. A vers a vaskos valósághoz való visszatérés hatalmas 
elégiájának készült; a sáros tájban nehéz ökrök és parasztok 
cuppogtak , de valamiképp mindig éteri könny űségű  szellők 
és szüzek közelében ; a költő  konokan a hegyek taréján ván-
dorolt a szabadság irányában . Komor prédikátorok , fellázadt 
falvak, elszánt szegénylegények sorsa és alakja volt a továb-
biakban végigmondva . Helyesebben csak végigérezve, mert a 
vers az első  tíz-tizenöt sor után megállt ...” 

S tovább: „Mindazt, amit els ő  kötetem, a Nehéz föld darab-
jaiban megírtam , ebben az egy versben írtam volna meg, ha 
sikeresen át tudom lépni annak az egy „még " szócskának az 
akadályát..." 

Ennyit a vallomásokból , a bizonyító anyagot már els ő  köte-
tei, különösen pedig a Nehéz föld darabjai tartalmazzák, je-
lezve az utat, amelyet Illyés megtett a húszas évek derekától 
a harmincas évek elejéig — az aktivista szürrealizmustól a 
klasszicizálóig , következetességét hűtlenségként , következetlen-
ségként élve át, majd innen olyan költ ői területekre lépve, 
amelyeknek már alig volt közük a szürrealizmushoz, s els ő  köte-
tei versvilágához is. 

A szürrealizmusban követelményként adott álom- és vágy- 
motívumok, a tudat alatti világ feltárása és napfényre hozására 
adott ösztönzések tehát már Párizsban „népi", paraszti élmény-
világának költői értékesítésére biztatták, s így találta meg 
képzeletének azt a mozgási területét , amely azonos volt a hon-
vágy festette képpel, az ifjúság képzetével — később pedig, 
már otthon , azzal a világgal , amelyre csak rá kellett ismernie, 
azonosítva álmot és valóságot . Elgondolkodtató, amit ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban Gara László mond abból az alkalomból, 
hogy Illyés egykoron oly jellegzetesnek tartott versét, a Szo-
morú bérest, „nem szülő  pusztáján írta, hanem Szent Lajos 
szigetén, szemben a Lambert-palotával egy padon vetette pa-
pírra": „A paraszti versek tehát nem otthon várták. Hanem 
éppenséggel azok irányították haza, amid őn Aimé Césaire még 
mélyen Breton méhében nyugodott . Hogy a színeseknek csak-
nem anyanyelve lehet az, ami az avantgarde-é, s hogy az eu-
rópai népek között is vannak »színesek«, s hogy aki ismeri 
azok sorsát , annak köztük a dolga — a fiatal költő  ilyenféle 
gondolatokkal indult haza ..." Nem bonyolult s áttételekben 
gazdag alkotói-lélektani kérdéssel állunk tehát szemben Illyés-
nek a húszas évek második felében írott versei kapcsán, ha-
nem egy természetes módon adódottal , annál is inkább, mert 
a költő  is tudta, ami álomnak, vágynak a kifejezése, az ott-
hon, a szülőföld tájain valóság, s miután a szürrealizmusban 
ennek a valóságnak megtanulta az értékét, tovább is léphetett, 
s nem kellett szükségszer űén a szürrealizmus alkotó módszerei-
ben adott „fogások" . emeltyűihez folyamodnia , különösen nem 
hazatérte után; amikor az identifikáció verseit írja a Nehéz 
föld és Saгjúrendek darabjaiban , majd később poémáiban. Nem 
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véletlen, hogy amikor a versek részletei, a költ ői hozzáállás 
már nem mutat szürrealisztikus jegyeket, az álomkép-keretek 
még megmaradnak, a valóságontúliság nyomai még felfedez-
hetők, nemegyszer a valóság valószínűtlеnségének benyomása-
ként. 

A figyelem a versek két vonulatánál állapodhatik meg az 
Illyés-versek e körében. Az egyik vonulat az Íljra föl vona-
lán álló verseket kínálja, a másik a távolodóan klisszicizálókat, 
amelyek a petőfies népiség-felfogás közelében is elhaladnak 
majd. 

A szürrealisztikus vonásokat teljesebben, hogy úgy mond-
juk: külsőségeikben is őrző  versek sorába néhány Anna-ver-
set kell sorolnunk elsősorban, köztük az olyan típusúakat, mint 
az Esteledett, A szomszédlány, a Föld alatt..., azután az első  
köteteibe fel nem vett olyan versek, mint a Csavargó és a 
Finish címűek, azután pedig a csak 1965-ben, a D ő lt vitorla cí-
mű  kötetében publikált, de még 1929-ben írott Ami elfödte az 
eget című  prózaverse, hogy azután majd harminc esztend ő  vers-
termésében búvópatakként fel-felbukkanjon a hangnak és a 
magatartásnak az itt rögzített változata, s második, s őt telje-
sebb virágkorát Illyés legújabb költeményeiben élje, zömük a 
Fekete-fehér című  kötetében olvasható, és bizonyítsa, hogy a 
költő  harminc esztendő  talán jogos kerülője után visszatalált 
versei valódi forrásvidékére. 

Aprólékos filológiai munka várja a kutatót, aki a költ ő  
hatalmas arányú verstermésében a „könny ű  dal" nyomait ku-
tatja, s ki akarja mutatni Illyés költ ői magatartásának és ki-
fejezésformájának szürrealisztikus elemeit, annál is inkább, 
mert kétségtelen, hogy Illyés valójában sohasem szakított vég-
érvényesen fiatalkora szürrealizmusával, még ha „vegytiszta" 
állapotát nem tudta, vagy nem is akarta képviselni. S őt, vitat-
kozni lehet azon  is,  hogy vajon Illyés, amii г  a „nyers valót 
akarta felragyogtatni", miként A kacsalábonforgó vár című  
versében írta, szükségszer űen kényszerült-e nemcsak a hagyo-
mányos magyar versvilághoz közeledni, hanem ahhoz alkal-
mazkodni is. Ezek a kérdések azonban egy nagyobb Illyés-ta-
nulmányban oldhatók csak meg, s így tárgyalásuktól el is 
tekinthetünk. 

Az Anna-versek közül a fentebb jelzettek els ősorban „vágy-
versek", amelyekben képzelete „kivirágzott kertjének" virágait 
találjuk, s innen az út egyenesen vezet „az ifjúság gyönyörű  
vidékeire", miként err ől a költői útról a Föld alatt ...-ban vall. 
Ezekben a versekben azonban nemcsak a magatartás, a köl-
tőnek a vers anyagához való viszonyulásáról van szó, hanem 
a képalkotásról is, amelynek egyik klasszikus és leginkább 
szürrealisztikus esetét hadd idézzük: 

.. Milyen nyüzsgés támadt a szürkületben! 
Aztán mély tehénb őgések s kolompcsörgés között 

đmölni kezdett 
Hegyeinkről az est, 

Színig töltötte a völgyet, 
Pezsegő  tavunkból a halak már az almafák 

Agai között kerget őztek .. . 

(Esteledett) 

Rögzítenünk kell azonban azt a tényt is, hogy a képzelet-
nek egy ilyen felszabadult kalandja aránylag ritka Illyésnél, s 
azt is meg kell állapítanunk, hogy költ ői erőfeszítései első-
sorban az emlékként őrzött hazai valóság reprodukálására irá-
nyultak. A képzelet felszabadult kalandját mintha nem ismerte 
volna, s az is tünetértékű, hogy amikor a képzelet szabad 
játékba kezd, olyan verset ír, mint a Csavargó, vagy az 1927-
ben készült Dózsa-eposz el őhangja, és „sétáló versében" is, 
mint amilyen a Finish című, az intellektuális-politikai élmény 
kerül előtérbe: 

Szárnycsapásokat hallok távolról éjjelente 
víg kiáltozást keletr ől, fellobbanó kukorékolásokat, 
ó tollászkodó éjjel tyúkül őkön csipogó csillagok, 

• készülj világ 
legboldogabb valamennyi létezhet ő  között, 
a Jangcekiang fölött Európa nyakára köszörülődik a hold, 
fényesedj dalomtól! ... 

A szürrealisztikus költészet irányának szempontjából prob-
lematikusabbak azok az Illyés-versek, amelyek már a Nehéz-
földben költészetének fő  vonulatát képezték, s amelyet egé-
szen a hatvanas évekig követett. Tisztázásra vár itt a való-
ság kérdésköre, amely a Nehéz föld és Sarjúrendek, de az ifjú-
kori eposzok kapcsán is Illyés „bels đ", sđt szürrealisztikus va-
lóságából vettnek min ősíthető. A probléma tulajdonképpen az-
zal vetődik fel, hogy elfogadható-e Illyés újrealizmushoz f ű-
ződő  kapcsolatainak a magyarázata, azaz: vajon Illyés való-
ban arról a paraszti és zselléri . valóságrói énekelt-e , amelyet a húszas 
évek második felében látott, miután hazatért, vagy pedig a 
képzeletnek volt nagyobb szerepe a „valóságot leíró" versek-
ben. Meggyőződésünk szerint ezekben a versekben Illyés álom-
képekről írt, a gyerekkor emlékeit verselte meg, s alapvet ő  gesz-
tusa a ráismerés tényéb đl született meg. Inkább a valósággá lett 
emlék problematikájával állunk szemben, mint a nyers rea- 

litás költői reprodukálásával, hiszen a Puszták népe bizonyítja 
talán leginkább perdönt ően, hogy Illyést elsősorban emlékei 
érdekelték, és csak másodsorban tette a verset függ ővé a való-
ságtól.  •  

El kell tehát gondolkodnunk Németh László jellemzésén, 
amelyet a Nehéz föld megjelenése kapcsán készített: 

„Illyés zsellérfiúnak vallja magát, de képzelete nem a zsel-
lérfiúé: Még csak nem is a paraszttehetségé. A legkonkrétebb 
képeinek is van némi metafizikai nyilallása. Semmivel sem 
tudok többet róla, mint amennyit kötetében elmond, de képei 
természete mégis két 'elhatározó életperiódusát leplezi le. Az 
egyikben, s nyilván korábbiban, mohón szippantja fel a tárgyi 
világot és sok arányalatú, de nem vaskosan reális emlékkmcset 
zsúfol fel. A másikban szellemi élete visszafordul az érzékelés-
ről az asszociatív útvesztőkre, beletanul a fürge, de vak vá-
rosi gondolkozásba, amely épp azért dobálhatja oly könnyen 
és szemkápráztatón a fogalmakat, mert nincs meg a szemlé-
leti ballasztjuk; egymáshoz való viszonyukban, s nem szem-
léleti tartalmukban élnek. Az Illyés-lírában ez a második 
absztrakt korszak menekszik vissza a korábbi konkrét emlé 
kikhez. Tudjuk, hogy huszonöt éve ez a menekedés terem-
tette meg Ady szimbolizmusát. Illyés azonban nem választhatta 
többé a szimbolista utat. Nem a megmutató képhez, hanem a 
valóságos képeihez fordul, s »városi« rafináltsága azok fölé 
teremt sajátságos elvont párakört :.." 

Nyilvánvaló, Németh László, ha nem is írta le a szürrea-
lizmus szót,, kitűnően érzékelte Illyés költészetének szürrealisz-
tikus vonásait, hiszen Illyés „paraszti" világa valójában a kép-
zelet szürreális munkájával készült, s nem a valóság másola- 
tát jelentette: még legkonkrétebbnek, ' legreálisabbnak • látszó 
falusi életképei is a valóságon túli valóság ködfátylai mögül 
rajzolódnak ki. Hát még ha hozzákapcsoljuk, ismét csak Né-
meth László találó szavaival, „odavetett gyepl őjű  asszociációit", 
„gyors képzeletugrásait", akkor derül ki, hogy ha egyáltalán 
újrealizmusról lehet ekkoriban Illyéssel kapcsolatban beszélni, 
akkor ez az újrealizmus legtöbbet a szürrealizmusnak köszön-
het. Csak tüzetesebben kell képeit szemügyre venni, h đgy a 
szürreálizmus képkultuszának eresztékeire bukkanjunk, azokra 
az apró „merészségekre", amelyekre a nehezékeit ől megszaba-
dult képzelet vállalkozik, s arra a szürrealisztikus „bátorságra", 
amellyel képeit patinázza, szabad versét pedig Berzsenyi és 
Füst Milán mértékére alkalmazza. 

Illyés ugyanis ezekben a húszas évek második felében írott 
versekben nem pusztán reprodukálja az emlékeiben él ő  ott-
honi, falusi-pusztai valóságot, vagy azt a világot, amelyet ha- 
zatérte után látott, hanem megteremti, költőileg' előállítja, hi-
szen a versekb ől elénk táruló világ képe inkább a vers szür-
realitásában van adva, mint az ún. valóságban. Különösen táj-
élményére és életérzésére vonatkozik ez els ősorban, de szálak 
futnak tárgyias versmozzanatai felé is, amelyek a puszták né-
pének hétköznapi rekvizitumai — azzal a beccsel, amelyet a 
szürrealizmus adott a hétköznapok tárgyainak. 

Viszont állításunkat csak igazolja versének, a Nem feled-
hetem én...-nek következ đ  versszaka: 

Almodom, beszélek 
S szívem körülállja 
Kerek szemmel nagyapámnak 
Hétszázhúsz birkája .. . 

Arról van szó ugyanis, hogy a szül őföld képvilága válik ural-
kodóvá fokozatosan költészetében — els ősorban az emlékver 
sekben, amelyek ifjúságát idéz ő  poémáiban csúcsosodnak, s 
innen a költőt a Puszták népe megírásához viszik el, ahhoz a 
műhöz, amely tulajdonképpen ugyanazt a szerepet játssza 
Illyés művészi alakulásában, mint a Párizs parasztja játszotta 
Aragon szürrealizmusának történetében. Illyés a Puszták népé-
ben zárja le tulajdonképpen emlékirodalmát, s ez a legtávo-
labb eső  pont is, ameddig emlékvilága felfedezésében eljutott. 

A kérdésünk tehát Illyés és a szürrealizmus viszonyában a 
húszas évek második felének és a harmincas évek els ő  felé-
nek költészete vonatkozásában ez: milyen mértékben játszott 
termékenyítő  és alkotó szerepet ez a m űvészeti mozgalom. 
Nyilvánvaló, hogy abban amit a „valóság felfedezésének" re-
vezünk az irodalomban, éppen a szürrealizmusnak volt nagy 
szerepe; viszont Illyés nagy álma, a „könnyű  dal" már nem 
született meg ebben a műhelyben. Illyés tehát eljutott az 
„ifjú álmok csodaföldjének emlékéhez", de itt már elengedt' 
a szürrealizmus „kezét", és csupán stilisztikája egyes elemeit 
tartva meg, haladt tovább a líra hagyományának égisze alatt. 
A „széles utat" keskeny ösvény váltotta fel, amely csupán a 
legutolsó évtized verstermésében kezdett ismét szélesedni. A 
magyar szürrealizmus egyik megjelenési formájának tekinthet ő  
az ilyen írói út képe: egy ki nem teljesedettség mutatja ma-
gát éppen ezért Illyés műveiben is. Az Illyés-versek' vonala is 
a modern magyar líra tragédiáját kínálja fel, tehát az elsza-
lasztott lehet őségek fájdalmát, amelyen a Fekete-fehér című  
kötetének versei sem enyhítenek. 

A következetesség tragédiája ez valójában, amely révén 
Illyés metamorfózisa a szürrealizmusból a népies irodalomesz-
ménybe lejátszódott, és szürrealisztikus korszakának tulajdon-
képpen e. jelenség felismertetése a legnagyobb revelációja. A 
húszas évek „esőcsináló" költőjét így váltotta fel az, aki már 
csak „az esőről" énekelt. 
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leszek kolakovski 

mit jelent ma a baloldal? 

A itörténeleгn az en~iberišég terméke. 
Habár senki egyénileg nem lehet felel ős 
a történelmi folyamatok eredménytétért, 
m ёgіѕ  m Indenki személyesen felelős a 
folyaratakban való rész і reteléёrt. Evési 
mindenki, akinek szerepe van a való-
ságot anegиáltoztató szellemi Pszközök 
kialakításában, szintén felel ős. Az utó-
pia létrehozása a fennálló valóság ta-
gadásának formája, a valóság megvái-
toztatásának vágya. A tagadás nem az 
alkotásnak — csak a fennálló feltételek 
af firmálódásának ellentéte. Ezért értel-
metlen valakit vádolni, mert meni 
konstruktív, hanenі  vall ami. dеtrwktív 
diolgot tett. Az alkotás minden meg-
nyilиΡánulás'a a dolgok fennálló rend-
jének tagadását jelenti. Ennek alapján 
tehát logikailag megengedett valakinek 
szemrehányást tenni azért, mert nem 
raigaszkodilk a fenn•állb v а4 sághoz, ha-• 
nemi v áltoztatrzi, vagy megváltoztatni 
akarja, esetleg káros változtatásra tö-
rekszik. A negatív álláspont azonban 
csak a !konzervatív viмgszemlélet el-
lentéire; a tagadás csak a váltoizás utáni 
egyszerű  vágy. A destruktív ёѕ  konst-
ruktiv munka mebkülönböztetése azon 
a verbális misztifјkáсiбn alapszik, amely 
a v Mosás megj іelеl síéire használt jó és 
rossz jelzők miatt kelletett. Valój•á-
ban mindiem változás egyidőben nega-
tív !és pozitív jelenség, amely egyedül 
a dolgok valóságos affirimációjának el-
lentéte. Рt ldáu4 egy ház felrobbantása 
éppúgy konstruktív, mint egy ház fel-
építése, de ugyankkгоr rés ,éppúgy ne-
gatív iás. Természetesen ez nem azt je-
lenti, hogy mindegy, házat robol-e 
vagy .épít valaki. A k гét tény kőzötti 
kül'önbtség abban rejlik, hogy míg .az 
első  legtöbbszbr imeglkárasítja :az éirde-
keltet, addig :a másik kivétel nélkül a 
jayrát szolgálja. Dgy ház felrоbbantá-
sán k nem egy új •építése az ellentéte, 
hanem iépp a rlégi megőrzlése. 

E szemlélet seftségével kell világo-
s+abban meghatároznunk a társadalmi 
baloldal fogalmát. A baloldal olyan 
miozgaloln-i, amely ga. femná111ó vil•áigot ta-
gadja — ez változtathatatlan és helyet-
tesítetlen tulaj кlonвága, de nem az 
egyedüli its. A baloldal tehát konstruk-
tív erő , vátitozás utáni erős vágy. Еzј&t 
a baloldal elveti azt a vádat, hogy 
programja csupán negatív ls nem épí-
tő  jellegű . 

BALOLDAL ÉS ИТбР 1А  

A tagadás azonban önmagában még 
nem határozza meg a :baloldalt, mert 
vannaik más hasonló •oélú mozgalmak 
is. A fasizmus Némétországban a wei-
mari köztárcsaság tagadása volt, és ez 
miég nem tette blaloldalivá. A tagadás 
mellett a báloldal іniеghаt го zllsа  még 
a negáció virányát is tartalmazza, mim . 
utópiájának jellegtét. A baloldal nem 
lehet meg utópia nélikül — a baloldali 
mozgalmak +belső  elllen'tétei megérté. -
nek ez ajz alapja. A baloldal utápkit 
termel ki, mint ahogyan a hasnyálmi-
riigy kitermeli az inzulint — egy inhe-
rens törvény alapjián. Az utópia bizo-
nyos törekvés :a változásokért, melye-
ket lehetetlen ún. „realisztikus" farmá-
ban közvetlen akcióban véghezvinni, 
mert továbbjutnak a belát'hátó id őn, és 
lehetetlen racionálisam _ megtervezni 
őket. Mégis, .az utápi;a á válóság meg-
változtatásának és a társadalmi akti-. 
vitás tervezésének az akcióeszköae. Az 
utópia hatalmas elferdülésekhez vetet - 

hit, ha a valóságtól elidegenedettriek 
es megvalásíthatatlamna!k mutatkozik. 
Ha a baloldal így folytatja, akkor ez 
társadalmilag káros változásokhoz ve-
zetheit, és saját ellentétébe csap át —
j obboldallá válik. Ám akkor az utópia 
is  megszűnik útópilának lenni, és egy 
sггerű  jelszavaikká válik, melyekkel 
mindenféle pillanatnyi eljárást igazol-
nak. 

Miért szükswges az utópia minden for-
railalmi mozgaloirnnalk? 

Törtérnellmi taipasztalataink zöme ar-
ra tanát, .hogy a most megvalósíthatat-
lan illik sohasem !érhetők el, harcár ak-
kor nem formáládnaik, amiikor még meg-
valósíthatкΡatl anök. Lehetséges, bogy  

ami mго  t megvalćsíthatatlan, osaik ak-
kor lehet miegválósítani, :amikor. rég 
akkor formálódik, almikor még utópia.. 
Egy utópia esetleges létezése már el ő- 
fel-*.étele annak, hogy az majd megsz ű-
n:ik utópia lenni. Ebből követkјezik, 
hogy a baloldal nem zavartathatja ma 
gát, ha azzal vádolják, hogy utópia felé 
törekszik. A baloldalnak okvetlenül 
harcolnia kell azon vadak ellen, hogy 
utópi• јj nak tartalma káros a társada 
lomra, de serrnrni szüksé+g arra, hogy 
védje azt, ami utopisztikus. Ez .az ed-
digi vizsgálódás •elemi gyakitlati hatá-
rozata. 

A jobboldalnak, amely konzervativ 
erő , nini sz•üksйges Semmilyen utópia. 
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Lémye ~ge a fennál lÓ. fеltételek, lehető- 
séigгk mвgvalásulásálban van (ami tény 
és nem utápia), vagy pedig :abb,an a 
törekvésben, hogy иi;5szatérjen abba a 
hdyzetb,e,  amely korálbban megvalósí- 
tott t,émy  volt. A јшbba1k1a1 іdіaliizálás- 
ra törekszilk,l rnem pedig az 'aktuáliss fе1- 
tјétel.ek gváltoztatására. Inkiább ámí- 
tásra,  mint  utápiáma van sziiiksége. 

A BALOLDAL 
ÉS A TÁRSADALMI OSZTÁLYOK 

Minden kétќget kiizárиa, a  „balol-
dal" fogalma  a itörténeJl folyamiii 
pozitív hangzásúvá иált, és ez "ert gyak- 
ran sajátítják  ii a  reakciós csoportok 
is. Ilyгen helyzetbкm тав  jelekre is ki 
kell terjiedni fiugyellmün+knelk; nem а1а- 
poz,hatunk arra, ha valalki rivag'at ibal- 
oldalinak nevezi. A baláldalt ponto-
sabban, körültekint5ьben kell anegha- 
táraznunk. Mivel hatá ~sa a társadalmi 
tudatra .mind ,erőselbby  jeltszaпгai. mind- 
inkáibb  elf  ogadhatófbbá válnak, е]'sajá- 
títj a a j aUbo11da1, ІёЅ  átиeszi meghаtiá- 
rozó ј elentését... Ami іnіёg rcsszabb, 
a „szocialimmus" 6zó is több ј e1en11ésű  
lett. 

A  baloldal általános fogabmának egy-_ 
szerű, de nem habhatós megrajzotlása 
helyett, amit :mцvden Lidi'óre :alkalmaz- 
hatrnánk, иegyűk inkáЈbb. a . fennálló tár- 
sadaJl гmi valósáigюt mint tényt, és néz- 
zűk, mely alaipelleіrit"etek hatánozzák 
meg a mai történel гnet. 1Vlindenekelőtt 
osiztá1ye11entéték ,álbnak fenn és politi- 
kalak is. A politikai viszonyok azonban 
neün tüikrözik teljes рontoss'a;gga1 az 
cтsztályvi5~дотуок  szёvevlény ёt, haln еіm 
inkáђІb közvetиe iéѕ  homályоsan. EzJér4 
nem mindig igaz, hogy a пnumkásosz- 
tálynak érdIekében а11, hogy c sak a ba1- 
•obdalhoz tartozzon. Egyfеlől a baloldal 
fő  tulajdonsiga,  hogy nem иalósítja 
meg ,az  ember  kíyiámságait ёs az eпn~ber 
akarata ellen vasi, ,nem !klényszeríbi az 
eanbereket, hogy olyan haszndkat fo- 
gadjanak  ii, amelyéket maguk  sem 
akaтn~k. М•ásréiszt egy arszág munkás- 
osztálya  a  niadonal:'vzmus j,elem,tős ha- 
tása :alatt áldhat, a !baloldal mé гgsem 
fogja ia nacionalista tö дtekvtélseket tá- 
moigatni; másutt a munkásosztály erős 
valláisi hagyamányоk hatása alatt vasi, 
s a  baloldal sкvég;iis vibáigi moz,gáЭ  om lesz. 
A munkiáwosztály vallóidi, közvetlen é:r- 
didkefl e1kntétben  is 'á111hatnak a  balol-
dal köиetelmiényeivel. Így pébdául  as  
ango'1 munlcásclknak ellég sol&ig  hasz-
nos  volt a  igyarunaii kiizsáilam,án:yolás, a 
baloldan, pedig melgmaradt a kobonialira-
mus elцenheg гénеk. 

A  baloldalt  ;neim lehet úgy гneghatá- 
rozniy hogy mindig, minden esetben 
c5ak .a munkásosztály Кöve.telés'et foig- 
jia szolgálni, 'vagy pedig, hotgy mindig 
a tölbbstE,g оbdábán van. A baloldalnak 
önmagá ~t az eszmei színvouvalbn kell 
дnieghatásorгnia, solkszor kiseb?bségben 
maradva. Halbár a  mai vibálglban egyet-
ben  balokla'lii ' álbásfaglabás sincs elvá- 
lasztvia a mnznká ~sóisz:tály jcдgailért v:a1ó 
harctól, líabár egyetlen ,baloldali á11ás- 
fogbabás nem valósíth іa,tó meg a táпsa- 
delóun osztályszerkierzetén kívül, halbár 
egyedifil a kizsá,lumányoltak harca ad- 
hat a lbiallobdalmak anyagi erőt. Mégiis, 
mindezek  mellett  a baboddialt eszmei és 
nem osztályérltebrrilébem ke11 meheghafi,á-
rozn:i; mert a kоnkxёt szellemi ёlet nercn 
lehet  as  osztályémde'kdk  egzakt isrnét- 
lésee. 

Deák István fordítása 

jung bcároly 

a kallódás 
sarkított 
nyalábjai: 
szörnyй  
délmetán 
lény mellettem körülöttem tőlem 
melletti függő  ábrák 
EMBERI LÉNY távoznak alá 
késéles szállanak függ őlegesen 
rajzok fonál emeleti fölfelé 
EMBERI "LÉNY 
mind valamennyi néhány fonálon . 
engedelmes hintázás léptei 
LENY alábukik mozduló zenére vált át 
délután 
néhány csörrenés szilárd biztos ahol kering 
zuhatagaiban aláiramlik vissza hátra mögé 
LÉNY 
villan ha rátekint 
deszkái hátul ha bezárul a hasáb 
SZEKRÉNY szekrényi áhitat nyugalom fényes menedél, 
ELMOZDiTHATATLAN 
mert ha csak a csillagoktól átmenteni 
térdepel évek , évek lény 
távol oda rémes délután 
hol vagy van tőlünk tőlem 
HORDALÉKAINKBAN 
hordalékainkban benne ágak óvszerek 
lények emberi lények hulláink 
buknak vizektől távozni iramlani tűnni 
köveknek errefelé alá 
EMBERI LÉNY 
tűk heten vannak tőrök 
nem lehet nem lehet körbefogja kínlódás 
DELUTAN 
cserélem a szoba fordulna kivetné kotorászás 
hol vagy van vagyunk vannak valahányan 
VALAHÁNYAN szeretlek szeretsz kallódik 
határozott szilárd időpontok határkövek 
mért miért 
elmozdíthatatlan ha lépcsőin borzalom nevetgél elűz 
ajzásaiba ha az ősz ha indul ajzásainkba átkel 
errefelé indul marad távolodik 
PÓRUSAIMBA MAR 
párhuzamos kiverte holott lényhulla megátalkodott 
FOGALMAK NYELVE EZENNEL 
szétesik indul bizonytalanság 
réseiben a halál kerget 
mert reccsenés taszít szörny ű  délután 
indul újra figyel ugyanaz háromfelé aranylik 
EMBERI LÉNY 
féligírt rézsut 
valamelyik talán igen született megijedt elmúlt 
színes halom alól diót vertek hullottak kopogtak 
OROK NYOMOK 
hegynek fölfelé ha egyszerre megszakad 
szörnyű  délután nekitámasztva arrébb délután 
mőgőtt tárgyak nyelve repedéseiben indázik 
bizonytalanság része töredéke nyelve 
MERT HA A MEGNYILATKOZASOK 
benne a retesz lassan ha csikordul 
függő  gondolat várakozik leselkedik előbukkan 
a bebocsáttatás el őtti szürkületben arrafelé 
kibocsáttatásban csontjaiban sejtek vonulása mozdulása 
szörnyű  délután sistereg a ház mozdul 
várlak várom várunk leslek leselkedek 
tótágasa sejtek osztódása szervek rettenete 
idegek húrok feszűlés szőrnyn délután 
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A költő  maradék nélkül benne van a 
munkájában; csak a dilettáns az, aki ír  is  
és azonkívül él. Személyi adatok, egyéni 
körülmények érdekesek lehetnek, de nincs 
az a lelkiismeretes filozófiai munka, mely 
pl. arról az egyszeri jelenségről, melyet az 
emberiség Shakespeare-nek nevez, annyit 
hozhatna a napvilágra, mint amennyit an-
nak a drámái, eposzai és szonettjei meg-
világítanak. Mi az értelme akkor azonban 
annak; hogy egy költőről írjak, mikor 
magáról a lehető  legtöbbet a költ ő  mond-
ja el épp a műveiben? Ertelme lehet, ha 
munkám célja egy költőnek a helyét, a 
jelentőségét abban a nagy összefüggésben 
megkeresni, mely összefüggésnek az em-
beri szellem története a neve; értelme le-
het, ha magam is művész vagyok, aki 
azonban nem közvetlenül a saját tartal-
mait fejezi ki, hanem, mint a misztikus 
a már megformált valóságok jelentésében 
leli fel önmagának a kifejezését. 

Gáspár Endre azonban Kassák Lajosról 
írt tanulmányt: Kassák Lajos, az ember 
és munkája címen. Minthogy élő  költőről 
van szó, nem lehetett az acélja, hogy ta-
nulmánya tárgyának történetfilozófiai he-
lyét mutassa meg, mert a jelen történelmi 
funkcióját csak a jövő  fogja felismerni: 
a jelennek csak az a lehet őség jutott, hogy 
saját feladatait meglássa — úgy, ahogy 
a reformáció hősei bizonyos értelemben 
nem tudták, mit tesznek, míg ma, a törté-
nelmi távlatban tudjuk, hogy mit tettek. 
A jelen feladatai okozatok; és az okozatok 
megint okká válnak — honnan jöttem, 
mit akarok, azt tudhatom, de nem tudha-
tom, hogy igazában hova megyek. A szán-
déknak az elsőbbsége nemcsak erkölcsi 
siférában igaz, mint korlát fennáll a tör-
ténelem világában is. — Gáspár az emlí-
tеtt második csoportba se tartozik: nem 
as essayista lyrikusok közül való. De ak-
kor viszont az értelme, hogy valaki köny-
vét írjon valakiről, aki költő, ilyen cím-
mel: az ember és munkája? Hiszen ha 
költő, akkor nem kell hozzá közvetít ő , 
ott vannak a munkái. Es mégis: Gáspár 
könyve jó könyv, okos, világos és tanul-
sgos. Az újabb magyar irodalomban ez 
a második eset; hogy könyvet írnak kor-
társ író mellett. Lukács György írt an-
nak idején egy könyvet Balázs Béláról, 
azoknak, akiknek nem kell. A magyar 
szellemi életben meg volt ennek a könyv-
nek a szükségszerűsége. A Nyugat »Vér 
és Arany« kultuszával szemben, a natu-
ralista és dekadens forradalmisággal szem-
ben Balázs költészete volt az egyetlen, 
mely az esztétikai kultúra forradalmát 
maga mögött hagyva, a magyar irodalom-
ban páratlan metafizikai világképb ől, egy 
belső  centrum egységéb ől látta és formál-
ta a világát költészetté. Lukács György, a 
filozófus, Balázs Béla ügyében a z ügyet 
védelmezte: könyve polémikus, bizonyít 
és védelmez és — ami viták hevében még 
Lukács Györggyel is megtörténhetik —
nemegyszer túllő  a célon. 

Gáspár könyve nem polemizáló könyv. 
Es ez erény, mert Kassákról van szó, aki 
ellen és aki mellett annyian és oly sok-
féleképpen vitáztak. Es nem is veszíti el, 
egyszer se, a mértékét. A tanulmánynak 
az értéke, hogy megtalálta a helyes utat 
céljához. đ  maga hangsúlyozza, hogy a 
költő  tartalmai sehol másutt olyan egyér-
telműen nem élnek, mint munkájában. Es 
ha már most ő  Kassákról ír tanulmányt, 
nagyon helyesen nem él az olcsó eszkö-
zökkel, mint amilyen az volna, hogy Kas-
sákról, az »emberr ől« szólva elmondja: ko-
vácslegény volt, itt és itt éhezett és »fü-
tyült, mikor már sípolt a melle« — mert 
nem ezt érti Gáspár az ember alatt, nem 
a »milieu«-t, hanem az embertartalmat. 
A költőben él az emberiség lelkiismerete 
— Gáspár ezt másképp mondja, de most 
én írok viszont Gáspárról — és ahogy az 
egyes emberek nagy lelki züllöttség idején 
nem értik, nem is hallják a saját lelki-
ismeretüket, ma az egész világ abban az 
állapotban éI, mikor a saját lelkével va-
ló közvetlen viszony aláterült az empiri-
kus kényszerűségnek. Mindenkor ilyen ko- 

rokban léptek fel a kommentárok. Azok-
nak a zsidóknak, akik Mózes után men-
tek a sivatagban, akármilyen lázongó nép 
is, nem kellett magyarázni a szent köny-
veket, beszéltek azok magukért. Es a gö-
rög tragédiákat se kellett magyarázni —
csak sokkal később, mikor már nem volt 
publikumuk: De mi az oka annak, hogy 
költők, akik annyira maiak, mint Kassák, 
szintén kommentátorra szorulnak? 
E sorok írója a világ minden dolgát 

másképp látja, mint Kassák Lajos, ami 
azonban nem akadályozza abban, hogy 
elismerje Kassák Lajos egész speciális 
költői nagyságát. Ehhez pedig nem kis 
részben Gáspár könyve segített hozzá, 
mert ez a könyv tesz figyelmessé rá, hogy 
Kassák m a i költő. Olyan értelemben 
mai, hogy kétségei, fájdalmai, reményei, 
öntudata, egyszóval: egész embertartalma 
azonos annak a kornak magáról való öntu-
datával, melyben él. Vannak költ ők 1924-
ben, akik lelkileg 1600-ba tartoznak és 
a nagyritka összetalálkozások közül való 
az, mikor valaki 1924-ben nem érzi magát 
idegennek, hanem épp ellenkez őleg: ott-
hon van, mert csak fokozati különbség-
gel, azzal a fokozattal, hogy ki is tudja 
fejezni, osztja korának érzéseit, reményeit, 
erejét és sötétségét. Kassák szavával: ben-
ne az ő  kora válik aktívvá. Mert csak 
meg kell nézni a mai Kassák formáját: 
a képeknek és szféráknak teljes káosza, az 
összefüggés nem értelmi, nem is érzelmi 
harmóniában, hanem éppen magában a 
káoszban rejlik, amit Gáspár a Kassák 
szavával: világérzésnek mond. Akik nem 
értik, azért nem értik, mert túlságosan 
hűen fejezi ki őket; szinte kegyetlenül 
mai a Kassák költészete és ha egyszer 
már publikuma lesz — publikuma, nem 
egy szekta, hanem úgy, hogy közérthetővé 
válik akkor már nem lesz aktuális, 
mert az évek elmúlnak. Kassák nagy köl-
tő, de nem akar időtlen költő  lenni. Ez 
a »nem akar« azt jelenti, hogy csak ilyen 
tud lenni; és amint senki se próféta a sa-
ját hazájában, senki se költ ője a jelennek, 
aki nem más, mint a jelen kifejezése tar-
talomban és formában. Politikában a je-
lenre csak a jelen szükségletei ható er ők; 
de a művészet utópikus, nem úgy, hogy a 
jövőbe mutat, hanem úgy, hogy mindig 
új tartalmakkal az állandót mutatja. 

Gáspár Endre tanulmánya minden fi-
gyelmes olvasót el fog vezetni annak a 
rendkívüli költészetnek a megértéséhez, 
amit Kassák teremtett és teremt. Es egyet 
meg lehet még tanulni Gáspár könyvé-
ből, valamit, amit kevesen tudnak: hogy 
kell jól olvasni. A könyv Bécsben, a 
Fischer Verlag kiadásában jelent meg. 

(Bácsmegyei Napló, 1924. okt. 12.) 

„A Nyugat »Vér és Arany« kul-
tuszával szemben, a naturalista és 
dekadens forradalmisággal szemben 
Balázs költészete volt az egyetlen, 
mely az esztétikai kultúra forradal-
mát maga mögött hagyva, a ma-
gyar irodalomban páratlan metafizi-
kai világképb ől, egy belső  centrum 
egységéb ől látta és formálta a vilá-
gát költészetté." 

„Lukács György, a filozófus, 
Balázs Béla ügyében a z ügyet vé-
delmezte: könyve polémikus, bizo-
nyít és védelmez és — ami viták 
hevében még Lukács Györggyel is 
megtörténhetik — nemegyszer túllő  
a célon." 

„E sorok írója a világ minden 
dolgát másképp látja, mint Kassák 
Lajos, ami azonban nem akadályoz-
za abban, hogy elismerje Kassák La-
jos egész speciális költői nagyságát" 

SINK О  ERVIN, 1924. 
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Mindamellett,. hogy szívből utálom az 
emberek önkényes .címkézését, örömmel 
fogadom Utasi Csabának rán vonatkozó 
megállapítását, mely szerinten vagyok a 
kiadó bíгáлói között a hangadó-taktikus, 
még ha nem is értem pontosan, mit jelent 
ez a szóösszetétel. Taktikus vagyok-e, te-
hát teгvszeхúen gondolkodó, ügyes? Vagy 
talán taktizálót -akart mondani? Mellékes. 

Számomra .az a fő , hogy Utasd, bár ki-
pe 1engÉгazi 1967-ben írt cikkemet, elnamn:e 
ri, hogy l nyggében igazam  volt,  hiszen ő  
is tudja, hogy azóta már részben sikerült 
kitnsztítand Augiász istápóját, söt némileg 
megszühvtetni szellemi életünk pangását is 
(vdtacikkekkel, pályáaаtokkad és egyebek-
kel). 

Mivel Utasii áru1kodán,aК  is nevezett, ei-
á г  honn, hogy sok mindenben nem érteit 
vele egyet. 

Nem az író és kiadója közti klasszikus, 
önnön érdekeket leplez ő  ellenфétről vasi szá 
jelen esetben, sem pedig Teлnpeűőd-féle iin 
dítÉkdkгál, hanem vadбb,aлΡ !közös ügyről, 
de merőbeл  új szempontok, az önј  аzgatás 
szempontjian alapján. 

Az önigazga Іtás látókörében csakis nyil-
váanosan és kritikus sze unel tárgyahhatun К  
a közös i gyekrđl, viszont a¢ elhangzott 
véleményeket nin' nevezhetjük lánmá¢ás-
nak, vészharang-kоngatásваk, még akkor 
sem, ha helytelenek. 

Újfent hangsúlyozom, hagy nekem pél-
dánzl soha ,semmi bajom sem volt ,a ki-
adó'nal, de ez sennmiképpem ,sem kötelez, 
hogy önös érdekből, 'vagyis a j,ó viszony 
fenmtartáaa végett, edhadlgassam a véle-
ményemеt Nzonyos dolgokról. 

Véleményem szerint az író és a kiadó 
közti viszony csak akkor lesz v.аlában kö-
zös ügy, ha majd •a jelenlegi rendszer 
olykeppen mádosііi, hagy az iró mint ter-
melő  részt vehet a kiadó igazgatásában, 
beleszólhat a szellemi és anyagi kérdések 
жté¢ésébe. Ez az előfeltétele a büіххkra-
t:kus úlnt edéselk, kancepció és mumka-
mádszer megszün гtеté;sének. 

A jelenlégi rendszer .akarva, nem akarva 
mindenkit a bürokratikus felfogások rab 
jává tesz a kivadában. 

Utasi јѕ  érzi ezt, de nem ixitellsktuális- 
reális mádon rеagal, ahogy szeretne, ha-
nem emocionális medlltáf  ssad. A kiadóban 
végzett munkájával kapcsolatos önkínzó 
vadlomáisa, leіlkt dka neveti vívádásan és már-
már szkizofrén állapottal .fenyeget ő  gyöt-
rődésed igen megrázáaik, mert đszinték és 
becsületesek, csak az a baj, hogy nem is-
merve fel állapatának igazi okát, rossz 
helyen keresi a kiutat, vagyis — arc ő  
szavaival élve — a „megbékélést". 

„Tegyük lehetővé a megbékélést a szer-
kesztőknek" —írja Utasi 3. számü javas-
tatábnn. 
Ez igazám egyszerű . 
Ha .a sze гrkеsztćилek oly nagy •kínokat 

okoz, hogy .a nevét ,kéli adnia a kiadott 
műhöz, lakkor a legjobb mеgюldás az, bogy 
a vajdasági magt'ár ' írók művein a jövőben 
ne tűntessék fel a szerkesztő  nevét. 

A lá.zak és a szorongások egy csapásra 
meg fognak szűrmi. 

Tudva evő , hogy a vidl gsodalom és a 
magyar irodalom legnagyobb műven száиа -
dokaai át a szerkesztđ  nevének feltünbetése 
nélkül jelentek meg. Ma viszont már a 
ponyván is ott díszeleg a szerkesztő  neve. 
Nem tudom, hagy ez .a szakás hál és mikor 
kezdo"dött, de meg mennék гá esküdni, 
hogy .a bürokraták .szereplési viszketegsé-
gében gyökerezik. A hátam is borsádmik, 
ha гá' igоnndоi olk рéldálul a követkеzö könyv-
cíгrnrе : Нáború ёs béke, írta Lev Tolsztoj, 
szerkesztette Fuderer Gyula. 

H,á elifagadnánik Utasi dilenеnájált, végső  
fokon azt jelentené, hogy nemcsak a iszer-
kesztőnek, hanem az írónak is lehet dn-
leanmája: vajon odaadja -'e művét 

.
áz Pillető  

szerkesztő  nevéhez? 
Mindkét dilemma kááios és elvetendő . 

. A ,szerkesztđ. dolga az. hagy az elfoiga-
dott kéziratát szakserűem gondozza és 
sajtó alá vendezze. A kiadott mű  megíté-
lése a kr tikttšokra tartozik. Ha  a  szer- 

kesztő  történetesen kritikus is, ez ;az ő  
magáпΡniigye. Ha akar, ínjon a kömyvr ől, 
amelyet ő  szerkesztett ugyan, de nevét 
nem tüntette fel rajta, tehát nem „vá•1-
lalfa". 

Ez .persze .nem zárja kii, hogy amiikor 
majd könyvkiadásunk magasabb fodra jut, 
megbízzanak egy vagy több er ős egyéni-
šégeJt, hogy saját ízlése éis félfogósa szerunt 
szerkesszen egy-egy ;sorozatot, vállalva a 
vákgatást, tehát fedrtüntetve .a .nevét is. 
Ez :akkor 'lesz aktuáйn, ha majd néhány 
év múlva esetleg sor kегül egy átfogó, 
minőѕégn és esztétikai kritériumok •aljapján 
huszonöt év terméséb ől válogatott sorozat 
kiadására. 

Addig pedig nyilván ki kell adnunk 
gyengébb könyvéket is, hiszen egyel őre 
nincs megbízható kritériumunk, mert min-
den cigálny a maga Lovát dicséri. Nemcsak 
az idősebbek megbízhataitlanok  .a  recen-
zeáláslíaаn, amint Utasi állítja igent álitalá-
nosítva és elfogulóan, hanem a középko-
rúak, a fia đakablaak ér fиаatalcК  iis.,.Ez еgé-
sze¢n természetes olyan í,rodalo гnban, ame- 

lyet a kritika még nem mért fel kell ő-
képpen. 

Nem az .a legfđbb baj tehát, hogy silány 
művek  is  megjelennek — ezt a világ 
egyetlen kiadója sem kerülheti el —, ha-
nem az, hogy akad kritikus és író, aki 
dicshmmnuszt ír .a silálny :míir ől, s utána 
senki sem cáfolja meg az alaptalan dicsé-
_тebet. ProrodаncializmusnaК  egyik viata-
szító maradványa ;  hogy nálunk majd-
hogynem mindem könyv megjelenése méig 
mindig ünnepnek számít, új hatáaikőnk 
az író és irodalmunk fejlđdésében stb. stb. 
Sőt újiabban már a Cassius Clay-1 ön-
dicséret fülsért ő  hangja is megszálalt az 
Ifjúsáig irodalmi •rovatában. 

Legjelesebb. kritikusaink — kevés . Id-
vétellel — szintén a gyengébb ellan іállás 
vonalát követve, agyba-f őbe dпcšérik, 
elemzik, magyarázzák — igen tehebségs-
senn — a magyar iradallom kiana gasló 
egyénЭségе nek alkotásait, dde ' a vajdasági 
iroda4omtól fáznak. > s joggal fáznak, hi-
szen köztudоmású, hogy íróink, akár idđ-
seik, akár fiatalok, hisztéгikusan ,reagálnak 
a legenyhébb megjegyzésié iis:- 
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A taglózás a másik véglet. Nem isvágás-
ra van szükség, hanem érvekkel alátá-
masztott higgadt értékelé+sre, illetve le-
értékelési. Ez semmi'képprn sem a szer-
kesztő  dolga, hanem a kritikusé. 

Nem helyes, ha a szerkeszt ő  „i,rada' m-
mal  is  kacér odó halandók kriksz'.craikszai-
nak" csúfolja a gyenge műve,kг,t, megfeled-
kezve arról, hogy minden í гá+_tudóbэn van 
reménység, 'hogy peldául irodalmunk olyan 
j+elesei, mint Bori és Major, kezdetben 
madjhogynem krikszkraakszokkal ,j'elentkez-
tek, s ha egy szigorú, de Lelketlen szer-
kesztő  annak idején kitessékell+te vo1n зΡ őkг t 
irodalmunkból, nem bonthatták volna ki 
képasséigei'i'е't talán soha. De іЅІ nІ .ѕ  Aélda 
van arra is, hogy valaki ötvenéves korá-
ban vagy még később lepte meg a víL g+o:t 
komrott műve+kkeel, csak hogy az olasz 
Las edusát említsom a legúj+a+bbak közül. 

Még kevésbé fogadható el Utari Csaba 
5. számú javaslata; vagyis az, hogy „be-
érkezett és elolvasott, megtárgyallt kézira-
tиk alapján állj on ő  sze a Кi+adó .évi terve". 

Ez meg вIt csak abba a régi megalázó 

helyzetbe hozza az írót, hogy maszek +ipa-
r:os módjára keli kínálnia a portékáját, a 
szerkesztő  pedig ül éis váinj,a, hogy záros 
hatarid őre „b,efusaon" a kézurat, aztán ami-
kor mind „befutott", „m,egtárgyalás" után 
ö:as+іeállíts!a a tervet. 

Ez .a módszer sná+r csak azé т t is merev 
és bürckr•atikus, mert nem hagy mozgási 
terei sem :az írónak, sem .a kiadónak. 

Az ideális dotáюiбs rendszer az Lenne, 
amely csak összegében határoz лá meg a 
könyvkiadás keneteit, ezen belül pedig 
szabadon és rugalmasan lehetne tervezni, 
és a megjelenés s+oггendјёt a mű  aktusi: 
tósa ds a p5ac követelmémy, иΡ +szer°,nt vég-
iegesíthetné a szerkesztđség, illetve a 
megfelelő  önigazgató testület. 

A lektor mellőzése egyelős" igen koc-
kázatas volna. Lektorra to:vábora is ;sziik-
ség van. Sőt a szes+kesztđnek és az írónak 
us el'Lenőnimee kell :a lektor és a korrektor 
muгkáját: Enélkül továbbra is sok lesz a 
hiba kiadványainkban. Megjegyzem, hogy 
a le+gnaigyobb írók ké¢íratadt is bekФогáC-ják, 
mimdeлütt a világon. 

A szerkesztő  dolga +továbbá; hogy szer-
vezze és fejlessze trodalmunkat, kezdeané-
nyezze+n, tárgyaljon az írák+kal, felfedezzen 
uj tehetségeket, biztassa és tási іogassa 
dket, ötleteikkel ádljon elő, megbaszélpe az 
íróv.зl :készülő  könyvénelk kűllaikját; pél-
aányszámá+t, terj+észtё.sét, rekiáanozását, 
mindennеkelőtt pedig, hogy ösztönёzze 
áz írókat bizonyős műfа  kпa;  jarva-
sol!j,a egyes  •művek új,raіldadásáЈt, . főleg 
peng, hogy szeresse :ezét az irodalmat ösz-
szés gyeгхgeségeivеl egyetemben, nem fe-
le!dve, hogy íróink nem tökéLeteselk, de 
szerkesztőink sem azok. 

Nem éppen biztató, ha a szerkeszt ő  any-
nyira nem ismeri az írók anyagi hеlyzetét, 
hogy könyvükkel kapcsolatban a:utócská- 
fiukról, szőlđcskéj,ükгбl, viLláсskájukгól be-
szél, mégp+edđg általánosítva, holott köz-
tudomású, hogy nálunk szerkesztésb ől, 
újságírásból, fordításból miég csak meg le-
het ékvi valahogy, de írásból, alkotásból 
semmiképpen. Az írónak legalább :négy re-
gényt (á 15 ív) kellene írnia, hogy autót 
vehessem, feltévе, ha mggéthetését más 
munkából fedezi. Ez négy évi јгбі  munka 
ná+luлk, miközben riportozni, £ordótani, 
szerkeszteni, vagy tanároskodni is kell a 
havi fizetésért. Alvajárónak keld Lenni, 
hagy valaki ezt :ne lássa, hiszen itt zajlik 
1e körülette. Az ujjóni !számolhatja. meg az 
ember azokat az írók t, !akik úgy-ahogy 
rendezett viszonyok között élnek, de ezek 
sem :irodalomból teremtetteik egzisztenciát. 
Mire való hát az ironikus meg-jegyzés a 

szegény írókra"? 
Sajná а tos 'tény például .az is, hogy ki-

adó sliban nem nyüzsögnek az írók. A 'kíladó 
irodái gyakran üresek, az írókkal csak 
szükségg esеtén, tđmandatakban tangyalnak. 
Tolnai Ottó panaszkodott egyszer, hogy őt 
c-tt meg sohasem kínál+ták hellyel. Foga-
dó "a-ók nincsaiieik, mint például •a Híd 
szerkesztőségében, ahol igen nagy a for-
galonn. 

Végezetül leszögezem, hogy azzal, ami-
ban e:gуetéгtеk Utasi Csaibával, szándéko-
san nem foglalkozom ebben a hozzászó-
láaosnban, mert igyekeztem rövidre fogná 
c.kkemet, és le:he+t őleg csak az eltérő  szem-
pcia:tokra felhívni a figyelmet. Elienijavas-
lataim tehá+t a követkeizdk: 

Mellőzzük a szerke!s іtő  nevét a vaj-
dasági magyar írók művein, s így tegyük 
lehet ővé, hogy a !kiadбbe1i szemkesztők 
megszólaljanak mint kritikusok és uroda-
lompolli4ikusdk +is.  

SzongаLmaЈzuk a társadalmi támogatá•s 
rendszerének megváltoztatá+sá+t olyképpen, 
hogy a kiadó bizonyos összeget kapjon 
minden évben, .a tervet pedig ett ől függet-
lenül a szeuіkesztősеg készítse el .az írók-
kal együttműködve, s persze a Kiadóó Ta-
nács jóváhagyásával. 

A ki:aka!put be keld zárni, de a nagy-
kaput széJesebbre kell tárni, vagyis több 
könyvet kiadni, sőt újara kiadni .az értélkes 
és már elfogyott könyveket, és el őkészülni 
egy vajdasági reprezentatív sorozat kiadó:-
sáira., amely felölelné 50 •év legén-tékesebb 
irodalmi temnését. 

Műveként fizessünk, di лevekért is, 
mert a• név viszi a könyvet, ezt minden 
gyerek tudja. 

A művek foltozass, ;gyomlálása meg-
engedhetetlen, és felesleges, de minden 
kézárat visszaadh utó a szerz őnek, iаv7al 
hogy ő  maga röхеidótsen, változtasson rajta, 
ha ј  uak látja. Mondjuk ki nyíltan: a ki-
adó indokolt esetben +igenis tááтцaszthat kö-
vetélni nуe+ket ,az ínával szemben a mű  ter-
j edl.lhnétt, és egyélb eklatáns fogyat бko ssá-
gait illetően. 

A mű  véLeményezésé!t, a rezenziót 
elvégezheti a szemkesztőség is,  de az írónak 
meg kell :minii a jogot, hogy fellebbezhes-
so+n valamely önigazgató testülethez, eset-
leg a Kiadói Tanácshoz, amely azután 
kiadhatja véleményezésre a vitás kézimatat, 

A magatartást illetően talán nem vol-
na rossz,  ha  az írók és szerkesztők egy-
formán megszívlelnék Marx szavait: „Az 
irodalomban valaki nem öлniagáért szá-
mot, hanem az egészhez való vószonyálban." 
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alkotói 
integritás 

szer 
keszIoi   
kornpeIen 
cia 

Legszívesebben ott kezdeném hozzászó-
lásomа4 az iУtaisi megnyltatta viftáh оz 
(Könyvkiadásunkról , Uj Sympaslon, 41. sz.), 
ahol a ciikkiró abbahagyta, azaz az áltaila 
javasolt megkoldások, teeodők еilеmzésénel, 
kiкgészítésé;nél. Ugy érzem .azonbam, hogy 
е1 њb mégis szűkségen lesz lega óbb né-
hány köгüжлn nyre rámutatni is vita meg-
isvd. dós val kapcsolatban. Mindenekelőtt 
arra, hogy a vitát a kiadó-szerkeszt őség 
egyik tagja nyitotta meg, tehát a kémdé- 
sok, a szerkeksztőségi gyakorlat, az író—ki- 
adó viszony, a. szerkeszt ői kompetencia és 
az alkotói integritás vizsgálata, elemzése, 
mondhatnánk, belülről indult el csakúgy, 
mint a megoldások szorgalmazása, sürge-
tése. Ez pedig nyilvánvaló blzonyítéka an-
oak, hogy :a jalemleg:i helyzettel, a kiadó-
ban meghonosodott, valta!képp őr:ö{Lött, ta- 
lón egyenesen a régmúlt adminisztratív 
korszakból hagyamámyozatt ,gyakorlattan] 
maguk .a kiadói d!olgozók sem .elégedettek, 
ám az elmúlt korszakban :az egyéb, f őként 
anyagi természetű  nehézségek nyomán 
előállt helyzet nem kedvezett e kérdések 
felvetésénk. 

A másik fonФos.körd]imény, amelyre eze-
retг  élК  rámutatni, s amelyet Utasi cikke 
legfőbb poizitívumának tartok, hogy min-
den kéгdést az alkotómunka és annak 
könyv salakban való meаlј  i i sa szempont-
jálból vizsgál, s cétkitűzéske, hogy egész-
ségesebb légkört, egészében..tisztáibb hely-
zetet teremtsivnk a kö adásban, hatá-
rozzuk meg szabatosan az alkotói. Integri-
tás, -a еzегkеsztбі  :kompetencia és :felel ős-
ség határait, hogy ik küszöbö Ј jt& .végre az 
író és szerkesztő, az írók és kiadp közötti 
bizalmatlanságlat és gyanakvást, áillítsu к  
helyre az író emberi és afkotái méltóságát, 
anélkül, hogy köztiem mindett ől megfoszta-
námk a szerkeszt őt. Ezek pedig meggyőző-
d•é,sem szerint esőinam:gúakn fontos :kérdé-
sek egész irodalmi életünk s irodalmunk 
szempontjából, mert olyan kidndulópontat 
jelentenek, .ahonnan :az eddig лnagukban 
tárgyalt résizlatkérdéseik megoldása is 
me gközеTíthető . 

Az Utasi javasolta megoldások elemzеsét 
pedig mindjárt azzal kezdeném, amit  
„'kiskapu"=¢vak nevez. Ezzel kapcsolatban 
azonban mindjárt tisztázni kell, hogy mit 
értűzik .kiskapron. Ha Utasi a kü'lső  vagy 
felső  intervenció megnyilvánulására .gondol 
egy-.egy mű  megjelenésével kapcsolatban, 
akkor azt hiszem, erre fölösleges sok szót 
vesztegetni mert, ez ma már nemigen 
fordul elő, .s egész társadalmi életünk de 
makratizáládása közepette mindinkább el-
képzelhetetlen. Persze eszem álgólban sincs 
azt Alítani, hogy nem voltaik Ilyen esetek, 
s nem fordult elő  — még a közelmúltban 
Is  —, hogy kiadásra került olyan könyv, 
amelyet nremosak hogy egyetlen szeгkesztő  
rém tarott jónak, de még arra sem vá4 
lakkozott egyik sem, hogy megszerkessze. 
Meggyőződéséin azonban, hogy a szemkeáz  

tőségnek ma mám vasi annyi erejé és őn-
á klósága, hogy az ilyen kísérleteket egy-
szerűen elutkasítsa. 

M s kérdés azonkbam, hogy kiskapunak 
minősítendő-e az olyan eset, amikor egy 
ú,gyneveіett rangos.  író, vagy nem úgyne-
v zett, hanemi valpbán rangos iró nyújt be 

ivánvаlбan gyönge :a'lkotá'st, egyenetlem; 
éipр  ki 'nem érlelt válogatáist, a ezt 

a ?x dó meg is jelenteti, noha meggyőző -
dé'še; hogy ésszerűbben is felhasznáklh.atná 
a, хбfordítótt +mull ókat. Vajon mi a teend ő  
ilyen esetben? A legegyszerűbb volna azt 
nndani, legyen •a kiad&naik ilyen esetben 
a ke!11б  ereie és бnáillLбsбga ahhoz, hogy 
vszautasítsa az ilyen kézirat kiadását. A 
k x dгé;s :azonban nyilván nem intézhető  ei 
il ein egyszerűea. Megeshet :példánz1, hюg~y 
as alkоtót épp eainéil .a múvénél kissé cser-
benha,gyták a xn гíz  бk, sőt a saját munká-
jával szembeni kritikai érzék ys. (Arról, 
itt :most ne beszéliunk, hogy saj¢LOS, arai 
is va.n pelda; amikor az °írót sokkal pro в=' 
zaibb indítekok 'vezetik arra, hogy a kr 
ad "orvak kéziratot tkínáljkon fel, semmint 
hogy valami rendkívüli :alkotással lepje 
meg a világot.) Mert ne feledjük el, hogy 
még a legnagyobbak ouvre-ja sem csupa 
remekművekből áll! Déry Tibor például 
nemegyszer említi, hogy számos gyöngébb 
munkája jelent meg, s még a Feleletre 
is azt mondja egy helyen, hogy „közép-
szerű  munka", de m9ndj:árt hozzáteszi: 
„modaniosn ,sem kell — rcnegiг6sбnak megint. 
igy ültem neki, hogy :a világirodalom —
no nem! — a magyar irodalom legjobb 
regényét myúj.tom maid át az ámuldozó 
jelenkornak, illetőleg jövőnek". A regény-
nyel kapcso ern'lékezeteš vitáról ;szólva 
pedig, miután ` elmóndj a, miért tartott Id 
makacsul .az eredeti változat megett, s 
mért nem volt haјyandó átdolgozni, ezt 
írja: „De nem is érdemes, gondoltam hoz-
zá, elvégre mért ne futhatna egy rossz 
könyv is a nevem alatt; nem .az els ő ." 
(D. T.: Ytélet nincs, Kortárs, 1968. iszept.). 

Persze itt most teljesem mellékes kérdés, 
hogyan kell érteni Déry fenti mondatát, 
s hogy mennyire „rossz könyv" (!) a Fe-
lelet, a :':ényeg az, hogy elvileg egy :nagy 
író neve alatt „futhat" egy, s őt talán 
több rossz könyv .is. 

s!nkó  Ervin  az irdnak a 'tévedésre és. 
tévelygésre való jogáról beszél, s Ilyi-
csovvail polemizál, aki kioktatta a szovjet 
írókat arról, hogy „helyes irányban" ke-
ressék az új,at..Sinkó Lessingre hivatkozik, 
aki „többre }ecsülte .a t ёvеlуgёtѕек  ágán 
elért 'helyes irányt', mint a készen ka-
pottat. Mert ka készen .kapott helyes irány-
ban esaik aludni lehet, de alkotni nini" 
Majd kevéssel azután ezt írja: „Ha rajtam 
álina, az emberi jogok, .az elidegeníthetet-
len emberi jogok Magna Chartájába be 
iktatnám a tévedés jogát" (Subotücai há-
rom napom 1963-tan). S mért ne lehetne 
valamely író egy-egy gyöngébb m űvét  

egészében tévedésnek tekinteni, téve7y-
gésnek az új keresésében, amelynek va-
lódi értéke talán majd csak a megtalált 
új, á :következő  nagyabb mű  viszasugmzó 
fényében válik láthatóvá. S egyáltalán: ki 
mondhatná ineg, hegy egy=egy író gyön-
gébib alkatácsa mire szolgá hat majd ma-
gyaгбzatul, spinek lesz. egykor fontos do-
kum:entuaxna a teljes életműben. 

Ezek utóin ̀  bizómyárá nem hat meglepe-
tesnek, ha azt mgndmm, hogy véleményem 
szerint . egy ranngó гs íгб  gyöngébb ađkotása 
akóm a m:agyikapun is besétálihat a kiadó'ba, 
ezen (keresztül pedig a könyvforgalomba s 
az irodalomba. 

Más kérdés azonban, hogy kötelezhető-e 
a szemkesztő  — aki egyben „erős :kritikusi 
egyénség"  is  — arra, hogy ezt a ,gydnge 
művet a nevével jegyezze, arról ízlésével, 
kritikusi maggyőződésével еlleгnkező  aján-
lást terjesszen a kiadói tanács elé, dicsérő  
reklámszöveget, úgynevezett fülszöveget 
írjon, s :ily módon mint kritikus eleve 
dlis kvalifikálja magát .a mű  kőföld esetle-
ges vitában. Ternnészete en nem kötelez-
hető . Ha ugyanis azt 'kívánjuk — s joggal! 
—, hogy a szerkesztők erős kritikusl egyé-
niségek legyenek, akkor nem lehet arra 
kényszeríteni őket, hogy esztétikad, kriti-
kai eiveikikel, tehát dnmaguklkal összetitkö-
zésbe kerüljenek, hanem lehetővé kell 
tenni a számukra, hogy ugyanolyan fel-
tétetek mellett vehessenek részt az iro-
daQmli életben, mint minden más kritikus, 
ment minden más író. 

A megoldást a еzerkesztőséigгen beltili 
munkaelosztás msgváltoztatásában kell 
keresni, :abban, hogy a szerkeszt ők ne so- 
rozato+kat szerkesszenek '(s abban mindent), 
hanem affiditásuknak megfelelő  műveket, 
ezen felül pedig penzum- feladatokat lássa-
nak el, melyekhez nem szükséges olyan 
kritikusi hazzáállás, mint az eredeti; új 
művek szerkesztéséhez (forditácsok, után-
nyoimások, ifjúsági és :gyermekkiadványok 
stb .). Ezenkívül elvileg az .is lehetséges, 
hogy némiely 'kézimatdk kszemkesztésére —
amemnyfben a szerkesztdshgbesi senki siem 
vállalná — külső  snunkatárs:at kérjünk 
fel. 

Természetes azonban, hogy .a fenti 
eset csak egészen ritka kivétel lehet, s csak 
akkor fordulhat elő, ha a szerkesztő  min-
den meggyőző  kéezsggét latba, vetette, s 
mégsem tudta meggy őzni az írót arról, 
hogy művének megjelenése esetleg az ő  
tekintélyének is árt. De .úgy vélem, hogy 
ebben a kérdésben a kladónak ezután i s . 
nagy ruga7rcnasságot és tapintatot 'kell ta-
nnusítania. Azért mondom, hegy „emutón 
is", .mert erre az eddigiekben is jócskán 
volt példa. 

'Azt t" hiszem, mám az eddigiekb ől is myil-
vánvaló, hagy teljes mértékben egyetértek 
Bányádnak :azzal .a követelésével, 'hogy 
erős kritikai egyénkiségsk"-re van szükség 

a kiadabam, s Utasival is abban, hógy ' az 
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ilyen egуéniségeket ne nyomorítsuk meg, 
hanem tegyük lehet ővé számukra a tevé-
keny kritikusi részvételt érоdalani életünk-
ben. De nem véletlenül osonkítottam meg 
Bányai korfejezését, s hagytam el bel őle a 
„soroza!bok élére" kifejezést. Az eddigi 
gyakorlat — melynek során a hazafi ma-
gyar szerzők sorozatát, tehát az eredeti 
műveket, túlnyomónászt vagy kmzá г  lag 
egyetlen szerkeszt ő  gondozta — azt b zi-
nyítja, hogy minél kiforrottabb, minél ha-
tározottabb ,esztétikaor nézetei vannak a 
szerkesztőnek, annál gyakrabban keriilnek 
ellentétbe meggyőződése, sőt ízlése és a 
munkahelyéből természetesen következ ő  
feladatai. S itt most nem is gyönge mű-
veikre gondolok, hanem olyanokra, .ame-
lyek .a magúk nemében komoly szinvonala!t 
jelentenek, de olyan irányzathoz tartoz-
nak, olyan ábrázoló módszert, íróor szem-
léletet képvéselлek, amely :iránit az éltet ő  
szerkesztőnek semmiféle affinétása nincs. 
Mert bár az unalomig i!smétel јtik, de újra 
csak le kell írné, hogy egyetlen kiadója 
vagyunk a hazai magyar Irodalomnak, s 

- ebből nemcsak az köиetkeziik, hogy iközös 
erőfeszítései mornél jobbá kell formál-
funk, de az is, hogy a kétségkívül maglev ő  
különböző  érányzarboknak egyenlő  esélyeket 
kell biztosítani a megjelenésre. Ebb ől pe- 
dig szerintem tovább az következik, hogy 
fel !kell Lazítani a szenkeszt őor munka eddigi 
sorozathoz !kötöttségét, s arra kell irányt 
venni, hogy valáb.an erős kritikusi egyé-
niségek legyenek a sz еі kesztők, akik vala-
mennyien alkalmasak eredeti műveket el-
bíгбnd, végiggondozni és Ikritiku ~ként vál-
lalni éppúgy, mint foгdétást vagy bármi- 
lyen egyéb kiadványt megszerkeszteni. 

„A recenzeálást (mert mer ő  formalitás) 
szüntessük meg" — javasolja a továbbiaik-
ban Utaal. Ezt •a gondolatit ,azzal egészí-
teném ki, hogy nemcsak ezért tarthatatlan 
az €lbíralás addigi módja, hanem ménde-
nekе  tt azért, mert az írók és kiadó !kö-
zötti gyanakvás és bizalmatlanság legf őbb 
forrása. Ez i -  :az a pont, alhol ez !a kapcsolat 
misztiforkál&јik, amely mindenféle ;bújócs-
kát ld еttővé tesz. Először és felmenti a 

~
szerkeltőt •a felelősség alól, s l:ehetőve 
!- 'a:mára, hogy pilátusn :kémmozdulat 
tat fit1kozó mosoly kíséretében ko 
zdje g szerzővel valakik, tehát névtelen 
hataknaságok elnnarasztaló ítéletét, amely 
gyakгaún megfellebbezhetetien. De nem 
ugyanezt teszi 'lehetővé .a recenzens szó-
mára is? Nem ritka eset ugyanér, hogy 
valaki csak úgy vállal v'élemányezést, ha 
a szerkesztő  bizto:sítja inkognitóját. S e1 
kell ismerni hagy emögött háгmilyen in-
dí!tikot féltéted'ezhet az író. De gyanakvása 
itt sem osцpáл  a névtelen recenzensekkel, 
hanem a ezarIkesztdvel szemben  Is  megnyil-
vánul, mert valóban mért  Is  ne tételez-
hetné fel, hogy a szerkeszt ő  araár eleve „el 
akarta vágni", s úgy választatta •meg a 
recenzenseket, hogy ezt keresztül is vi-
hesse. Persze, elvileg ez lehctságes fis, hisz 

'tгrnКoг  Utasé azt mondja, hogy a recen-
zeállást merő  formaltá!snak tekinti, tatkkor 
nyilván .arra gondol, hogy a szerkeszt ő  
legtöbb esetben .el őre tudhatja, ki milyen 
véleményt fog valakir ől nyilvánítani. De 
előfordult már olyan „humoros" eset is. 
hagy az •elmarasztaló vélemények ésmerte-
tése után az író — feltételezvén, hogy 
ellenségié bírálatát hallotta —, három ne-
vet említett, akiknek a véleményére kí= 
váracsi volna, holott ezek közül kett őét 
épp akkor hailiotta, die a szerkeszt őt nem 
h:a:talm•aztálk fel ennek közlésére! 

Az elbírálás eddigi módját nemegyszer 
kárhoztattam magam mis, s e1a""szőr a múlt 
év februárjában, majd decemberében 1t>;= 
vasaltam, hogy tegyük ezt nyélvánasr 
D•e úgy látszott, hogy az írók nem íkíván 
talc  erről vlulieményt mondani, azé aa гnal 
meglepőbb volt, mert oly sok esetbei 
mél+Gatlankodta:k korá!hbaл  épp emiatt. 
Jellemző, hogy most ismét a kiadóból nin- 
dult kd a kérdés rendezésének kovetelеse 
ami •azt bizonyítja, hogy a jelenlegor' heg 
zet épp a szerkesztő  számára a legkíno 
sabb. De hogy teljesen szüntessük meg 

azzal éppúgy nem tudnék egyetérteni, 
mint a jelenlegi eljárással. Veteményem 
szirént mindenekelőtt teljesen nyilvános-
sá keld tenné, ami azt jelentd, . hogy nem-
csak azzal kell közölné, ,akire vonatkozik, 
hanem bárkinek joga legyen ,tudni, ha ki-
váncsor •rá: .ki javasolta .ezt vagy .azt a 
kéziratot kiadásra, vagy ki utasította ei 
amazt. A legnagyobb кérdés a recenzen-
sek megválas:ztása, kijeiölé,se. Meg ;kellene 
taládnm annak .a módját, hogy •ebben a te-
kintetben érjük el az oojektivitás lehetsé-
ges maximumát, Talán létre kellene hozni 
írókból .és szerkeszt őkből egy áldandó vagy 
évről évre változó bizottságot — a regi 
szépirodalmi szerkesztőb zobtság helyébe 
—, amely többek közt .a bírálólcat as кr 
jelölné. Így elkerüihetnénk még .a lit-
szatát is annak, hogy a szerkeszt ő  a oi-
rálák meg,válasгtása révén esetleg önké-
nyesen járhat el.  Ha  pedig egyidejűleg a 
kiadóbon megszüntetnek a sorozatok és 
szerkesztők szerinti szigorú murikamazgó-
sítást, akkor a szerk е:sztők csak a mбr 
elfogadott kéziratok szerkesztését osztaaiák 
meg maguk között — affinitás •alapján, s 
a maradékra .kellene küls ő  munkatársat 
keresni. Így a szerkeszt őt mi sem gátolná 
abban, hogy valamely kiadványról ,saját 
krjtnk mondjon ;a nyiil'vános- v 
sa!g 	lkat~2Іendre, hogy ott dolgo- 
zik; ahol a it 	tat-gondozták. 

Természetesén, amint fennáld annak le-
hetősége, hogy a szerkeszt ő  ne vбіlađja va-
lamely kézirat szerkesztését, ugyanúgy 1e-
hetős+éget kell neki бdni orra .is, hogy a 
maga felélőaégére .külse vélemények nél-
kül, alt :azok :  ellenéré' is megjelentessen 
egy-egy .könyvet, ha mint kritikus kész 
éurte kiállnor, és persze az esetleges kudarc-
bál és levonni a következtetést. 

Nem tudok teljesen egyetérteni Utasinak 
azzal a javaslatával, hogy ~ . bá!r._ ezt így 

!$ kell ér- 
kézira- 

tot vagy úgy közölјü k, `ahogyan'' beadta, 
vagy sehogy sem. &izany бű  , hegy 'a mostatni 
eljárás kétszeresen káros; mert kompro-
m'orttálja ,a szerkesztőt és leszereli a mű  
körüli vitában, elikeseréti, esetleg meg is 
alázza .a szerzőt — mind .a „győzködés", 
гΡniпd a kezirat utólagos , gyúrá!sa, folto- 
zóna, tapasztása". Elképzelhet ő  ,azonban, 
hogy egy kéziraton sokat lehet segíteni 
né!ml- változtatással, elhagyással, pót] бјssal. 
Ilyesmire azonban csakis olyan esetekben 
kerülhet sor, ha :az írót ennek szükséges-
ségéről sikerül meggyőznor, s ,a javasolt 
változtatást maga az író kész és képes 
elvégezni. Hogy utólag .a szerkeszt ő  tur-
káljon bele, .azt teljességgel megengedhe-
tetlen, tilalmas, az íróra nézve sérelmes 
és meg!alázó eljárásnak tartom. 

Még egy !kérdésben van vitám Utasival, 
mégpedig a kiadványok nyelvi „hilbátllan-
ságá!val" ;ka!pcsolalban. Azt mondja Utas!, 
hogy a háború utáni időszakban ,;az írott 
szlnrk, különösen pedig a vajdasági szép 
szána!k, sok mбs funkciója mellett, de nem 
utolsósorban az anyanyellv ápolását, a 
nyelvérzék ébren taтtását is vá:ilalnia kel-
lett volna." Azt hiszem, hogy a „so!k más 
funkció" :alól, azaz bizonyos  „agitprop"  
feladatok teljesítése alól szerencsére fel-
mentést nyert az irodalom az utóbbi év-
'tizeid alatt, de nem hiszem, hogy az 
,,anyanyelv ápolása, .a nyelvérzék ébren 
tartása" olytan funkciói lennének az émo-
da1ю•mnaki' melyek alól valaha is filmen- 

' nyerhet. Sőt az irodalomnak nem is 
'csak a meglevő  nyelvállapot konzerválása, 
a nyelvérzék ébrentartá, ѕa a feladata, ha-
nea#li egyenesen a fejlesztése mind a nyelv 
közli lehetőségeinek, mind pedig a nyely-
érzelkk, Mísz valamely korszak ;nyelv- 
állapota, 	amely nyelv kifejezési lehet'- 
ѕёgеј 	a enekelőtt iгodalmáл  mérhetők 
; e. A'érdés, azt hiszem, sokkal bonyolul-
tkbb, s bizonyára Utasi sem úgy értette, 
hogy könyveink helyesírási hibákkal és 
magyartalanságokkal tarkortya jelenjenek 
meg iga, a nyelvileg , hibá!tlan" szöveg•еn 

hogy valami lapos, ganéik sza-
y  érdekében sablonba ;györnöszölik 
az író nyelvezetét ék stílusát, s megfoszt- 

já!k eredеtiségét il, saj б tois ízétől, zamatá-
tól, egyszóvžl. šterllé teszik, akkor volta= 
képe fentebb 'említett fontos fUnkcidjInaik 
betöltésére teszik alkalmatlanná. A prob-
lбma inkább abban van, hogy egyáltalán 
ki túrhat bele az író nyelvezetébe és stí-
lusába, kinek van olyan kifinomult ízlése 

és érzéke, hagy megá:llapitsa, hol kezdö-
dGk a nyelvhelyesség szemрontјбból még-
iscsak áthá,gh•atatlan szabály, s hol végz ő-
dik az író egyéni nyelvhasználatának és 
egyéni helyesírásának szabadsága. 

Nem szerеtnék közhelyszámba men ő  
alapigazságokat idézni arra vonatkozólag, 
hogy az irodalmi nyelv egyben „művészi 
anyag, esztétikum", s valamely kézirat e1-
bíráláisán•ál a nyelvi-stílusbeli sajátságok- 
na!k éppolyan súllyal kell latba esnüik, 
mit a tárgynak, szerkezetnek, formának 
s a mű  egyeb eszt ć t:kaor sajátságaornak. Úgy 
vélem, hogy inkább azzal a régi és téves 
hiedelemmel 'kell leszámolnunk, hogy va-
baki.író vagy költő  lehet egyáltalán, ha 
nem is tudja ját a nyelvet, kivált a he-
lyesírást. Ez a hiedelem 'annak az id őszak-
nak öröksége, amikor a kézirat ki:adható-
ságának legfőbb kritériuma .az „ideoldgiai 
vonal" tisztasága volt, s akkor ennek meg-
mentése érdekében nyelvileg „lektorállták" 
az eredeti szövegeket is, hisz úgy vélték, 
bogy a szépírói munkára is úgy meg lehet 
valakit tanítani, mint mondjuk, krim-
fűtésre. Csak idegen kőrmyezetbe kénysze-
xüit író esetében tudom elkIpzelmni a stild-
zábort, aki a nem .a!nyanyelvén publikáló 
szerző  munkáját ,nyelvileg csiszolja. Erre 
tudok !példát jelenben és múlbban egyaránt. 
Végső  soron elképzelhető , hogy egy írónak 
végképp nincs türelme kézirattára felrakni 
az ékezeteket, elrendezni benne a monda-
tokat, az írásjeleket, de :akkor tartson ma-
gának vagy időnként kérjen fel valakit a 
stilizátori munkára, akinek nyelv- 'és stí-
lusérzé!ke iránt teljes bizalma van, ezt a 
munkát azonban semmikepo sem vállal-
hatja és џégezheti el ,a szerkesztő . Elkép-
zelhető  például egy .kézirat visszautasítása 
azzal az indckolással, hogy nyelvileg nem 
felel meg! 

Utari toválbbi javaslataival nem is foglal-
kozndk, mert teljes mértékben egyetértek 
velük. Csakhogy, :ami utolsó javaslatit 
illeti, az ,sajnos, nem valosítható meg egyik 
napról a máisčkra, .sót egyik évről .a má-
sikra segn, de egy-két átmeneti esztend ő  
során okbetlenül. Arról van szó ti., hogy 
.,beérkezétt és elolvasott, lehetőleg meg-
tárgyalt (kéziratok alapján álljon össze a 
kiadó évor 'terve". Ha ugyanis 69-ben el-
érjük, hogy a tervbe :iktatott kézirarlokat 
mind nyoimdáb.a adjuk az év első  felében, 
amit mindenáкюn igyekszünk keresmtül-
vinni, :akkor a szérkesztőknek módjukban 
áld .az év má!sod:ik felében bekérni, el!bírál-
ni, sőt sajtó .alá is elókészíte!ni ;a kéziratot, 
s akkor 'a tervezés valóban reális lesz. 
Mert mondjuk meg, őszintén, hogy amíg a 
szerkesztő  a ;fályó 'évi terv realorzálásával 
van elfoglalva, hiába is kap következő  
évre szóló kézirá•tokat; úgysem tud velilk 
foglalkozni. Tehát itt is kettőn áll .a vá-
sár: szerkesztőknek és íróknak egyaránt 
legalább egy évre előre. keдl dolgozniuk, 
mint ahogy ez. általános kiadó д  ,gyakorlat. 

Befejezésiil Wáh még csak ;annyit, hogy 
a vita remélhetőlég rбg csak ezután bon-
takozik majd ki, :s bizonyára.még ;sok hac7-
nos észrevétel és javallat hangzik dl, me-
lyeket a kiadó nagyr  . figyelemmel fog kí-
sérni, s igyekszik'1•onni belőlük a meg-
felelő  következtetseket. De már most el-
mondhatom, hogy , еdidigorek іaіарјбјn is 
vitát indítunk 'a munцkaiközösségen belül, s 
azoka-t a kérd бaékét, melyek valóban a 
munka sz  e  гvеzёs ёі  függnek össze, bizonyo-
san rövidesen meg :is oldjuk. A nagyabb 
nyilvánosáig, mindenekelőtt az írótámsada-
lom minél aktívabb közreműködése, úgy 
érzЕm, a• kéz?sa'to!k elbírálásával, s általá-
ban az íхб  — szerkesztő, .az írók — kiadó 
viszonnlal ;kapcsolatos kérdések tisztázá-
sában lepe en hasznos. 

!Ц1i6SZ Géza 
a Fbrur kiadó főszі rkesz4ő je 

, 

nem mondja ki, de bdzon 
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43. szám 

TARTALOM 

SZEMPONT 

Végei László: Nyílt levél 
Tolnai Ottó versei 	 4 

KRITIKA-ANKÉT 

Végel László: Jegyzetek kritikánk 
helyzetéről 

Burány Nándor: A kritikáról 
Gerold László: Irodalmi kritikánkról 
Podolszki József: Az irodalom rétegei-

ről való tanítás... 
Hornyik Miklós: A jugoszláviai ma-

gyar irodalom jellemrajza 
Bosnyák István: Társadalombírálat —

itt és most 

Várady Tibor: Jazz workshop (Ameri- 
kai jegyzetek) 14 

Miroslav Egeri ć : Művész és politikus l ő  
Thomka Beáta: Jegyzetek Claude Mau- 

riac Felejtéséről 	 19 
Vajda Gábor: Egyensúly-vers 	 20 
В0i dör Pál: Arabeszk 	 20 
Ladik Katalin versei 	 21 
Fülöp Gábor: Koponyám 	 21 
Kiss Jovák Ferenc versei 	 21 
Bori Imre: A magyar avantgarde tör- 

ténetéb ől X. (A magyar szürrealiz- 
mus IV.) 	 22 

Leszek Kolakovski: Mit jelent ma a 
baloldal? 	 25 

Jung Károly: Szörnyű  délután 	26 

MUNKAÉV 

Sinkó Ervin: Könyv a könyvekről 	27 
Bogdánfi Sándor: Ellenvélemény 

könyvkiadásunkról 	 28 
Juhász Géza: Alkotói integritás — 

szerkesztő i kompetencia 

Képzőművészeti mellékleteink Baráth 
Ferenc vázlatai és grafikái Koncz 
István készülő  verseskötetéhez 

Szerkeszti a szerkeszt ő  bizottság: 

Bányai János (fő_ és felelős szerkeszt ő), 
Böndör Pál, Fehér Kálmán, Gerold 
László, Tolnai Ottó (szerkeszt ő), Vá-
rady Tibor és Végei László. 

A Sinkó Ervin-Munkaév szerkeszt ője: 
Bosnyák István. 

Technikai szerkeszt ő : Maurits Ferenc 
Titkár: Jung Károly 
Lektor: Utesi Csaba 

Megjelenik minden hónapban. 1968. november. 
43. szám. Kiadja Tribina Mladih, Novi 
Sad. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Novi 
Sad. Katolikus porta 5JII. (Szerkeszt őségi fo-
°'adóórák mindennap 11-13 óráig.) A kéziratok 
végső  leadási határideje: minden hónap 25-én 
a következő  számra. Ara 100 régi dinár. Félévi 
előfizetés 500, egyévi 1000 régi dinár, külföldön 

kétszerese. 

Előfizethető  a Forum folyószámlájára 
(657-1-255). 

„FORUM" NYOMDA, NOVI SAD  —  1968. 
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