
45. szám 

ú j symposion 

MÚVÉSZETI-KRITIKAI FOLYÓIRAT 

Gion Nándor: 
Testvérem, Joáb 
(részlet) 

— 3. oldal 

8CR1T1KA-ANKÉT 

Dr. Rehák László: 

Kritikánk prob-
lémavilágáról 

- 7 . o1daL 

Ladik Katalin: 

Ibrisz csiliagvizs-
gá1ó mester ellen 
elkövetett 
meré еyletrő l 

— 6. oldal 

VITA 

Ágoston András: 
Az alkotmány-
módosítás — a 
nemzetiségek 
új lehetőségei 

— 22. oldal 



2 

utasí Csaba 

TELIESSÉL 
FELÉ 
- jegyzetek gion nándor 
díjnyertes regényéről - 

Egy-két évvel ezel őtt Véget László 
1VLakrójának öriiihettü тik, hisz irodal-
m&inkban elsőként rajzolta meg tfjúsá-
gunk egy rétegének képét, s döbbentett 
rá, hogy a vajdasági regényírásba végre 
betört az đntellektuá1s gondolatnak az az 
áramtata, mely szembe kíván nézni való-
ságunkkal. Véget darabosan, nyersen, 
szinte lélegzetvétel nélkül felszakadt, nap-
világna tört műve elébb eцenálilásba üt-
közöitt, majd sikeresen megkérd őjelezte 
prózánk „vajdasági" vonulatát, ugyanak-
kor ízt a néhány másik regényt is, mely 
jóval magasabb szintű  ugyan visszapillan-
tó, még mindig a szerencsétlen múlton 
rágódó xegéиyeinknél, ám semlegessége, 
csöppet sem valós problematikája folytán 
a mesterkéltség jegyeit viseli magán. 

Persze egyetlen pillanatra sem szabad 
megfeledkeznünk az id ők alakulásáról, 
hisz nemcsak egy-egy szerz ő  tehetségén 
múlik, hogy mikor mit nyújt, illetve 
nyújthat. Egészen sz ötиenes évek végéig 
oly ridegek voltak erre felénk a játék-
szabályok, hogy nem kell csodálkoznwnk, 
ha akkori költészetünk és prózá вК  olyan, 
amilyen. Időtlen, de ez egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy „örök" érvény ű  is. Egy-
szerűen megvonták tőbe a jogot, hogy tel-
jes nyíltsággal szóljon kоr'áгÓl. A lelket-
len kartonok és az бszinteség szigorúan 
megvont hatórím arra kényszerítették, 
hogy a tényleges lázakart szurrogáhumok-
ke helyettesítse. Vajon nem ezt sínylet-
te-e meg 'keservesen egész középnemze-
dékünk? Többen áttántorogtak a névte-
lenségbe, mások keserves kínnal keresik 
szétmarcangolt régi energiájukat, s csak a 
legellenallóbbak tudnak fennmaradni 

Azt sem árt talán elmondani e kis kiљé-
rőbeii, hogy sz ún. első  Symposіon-nem-
zedék „robbantási" korszaka csak kiils ő-
segeіben, megnyilvánulási formáiban volt 
esztétikai irányulású, lényegében azonban 
merőben ivásra kört, a szó szoros értel-
mében a szabad teret vánta biztosítani, 
a mindent kibeszélés szabadságát, mert 
nagyon is jól megérezték akkor induló 
íróink, hogy enélkül ők is a sorvasztó ket-
tбs életre •kényszerülnének. Nagy-ívagy 
szerencséjük, hagy egyáltalán küzdhettek, 
s még nagyobb, hagy kibontakĐzásuk egy-
beesik társadalmunk általános demĐkra-
tizálódásával. Viszonylag kevés sebbel 
futnak pályájukon, s épp ezért, ha ver- 

senyre kerül sor, általában maguk mögött 
hagyják a többit, a kifulladókat. 

Ezúttal Gu a Nándor ért célba els&nek 
Testvérem, Joáb című  regényével. 

Yzig-vérig aktuális mű  ez, legalább 
plyan sötét színekkel dolgozó, minit Végel 
Makrója. Szerzőik valahogy úgy fogal-
mazta meg tömören mondandóját a na-
pokban, hogy a lelkiismeret nélküli lezül-
lés kérdését kívántam megfnii S valóban, 
a regény •egészét összetartó fonalat xnin-
dennapjaink egyik jellemző , prózánkban 
mindeddig meg nem örökített jelensége 
képezi: az önös érdekeknek az a szétver-
hetetlen, megsemmisíthetetlen láncolata, 
mely bizonyos embereket, funkcionáruso-
kat életxeszóláan összekapcsol, tömöríti 
őket, akár lámpafény a rovarokat, hisz 
túl sokat tudnak egymásról, egymás 
ügyeiről, húzásai..ról; noha szívből utáljak 
egymást, mindenbe bele kell menniük, 
mert fennirraradásukat csakis a cinkossá-
gi viszony szavatoJkatja. Azt a b űvös és 
beteg kört rajzolja meg tehát Gion, mely-
be csakis a szemet hunyó juthat be  (más-
különben kimarnák), ám 1Đ.1épnі  onnan 
már nem tud, mert sz áramkör létrejötté-
vel. a hullás folyamata óhaбaflanul meg-
indul. 

Egy vajdasági kisvárosban vagyunk. 
A regény egyes szám elsб  személyben 

beszélő  főhőse valamiit tarsasága révén 
bepillantást nyertink a helység életét iхб-
nyítг  vagy abban valamilyen oknál fog-
va jelentős szerepet jártszó emberek éle-
tébe. Sorra felvonulnak: Joáb I., az Aus-
tinon kocsikázó városelnök, szép kis farm-
ja van, borjúval, disznóval, stílbútorra] 
stb., Joáb II., aki a fels~abadulás utáл  
pagy ember volt, jól e1 is látta magát 
sváb holmival, jelenleg pedig virágzó ma-
szek-kocsrnájia van, Opat, is sánta pincér, 
aki annak idején hazugság révén lett 
rendбrfelügyelővé, s kinyiffantott egy sor 
embert stb. Morbid társasággal ismerke-
diinik meg tehát, mindannyiwk lelkén szá-
rad valami, s ezekkel hozza össze a szer-
ző  a regény fiatalabb generációját. Az hi-
dító fejezetben mintha még két ellentétes 
előjelű  világ csapna össze, már félni kez-
desz (!), de aztán szép nyugodtan feltá-
rulnak a lapok. Az „én" láncszemmé lesz, 
s mind könnyebben és könnyebben adja 
el magát. Minden ellenállás szétfolyik a  

regény lapjain, s amikor vagy harmad-
szor ül бssze a kocsmában Búr, a Fehér 
Ló, Kovács Pali meg az „én", cinikus hec-
cеlбdésük már sötétebb a kinti, kбdđs éj-
szakánál is. Féreg rágja a férget, s Török 
Adóm már valahol a folyón túl, a stran-
don fiagyoskodiik, egy kabinban. 

Török Adám markáns figurája a legér-
dekesebbek közül való. IJletében van va-
baini ;az örök elhivatottak sorsából. Nagy 
naivan, kissé talán eszel ősen ;is kitart esz-
méi mellett, s nem csoda, hogy épp ő, a 
végsőkig következetes, előbb parkőr lesz, 
majd egy gyár padlásának toprongyos Ia-
kója. Alakja mintha azt példázná, persze 
Gu a ezt nem fogalmazza meg tételsze-
rűen, hagy az egyéniség a szocializmusban 
is 4dközösített, megvetett, s e sorsot nem 
kerülheti el, mert többen vannak a gyen-
gék, a vészkijáratokat keses бk, a magu-
kat bebiztosítók. A regény másik lappan-
gó példázata, úgy vélem, az, hogy a Joá-
bok épp olyan fiatalságot érdemelnek, 
amilyenek Burék, hisz 'ezeknek vidám le-
züllését épp ők, magatartásuk, életük, so-
ha szóínon nem kért múltjuk segítette 
elő . 

Azoknál a kérdéseknél tartunk immár, 
melyek a tavalyi egyetemista tatetése-
ket is kiváltották. ik, a még fertőzetle-
nek, könлyen lángot fogtak, de ki tudja, 
ha elhagyják egymást, hányukait fogják 
felszippantani a „nyugodt" lelkű  Joábok? 
Ez már az én dilemmáin. A regényben 
még csak szó sem esik erről a kérdésről. 
Lebkizéstбl, melodramiatikus vívódástól 
mentes szöveget olvasunk mindvégig, úgy, 
ahogy az „én" látja sz életet, ám a ki-
fejlet mégis ebbe az irányba tereli a gon-
dolatot. 

Persze ha csak ezt kínálná a regény, 
aligha kelthetné az emberben a teljesség 
benyoгását. Gu a ezúttal is bebizonyítot-
ta, hagy tud írni, ami elég nagy szó a 
jugoszláviai magyar irodalomban. Sajátos 
zamatú mondatokat szerkeszt, nem er ől-
teti a nyelvet, nem kínlódik vele, hanem 
prózaíróink zömével ellentétben, „nem-
irodalmi" nyelven mer szóln і, s ennek 
következtében a természetesség hatását 
kelti, esések, zökkenők nélkül. 

Jelen szóinunkban a regény els ő  feje-
zetéből közlünk részletet, ahol az alakok 
nagy része „felvonul". 
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Valamivel hat óra el őtt ébredtem, kint már sötétedett. Ezt 
utálom legjobiban. Angikor sötétben ébredek. Ha egyszer ön-
gyi і1kos lesztek, az holtbiztos olyan slkalarnmal lesz, amikor sö-
tétben ébredek fel. Ezzel is csak azt akarom mondani, hogy 
szörnyen rosszkedvű  nagyok ha délutáni alvás után, egyébkénit 
m,ég sohasem jutott eszembe, hogy öngyilkos legyek. Fehér in-
get huztam, a galambszürke öltönyöxn еat vettem fel és halvány-
phtos nyakkendőt kötöttem. Ez a nyakkendő  minden öltönyhöz 
jól áll. Sietnem kéllett, mert pontosan fél hétkar Joáb II.-nél 
akartam lenni, és ahhoz legalább tél órát keh gyalogokt Már 
évek óta Joáb II.-höz járunk Búr, a Kovács Pali meg én majd-
neun minden este, pedig mind a hármunknak sokat kell gyalo-
galјnd odáig, és útközben rengeteg más kocsma is van. Nekem 
útba esik a Polyvás-féle kocsma, ta Bilka-féle kocsma, az Ipar-
testület, ahol szintén mérnek italt, és ahol szombat és vasa гnap 
este tánc van, Búrnak .is útiba esik a Bika-féle kocsma és az 
Ipartestület, a Kovács Pali pedig mindennap elmegy ,a „Száraz 
kút" nevű  kocsma mellett, amelynek egy Aranka nev ű, negy-
ven év körülí asszony a tulajdonosa, és egy fiatal pasas segéd-
kezik neki, állítólag ;a szeret ője is ez a fiatal pasas, és rengete-
get Lop, aztán el kell még neki mennie a Lakatos-féle kocsma 
mellett, ahol cigányok jámtszannak, és a Jarac-büfé mellett is. 
Ezenkívül a központban ott  van  még a Zagreb, a Balkan és 
a Korzó vendéglő , de mi mindig csak Joáb II.-höz megyünk. 

Joáb II.-nek külörnben semmi köze sincs Joáb I.-hez, a vá-
roselnökhöz, és tulajdonképpen egyiket sem hívják Joábnak. 
De élt itt nálunk a háború előtt egy Van,ski Joáb nevű  földbir-
tokos, aki rettenetesen gazdag volt, azt mondják, hogy dadogott, 
mert gyerekkorában leesett a szekérr ől és a küllők közé szo-
rult a feje, azt mondják, hosszú forradás volt a homlokán, és 
dadogott, de ha beszelni kezdett, mindenkinek türelmesen végiig 
kellett hallgatnia, akármilyen kínos volt is, nem szólhatott senki 
se :közbe, mert Vanski Joáb volt a leggazdagabb  ember  a kör-
lyiségben gramofon is van lemezekkel, itt szoktunk mi ülni, 
Azért is ragasztották rájuk ezt a nevet. Joáb I.-nek persze nem 
szokták ezt a szemébe mondani, őt mindentiki Milacski elvtárs-
nak szolítj;a, de Joáb II.- őt mindenki így hívja. Kezdettben ha-
ragudott ezért, de most már megszokta. 

Jaáb II. vörös hajú és vörös bajászú, idősebb ember, úgy 
ötven éves lehet, eléggé barátságtalan, nemigen szokott a ven-
dégekkel beszélgetni, de ma kocsmáját nagyszerűen berendezte, 
két helyiségből áll: egy :kisebből és egy nagyabból, •a tkisebb he-
lymségben gramofon is  van  lemezekkel, .itt szoktunk mi ülni, 
knallgaјtjwk :a zenét, legtöbbször a Green, green grass of home-ot 
hallgatjuk, amit Tom Jones énekel. Már több mint fél éve foly-
ton ezt hallgatjuk. Az udvaron is vannak asztalok, Joáb II. 
vagy Vörös Joáb, így is szoktuk nevezni vörös haja és hosszú 
vörös bajusza miatt, kiaszfaltoztatta az udvart és nádból valami 
tetőszerkezetet készített; a nádfedél alatt vannak az asztalok. 
Mi azonban mindig .a gramofonos helyiségbe јбгuлk, kinn 
a nádfedél alatt az utóbbi időben én szoktam üldögélni, ha 
a garázsépitóket jöttem megnézni: szerettem itt üldögélni, 'kü-
lönösen, ha esett ,az es ő  — majdnem minden délelőtt esett az 
eső  —, és rettenetesen kopogott a vékony nadtet őn. Itt beszél-
gečtem néhányszor Akilevvel, ha éppen nem volt ott Török Adám, 
dé ez csak ritkán •történt meg, ,mert Török Adám úgyszólvá-n 
egész nap Joáb II.-nél üldögél, ingyen eszik, napjában kétszer, 
akkor meg nem tudtam, hogy Joáb II. miért eteti ingyen Török 
Adómat, mert csak nem égen kezdtem megbarátkozni :a Török-
kel, sokat beszélgettünk, de !azt még nem kérdeztem meg t őle, 
hogy tulajdonképpen miért ehet ő  napjában kétszer is ingyen 
Jaámb II.-nél. Egy biztos: Joáb II. nem fog tönkremenni .azért, 
mert valakit singyen etet. Mindig sok vendége van, különösen 
azóta, hogy kuglipályát is csináltatott az udvaron. Mi ,nem szok-
tunk kuglizni, én nem is próbáltam még soha. Ha már Joáb 
II-nél vagyok, akkor inkabb •a inádfedél alatt ülök, vagy pedig 
a gramofonos teremben. 

Pont fél hétkor értem oda, ahogyan azt megígértem. Búr 
és a Fehér Ló már vártak, hallgatták a zenét. A Fehér Ló fel-
kelt az asztal mellől, megöleltük ,egyinast, és ésn azt mondtam: 

— gzenvцsz, Ló! 
đ  pedig azt mondta: 
— Szervusz, Tom! 
Aztán đeültünk, és egy ideig csak néztük egymást. A Fehér 

Ló nem változott sokat tavaly átla, csak sápadtabb lett valami-
vel, biztosan azért, mert •a kórházban feküdt. Ahogy vigyorogva 
nézett engem, az állán most is rettenetesen megfeszült a b őr. 

— Meghíztál — mondta a Fehér Ló. — Nem túlságosan, de 
azért meghíztál egy kicsit. Remélem, azért még mindig alke-
reid vannak a nőknél. 

— De még mennyire — mondta Bur. — Zsuzsa, a pénztá-
rosnőmik csak azt várja, hogy füttyentsen neki. 

— Láttam ma az đnkismolgálóban — mondta ma Fehér Ló. —
Isteni feneke van  annak a nőnek. 

Nevetett, aztán hirtelen elkomolyodott az arca, és megkér-
dezte 'tőlem: 

— Mária? 
Láttam az .arcáról, hogy tud már mindent. Búr egész biz-

tosan elmesélt már neki mindent. Ezért röviden csak ennyit 
mondtam: 

—Kórházban van. Idegösszeroppanas. 
— Szegény lány — mondta szomorúan a Fehér Ló, és most 

mar egészen biztosan tudtam, hogy Búr elmesélt neki mindent. 
— fesz neki? 

— Erik — mondtam. Pedig nem írtam Máriának, amióta 
a kárházba vitték, đ  írt nekem háromszor. El őször egy levelez ő-
lapot. Betűi összevissza dülöngéltek, és olyanok voltak a bet űk, 
mintha mindegyiket :kétszer írta volna le, csak éppen nem tudta 
másodszor .is ugyanazon a vonalon végighúzni a tollat. Könyör-
gött nekem, hagy hozzam Ici ma kórházból, mert neki nincs 
semmi baja, és hogy erőszakkal hurcolták oda. Akkor elhatá-
roztam, homgy ínak neki. Napokig készül ődtem, hogy írok neki 
levelet, de nem tudtam, hogy mit írjak, fogalmam sem volt, 
hogy mit kell írni egy lánynak, takinek idegösszeroppanása van. 
Akkor elhatároztam, hogy előbb írok az orvosaknak, akik keze-
lik, és megkérdezem tőlük, hagy mit is írhatok Máriának. Köz-
ben kaptám Máriától egy hosszú levelet. Itt már nem dülöngél-
tek annyira összevissza a bet űk, de megint könyörgött, hogy 
menjek el érte és hozzam haza. Azt írta, hogy rettenetesen bán-
nak vele: injekciózzák és a gerinceb ől is vettek valami váladé-
kost. Akkor elhatároztam, hogy meglátogatom az anyját, de 
vegül mégsem mentem el, mert tudtam, hogy as asszony majd 
sírni fog. Egész biztosan sírt volna. Mária apját, az öreg Buzsel-
lát ötévi börtönre ítélték, amikor 'leégett az asztalosüzem egyik 
részlege. Az öreg Buzsella volt az •asztalosüzem igazgatója, és 
azt mondták, hagy szándékos gyújtogatás történt, mivel a vál-
llat nagyon rosszul állt, és hogy az öreg Buzsella így akart 
felvakarni egy rakás pénzt .a biztosító intézett ől. Amikor az 
apját elítélték, Mária idegösszeroppanást kapott, és be kellett 
szállítani a kórházba. Tudtam, hogy egész biztosan sírt volna 
az anyja, ha meglát engem, így hát nem mentem el hozzá, és taz 
orvosoknak sem írtam. Később még egy levelet kaptam Máriá-
tól, az üres barkók belsejére írt, mert állítólag elvették t őle 
a ievelpapírokat, panaszkodott, hogy a leveleimet nem adják 
oda neki, és hogy reméli, most már rövidesen hazaengedik, 
mert ő  már teljesen egészséges. 

Kissé kellemetlеnül éreztem magam Mária miatt, .a Fehér 
Ló szerencsére nem kérdezett többet semmit róla, rumot ren-
deltek nekem is, mert vacsora el őtt mindig rumot ittunk. Nem 
szeretem túlságosan ta rumot, de valaki, azt hiszem, .a Kovács 
Pali egyszer azt mondta, hogy a tengerészek is rumot isznak, 
és a tengerészek .az igazi fé тfia;k, és szála mi is mindig rumot 
iszunk vacsora előtt. 

Háromnegyed hétkor megérkezett a Kovács Pala is. Meg-
szoktuk már, hogy ő  örökké késik, nem emlékszem, hogy valaha 
is időben érkezett volna valahova. đ  volt a legidősebb közöt-
tünk, a homloka két oldalt már kopaszodott is, amikor én még 
technikumba jártam, ,a Kovács Fali már állatorvos volt 'a szö- 
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vetkezetben . Valameiyiik nyáman csatlakozott hozzám és Búmhoz, 
azt hiszem , a strandon kártyázás közben, és azóta nagyon jó 
barátok vagyunk . Nem emlékszem pontosan , hogy ez melyik 
nyáron történt , de tudom , hagy akkor mám velünk volt, amikor 
a Fehér Ló először hazajött. 

-- Szervusztok — mondta, és leült az asztalunkhoz a Fehér 
Lóvai szemben , és azt mondta neki: — Szervusz , te rohadt 
kapitalista. 

— Ezt már ma délután is eiiénгkelted — mondta a Fehér 
Ló, és nevetett. 

— Am legyen — mondta a Kovács Pali. — Akkor most 
valld be, hogy nem Is vagy rohadt kapitalista. 

-- Bevallom — mondta a Fehér Ló. 
— Valld be, hogy a híd alatt alszol, éjjel fázol, és lyukasok 

a cipőid — mondta a Kovács Fali. 
— Bevallom — mondta a Fehér Ló. 
— Valld be, hogy gyümölcsöt és zöldségféiét lopkodsz a pia-

cokon, és eddig csak azért nem fordultál fel, mert a g уüшn lcs-
ben  és a zöldségfélékben sok a vitamin. 

-- Bevallom — mondta ia Fehér Ló , és egyre jobban neve- 
tett. 

— Akkor rendben van — mondta a Kovács Pali . — Mi sem 
élünk itt isten tudja milyen fényesen , de azéét most fizetünk 
neked néhány rumot és vaosorát , utána pedig vörösbort. 

-- Köszönöm — mondta a Fehér Ló. 
—• Ha pedig visszautazol , minden hónapban :küldünk neked 

öt kiló kenyeret és egy oldal szalonnát . Az ember szervezeté-
nek nemcsak vltaminakna, hanem 7Gírokra , fehérjékre és kemé-
nyítőre is sziksége van — mondta a Kovács Pali. — Én csak 
tudom, mert áіatorvas vagyok. 

— Köszönöm — mondta a Fehér Ló , és majd megfulladt 
a nevetéstől. 

De a Kovács Pali még nem hagyta abba. 
— Ha pedig a helyzetünk továbbra Is ilyen rohamosan ja-

vul, .amihez nem fér kétség , akkor havonta nyolc kiló kenyeret 
küldünk neked és másfél oldal szalonnát . Paste restante. 

Mindig ilyen volt a Kovács Fali . Folyton gúnyolódott min-
denkivel , és ezért sehol sem szerették . Egyetlen munkahelyen 
sem tudott megmaradni sokáig , néha hónapokig lődörgött 
munka nélkül , pedig állitólag nagyon jó állatorvos, de nem 
tudja befogni a száját . Most legújabbian a  T.  -i birtoknak vásá-
rolja fel a hizlalt disznókat , de nagy kérdés, hagy meddig marad 
meg felvásárlónak . Mi már megszoktuk a gúnyolódásait , egyál-
talán nem zavar bennünket , legtöbbször határozottan jót mu-
lattunk rajta. 

— Tor—t bízták meg az építkezések ellen őrzésével —
mondta Búr. 

— 0 — mondta a Kovács Fali. — És Kosnik? 
— Nem jön vissza — mondtam . — Szlovéniába vagy Bosz-

niába megy. 
— Persze, persze — mondta 'a Kovács Pali. — Kosnik az 

okos és óvatos gyemmek . Megszedte magát, és most lelép. Meg-
kopasztotta az épít ővápaiatokat meg a maszekokat is: éppen 
ideje volt, hogy lelépjen . Biztosan tudom, hogy csak Sztanti-
cséktől feival~aгt legalább két milliót . De Gábriel is fizetett 
neki és még mások is. 

Ekkor hallottam először Komik vesztegetési ügyeir ől. Ko-
vács Pali részletesen elmagyarázta nekünk. Fogalmam sincs, 
hagy ő  honnan tudott róla , és hogy apiért nem szólt eddig. 

— Azt mondta, hogy valami komolyabb balhé esetén jobban 
érzi aragát .a hegyekben — mondtam. 

— Nem rossz — mondta .a Kovács Pali . — Lehet, hogy eb-
ben is igaza van. Nem tudom , hagy a Fehér Ló miért tünteté tt 
Ici bennünket látogatásával ilyen zavaros id őben. Nem hiszem, 
hogy annyira szeretne bennünket és a szül ővárosát . Fehér Eb, 
tényleg annyira szeretsz bennünket? 

— Nagyon szeretlek benneteket — mondta a Fehér Ló, és 
megint nevetett. — Én neon félek az oroszoktól. Ln itt külföldi 
állampolgár vagyok, és .különben sem hiszem, hogy az idén va-
lami komolyabb balhé lesz. 

— Akkor jól van — mondta a Kovács Pall. —Köszönöm 
neked , te Fehér Ló, hogy megnyugtattál. Sohasem felejtem el 
eat neked . Most pedig megünnepeljük a Fehér Ló irántunk táp-
1 "alt szeretetét. 

Már a negyedik rumot ittuk , jókedvünk volt, és sokat be- 
szélgettünk . Különösem Kovács Pali beszélt sokat . Csak mi né-
gyen voltunk Joáb П. lomtermében, a többi vendég vagy a na-
gyobb teremben ült, vagy kint az udvaron kugliatak. 

— Halljuk már a Tom Jones -it — mondta egyszer csak 
a Kovács Fali. — Olyan régen hallottuk már .. . 

Búr odament a gramofonhoz és ismét feltette a Green, 
green grass of home-ot. 

— Ez a Vietnámban harcoló amerikai katonák kedvenc 
dala — mondta a Fehér Ló. 

-- Tudjuk — mondta a Kovács Pali. Aztán megkérdezte 
a Fehér Lótól : — Егted a szöveget? 

— Értem — mondta a Fehér Ló. 
—• Elég giccses ? — •kérdezte a Kovács Pali. 
— Elég giccses — mondta a Fehér Ló. 
— Akkor jól van — mondta a Kovács Palí. — A lényeg az, 

hogy elég giccses legyem , és hogy megünnepljük az irántunk 
táplált szeretetedet. Ls azt is megünnepljük, hogy barátunkat 
bízták meg az épitkezések ellenőrzésével. 

— Szeretem a szép épületeket — mondtam. — Szeretem, 
ha szabályosak és szépek az épületek . Ezért örülök , hogy en-
gem bíztak meg az építkezések ellen őrzésével. 

— Főleg pedig azért örülsz , mert felvakarhatsz egy rakás 
pénzt — mondta a Fehér Ló. — Igyekezz felvakara и  egy makis 
pénzt. Ha az a Kosnik megtette , te is megteheted. 

— Fenét — .mondta a Kovács Pali. — Barátunknak nincs 
talap a helyzet . A jó isten sem mer Ilyenkor szép , szabályos 
épületeket építeni. Ki a fene gondol ilyenkor a szép, szabályos 
épületekre . A szép , szabályos épületek helyett majd lesz egy 
rakás munkanélküli kőműves és ács. 
szerencséje. A kutya sem fog itt építkezni, amíg ilyen bizony- 

- Kár — mondta ia Fehér Ló. — Akkor majd ;a barátunkat 
kiviszem magammal Némеtországba , és felvakarunk neki va-
lami gazdag nőt. Kár volna, ha örök életében csak helyi jelleg ű  
szépfiú maradna. 

— Ezt már tavaly is elénekelted néhányszor — mondtam 
a Fehér Lónak. 

— Tényleg ronda a feleséged ? — kérdezte a Kovács Pali 
a Fehér Lótól. 

— Szörnyen ronda — mondta a Fehér Ló. 
— De sok pénze van  — mondta a Kovács Fali. 
— Sok pénze van  — mondta a Fehér Ló. 
— De szörnyen ronda — mondta a Kovács Fali. 
— Szörnyen ronda — mondta a Fehér Ló. 
— Akkor jól van — mondta a Kovács Pali. — Akkor most 

vacsoгá77unk és ünnepeljünk. 
Hívtuk Opatot , a sánta pincért . Mindig ő  szolgált ki ben-

nünket a Kovács Fali kifejezett kívánságara. Opat állítólag 
a háborúban sebesült meg, és azóta sántit , a háború után rövid 
ideig ő  volt nálunk a mendórfőnők, később azonban nagyon le-
züllött, a kocsmákban üldögélt , záróra után is ott maradt és 
segített takarítani , aztán ott is aludt , összevissza csavargott 
a városban , amíg Joáb II . vendéglőt nem nyitott , es odavette 
pincérnek . Kovács Fali viszont azt mondja , hogy Opat sohasem 
volt a háborúban , a ló rúgta meg még fiatalkorában , és attól 
sntít, és hagy csak azért lett ő  a háború után a rendőrfőnök, 
mert senki sem akarta vállalni, hogy kinyiffantson egy rakás 
embert, Opat azonban vállalta , és ő  lett a rendőrfőnök, és ő  
meg a félszemű  Kacsan — éppen ősszemettek , mondja a Ko-
vács Fali —, aki a segédje volt , rengeteg embert kinyiffantot-
tak. (Búr szerint a Kovács Pali apját is akkor nyiffantatták ki.) 
A félszemű  Kacsan néhány évvel ezelőtt egyszer szörnyen be-
rúgott, és főbe lőtte magát. 

Kovács Pali azért követelte Joáb II .-től, hogy Opat szol-
gáljon ki bennünket , hogy 2dőnként kizsigerelje azok a régi 
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dolgok miatt. Tudtam, hogy most is zsigerelni fogja Opatot, 
a Kovács Palinak már olyan átlátszóak voltak a szemei, ránt 
két üveggolyó, fejébe szólt a rum, és ilyenkor szokott csak 
igazán gúnyolódni. 

Opat megállt .az .asztalunknál, és azt mondta: 
—Tessék parancsolni. 
— Sok a munkája? — kérdezte a Kovács Pali. 
— Elég sok — mondta Opat. 
— Nem fáradt még túlságosan? — kérdezte jóindulatúan 

a Kovács Pali. 
— Nem — mondta Opat. 
— Akkor jó3 van — mondta .a Kovács Pali. — Már meg-

ijedtem, hogy esetleg túlságosan elfáradt. Nem jó az, ha iaz 
ember sebesült lábbаl túlságosan sokat járkál. Márpedig, ha jól 
emlékszem, maga megsebesült a Népfelszabadító Нáborúban. 
Igaz? 

Opat nem szólt semmit, csak gyülölködve nézte a Kovács 
Falát. Azt hiszem, rettenetesen utal mindannykmkat, de kény-
telen kiszolgálni bennünket, mert Joáb II, megparancsolta neki. 

— Nem mesélte el még nekem sohasem, hogy hogyan sebe-
sült meg — mondta a Kovács Fali. 

— Mit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opat. 
— Búr, neked elmesélte már Opat, hogy hogyan sebesült 

meg . a lába? — kérdezte a Kovács Fali. 
— Nem — mondta Búr. 
— Tom, neked elmesélte már? — kérdezte t őlem a Kovács 

Pali. 
— Nem — mondtam. 
— Fehér Ló, neked sem mesélte még el? — kérdezte a Ko-

vács Fali. 
— Nem mesélte még sohasem — mondta a Fehér Ló. —

Pedig azért jövök haza muluden évben, hogy végre megtudjam, 
hogyan sebesült meg Opat. 

— No, látja — mondta a Kovács Fali Opatnak. — Miért 
neon mesél már el egyszer nekünk. Nem miattam, eskiiszöm, 
de a szegény Feher Ló miatt. 

— Miit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opat. 
— Az emberek azt mesélik, hogy magét a 4ó rúgta meg 

— mondta a Kovács Fal. — Hogy neon is igaz, hogy volt a há-
borúban. Egész idő  alatt egy tanyán lapitott. 

— Mit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opat. 
Kovács Fali most hozzánk fordult. 
— Az emberek még azt is mesélik, hogy Opat sok magyart 

agyonvert .a háború után. đ  meg a £élszвmű  Kaesan — mondta. 
— Ez nem igaz — mondta a Fehér Ló. — Vert ő  agyon 

szerbeket is. 
— De főleg magyarokat — mondta a Kovács Fal. 
— Mit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opat. 
Kovács Falul továbbra is nekünk magyarázott. 
— A félszemű  Kacsan főbe lőtte magát — mondta. — Egy 

szép napon rettenetesen berúgott, és f őbe lőtte ¢ragét. 
— Mit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opal. 
Kovács Fali úgy nézett fel rá, mintha csak most vette volna 

észre. 
— Maga még sohasem rúgott be úgy isten igazából? —

kérdezte. 
— Mit parancsolnak иacsorára? — kérdezte Opat. 
— Próbáljon meg egyszer rettenetesen berúgni — mondta 

a Kovács Fali. 
— Mit parancsolnak vacsorára? — kérdezte Opat. 
— Halat — mondta a Kovács Pal, és mosolygott. 
— Ponty van és baresa — mondta Opat. 
— Harcsát — mondta a Kovács Pali. — Abban kevesebb 

a szálКa. 
— Tehát négy adag harcsát — mondta Opat. 
— Négy adag harcsát — mondta a Kovács Fali. Izzadt 

a homloka, és nagyon kedvesen mosolygott Opartra. 
Vacsora után vörös bort ittunk, haliigattuk a lemezeket, 

a Green, green gras of home-ot még legalább harmincszor meg-
hallgattuk. Kint az udvaron araár régen abbahagyták a kugli-
zast, nem hallatszott a diibörgés, és Búr, aki kiment a fejét 
szellőztetni ;azt mondta, hogy már csak Török Ádám ü1 az ud-
varon a nádfedél alatt és ő  is vörös bort iszik. Gondoltam, ki-
megyek hozzá beszélgetni egy kicsit, de aztán arra gondoltam, 
hogy Török Ádámot holnap délel őtt is megtalálom a nádfedél 
alatt, ezért csali szóltam Opatnak, hogy vigyen neki mé:g egy 
pohár vörös bort. 

Aztán bejött Joáb Ii., fáradtnak látszott, hosszú vörös 
bajusza szomorúam lekonyult kétoldalt. A szomszéd asztalhoz 
ült, és számolni kezdett valamit. Vele ritkán beszélgettünk, 
mert nagyon hallgatag és barátságtalan ember. Néhany évig 
nem Fis vált a városunkb,an, valahol P. körül élt egy vullában, 
ezt Búrtól tudom, aki gátat épített arrafelé, amikor olyan ször-
nyen kiöntött a Duna, és Búr azt mondta, hogy Joáb П. vitáját 
is elöntötte a víz, de Joab II. egyáltalán nem idegeskedett, csak 
a képeket és a szőnyegeket hordatta ki a házból, és nyugodtan 
nézte, ahogy ra víz elárasztja a szobákat, es azt mondta, hogy 
majd kap ő  másik házat, ha ez összedől. Nem sokkal az árvíz 
után jelent meg nálunk, házat vásárolt, és kocsmát nyitott. Azt 
hiszem, hogy rengeteg pénze van, mindig sok .a vendég nála, 
akkor este is biztosian az aznapi bevételt számolta, mert nagyon 
hosszíj számoszlopokat írt a papirosomra, és egyáltalán nem za-
varta, hogy ml üvöltetjük a gramofont. Amikor befejezte a szá-
molást, odajött az asztalunkhoz, és azt mondta egészen halkan: 

— Nem kellene .mindennap sértegetniük Opatot. 
— Fizetünk — mondta a Kovács Pal. 

A Fehér Ló fizetett mindent, csak azt a pohár vörös bort, 
amit Török Ádámnak ;küldtem, azt fizettem én. Akkor azt 
mondta a Kovács Fali Joáb II.-nek: 

— Majd megvigasztaljuk egy kicsit Opatot. 
— Nem •kellene mindennap sértegebniük — mondta Joáb II. 

— Teljesen elveszti a 'fejét, ha maguk elkezdik sértegetn і . 
— Majd megvigasztaljuk — mondta a Kovács Pali. 
Opat a másik teremben hajtogatta az asztalterít őket, ne-

hézkesen húzta a sánta Lábát egyik asztaltál a másikig. Kovács 
Pali odament hozzá, ,megveregette a lábát, és azt mondta neki: 

— Béküljünk ki. 
Opat ránézett, és azt mondta: 
— Jó, béküljünk ki. 
— Akkor jól van — mondta a Kovács Pal. — Elismerem, 

hogy magra alapjában véve egy nagyon rendes ember. Egy csen-
des, jóiлdulaгtú I іpők. 

Kimentünk .az udvarra, Török Adám még mindig a nád-
fedél alatt ült, a pohár üres volt el őtte. 

— Miért mondtad Opatrnak, hogy rvpók? — kérdezte Búr 
a Kovács Falitól. 

— Elipen ez a szó jutott eszembe — mondta a Kovács Pali. 
— És ó úgysem tudja, hogy mit jelent, így hát azt sem tudja, 
hogy marhaságot mondtam, és sértegettem. đ  most azt hiszi, 
hogy minden rendben van. 

Jókedvűen mentüaLk végig a korzón, rajtunk kívül nin is 
járt ,arra senki, csak a városházával szemben a tejcsarnok ajta-
jában aludt az öreg merleges, aki egész  nap  itt ácsorog a tej-
csarnok előtt és húsz dinárért lehet nála méretkezni, és sokszor 
megtörténik, hogy este elalszik a tejcsarnok ajtajában, és így 
ülve :alszik reggelig. A mérleg ott volt most is a lábai el őtt, 
a Fehér Ló rálépett, és nagyot csattant a mérleg nyelve. Az 
öreg felriadt, és éktelenül szidni kezdett bennünket, mi pedig 
szó nélkül mentünk tovább. 

Később azt mondta Fehér Ló: 
— Én csalt jót akartam neki. Felébresztettem, nehogy meg-

fázzon az éjszaka. 
— Hidegek :az 

Pali. 
— Ledisznózott bennünket — mondta 

fenyíteni, .amiért ,ilyen hálátlan. 
— Nem rossz — mondta a Fehér Ló, 

kellene fenyíteni az öreget. 
— Hagyjuk ezt holnapra — mondta a 

ünnepeltünk, es ez elég. Holnap is kell val 
holnap megfenyítjük az öreg mérlegest. 

éjszakák mostanában — mondta  a Kovács 

Búr. — Meg kellene 

és megárt. — Meg 

Kovács Pali. — Ma 
aminek történni. Majd 
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Este mikor a város repülőgépekkel teli 
Nekem jó nekem jó szemüveget teszek 
Cipőmben lepkék s tehenek 
Nyugodt vagyok egy kicsit. 
A kanál befejezi útját tányérban pihen 
Zsírt izzad aranyló nedveket ád az es őnek. 
Fent katonák keringenek vascs őrű  rigói 
Egy réges -régi varsói szerződésnek. 
A kályhában pléhzene: 

ha megver a dzsó akit szeretek 
mondom neki hrrr meg azt hogy bedede 
gyere nézzük meg az égen a tehenet 
szomorú vagyok akár egy zászló 

táncolnak az égen a tehenek 
Piros irkán szarnak a verebek 
gyere velem dzsó gyere velem dzsó 
a kerekek alá 

Riporterem húzza le vizet úgy köszönöm 
S beszámolok egy égitestr ől 
Mely szült engem e rothadt helyen 
Hogy legyek Prométheusz öntsön vizet 
Ustökös mely feltalál tüzet vizet 
Ha tőlem függne mint e zsebtükör 
Kiugranék az ablakon 
Ezer szilánkra ezer üstökösként 
Marha vagyok ez itt egy szekrény 
Egy eszméért ezer darabra 
Ert engem — fénykép lehetnék. 
De mit fecsegek látott már tulipánt 
A halál kezében ez baj látja mert ilyet 
Nem pipál földi halandó én tulipán vagyok 
Mely a híres Sothis periódus után együtt nyílik-kel a 

/Nappal 
Az év ugyanazon napján . Ezt tudják ellenségeim 
Azért küldték Int hozzám. 
Számítottam ilyesmire hát igen tulipán uram tulipán 
Volt Hí és Ho szívében is mikor őket halállal büntetni 

/jogos volt 
Időszámításunk előtt a huszonkettedik században. 
— Jaj hová visztek szamurájmadarak 

Máglyatűz fölibe máglyatűz fölibe — 
Esküszöm az állatkör csillagképeire szeretem magát 
Ki gyilkosom lesz jöjjön ez itt a sárkány feje 
Testvérem a meridiáncs ő  valamint a konstelláció jegye 
Egy kamra s benne az egész világ pardon a magáé 
Az enyém e gyönge pázsit csupán mely a holdváltozásokra 

/érzékeny 

Onnan kapok ruhát mely a prizmakör szabályainak megfelel 
S ahonnét Junóra hágok mint most đnre 
Hisz mondtam hogy szeretem. 
Nem vette még észre hogy ketten maradtunk  In  meg én 
S egy barátom Budapesten aki világítótoronyvilágítótorony. 
Ezek nem igazi propellerek 
Megszúrt ujjamból eregetem e lángoló helikoptereket. 
Megálljon Ibriszem mi ez a Húsdarálótömeg vagy 

/Húsdarálóégitest 
Tömegdarálóégitest vagy Еgitestdarálóégitest Szörnyeteg 
Istenem egy Óriási Húsdaráló közeledik! 
Sikaru száz keze segíts mindjárt lecsap fölöttünk az Еhes 

/Szobor! 
Egy tulipán felköhög Vladimir köszönöm. 
A szekrényben levő  megfigyelő  kifeszített állapotban ordít 

/kezében cédula. 
Uram miért e rémület egy isten lóg fönt 
Az ilyen lények világa véges és mégsines határa 
Ezért a két óra a nini forgó Galilei -féle testről nézve 

/egyformán 
Nem járhat s ez a gyorsuló mozgást végző  szekrény 
Nem jelenti a világ végét egyáltalán. 
Vladimir égesse el a cédulát. 

Eddig a történelem. 
Közel a hajnal vörös mosópor a szememben. 
A halálom . Habzik Kelet fel ől. 
Lehet hogy csalódott vagyok . Mi marad utánam? 
Szelídített tejesüvegek . Hegedülő  papagájok. 
Lelkemet elviszi a Négyszegletes. 
Csak borzongjak szüntelen — ez volt életem. 
Viselkedj rendesen szívem 
Hogy egy kora hajnalban induló húsdaráló 
Befejezhesse útját. 
Utam fejezze be. 

Testem gyorsulása a padlózattal szemben 
Ibrisz csillagvizsgáló mester laiboratóriumában végzetes 

/lehetett volna 
Mikor a százkarú Liliom szorításából kiszabadulván 
Az égboltot figyeltem ;s lestem .a csodát 
A HúsdarálótüneméЈ  ' hogy elvigyem a vörös 

!legelőre — 
A pázsit lángralobbant. 
Barna lében fortyogott a meridiáncs ő  mint őzgerinc. 
Felfúvódott s dögszagot terjesztett a csillagtérkép. 
Tudtam elérkezett az id ő  
Hogy az isteni Húsdarálót odaajándékozzam az 

!embereknek. 
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Amikor az Új Syariposіort szemkesztősége 
bejelentette lkörrkárdése eszvev ődnek, hogy 
ne sz.orítikozzanak kizárálag az „irodadmi 
kx+itilka pnooamavlilágára", hanem tegye-
nek emlátést „а  társtadalmi kt•itlikáról is", 
tлxdajdonikétppeд  egy igen érdekes csapdát 
á1,15:tott fel a jelentkez ők sizámára. Leg- 
többji.lk átsi;klott a két fogakankör viszo- 
nyán ач  llényegében szaibatasan tárgyalta 
хтоппсlаniиalájátt. De vod't aki beleesett a kí- 
nálkazó csapdába, felfedve saját „droda- 
lamközpontú szemléletét" — ahogyan egyes 
vHtázák nevezték azt az igyekezetet, hogy 
az dradalaei megiismerést, tehát viilá;gwnik 
тииевтл  érzéikelésének és meglsme пésének 
egyik ад!apját, a társadalm'i tudat álta 
lánas éпиедуи  гmegnytiivá7nшlásávad агодо- 
sftsák. Ez a sczemlélet kétségtelenül jelen 
van szelletei életüтвkben, még mindig — 
noha nini annyira mint tíz évved ezel őtt 
— jellercmz•i szedlearvi,ség.ünket, társadalmi 
tudatunkat és ezáltal a jugoszláviai ma-
gyarok szellemi  fejlettségének fokm:érője 
is. 

Amikor felmerül az irodalmi és a tár-
sadalmi kritika kapcsolata, szerintem el ő-
zetesen szeamantбkai kéгdést kell tisztázni. 
Alaposabb válasz híján, legalább Ia kordés 
lényegét keld rögzíteni. 

Ez esetben két, egymást nem fedő  ex-
centrikus fagaбomköехгől van szó. Az iro 
dalnyi 'kгitikanak is van társ'aсladmi kr'jјti-
káj,a, mirnt ahogyan minden irodalmi al-
kotásnak is van tárѕadalombíralata. Vi-
szont a társadalom ama ikriti ká j a, esne-
dyet a művészetek, az irodalom, az irodal-
mi kilitika gyakonol, fejt kd, és amely a vi-
lág művészi. megismeméséből indul fid —
nem azgnosítha.tó ,a tudományos n t gisme-
résen alapuló társadalmi kritikával, noha 
nem is helyezhető  vele szervbe, hisz a¢ 
objektív, tehát a fogalom teljesebb é гtel-
mében vett tudományos megismerés össze-
tevőj e. 

A társadalmi kritikát a kiilönféle t бrsa-
dalomtudomámyok is maglukba foglalják. 
Ezeknek .a tudоmány-ágazatoknak — épp-
úgy,  mint  az irodalom esetében az iхеdadrni 
kritika — van kisfikájuk: az illet ő  ágazat 
tudományos kmitiikátija. 

Iia a társadalomtudományok társadahns 
bírálatáról  van  szó, hangsúlyozni kell egy 
igazságbot: a tudományos megisаnегéstől 
nini választható el a valóság krltikája, 
mert az a meghsmeré ѕ  folyaxvatának nél-
ktilözhetetlen része. A Fiilozófiai f űzetek 
szerzőjének igen közkeletű  jellemzésére 
utalok, ad az objektív realitás megismeré 
sémik dialektikáját a követdiezöképpen fo-
galmazza meg: „az eleven szemlélett ől az 
absztrakt gondolkodáshoz és ett ől a gya-
lcoriathoz". 

Az utóbbi években ná u* a társadalmi 
dcrltúkának — a tudonnányos igényű  társa-
dalmi Кnilai бnаК  —, de a társadalom olyan 
természetű  ltifkáryának is, .amelyik az em-
beri іszёl5sLѕzаьadaбg, szabad vélemétiy-
nyilvándtásának kategániájába tartozóik —
mind nagyobb keletje van. A kritikának 
ilyen ko іїjukturális növekedése nemcsak 
demakratdzáládáswnk következménye, nem-
csak önigaтagatási rendszerünkön beliid, ,a 
közügyeket intéző  egyedek növekvő  szá-
mának és szenélyi integritásávak, útke-
rasésének !következm лénye. Ez egyben a 
megnyilvánult társadalm;i ellentétek és 
érdekösszeütközések követkеanm nye is, a 
politikai harc (különleges megnyilvánulása 
nádunk. A politikai harc viszont az ön-
ügazgatói: társadalmon Inneni viszony. A 
politikai harc mégiscsak harc a hatalo-
mért, olyan viszonyt jelent, airnelyben tár-
sadalmi osztály — társadalmi osztály felett 
dominál, ember ember felett uralkodik. 

Két-három évvel ezel őtt a társadalmi 
kritika máliunk Belgrád—Zágráb viszony-
latban értelmiségi divat volt. Ebb ől az 
idбѕzаkъбІi eml'ékeztetek E. Kardedj egy 
érdekes megállapítására (E. K.: Bele бke o 
masoj društvenoj krlitilcd, Keltura, Bgd. 
1966, 7.  old.,  cirill) amellyel egyetérthc•. 
tönk vagy nem, de mindenesetre érdemes 
figyelembe venni. A következő  megáhlapí-
tast tette a •s гzerző  (mifután előrebocsátotta  

hagy a „társadalmli kritika" alatt nem a 
„mindennapi . empirikus táгеadadml ikniti-
kát" érti, hanem a „tudományos kritikát, 
vagy henyesebben: a tudományos jelzőre 
igényt tartó kitikát") : 

„Társadalmi dгiikánk egyes művelői ki-
tartóan ismétlók, hagy ez előallott összе -
кülöabözés lényege abban van, hagy „a 
hivatalos politika Igyekszik beleavatkoz-
fi a tedio¢nánydkba, k цltúrába:, filozófiába. 
Éppen ellenkezője ,az igaz, tazdniillik nini „a 
hivatalos",:hannem egy meghatározott, m бs-
fajta poditilсa már „bele  is  avatkozott" tár-
sadalmi kуdtikáіik, „tedományunk" és filti-
záfdáayk egy régizébe és megkísérld azt sa- 
jat fegyveréül felhas®nálaíi Ez tulajdon-
képpen a :kofliktus forrása." 

Ha máin most elfogadjuk, hagy társadal-
mi kгíitikánkiban ténylegesen létezik egy 
olyan helyzet, amely ikonflíiktusokhoz vezet 
a tarsadain' fejlődés valóban peogresszív 
megoldásaival, és ez a kritika nemcsak a 
bürokratikus érzékenységgel találja ma-
gát szembe, úgy indokoltabbnak tűniik as 
a felsorolás és a kтitЕkával kapcsolatos 
megszorítás, amelyet Burány Nándor íгб -
sában olvassunk (Új Syxn. 43. sz. 8, old.). 

A kritika tárgyalásakor, szia+intem, nem-
csak azt kell figyelembe venni, hogy 5aii-
féle kritika van, hogy sokféle felkészült-
ségű  és szándékú lkritikus is, hanem szül_-
séges különlbséget tenni a társadakni kri-
tika esetében a tudományos igénnyel fel-
lépő  kritika és a mindennapi, empiatikas 
társadalmi kritika között. Az etóibbi szere- 
pe, jelentősége nem besülendő  le. Ezt a 
kr'iti гkát, ahogy B,un ny N. írja: „társadal-
mi életünk szerves részeként egyik fontos 
tényezőjéneik kellene felfognunk". 'Ezt a 
kritikát nemcsak az „aki tollat fog a ke-
zébe" (régente a tollfomgató, újabbaпi az 
írástudó a használatos megjelölés), hanem 
minden öntudatos, társadalmilag tevítkeny 
polgár, dolgozó mindennapi ténykedésében 
gyakorolja: összehasonlítja a meghirdetett 
napi szólamokat .a megvalósitásukkal, saját 
törekvéseit oselekvéеs vel a történtekről és 
történésékről saját tudása és érzelme sze-
rint véleményt mond, másokat a saját iga-
zánál igyekszik meggyőzni, vagy állás- 
pontja heiytállósáfgát ellen őrizrns, stb. 

A mindennapi társadalmi kritika szere-
pe, hatása nem egyszer nagyobb, iónt :a 
tudományos 'igénnyel jelentkező  tárnadal- 
mi bírálaté. Ez nem csupán azért van így, 
mert a¢ előbbi tömegesebb, és a minden-
napi társadalmi életben valósul meg, ha-
nem azért is, mert ennek a kit Шkának 
megvan a reális lehetősége, hogy a meg-
látásbál törekvésb ől ,tényhegesen ható tár-
sadalmat formáló politikai erővé váljon. 
Ebből ered, velemémyem szerint, az Ilyen 
bјгбiat nagy fеlelőssége,  mint  ahogyan az 
önigazgatás is nemcsak nagy szabadságot, 
de nagy felelősséget is jelent. 

Ezen a ponton a napi társadaki bírálat 
felelősségének tudatában óvni kell az író-
embert, nehogy felcserélje a józan ész lo-
gikája alapján vagy tudatlanuđ, a valóság 
tudományos igényű  megközelítését a¢ iro-
daliom és ad Irodalmi kritika társadalom-
bírálatának módszereivel. E módszerre jel-
lemző, hegy inegengedi, sőt megköveteli a 
valósá.g egyénis értelmezési szabadságát és 
az egyéni szepzibti tóson alapuló tárgyalá-
si módot. Ami fiaz iradálani :alkotásban he-
lyes vagy legalábbis elfogadható, az nem 
alkalmazható az objektív igényű  társadal-
mi kritika területén. A tézist vagy a kiln-
duló ódonónt bizonyítanunk kell, mert 
helytállós"agát nem igazolja az a körül-
mény, hogy magunk igaznak hisszük. Az 
a véleményeш, hogy a kiinduló álltások 
lelkiismeretes vizsgálata és a. tények tiszte-
lete megóvhatnak beeiniinket attól a Id- 
sértéstől, hogy bajeinkzoa megoidá еként 
hirdessük .a „türelmetlen, er ős vonalaikban 
dolgozó kritika ... minden relációban ha-
tó ... akár dorongoló kriitiika ..." szüksé-
gességét, vagy hogy itt és ma az drodadni 
kritikus etikájának meghatározó paramé-
terjét a jelenlegi szellemi szi гttwácnó eQleni 
harsban lássuk. Az íród szen:zilb`ilntás meg- 
engedi, .a tudomanyos itgényű  ilgaхságkuta-
iás már kevésbé, hogy atx anyagi texгelés- 
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ben meglevő  viszonyokat könnyedén lnter-
poláljuk és ¢hint igazat á;llák: „egy-
szó•ral a szelensí élet vezetiés t jórészt a 
két évtlzedі  kialakult kádexikanoepaión 
a0apuló méteg monapolltcáltэa, a sze]Jenii ja-
vakat pеdlg főleg a fiatal -a цkotóli terme- 
lök": 

szerintem sok аad 4gaza љ  (módszertana- 
lag, tartalmllag) Genold L. egzakt módsze-
re, amikor a krltikáról íx (ÍTj synvp. 43. 
sz. 9. 01d.) és kari iĐUsan vdszonyщul az ítéle- 
ebek és tények iránt. Ezért is jut megf ő  
és hiedelmeket szertefoszlató követkemte-
téseÍяre — nem  is  еl$ször Ha következte- 
tésed, megál1apításai, nem  is  terjesen meg-
győzőek, mégis iyan ázgalmasak, eredané-
nyei annyira varratlanok, hogy újabb knua- 
tálakra serkenti a vale egyet nem égtót, 
vagy legalbbla arra; hagy maga is újra 
levezesse azt a gondolatmenetet, amelyet 
Gerold 1. alvasája elé állit: 
Мiközben a ,támsadаКхm kritika fontos" 

ságát hanrgsйlyomzuk, noha megfeledkezünk 
aхгól, mennyire fontos sa snunkga a kaiti- 
ka kultúráltsága, azért, hogy demakrat іkus 
légkört, társadalmi viszonyokat teremt-
sünk. A I  goskddó parlagi 1 rvtikával nem 
is olyan aktkán hatást lehet e tinii, kidönt -
sen a hiányosan éгtesültek és a feldilete-
sen műveltek körében. 

Szeцeny as güвК  és igényeink mltt nem 
m dhatunik le a kritika kultúráltságáról, 
függetlenül attól, hogy лálaunk az olcsó ha-
tá~okгa Igen nagyok a csábításök, E sorok 
írójának példáért nem kell a szomszédság-
ba mennie; csak emlékeztetek az újvddréki 
вölcsészeti• Kar hangadó professzgrai és 
az őket .támogató kommunistái két év el őtti 
v táljának kudtúráltságáma —, melynek most 
az újvidékit egyetem pá rtért еКezlеtének 
delegátusa révén folytatása következett a 
nenm g megtartott szeribad ptбхtkоngresz-
szuson. 

A kritika kultúráltságát azért kell han-
goztatni, mert meg "kell teremteni azt a 
légkört, amelyben lehet ővé válik a knsebb-
ségben maradó, nemcsak az általánosan 
vagy többségében elfogadott kritika. Ezzel 
kapcsalatlban érdekes E. Karde і jnak a tá:-
saкrađnul !kritikával foglalkozó és nyár emlí-
tett munkájának egyik zárógoa іdolata (E. 
K., idézett mű , 185. ik L). A szeгиő  szüksé-
gesnek tartja, hogy a fejlett önlgazgatású 
táгsadaloaban a vélemények harcára és a 
társadalmi kritikára egyaránt jellemzőek 
legyenek az embereli mindennapi maga-
taa tósának szalbályai — ugyanis az embe-
rek egymással gyakran nem értenek egyet, 
mégis barátok maradnak. Noha kénytele-
nek vagyunk tшdorcnásпz1 venni azt, hogy 
társadaiвnd életünk nem mentes a poldtikad 
harctól, haladó társadalmid kndtikáak még- 
se mondhat le !ama igényéről, hogy kпiti- 
kőnk fele1'ős és rkultúгб lt színvonalú le- 
gyep, ugyanakkor ne hazudtolja meg ön-
тnagát, ne evezzen a konfomaizmus vizeixe. 

Dr. REHAK László 

kritika.  
аnћёІ  

a 
kritika 
mint 
cselek  
ués 

Vajda gábor 

Kritikusaink nagyobb rеszének az 
Symposion +körkérdésére adott válaszait 
már ismerem, s így kevésbé fenyeget az 
ismétlések, variálások veszélyének lehető= 
sége. Kritikusaink véleményének kriti= 
kőnk feladatairól, lehetőségeiről több- 
nyíre leíró, azonkívül bíráló, elmagasztaló 
jellege volt. Ez azt jelenti, hogy ha nincs 
is kritikánk, kultikusainknak vannak mű= 
bírálói igényed, melyek kielégítését első- 
sorban társadalmunk, másodsorban pedig 
kultúránk, és irodalmunk jelenlegi hely-
zete nehezíti meg. A kérdés: mi a módja 
és feltétele kritikánk kialakulásának? 

 

A •kritika — bár e kifejezés hallatára 
még ma is hajlamosak vagyunk egy iro- 
dalmi műfajra gondolni — +a széplгodal- 
mi kategóriáknál jóval szélesebb és össze-
tette+bb fogalom, a szépirodalom nem ké- 
pezi hatáskörének területét. A kritika már 
akkor геgszi letett, amikor az ember 
munkája produktumána pillantva azt pró-
bálta felmérni, hagy a termék eleget 
tud-e tenni rendeltetésének. A társada-
lomnak és alkatásalnak differenciálódási-
val párhuzamosan, a kritika is szükség-
szerűen megoszlott. S ahol minőséget 
akaamak ellenőrizni (ami elengedhetetlen 
feltétele a fejlődésnek), a kritikát sem le-
het megkerühni. A kritika legalább any-
nyira sokrétű, mint a tárgyak, jelenségek, 
s a kritika szempontjai is olyan sokolda-
lúak, mint a tárgyalt és jelenségеk értel-
mezési lehetőségei. 

A kritika folytonosságra és minősége a 
társadalmi és kultúrélet folytonosságától 
és minőlegétől fiigg. Ez azt jelenti, hogy 
az irodaalmi kritika minőségét a szépiro-
dakni alkotások színvonala is feltételezi. 
Ha egy bírálat szempontjai és koncepciói 
túl is mutatnak egy Irodalom egész sor 
silány alkotásán, e kritika még betélje-
siiletlen, ennélfogva új ¢ninőségéтől nem 
beszélhetünk, csakis annak tehet őségéről. 
Ez annyit jelent, hogy a kritika — a je-
len silány szépirodalmi alkotásaitól fi g-
getlenülő  — távolbamutató koncepciója 
még nem szavatolja (csók ígéri) ra min ő-
ségét. A kritika rangját ugyanis hatóereje 
és eredménye jelöli ki, mert a kritikai 
szempont nem azonos magának á krti-
kánák minőségével. 

A kritika ritkán előzte meg az alkotást, 
illetve az Irodalmi mozgalmat (az izmu-
sok tételes megfogalmazásának már vol-
tak szépirodalmi előzményei), s inkább 
csak másodlagos termék. A szépirodalmi 
vonatkozású kritika —első  pillántásra tű-
niik így — az igényes olvasó álláspontjá-
nak magasszintű  képviselője. A kгitіka 
közvetlenül nem teremthet sem irodal-
mat, sem jelenséget, de az irodalomra és 
a jelenségekre való visszahatása vitatha-
tatlan. (Számunkra az a legfontosabb, 
hogy e visszahatás minden lehetőségét 
minél jobban ,kihasználjuk.) 

Ha azonban a kritika szempontjai szük-
ségszerűen eltávolodnak az illető  társa-
dalom és kultúra valóságától és normái- 
tól, akkor csak úgy tudja megvalósítani 
önmagát, ha — legalább ideiglenesen — 
megváltoztatja módszereit és a dialektika 
értelmében vdövel spontánul bekövetkez ő  
visszahatás kivárása helyett a cselekvés 
konkrétabb, erőszakosabb formáját vá-
lasztja. 

 

Az irodalmi esszé megírásához irodalmi 
jelenség is szükséges: A selejtművek hi-
báinak feltárásához többnyire a recenzió 
és .az impresszionista kritika „bunkó"-
módszere és Bormája is megfelel. sulhóf-
regényeken nem nevelkedhet fel kritikus 
nemzedék, hiszen a különben feltétlenül 
szükséges elmarasztalások bunkója szűk- 
légszerűen távol áll az esszétől. De a jö-
vőre gondolva az ilyen tisztogató jellegű  
állásfoglalások megfelel ő  körülményeket 
teremthetnek egy vitálisabb irodalom és 
egy ezzel egyenértékű  kritika kifejlődésé-
nek. Vajdasági kritikus-egyéniségekről Vi-
szont majd csak akkor beszélhetünk, ha 
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már íróegyéniségedхk is lesznek, mert a 
középszerűnél is alacsonyabb Irodalom, a 
kritikus kezét is megköti. 

Úgy vélem tehát, hogy szépdrodalrni 
kriti'kamk méricskélő , recenzáló jegyegén 
pillanatnyilag csak úgy segíthetünk, ha e 
farmában kifejlesztünk agy csíráiban 
már eddig is létez ő  aktivista bíráló ma-
gatartást, mely egészségesebb irodalmi és 
kultúrviszonyok klalakitását vállalná. Ha 
elsősorban kultorviszonyainkban követ-
kezne be jelentős minőségi változás, ak-
kor a kritika cselekvést vállaló szerepe is 
szükségszerűen átalakulhatna. Ha a kri-
tika a mai körülmények között hatékony 
akar lenni, ii kell mondanid a stilizálás-
ról; szépirodalrni igényekre nem tarthat 
száanot, mert olyan magatartást és olyan 
tartalmakat kell kifejeznie, melyek mr 
eleve megfosztják megszokott ismérveit ől. 
A kritikának tehát bizonyos értelemben 
(formailag) „vissza kell fejl ődnie", hogy 
az esztétikum ne halványítsa az etikumot, 
azaz kultúránk kri,üikájától ne kérjük 
szamon azokat a jegyeket, melyeket egy 
széniтadalmi témájú és igényű  bíгálat 
nem mellőzhеt. 

A symposion-mozgalom részben téve-
dett, amiskor túl korán csak az alkotást, 
illetve az alkotásban megnyilvánuló kri.-
tikát választatta, s a kritikával mint 
konkrét cselekvéssel csak néhány embere 
kezdett foglalkozni. Igaz, hogy végsőso-
ron a symposionnak még a :költészete is 
kritika, de csak azok szamása, akik na-
gyobb intellektuál іs megerőltetés nélkül 
hozzáférhetn.ek mondanivalójához. A szé-
lesebb olvasóközönség száma гa azonban 
nem jelent többet közönséges provokáció- 
nál. A mozgalom csak alakulásakor elé-
gedhetett meg ilyen hutásakkal, pusztán 
a megbotránkoztatás ma már nem lehet 
számina célravezet ő. Korai és sajnálato-
san árva az a költészet, mely csak önma-
ga számára költésžet, mert kisugárzó ere-
je — a közönség számara érzékelhetetlen 
lévén — elvész a holt, értetlen közegben. 
Somsa ahhoz a kritikához hasonlít, mely-
nek csak szempontjai vannak, . de ered-
mйnyei .nincsenek. Ha tehát Tolnai Ottó 
költészete csak a vajdasági irodalom fia-
talabb művelői és a magyarországi olvasó-
közönség egy része számá пa költészet, ak-
kor nem lehet .a mi kultúréletünk és ii-o-
daknunk bírálata, hiszen a kritika értéke 
— mint már mondtuk — hatásfokatól és 
eredményétől függ. Enélkül csak hangta-
lan tátogás. Nem felesleges e kritikai 
költészet, csak kevés: nem áll mögötte 
kritikai mozgalom, mely élesebb megvilá-
gításba helyezné. Fennáll a lehet őség, 
hogy e költészet idővel, amikor már töb-
bek számára ds hozzáférhető  lenne, leg-
jelentősebb értékeiből veszít, aktuatasa 
homályosodik és kritikai éle eltompul. 

A kritika bíráló voltának •nemcsak az a 
feltétele, hogy .a mű  (vagy .a jelenség) al-
kotója (vagy okozója) segít ő  célzatú ér-
telmiségi állásfoglalésnak, ne pedig sze-
mélye ellen i гányuló provokatív támadas-
nak minősítse, hanem az is, hogy monda-
ni.valójа  a hozzáállások és .tagadások szín-
terén valósuljon meg. Ha ezt — önhibá-
ján kívül — nem sikerül elérnie, legyen 
bármennyire is konstruktív szándékú, 
nem jelent többet egy halk megjegyzés-
nél. A kritika szerepe és lényege nem 
merülhet ki a személyes állásfoglalás 
hang•oztátásában. Bár többnyire személyes 
indítékú, mégis közönségi igényű  kell le-
gyen. Kritikánk eddigi modszereivel nem 
valósíthatta meg célkitűzéseik. Ezért je-
lenleg a feltételeket kell el őkészítenie, 
hogy :később közösségi jegyegű  lehessen, s 
hogy a kritikus — mű  (jelenség) egymás-
sal szembenálló két pontja helyett, a kri-
tika — mű  (jelenség) — közvélemény há-
rom pontjának megfelel ő  viszonya alakul-
hassam ki. 

A művészeten kívüli kritikása van te-
hát legnagyobb szükségűnk, melynek 
azonban — paradox módon — mégiscsak 
a legtöbb köze van a művészethez. Miért? 
Mert a művészet kialakulásának optimá-
lis feltételeit készítené el ő. Két fő  felada- 

ta lenne: előszö.r is a nonkonformista al-
kotások zökken őmentes megjelenésének 
körülményeit vívná ki; másodsorban pe-
dig toborzó, nevelő-ellenőrző  feladatot 
vállalna magára. 

3. 

Kritikánk lehetőségei bizonyos értelem-
ben ideálisak. Egyes országokban dogma-
tikus irányelvek korlátozzak a kritika ha-
táskörét és feladatait, alulról mégis ter-
mészetes reakciók alakulnak ki, melyek 
köré természetszerűleg szélesebb értelmi-
ségi tömegek  is  csatlakozhatnak. Nálunk 
is létezik reakció, mely az általános 
irányelvek haladó volta miatt korlátlan-
ságuk ellen fordul. A kritikai cselekvést 
sürgető altalános irányelvek kétféle el-
lenállásba ütköznek: a már említett kul-
túrbürakmáciába, amely ügyes torreádor 
módjára kerüli a kritikával való nyílt, 
becsúletes összecsapást. A másik ellenál-
last a már kevésbé taktizáló s inkább tét-
lenül ellenálló értelmiségi réteg nyújtja, 
mely sekélyes hagyományába megmere-
vedve nem tudja és nem is akarja tudo-
másul venni, hogy elsősorban a XX. szá-
zađban, másodsorban pedig szocialista tár-
sadalomban él, s hogy .kultúrája — ha 
egyáltalán annak nevezhet ő  — a legkét-
ségbeejtőbb :anakronizmus. Az utóbbi szá-
máпa a kritika fogalma is ismeretlen. E 
réteget azonban nemcsak az idősebb nem-
zedék képviseli. Az utánpótlásról elemi 
iskoláink, szakvskolálnk, sőt még gimná-
ziumaink isgondoskodnak. 

Igaza van Végel Lászlónak, aki úgy vé-
li, hogy kritikánk harcának sikeressége 
nagy mértekben függ a még nem konszo-
lidálódott fiatalok bekapcsolódásától. E 
fiatalok azonban, sajnos, nemcsak társa-
dálmi értelemben szervezetlenek, hanem 
a legalapvetőbb kultúra szempontjából is. 
A közepes affinitással rendelkez őket már 
nem lehet felkaroirsi, hiszen az iskola el-
idegenítette őket a kritikától, attól az  

elvtől, hogy társadalmunkban nem enge-
delmeskedni, hanem cselekedni kell. Ezért 
a .kritikának még mélyebbre keh eresz-
kednie. Vállalnd.a kell a nevelés és többek 
között az irodalomtanítás módszereinek 
minőségi vizsgálatát is. Ismeretes, hogy 
elemi iskoláink túlnyomó részében még 
mindig elrettentő  színvonalon folyik a 
magyar nyelv és irodalom tanítása. Kö-
zépiSkolásaiвk viszont a Mario és a va-
rázslóról csak annyit tudnak, hogy Ma-
rio a varázsló személyében a fiasizmush 
semmisítette meg. Ha a tanulók a klasszi-
kus irodalmi értékeket csak er ősen leegy-
szerűsített formában ismerik meg, már 
eleve megnehezítd számukra a mai Iro-
dalom megközelítését. Az autodidakta 
megoldást, amelyet egyébként minden ér-
telmiséginek vallatnia kell, csak azok ér-
vényesíthetik, akik némi irodalmi alap-
műveltséggel rendelkeznek. Az utóbbi 
hianyá.t természetesen csak a legkirta гtób-
bak küszöbölhetik ki, és a kritika, sajnos, 
egyenlőre csak rájuk számíthat. A pél-
daként említett tanügyi problémák ter-
mészetesen bonyolultak, mivel az objektív 
akadályok (pl. kevés óraszám) jelent ősen 
megnehezítik az oktatás színvonalának 
emelését. A kritika azonban felhívhatja a 
figyelmet e kérdésekre és ezzel sürgethet-
né megoldásukat. 

Az irodalomtanítás problémája csak 
egy szerves egység a még megoldatlan 
kérdések özönében. A lényeg az, hogy 
kritikánknak .a cselekvést kell vállalnia, 
azt a magatartást kell rendszeresítenie és 
kiszélesítenie, melyet eddig főleg Bosnyák 
István, Gerold László és Végel László kri-
tikáiban és publicisztikájában találhat-
tunk meg. Az előbbiek magános bírálatai 
eddig úgyszólván csak a pletyka számára 
jelentettek eseményt. Törekvésük csak 
ajkkor járhat eredménnyel, ha céltudatos 
mozgalommá szélesedik. 

VAJDA Gábor 
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NYITÁNY 
a három hárs lépcsője 
a magány küszöbe 
az álom homálya 
az út lombja 

...távol merengő  fények 
természetek küszöbe 
s ébred most a homály 
erre tart a tompa hangok küszöbe 
Meghalni indult éppen a bágyadt nyári zsongás, 
mikor a madár , megkerülve a főidet , ismertlen 

irányba 
távozott. 

Zokogni kezdtem, 
ma eljön értünk a hold, 
a zongorák is csak sírnak: 
nincs aki levenné a gyerekek sárkányait. 

MI ELLEN 
Mi ellen küzdjek mit legyőzhetek, 
s ha legyőztem örülhetek. 
Az öröm-virágcsokrokat 
a tó vizébe dobtam, 
rácsot leheltek rájuk 
a hárfa-hold ezüst húrjai. 

Meghalni indult éppen 
a bágyadt nyári zsongás. A fáraók piramis-vermeibe be-
ömlő  homoksugarak és a hullámtaraj rovátkák halkan le-
pörögtek rólam. Kialvó fények polip-csápjai véreztek. 
Hatalmas orgonát cipeltem 
egy jéghegyre; tele akartam dörömbölni a világot Bach 
akkordokkal. A Zokogók Városának utcáin azonban még csak 
jobban sírtak. A Nevetők Városának utcáin haћotázó tö- 
meg kísért. 
Estére egy tóhoz értem. A piros virágú rét ódon fái k ő -
közül két fehér ruhás kislány t űnt elő . 

Két kicsi lány 
hold-ezüst pázsiton 
egy lepkét kergettek, 
észre sem vettek. 

Elmosolyodtam. Amikor ezt a tó vizében megláttam, arco-
mat gyorsan visszaigazítottam. De már kés ő  volt. 
Arcomról a könnyek 

mint 
megdőlt 
fákat 
eljegyző  
őszi esőcseppek peregtek.  

EGY BORZAS MADАR 
Egy borzas madár röpködött vidáman a leveg őben. Tár-
saival elsuhantak ódon fák alatt, felszántották a 
hűs, nagy tengerek vizét. 
A szellőre ültek, s az éppen felkúszó szivárványig vi-
tették magukat . S ekkor valaki feléjük lőtt. Rémülten 
keringtek, sebes szárnyaikkal leverték a csillagokat, 
csőrük a napba fúródott. 
Az éjjel visszajött a borzas madár. 
Utoljára. 
Szomorúan lezárta fiai meleg, 

teremtő, 
átható 
szemeit, 

majd megkerülve a földet 
ismeretlen irányba tá 

vi  
zott. 

VÁRTAM 
Vártam. 
Kik szerettek, csak sírtak — a lányok. 
Almukban kérdezték szén-e a ruhájuk. 
Némán szorítottam kis kezeiket , némán figyeltem égő  sze-
meiket. 
Vártam. 
Az egyik nap !kiapadtak a patakok. Megperzselt gyümölesök 
hullottak bíbor-homokba. S akkor jöttél te. Lépteid nyo- 
mán mélyen kéklő  tavak fakadtak. 

...lépteid hallom 
hűs 
ajkad 
vezet 

az árnyas fák alá. 
Szőkén ör ő  ha 

vényi jadba tettél. Forró nyári fasorok 
rubin- 
virágai között 

bolyong- 
tunk. 

A rőzse nászához melódia-ösvények vezettek. 
A Pagodák kinyíltak, s a csillámló feny ő-freskók zuzma- 
rás keretében térdre hullottam. Zokogni 

kezdtem. 
Te is sírtál. 

Könnycseppedben rejtőzve a napsugarak boldog melegében las-
san felfelé keringtem. 
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Deim Pá1: 7-7,30-IG (Tempera) 

SZÓLAUANAK MEG 
Szólaljanak meg a hegedűk, az orgonák 
a mandarinok völgyében, 
uraim, 

ma megkezdjük a táncot, 
uraim, 

ma mindenki oltsa el a lámpákat, 
ma eljön értünk a hold. 

Vessük le most már az 
emlékből 
álomból 
szivárvány-fonálból 
homlokunk redő iből font fátyolt! 

S oh, ti nők, 
lépjetek ki a Nagy Folyó orchidea-habjaiból, 
s legyen hajatok zöld, 
mint vihar után a liheg ő  őserdő ; 
szemetek ég ő  kék, 
mint a déli órák tengere a porcelán sziklák k őzött; 
arcotok barna, 
mint gyermekkorunk rézb őrű  indiánjaié; 
s ajkatok — két rózsaszín dísz, 
mely az éjben is csillog és mindig hív. 

S midőn a hegytetőn az orgonák megszólalnak, fürödjetek meg 
virágpor-harmatban. Akkorra már a nap is kibújik sziklái kö-
zül, s eljön a szirom-talpú kis tündérke, aki ollócskájával meg-
vág titeket, csöpp-csöpp véreteket egy tálacskába gy űjti, s fel-
repül vele a tündérkirályhoz, 

mert ma eljön értünk a hold. 
Ma talán benépesülnek a nyugágyas 
nagy, zöld kertek, 
s előkerülnek az eltévedt dallamok. 
Fekddjünk ki a strandokra, 
azután meg ugorjunk egyet a felh őkbe, 
hisz, barátaim, ma eljön értünk a hold! 
Döntsük le a szobrokat, a lexikonokat 

(...zár 	szerelem ... sir . . 
.. könny .....avar.erkölcs ... 
	vihar 	 
	kavargás 	... 
	 ritmus 	) 

égessük el a sivatagok bíbor-melegében! 
A hegyek felöltöztek, 
a fák térden állnak, 
barátaim. álljunk körbe, 
ma eljön értünk a hold, 
barátaim, imádkozzunk! 

Uraim, ma kitárulnak a paloták fényes termei, a hatlovas 
hinták már készen állnak, 
az utcákon szól a zene: 
ma eljön érttink a hold. 

Ő, jöjj el hold, legyen ez a Ti  országod, 
jöjj ei, nehogy leszáguldjunk pályánkról, 
jöjj el... 

Barátaim, ma biztosan eljön érti'rnk 
A HOLD.  

GOND OLATIM 
gondolatim elmerengnek 
ki vagyok én kinek kellek 
a zongorák is csak sírnak 
húrjaikon eső -illat 

oly fáradt oly hideg vagyok 

dísz-csillárok alatt járok 
itatnak az örömlányok 
én meg csak azt mondom mindig 
most már elég most már elég 

oly fáradt oly hideg vagyok 

arcom egy nagy márványtábla 
sok fortissimo-barázda 
minden vonás egy nagy hibám 
nem élek ínár soká nem ám 

oly fáradt oly hideg vagyok 

AKI ÖL 

Aki öl. az  két halált érdemel. 
S aki a háborút rendezi? 

A rózsákról eltűntek a bódító illatok, 
a mezők virágait az éjjel valaki feketére festette, 

nincs aki learatná a dombok hátáról a meleg napsugárt; 
csak a nggy,fekete tornyok harangjai zúgnak. 

Eltűnt már aszó az ajkakról, 
a testeket az éjjel valaki kosarába szedte, 

nincs ki koszorúkat rakna a halottak fölé; 
csak a nagy, fekete tornyok harangjai zúgnak, 

Nincs aki levenné a magas fákról 	a 
gyerekek 
sárkányait. 

Az énekkar tagjai szétfutottak az erd őben, s végre mindenki 
magának kezdett el énekelni. Az ajkakból kicsorduló vér-sze-
relem dalokat e lengő  fűszálak halkan tovább csókolták. 

5 egyszerre 
méregzöld kagylóiból dörömböl az ég. 

Hej! Hej! 
Kongó fejeket lenget a szél, 

Hej! Hej! 
Na mi ez? Na ez kell? 

Hej! Hej! 
Évezredek borzadnak pirosra. 
Kottapapír repül — de mindegy! 
Hangok keverednek — de így van jól! 
Öbhtsiik csak magunkat 

EMLÉK-DISSZONANCIАVAL. 
A karmesteri 
pálcából 
talán 
így 

nem 
lesz AGYÚGOLY 0000000 

Hej! Ejh! Jeh! 

Nincs aki levenné a gyerekek sárkányait. 
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holti marfa 

A 
JAPÁN 
IRODALOMROL- 
EGY  NOBEL 
DÍJ 
APROPŐJÁBŐL 

Valaki azt írta Kavabata Jaszunairói, 
az irodalmi Nobel-díj új, japán birtoko-
sáról, hagy legnagyob'b érdeme a statikus 
szépségek festése. 

Vaiaban: Japán a statikus szépségek 
hazája. Egy időben — a Meidzsi-kezd ő  
1868-ig — arra is volt kárhoztartva. Ké-
sőbb már a kapita:zálódás nehéz való-
ságaban megfáradt külföld akart elszök-
ni statikus szépségeinek világába; gon-
doljunk akár Puccinire, akár a japán 
tankokat és haikukat költeményeikben 
szorgalmasan málosó európai kortársak-
ra. 

A japán irodalomnak — ha szabad az 
írásművek összeségét egy gyűjtőnév alá 
fognunk — ilyen óriási késleltető  aka-
dállyal kellett megküzdenie, hogy eljus-
son saját feladatáig — a nemzeti prob-
lémák boncolásán keresztül a nemzeti 
eszmélés á Іlapotáig. 

Teгmészetesen, .a  nemzeti eszmélés fo-
lyamatát ki-ki a maga módján értelmez-
te és támogatta, hiszen még ma is, ahány 
íтбról, annyi iskoláról beszélhetünk; nem 
is szólva azokmól az iskolákról, melyeket 
a háború hozott létre: az avant-guerre és 
az apгés-guerre iskolákro1. 

De ha lehet valamelyest rendszerezni 
a modern japán irodalmat — az aprés-
guerre irodalmát — napjainkig, két f ő  
áramlat jelenlétét fedezhetjük fel. Iskn-
lákkal, vagy csak távoli követ őkkеl 
együtt. 

Az egyik — nagyobb —áramlat tipikus 
képviselője Kavabata Jaszunari, aki a há-
ború előtt az avautgarde nagy !skolájá-
nak, az Új Érzelmek elnevezésű  cso-
portnak egyik élEtrehívója volt. Ma már, 
szakítva minden újító szándékkal, való-
sággal eljegyezte magát azzal a stílus-
irányzattal, amely éppen a nemzeti esz-
mélés folyamatát késleltette . annak ide-
jén. Az öncélú, stagnáns szemlél ődés iro-
dalmát jelenti: a statikus esztétikum, a 
hajdani udvari költészet és irodalom to- 
vább hordozója. 

A másik áramlat szinte egyetlen kép- 

viselője az ötvennégy éves Fukazava Hi-
csiró, rokonszenvezđk és csodalók, de még 
inkábib ellenségek és irigyek gyűrűjétől 
övezve. 

Fukazava a nemzeti öntudatnak és va-
lóságnak olyan mélysége гbe ás le mink 
előtte бs talán utána is sokáig — senki. 
Oeuvrejéből éppen az hiányzik, ami a 
többiek életművét speciálisan japánná te-
szi, európai fülnek oly egzotikussá: ezért 
is egyetemes, világirodalmi értékű . đ  
meg tudta különböztetni, valósággal mar-
xista módszerekkel — holott fél-anar-
chista múltja ezt logikusan kizárhatná —
azokat az értékeit a japán irodalmiak, 
melyek valóban maradandók és arra hi-
vatottak, hogy az emberiség közös kul-
túrkincsévé .váljanak, Ezeket az értékeket 
megkülönböztette azaktál a talmi ra-
gyogású motívumoktól, melyek tengernyi 
más írásmű  bázisát adják: éppen a stag-
náns szépségek, a hajdan divatos legye-
ző-paraván víznyomatos és párakönnyű  
rajzai. 

Hallatlan ьѓ.tогѕбg kellett ehhez! Míg a 
többiek, a Fukazava oldalán állók, leg-
feljebb az európai stílusirányzatok hang-
vételével mertek szakítani a régivel, ad-
dig F>kazava a saját hangján egyetlen 
támasztékul és forrásul a nébköltészet 
Japánban is kimeríthetetlen tárházát vá-
lasztja. Számolt azzal is„ hogy esetleg 
olyan színek is kerülnek palettájára, me-
lyet a 1egies szépségeken n őtt lelkek vul-
gárisnak neveznek (1. A Sominok hős 
cselekedetei, Modern Japán Elbeszélők, 
Európa 1967.). Különös, hogy err ől a je-
lenségről Marx is tudott: mint meglev ő  
jelenséget, „ázsiai barbariznnusnak" ne-
vezte. 

Fukazava tudatosan vállalta ezt a „má-
sodik áramlatot". Hagy ez miből derül 
ki, még a ketrészes Fuefuki kisregények-
nél is világosabban? A Nyári álmom tör-
téneté-bői. Minél többször olvassuk a no-
vellát, annál biztosabb a meggyőződé-
sünk: ez a novella csakis azért íródott, 
hogy végleg leszámoljon az öncélú szép- 

ségek irodalmával, kö1•tészetével; mikor 
egy-egy szilvavirág házam-, öt- vagy hét-
soros „örök értékeket" terrnelketett ki 
öтuт iagábál, különösképpen, ha az gjo-
szei... 

Mijosi hegyén 
leng a csidori Hága, 
zúg a hegyi szél, 
ó; hogy inog a fája, 
törzse, lombkoronája! .. . 

Végighallgattam a verset, amelyet az-
tán kommentált megfejt ője, bár nem kér-
tem rá. Sze тinte a „Zúg a hegyi szél"-ig 
tart a szakasz bevezetése, az „inog" kife-
jezés az ország nyugtalanságára vonatko-
zik; a vers jelentése tehát az, hogy viha-
ros időket élünk. 

Vagy: ... Az udvaronc olvasta: 

Tarajos hullám 
rázza a sirályhadat, 
küszködő  bárkát 
hány, dobál ide-oda; 
révész köntöse nedves. 

. a „Tarajos"-tól a „révész"-ig tart a 
vers bevezet ő  része, a „nedves köntös" al-
kotja tehát magát a verset. 

— De — aggályoskodtam — mi értelme 
az egésznek, ha még azt sem tudjuk ;  ho-
gyan lett nedves az a köntös?! 

— Éppen ez az, ami a költői tehetsé-
get jelzi: a vers nem mond ki mindent, 
hanem csak távolról sejteti (sic!) a lé-
nyeget ... De ha nagyon akarja, azt is 
mondhatjuk, hogy könny áztatta el a ré-
vész köntösét, végeredményben tehát ar- 
ról lenne szó, hogy szomorú id őket élünk. 

És ez volt a hagyományos, fart pour 
fart költészet halálos ítélete. Az ítéletet 
Fukazava mondta ki ezzel a ,novellájával, 
De még ennyivel sem elégedett meg: 

... Fehér pillangö 
nyíló tavaszi réten 
táncol, cikázó 
szárnya vidáman csapdos: 
nem ismer öregedést. 
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Bencze Tibor: 
A SZKOPJEI FÖLDRENGÉS ALDOZATAINAK EMLÉKMŰVE 

(Makéta) 

Bencze Tibor: A KRAGUJEVACI CIPOTISZTITŐK EMLÉKMŰVE 
(Makéta) 

Vörđs virágok 
illlatoznak, akár az 
őszi csillagok, 
egyetlen nap festett, 
színpompás tarka lombok. 

— Itt a két vers ellentétes hangulatára 
kell felfigyelnünk — mondta az udva-
ronc. — Az egyžkben a tavaszi mező, a 
másikban az őszž éjszaka az uralkodó 
hangulat; míg az els ő  vers kék szín ű, a 
másik már csupa ezüstös ragyogó . Mžrn-
denütt megvan a kontraszt: a trónörökös 
a nyíló, virágos rétről, felesége pedig ne-
héz illatú vörös virágokról énekel. 

— A két vers tehát azt példázza — ez 
már _ a szattiraíró közbeszólása hogy a 
férj egész életében veszekszik a feleségé-
vel, szóval egymás ellenségei. Ha egyikük 
így, másikuk feltétlenül úgy nyilatkozik, 
„csak azért is". Amikor aztán a sírba ke-
rülnek .. . 

— Nem. Jelen esetben ez már túlma-
gyarázása a versnek — jelentette ki az 
udvaronc. —Élveznünk kell, hogy milyen 
könnyedén kezelték a lágy színeket .. . 

Bár a Nyári álmom története tulajdon-
képpen politikai hitvallásnak írodott —
ha az emberit a politika іtól külön lehet 
választani Fukazava ezt az alkalmat 
használta fel, hogy válaszoljon a „másik 
áramlatnak" is. A méreg ellenszere a mé-
reg! 

Earriberi és világnézeti alapállás!a talon 
még ennél is tnsztább tükre az el őször 
kisregénynek szánt Hömpölyg ő  Fuefuki 
és annak folytatasa, a Kósuž bölcs ődal. 

Méltatói szívesen emlegetik Fukazava 
morbditását. Ha élet és halál nagy kér-
dései vetődnek fel közvetlen formában, 
senki sem mulasztja el, valami módon 
kapcsolatba hozni azt Fukazavával. Pe-
dig milyen távol áll szándékától a tárna 
morbiditársra leszűkített .boncolása! 

Azsia, szellemétől függetlenül, vallási és 
történelmi múltjánál fogva, kénytelen  

volt a halál •tényével nem csak megbé-
kélni, de kompromisszumot is kötni. 
Ázsiában — ez paradoxon — a dur désir 
de darer: éppen maga a halál. A halál 
értelmetlensegét, az élet szépségét vallot-
ta ezzel szemben Fukazava; mondanva-
ló-ja legalkalmasabb kifejezésére Fuefuki-
eposzát a japán középkarba helyezte. Az 
elmúlt évtizedek emberpusztításához ha-
sonló tömeges emberirtás csak a közép-
korban fordult elő  — Japánban a min-
dennapinak számíté harakirin kívül, 
mely eredeti jelentése szerint kiváltság 

a feudális harcok idején. Valóságas 
antimilitarista agitáció az elamerikanizá-
lódott Japánban. 

Íme, apa és fia párbeszédéb ől: 

— Arról beszélsz, aki 	egymaga 
bánt el az ellenség vezérével? — ragyogott 
Szózó szeme. 

— No, és mit ért vele? Vele is elbán-
tak, vagy nem? Ha öl, ha nem öl az em-
ber, a háborúban mindenképpen elesik.... 
— És tehetetlen szomorúság öntötte el. 

Az apa és az anya vбtájából, a harcba 
in.duló fiú miatt: 

— És ha hírnevet akar szerezni a 
családnak? Igaz, ha biztatjuk, annyi, 
mintha magunk küldenénk a halálba. De 
ha itt marad? — Napszámos lesz holta 
napjáig. 

Ismét apa és fia: 

— Hát nem te mondtad a múltkor, 
hogy csak .a  háború után derül ki, hogy 
élve marad-e az ember? 

És az egykor szelíd, de a vak öldöklés, 
szellemétől már mételyezett fiú az any-
jával, mikor földesúгбéгt indul a harcba. 
azért az emberért, aki miatt családjuk 
harmadik nemzedéke fog kipusztulni: 

Kedzve őseinktől, hálásaknak 
kell lennünk az uraságnak, hiszen min-
den jó csak t ő le származott, s ezt tudjuk 
mi is, de nemcsak a háza népe, hanem 
minden alattvalója .. . 

Ez már fanatizmus. Még egy lépés: a 
fasizmus. A militarizmus. Nála szebben 
kevesen vallottak az értelmes élet sze-
retete mellett. 

És mi több megsértette a nemzeti ön-
érzetet is. Míg a Hömpölyg ő  Fuefukž bár-
milyen előjellel, de elvont célokért, mé-
gis harcolni tudó japánnak állít manu-
mentális síremléket, addig a folytatás az 
ipari fejlődés ezer mocskával ;szenyezett 
japánt állítja elénk olyan közelségbe, 
hogy szinte Ináir tapinthatjuk is: szerz ő-
déssel Amerikába megy dolgozni; amikor 
eljön asz :ideje, spekulál és feketézik, ha-
zudik vagy hallgat. A hallgatás is ha-
zugság, 

Kavabata hősei pszichopaták. Terápi-
ájuk nincs. B.uzgón áldoznak a teaszer-
tartás misztifikált szokásának; id őnként 
letörik egy-egy Sina-kemencéb ől kikerült 
teásedény füle. Isebána. Virágszertartás. 
Fonnyadó asszonyok, szerelmi rohamra 
induló vénlány : váratlan családi há-
rom-, vagy mégy-, vagy sokszög. De nem 
százhúsz esztend ővel ezelőtt, hanem nap-
jainkban. Köldöknéz ő  keleti bölcsesség. 

Természetesen: igazságtalansag lenne 
dialektikabál vizsgáztatni 'bárkit is, aki 
nem maga ielentkezik arra. Fukazava 
minden írásával tanúságot tesz arról, 
hogy tudatásban van mesterségével járó 
felelősségének, az írástudók felel ősségé- 

nek. 
Lehetséges, hogy. az  irodalmi Nobel-dí-

jat meggondolások alapján osztják. Le-
hetséges, hogy egyébb keleti irodalmak 
ma — valami íratlan etika alapján — ta-
buk. Japán irodalma nem az. 

Kavabata Jaszunari, a japán Pen Club 
elnöke, .a Francia Kultúráért •kit űntetés 
birtokosa, a Művészetek Akadémiájanak 
tagja megkapta az irodalmi Nobel-díjat, 
a Nobel-díj bizottság döntése alapján. 

HOLTI Mária 
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Forgatom ezt a vidéki magánkiadások-
ra emlékeztető, igénytelen kinézésű  kis 
kötetet - az ilyenek mostanában elárasz-
tották a. jugoszláv könyvpiacot —, azon-
ban a külső  csal, a belső  címlapon ko-
moly kiadó jelzi ezt a 38 verset tartal-
mazó és már díjazott verseskötetet, mely_ 
ről a következőkben lesz szó. 

A kötetcím — Zimomóra 	minden 
kétséget kizár: a kor telét sugallja. Az 
olyan korban pedig, amikor hideg van, 
és a költők fázékony lélekkel ;  °járnak a 
világban, ,;megkékültujjakkal és tehetet- 
lenül", költészetük nem lehet a kincstá-
ri optimizmus példatára. Egészen másról 
van 'itt szó. A világról alkotott benyomá-
sok éppenséggel a valóság ellenállapotát 
tételezi;k fel, mintegy a kor ellen szólnak. 
Fás lehet-e a kor ellen szólni sokszor 
másképpen, mü,nt mindent kibeszélve, az 
adott йјјlароt fonákját hangsúlyozva? 

A költő, banálisan szólva, nem érzi jól 
magát, hiányerzete van és hogyan is le-
hetne másként megfogalmazni a kiáltást 
a kor ellen, mint ''kirobbanó, spontán ké= 
pekkel, keresetlen szavakkal, a pillanat 
diktálta, ám a .tényekből következő  
sokszor durva — vonzatokkal. Hangsze-
rének dúr skáláján recseg a költ ő, ostor-
csapásokat mér a betokosodott „vérsze-
gény, lom'bhulitó" korra, ahol „minden-
kit vigyen el az ördög, aki egész életé-
ben még egy hangyát sem mert eltapos-
ni". 

Mindebből sejtheti gaz olvasó, hogy ez 
a körülírás a nálunk költ ői іrámyként el-
fogadott „esztrád költ нв7et" egyik val-
faját jelenti. Rajko Petrov Nogo verses-
kötete azonban korántsem csak ilyen, el ő-
adásra egyébként kiválóan alkalmas — jó 
adag patoszt sem nélkülöz ő  —versekből 
áll. 

Ha •kommentárom els ő  részében Rajko 
Petrov Nogo verseinek ezt a vonulatát 
dúr skálán való recsegésnek neveztem, 
akkor a másik, a könyv tetemesebb ré-
sze inkább a moll skálát követi. Persze, 
az elóbb említett kényezők itt is ugyan-
azok; csak ezeken a verseken már érző-
dik a költői alakítás munkája is, a spon-
tán beszédet itt már nem mindig az in-
dulat;  hanem sokszor inkább az ihlet be-
folyásolja. Ezek a .versek — ha lehet az 
ihletnek, mint alakító versindító momen-
tumnak fontosabb szerepet tulajdonítani, 
akkor egy mélyebb élményrétegb ől, vagy 
egy elégikusabb ,alkati sajatságanyagból 
indulnak 

E mohszerű, ám a révolte-tól sem men-
tes versekben feltűnnek olyan összetevők 
is; melyek egy verseskötet súlypontját. 
vagy .költői világképét áttekinthet ővé te-
szik. Mert ha az esztrád rész és abban az 
egy „kibeszélő  hosszabb ének" élménykö-
re,. „témavilága" nem igényel 'különöseb'b 
kommentárt (Majakovszkij-modor, amit 
Nogo különben nem is tagad, a köznapi 
beszéd: egy versírói „szakterminológia-
szerű" kisajátítása az emberi egyéniség 
mint „:kartoték adat", a személyiség ki-
taszíftottsága egy alienált vilagkörnyezet-
ben, az elmaradhatatlan, banális családi 
idill stb. irándátó'1 az utálatig menő  meg-
jelenítése), annál érdemesebb viszont, 
mivel elsőkötetes költőről van szó, a má-
sik — mollszerű  - versvonulat koordiná-
tát,. gócait, sugafliabait közelebbről végig-
pásztázni. 

A Forrás nélküli, komor folyók va-
gyunk című  ciklus az előbb említett éi-
mémykört viszi tovább, ám itt már feltűn-
nek a ,fanyar szavak" mögött a líraibb 
felhangok 'is. A „meger őszakolt világot" 
tárja itt is elénk; „vajon fázik-e más is 
ma este" .teszi fel a kérdést az Út vége 
című  versében, ám tovább folytatja a di-
alógust önmagával: 

,Mit akarjak én a füvekkel, 
mikor a lelkem púpos, a gyárak 

(púpossá tették. 
Nyilaik alatt a f eeskék nem rakhatnak 

(fészket. 

jung karoiy 

ITT 
HIDEG 
VAN 

Rajko Petrov Nogo : Z!MOMORA, 
Svjetlost , Sarajevo, 1967. 

Barátaim, emeljük poharunkat egy 
(elbukásra!" 

(Šta će mi trave) 

Am ez nem jelent teljes szakvtást a világ_ 
gal, hisz a 'költő  maga teszi fel a kérdést: 

„Mikor lelhetem meg a hidat, 
mely a földdel összeköt?" 

(Kletva) 

Mert a világ, bár a költ ő  számára nem 
tartogat mást csak „bukást", reszleteiben 
mégis megragadja; a férfi-n ő  kapcsolat 
például számára amennyiben lírai, any-
nyiban az életerő  és vérbőség manifesztá-
ciója -is, miként azt az alábbi idézetek bi-
zonyítjak: 

„A nők 	előre nem látott módon 
(beröppennek a versbe. 

A szépség — meztelenség, a nyírfák 
[koronáitól övezve; 

nő-levelek ezek, a kristályos, alvó 
(vizekben." 

Am a szerelem egyben mást is jelent . 

„A fogantatás — tépett szóknya_ 
[combokon." 

(Rijeka i žena) 

Altatódal c. vers "eben egy állapot ember- 
telemül hideg anatómiáját vázolja föl; a 
beteg barát egy szám, számozott szobá- 
ban, kit halála után „piszkos leped őbe 
csavarva" visznek el. Az öröklött baj vég. 
zett vele, mert mit is kezdett volna itt ... 

„0, ne ébresszétek, ne ébresszétek, 
csak most alszik háborítatlanul". 

(Uspavanka) 

mondja a költő  és talán testvérére gon-
dol, „kiben összeszorult minden gyöngéd- 
ség és •minden szó" (Brat). 

Az indulat, Nogo verseinek lényeges 
hajtóereje az állapotfes,tés és ítélkezés 
mellett, 'már a konkrét cselekvés lehet ő -
ségével •is  számol: 

„Az 'idő  az _ítéletidő  megérett •  
költők, a jöv ő-áradat máglyái előtt, 
mégha nem akaródzik is, 
kimondani kötelességetek: 
Mégis mozog a Föld! 
Nem vagyok én lázadó, 
ezek egyáltalán nem is olyan idők, 
mégis meghal a vörös ősz, 
tavasz, új próbálkozik" 

(Ipak se okreće) 

Ez a hangnem azonban nem a konkrét 
kollektív tett jelszava, hanem inkább kí-
sérlet arra, hogy egy korban, melyr ől 
Nogo így vall: 

„A csillagok számomra éppen semmit 
[sem jelentenek, 

hanem benzint ő l bűzlenek és kezek 
(szagától" 

visszalopja :az emberbe a reményked.st, 
hogy korának ne legyen „idegenje". 

Persze az eddig vázolt gócok nem fog-
hatják át azt az összetett valóságot, me-
lyet világnak nevezünk; a költ ő  ezt ki is 
hangsúlyozza: 

„Szemem nem foghatja át az egész 
[világot" 

(Zemijina téžá) 

A költő  mégis a világ teljességére vá-
gyik, legalább annak a világnak a tel-
jességére, mely a legszemélyesebb sa-
játja, bár „míg a vers fogann, egyre na- 
gyobb a kín" (Noćabdija zemlje): 

„Ha kitárulkozom, teljesen kitárom 
(magam, 

ez szörny ű  bátorság, a szörnyű  magam- 
(mélyeib ől." 

Tehát embertelen világ ez Nogo széri дΡit, 
ahol hideg van, olyan hideg, hogy még a 
számára annyira fontos völgy-képzetben 
levő  vegetáció is csak ellenségekr ől ál-
modhat: 

„Egy ág éhes növényevőkről álmodik, 
hát behúzza ujjait 
a kéreg alá. 

És minden úgy történik, mint mikor 
(álmodóm, 

vagy mikor kialszik bennem a szép 
[csalás." 

—0— 

végezetül még csak annyit: Rajko 'Pet-
rov Nogo, amint azt a vázolt részletek is 
mutatják, nem egysíkú költ őként indult. 
Ezzel elkerülte, legalábbis egyelőre, a 
monotónia buktakőit. A társadalmiság, le- 
hetőségeivel számolva, és egy induló '.kö1- 
tő  teljes fegyvertárát érintve próbálja 
körvonalazni költői világképét. 



rajko puny nogo: 
RA)KOLÁS 
Ebben a lombhullató és vérszegény korban, 
ebben a melodrámában, mely valamiféle sápadt egyensúly felé tart, 
ha ezen a világon nemcsak gazemberek lélegzenek, 
itt az idő , hogy sürgősen meglгΡrležásuljon. 
Nekem fogalmam sincs az ananászról és a krizantémról, 
de valami ilyesmire, vagy valami hasonlóra vall ez mind 

[együttvéve; 
mint valami elcsépelt, linionádéíz ű  mesében — 
számunkra kegyelmet kérnek: 
számunkra, kiket amúgy is isten és a község kegyelméb ől 
tartanak itt el a földön, istent ől óvva, ártatlanul megszámozva, 
(az a nyolcas számú egyáltalán nem is szopott) 
kik nem ismerünk más melegséget minta cigaretánkét, 
kik nem ismerünik más melegséget mint a oigaretánkét, 
hát számunkra kérnek kegyelmet. 
Icát elég legyen már egyszer a Jótékonysági Hivatalokból, 
ahol csak háborúelőtti öregasszonyok dolgoznak. 
‚re,  hogy is néz ki egy Vöröskeresztes idill és annak végkifejlése: 
„Lenne oly kedves, Rajko elvtárs, egy elny űtt télikabát mellé 
elnyerni az én гielegszőrméjű  Anettem gyönge kezecskéjét!" 
Tehát így, skandallumot nem csinálva, 
hogy akarunk-e erre a világra jönni, senki sem kérdezte, 
és a test, mely idejutott, a világban csavarog, 
mint a holdkórosok árnyéka. 
Ő  áldott családi idillünk: 
a gyengéden érző  asszonyka kedves férjecskéjét füröszti, 
az meg lábacskájával gyengéden rúgkapál. 
Hát mindenkit vigyen el az ördög, ha egész életében 
rég egy hangyát sem mert eltaposni. 
Mi vagyunk a patétikus grimasz a kor képén, 
piszkos, komor, forrástalan folyó vagyunk, 
ml vagyunk a menet, mely gyönyörűen tud — marni. 
Személyesen én az alváson kívül semmi okosabbat nem tudok, 
és az anyag megvált лztatásán kívül semmiféle törvény nem 

[okosabb 
számomra és az álmatlan természet számára az es őn kívül 
tényleg semmi sem lehet végzetesebb. 

• Az alvás után, mint az es ő  után, 
е, természet és én gyönyörű  egyensúlyban vagyunk: 
bema ja.kovszkijosodtam, 
megkrlcžásítottam az id őt, 
hát 
most 
rajkolok. 

szeressünk bánatosan óh! 
esetleg ah! 

divatjamúlt narciszoid jelszavak, 
sokat köpködnek 

ezen a világon., 
és élnek: 

életvirág, 
életgenny 

aztán megint virág, 
az egyensúly és a kékség miatt — 

koldusok és szerelmek. 
Kinek majd a szemét, 

kinek majd a virág — 
az idd az itéletid őre megérett, 

költők, a jövendő  áradat máglyái el őtt, 
még ha nem akaródzik is 

kimondani kötelesség: 
mégis mozog a föld! 

Nem vagyok én lázadó — 
ez egyáltalán 

nem is olyan idő : 
mégis meghal 

a vörös ősz — 
tavasz, új próbálkozik. 

JEGYYALTAS 
IIyen tüzesen 

hóval feldíszítve 
forró pecsétjét ajkamnak 

ajkad helyett 
egy nyírfára nyomom 

hát hogy megfagyjon 
a fa kérgén: 

fehér eziistgy űrű . 

NAPRAFORGÓ 
Nagyobb bolond nincsen... 

í?'yaka a súlytól kitekeredett — 
gyönge támaszték ez egy hülye fejnek 
a naptól elvakultnak, 
a fénybe bolondul szerelmesnek, 
mint a szerzetes, az a csillagjós, 
ki a magányban eleped 
(míg a fecskék fészket raknak csuhája ujján) 
a folyó mentén, a csillagokba meredve. 

És mikor megfehéredett, a bánattól odajutott, 
fejét szégyenlősen szívéhez közelebb hajtja 
és mikor szembogarai kipotyognak, 
még akkor is kičartćan a Napról álmodik —
mint májusban. 

Bolondot, nagyobbat, aligha találni , . . 

Fordította JUNG Károly 

Ez, ami még mászl гΡál a világban, 
az árnyékom kell, hogy legyen. 

A Nap kiitta az elmém, 
a tenger elvette er őmet, 

bekeretezve hadd vigyenek 
ékesíteni valami templomot, 

így én a versbe nem megyek. 

MÉGIS MOZOG A Fö10 
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Gyér irodalmi közvéleményünk tudatá-
ban folyamatban van két autentikus köl-
tói arcél egybemosása, két látszólag azo-
nos arcél egyéniség kiegyenlítése, közös 
nevezőre hozása. E folyamat  •néhány fel-
színi azonasság észrevételével, meglátá-
sával magyarázható: Tolnai és Domonkos 
azonos időpontban adta ki 'első, irodal-
m+unkban fordulópontot jelent ő  kötetét; 
költészetük dialógust teremtett (Doreen 2 
— Kontrapunkt); közös versük is szüle-
tett (Mao-poe); interjúikban szellemi ro-
konság' krói nyilatkoztak; légújabban pe-
dig közös kötetük jelent meg... Az „azo-
nosság" szentesítéséhez újabban kriti-
kánk is hozzájárul; ti. a }közös kötet kap-
csán közös költői szellemiségről, alapma-
gatartásról és psztétikáról beszéd, holott 
a Valóban mi lesz velünk fiét=két verse 
mindenekelőtt különbözőségről, egyedi-
ségről; s nem pedig azoлosságról tanús-
kodi,k: :a kötet nem Tolnai—Domonkos 
kötet, hanem Tolnai Ottó és Dcmonkos 
István kötete, két autochton, könnyen 
disztingválható költészet legújabb megva-
lósulása, 

i. 

Domonkos jelenlegi költészetének kri-
tikánk egy új ,metamorfózist tulajdonít: a 
Kislányom: Gö гögország és Az élet  at  a 
német város c. verseket akció-hirdet ők-
ké nyilvánítja, s ez Domonkos korábbi 
költészetének ásmer ői számára csupán azt 
jelentheti, hogy a Kiki-ciklus szerz ője a 
teljes introvertáltság, rezignáció, „kié-
gett" költészet utan ismét a Rátka lel-
kes, rajongó, romantikus poétájára emlé-
keztet, ezúttal még egy racionális-politi-
kai programmal, az akció vállalásáva!1 és 
hk'detésével is gazdagodva. Holott a vers-
tényék homlokegyenest mást bizonyíta-
nák, 

A Kislányom ... és Az élet ... a meg-
fáradtság, valóságcsömör, sót némi túl-
zással: a v.iaágundor versei, melyek nem-
csak faktúrájukkal, tétel еs állításaikkal, 
de rejtett, szuggesztív jelentéstartalmuk-
kal is épp az ellenakciót emelik a .költő  
alapmagatartásának központi kategóriá-
jává, Amennyiben e versek kapcsán egy-
általán lehet akcióról beszélni, csakis 
pusztán személyes, egyedi meglevésre 
irányuló „akcióról" lehet szó: 

legszívesebben leülnék 
valami japán táskarádióval ölemben 
mely a rövidhullámokat is fogja 
ti-ti-ti tá-tá-tá 
és csavargatnám a  gombokat 
egy életen át 

— fogalmazza meg Domonkos explicite is 
alapállásának, személyes programjanak 
lényegét Az élet ...-ben, az egzisztenci-
ális értelemben vett tett helyett egyér-
telműen az azon. innenni, azt meg nem 
haladó privát „cselekvést" vállalva csu- 

pán. Hogy számára idegen, lehetetlen s 
egy kicsit értelmetlen is mindennem ű  
tényleges akció, vi бgváltozatatásra tör ő  
gesztus, azt a Kislányom... Guevara-
motívuma is kifejezetten, 'közvetlenül bi-
zonyítja, ti. a költő  a guevarai tettnek 
nem az etikus pátoszát, hanem groteszk-
ségét, abszurdumát doenborítja ki: 

	 eke guevara 
a nyugtalan partizán 
tudod megl őtték 
mikor kidugta fejét 
a lábuk között 

Ha már tehát Domonkos legújabb köl-
tészetének eszmei jelen őségét keressük, 
akkor semmiképpen sem a pozitív tett, 
„gerillizmus", guevarai partizánakció és 
egyebek affirmálásában kell keresnünk. 
Költőnk a kor hagyományos „pozitív ide-
ológiájával" —mely nagymérték ű  med-
dőségről tanúskodik — .nem egy másik, 
ugyancsak pozitív, el őremutató, bár a 
hagyományostól eltérő  „eretnek", gueva-
rai ideológiát szegez szembe, hanem egy 
ellen=ideolágiál, erőteljes ideológiaundort, 
a világállapot totális negációját. A nagy 
Célok, Programok, Akciók medd őnek bi-
zonyult eszmeiségét a privát-egziszten-
ciává zsugorodott, a generikus lény lét-
igényéгől lemondó én puszta meglevésé-
nek, vegetálásának „eszmeiségével" ellen-
pontozza, az egyetemességgel bíró akciót 
a magán- „tettel" helyettesíti, az univer-
zális célokért folytatott harc erkölcsi pá-
tosza: a szenvedésvállalás helyett pedig 
egy dacos, elkeseredett hedonizmust ér-
vényesít, a finom, disztingvált kis tár-
gyak, a lét apró csecsebecséinek élvezé-
sét, valamint egy vaskos naturalizmust 
és végső  :két9бgbeesésről, magábaszakadt-
ságról tanúskodó rob.inzanád-programot. 
A korszerű , új romantika, melyet Végel 
László esszéként pompás, de kommen-
tárként, a kötet verseivel való együttrez-
gésként egy kissé inadekvát utószava em-
lít, Dománkasnál nyiilvánvaláan nem po-
zitív irányú, nem arra .irányul, hogy „az 
individuum saját forradalmi logikájával 
felülmúlja .a »tényleg•esen adott«, „közön-
séges valóságot" (Végel László, kiem, B. 
I.), hanem arra, hogy e „ténylegesen 
adott" világot megkerülve egy sajátságos 
rousseau—izmusban, primitív őstermé-
szetességben találja meg a maga ethoszát, 
valóságos hiazáját: 

mért ne vennénk egy sátrat 
mondtam a kezed után nyúlva 
meghagynám a szakállam 
és esténként pálinkát innánk el őtte 
valami szigeten egy út mentén 
meredek szikla tövében 
durván és koszosan 
és míg vackolnánk benne 
hol a fejünk érne össze 
hol a fenekünk a sötétben 

(Az élet az a német város) 

Költőnk tehát az adottal, a „civilizált" 
valósággal nem egy harcos magatartást, a 
privát_individuumot a tényleges indivi 
duum, a generikus lény szintjére emel ő  
akciót, nem a praxist, s nem is a „gerii-
lizmust" szegezi szembe, hanem a végs ő  
kétségbeesés gesztusát; a Robinson-létet, 
az „őstermészetesség" biologizmusát. S 
épp ebben, a „civilizáció" ilyen intenzív, 
nihilt súrló radikális tagadásában van Do-
monkos jelenlegi költészetének eszmei, 
emberi jelent ősége. Pozitívvá, „akcióra 
ösztönzővé" és egyebekké retusálni ezt a 
költészetet nemcsak azt jelentené, hogy 
megvonjuk költői autentikusságát, hanem 
azt is, hogy kilúgozzuk belőlé a tényleges 
emberi tartalmait. Az elementáris embe-
ri kétségbeesés, a „világ" politikumának, 
mindennemű  érték- és konvenciórendjé-
nek teljes tagadása, a személyes lét —
minden „civilizáció"-elleni vádnál na-
gyobb vádat képviselő  —lefokozása egy 
„őstermészetes" létre, vegetáló naturaliz-
musra és elkeseredett hedonizmusra —
mindez az emberi megnyilvánulása is le-
het, s legtöbbször az is, feltéve, ha kife-
jezést nyer, ha megvalósul •autentikus 
költői szóban, ami eleve azt jelenti, hogy 
szembeszegül az adottal. Ez a megvaló- 
sulás pedig Az élet... és a Kislányom .. . 
költőjének esetében nem vitás. 

2. 

Az eddigi értelmezések bizonysága sze-
rint nemcsak Domonkos, de Tolnai mind-
két nagy-versére, a Balatonra és a Gue-
varára is rávétette jelentéshálóját a 
Gerilladalok ciklusa. A Tolnai—Domon-
kos azonosítassal párhuzamosán mintha 
készülőfélben lenne kritikánkban egy má- 
sik klisé is, mely szerint Tolnai egész 
költészete = akcióköltészet, illetve „ge-
rillaköltészet". 

Holott a •költő  viszonyulása az akcióhoz, 
a cselekvő  magatartás vállalásához és 
hirdetéséhez, vagyis a „gerillizmushoz" 
még a Gerilladalokban sem egyértelmű-

en igenlő  — a Guevarában, s főleg a Ba-
latonban viszont még kevésbé az. A Ba-
laton „valóban mi lesz velünk" kérdése 
nem héroszi kérdés, nem az akció-ember 
kérdése, aki .,megkísérli a hátára venni 
a világot és .nem fél, hagy összerogyik a 
teher súlya .alatt" (ahogy Bányai János 
írta, „nyiltan és kend őzetlenül", tehát a 

verstől rés гЈben elvonatkoztatva, aktuali-
záltan téve fel e kérdést), hanem inkább 
a teljes komolysággal szemlélődő , néző  és 

látó emberé, a világ terhére és önmaga 
végső  magáramaradottságára rámered ő , 

léte teljességében megrendül ő  emberé: 

ó jajj 
itt didergek a homokpadon 

kezemben a nagy csokorral 
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már mindenki hazament 
már mindenki alszik 
már mindenki talpon 
már mindenki fürdik 
már mindenki alszik 
itt didergek a homokpadokon 
senki sem veszi észre a nagy csokrot 
senki sem hajol ölembe hogy 

[megszagolja 
egy szálat kérjen 

visszhang nincsen 

Ez a burkolatlan érze]messég, mely a 
Balatonban állandó, vissza-visszatérő  
ellenpontja az objektivizált, elhidegített 
érzelemnek, nemcsak arra figyelmeztet 
ismételten, hogy Tolnai költészetének 
egyik rétege a  meleg alanyiság, érzelgđ-
ségmentes lágy szentimentalizmus, mely 
költészeténe'k ironikus-tárgyasító, sze-
mélytelen személyes ikérge alatt feszül, 
sokszor pedig burkolatlanul is megnyil-
vánul — hanem arra is, hogy a Balaton 
inkább az érzésben 'elő  s nem az akció-
ban létező  ember lírája. 

Vitathatatlan azonban, hogy a Gueva-
ra-versnek van egy motívumlánca, mely-
nek kapcsán jogosabban, indokoltabban 
beszélhetünk politikai-egzisztenciális ér-
telemben is a cselekvésr ől, az akcióválla-
lásról a költői alapanagatartásban. Köl-
tőnk számara Guevara az intézményesí-
tett „forradalom" és a professzionális 
forradalmárok „forradalmiságának" a ne-
gálója, a „fonaldalom a forradalomban" 
és az „eretnek" forradalmiság affirmáló-
ja (nem véletlen a versben Castro, Ba-
kunyin, Byron, Trockij, Babeuf stb, fel-
sorakoztatása). I ПStituсиоnalizált, megme-
revített szurrogátum-világiban a költ ő-
ben kényelmetlenség-érzetet szül a gue-
varai gesztus, szökésre ösztönzi, vonzza, 
valбdí ethosszal kecsegteti, a •példa csá-
bításával hat rá, s ő  már-már áhítattal 
viszonyul e magatartásformához, s őt némi 
messianisztikus jelentőséget 'is tulajdonít 
neki: 

hegyeivel dzsungeleivel a kontinens 
(volt 

parafával bélelt cellád 

a halál kontinentális dimenziója 
áldozatfelmutatás a zöld kontinensen 

bárány 
szakállad 

csorog szakállamon 

Ez a több ízben is fel-feltör ő  pátosz 
azonban a vers fináléjában iróniába s őt 
gróteszkbe torkoll: az institucionaližmus 
negálására hivatott guevarai forradalmi-
ságot megcsúfolja, devalválja az institu= 
cionalizált dolog-világ: 

Castro tévén nézi a karnevált 

Guevara már megint sehol 

VEGYETEK REMINGTON 
[BOROTVAK ЕSZLETET 

A versfinálé ilymódon a „gerillizmus-
nak" inkább a lehetetlenségét, hatékony-
talansбgát sugallja, a 'költő  a guevarai 
magatal~tásforma értelmességéhez inkább 
szkeptikusan mint affirmative viszonyul. 
Ezek szerint még a Guevara-vers .sem tá-
masztja alá a feltevést, hogy a Valóban 
mi lesz velünk „az egyéni harc és állás-
foglalás szükségességét revelálja", költ ő-
jeik gerillizmusa „gerillizmusra ösztönöz 
és azt mint az egyetlen lehetséges harci 
módot "sugallja" (Fodolszki József). Ilyen 
pozitív pedagogizmus ;  az egyéni harcnak 
mint a jelen imperativusának ilyen  

egyértelmű  hirdetése csak Végel esszéjé-
re jeliarnző  (s jelentőségéhez természete-
sen , nem fér (kétség), de Tolnai, s f őleg 
Domonkos két két nagy-versére semmi-
képp. 

Tolnai számára Guevara nemcsak az 
eretnek-forradalmárság szimbóluma; szá-
mára a  guevarai sors legalább oly nagy, 
ha nem nagyobb mértékben esztétikai él-
mény, mint amekkorában etikai. Az em-
lített, a cselekvés-problematikára vonat-
kozó matívumlánc mellett van a Gueva-
ra-versnek még egy jelentésrétege, mely 
Guevarát nem az etikum, hanem az esz-
tétikum objektumaként mutatja fel, a 
cselekvés-problematikához hasonlóan ex-
plicite is: 

forradalmaid matinéja felért egy 
(westernvel 

Van Gogh rajzolta bakancsod Jonh 
[Wayne csizmájával 

S ez Tolnai eddigi költészetének bels ő  
logikája szerint logikus is: a Homorú 
versek és a Sirálymellcsont írója költé-
szetünk par excellence homo aestheticu-
sa, akinek tolla alatt léte dib-dáb dolga-
itól kezdve a nagy-témáig minden eszté-
tikummá válik, a akinek költészetében a 
forradalmiságot ezért éppen olyan 
értelmetlen volna kizárólag ;a politi-
kai-etikai forradalmiságban keresni, 
s nem az esztétikaiban is, s đt mindenek 
előtt abban — mint ahogy költészetünk 
ugyancsak par excellence homo ethicus б-
nál, Fehér Kálmánnál is értelmetlen vol-
na a forradalmiság után a Tolnaira jel-
lemző  esztétikai forradalmiság, novátor-
sбg terén kutatni. 

Van Tolnai nagy-verseinek '.a Guevana-
eszményen kívül még egy nosztalgikus 
ethosza: a természet, a természetes lét. 

ingyen udvart keresünk 
hol felhúzhatnánk szárkúpszín sátorunk 
udvart fűvel fával ha lehet virággal 
szoborral 
mit gyümölcs ver 
mit villám ölel dönt f űbe 

atyaúristen lehetséges én már vagy két 
[éve nem néztem a csillagokat 

— sóhajt a Balaton szurrogátum-világban 
bolyongó poétája, s ez a természetesség-
sóvárgás Domonkos Az élet ...-ának ro-
binzonád-nosztalgiájára asszociáltat —
egy döntő  különbséggel: ez a természet 

nem annyiiia бsprimіtív, mint Domonkosé, 
ez :a nostalgia inkább goethei, mint rous-
seaú-i: „görögös", s következésképp nem 
képvisel olyan radikális „civilicáci б"-ta-
gadást, mint Domonkosé. — Az élet .. . 
költőjének dologi-világ undora elemen-
tárisabb, tagadása szenvedélyesebb, míg 
Tolnainál a szurrogátum-vadóság jelensé-
geinek egy higgadtabb, objektívebb leltá-
rozása figyelhető  meg („gumicsórök", 
„hattyúnyakra kötött kéz", „gumipity-
pang", „zabpehely-nyuszi", „NIVEA-lab-
da lelkem", „puskapor-sniteszeres na-
rancshéz", ,;gombostűvel átvert klottszív" 
stb., stb.), ezzel egyidej űleg viszont az 
eldologiasított, természetességét ől meg-
fosztott természetnek az antropomorfizé- 
lósa, visszaemberiesítése is nyilvánvaló 
(„ a világ szebbik szeplós pofája", „me-
leg bőrként pihegő  bankjegy", „ágra 
akasztott zsebrádió szól hozzám mint me-
sében a madár ... kicsit recseg torkát 
köszörüli'; „fekete rakéta hímez a hold 
üres tányéra körül", Kassák nikkelsza-
movárja „hipermangánt hugyoz verseink-
re" stb., stb.). Tolnai tehát a természet 
és természetesség utáni nosztalgiájában is 
közelebb van az akcióvállaláshoz, a cse-
lekvő- teremtő  magatartáshoz, mint Do-
monkos. 

3.  

A Valóban mi lesz velünk két Domon-
kos-verse ismételten arról tanúskodik, 
hogy az 1, újvidéki elégiával beálló tel-
jes kiégés, a Rátka c, poémában parázsló 
áhítat, rajongás, ifjonti egzaltáicó meg-
dermedése nem volt felszínes, operettjel-
legű , hanem elementáris. Ennek a der-
medtségnek a feloldódása és költészeté-
nek átváltása valamiféle akcióköltészetre 
ezidáig nem történt meg — ami, mint lát-
tuk, nem jelenti azt, hogy a .költ ői mel-
lett nincs szellemi-eszmei relevanciája is. 
Ezt azonban, szerintem, fölösleges az eti-
kai-politikai, tettvállaló és tetthirdet ő  
forradalmiságban keresni. 

Tolnai annak idején „hidegebb", raci-
onálisabb és szkeptikusabb volt a Rátka 
költőjénél, most, pillanatnyilag viszont 
fordítva, ő  a „melegebb", érzelmesebb, s 
az aktív emberi-költ ői viszonyuláshoz is 
ő  áll közelebb. Elkövetkez ő  útjaikat azon-
ban nemcsak értelmetlen, de lehetetlen is 
lenne megjósolni: ők a legkövetkezete-
sebb modern impresszionistáink, ők képe-
sek a legváratlanabb és legmerészebb 
szaltó mortalékra életben és költészetben 
egyaránt. 

EOSWYдK Estнán 
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passuth krisztina 

újtörekvések 
a 
szentendrei 

üvészetben 
A szentendrei fiatal generációra nehéz 

feladat hárul. Szentendrei fest őnek lenni 
egy bizonyos kör, vállalását jelenti —
nnásrészt szükségképpen felemelkedést, 
túljutást, újat akarást követel a m űvész-
től. 

A hagyomány, a művészi örökség Ma-
gyarországon sehol sem olyan eleven, 
mint éppen Szentendrén. Több fest ő-ge-
neráció együttese él, vagy élt egymás 
közvetlen szomszédságában, nap nap után 
ugyanazoknak a sikátoroknak, összebújó 
alacsony háгacskáknak sajátosan koncent-
rált hangulatában. Czóbel még alkotó 
művész — és Vajda Lajos, 'a jóval fiata-
labb mester, már huszonhét éve halott, 
míg a legfiatalabbak még alig rendezhet-
ték meg önálló bemutatkozásukat. 

Szentendre vállalást és választást  ii-
lent:  vállalni a szentendrei-céget még 
nem jelent egy meghatározott stílust, el-
lenkezőleg, választusra kötelez a külön-
böző  kfejezésmódak között. A fiatalabb 
generáció legigényesebb tagjai a szent-
endrei konstruktív szürrealista hagyo-
mányból bontakoztattáik ki saját stílusu-
kat — tehát a Vajda — Bál гnt — kör 
munkásságát építették tovább. Ugyanak-
kor magukévá tették Baresay Jen ő  logi-
kus, szerkezetiségét, az ;absztraháló for-
mák kristályos tлsztaságát. 

Akárcsak !a megelőző  generáció, ők is a 
múltbál megmaradt régi értekéket-népei, 
primitív tárgyak, fafeszületek, sírkövek 
motívumanyagát — használják fel. Az 
egymáshoz kapcsoládó, egymásba fonódó 
tárgyak, épületek világának hangulatát 
mégis leginkább az ikonok atmoszférája 
határozza meg. 

A legérettebb művész kétségtelenül 
D E I M P A L. Festészetében már régen 
túljutott •a kísérletezések, ;tapogatódzások 
korszakán — saját külön világa van. Jel-
legzetesen szentendrei világ, amelyben a 
szerb motívumok és a helyi festészet ha-
gyományai valóbLan újszerű  es meggyőző  
szintézist alkotnak. Deim Pál műveinek 
kounolyságában rejtetten a lírai elem 
uralkodik. Deim egyike a legbens ősége-
sebb festőknek, szürkéből szüгkén kiemel-
kedő  formái, látszólag rideg geometrikus 
alakzatai érzelemmel átitatott racionális 
világszemléletből fakadnak, akárcsak 
Vajda művei. 

Delin. világa — akárcsak •annak idején 
Vajdáé — rendkívül puritán és látszól;ag 
hűvös világ. A temetőből, népi fakeresz-
tekről, i!kandkról s főként a házak for-
máiról ellesett motívumok nem élnek ön-
álló életet; hanem lemondva egyedi saját-
ságaikról, homogén felületet alkotnak, 
melyben már néha csak távoli em1ék- 

sziluettként merül fel iaz egyedi elem. A 
képek hangulata, az egyes részletek ma-
gától értetődő, sziikségszerű  kapcsolata, 
egymásba-ггюntvгоzódása Vajda Lajos 
szentendrei korszakának kristályos láto-
másait idézik. Csak míg Vajda fisom, 
éles kontúrvonsalakból építi fel, rajzolja 
szerkezeit, addig Deim Pál mindig felüle-
tet teremt, s ennék a felületnek nemcsak 
textúrája van — s őt nagyon gazslag 
textúraja hanem mélysége, belső  tar-
talma is. Deim nem dekoratív, hanem be-
felé építő, befelé élő  művész, a'kinél a fe-
lület csak külső  — legkülső  réteg —
amely !arra való, hagy lassanként kritárul-
kozva, ,az egymásba hatoló síkok és for-
mák a mélységnek új és új szépségeit 
tárják fel, s mindig újabb tanlatokat ér-
zékeltеssenek. Nincsenek egyes, különálló 
motívumok — csak a nagy, szinte építé-
szeti egész van, amely logikus rendbe 
kapcsolja össze 'az amorf, sokszor _lágy 
körvonalú formákat és a geometrikus ido-
mokat. Ezek a lágyabb, sokszor sötét бn-
luettként megjelen ő  formák mtntha fák 
árnyékai lennének, míg is geometrikus 
idomok nyilvanvalóan az egymáshoz il-
leszkedő  házak absztrahált, megtisztult 
elemei. Ez az elvonatkoztatás egyébként 
szinte minden egyes motívumraervényes; 
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a fakeresztek vagy kovácsoltvas díszek 
u--gya'rnúgy átalakulnak, lesz űrődnek, mint 
a házacskák vagy ablakok. Mintha mind-
ez együttesen egy nagy, bels ő  vibrálással 
telített síkba montírozódna bele, hagy az-
zal alkosson homogén felületet . Ez a be-
lemontírozás még Vajda öröksége —nála 
vált a kenyér az arc részévé, nála került 
az árboc vagy hajóorr asszociációként a 
házba, vagy égitestbe. Mindez Deimnél 
nem ilyen egyértelmű, a motívumok sok-
kal inkább elvesztik jellegzetességüket, 
semhogy mindig pontosan vissza lehessen 
őket vezetni valamilyen meghatározott 
eredetre. A tárgyak plaszticitása többnyi-
re eleven textúrává változik át, s ez a 
tetúгa szívja magába 'az összes elemet. 

Deim művészetében kétféle irány, két-
féle szemléletmód válik szét — néha na-
gyon élesen —, hogy másutt, főként a leg-
utóbbi műveken a két irányzat ismét 
egyesüljön, összeötvöződjön. Korábbi 
vásznam a sötét háttérb ől fehéren kiraj-
zolódó alakok mozgásának lágy, kötetlen 
ritmusa •később visszatér a már non-figu-
ratív vásznak laza, expresszív .színszalag-
jailak ritmusában . Ez ,a szabadabb, de 
oldottabb kompanálasmód az utóbbi id ő-
ben kevésbé érvényesült, hogy helyette 
inkább a sokkal tartalmasabb, sokkal ösz-
szefogottabb szerkezetes komponálásmód 
kerüljön előtérbe. Itt ebben a geometri-
kusabb szemléletben nyúl vissza Baresay, 
majd Vajda alkotásmódjához . A kékből, 
vagy szüi+kéből kiváló, tisztarajzú, egy-
szerű  sziluettű  házak , az egymáshoz át-
tűnő , áttetsző  síkokként ható falaik és ab-
lakok sokszor bonyolult, érdekes szerke-
zeteket hoznak létre, amelyekben a vilá-
gos színiekben dereng ő  falaknak súlyt, 
biztonságot egy-egy élesen, száramon ki-
rajzolódó betűszám vagy ablakkeret ad. 
Első  ízben .a betűkkel és más hangsúlyos, 
nagy jelekkel érzékeltet Deini a hétköz-
napi szentendrei látképen belül elvon-
tabb, je1képes tartalmat . A mélységbe-
nyíló ablaksziluettek nagyon is reálős és 
vaskos motívumok , s így éppen az egész 
konstrukció légnessegét, megfoghatatlan-
ságát, lebegő  könnyedségét érzékeltetik. 
A kék színek néha a házakat, máskor az 
eget jelzik ; .a +kettő  sokszor egybemosó-
dik, a fialak felszívódnak. 

A különböző  tört kék felületek pasztell-
áглуаa atait mégis összetartják , szigorúaл  
körülzárják a síkokba behatoló geometri-
kus formák. Annak vdején Vajda Lajos a 
különböző, teljesen tiszta geometrikus 
formákat a legszemélyesebb témába, ön-
aroképébe montírozta bele sajátos glória-
ként. A kétféle motívum, az eleven test 
és az аbsztrahált idom láthatóan , érzékel-
hetően különvált :a rajzon. De4mлél azon-
ban a hážfialakból, ablakokból, sík felü-
letből magától értetődően nőnek ki a geo-
metrikus formák, és szinte észrevehetet-
len, mikor válnak absztrakttá. A kés őbbi 
szürke képek rég elvontabbak. A művész 
többnyire elszakad az eredeti nnotívumok-
tól, egészen szabadon kezeli őket — csu-
pán felületűk finom, érzékeny vibrálása 
érvényesül . A képeket elvont, mágnkus 
atmoszféra tölti ki, az egyes elemek csak 
sejtetek, de nem ábrázolnak. Deim ép-
pen utolsó, érett korszakában, amikor 
látszólag teljesen eltávolodik Vajda kal-
ligrafikus tisztaságú rajzaitól — mégis 
akkor jut egész szellemében Legközelebb 
hozzá. 

A szürke foltoknak még a textúrájára 
is emldkeztet Vajda rajzainak pontokból 
vagy rostos fonalakból kialakuló szöve-
tére , s a finom vonnalkázásokból összeálló 
egységes felületre. De 'a részleteken túl, a 
különböző  felületekből kialakuló egész 
az, ami valójában rokon Vajda alkotásai-
val, a szentendrei művészet legigénye-
sebb, Legmagasabbrendű  vonalával. 

Deun kompozíciói lágyan, oldottan geo-
metrikusak , semmi merevség , semmi ke-
ménység nincs bennük. A finom szürke 
kép-felület a kompozíció közepén verti-
káІіsan,. kettéosztódik. A tengely körül, 
többé-kevésbé szimmetrikusan rendez őd-
nek el :a geometrikus, vagy •távolról reá-
lisгa emlékeztető  farmák. Ez a vertikális  

tengely hangsúlyt és tartást ad a képnek 
Ugyanvakkor a jobbra-balra elhelyezkedő  
elemek bizonyos dinnamikával telít ődnek, 
s mintha át akarnák szelni ezt a függ ő-
legest. Több •képese a formak dagonáli-
san helyezkednek el, ami már önmagá-
ban véve is dinamikus hatást teremt, kü-
lönösen ha az elemek mozgásiránya egy-
massal. ellentétes.A mélybevezet ő  s ferde 
síkok és az előtéri lapos sziluettek ellen-
téte ugyanazt Ia hatost váltja ki. A verti-
kások és horizomtágisak szükségképpen 
ellentétesek az átlós vonalak lendülete-
sebb mozgásával , s egy ábrázoláson belül 
belső  feszültséget . teremtenek . Mindez a 
De stijl-csoport fenté zetének lesz űrt ta-
nulságaiból is adódik anélkül, hogy Deim 
Pálnak bármi közvetlčnebb kapcsolata is 
lenne a csoport szigorúan absztrakt fes-
tészetével. Mert Deim finom tónusainak, 
elmosódott formáinak bels ő  életével egy-
szerre bensőségességet, otthonosságot lop 
ezekbe a formákba. 

Különösenn vonatkozik ez legutóbbi, 
Jugoszláviában készült alkotásaira. Ezek-
nek alapja gyakran újságpapíri, melynek 
mintázata .az egész kompozíciónak sajáto-
san vibráló , sárgás-barna alaptónust ad. 

A sárgás-Marna tónus, és a betűk áttűnő  
szövete a :kubista festmények és colla-
ge-ok, elsősorban Braque hangulatvilágát 
idézik fel. Míg Braquenál •a felületbe be-
épülő  újságpapír mindig a valóság er őtel-
jes, szinte drasztikus jelenlétét hirdeti, 
addig .a Braque-ot követő  művészeknél, 
— s így Deim-nél is — +különös , sejtel-
mes, szürrealisztikus atmoszférák áraszt 
magábó•1. A betű, a szöveg alig láthatóan, 
de mégis éгzékeLhetően beépül a kép vi-
zuális egységébe , s annak alkotórészévé 
válik. Ebbe a vonzó, sajátosan kett ős lég-
körbe illeszkednek bele azutan a fa-
keresztek nagyranőtt sziluettjei , vagy pe-
dig .a görögkeleti ikonok jellegzetes, mo-
niumentágitásukban is lírai figurái. Mind-
ezek úgy épülnek be, olyan termés гetes-
seggel, a geometrikus szerkezetű  •kompo-
zícióba, mintha sehol másutt nem lehet-
ne helyink. Otthonosak a szürke és barna 
négyzetek bonyolult hálójában , hogy min-
dennek mégis, a sziluettjükből áradó mél-
tósággal ők adjanak értelmet. Deim leg-
újabb művei sajátos színvilágukkal, iz-
galmas felületjátékukkal, s f őként titok-
zatos, megfejthetetlen atmoszférájukkal 
Vajda Lajos öгökségét a legjobb irányban 
bontakoztatják tovább. 

Ugyanosak a Baresay-féle konstruktív 
vonalhoz igazodik Balogh László festésze-
te is. Balogh tematikjábam :a szentendrei 
művészet hagyományait fejleszti tovabb: 
egymásnak támaszkodó házacskái meg-
komponált rendbe állanak össze, a kapu-
keretek fehér íve sokszor játékosan tag-
lalja a kompozíciót. Másutt pasztellarnya-
latok vidám, könnyed hangulata uralko-
dik. A fejformálás — különösen régebbi 
művein erósebbem kapcsolódik B:aresay-
hoz; a plasztikus, tömött formák kerek 
egységbe záródnak össze. 

Baloghban még erősen él ma is korábbi, 
főiskolás éveinek monumentális, többfigu-
rás-kompozíció alkotásinak vágya, muni-
kájában .a hangsúlyozottan leegyszer űsí-
tett alakok erővonalozott formái tűmnek 
fel. 

Alkotásaд  több, egymassal rokon, mégis 
eltérő  stílusáramlat jegyében születnek 
meg. Némelyik rajza világosan elárulja, 
hogy Vajda Lajos finom kargráfiájú, át-
tetszően tiszta korai rajzának hatására 
született, másutt viszont a szentendrei há-
zakból kialakított kompozíció színesen 
csillogó felülete leegyszer űsítőbb, egyé-
nibb hangvételről tanúskodik. Ezeken a 
képeken a színes tetők és falak áttűnnek 
egymáson, és egymast prizmaszerűen 
megtörve, játékos, harmonikus felületet 
alkotnak. Mintha egészen távolról Delau-
nay öröksége élne tovább a szentendrei 
házakba foglalva , könnyedén és mégis 
biztosan. Balogh legjobb oldala a festmé-
nyeiből áradó dekorativitás, s ami az egy-
máson áttűnő, néha szinte világító házacs-
kák belső  rendjét meghatározza. 

A fiatal festőgeneráciána.k legfiatalabb, 
s ugyanakkor már önálló eredményeket 
felmutató művésze Kósza Sipos László. 
Kósza-Sipos nem ment keresztül azokon 
a szinte kötelez ő  fejlődési fokozatokon, 
hatásokon , melyeken a többiek magától 
értetődően túl jutattak. Bár egyerteLm űen 
szentendrei művész, mégsem alkotott so-
ha a Baresay-iskola szegiemében, vagy 
más, előre kialakított stílus hatására. Fes-
tészetét kizárólag saját maga alakította 
ki, megfelelő  segítség, útbaigazítások és 
félrevezetések nélkül. 

Kósza-Sipos művészetének természetes 
háttere Szentendre — nem annyira egyik, 
vagy másik mester, mint inkább az egész 
városban megbújó, különös atmoszféra, 
amely — minden stiláris eltérés ellené-
re — egyaránt érvényesül Bálint Endre 
vagy Deim Pál műveiben. Kósza-Sipos 
első, érett munkái pasztellek voltak, me-
lyeknek elmosódott, tompán dereng ő , 
többnyire egy-tónusban tartott színei ma-
gátál értetódően, s mégis szinte eszköz-
telenül sugározták magukból a sajátos 
szentendrei atmoc7fé гб t. 

Kósza-Sipos pasztelljein — az egymás-
ratorlódó házak fáradtabb sziluettjébe bi-
zonyos elevenséggel vágnak bele az abla-
kok, mintha kívancsi:as kifelé néznének. 
Meleg atmoszféra uralja a r őt árnyalatú 
falakat , kapukat, tetőket, az összes rész-
leteket, nvagától értetődőem mossa össze 
a pasztell , hogy egységes felületet alakít-
son .ki. Mintha álomból derengenének el ő  
ezek az alig megfogható , vattásan pulya 
elemek. Nem áttetszőek — mint Deim 
vagy Balogh hasonló elemei de néne 
is kemények, mint pl. Baresay geometri-
kusara kölüњatárolt tömbjei vagy felüle-
tei. >ppen vattásságuk révére válnak ta-
pinthatókiká , s tudnak a többi szentendre-
látoniбstól eltérő  víziót teremteni. 

Ezek a pasztellek még inkább csak sej-
tetik, hogy Kósza-Sipos milyen biztosan, 
magától értetődően bánik a szerkezettel. 
A ködben úszó szentendrei házacskák nem 
tudnának ilyen meggy őzőek lenni, ha mö-
göttük, szinte láthatatlanul is, nem feszül-
ne egy pontos szerkezeti váz, amely egy-
ségben tartja az egészet. Mégis, ennek 
ellenére meglepetést jelentettek Kósza-
Sipos tusrajzai . Ezek a rajzok ugyanis 
teljesen más — bár szintén igénytelen 
eszközzel Кёszйіtеk, s így szükségképpen 
a művésznek új, addig alig ismert oldalát 
mutatták meg. A finom vonalakból szent-
endrei házacskák formálódnak, de nem 
‚лattássan , puhán, mint a pasztelleken, 
hanem kristályos tisztasággal, világosan 
érzékelhető  rendszerrel . Legtöbbször egy 
központi mag körül , szétszórtan de mégis 
nyilvánvalóan a központi rag vonzásá-
ban helyezkednek el. A kis és nagy há-
zacskák arány-eltolódása, elhelyezkedésük 
és kapcsolatuk határozza meg a kompozí-
ció felépítését. A rajzok olyam tiszták és 
áttetszőek, hogy egyetlen hamis vonalnak, 
fölösleges kontúrnak sincs helye — min-
den pontosan, mértanilag kiszamított. 
Mégis, ezekből ugyanúgy árad a szentend-
rei hangulat, mint a korábbiakból, csak 
még racionálisabban, még megfoghatób-
ban, még egyértelműbben. Tulajdonkép-
pen ezek a csak fekete-fehérre épülő  
pasztellek mutatják meg, hogy .a pasztel-
lek sem kendőztek, vagy lepleztek vala-
milyen belső  bizonytalanságot — Kósza-
s.ipos egyárant tud :a színekkel, és a finom 
kontúrrajzzal bánni. 

A szentendrei fiatalok műveinek átte-
kintése nyilvánvalóan nem teljes, és nem 
mer fel minden törekvést, csak azokat, 
melyek már érettebbek, letisztultabbak. 
De mivel Szentendre festészetének leg-
főbb sajátsága , hagy nem múzeumi, ha-
nem eleven, alakuló, formálódó művészet, 
ezért a fiatalabb generáció igényes, tar-
talmas művészetének kibontakozása a jö-
vőbe ível. 

PASSUTH Krisztina 

A szept. 16 -i „Szentendrei konferencia" e1 đ-
adásának szövege. 
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mileta radovanovi ć  

ELVETEMÜLT 
I(ÖVETKEZTETÉS 
avagy az „Ekonomska politika" 
és a nemzeti iskolák 

Az utóbbi időben, pontosabban az el-
múlt években egyre többet foglalkoztak 
és írtak, valamint vitatkoztak is a nem-
zeti viszonyok különböző  kérdéseiről. Ki-
tűnt, hogy sok mindem, :amii eddig egyszer 
s mindenkorra megoldottnak látszott, 
most válik igazán szembetűnővé; egyes 
területeken csak most nyílik lehetőség ar-
ra, hogy mind nagyobb mértékben meg-
vak'suljanak a teljesebb egyenjogúság 
föltételei. Ezenfelül az is világos, hogy az 
ilyen irányú ténykedést .tovább kell foly-
tatni —bár az etatizmus újból és újból 
jelentkezik —, mert az élet és a társadal-
mi viszonyok fejlődése, valamint az ön-
igazgatói határozatok és elvek visszavon-
hatatlanul megkövetelik az egyenjogúság 
megbonthatatlanságát, illetve annak ál-
landó és mindig megújuló szorgalmazását 
az új körülmények között, figyelembe vé-
ve az új јбгulékos elemeket is. 

Ez a tény különösen szembetűnő  az 
olyan megkerülhetetlen problémáknál, 
mint iamilyen a nyelvművelés és a nyely-
ápolás, valamint az iskoláztatás és a kul-
túsa kérdései. Éppen ezek a területek 
vannak olyan szoros kapcsolatban egy-
mással, hogy ha az egyik kérdésessé vá-
lik, vagy a másik szegényebbé .lesz, köny-
nyen sor kerillhet és sor is került bizo-
nyos látható vagy láthatatlan stagnálá-
sokra és 'lе  naradrasokгa az egész lánco-
latban, egy nemzet vagy nemzetiség vagy 
szélesebb társadalmi közösség életében és 
fejlődésében. 

A gyorsabb és harmonikusabb haladás, 
a nézeteltérések kiküszöbölésé, a megol-
dás és a kiút meglelésének óhaja hozza 
létre .a nyílt vitákat, melyek alkalmával 
figyelembe kell venni a mindenkori jel-
legzetеѕségeket, a valódi helyzet és a 
szükségleték ismeretét is. Ezek lehet ősé-
get nyújtanak az egyenjoguság és a fej-
lődés reálisabb és megbízhatóbb megoldá-
sai felé. Sajnos azonban nem mindig kö-
zelednek így a problémához. Err ől tanús-
kodik félreérthetétlenül az Ekonomska 
politika „böjtszagú" és ferde argumentá-
ciójú ialáíratlan szövege, „A nemzeti is-
kolak megszűnésének tanulságai" címmel 
(1968. december 16-22. 872. szám), mely-
ben ezenkívül elvetemüit megállapítósak 
is vannak. 

Az Ekonomska politikának minden. vi-
lágos, egyszerű  és logikus. A kételkedés-
nek nyoma sincs, nincs egyetlen érv sem, 
mely megkérdőjelezné az előre kiokosko-
dott megállapításokat. 

Szervnttúk a nemzeti iskolák Vajdaság-
ban lassan, évről évre egyre biztosabban 
szűnnek meg. „Világos", hagy ez a lap a 
nemzeti iskolák alatt kizárólag azokat az 
iskolákat érti, ahol az oktatás az itt él ő  
nemzetisиgek nyelvén folyik; az olyan is-
koláik, ahol a szerbek vagy hoлvtolk ta-
nulnak saját anyanyelvükön, azok nem 
nemzeti iskolák. Szokatlanul nagy a szá-
muk azoknak a nemzetiségi tanulóknak, 
akik szerbhorvát nyelv ű  elemibe járnak 
— folytatódik a cikk — azért, hogy ké-
sőbb szerbhorvát nyelvű  középiskolába 
iratkozzanak. 

Az anyanyelven való oktatás lehet ősé-
gei az Ekonomska politika szerint nem 
vitathatók el, eszerint ,,a nemzeti egyen-
jogúság politikájának mеgvalósulása nem 
a lehetőségekt ől függ (kiemelés tőlem; M. 
R.) hanem a nemzet kívánságától és reá-
lis szükségleteitől". Még valamiféle rek-
láлnozás _ — hogy a tanulók nemzetiségi 
középiskolába iratkozzanak — sem menti 
meg a nemzetiségi iskolákat a Lassú meg-
szűnéstől. 

A nemzetiségi nyelveken folyó oktatás 
„nagy kiadásokkal jár és nem eléggé jó". 
Emellett a tanulókat még a szercbhorvát 
nyelv külön tanmása is terheli. És mind-
ez mellett „egyértelmű  bizonyítást nyer 
(tudomásom szerint — egyedül az Eko-
nomska politikában), hagy azoknak az 
egyetemi hallgatóknak, akik nemzetiségi 
középiskolába járnak, nagy része elveszti 
első  egyetemi évét" azért, mert nem is-
meri eléggé a szerbhorvát nyelvet és ter-
minológiát. Azoknak viszont, akik nem 
folytatják stúdiumaikat az elhelyezkedési 
lehetőség „azokra a vidékekre van kipar-
cellázva, ahol az illető  nemzetiség él", 
ami e •felfogás szerint nem történhet meg 
szerbekkel, haгvátokkal és Crna Gora-
lakkal, mert azdk egész szabályosan el-
helyezkedhetnek olyan vidékeken is, ahol 
túlnyomórészt nemzetiségiek élnek, éspe-
dig egyetlen magyar, szolvák, román vagy 
ruszin szó ismerete nélkül. 

És így sorakoznak a bajok vég nélkül. 
Az egyik előidézi a másikat. 8ze гenosére 
van „megoldás Egy szorgalmas — és 
nem is eredménytelen —kísérlet, az úgy-
nevezett „szabadkai gyakorlat" (suboti č-
ka praksa) „ajánlkozik", hogy megoldja 
az eddigi tévelygéseket, tévedёѕ lket, hagy 
jóvátegye az elfecsérelt id őt és erđket, 
valamint az elszórt anyagi eszközöket. 
Mindezek után következik az Ekonomska 
politika „logikus" következtetése, „hogy 
a nemzeti egyenjogúság politikájának 
megvalósítása 'a fejlődés során az oktatas 
terén saját bels ő  logikájával és az élet 
diktálta szükségletekkel eljut egy olyan 
fokra; amikoris harcolni ezekért a princi-
pumokért és megvalósítani őket, nemcsak 
azt jelenti, hogy anyanyelv ű  iskolákat 
kell nyitni, hanem a beiratkozást is nép-
szerűsíteni kell. Ennél maradni és ezt 
szorgalmazni könnyen egyfajta nemzeti 
elszigetelődéshez vezet, ahol a nemzeti 
önkifejezés joga akadállyá válik, hogy az 
ember az életben elérje mindazt, amit ké-
pességei megengednek." 

Nem nehéz megállapítani, hogy a való-
di tényállás és a nemzetiségi nyelvű  is-
koláztatás valódi problémái, valamint „A 
nemzeti iskolák megszűnésének tanulsá-
gai" című  aláíratlan cikk szerz őjének vé-
leménye nagymértékben keresztezik egy-
mást. 

Ez 'az ellentmondás nagyon frappánssá 
válik, mikor a „tanulságok" és a cikk kö-
vetkeztetései mindhiába kísérlik meg, 
hogy kapcsolatba jussanak a követelmé-
nyekkel, törekvésekkel, az utóbbi .években 
különösen hangoztatott, bebizonyitott és 
kidolgozott alapvető  szükségletekkel. Igy 
aztán világossá válik, hogy ez a cikk leg-
enyhébben szólva vájtfülűség nélkül íгб -
dott, mert a szerző  hallása egy :ilyen sok-
nemzetiségű  teriileten, mint iamilyen a 
Vajdaság, nem érzékelte az itteni tl?nyle-
ges problémákat és életet. Érvei a szö-
vegben légből kapottak; annyira né1kü-
lözik a „lényegtelen" elemeket, hogy tel-
jesen élettelenekké válnak. Lényegében 
mindez szándékosan vagy kellő  tudás hiá-
nyában téves irányba kanyarodott.  Min-
den  egy dolognak van ialárendelve: be-
mutatni és bebizonyítani, hogy ,a nem-
zetiségi nyelveken folyó oktatás egубlta- 
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lón, vagy legalábbis részben sincs össz-
hangban a ,nemzetiségek létérdekeivel. És 
láan, mindez mellett, hogyószdnté'k le-
gyünk, el kell mondani, hagy a névtelen 
szerzđ  minden tetszőlegesség, igyekezet, 
beáццtattság, érveinek célhoz igazítása 
mellett sem tudta az ilyen szerkesztést 
összefüggővé, koherenssé, komoly „blle-
gés" és ellentmondások лΡélkülivé tenni. 
Úgy beszél például a nemzetiségi oktatás 
lehetőségeiről, mintha azok teljesen meg-
oldáttak lennének. Emlegeti az ilyen is-
kalákba való beirafkozást szorgal лΡnazó 
agltádбt, hogy aztán levonja a következ-
tetést; a szülđk és a tanulók szinte fél-
nek tđlük. Ezek szerint az ilyen iskolák 
pusztulásra vá , - - 

az enpber az életben elérje mindazt, nyit 
ess  і e. гdöközben 

ážo ьhв  az oktási réndszérrel kapcso-
latban térayleg emlegetnek — mezékesen 
és letompítva ugyan — bizonyos hiányos-
ságokat, befejezetlenségeket, valamint el-
aprózottságokat és éppen akkor, amikor 
a вemzetiségi nyelveken folyó oktatasról 
van szó. A logikai kapcsolatot a kettő  
között valóban nem nehéz megteremteni. 

Az Ekonomska politikában úgy látszik 
nini tudják, vagy pedig egy pillanatra 
megfeledkeztek róla, hagy Vajdaságban 
az általános és középiskolákat araár réges-
régen területi elvek alapjá гn szervezték 
meg (két vagy több nemzetiséghez tarto-
zó tanuló egyazon területr ől), nem pedig 
nemzeti .alapon. A legtöbb olyan iskola, 
ahol az oktatás a nemzetiségek nyelvén 
folyik (az iskoláztatás ilyen szervezése 
folytán) többnyelvű. A tanügyi-pedagó-
giai intézetek legújabb adatai szerint a 
170 elemi iskola közül, melyekben az ok-
tatás nemzetiségi nyelveken folyik, csu-
pán 42 a homogén (nemzetiségi). A 38 kö-
zépiskola közül csak 5 iskolában van egy-
nyelvű  :oktatás. 

Az ilyen iskolaszervezésben, bizonyos 
gyakorlati okok araellett, mint amilyen a 
kedvezőbb pénzelés lehetősége, a gazda-
ságosabb térkihasználás (tanteremkihasz-
nálás), felszerelés és pedagógusfelhaszná-
lás, döntő  tényezőként szerepelt az a 
szándék is, hogy a közös nevelői-oktatói 
munka minél jobb eredményeket szüljön. 

Újabban azonban, sok érvet hoznak fel 
az effajta elvek következetlenségei ellen, 
hogy a tananyag szempontjából a tanulók 
szemrnеUáthatóan egyenlőtlen helyzetbeat 
vannak, mivel a közös nevelői-oktatód 
tananyag csupán azokon a tagozatokon 
szerepel, melyekben az oktatás a nem-
zetiségelv лΡyelvén folyik. Ezenkívül azt is 
le kell szögezni; az olyan iskolák, ahol az 
oktatás a nemzetiségek лΡyelvén folyik, 
sokszor hiányosabb felszereléssel rendel-
keznek, és még mindig nincs megfelel ő  
pedagóguskáder, vagy pedig nincs meg a 
lehetőség arra, hogy a leendő  oktatók 
részben, vagy teljesen anyanyelvükön vé-
gezzék tanulmányaikat. Ezenkívül a meg-
határozott katedrákon nincs lektorátus; 
emiatt az oktatók egy része nehézség еk-
be ütközik, ha a tananyagot :anyanyelvén 
kell előadnia. Továbbá, ma sem ritka a 
több.nyelvúségi zűrzavar a nemzetiségi-
nyelvű  tagozatokon. A nevelési-oktatási 
szakszolgálat sok helyen még nem oldotta 
meg káderprablémádt, hagy bekapcsolód-
hassék a nemzetiségek nyelvén folyó ne-
velói-oktatói munkába. A megfelel ő  tan-
könyvek és kézikönyvek biztosítása is 
fontos — mindaz mellett, hogy ezen a té-
ren a Tartományi Tankönyvkiadó Inté-
zet nagy erőfeszítéseket tett azonban 
ezen is tovább kell tevékenykedni. A 
szerbhorvát nyelvnek  mint  nem anya-
nyelvnek a tanítasa csak most halad azon 
az úton, hogy ѕtabиlizálódjék és elnyerje 
valós helyét, értelmét a nemzetiségek 
nyelvén folyó oktatásban. Mindehhez még 
az is hozzájárul, hogy az általános isko-
lák a nagyobb várasokban nem valami 
szerencsés helyem épültek, és az is, hagy 
egyes helyeken csekély eredményt mutat 
a nyelvi •egyenlőség regteremtésének és 
fejlesztésének nagyobb arányú megvaló-
sulása. Es itt van  az a felfogás is, hogy a 
szerbhorvát nyelv áramnyelv. 

Ezek és más tényez ők is nyilvánvalóan 
nagyban kihatnak a nemzetiségi tanulók 
orientációjára, amikor az iskoláztatás 
megkezdéséről vagy folytatásáról van  szó. 

A természetes következtetés azonban ez 
lehetne: gyorsabb ütemben és állandóan 
szorgalmazni kell a mostani viszonyok 
meghaladását (ma már jelentős eredmé-
nyekről lehet szólni) ezen az érzékeny te- 

rületen, ki kell építeni a teljesebb egyen-
.7ogúságot, mely minden nemzet és nem-
zetiség szempontjából sorsdöntően fontos, 
ha sokoldalú fejlődésrő l van szó, nem 
pedig a nemzetiségi nyelven folyó akta-
tós megszűnésének útját kell egyengetni, 
mint ahogy •azt az Ekonomska politika 
sejteti és jövendöli. 

„Természetesen minden diák maga dön-
ti el, hogy milyen nyelvű  középiskolába 
iratkozik", állntja „A nemzeti iskolák 
megszűnésének tanulságai" című  cikk. Ha 
még a cikkben 'azt is feltü лΡtették volna, 
hogy rely középiskolákra gondolnak, 
minden logikusabbnak és érthetőbbnek 
látszana, de nem oly módon, ahogy azt az 
Ekonomska politika akarja. Mert nincse-
nek „szlovák nyelvű  középiskolak", csu-
pán a Bački Petrovac-i gimnázium, és 
csak a versed gimnázium és tanítóképz ő  
tagozatain folyik román nyelvű  oktatás, 
köіépi:skolai szinten ruszin nyelv ű  akta-
fás nincs, ezenkívül még néhány évvel ez-
előtt is csak néhány gimnáziumban és 
szakkáderképző  iskolában volt magyar 
nyelvű  aktatós. És természetes lenne-e 
azt eiváгni, azt szorgalmazni például, 
hogy a Vaбaság területén élő  valameny-
nyi szlovák fiatal ebbe az egyetlen szlo-
vák nyelvű  középiskolába iratkozzon? 
Különben nem ritka jelenség az sem, 
hogy a ваa ki Petrovac-i község területén 
élő  szerb nemzetiségű  diákok egy r "esze 
ebbe a gimnáziumba iratkozik, habár az 
oktatás nem :any nyelvükön folyik. 

Az utóbbi időben a nemzetiségek nyel-
vén folyó oktatás iskolahálózata egyre in-
kább terjeszkedő  tendenciát mutat, úgy 
szerkezetében, mint méreteiben. Követel-
mény ez, és semmiképpen sem társadal-
mi-politikai szervezetek és fórumok, va-
lamint szakтnai-pedagógiai szolgálatok ki-
talált formulája. Az anyanyelvű  oktatás 
lehetőséguraik kibővitése, a nyelvi egyen-
jogúság fejlesztése és meghonosítása, le-
hetőségeik teremtése a többnyelv űségre a 
közéletben: mindezek olyan követehré-
nyek, melyeket a nemzeti egyenjogúság 
politikája diktál, visszavonhatatlanul és 
halaszthatatlanul. Ez a politika a közis-
mert vajdasági nemzeti jellegzetesség 
miatt éppen ebben a tartományban kell, 
hogy helyességéről újra és újra bizonysá-
got tegyen. 

Nem szükséges külön kihangsúlyozni, 
hogy az Ekonomska politikában megje-
lent cikk tételei és következtetései hom-
lokegyenest ellentétesek az Ilyen törek-
vésekkel és temdeлciákka:l. 

A nemzetiségi nyelveken való oktatás 
költségességének említése, valamint az, 
hogy nem kifizetődő, értelmében és cél-
zatosságában hasonlít sok aráshoz is, ami 
az Ekonomska politika cikkében van. 
Társadalmuлk alapvető  elgondolása, kon-
cepciója, valamint nemzeti politikánk és 
társadalmi viszonyaink lényegbevágó 
meghatározói szerint, mindenekel őtt a 
szükségletekről kellene beszélnünk. Jól 
mondotta azt valaki, hogy az egyenjogú-
ság drága dolog, de ha .nincs egyenjogú-
ság :az sokkalta drágább. Ismeretes talán, 
hagy óriási különbségek vannak a szerb-
horvát tannyelvű  iskolak oktatási költsé-
geit illetően is, mégse bátorkodott senJid 
arra, hogy beszüntesse a költségeseket (az 
előadóképző  iskolákat, képzőművészeti 
iskolákat, egyes műszaki és szakiskolá-
kat). 

Végezetül úgy tűnik, teljesen világos, 
hogy ezt a kivételesen fontos és érzékeny 
kérdést az Ekonomska politika milyen 
érthetetlenül és furcsán beködösítette, té-
ves vágányra terelte, feje tetejére állítot-
ta. Nem szeretném az Ekonomska politika 
anonymus cikkíróját a nálunk olyannyi-
ra szívesen ,ajándékozott" díszdtőjelzők-
kel „illetni", különösen ha a nemzeti vi-
szonyokról van szó, óan mégis túl sok len-
ne, ha ennek az ismert lapnak a szerkesz-
tősége azt hinné, hogy „A nemzeti isko-
lák megszűnésének tanulságai" című  szö- 
veggel az igazi tanulságok nyomára buk-
kant. 

Fordította J. K. 
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ágoston andrás 

az alkotmány 
módosítás 
a nemzetiségek 
új lehe І®ségei 

A tмiтtományi képviselöház statíuta5m- 
bmzottsá.gáx гak október végén megtairtott 
ii(iéséa elhangzatt egy ja vaslat, mely sze- 
riavt a vajKlasági a a гіуt&vёіііуt úgy 
кеИ  nvegs!zövгgezmп , hogy  a nercnrгetaisёgđ  
palgárnak nem  csak mifnt egyénnlek b гг- 
bosítaa +а  +sгab,a+dcsáigj+agto+kat és azok gya- 
kиэrlásáavak feltételeit, han•ет  mint ko1- 
lektív lénynek is. Ka  ezt  as lndítványt 
megvli¢sgálijivk aiz ymádosLtási 
tervezet elgondolás!ainаk féлyében, azt l+á ; 
jwk, hogy. as  вnldi.tvány összhamgban van 
az ott  lefektetett elv:eklkol és alkotó гпо - 
dAn alkalmazza azokat  a vajdasá;gi vismo- 
nyokr;a. Hla иаlога  válnak az ilyen eФkéip- 
zelésék, alklatmányj,ogi szemp.ontból kere- 
tet kapnak azok  au z wtábьі  néhány hánap- 
ban egyre erősödő  társadakmi áramlat,oik, 
ame:yгkről Lori Imre, mпivt a vajdasá,gi 
magyarsá3 memzettéválásánlak folyama Фai- 
rói besz 1. 
A továbbiakban a nemlzettév"alás fol,yama- 
tánatk, az a,tkotггtányjo+gi keretnek és az 
egyén szerepéneik vizsgákatávad azt a tételt 
szeretm,érn bebizonyitanui, mely szerint az 
aЛkatmány és а  иајд!asági aliКatиnánytör- 
vémy. tervezeteinek megvalósnzdása, vala- 
nniтгt a nemzetté válás folyanvatánatk állan- 
dásulása гоilyan miaгő s:égileg иј  helyzetbe  61-
litja +a nemzetisé.ge+ket, amelyben fejlőd•é- 
sük intenzitása a saját erajiiktől, képessé- 
gei:ktől függ. A változások :Lehe t ővé teszik, 
hagy a neanzegti!ségetk rnkut a szдсlaliis+ta ön- 
mgazgató közđssé!g egyenrangú összetev ő i 
fejlődhescenek, erősítve ezáltal magát a 
szoci~ kasta кözösséget tis. 

Az 1945-ös alkotmánytörvény és az 1946-
os a+kkattn кчny (mélyre nagy hatással volt 
az 1936-os szovjet al'kotmány) a tartomá-
nyok és ezzel kapcsolatban a kisebbségek 
státusát többé-+kevésbé klasszikus módsze-
rekkel határozta meg. A tánsadalos т  vr6nyí-
tás centralleuti!kus módszeréi лΡem tették le-
hetővé a tartoгnányiolk és ezek keretében 
a kns•ebbségek ёnбіІііё  fejlődését. A tarto-
mányi autonóan+iia. jtobbára megmaradt a 
nyugati demák &le kban ismeretes területi 
önkoпmányzat színvonaláв:, és ebből ki!fo-
lyóllag a kiisebbségek helyzetéit is a klasszi-
ktus megolldásdkkal aeiideztd&. A kise!bblsé-
gek élvezték a szabadságjo+gokat de a tar-
tomány nrányításában nem vettek .részt 
közvetlenül sem ők, sem a tartomány terii-
letén élő  nemzetek taigjaI, mert a tarto-
mány fejdőd'éLбге  firányuló legfontosabb 
döivbéseket köztársasági és szövetségi szin-
ten hozták. Ez az allkatm'ányjogi helyzet 
egy jellegzetes kisebbségi tudet megjele-
nését ereldineényezte, amelyet csak erósített 
a klasszikus kulturális autronómia biztosí-
elsa. Igaz, hagy a ktulturális autonóaniia le-
hettő+vé tette a kise:bbsбgek nemzeti művelt-
ségének megőrzését, de egyű:ttal akadó  

1yozta a neinzettéválás folyamat "at mert az 
Ilyen körülmények között káa,lakult ktisebb- 
ségi tudat hattására, a kisebbség csak a 
nemzettest ku]túráját fogadta be, mí•g a 
környezet hatásaától többnyire elzárikó- 
zott, és ezért fелтál'Lt az e7sziggetel ődés це - 
szélye. Ez  a helyze+t egészen az öbvenes 
évek еlејéН3 tartott. 

A тnuivkásöniigazga tás bevezetése és az 
1953-as !alkodпnánytörvények nagy válto- 
zást hoztak Vadaság életébe is. A decenit- 
naдшгácrió. és •a társada đtmi önigaz!gatás beптe- 
zetése valtalképpen a közvetlen demokrá- 
cia megиalósítására irányult. A kisebb te- 
rüdeti egys!égeik, a tartomány és a kom- 
munák társadnna:Lmm poliitikaii jelentősélge 
megnövekedett, mart sг,élesebb néprétegek 
vehettek részt az imámyítást тan. Az új  viszi-
nyak között  a kiseb!bségek is fontos  szerep-
hez jutottak  a vá11a:1attok, a kamnnunák és 
a tartomvány +kélaviseleti szerveiben. Ekkior 
indultak meg  azok +az initégráciás folyama-
tok, amelyek az önigazgatású társadalom- 
ban edwezetndk a nгanzztiségetk бs a: jaLg,o- 
szláv ,népek  teljes egyenjogúságáhaz. A 
„ne7nrгeti l=з'vsebbségek" alkatmányos ekne- 
vezéLs „nemzétiségek"-re цаlо  váltazta гtás+a 
az  1963 as alkiotmánуban;  szлrcгtén ezekre a 
folyamatokra utal. Az иј  önfl3aagatásm  vi-
szonyok tehát anegteramtetфék a nemzette- 
válás folyaniajtainak aШkotiná:nyjogi felté- 
t•eleit, és szükségszerű  váltoaásolkat hoztak 
közoktat'asi művel&іési téren is. Nytilпгán- 
vaMvá vált, hogy ,a klasszikus kultntrauta- 
nónntia — úgy ahogy az akkor fennállt — 
nem segíti az öni!ga,zgatásfi viszonyok fej- 
lёdóséit, mert táplálj+a és reprodukáцja a 
kitsebbségi  tudatot. •  

Aébó1  as ellgionvdolásból  kiindulva. hagy 
nenцzetliségre иаlо  tekintet né11kü1 egységes 
kпzltúr.p,alli tikát keld foilyta tnti, és hogy a 
nemzetek és narnzetiségek +közeledésёt már 
;isik,alás korban szorgalmazni :kell, meg- 
szüntt•ettélk а  kultiarál гs •autonómia inФézmé- 
nye6+t: a nemzeti гки•ktúrtánácsot, a nemzeti 
kultúregyesületeket, és !1Đialakították a kö- 
zös igazgatású terü'e•td +iisk+alahálázait+at. Ezek 
az intéгz,ked+éselk azonban nem  hozták meg 
a várt eredményeket.  Az  irnte!grált kuttúr- 
ogyesühetek munkája  elhalt  és ebben sz 
iidёben a •terület2 riakolákban kezdődött meg  
a nennzetíségi diákok átáramilása a szerb- 
horvát  tagozatokra. Miért vallottak ku- 
dareat ezek az elképzeléselk? Vél+enri:ényenn 
szerint  azért,  meet a kiisebbs йgti  tudatot  
nem lehet adlminüs•ztratív úton, foaцnáli,s 
megloMásokkkal megszüntetnfi. A knгltúrau- 
•tonómi+a гinbézmlényein:dk fedszámolása  nem 
járhattátt eredhnénnyel, mert nem sri in- 
Фегтгеаиуек  lettek túlhaltaкLottaik, hanem 
azok  a 'társaldal)mi vismanyok, amelyek lét- 
rdhozták. A kultúranztolnómila+ lényegét 
wgyanfis  nem  a feat eml'ntett intézmények 
képezilk, hanem +azok a társada'1mi-politi- 
kati m:eigоlіdásiok, .amelyek eredménveként 
egy népcsaportot nemzeti +ki.sebbségkérnt 
kezelnek, xneiggá'tal!va ezzel. hogy egyen- 
rangú résavevője  legyen  a társ!adalhn.i élet- 
nek. 

Erre az lldőszalkra — a 60-as évek е1е- 
jére — jelleanző  sz ömilgazga+táséеt és a де- 
nvakrattizáciáért kiimd ő  hakadó erők és az 
eilaitllsztil:aus társ!adalomirányífiás  mellett  
kardlostkiadó гeakchás erők kim élethen har-
ca. Í:gy történihetett meg,  hogy  a  társadal- 
та. önvgazgatás megerősödése szülkségessё  
tette egy иј  aцkortnгlány meghoza'ta1'á.t, 
amely le+heltőságe!t nyújt a további fejlő- 
désre. Az  1963-as гallootmány •ati ön63azga- 
tás ekvére épükt fel és tovább ktonkretázál- 
ja ia társadalonnirányí'táts decentra; ➢izáoióját. 
Részletesen tár:gyalij a a támsaкkalmi-ра1'шtí- 
kaá közösségek vtiszonyát. Az 1953-as alkat- 
mјányltörvénуеkhez viszonyítva lényegesen 
nő  !a tartományok önállósága, és eetáltál b ő-
vül ;az гallriatnványij+ag keret, +amelyet ki- 
töltltet a nennzettév'a.lás  folyamata. Néhány 
fontos, a t'aд  tamányra voaratkozó !kérdésben 
az alkotinány kinvondj+a az alapelveket,  de 
résa'ben  tapasztalatok hiányában, részbeл  
a k,onzervatdv erdk ellennállása miatt  nem 
került sor  a  'kérdések ré!szletes szabályo! гá- 
sára: Mert ebben az 5dőszaaaban vált 1eg- 
imkább érezhettбиé az a centralistay eta- 
t+ista nyonvás, amelynek hordozái•va1 és 
mádszereivel a ibivonti plénum számolt ii  

иégVegesen. A bri+oni рlепит  után az egész 
közélet felpezsdiilt.  Nyit,  széleskörű  vi- 
tákat i alytattaik ra szo с aцüsta Közössreg 1eg- 
égetőbb ргoklіеiггаlгоl, töbibek 'között a nenn- 
zet:iségú !kérd'ésről is.  Teret hódított sz а  
vélemény, mely szerint növelni és erősí- 
teni keil a tartományolk önádlдs'ágát, di a 
köztársaságh .szervek f шnkciót nem azйrt 
kell átiiuházгцl a t'aг+tоunánypikra, hogy ег- 
á1ta1 a eiartományi szervek állami: fttnkcioi 
erősк 'rdj:enak, hanem azért, hogy a t>arto- 
mány intint társadalmi-politlikal közösseg 
sz önigazgatás alapján fejezze ki érdekeit 
és biztosittsa fejilő+dését Az aLkotmánymó- 
d osításl javaslat ta гrtományokra vonatkozó 
tételei akkiatanányjogi szemp;ontból ú.j  fo-
kozatot jelentenek a közиetlen önligazga•tá- 
sion alap uló közösségek fejl ődésééen. A 
javaslat ki¢nondtj+a : „А  tartounányиk olyan 
társadalinvi polItikai közöзségek amelyeket 
a saját+os neunzettiségi összetétel ű  és más 
je71Legzetességekkel reandellkez ő  területeken 
alakítottak." Tehát r tartománynak joga 
és kötelessége, hogy a fejlő+dés árányí,tá- 
sában  tekintettel 'legyen a jellegzetessé- 
gekre. TámsaкUalmvi-politikai szexnpontból 
qгцási jélentősége van  annak  a tételnelг , 
amely !kimondja, hogy  „... a nemzetisé- 
gek  tagjainak  — a köztámsasági a•llkot.- 
таттуа l és törvényekk+dl össahangban -- 
joguk  van az anyanyekvtik használartáг•a 
jogaik és kötelezettségetik megva đásításá- 
éаsi,  valamint  sz állami szervekkel бs a 
közmegbimatást иеуго  szervezetekkel való 
énint,kezésben". A fent emlátett а•kkatпnány- 
jogi vá>litozáso+k lehetővé teszik, hogy •a 
nemгetiségli pallgárok koihleiktív lényként 
kapjanak  helyit  +a vajdasági !alkatлiány- 
törvényben.  Erre avagy sziikség mutfatiko-
zlik, hisz a magyarok, szlavákak, ruszinok 
és r.ománok mint néposopar•tak, alkotó ré- 
szeü a vajdatsági társ'a!dallonnn+ak. Az a+llkurt 
mányjlo+gi keret és a kedvező  polltikai léig- 
kör  alkalmas  a nemzeti+ségek hвly:zet-énеk 
józan elemzés'óre ás a felimeriilS . p+rob•lé- 
mák helyes aпegol+ddásáлa. I1yen• +kbrülm!е- 
nyek között Кezdőidhetett el a teriileti is- 
kolák е•lőiгyeinek és hátrá:ny:aliигk riyilvá- 
nos elemzése, !a vaj!daságei јelentőségíx kul- 
túrínt ézmбnyekben doLglozók, közéletti nvuпi- 
kásolk és ktttatók nemzettei össze tételém' вk 
javítása, és megaiLaikulhatott +a Hungaraló- 
giiaii intézet. 1Vlegviítatják, lehet-e a иaj:tđa- 
šági népet történelm!ét és đradal+mát közös 
tanterv а]:apján, közös ta•nkönyvből. inni-
tanul. •Széheskörű  ákгaió Indult a kétnye]jvű- 
ség terjesztésére. Ezek  a demokratikus 
те!gmozdul!ás'ok segítik  as egyenrangíгság- 
ra ir'anyuló törekvéseket és ezál!tal  az  ön- 
'vgazgatás fejlődését is. Másrészt, ezeket az 
akci•óka:t nevezhetjiik a nemzetttévál:ás. fo- 
lyarr>;a гtán:alk is, mert jelenl:étükked és cél- 
jaikkal ha:ttérbe szorítják, sorvasztják azo-
kat  a társadalm+i!  viszonyokat, amelyek 
:kedveztek a kmse!bbségli  tudat kialaknalásá- 
na?; és fennmaradásámak. 

* 

Az alkotmányban lefektetett és az a--
kotmánиmádasítбsi javaslatban kianloretá-
zált nemzetségi jogok szervesein .illes гlked-
nek az önigazgatású rendszerbe, arat azt 
jelenfai, hagy megvalósításuk nem „felül-
r&1" jön, hanem egy adott tá гsadalánii poli-
tцkai !közösségben (községlben vagy tar-:to-
mányban) emberek hívják életre azdkait. 
A feliül>rő1 jövő  irányítás megsziiun?t, Vi-
szont az önigazggató támsaбa+lom módszeren, 
amelyek legfontosabb eleme .az önkzzde-
ményemés és  as  ezt szükségszerűen kísérő  
személyi felelősség, még nem fejl őditek ki 
kelii mértékben. Sok helyen még nem lát-
ták be ez önkezdeményezés különböz ő  far-
máшnak jelentőségét, svz ikségességét бs 
mégha látják Is a hnbákat, orvost бs џkаt 
nem kezdik el, mert a fels őbb fárumiok 
kész megadásait várják. Egyesek még 
miindiig eékravezetőnek tartják a meghn-
nyászkadó, állásfoglalás nélkiili, a többsé-
get mindig „hősiesen" támogató politikai 
magatartást, mert abban reménykednek, 
hogy így nтegtarthatj іák 'a jelenlegi állapo-
tokat. 
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Az ömkezdiményezést ől és a személyes I 
felelőssegváldalástól való féle:lem vádját a 
tflsztség иΡiselők leginkább tagadják, vagy 
ha részben eissmехr k is, védekezésképp ob-
j'ektív ііehézségekтe, erős bürokratшkus, eta-
tista ellenállása htvatkoznak. 

Ez a védekezés ma már nem helytárló. 
A brioa іі  plénumot követő  demakmtizációs 
folyamat, de különösen a KV i г  луеLvei, 
kifejezve :a közvetlen tennel ők 1egszé e-
sebb rétegeúnek tömekvéseit utat nyitottak 
az önigazgató  t  аdа]јоnaса  jellemző  ön-
kezdeményezesnеk és a lehető  legszigprúbb 
politikai felelősségre épülő  politikai mód-
szerek gyorsabb fejl ődés:ének. Az új köaül-
mények, a briomi plénum utáni demokra-
tizációs folyamat és a felül гŐl jövő  iiráyí-
tás megszűnése, új megvilágításba helyo-
zik a néanzeti agyenjogúság megvalostá-
sával kapcsolatos, az önkezdeanényezést és 
a személyes felelősségválladást felölelő  kér-
désгkoanplexumot is. Az etatisztikus i гбПуy -
tás korszakában, a már kész megoldások 
ásvitelében, nem volt sem szükség, sem le-
hetőség :a szeanéiyes ikiállasma, felel ősség-
vállaшбanа , öhkezdeanеnyez"esve. Mostazon-
baл; an ulkor .a nemzetiségi kérdés megoldá-
sára mrányu4б  legfontosabb döntéseket köz-
ségi és tartományi szinten hozzák, az önkez-
deményezés, a személyes іiállás és •a szenté-
lyes felelősségvállalás nemcsak lehetséges, 
de elkerülhetetlen 'is. Most nlncsemek előre 
ellkészített döntések, archelyeket az igazgatási 
területeken estik kézjegyükkel kell ellátni: 
a megoldasokat most minden testiilet ma-
gának kell hogy megtadálja, demokratikus 
mádon választja 'azt .az utat, amely a leg-
jobb megoldashoz vezet. Ebben a folya-
matban elkeтülhetetlenül sor kerül a kü-
lönböző  mézetek harcára, és az egyes me-
zetek kбpjiselői csak ajkkor számíthatnak 
sikerre, ha tudnak és mernek megoldáso--
kat javasolni, válhatva a pallitikai felel ős-
séget, vagy az esetleges l еszava:zást. itt az 
is elldőd, ki képes lépést •tartani .a fejl ő -
déssel és atikalmazlkodmi az új körülmé-
nyeikhez, megmutatva tudását, politikai 
bátorságát, és kinek kell elhagyni a politi-
kal ёsіaiteтet. 

A különböző  nacionalista, centrallista, lé-
nyegében etatista felfogástik ellen a szerb 
KsZ Közpondi Vezetősége és a KS'Z tar-
tományi választmánya hirdetett kímélet-
len harcot. Dobráca Ćosfl ć  és dr. Jovan Mar 
janovtć  felsző  al'ása kapcsán, a KSZ tasto•-
mánŠi. vezetősége иΡégrehajtó bizottságának 
közleméвy.e tőbhek között kimondta: „A 
JKSZ elveitől és gyakorlatától idegen min-
den olyan magatartás és követelmény, 
amely a nemzeti egység és az osztályérde-
kek nevében sér i és dagadja a nemzetisé-
gek egyedi haladó érdekeit." Persze ez a 
határozott állásfoglalás még nem jelenti 
azt hogy az ályen nacionalista, etatista fel-
fogások a kritika tüzében mamadéktalanui 
elégtek. De a hatámozatmalk van két óriási 
jelentőségű  követk:earmmnye: egyrészt „ille-
galitásiha" kényszerítette az etatista néze-
tek ilyen és ehhez hasonit meigny2dvánulá-
sai.t, mбsrészt erőt adott azoknak, akik már 
eddig is nyíltan küzdöttek .a szű'kkeblű  na-
aionalista, etatista nézetek ellem. Ez a ha-
táгsat nagyban kihat az alacsonyabb (köz-
ségi és vállalati) veset őségeik inunkjáa-a is, 
az ingadozdkat határozott kiállásra, állás-
foglalásгa 'bátorítva. Igaz, nem könnyű  ki-
állni, bátran véleményt ,mondani, és elvi-
selni az esetleges kritikát, de csak ályen 
feltételekkel lehet érdemleges döntéseket 
hoъвd. Aki nem tud, vagy nem mer így 
гQsztvenni a testületek munkájában, an-
nak nincs helye ott! 
Külnősen nagy szükség van az új mód-

szerekre, a nen-ueti kérdés gyakorlati meg-
oldása körüE vбtákban. A bátor felel: ősség-
teljes vita eredményeként nemosak jó 
megoldások .születnek —jóllehet ez •a leg-
fontosabb —, hanem út nуfirk a neanzetisé-
gi kérdés demdsztifilkálására is azáltal. 
hogy mint reális öniigaz ~̂ atбai problémát 
kezeljük. Csak .az új módszerek alkalma-
zásával érjiik  el,  hogy az al:kotsrciánya:dta 
kereteknek életer ős. elvhű  politikai gya-
korlat adjon tartalmat. 

АG®STON András 

A Szlovén Kommunista Szövetség VI. 
kongresszusa szokatlanul nagy érdekl ő-
dést váltott ki a kritikai gondolkozású 
egyéneknél_ Megszoktuk, hogy a kong-
resszusok ünnepségek, a hanifesztációk, él-
jenzések közepette folynak. Ez alkalom-
mal azonban egy határozott fordulat és 
új minőségek kialakulásának tanúi lehet-
tünk. Az új kritikai és alkotó tevékeny-
ség •azáltal válik mind jelentősebbé, hogy 
nem szoritkozik egyetlen nemzett terület-
re, hanem minden eddigi köztársasagi 
kongresszuson jelentkezett. Távol áll t ő-
lem az az állítás, hogy megvalósult a szo-
cializmus demokratikus és humánus kon-
cepciója. Mégis, az els ő  feltételiчk meg-
jelentek, s lehetővé tehetik a mostani rend-
szer tovább fejlődesét a humanizáció és 
dezalienáció irányába. 

A pluralizmus vállalása, mely szerintem 
tartalmi jellemzője volt .a kongresszus-
nak, a többségi és uralkodó felfogás sze-
rint tévesnek, bűnösnek tűnhet. A JKSZ 
ideológiai dokumentumának (Pro:graaná-
nak) és az alkotmánynak gondolati kon-
textusat — mely természetesen nem örök-
érvényű  — meghatározott időben és tér- 
ben kell értelmezni. Ezzel гn gszúnnek a 
legkülönbözőbb feltevések és félremagya-
rázások, hogy mdazok, iaklk a pluraliz-
mus kifejezést használják, több pártrend-
szerű, frakciós vagy más féle burzsoá 
mechanizmus klalakításat célozzák. saj-
nos, a kritika és a kritikusok anegfeled-
keznek arról, hogy a burzsoá-demokrati-
kus politikai keret helytelen g:azdasági, 
egyéni, áltársadalnti tartalmai miatt, so-
sem valósíthatott meg igazi pluralizmust. 
Ma •a haladó szocialista gondolat is meg 
kell állapítsa, hogy 'a keleti társadalmi 
rendszer álszocialista irányba halad. A 
burzsoá és álszociiatista rendszerek nem 
változtatt"tik meg a politika alapvet ő  ér-
telmét; Cankar ebben látja minden ne-
hézség előidézőjét — kezdettől fogva. 
Ezért tartom dönt ő  fontosságúnak azt, 
hogy a jugoszláv társadalom forradalma-
sító alanya tudatában legyen a világpoli-
tikai helyzetnek, melyben a kisebbség 
diktatúrát gyakorol a többség felett, nem-
csak azért, hogy maga is  im:muвitást sze-
rezzen Ia tömegekkel való manipulálásra, 
hanem önkormányzata, eredeti pozíciója 
es önigazgatási koncepciója érdekébeni, 
mely még őrzi a történelmi er őszak meg-
szüntetésének lehet ős "egét. Az a priori hu-
manizmus izmus kitart állítása mellett, hogy az  

emberiség mostani állapotát, a reggelt a 
közeledő  +jszaka veszélye fenyegeti. Mi 
‚nalóјбhan ennek az éjnek őrei vagyunk, 
akik felébreszthetik a reggelt. 

A kongresszus ezúttal a passzív delegú-
tusok és :az iaktív elit manipulációjának 
több éиtizedes gyakorlata helyett, várat-
lan és nem kontrolált megnyilvánulások-
nak .nyitott utat. A dokumentumokhoz 
fűződő  deklarációk megkérd őjeleződnek, 
minden szó a kételkedés mikroszkópja alá 
kerülhet. Állítom, hogy ;a KSZ elméleti 
és gyakorlati tartalma fölötti kritikai-a1-
kotási ellenőrzés már elszakadt a formá-
lis, elfogult védelemtől, mely a komgresz-
szus intézményét a bírálat nélküli és tét-
len többség önelitélésének intézményévé 
tette. Az egyéni kedvezmények és a kü-
lönbségek törvényesítésének folyamata, 
mint a gZKSZ utolsó kongresszusán meg-
mutatkozott, nem folyik félreértések nél-
kül. Arra a sorsdöntő  félreértésre gondo-
kik, melyért az :aktivista többség vagy a 
manipuláció tárgya felelős, s mely nehe-
zen tud megszabadulni az irányított gon-
dolkodástól és politikai neveléstől. A 
múltban lehettek hangos és szembeszök ő  
félreértések, melyek azonban nem voltak 
hosszantartóak. Az állásfoglalások mind 
gyorsabban változnak, míg a manipuláció 
tárgyát sokkal hosszabb evolúcióra ítél-
ték. Egyesek bíráló, önkezdeményez ő  és 
értelmi fellépése miatt a kongresszus „ak-
tivista" része a kongresszus egységét 
kezdte félteni. Fennáll a lehet őség, hogy 
ezek .az aktivisták egy .napon tudatára 
ébrednek helyzetüknek és határozottabb 
konzervatív erőkké válnak. 

Ez a megmozdulás természetesen nem 
jelenthet végleges állapotot. A vezet őd és 
a vezetésen kívüli dј fferenciáció a széles-
körű  tagságnak előbb-utóbb az egyik ma-
nipulatív függőség mellett, egy másikat 
is fölkín ina. Többről van  szó: arról, hagy 
fel kell számolni .a manpulácíó alapjait és 
a ,politikának azt a lényegét, mely lehe-
tővé teszi a társadalmi érdekek fölötti 
tulajdonjogot — és ezzel együtt az ember 
fölötti manipulációt is. Ha !a politika •a 
kiválasztottak, a kisebbség tevékenysége 
marad, akkor szüksé:gessé válik a törté-
nelmi fordulat és határozott kiútkeresés 
a tulajdonjog intézményéb ől, .a politiká-
ból. 

Rudi RIZMAN 
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Beneze Tibor: 
A SZKOPJEI, F6LDRENGЕS ALDOZATAINAK EMLI KM~IVE 

(Makéta) 

vita 

utasi csaba 

Rendkívül kellemetlen helyzetbe kerül-
tem Bogdánú Sándoг  köлyvkiadásunКról 
írt еіlenvéleménye után: ha mégoly kel-
letlenül is, de válaszolnom kell rá, szinte 
mondatгΡól mondatra elemeznem, hogy rá-
mutathass~ak a hangadó-taktikus maga-
tartás megnyilatkozásának . nyilván иaló 
példáira. Viszolygásomnak két oka van: 
1. Bogdánfi minden írói etikát sutba vágó 
eUenivéleménye óhatatlanul a személyes-
kedés térségébe rántja a megítélesem sze-
ііњј t lényeges kérdések tisztázásara hiva-
tott vitát, éѕ  2, az egy Juhász Gézán, a 
kiadó főszerkesztőjén és természetesem 
Bogdámfin kívül senki, egyetlen árva í гó 
sem tartotta fontosnak, hogy köntörfala-
zas, tétavá7ás nélkül, vagy akár óvatos-
kodva elmondja véleményét a számána 
létfaв tasságú kiadó mun1el ј  гól. Úgy lát-
szik, naden •a legnagyobb rendben. Ez 
a legszomorúbb. 

* 

„Mindamellett, hogy szívb ől utálom az 
emberek önkényes cinkézését, örömmel 
fogadom Utasi Csabának ráun vonatkozó 
megállapítását, mely szerint ém vagyok 
a kiadó bíгΡálód között a hangadó-taktikus, 
még ha nem is értem pontosan, mit je-
lent ez 'a ѕzóömgzetétel. Taktikus vagyok-e, 
tehát tervszerűem gondolkodó, ügyes? 
Vagy talán taktdzálót 'akart mondani? 
Mellékes" — hangzik Bogdánfd elsđ  be-
kezdése, s mdndj"art két fontos mozzana-
tot vet fel. 

Az emberek önkényes címkézését jó-
magam  is  szívből utálom, mint általában 
mindem önkényt, epp ezért írásomban 
kézzalfogható és cáfolhatatlan példákkal 
fogom illusztrálni, hogy :kiinek a „szíve" 
hamis. 

A bekezdés második részében Bogdanú 
megkezdi a méreg Lassú osöpögtetését. Azt 
állítja, hagy nem érti pontosan szóössze-
tételemet. fzesen d đlemmázik, pedig min-
den töprengésének véget vethetett volna, 
ha előиeszi, mondjuk, az Idegen szavak 
szót$rát, ahol a következ ők állnak:  tak-
tikus (tacticus) gör I. a taktika ismerđje, 
művésze II. 1. a taktikával kapcsolatos, 
a taktika szabályadnaik megfelelő  2. átv 
tervszerű, jol kiszámított 3. átv ügyes, 
ravasz, fortélyos. Hát még ha felüti az 
Егbedmező  szótárt is, és utánanéz a ra-
vasz vagy a fortély címszó jelentésének. 
Mivel Bogdánú ehelyett szívesebben kár-
örvend „téves" szóhasznáitomon (ami 
persze többször megesik velem is, mások-
kal is erre felénk), kénytelen vagyok az 
említett szótárból tovább hokrosí>Cani a 
hangadó-.taktikus jelentését. Ravasz: má-
sokat megtéveszteni aka гΡó, fondorlatosan, 
alattomosan, fuidasigosan cselekv ő  (sze-
mély, áldat) ; fortély: ügyes, leleményes v. 
ravaszul kigondolt ötlet v. tett vmely me-
héz dolog megoldására, vkinek félreveze-
tésére, becsapására. 

Teгrészetesen e szóösszetétel minden 
itt érzékeltetett jelentésarnyalatára egy-, 
általám nem gondoltam elsđ  írásom kelet-
kezése idején. Akkor még mellékesnek 
véltem: ma már 'komkretizálnom kell. 

* 

„Mivel Utasi árukodónak is nevezett, 
elárulom, hogy sok mindenben nem értek 
vele egyet" —írja egy másik bekezdés-
ben írók. Azt hiszem, így isiég egy hu-
moristának saru lenne szabad poénra va-
dászni, hisz iamit ez a mondat állit, soha 
le nem írtam. Az alapot következ ő  sza-
vaim szolgáltatták Bogdánúnak: „ ... vá- 

könyvéi 
adás 
unk 
ru II. 
válasz egy hanga 
dó - taktikus 
ellenvéleményre 

zolj:a is a fogyatékosságokat, hibákat, de 
vitája végs ő  kicsengésében disszorciáns, 
árulkodó ..." Itt most újra nyelvészked-
nd, bogarászmi kellene (?), rámutatni, hogy 
ha valakinek 'a vitája árulkodó, az még 
nem jelenti azt, hogy ő  maga is az?? 

Te jó ég, csak a kezdet kezdeté г' va-
gyok, pedig még sokáig kell ezen a mo-
csaras úton lefelé haladnom, rig végin 
megrajzolhatom a hangadó-taktikus arc- 
élét. De vajon ki lehet-e bírni ezt a mind 
fojtogatóbb alászállást? 

* 
„Újfent hangsúlyozom, hogy nekem pél-

dául soha semmi bajom sem volt a kia,dó-
val, de ez sarnmdképpen sem kötelez, 
hogy önös érdekből, vagyis .a jó viszony 
fenntartása végett, elhallgassam a véle-
ményem bizonyos dolgokról" —írja a to-
vábbiakban írónk, s ehhez csak egy ap гó 
megjegyzést fűznék: csöppet sem csodá-
lom, hogy soha semmi baja nem volt a 
kiadóval, hiszed — ezt nem árt azért 
tudni — Bogdánfd Sándor éveken át elő-
re fölvatte a pénzt egy-egy olyan Tito- 
könyv fоrditásáémt is, amelyhez még hoz-
zá sem fogott, s ami ennél sakkal érde-
kesebb, ugyanezen könyvek szuper-bek-
túráját (1) is ő  végzi (dr. Juhász Géza 
lektúrája után), sőt szuper-korrektúráját 
is. 

* 

»Tegyük lehetővé a megbékélést a 
szerkesztőknek« — írja Utasi 3. számú 
javaslatában. 

Ez igazán egyszerű . 
Ha a szе  kesztőnek oly avagy kínokat 

okoz, hogy a nevét kell adnia a kiadott 
műhöz, akkor a legjobb regoldás 'az, hogy 
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a vajdasági magyar írók művein a jöv ő - 
ben ne tüntessék fel a szerkesztő  nevét. 
A lázak és szomongások egy csapásra 

meg fognak szűnd" — hangzik Bogdánfi 
egy újabb tétele. Ennél, sajnos, hosszabb 
ideig el kell időznünk, mert közönséges 
szimplifkációról és szövegem tisztesség-
telen meghamisításáról van szó. 

Idézek írásomból: 
„A kedvező  elbírálásban részesült kéz-

irat nemegyszer ellenállást vált ki belőle, 
érzi, hogy recenzensei nem voltak méltók 
önmagukhoz, s ha nem akar rosszmájú 
akarnoknak tetszeni a szerz ő  szemében, 
kénytelen elfogadni a kéziratot, bels ő  lá-
zongása azonban nem hagy békét neki, s 
feladatának érzi, hogy gyúrja, foltozza, 
tapassza a művet, ha már a nevét kill 
adnia hozzá" (...) 

„Minél mélyebbre merül szerkeszt ői 
munkájában, •annál inkább bürokratizáló-
dik. Minél több javítást eszközöl a szö-
vegeken, minгl több változtatást javasol 
és visz keresztül kardoskodó л  vagy »meg-
nyerő« mosollyal, annál Inkább a sajatjá-
nak is érzi akarva-akaratlan a m űvet, s 
Ily módon végképp eltömeti maga előtt a 
kritikusi ítélkezés útját. Hogyisne, hiszen 
ha a szemző  beleegyezésével minden« 
gyengének, hitványnak tartott részt ki-
gyomlál a műből, ugyan miféle erkölcsi-
ség pamancsáхa bírálja meg ugyanazt ké-
sőbbт  

„3. Tegyiik lehetővé a szerkeszt őknek, 
hagy megbékéljenek önmagukkal, s a ma-
guk módjr és erejéből részesei legyenek 
a jugoszláviai magyar irodalom, es általá-
ban -az irodalom, történésefinek. Tekint-
siink el tehát a szerkesztés eddigi elvei-
től, de ugyanakkor várjuk ei t őlük, hogy 
megszólaljanak, mert tarthatatlan az, ha 
egy-egy szerkesztő  munkája a művek el-
admiriisztrálásában merül ki." 

Amint látjuk, Bagdánfi. még idézés kőz-
hen is igen bátran módosít szövegemen, 
nem csoda hát, hogy a további néhány 
mondatban teljesen szabadjára engedi 
képzeletét. 

Úgy vélem, mindenki világosan láthat-
ja, hogy számomra nem a szerkeszt ő  ne-
vének feltűntetése az éget ő  kérdés. A 
„névadás" csak végső  pont egy-egy kéz-
irat szerkesztésében, következmneriy, me-
lyet kí¢ios munka előzhet meg, de egy-
általán nem minden esetben, mint ahogy 
Bogdánú rám akarja bizanyitani, hanem 
nemegyszer, pontosabban, hа  a szerkesztő  
érzi , hágy „recenzensei nem voltak méi-
tók önmagukhoz", ha megítélése szerint 
gyenge, érdektelen művel találkozik. 
Mondanom sem kell talán, hogy ekkor 
sem a „névadás" okoz neki „oly nagy kí-
nokat". Mit osinaljunk, ha egyszer Bog-
dánfi szereti fejük tetejére ártani a dol-
gokat? 

Az természetesen vita tárgyát képezhe-
ti, hagy is szerkesztő  joggal tanúsít-e bi-
zonyos elfogadott művekkel szemben el-
lenállást. Lehet, hogy amit fércmunkának 
vél, az épp remekmű, csak hát érzéketlen 
tuskó létére képtelen felfogni nagyságát. 
Mondom, ez meglehet, de tény az is, hogy 
a szerkesztő  más írók másfajta műveit 
szereti, nagy kedvvel gondozza őket, s 
együtt örül a szerzőkkel, hogy jobb köny-
vekkel gazdagítják lassan-lassan klorn-
bosódó irodalmukat. Amikor tehát Bog-
dánfi azt akarja rám kenni, hogy a jugo-
szláviai magyar írók műveinek szerkesz-
tésekor általában és mindig elfog a „név-
adás" kínja, a taktikus legdurvább mód-
szemét alkalmazza: félre ;akarja vezetni, s 
ellenem, közvetve pedig a kiadó ellen 
uszítani íróinkat. 

* 
„Nemcsak •az id ősebbek megb zhatatla-

nok a recenzeálásban, mint Utasi állítja 
Igen általánosítva és elfogultan, hanem a 
középkorúak, a fiatalabbak és a fiatalok 
is" írja Bagdánfi. 

Gyorsítsuk fel a tempót! 
„Az iđősebb nemzedék különösen meg-

bízhatatlan ebből a szempontból" — ír-
tam én. 

Következtetés: írónk itt is hamisított. 

* 
„Nem éppen biztató, ha a szerkeszt ő  

annyira nem ismeri az írók anyagi hely-
zetét, hogy könyvükkel kapcsolatban 'au-
tócskájukról, szőlőcskéjükről, villácská-
jukról beszél, mégpedig általánosítva, hol-
ott köztudomású, hogy nálunk szerkesz-
tésből, újságírasból, foгdítasból még csak 
meg lehet élni valahogy, de írasbál, ,alko-
tásból semmiképpen" -- mondja Bagdán-
fi. 

Viszont az meg éppenséggel nem biz-
tató, hogy Bogdánfi lépten-nyomon bele-
magyaráz mondataimba, kiforgatja azo-
kat. Semmiféle általánosítasról nem volt 
szó, hisz az autót, vШács'kát, szőlőcskét -a 
gyáva-radikálisokkal kapcsolatban emle-
gettem, akik rendszerint nagy üggyel-baj-
jal hozzák össze kéziratukat, semmiféle 
szerződésгe nincsenek tekintettel, ám ha 
egyszer leadják művüket, már holnap a 
kirakatban akarnák látni könyv alakban, 
s saját 'késésükről megfeledkezve, elsőbb-
ségi jogot követelnek maguknak, mdn-
denekelőtt pedig pénzt, pénzt, de azonnal. 
S ha nem megy minden, mint a karika-
csapás, a kulisszák mögött elkezdenek 
klikkezni! 

Csakugyan több regényt kellene megírni 
ahhoz, hogy egy író abból autót vehessen. 
Ebben igaza van Bogdanfinak. De Igaz az 
Is,  hogy vannak imáink, akik hányavetin 
összehordanak egy-egy könyvre való 
írást, mert valamire sürg ősen keh a pénz, 
s talán épp annyi hiányzik, amennyit ez-
zel a húzásúkkal zsebre vághatnak. Ez a 
visszatetsző : a közelmúltban épp az efféle 
kéziratok szorítottak hátbérbe frissebb, 
ígéretesebb alkotósakat. 

* 
„Tolnai Ottó panaszkodott egyszer, hagy 

őt itt (ti. a kiadóban) araég sohasem .kí-
nálták hellyel" —írja humoristánk. 

Ez már egészen akomolytalan. 
Bogdánú, sajnos, a vita hevében plety-

kálkodni sem rested. 

* 
Válaszara alapjai ezzel megvannak. 
Maga a válasz már igen rövid lesz. 
Bogdánú Sándor írása elején energiku-

san leszögezi , hagy „Nem az író és kiadó-
ja közti •klasszikus, önös, érdekeket lep-
lező  ellentétről van szó jelen esetben, sem 
pedig Tempefői-féle indítékokról, hanem 
valóban közös ügyről, de merőben új 
szempontok, az önigazgatás szempontjai 
alapján." 

Jó1 hangzik, de ha belegondolunk; hogy 
ugyanez az ember szöveghamisításra, an-
nak kifargatására, leegyszerűsítésére is 
hajlandó, fölmerül a kérdés, hogy ugyan 
miféle önigazgatást szeretne gyakorolni? 
ELŐBB A HÁTAD MÖGÉ LOPAKO-

DIK, BELÉD MÁRTJA ROZSDAS, NAGY 
KÉSEIT, AZTÁN PEDIG KEZÉT DÖR-
ZSđLVE ЕT,ÉD ÁLL: đNIGAZGAS-
SUNK, KISKOMAM! 

Még az a jó, hagy ma már az ember 
szabadon megválogathatja, hogy kikkel 
önigazgasson. 

De hogy még világosabb legyen a kép, 
ismét Bogdánfit idézem: „A szerkeszt ő  
dolga az, hogy az elfogadott kéziratot 
szakszerűen gondozza és sajtó alá rendez-
ze. A kiadott mű  megítélése a kritikusok-
ra tartozik. Ha a szerkeszt ő  történetesen 
kritikus is ez az ő  magánügye." 

Hát így állunk.. 
Bogdánfi, az elbürokratizálódás ellen 

annyit beszélő  Bogdánú közönséges kis 
csavart szeretne fabrikálni a szerkesztő-
ből, arc nélküli, használható embert, aki 
a nyilvánassag elől rejtőző  recenzensek 
által javasolt minden kéziraton ellenve-
tés nélkül, szolgai alázattal dolgozik. KU-
LIVÁ ;PUHÍTANÁ, HOGY (ÖN)IGAZGA-
TÁSI MОDSZERÉT, FELFOGASAIT MI-
NÉL, KÖNNYEBBEN ÉRVÉNYESÍTHES-
SE! 

* 

Mindezek utan nyugodt lélekkel s e vi-
tától, válaszomtól Is enyhen undorodva, 
a hangadó-taktikus néhány jellemz ő  vo-
nását rögziteném: 

.a hangadó-taktikusnak szent meg-
győződése, hogy a vilag dolgait csakis ő  
értelmezi helyesen, 

•a hangadó-.taktikus épp ezért min-
den (kevésnek bizonyuló) erejét latba ve-
ti, hogy az ellene szólókat egyszer s min-
denkorra leterítse, 

C)  vitájának alapja ilyenformán a tisz-
tességtelen hozzáállás, amit azonban tak-
tikus hajlamával mindig leplezni próbál, 

d) .a hangadó-taktikus ellen Igen nehéz 
küzdeni, hisz a napnál világosabb gondo-
latokat is szemrebbenés nélkül kedve és 
érdeke szerint értelmezi, aminek követ-
keztében ellenfelei csakhamar belátják, 
hogy jobb elhallgatni. 

* 

Én is elhallgatok hát. 

i 
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james baidwín 

tömlöcöm 
leomlott 
I..EVÉL [INOKAÖCsÉMNEK AZ EGYE NJOGúsÁG 
sZÁZAO7K ÉVFORLDiJLóJÁN 

Kedves James! 
đtször kezdtem el ezt a levelet, és ötször téptem el. Előttem van  arcod; apád area ez, az öcsémé. Akárcsak ő, kemény, ѕötét-

arcú, érzékeny és szeszélyeis kedv ű  vagy te is — beszéded szám- 
dákosan nyers, nehogy valaki is gyengének higgyen. Italán olyan 
vagy ebben, mint a nagyapád; furcsa, ám kétslen, hogy te is 
mag apád  is  külsőleg reá basoailítatok. đ  mám halott, téged nem 
is látott. Az élete szömyű  volt; jóval a halála el őtt elveszett, 
ment a lelke mélyén elhitte mindazt, amit a fehér emberek róla 
beszéltek. Ezen t ett szent. Apád bizonyosan beszélt már neked 
mindenről. Sarn apád, saru te nem mutattatok 'különös hajlamot 
arca, hogy szentekké váljatok: te más ikorhoz tartozol, ahhoz, 
amelyben a néger már оtthagyta a földet és „a pusztulás váro-
saiba" költözött, ahogy azt ;a néhai E. Franklin  Frazier  mondotta. 
Csak úgy pusztíthatnak el téged, ha elhiszed, hogy valóban az 
vagy, amit a fehér világ niggernek nevez. Azért mondom mind-
ezt, mert szeretlek. Ne felejtsd el soha. 

Mindkettőtöket sziiletésetek óta ismerlek. A papádat a ka-
rotinban, a vállamon cipeltem; csókolgattam, fenekeltem, figyel-
tem, hogyan tanul meg járni. Nini tudom, иan-evalákki akit rég-
óta ismersz. Ha valakiit hosszú id őm át szerettél, el őször mint 
cѕecsarnőt, aztán mint gyenneket, végül pedig mint féafi.t, 
különös táv latod nyílik az időnek, az ember fájdalmainak és tö-
rekvéseinek megítélésére. Mások nem láthatják mindazt, amit én 
látok amikor apad arcán+a nézek, mert apád mai arca mögött ott 
van  a többi •is;  minden régi .arc. Ha felnevet, én egy pincét látok, 
meg egy házak, melyekre apád nem emlékszik, és nevetésében 
ott hallom gyermekkori nevetését is. Ha átkozódik, eszembe jut 
üvöltése, amint egyszer leesett :a pincelépcs őn, s eszembe jutnak 
fájóm .a könnyei, melyeket nagyanyud vagy én töröligettink sze-
méből. Az észrevétlen könnyeket azonban, melyeket ma hullajt, 
s melyeket, kiérzel nevetéséb ől, beszédéből, énekéből egyaránt, 
senki sem törölheti le. 7 n tudom, hogy mit telt .a világ a bá-
tyámmal, .s hogy csak hajszálon múl,att, hogy életben maradt. 
1;n tudom, hogy tönkretebték és tönkretesznek százezermyi éle-
tet, melyről nem tudnak, mert nem akarnak tudni. Hazámat és 
honfvtársaianat vádolom ezzel a b űntettel; sem én, sem az id ő , 
sem a történelem .nem fog nekik megbocsátani ezért soha. Le-
hetünk kemények és bölсѕelkedők ha rombolásról, pti іsztításról 
van szó, hiszen az emb егiség többségг  ebben volt a legkíválóbb, 
amióta az ember ember. De ne felejtsd el; az emberek többsége 
nem az egész emberiség. Mégsem szabad megengedni, hogy 
a pusztítás okázói ártatlanok maradjanak. Az ilyen ártatlanság 
bűnt szid. Mert, drága druszám, ezek az ártatlan és jószándékú 
araberek voltak az okai, hogy 'a körülmények, amelyek közé 
születtél, csaknem olyanok, mint a Charles Dickens által meg-
örökíiaett száz évvel ezel őtti London. (Hallom az ártatlanok kó-
rusának sivítását: „Nem! Ee nem igaz! Milyen keserű  On!" 
Pedig én ismerem is körüanarnyoket, amelyek között születtél, 
mert ott voltam. Honfimá геaid nem voltak ott, sem akkor, sem 
azóta. Nagyanyád is ott volt, és soha senki sem vádolta még 
azzal, hogy keserű . Azt javasolom az ártatlanoknnak, hogy nála 
éгdeklődjarnek. Nehéz lesz őt megtalálni. Honfdmt rsaid nem tud-
ják, hogy ő  is létezik, bár egész életiikben értük dolgozott.) Nos, 
megszülettél, megérkeztél ide, valamikor tizenöt évvel e гΡelőtt; 
és bár apádnak, •anyádnak, nagyanyádnak, .amint szétnéztek az 
utcán, ahol végigvittek teged, szemügyre vették az embereket, 
akik közé hoztak téged, elegendő  okuk lett volna, a szomorú-
ságra, mégsenг. voltak azok, mert ott voltál te, Nagy James, 
tőlem kapott neveddel. Te nagy csecsem ő  voltál, nem úgy mint 
én, és ott voltul, hogy szeressenek. Hagy szeressenek. Kicsit, 
nagyon, mindjárt és örökké, s hogy meger ősítsenek téged a 
szeretem nélküli világ elled. Ne felejtsd: tudom, mennyire fe-
kete ma fölötted az ég. Akkor sem iatszott jobbnak a világ. 
R,emegtiink. Még ara is remegünk, és ha nem szerettük volna 
egyfiást, еgyilkümlk sem maradt volna meg. ;✓s neked is meg 
kell maradnod, mert szeretünk, a gyermekeidé хt meg a gyer-
mekeid gyermekeiért. Ez az ártatlan ország gettóba rakott té-
ged, ahol, úgy lett eltervezve, neked el kell pusztukn!od. Hadd 

Balogh Lášzló: HOLDVILAGOs ESTE (Guache) 

mondjam ki pontosan, mit értek ežen, hiszen épp ebben van 
a dolog veleje, a hazárcnsnal való perlekedésem gyökere. 1i`pp 
azért születtél ott, ahol születtél, azért állt el őtted az a jöv ő , 
amely állt, ment fekete voltál — és semmi másért. Becsvágyad 
határai ezzel, úgy képzelték, örökké kijelöltett гik. Olyan társa-
dalomban születtél, amely kíméletlen világossággal és miniden 
lehetséges módon kimondta, hogy értéktelen ember vagy. Nem 
aлt várták tőled, hogy kiváláságra t őrekedj, hanem, hogy bele-
törődj a középszerűségbe. Bárhol is fordultál meg a földön 
James, rövid életedben, mindenütt megmondták, hová mehetsz, 
mit lehetsz (és hogyan), hol élhetsz és kit vehetsz feleségül. 
Tudom, hogy honfitársaid nem értenek egyet velem, és hallom, 
amint ,azt mondják, „ ČSn túloz". Ik nem ismerik fanemet, én 
viszont ismerem. Te is ismered. Ne tör ődj senki szavával, az 
enyémmel sem — csak saját t аре  7talamodban bízz. Tudd, hogy 
honnan jössz — akkor nem lesz határ, melyen túl nem léphetsz. 
Meted részleteit és jelképeit úgy alakították, hogy •elhidd, mind-
azt, amit a fehér emberek mondanak rólad. Arra kérlek, tartsd 
emlékezetedben, hagy ;amit ők hisznek, cselekszenek, és amit 
tőlük el •kel tűrni, nem a te kisebbrendűséged•et bizonyítja, ha-
nem az ő  arnbertelenségüket és félelmüket. Arra kérlek drága 
James, hogy a fiatal elmédben dúló vihar közepette ne felejtsd 
el soha, hagy valójában mi rejlik a befogadás és a beolvadás 
szavak mögött. Seшmi okod sincs arra, hogy megpróbálj a fehér 
emberre hasonlítani, és semmi alapja sincs arcátlan feltevésük 
nek, hogy nekik kell befogadniiuik téged. Valójában -az a rette-
netes drága öcsém, hogy neked kell befogadnod őket. Ezt na-
gyon komolyan gondolom. Neked kel befogadnod őket, még-
pedig szeretetted. Mert ezeknek az ártatlan embereknek ez az 
egyetlen reményük. Tulajdonképpen rág mindig történelmük 
csapdájában vannak, mert nem értik; amíg meg nem értik, nem 
is szabadulhatnak tőle. Hosszú évek éta és rengeteg okból azt 
kellett hinniük, hogy 'a feketék ,alább valók a fehéreknél. So-
kan persze tudják, mi •az igazság, de amint azt majd magad is 
бzreveszed, az emberek nemigen képesek tudásuk szerint cse-
lekedni. Cselekedni annyi, mint •elkötelezni magadat, elkötele-
zettлek lenni pedig annyi, mint veszélyben élni. Ebben az eset-
ben a veszély a legtöbb fehér ,amerikai szamára nem más, mint 
hagy elvessitik magukról alkotott •esaдnényüket. Próbáld elkép-
zelni, mit éreznél, ha egy reggel aa-Oa ébrednél, hogy a nap 
csillog, a csillagok pedig lángolnak. Megijednél, mert ez eltérne 
a te гmnészet rendjétől. A világegyetem felfordulásai azért retten-
tenének meg, mert gyökerénél támadnák meg valóságunkról 
alkotott képzetünket. Nos, •a fekete emberalló čstllaga, rendít-
hetetlen pillére a fehér ember világának. Ha kimozdul helyéb ől, 
megrendülnek az ég s föld alapjai. Te, te ne férj. Azt mondtam, 
úgy lett eltervezve, hogy el kell pusztulnod a gettóban. Te és 
többen közüliink, diadalmaskodtatok e szabály felett. De az 
emberek, akik a rettenetes törvényeket hozták, testvéreid, el-
veszett öccseid. És ha a beolvadás szó jelent egyáltalán vala-
mit, akkor azt :kell jelentse, hogy mii szeretetünkkel kell arca 
kényszerítsiik testvéreinket, hogy meglássák önmagukat, hogy 
ne meneküljenek többé a valóság el ől s hogy kezdjenek meg-
változtatásához. Mert ez :a hazád baratom; ne menekülj innen. 
Nagy araberek nagy dolgokat műveltek itt, és művelnek majd 
újra. Amerika általunk lesz azzá, amivé lennie kell. Nehéz lesz 
James, de hát a te őseid szívós parasztok, gyapotszed ők, akik 
folyókat fékeztek meg és vasutakat építetteik; .a legborzasztóbb 
helyzetből indulva ki, sérthetetlen és leny űgöző  méltóságot 
nyertek. Ő  u d közt sok költő  volt, .akik ott vannak a leg-
nagyobbak között. Egyiktik ezt mondta: „S mikor már azt hit-
tem, végem van, Tömlöcöm leomlott, s láncaim lehulltak." 

Tudod, és én is tudom, hagy ;az ország a szabadság száz-
éves évfordulóját egy évszázaddal előbb ünnepli, mint illene. 
Nem lehetünk szabadok, amíg ők sem azok. Isten segítsen ne-
ked, James, isten veled. 

Nagybátyád, 

James 
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értesítjük olvasóinkat és barátainkat, hogy el őfizetéseket folyó-
inatunk 1969-es évfialyasnána máir іcius 15-rэΡig fogadunk el. 
az eiбő+fizetés üssze!ge eigész évne 10, fél évme 5 új dinár. 
hazai alvasóin,k az összeget folyászám1á бг  Кra (657-3-622) fizet-
hetik be. 
az utalványon kérjük az el őfizető  pontos címének és folyóira-
tunk nevének feltúntetését. 
na;gyainoinyzáig'i іlőfizetői¢vk forduljamalk is 'budapesti Kultúra 
Lap- rés Кíеnуvexpart Yá1lаLathaz, ahol minden feivillágasítást 
megkaphatnak és e1 6  is fizethetnek falyóiratun,kra. 
jugoszláviai olvasóink magyarországi ismorősevk és barataik cí-
mére is el őfizethetnek. 
szerkesztőségRinkben az rtIJ SYMPO ЅION régi szármai (5-110- п  
is rnagrendelhetők. 
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