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AZ ABLAKON KIDÖFÖTT RÚDOk 

‚ 

NYÁRI ÉJ 

harisnyámra réti tücskök 
ugrálnak fel 
zenélő  parazsak 

LEHÚZTÁK A NAPOT 

lehú п ták a napot 
a kék redőnyöket 
egy ing felhőbe harap 

BARNA CÉRNÁT ERESZT A HOLD 

barna cérnát ereszt a hold 
ezüst kötél a derekamon 
megnyálazom a barna cérnát 
ezüst kötél a nyakamon 

Tűz 

a drót píros nyelve 
ujjamba mar 
pipacs a kályhában 

Ali TAT  

fekete pulóverben ezüst madár 
cső re pihen 
hó száll a mennyekbő l 

SZELES É Ј SZAKА  EGYEDÜL 

gyöngyöm fekete abroszon 
körmöm fekete hajamban 

О INNYÉT Ló BÁL A SÁRGA SZÉL 

s 
dinnyét lóbál a sárga szél 
a kerítés fölött 
bennem ülnek sárga ablakok 

ladik katalin 

az ablakon kidöfött rúdon 
négy ember áll kék sasok 
a tüzet alattuk épp meggyújtották 
havas éjszakánk lesz szól az egyik 
s átlép egy szilfa koronáján 
a fák fölött riogva csapkod négy villanyszerel ő  

FURCSA AKI KALAPÁC.SOKRóL 

ÁLMODIK 

kettéhasított banán ezüsttel leöntve 
amerikai fagylaltban ülök 
kettéhasított szobám vörös inga 
tiktak kettévágott koponyám 
pipacsnadrág rajtam kerekek 
egerek vörös fülek 
tükörsima ecset rajfa galambok 
furcsa haramia kalapácsokról álmodik 
minden porcikája saját külön orgazmusában 

[rángatózik 
például teszem a csuklóm így hurr 
a térdem hopp 
az egész festem cikázik huss 
hogy alszom-e nem tudom narancsban ázok 
vendégségbe járok kék falra rajzolok 
ezüsthagymában táncolok 
ez aztán furcsa kalapács! 

HOVÁ BUJTAL KAтó 

ma reggel kivágták mind 
a cseresznyefákat 
a disznók aranyruhában állnak 
hová bújtál kató 

NYÁR 

nedves tyúkom 
fel-feldobja magát 
csőrében szivárvány 
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(Forgatókönyv . Vázlat . Egy szuszra) 
Szereplők: Agg, Házmester, Házmes-
terné és Lakók 

A házmesteri lakásban az ember vetk őzik, felesége huncutul 
figyeli, várja az ágyba, ezt látjuk, mikor kintr ől csörrenés hal-
latszik, meglep ődnek, arcuk megmered, lassan kimegyünk az 
előszobába, ajtó, kukucskáló, kintről erősödő  hangok, szavak, 
érthető  mondatok, a kamera is a kukucskálón át: Egy sötét 
helyiségben motoz egy ember. Homályos mozdulatokat sejteni, 
időnként gyufát gyújt, de süti a kezét s gyorsan eldobja (ezt 
messziről fölvételezni); a gyufa fényénél látni, hogy tapogat 
körül a fal mellett, vakoskodik, keres valamit, de továbbra is 
csak homályosan látni, sem az arca, se a ruhája nem vehető  kí 
tisztán; néha csörömpölés hallatszik, megbotlik, mormog, nyög, 
nyöszörög. 

AGG 
Jóisten, hol a kapcsoló,  no,  de sötét van  (dünnyög), még elsza-
lasztom. Semunyt se látok. Nahát! Ilyen lépcsóházat! Talán nincs 
is villany? Itt, a bejávat mellett szokott lenni a kapcsoló. Ez 
se az. Micsoda emberek lakhatnak itt. Csak nem járnak örökké 
šötétben? Mióta kevesem, s nem találom. Azóta hol lehet már ő , 
még megszökik és aztán nézhetjük. Várhatunk rá, ki tudja, 
meddig. Na, végre, talán ez lesz az (egy ponton megáll mutató-
ujja nyomkodja a falat.) Nem az. Vagy elromlott a kapcsoló. 
Lehet, igaz lehet az is, hogy nincs áram. Neon látni semmit. 
Vagy ez a csöng ő ? (Erősen nyomkodja.) Hátha meghallja va-
laki. Egyetlen ajtó sem látszik sehol. S ha nincs áraura, a osön-
gőt is hiába nyomkodom. Fülel.) Nem hallani semmit. Már a 
lépteit sem hallom. 
(Kinyílik egy ajtó, csak egy résen szüremlik ki a fény, a ka-
mera most csak ezt veszi, a résen keresztül bentr ől gyanakvó, 
álmos szemek leskelődnek, premier plánban). 

HAZMESTERNЕ  
(suttogó női hang.) Ki az? 

HÁZMESTER 
(a szem elt űnik a résből, a házmester visszafordul a feleségé-
hez, csak az ajtórést látni, és suttogó hangot hallani:) Nem tu-
dom. Nem látok semmit, csak hallom, hogy itt motoszkál. (Nem 
látni, csak hallani, hogy a lépcsőházban porcelán és bádog-
edénydarabok csörrennek össze.) 

HAZMF.STERNÉ 
Hogy jött be? 

HAZMESTER 
(az előbbi suttogás.) Nem tudom. Az este bezártam a kaput. 

HÁZMESTERNÉ 
Miit akar itt? 

HÁZMESTER 
Nem tudom. (Az ajtórésen megint megjelennek a szemek, les-
kel ődés, majd kitárul az ajtó, a fénysáv végigfut a lépcs őházon 
s erősebben, de nem elég élesen megvilágítja az Aggot, aki 
most is a falon tapogat, háttal az ajtónak és a fénynek, majd 
hirtelen, ijedten megfordul, abban a pillanatban, amikor meg-
szólal a Házmester:) Ki az? Kii az már megint? (Noha a ház-
mester beszél, a kamera nem őt, hanem az Aggot mutatja, a 
hirtelen fordulást s rögtön az arcát, az arcán a kemény kérdés 
kiváltotta hatást.) 

AGG 
((ijedt, dadog.) Jaj, csak  ha...  .a kapcsoló ... a villany ... (itt 
csak az a fontos, hogy remeg a szája, csak azt mutatjuk.) 

HÁZMESTER 
Mit akar a kapcsolóval? (A kamera most őt mutatja: látja, 
hogy a másik megijedt, s most bátran feszít a teljesen kitárt 
ajtóban.) 

AGG 
Kell. Hát nem látok semmit. Mondja már, hol van. 
HÁZMESTER 
(dühös lesz, egyet lép el őre, csípőre teszi kezét, alacsony, so-
vány ember, de most kidülleszti a hasát, mint egy fontoskodó 
rendőг .) Mit erőszakaskodik itt ilyemkor éjjel! (Csak hátulról 
világítja meg a fény, s az arcát nem látjuk tisztán.) 

HÁZMESTERNÉ 
(az ajtót belülről valaki behajtja, sötétebb lesz, s megint sze-
mek jelennek meg a résben, a Házmesterné kíváncsi szemei; 
suttogva:) Ki az? Küldd el és gyere be. 

HÁZMESTER 
(elfojtott dühvel, hátrafordulva.) Nem tudom. Valami vén süket 
lehet. 

AGG 
Gyújtsa már fel a villanyt. (Felgerjedt hangon mondta, aztán 
mintha nekiment volna a sötétben valami nagy halom üveg-
nek, ez csörömpölve omlik le) . 

burány nándor 

csigalépcső  
HÁZMESTERNЕ  
Szent isten (suttogja), küldd már el és gyere be. 

HÁZMESTER 
Mit csшnál! Menjen a fenébe! 

AGG 
Gyújtsa meg .a villanyt, mert...! 

HÁZMESTER 
Mondom, hogy menjen már! Mit akar a villannyal? 

AGG 
Nem látom a lépcsőt. Hol !kell fölmenni? 

HÁZMESTER 
Ugyan, hova menne oda föl? Éppen elegen vannak ott. Föl, föl, 
mindenki csak azt szeretné. S a végén még leszakad az emelet 

HÁZMESTERNi 
Küldd el. Ne vitatkozz vele. 

AGG 
Rettenetes ez a bűz. Miért nem nyitnak ablakot. 

HÁZMESTER 
Most még ő  rendezkedik. (Gúnyosan nevetve.) Nem is tudom, 
mikor voltak már utoljára nyitva az ablakok. Hol él maga!? 
Már :a harmadik emel:etig ér a szemét. 

AGG 
Azért mutassa, hol a kapcsoló. Nem érti, egy percet sem sza-
badna veszítеnünk. Föl, minél előbb .. . 

HÁZMESTER 
De minek? Mit akar odafönn? (Lábával újra belöki az ajtót.) 

AGG 
Utol kell érnünk. Nem hallotta, amikor az el őbb fölment? 

HÁZMESTER 
(mérgesen, hadonászva.) Ki ment föl? Ugyan ne beszéljeгa már, 
az este bezártam a kaput. 

AGG 
(A kamera most az Aggot mutatja, csak a szemét; kutatóan te-
kintget, egyszerre f elragyog a szeme, meglátta a kapcsolót, oda-
lép, megnyomja, — most az ujját látjuk — de nem gyullad 
meg, csak két-háromszori kísérlet után.) Na, végre! 

(A lépcs őházat most teljes fényben látni, úgy fogni be messzi-
ről az egészet, hogy mindketten rajta legyenek, de kicsinek és 
elveszettnek látszanak a rengeteg szemét közepette, mintha 
szemétdombon vagy ócskavastelepen lennének; piszkos lepe-
dőkbe kötözött szennyescsomók, rossz bádog és porcelánedé-
nyek, biciklikerék, autóbelső, sáros cipők, ásványvizes üvegek, 
papírdobozok, deszkaládák, egymás hegyén-hátán, magasan föl-
tornyozva, mintha rájuk akarna esni, s el akarná temetni őket. 
Az egyes személyek mindig valamilyen keretben állnak, mintha 
nem is élők, csak holt képek lennének (ajtó, ablak, rács, koc-
kás fal stb.) 

HÁZMESTER 
Micsoda disznóság ez, kérem, ebben a házban .. . 



AGG 
(szavába vág, még a villanykapcsoló mell ől.) Ne pófázzon már! 
A araaga mаmm аsága miatt még elszalasztjuk! (Fürge, fiatalos 
léptekkel megindul a közben megpillantott, — a kamera is ezt 
mutatja —csigalépcs ő  felé, fedetlen f ővel. Dús haja van, eső-
kabátban, a bal karját állandóan a szívén tartja, mintha a ka-
bát alá rejtett volna valamit s azt szorongatná.) S aztán Id 
tudja, mikor jön megint erre. (Megbotlik, elesik, a törött üve-
gek közé, föláll, tenyeréb ől szedi ki az üvegszilánkokat, vér-
zik.) 

HAZMEsTER 
(a kamera egy pillanatig előlről mutatja egész alakját: mezít-
láb áll, pizsamában, haja az égnek áll, kócos, szeme álmos, egy 
pillanatig látjuk, aztán csak gyűrött arcát:) Ne ordítson itt ne-
kem, mert kénytelen leszek rend őrséget hívni. (Az arcán látni 
kellene, hogy meglep ődik, s kezdi elveszteni az önbizalmát, 
mikor meglátja, hogy az Agg a csigalépcs ő  felé tart. Hirtelen, 
de inkább kétségbeesetten mint h ősiesen a feljárö elé ugrik, s 
ez a kétségbeesés itt óriásivá növelž, különösen az Agg szemé-
ben, s most az: ő  szemével nézzük; a kamera úgy veszi, hogy 
a szűk feljárat ajtajában óriásinak látsszon, áll, megveti a lá-
bát, széttárja a karját, beharapja a szája szélét. Nevetséges, 
groteszk kép.) Vds,Dа  innen! (Parancsolón.) Nem engedhetem 
meg, hogy éjnek idején felármázza itt a lakókat. (Kemény, 
rendreutasító hangja elcsuklik, az Agg közeledik felé.) 

AGG 
Többet érne;  ha ezzel a szeméttel tör ődne itt. (Körülnéz.) Hagy 
meg nem ftiшЈadniak ebben 'a bűzben! 

HAZMESTER 
(magyarázó hangon.) Miit csináljak vele? Nincs vizünk, már nem 
is .tudom, iri kor mosdottam utoljára. A tiszta alsónemű  meg, 
(lemondón legyint) niem Méhet, no, hiába, víz nélkül nem lehet . , . 

AGG 
De mi lesz így velük, mindnyájukat megeszi a piszok,  ha...  

HAZMESTER 
Tudom én ezt maga nélkül is. Mit csináljunk? A föntiek dobál-
ják le ránk, hogy beфe¢rnessenek bennünket. (Erélyesebb han-
gon:) Mondtam, hogy tűnjön el innen! 

AGG 
Jöjjön íлkább maga is velem. segítsen megtalálni. Láttam, biz-
tosan. tudom, hogy az előbb ide jött be. Még haлottam is, hogy 
szaladt fölfelé a lépcs őn. (Mindketten a lépcs őföljárat előtt áll-
nak, az Agg ferdén fölfelé pislog, a Házmester szigorú tekin-
tettel csak őt nézi, őrá ügyel.) 

HAZMESTER 
Megint egy. (Mintha másnak mondaná.) Bolond. Most mit kezd- 
jek vele? 

AGG 
(Előtte egy súlyos ütés, lenéz a kőpadlóra, egy nagy feszületet 
dobott le valaki közvetlenül elébe, s ez ráesett egy bekerete-
zett, nagy Rákóczi képre, — a képet közelről felnagyítva —
amelynek az üvegezése összetört, lenéz, aztán lejjebb hajol:) 
Hát ez meg mi? (Lábával arrább löki a feszületet.) 

HAZMESTER 
Azok onnan föntről kedobálják használhabatlaлná vált halmiju-
kat. (A kamera továbbra is csak az összetört Rákóczi képet 
mutatja.) 

AGG 
(Lehet, együtt a képet és Aggot, most nagyon hasonlítanak egy-
másra.) Hova jutottál... (bólogatva.) 

HAZMESTER 
(kihasználva az Agg elérzékenyülését, észbekap; most őt látjuk, 
összeráncolja szemöldökét, fejét határozottan előrenyomja:) De 
most már tűnjön e1! 

AGG. 
Engedjen, íve tartson föl, ínár így is sok id őt elvesztettem. 

HAZMESTER 
Ha rögtön neon megy, telefonákk a rendőxségігe! (Továbbra is 
őt látjuk az előbbi helyzetben, mint először, most is óriásként 
áll a följáratban.) Asszony! ... (Lakásajtaja felé fordulva.) 

AGG 
Bolond ember, nem érái meg, hegy 'itt a kezünkben, az errusik 
előtt, •az az alkalom, amire egész éléttnkbe л  vártunk. Jött 
a szerélő, itt ment föl, csak utol kell érni. 

HAZMESTER 
Ugyan menjen araár. Majd éppen éjfélkor jön. Az a baja! De 
elegem van már ebb ől a szerelőügyből. 

AGG 
Mondom, hogy saját szemiemmel lábtam, ínikor bejött. Hallgassa 
csak! (Hallgatóznak; a szalagról olycin hangok, mint amikor az 
üres vízvezeték csapját megengedik.) No, hallotta? (Élénken, 
fürgén.) Menjünk .. . 

HAZMESTER 
Hülyeségeket beszél. (Hangosan, mérgelődve.) Tűnjön h men! 
(Keze ökölbe szorul. Ezt látjuk, az ökölbe szoruló; ütésre ké-
szülő  kezet, az izmok feszülését a dagadó erek érzékeltetik, 
ezek jelnagyítása a feszültséget.) 

AGG 
Engedjen, vagy... (A kamera most őt mutatja, ahogy szintén 
nekifeszül, aztán mžndkett őjüket, bírköznak.) Az anyád... pi-
szok.. . majd én ... ;az Ilyenek mvaitt ... fel kellene mind .. . 
(nyögések, nyekkenések, puffanások, a limlom csörömpölése.) 

HAZMESTER 	 . 
Hogy mire kényszerül ,az ember! .Disznóság! (Az emeleteken 
ajtók nyílása és csukódása hallgatszik,; kialszik a villany, aztán 
gyorsan újra kigyullad. Föntről egy kép: az Agg indul felfelé 
a csigalépcsőn, a házmester mozdulatlanul fekszik a limlom 
között, az Agg fürgén fut körbe-körbe a lépcsőn, számtalan 
kört ír le a villany is többször kialszik és kigyullad, fáradha-
tatlan, mintha egy örökkévalóság múlt volna el, mire az első  
lakó megszólítja:) 

1. LAKD 
(fentről, a csigalépcső  vas karzatára támaszkodva néz lefelé, 
meghatározhatatlan korú, pizsamás ember:) Mi ez a lárma? 

AGG 
(fölér az 1. Lakóhoz, megáll, a korlátot fogja. A lakásból a nyi-
tott ajtón keresztül: Mi atyánk isten ki vagy... Egy pap veze-
tésével tíz asszony mondhatja.) Jöjjön, itt ment a szerel ő . (Súg-
ja oda a lakónak.) 

1. LAKD 
Milyen szerelő ? (Fölvillan a szeme, az ima továbbra is hallat-
szik, közelebb hajol az Agghoz:) Milyen szerel ő ? 

AGG 
A vízvezeték-szerel ő. Nem látta? (Az ember jóindulatúnak lát-
szik, az Agg most veszi észre kezében a rózsaf űzért:) Mi ez, 
imaház? 

1. LAKD 
Nem. Csak imádkazuak nninden éjjel. (Beteges, pattanásos arc, 
hámtó bőr. Hirtelen vakarózni kezd, előbb a fejét, aztán a nya-
kát, benyúlva a pizsama alá a hasát.) Rettenetes így, víz nél-
kül. 

AGG 
Azért jöjjön. Mondom, hogy :itt ment az előbb. (Mindenkinek 
ugyanazokat a szavakat mondja, er őlködése ellenére sem ké-
pes többre.) 

i. LAKD 
Ugyan már, majd éppen éjfélkor. NLanaipság! Nappal sem dol-
goznak, nem hogy éjjel! Jöjjön inkább (ájtatos hang) imádkoz-
zon velüink. 

AGG 
(fölfelé néz, indulni akar tovább, de még áll.) Micsoda emberek 
ékívek ,ebben a házban. Belepi őket a szemét, belefalnak a szu-
tyokba, •s nem látják, hogy fitt az alkalom. 

NđI HANG 
(a szobából hallatszik ki, a Lakónak szól:) Apa, ki az? 

AGG 
(közelebb lép, megcsillan a szeme, reménykedni kezd.) Jött a sze-
relő , hogy megjavítsa a vízvezetéket 

NđI HANG 
Igazán? Jaj, ínar azt hittem, sosem lesz vizünk. Akkor mégis .. . 
(Naiv, hiszékeny hang.) Mégsmn imádkоztіrnk hiába! 

AGG 
Csak utána kell menni. (Az első  Lakóhoz:) Jöjjön és keressük! 

1. LAKD 
Én mr beleöregedtem .a .kenesésbe. Nem bírom már a lépcs őket, 
hányszor megtettem ezt az utat! (Az ajtaja felé hátrál, erőseb-
ben vakarózva, óriási a körme, alatta undorító fekete piszok.) 

AGG 
(megy fölfelé, fejét oldalt fordítva néz föl, saccolja, hogy mennyi 
lehet még, óriási, végtelenbe futó a csigalépcső, nem látni a vé-
gét, azt érzékeltetni, hogy mintha még mindig az alján lenne, 
noha ő  azt hiszi, már nem sok Lehet.) Mennyi lehet még? đ  sem 
juthatott nagyon messzire. . 
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KOPACZ MARTA, GRAFIKA 

2. LAKÓ 
Kiről beszél? (Nagyon öreg .ember, csak néhány szál ősz haja 
van, a félig nyitott lakásajtóban áll tőle jóval fiatalabb felesé-
gével. Bátortalanok, nem mernek kilépni, közelr ől a szemüket, 
álmos, csipás, mintha nem is látnának rendesen, ezek is vaka-
róznak. Valahonnan macskanyávogás.) 

AGG 
A szerelőről. Megjavítják a vízvezetéket. 

2. LAKÓ 
(csodálkozva, hitetlenkedve néznek egymásra.) Nahát! Maga az? 
(Ajtók nyílnak és csukódnak, s nem látni, csak hallani, ahogy 
az emelet valamennyi lakásából žsmétlik, visszhangozzák:) 
Csakugyan? A vízvezetékszerelő ! Mióta várom már. F11ep a sze-
mét. Minden csupa kosz. Minden csupa kosz... 

AGG 
Nem én vagyok. (Kétségbeesett arccal, kézzel lábbal magyaráz 
az ajtóban állva. Most mintha keretes kép lenne, élettelen, ez-
zel is érzékeltetni, hogy hiába magyaráz, a házaspárnak.) De 
az előbb itt ment el. Hogy nem hallották! Hallgassák csak' 
(Fülelnek, az előbbi csőhang megismétl ődik.) Lehet, hagy már 
itt dolgozik valamelyik lakásban. 

ASSZONY 
Jaj, (rimánkodó hangon, most eltűnik az ijedtség az arcáról 
barátságosabb lesz) ezt így már nem lehet. Betetvesedünk! (đ  
is vakaródzik.) Ennyi ideig és felénk se néz. Hogy ebben .a la-
kásban mi van ! Nézze csak... (Betessékelik, de az ajtóban 
megtorpan, a cipőjét látjuk, ahogy a küszöbhöz ragad, a kü-
szöbön áll mozdulatlanul, belülről venni, s most ő  lesz olyan, 
mint keretben a kép, vagyis most emezek beszélnek neki tel-
jesen hiába.) Föl-föl ti rabjai a földnek... (Bentről az egyik 
szobából hallatszik az Internacionálé gyönge gyermekhangon.) 
Tessék, jöjjön csak, nem mer bejönni, nézze, mi  van...  

AGG 
(visszahátrál a folyosóra.) Borzalom ez a b űz! (Elképedve mond-
ja, orra fintorog.) Hagy bírják ki ebben a büdösségben?! 

2. LAKÓ 
Mit tehetünk kérem, ha egyszer nincs vízi nk. 

ASSZONY 
Tudja, hagy van az. 

2. LAKD 
Nem is emlékszem már rá, mikor öblítettük le a vécét utoljára 
Mit tehetek, ha nincs vizünk. (Visszhangzón:) Mit tehetek . . 

AGG 
Menjünk utána, mondom... 

2. LAKÓ 
Mentem én már eleget. Hányszor jelentettük már! Irtuk a kér- 
vényeket... 

AGG 
De hogy romlott ez el? (Az üres cs ő  dudálása.) 	. 

2. LAKD 
(figyelmeztet őéri fölemeli mutatóujját, látszik, milyen piszkosak 
a körmei is, +elmosolyodik:) Már megint. 

AGG 
Hallja? Ugye még nem Lehet messze? Behozhatjuk még. 

2. LAKD 
Ugyan már. Valaki megengedte a csapot. 

AGG 
Akkor még mindig reménykednek. (Elgondolkodva, bólogatva, 
az öreg lakó csipás, fénytelen szemét nézve itt állapodik meg 
a kamera is.) Még ennyi iidd után sem veszítették el a reményt. 

2. LAKÓ 
Ezek? Ugyan, hagyja. Csak a gyerekek jatszanak. Nem kel] 
komolyan menni. 

AGG 
Nem igaz, hogy mindebbe teljesen beletör ődtek. Látom itt az 
anyagot. (Körülnéz a fal mellett mindenfelé, magasan egymás 
hegyén-hátán vízvezetékcsövek, megrozsdásodott és fényes víz-
csapok, bojlerok stb.) 

2. LAKÓ 	 . 
(megint •elnéz ően mosolyog.) Ne higgye! Igaz, próbálkoztak itt 
állitólag (lassan emlékszik vissza, az Agg arca érdekl ődő), de 
hiába. 

AGG 
Nem sikerült semmi? (Látszik, hogyan feszíti szét a szemét.) 

2. LAKÓ 
Csak beleölték .a rengeteg pénzt, éjjel nappal keresték a hibát, 
de eredménytelenül. 

AGG 
Most már nem keresik? 

2. LAKÓ 
Á, ezeket a csöveket is még azel őФt, még mielőttünk hordták 
ide. Roppant sokba került. Most már csak a gyerekek jatsza- 
nak velük. 

AGG 
(tovább fokozódó érdeklődéssel:) És nem tudták megjavítani, 
vagy a hibát sem találták meg? 

2. LAKO 
Itt nálunk nem találtak semmit, úgy Látszik, máshol Lehet a 
hiba. (Közben amíg . fölér, többször elalszik és kigyullad a vil- 
lany, s néha besüt a nap is egy-egy villanásra az ablakon.) 

AGG 
(tanácstalanul széttárja karját.) Hagy romolhatott e1 csakugyan? 

2. LAKÓ 
Hogy romlott el? Azt kérdezték ott is, mikor ,az els ő  kérvényt 
beadtuk. Hányat megírtunk már, (az asszony mintha ismerné 
már s idegesítené ez a mese rágyújt) vittük mindenféle hiva-
talba, azt ígéгték, majd napirendre túzok a kérdést, meg hagy 
majd kivizsgálják, aztán azt is hallattam, hogy talán megszü-
letett az elvi döntés, hogy megjavítják, de annak is már hány 
éve Lehet! Aztán, tudja hogy v an, ,közben új hivatalnokok jöt-
tek, átszervezték az egész ügyet, s kezdték elölr ől. Hogyan 
pusztult el? Ki tudja ezt már megmondani? Meg az öregek ide- 
jébarn történhetett. Akkor mindjárt, mikor még új volt. Ik tol-
ták el. Pedig még könnyen lehetett volna segíteni. De elhanya-
golták. Tudja, mesélik még, hogy nagy harc folyt itt a lokáció-
ért, jó ez a hely, sokan pályáztak rá, s aztán mikor ezek az 
öregek elkapták, neon tudtak az örömt ől hova lenni. Most oni 
isszuk ennek is a levét, s már nem is rarnénykedhetünk. Elein-
te én jártam be, de most már meg sem hallgatnak, pedig két 
fiam veszett 'oda a háborúban, engem meg hányszor kitüntet-
tek, dehát ... (El-elhal a hangja, ásítozik, alig áll a lábán, a fal-
nak dőlve erőtlenül, rutinos mozdulatokkal vakarózik. Az asz-
szony most lép ki a lakásból, fiatalabbnak látszik, pongyolája 
elöl szélesen szétnyílik, s az átlátszó nylonhálóing alól kilát-
szanak, egyre jobban szemb.ent űnnek formás mellei, combjai.) 

AGG 
Csak hogy bírják ki, ebben... 

2. LAKD 
Megszokja az ember (mintha álmában, félálomban mondaná) 
a gyerekek már észre sem veszik, egyáltalán nem zavarja őket 
ez :a szag, megszokja ,az ,ember, ki sem nyitják már az ablakot. 
Most is benn ülnek, töltik ki a szavazócédulákat, nagyon szép 
az írasuk, a májusi transzparenseket is mindig ők rajzolják, 
szeretik... nagyon szeretik csinálni, igaz, senki sem vonul fel 
velük, már alig férünk tőlük itt, de... (Leroskad a fal tövébe.) 

AGG 

Me mért tűrik? 

2. LAKÓ 
Mit tehetünk? (bemondón, szája flegmán, alig mozdul, kezével 
alig legyint.) 

AGG 
Lázadjanak. Mért nem lázadtak mám! (itt még erősnek látszik, 
fiatalosnak, a 2. Lakó ellentéte, ahogy az süpped, ő  az ő  han-
gulata úgy emelkedik.) . 
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2. LAK6 
S ki ellen, ki e1Len ugyan? 

AGG 
Ki ellen, ki ellen? (kezeivel idegesen gesztikulál, arcán látni, 
hogy mondani akarja tovább, de csak a kezei mozognak, aztán.) 
Ellentik, hogy nem jönnek .. . 

2. LAKD 
Hagyja, tudja, hagy van. їУgyis mindig mi húzzuk a rövidebbet. 
Legjobb, ha hallgat 
fal.) 

AGG 
S odaáitról sem kapnak semmit? (fejével, inkább csak az állá-
val int, alig észrevehet ően a szomszédok felé.) 

2. LAKD 
Ugyan, szak! (lekicsinyl ő, lebecsülő  szájmozdulat, legyintés!) 

AGG 
(közelebb hajolva, halkan, bizalmasan.) Nem segítenek? 

2. LAKD 
đfket is fojtogatják minden oldalról. (Hirtelen a hóna alá kap, 
s vakarózni kezd.) 

GYEREK 
Anyu, gyere, kifut a kávé! 

AGG 
(kételkedve.) De lehetetlen, hogy senki se kapjon. Rokonok, is-
merősök .. . 

2. LAKD 
(hírrel-hámol, tanácstalan) Hát úgy, lehet, titokban .. . 

(és alszik, mélyen szuszog.) 

ASSZONY 
Mindig ilyen volt. (Néz le a férjére, szép, fiatalos, csábító, ki-
hívó mozdulatok.) Alacsony a vérnyomása .. . 

AGG 
Menjek, mert itt úgyis rengeteg időt elveszítettem. Most már 

ASSZONY 
(közelebb lép hozzá, teljesen átlátszó a hálóingje.) Hova megy 
már ,ilyenkor? (A férfi nézi, szemei söváran, vágyakozva nézik 
a testét, az asszony átöleli és bevezeti a lakásba, lentről éles 
sikoly hallatszik, a házmester feleségének a hangja. Erre el-
alszik a villany, s a sötétben egy fölfelé száguldó lift fénye je-
lenik meg, újra kigyullad a villany, lentr ől hallatszik az előbbi 
imádkozók hangja. A kamera a liftajtót mutatja, ami most je-
lenik meg először, eddig nem látszott. A lift állandóan le-föl 
száguldozik, a gomb állandóan világít, a villany újra kialszik, 
s mikorra ismét felgyullad, az asszony és az Agg a lakásajtó-
ban állnak csókolózva, összefonódva; a férfi ügyetlen mozdu-
latokkal láthatóan szabadulni akar már, nagynehezen sikerül ts 
neki, általában nehiezen küzdi le az akadályokat, s bánkódó 
arccal, jobb kezével a homlokát verve rohan körbe fölfelé:) 

AGG 
Ilyet... (motyog) mikor anébkül  is...  most már ... Húj, a ci-
pőm ... (lenéz, csak most veszi észre, hogy az asszony szobájá-
ban felejtette cip őjét, szalad, kapkodja a lábát, néha sántít, sok 
kör után fölér egy tágas kanyarhoz, ahol egy jókép ű  fiatalasz-
szony söpröget.) Szent ég, (csodálkozva áll meg, megkapaszkod-
va) ilyenkor söprögetnek! 

2. ASSZONY 
Hát igen (csípős, kényesked ő  ide nem illő  hang) mi itt állan-
dáan söprögetünk. 

AGG 
(még jobban csodálkozva.) Éjjel, nappal? 

2. ASSZONY 
Sajnos muszáj, mert különben .. . 

AGG 
Akkor maga biztosan látta, az el őbb erre ment... 

2. ASSZONY 
Erre nem ment senki. 

AGG 
De hisz az lehetetlen. Senkit sem 1atott? 

2. ASSZONY 
Itt, rajtunk kívül (most megáll a söprűvel, fölnéz, aztán kö- 
rültekint), még nem láttam senki mást. 

AGG 
De .a szerelőnek most erre kellető  jönnie. 

3. LAK() 
Melyen szerelőnek? (Többen mondják, ahogy egyszerre kilép-
nek a lakás ajtaján, látszik, hogy jól öltözöttek, üriemberek, de 
a piszok rajtuk is meglátszik, a kamera közelr ől az ingujjukat 
mutatja, mikor gesztikulálnak, vagy a szintén nagyon koszos 
ingnyakat. Aztán a söprögető  lányt látjuk, aki a söprűnyéllel 
vakarja a hátát. Előbb két férfi, két nő, aztán nyílnak az eme-
let többi ajtajai is, jönnek még férfiak, n ők, mind fölöltözve.) 
Milyen szerelőnek, mit beszél itt összevissza? 

AGG 
Hát (jóindulatúan, készséggel magyarázva) .a mester, hogy meg-
javítsa a vízvezetéket. 

3. LAKD 	 . 
(hangos nevetés tör ki itt-ott.) Ugyan. Tiszta hülye. Idie még 
senki gyalog föl nem jött. (Egy másik hang:) Te, csakugyan, 
hagy mászott ez ide föl? 

AGG 
(fáradč, fájlalja a lábát, tapogatja a combjait, a fájdalom el-
torzítja az arcát csikorgatja a fogát; egészen közelr ől a fejét, 
feltűnés, meglepétésszer űen, hogy teljesen megöregedett, meg-
kopaszodott, fel-fielnyög.) Miért, hát hogy? (Megrökönyödve néz 
a le-föl száguldozó lift villogásaira.) 

3. LAK6 
Mi az apuskám (gúnyosan),. talán még nem láttál liftet? 

AGG 
(leroskadva suttogja, szája kiszáradt.)  Lift...  hogy nem lát-
tam ... (Aztán hirtelen mintha ment őötlete támadna:) Ezzel 
még talán utót .. . 

3. LAKD 
Ezzel nem (az előbbinél is günyosabban), erre ne is számíts .. . 
No, ezt csak úgy el őre, hagy az illúziók nehogy megüljék a 
gyomrod. 

AGG 
(megint elmélázva.) Ha lent, ha mindjárt észreveszem, azóta 
már régem fölérhettem volna. 

3. LAK6 
Mit gagyog? (másik hang:) Azt mondja, hagy ha lent meglátta 
volna, már előbb felért volna. (Hahotázás.) Szegénykém, ki-
fámadhatbtt. Kár volt nieiki ennyire törnie magát. (Más, más 
hangok.) Hány évig tarthat egy ilyen út?! Nem mondom! Foly-
to пΡl csak föitfelé mászni. De Legalább az illúziója megmarad  as  
embernek. 

AGG 
(kezét, lankadtan a lift felé emeli.) A1lítsáik te! Allítsák le! (kia-
bálna, de alig jön ki hang a torkán. Kétségbeesetten a lifthöz 
rohan, nyomkodja a gombot, öklével veri az ajtaját.) 

3. LAKD 
Ne erőlködj kicsim. (Itt is más-más hangok.) Hiába tennéd 
úgyis. Ezt a JAfitet mi indítottuk el, s csak mi tudtuk kezelni, 
míg mi föl nem jutottunk ide. (Most és mindig kihangsúlyoz-
zák a többest, gúnyosan, úgy tetettve, mintha kisgyereknek 
mondanának mesét.) Sajnos azóta csak üresen jár. Lemegy, 
aztán felszökik, de soha sehol meg nem  611. Senki bele nem 
6zálLhat. Hiába megy le, innen nem visz le senkit. Hiába jön 
föl, is lentiek neon tudnak vele fölsuhanni. Pedig néha jó lenne 
Lemenni odra. Az ember csak szeretné látni, mi marad azok-
ból, de senki sem merészkedik le. Fél, hogy aztán nem kerül 
soha vissza. 

AGG 
Állítsátok le! (Újra csak kiabálna:) A szerelőt, a vízvezeték- 
szerelőt utól kel éragy. (Itt látni, milyen nyomorult: ritka, ősz 
szakál, haj, podvás, hiányos fogsor, száraz, kirepedezett ajkak.) 

3. ASSZONY 
Jaj, ha  csakugyan  megjavítanák a vezetйket! 

3. LAKD 
Ugyan már! Az a bajuk. Egész életünkben ezzel hitegettek 
bennünket. (Dühös mozdulattal az Agg felé:) Ez is, jobb ürü-
gyet nemi talált, hogy ide feljöhessen. (Egy másik dühös hang:) 
Rettenetes lehet ott lent, ha vsailaki gyalog is neki mer vágni! 

3. ASSZONY 
Nicsak, pocak! (Ujjong, zsíros haja csomókban összeragadva.) 

AGG 
Phü, de .ronda! Jaj, milyen rühes. (Elfordítja fejét, megint a 
liftajtón dörömböl.) 

az ember. (Vedlik a keze, vedlik a piszkos 
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3. ASSZONY 

Ugyan már, jaj, fbgjatak meg, hogy megsimogassam, már 
olyan régen láttam szegénykét ... (Szájába veszi a szivarját.) 

AGG 

segítsenek! Reggelre már lehetne vizünk. Sosem volt még ilyem 
alkalmunk. (Könyörgőn felemeli csontb őr karjait.) 

LAKD 

(lentrő l hallatszik annak a lakónak a hangja, akinek a felesé-
gével lefeküdt.) Igaza van. Segíteni kell neki. Allítsátok le a 
liftet. 

LAKD 

Ne pofázz ott (a lépcsőkorláthoz megy, lenéz, lehajol), mert be-
tömöm a szád. Már nem férsz a b őrödben! (Egy másik hang:) 
Szörnyű , hagy ez mindig csak uszít! (Ledob egy rossz férfž-
eipőt, a másik: fölkap egy mosatlan tányért, azt dobja le.) Én 
azt hittem, ez már régen halott. 

3. ASSZONY 

simogatva a pockot ujján nagy köves gy űrű  csillog.) Csak-
ugyan, mért nem próbáljuk meg? Arcnyi a mosatlanunk, hogy 
nem bírunk bemenni a konyhába. 

AGG 

S ez a bűz... (felvillan, egy ember, aki ennyi kínlódás után 
végre megértést sejt.) 

3. ASSZONY 

Pedig tudja (kezével az előszoba felé mutat), nézze csak, meny-
nyi mosbporam van, már az előszoba is megtelt vele (beljebb 
lép, karjait széttárja.) Itt a mosógép is, de mit ér? 

AGG 

Víz nélkül nincsen élet. (Személytelen, hangsúlytalan mondat, 
mintha nem is mondta volna senki, egyszer űen csak hallatszik.) 

GYEREKEK 

(közben a szorongó emberek lábainál csintalan pizsamás gye-
rekek merészkednek ki a lakásokból, élvezik, hogy észrevétle-
nül tanúi Lehetnek ennek a számukra különös éjféli jelenetnek, 
kuncognak, de többször tanácst¢lanul néznek össze, s valami 
teljesen érthetetlen szerb-horvát-magyar-ruszin-szlovák-román 
nyelven beszélnek, egy-egy mondatban mindegyik szó más-más 
nyelvb ől való, nem értik Agg szavait, ez zavarja, de egyúttal 
mulattatja is őket, kérdezgetik egymástól:) Mбt mond? (egyikük 
mezítláb áll a kövön, egymás után többször nagyot tüsszent, 
másiknak pizsamanadrágja le akar esni.) 

& LAKO 

л tyaisten, még mindig nin varrtad rá a pizsamámra a gom-
bot! (b•entről a zsörtölődő  hang.) Ki van az egész hasam. 

3. ASSZONY 
.lól van. (durcásan, felvágón.) Te meg mindig ilyenkor mondod, 
többet érne, ha... 

AGG 
Valóban nem értem, hogy... 

3. LAKD 
Ismerjük már ezt a viccet. Beszállsz és ,aztán majd felhozol ide 
araég valakit. Mi sem férünk itt már. (Újabbak jönnek ki a la-
kásokból, szorongnak.) Nagyon átlátszó a t г  kköd. 

AGG 
Annyira féltek, hogy inkább maradtok így .a koszban? 

ELLENKEZđ  
Miért neon próbáljuk meg csakugyan?! (Vékony fiúhang:) Koc-
kázat nélkül úgysem ... (gyerekek összesúgnak: mit mond?) 

3. LAKD 
Ugyan ne pofázz már. (Egy másik hang:) Hogy kinyílt a szeme 
a taknyosnak. (Az el őbbi:) Az. Az orrát sem tudja megtörölni, 
de már ő  akar a legokosabb lenni. 

ELLENKEZŐ  
De mikor... 

3. LAKD 
Nahát, mostmár elég. Majd másként beszélnél te is, ha átéled, 
amit mi átéltünk. Menj aludni. (A fiú a korlát mellő l élsomfor-
dál, elkeveredik a tömegben.) 

AGG 

(félhangosan dünnyög a fal tövébe roskadva, éppen olyan hely-
zetben, ahogy az előbbi öreg, akinek a feleségét.) Micsoda em-
berek, inkább választják .a piszkot, minthogy segítsenek. (A lift 
villogva futkos le-föl.) Hiába ... hiába ... 

HANGOK 

(lentről visszhangzón, kórusban, mind azok akikkel találkozott, 
kárörömmel:) Mondtuk, hogy hiába. Mondtuk, hogy hiába. 

3. LAKD 

Azt hitte, ő  a legokosabb, hogy előtte senki sem jött fel. (Ne-
vetnek.) S most még minket okol. (Másik:) Leekéztet! (s jobb 
állán elkezdi két mutatóujjával kinyomni egy pattanást.) 

AGG 
Most is azt nézik, hogy igazolják magúkat, s nini azt, hogyan 
segítsenek magukon. 

3. LAKD 

Járt már erre elég okos. Még éppen te hiányoztál. 

AGG 

Soha ilyen esélyetek nem volt, hogy vizet kapjatok. Itt van, 
eljött az, akire egész életetekben vártatok. Itt lépkedett el eze-
ken :a lépcsákön az ajtótok iildtt, s nem vettétek észre ment 
aludtatok. Nem ébredtetek fel, ment eldugult a fületek .. . 

3. LAKD 

Nem is aludtunk. (Másik dühösebben:) Tiszta hülye! (másik:) 
Mi vagyunk a hülyék, hogy hagyjuk magunkat egy ilyentől 
molesztálni. 

AGG 

... s a szemetek nem lát a csipától. (Dörzsölik szemüket.) 

3. LAKD 
Meddig akarsz még kínozni bennünket? Ezekbe a mesékbe 
öregedtünk bele. A könyökünkön jön már ki az egész. Hagyjál 
játszani bennünket. (Felemelt ököl:) Éppen, mikor nekem meg-
indult a lap. Gyerünk! (Egy kérő  hang két széttárt, kérő  te-
nyér, szugeráló szemek:) Hagyjál bennünket. (Szállingóznak be 
a lakásba.) 

AGG 
Nem. Soha többé. Nem hagylak benneteket békén soha többé 
(Erőtlenül, határozatlanul hullanak a szavai, arca is kžfejezés-
telen, petyhüdt, kezei az ölébe ,esve, erőtlenül.) 

ELLENKEZđ  
(valahonnan hátulról.) Miért nem xnegyüaхk? Miért nem akar~- 
jábok? 

3. LAKD 

Elhallgass már! Ha akart volna, már el őbb jött volna. Utolsó 
gazember az. Csak ígérte mindig, s aztán cserben hagyott ben-
nünket. (Más hang, az előbbi kemény hang követel ődzőn, vád-
lón, de Aggot látjuk, aki össze-összerázkódik, mintha a szavak-
kal kövek hullanának rá:) Ezt a disznóságot! Hány éve koszo-
sodunk már víz nélkül! (Úgy mondja Aggnak, mintha az Lenne 
ennek az oka, s a többiek fenyeget ő  készséggel állnak mögötte, 
a vigyorgó gyerekek mind jobban kimerészkednek Agg köré:) 
Mit .mond? 
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AGG 
Nincs igazabok. Lehet, hogy máskor is járt itt, csak akkor is 
elszalasztottátok. Ti magatolt vagytok az okai, bogy ilyen 
szennyben éltek. Minden esélyt elszalasztatok. 

3. ASSZONY 
lesi, már megint elloptad a dezodoranszomat! (bentről sipít) 

3. LAKO 
(az előbbi magas, most óriásnak tűnő  férfi, hatalmas súlyos 
ökle, izmos karja.) Ha most eljönne is, megfojtanánk. A gyű- 
löletet, amit bedőlünk kdváLtott, semmi sean tudja megfékezni. 
Egész életünk abban múlt el, hagy őrá vártunk. (Kórusban:) 
Hogy hiá'ba vártunk. (Fölemeli borzalmas karját.) Nem emlék-
szem rá, hogy mikor kaptam tiszta fehérnem űt. Tudod te, mi 
az? Kitekerném a nyakát, ha a kezeim közé kerülne. (Mutatja 
is.) 

AGG 
Ti magatok vagytok az okai, hogy hiába éltetek! (Az óriást lát- 
juk az arcát, az izmait, ahogy feszülnek az Agg szavai hallatára.) 

3. LAKD 
Halálosan gyűlöljük. Én egy percig sem hagymám élni! (látjuk 
a megsárgult csikorgó fogait, előreugró, erős állkapocs.) Csák 
megkaarinithasaattn! (feje fölött a falon cserépben kiszáradt 
virág.) 

AGG 
(a liftajtónak dőlve, ez a keret) Annyira gy űlölnötök kellene 
magatokat, hogy ezt ariáskent ginem tudjátok elviselni, csak ha 
őt gyűlöiltek. (Előtérben egy kisgyerek, aki bájos elégedetten 
szedi ki orrából a fikát, aztán kíváncsian megnézi és a pizsa-
manadrágjába törli.) 

3. LAKD 
Mit papol ez nekünk itt éjfélkar. (Más hang:) Gyerünk ját-
szamn! (vnás-más hang, a• szorongó emberek visszaszállingóznak 
morgolódva a lakásba.) A fene egye meg, egész este veszítek, s 
éppen mikor megnnd~l a lap! Nekünk víz kell, nem okoskodás. 

AGG 
Itt volt az is. E15za]aztattátok. (Most már csak a gyerekek 
nézik vigyorgó kíváncsisággal:) Mit mond? Most várhattok, 
mire visszajönn. Talán csak az unokáiták érik meg. (гTgy be-
szél, mintha nagy tömeg hallgatná, de senki sem figyel rá, csak 
a gyerekek, _ .akik nem értik.) Talán azok se. Mindig több a 
dolga, mindig több a cs őrepedés. Mire ti megint... (valahon-
nan szirénázás, riadó hallatszik.) 

3. LAKD 
{az ajtóból egy diihös hang visszaszól) Elég a dumából! 

AGG. 	 . 
iViire ti megint sarmajöttök, berozsdásodik az egész vezeték, ki 
keld cserélni a csöveket, ki az egész hálózatot. (Mintha nem 
is ő  beszélne, a hang állandóan erősödik, mintha a piszkos 
falak, a csövek, a száguldozó lift visszhangozná a szavakat, 
mindén irányból jönnek.) Talán a házat is le kell majd boa-
tani. Nem is lesz elegendő  pénzetek erre. Mekkora ház ez? 
(Elámulva, mintha most ébredne egy ismeretlen helyen.) Én 
itt még sosem voltam. (Feláll, a korláthoz megy, lenéz, szédü-
letes mélység rémíti meg.) 

3. ASSZONY 
Hol vannak a gyerekek. Gyertek be onnan (bentrő l hallatszik.) 

AGG 
'Talán szóba se áll veletek többet. (föláll, mintha kipihente 
volna magát, valahonnan macskanyávogás.) 

3. ASSZONY 
(rroegint csak bentről.) Jaj a cicám, ha ez a hülye még ... (kijön 
a lakásajtajában áll) 

AGG 
Elég dolga lesz ott is, ahol rendszeresen karban tartják a veze-
téket. (elindul az asszony felé, kér őn, fohászkodó, félé nyújtott 
karokkal) Állítsák meg! 

3. ASSZONY 
Juj, mit akar (sivalkodik.) 

3. LAKD 
Menj Innen, mert kiváglak (két erős ember jelenik meg az 
ajtó mögött.) Hagyj bérltén bennünket! 

AGG 
Nem. Mondtam, hogy soha többet. (a gyerekek a fal tövébe 
húzódnak.) 

3.'LAKO 
Gyerünk. Fogjátok meg! (újabb emberek jönnek Ici, káromkod-
nak, morgolódnak, körülfogják, komisz fejek, acélkezek; hara-
pófogó ujjak markolják meg a karját.) 

AGG 
(nem ijedten, inkább bambán néz körül.) De honnan vagytok 
itt ennyien? 

3. LAKA 
Mi közöd hozzá?! Gyerünk, dobjuk le a lépcs őn, (Csak a vas-
karokat látjuk, ahogy az ő  vézna karját szorítják.) Inkább az 
abilaikon. (Egy pillanatra az ő  halottfehér arca, öreg szeme.) 
Jobb lesz a ,lépcsőn, legalább megszámolja az emeleteket, (Ne-
vetés, lentről. is fölhallatszik, közben néha egy-egy foszlány 
a miatyánkból, az Internacionáléból.) 

AGG 
(valószínűtlen, ide nem ill ő  naivsággal.) S ha ¢régis nekem vitt 
igazam? (csuklik.) Ha a liftben csakugyan utalémnénk a szere-
lőt? 

3. ASSZONY 
đcsi, mondorcn, add vissza a dezodoraraszomat! (a gyerekek ne-
vetnek, kuncognak, az egyik krétával rajzol a k őre, majd Agg-
hoz lép és kört rajzol köré, aztán fölnevet rá és még egy kört 
ír) 

3. LAKD 
Ezen a liften innen a még nem ment fel soha senki. Vissza sem 
jött még senki. 

AGG 
Csak ti nem láttátok.  Ti  nem láttátok. Biztos, hogy itt mint 
fel, máshova nem tűnhétett. Csak ott lehet. Reggelre már vizet 
is kapnátok, megtelnének a vezetékek, fürödhetnétek végre, 
nem büdösödne rátok tovább a szennyes .. . 

3. ASSZONY 
Borzasztó, ezek a gyerekek! (az 'el őbbž siránkozó hang.) Aludni! 

3. LAKD 
Onnan araég nean jött vissza senki. De mastmár elég! 

AGG 
Inkább maradtak itt a koszban. 

3. LAK6 
(Megragadják, meglódítják és ledobják a lépcsőn, gördül lefelé 
tehetetlenül, nekžüt ődve a falnak meg a korlátnak, puffan, nyög, 
táskájából, zsebeiből annyi szerszám hullik ki csörögve, ékte-
lenül csörömpölve, hogy teljesen belepi a lépcsőt, s utána öm-
lik lefelé a valószín űtlenül nagy szerszámsokaság  is,  a lent 
összegy űlt emberek körülállják, lefelé érve már annyira meg-
gyorsult az esése, hogy a faltól nem egyszer magasan vágódott 
a korláthoz, így akad fönn egy kampón fejjel lefelé, miel őtt 
a kőmme esne. A lentiek nézik, ámulnak a rengeteg szerszám lát-
tán, s ahogy körülállják:) Hát ez ő  volt! đ  volt a szerelő ! 

AGG 
(haldoklik, lábánál fölakadva dadogja.) Nem tudjátok, apáitok 
amit szenvedtek, mire felépítették ezt a házat ... most mégis ... 
mások kđltöaгmek majd a helyetekbie ... mert kivesztek mind 
egy szálig ... így, vezeték nélkül .. . 

3. LAK6 
(hangos nevetés, hahotázás.) Most araár tudod, hogy miért szo-
rongunk itt fenn ennyien. (A kamera fölsétál a csžgalépcsőn, 
körül a korlát mentén lefelé bámuló emberfejek, vigyorgó ar-
cok.) Nem akarunk a sz еxnц  tbe fúlni ott lenn. (Visszhangzó 
mondatok, kórus.) Akinek volt esze, idejében felszökött ide. Itt 
fönn csak ki lehet bírni. (Megint nevetés, aztán erélyes hang, 
mint a kötél ereszkedik lefelé a magasból, s aztán mintha ezen 
kapaszkodna föl a kamera:) Söpörjétеk le a lépcsőházat! (Az- 
tán ahogy a kamera fölér, ahogy állnak, nekiesnek egymást 
vakarni, karmolják egymás hátát, vadul, egyre vadabbul, amit 
az arcuk is kifejez, látszik piszkos körmük, amit azért nem 
vágnak, hogy legyen mivel vakarózni. 

LENTRđL 
(még mindig kórusban ismétlik:) Ez ő  volt, a szerel ő . Mennyi 
szersaram volt nála. Micsoda műszerek! 

ELLENKEZI 
Most várhatjuk, mire majd megint visszajön. 

LENTRŐL 
Látszik, hogy kitűnő  smemelő  volt, s éjjel nappal dolgozott. 

ELLENKEZŐ  
Várhatjuk, mire megint sztiletik egy ilyen... 
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az  emhe 
az időben 

és a 
költészetben 

1956-ban, Pozsonyban Milan Rúfus 
Amikor ліe~géгi гnk (Až dozrieme) címmel 
vorseskötetet adott 'ki. A könyv már négy 
évvel korábban elkészült, de nem jelen-
hetett meg. Később több ízben kiadták a 
könyvet, de Milan Rúfus nem közölt 
azokat a verseit, amelyeket az ötvenes 
évеk végén írt. Költai hm gja még min-
dig túlságosan éles volt: második és har-
madik kötetének sem kedtveztek a társa-
dalmi köriilmények. Csak a múlt évben 
jelentette meg verseit Harangok (Zvony) 
és esszéit. Ember, idő  és alkotás (čovek, 
čаs i tvorba) címmel. A Harangok költő i 
hangja megegyezik az Amikor megériink 
alaphangjával. Rúfus az életre és a vai б-
ságra építi kötészetét, az etikai és az esz-
tétikai szempontot egyesíti; vitatkozik az 
idбvdІ. Versének nem célj,a, hogy egy kor 
lelkiismerete legyen, inkább annak az 
egyénnek a lekiállapotát fejezi ki, akit a 
körülmények meg akartak fosztani indi-
vidualitásától és az élettel való kapcso-
latától. „Versem, ne 'bocsáss meg" — ír-
ja Rúfus az ember, az etikai tisztaság ne-
vében •Emberiség (Ljudstvo) cím ű  versé-
ben. Az ötvenes években és napjainkban 
írt versei lényúgesen nem különiböznek 
egymástól, mert a költő  egy lényegiiеg 
angazsált költő.i magataгtás mellett foglal 
állást, mely az antropológiai konstansok-
ban keresi az igazságot. A költő, akinek 
költészete az időt vizsgálta, és •akinek 
kötéészetét az id ő  ellenőrizte, keserű  ta-
pasztalattal rendelkezik, amely sajátos 
bölosességként, aцtentiikus bánat és re-
mény formájában jelentkeztk verseiben. 
De sem a bánalt, sem a reanény nem ab-
szolút Rúfus verseiben. 1968 márciusá-
ban a következő  Faustra emlékeztet ő  sza-
vakat írta:  „Ma  • az ailkotó olyan kor előtt 
áll, mely reng zánszot ígér. Őszintén tá-
mogatja fejlődését, bár ő, a történtek 
után, nem hisz ісlёg erősen ahhoz, hogy 
az élre álljon. Nagyrészt azokkal kerülne 
egy sorba, akik amiak idején megtiltot-
ták, hogy írjon. ,,  

Költeményeivel Milan  Rúfus kétségtelе-
nül új lehetőségeket nyitott a szlovák köl-
tészetben, melyeknek sajátos módon min-
taképe lett. Rúfus tiltakozik e mеgállapí-
tás ellen, és va1ószínűleg igaza is van. Az 
ő  költészete ugyanis a Legintimebb meren-
gés. az  ember intim Sorsáról az időben, s 
úgyszólván minden esztétikai kategóriát 
mellőz. Erre .a költészetre tehát .neon ala-
pozódhat egy poetika, mely az irodalmi 
alkotások új programja lehetne. Milan 
Rúfus mégis fontos albbói a szempartból., 
hagy a nyugtatan, a humanizmusért sík-
ra szálló embert ő  állította először költé-
szete fókuszába. Lényegében érthet đ, s 
osak első  pillanytásma t inШk  elf  еќ tгоndбsus-
nak, hagy Rúfus költészete nem lett min-
takép, s hogy a ftatul költők КiWndufбрoalt-
ja többnyire másutt kereshető . Egyrészt 
nem is volt idő  iaz irányzatok keletlkezé-
sére és a •kontinuitás folytatására•, mert 
az új világirodalmi jelenségekhez viszo-
nyítva különbem is nyilvánvaló volt a ké-
sés; másrészt Rúfus költészetének egyi гб-
nyú szemantikája hermetikus, kerek egy-
séget képezett, úgyhagy inteІъekttálisan 
nem lehetett megközelíteni, hanem csak 
szívvel. 

Ahogy Milan Rúfus verse a magános 
agyén hangja, úgy a költő  is elszigetelt 
egyénisége a szlovák költészetnek. Egé-
szen mas ihletkört honosítottak meg a 
közvetlenül utána jelentkező  költők: Mi-
raslav Válok, МvКuјdбš Kaváč, Ivan Ku-
pec. Valöjában azonban ők sem léptek fel 
közös programmal és Milan Hamada kri-
tikus 1961-ben írt Új költészet jelentke-
zik című  bírálatában sesn пniképpan sem 
egyszerusíti le az új költészet problema-
tikáját, amikor a közös fonalat keresi, 
mely a költő  egyénségének versben való 
tatállis megnyilatКozásá'ban minden egyéb-
n l fontosabb. A költemény a meg-
ismerésről és az igazságról már nemcsak 
mint statikus értékekről beszél, hanem a  

feléjük vezető  útról is. Nemcsak a világ 
megismerése folyamatának eredménye, 
hanem ínaga is foгamat, melyben sna-
kasz és modalitás mutatható ki. Míg Rú-
fusnál és a hozzá időben legközelebb  61-
16  költőtársánál, Vojtech Miháli'knál az 
adott torna potenciális lehetőségeinek ke-
retében fejlődik ki a költemény, addig a 
fiatalabb költők, különösen Miroslav Vá-
1ek széttöri a téma a priori határainak 
magját és a tematikai pluralizmust alka.l-
mazzá'k. A verset több, látszólag széthulló 
tematikai ( іesztétikai, gnoszeológiai) egy-
ségből eiluÁ,ják. De ez a tematikai plu-
ralizmus . csak egy része annak a költő i 
folyamatnak, mely az ember és a kiilvi-
lág közöltti diіѕzparát viszony totális egy en-
súlyát kívánj a megvalósítani. Mi több, a 
fiatal szlovák kölфészet törekvése ez el-
lentétek megszí ntetésére irányul. A köl-
tészet egy fajta egyetemesítésének kísér-
lete a Váleknál fiatalabb költák alkotá-
sait még inkább jellemzi. A legreprezen-
tatívabb fiatal leöltők közпíl Ján Stacho, 
Jbzef Mihalkovič, Lubomir Feldek nevét 
érdemes megemliteni. Nem tudom, meny-
nyiben :lehetne költészetűket a „konkré-
tizmus" . kiAej izéssel j ellemezni, mivel á1-
talában a konkrét költészet megnevezést 
diametгiбl7san ellentétes jelentésben hasz-
nálják. E költészet konkrétsága a val б- 

ságnak és tartalmai ősi formájának le-
győzésében mutatkozik, adni azonban a 
valósághoz való visszatérés által valósít-
ható meg. Csak innen és ilyen kiinduló-
pantbбl keгdődik a valóság lényege meg-
ismerésének költői kalandja, „a tér meg-
érintése", ahogy Ján Stacho mondaná. 

Stacho első  kötete, a Nászút (Svadobná 
lista), amely 1961-ben jelent meg, :mint 
s így új kvalitás jelentenek a szellemi-
a nemzedék első  könyve, az új költészet 
törekvéseit tükrözi. A Nászút a poétizmus 
és a szürrealizmus hatását mutatja; de 
Stacho inkább az összetevőket kutatja. 
Útja az eredeti lényeg felfedezésével kez-
dődik, s ez leginkább S б  az érzékekben 
(Salo do zmyslov) című  költeményében 
mutatható ki, melyben a metaforikus 
szerkezetek egy sajátos emberi tudat eg-
zisztenciális tehetetlenségét leplezik le. 
Értelmet adni az értelemnek, hogy a 'köl-
tő  szava ne csak metafóra maradjon, ha-
nem a reáliák világával való kapcsolat 
nn gterenъtését tegye lehetővé, sőt a köl-
tői szó ás legyen reália.. Ennek értelmé-
ben tehát Stacho költészete a létezés le-
betőségeit, feltételeit kutatja és indo-
kolja. Mikor Sta~чΡho hatékony szenzua-
lisztikus elemeket visz a versbe; akkor 
tudatosan az ember biológiai mélységeibe 
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akar hatolni, ,mintha azt gondolná, hogy 
itt rejlik az alapvető  elgdsztenciá  l i s  kér-
dések megoldásának kulcsa. Stacho költé-
szete kétségtelenül inteflektuális színe-
zetű. Intellektualitása aibban nyilvánul 
meg, hogy a reális világ ősi energiáját a 
nvagisanerés lehetséges kiindulópontjának 
tekinti. A költői sгavák és az anyag érint-
kezéѕében a szerelem és az élet a vers 
legfontosabb meghatározói. A költőt nem 
érdekli az emberi élet teljes empirikus 
összetetele, hanem csak az esszenciája, 
mely az értelem keresése költ ői kaland-
jának kiindulópontjául szolgál. A szere-
lem raz aszó, mely anyag lett, de e szó 
nem az élet imperatívuszát jelenti, ha-
nem inkább azt a teret, aihol ,az élet le-
játszádik. Ezért nem kell csodálkoznunk 
-Stachi bamdkk ro гnamnelnt іka •iráni von-
zalmán, mely Кét vállú tiszta test (Dvoj-

..ramenné čisté telo) című  második köteté-
ben még fokozottabban jut érvényre. Ki-
törés (Záždhy) cimű  harmadik kötete, 
mely az •első  kettőnél többet beszél az 
élet drámájáról, új történelmi dimenziót 
ad Stacho költészetének: a költ ő  szava 
nemcsak biolágiad, illetve egzisztenciális 
értelemben szerelem, hanem kozmogóniai 

- értelemben is: a szerelem .a fény forrása. 
Stacho utolsó kötetét biblikus hangnem 

jellemzi. Érezzük, hagy valami történek,  

az érzéki dinamizmus jelenléte az 'aber 
sorsával kapcsolatos gondolatok végtelen 
láncát nyitja meg ettünk. Jozef Mihal-
kovič , e narnzedék másik költője, akinek 
Bánat (L'utost) és Téli tábor (Zimoviská) 
címen jelentek meg kötetei, Sta ећotól el-
térően, azzal a céliad aiLkakxiazza a költő i 
narrációit, hiogy mеj'dlј  аi t{se az afmlbienitust, 
a tények és a dolgokat, melyek megkatá-
rizzák az életet. Mid гalkavič  különösen a 
Téli táborban töгekszik a tények pontos 
regisztrálására, s ezért állíthatjuk, hagy ő  
a létező, az elért állapotok és köriilményck 
költője. 1 гtheфő, hogy Мi[aа  kivi ily mó-
don nemi alkothat határozottabb filozófiai 
koncepciót, de ugyanakkor költ ői módsze-
re sem merülhet ki a valóság puszta re-
gisztгálásában. A val бsággal való érintke-
zés szknibiliikus mozzanatot tartalnnaz. 
Vagyis: a költő  elkötelezettségének kérde-
se, léte meghatározóival szembeni maga-
tartásának kérdése bukkan fel: Midiaiko-
vičnál konkrét bemutatást nyernek a tér 
és az idő  Іoatеgбгіѓіі . A kiilvilág esemé-
nyeire fokozottan viaczalható költészet ar-
ra mutat, hogy . az - ilyen költészetben a if-
rai elemek vannak túlsúlyban. Mihadko-
vič  kötészete is ilyen, az ő  lírizmusában 
én mégis a megállapodott etikai és eztV- 

tikai értékekkel való szesnbefarduiásának 
módját látom. Ez pedig már álláspont, a 
gondolat csírája. Legsikeriiltebb verse, a 
Téli tábor éppen aurai elemek által válik 
a változásba vetett hit hangulatának ki-
fejezőjévé. 

Bár Stacho ködtői gondolatát az ig-
zіsztemсia lényegének бs titkának ostrom-
lása hatámozгla meg, és bár Mihaikovfi č  u-
гбјбnak gondodatisága a történelem és az 
idő  fátuma elleni harcban tеljіsedik ki, 
e ekét költő  nem haladta meg teljesen a 
szehsuadizmiuist. Ján Ondlruš e gelneráció-
nak első  költője, .akinek költészete gin-
d'oiaiti +alappal rendelkezik. Milan Rúfus 
mondotta, hogy S:tacho a szenzus segítsé-
gével fогmбlja íntellekt іuális tapasztala-
tát, s hagy tudja „hogyan fáj a fájda- 
lom, azt azonban még nem tudja meg-
mondani, hogy a-ni a fájdalom". Ezt mar 
nemz állapíthatjuk meg Ján Ondrušról, 
aki eddig három könyvet jelentetett meg: 
Bbiond hald (Šialiny mesdac, 1965.), Moz-
dulat, virággаLl (Porunk s kvetom, 1968.), 
és Epés állapot (V stave žice, 1969.). Ond= 
nuš költőd kifejezése Vasko Pipa költé-
szetére emlékeztet. Bár Onda'zš forditot-
ta Pops verselt, :a kritika még nerce fog-
lalkozott azzal, hagy Pipa költészete 
mennyiben hatott Đndrušma. Tény azon-
ban, hogy egy ilyen összevetés mit sem 
vonna le Ondruš költészetének értékéb ől, 
mert ő, mint Vasko Pipa a szerb iroda-
loanban, a ,költői nyelv egy új lehetőségét 
honosította meg: szimbolikájának ki.zá-
ródag reflexsió-szarepe van. Kvinduló- 
pontja, a reflexió, a gondodat megvel őzi 
Ondruš versének keletkezését, s mikor a 
gondolat a vers terébe érkedik, akkor kezd 
melgvalósuКli. Pipa és Onldruš azolnban, 
mlilntatehatségеsköflltőkaltalábam több dol-
logban kűlönböznеk. Pipa a személyte-
len és a személy feletti vers megterem- 
térére törekszik, Ondruš személye viszont 
verse kiindulópintját képezi. Hamada 
Ondruš első  könyvének megjelenésekt~r 
„agy ember önmagával való azonisságá- 
nak megszűnéséről, a költő  saját egyéni-
ségének kínlas keresésérőd, az ember am-
bivalens volténak fájdalmas tudomásul 
vételérőd" írt. Ján- Ondruš kiindulópontja 
az еІІentmindásdk keresése a látszólagos 
haranónilban, valamint ezeknek az ii-
lemtmondásaknak a kibékítése. Költ ői ka-
landjának fontos tényezője a személyiség 
hangsúlyozása az elveszett értékek vilá-
gában. Ondrušnak e fenomenológiai sza-
kítása mintha egyéлi törvények szerint 
történne; saját körébe van zárva és ie-
lentős mértékben kizárja az átvev őt, azt 
a tényezőt, mely végeredményben a köl-
tészet megh аtánozója. Az azonosítás le-
hetősége csak akkor lesz releváns, ha a 
költői kezdeményezés csúcspontja ki- 
egyenlítődik sz átvevő  emocionális struk- 
túrájának csúcspontjával, illetve, ha az 
atvevő  megérzi •a költői tartalmakat. 

E meglehetősen _ rendszertelen jegyze-
tek végén több név jut eszembe, amelyek 
kaegészítik a mad szlovák költészet képét, 
nevek, melyék időben és térben hozzá 
tartoznak e költészethez. Legfeljebb Lu-
bonidr Feldeket említhetem meg, akinek 
költészete az ember magányának meg-
szüntetésére épül, vagy Ján Buzássyt, 
akinek költészete a racionális és irracio-
nális metafizikus kapcsolatának zárt kö-
rében teljesedik ki. Vlastimíl Kivalčík 
költészete azokat az értékeket keresi, 
melyek ellenállnak a halálnak. (Különö-
sen Médium című  második kötete fontos 
e tekintetben.) Ján Šimonovi č  költészeté-
re az inspiráció és a kreáció esztétikai 
élménye közötti akadály elhárítása jel-
lemző. Irásom szűk terjedelme azonban 
nem engedi meg, hogy folytassam e 
költészet jelentős képviselőinek f+elsaro-
lását. Á mai szlovák költészetet a fris-
seség jellemzi. A legfiatalabb költők, 
akiknek még csak most jelenik meg első  
kötéte, még ha Stacho és Ondruš költé-
szetének hatosát is mutatják, minden-
képpen jelen vannak a mai szlovák köl-
tészet törekvéseiben. 

V. G. fordítása 



Az Iђusаgi otthon nаgytermébеn 
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KÖZÉPISKOLÁS 
VETÉLKEDŐ  
(DÖNT®)  Becse,  1969. 
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A vetélkedö m ű sora: 

Pénteken, 1969. IV 25-én, 
15 órakor: A képzömúvészeti kiállitás megnyitója 
15.30-19 óráig : Irodalmi vetélked ő  

Szombaton, 1969. IV 26 -đn, 
9-12 óráig: Irodalmi vetélked ő  
16-19 áráig: Zenei vetélked ő  

Vasárnap, 1969.  IV  27-én, 
9-11 óráig : A gyđztesek bemutatkozása -  Díjkiosztás 

A k i á 11 i t á s 1969. április 25 -töt május 5-ig  van  nyitva   
Hčtkaкeap 9-12•1g  Is 16-16dg, va5árnap 9-12 črátg. 

Minden művészpártolót szívesen látunk! 

1 



danyi magdolna 

abszurd játék a szavakkal 
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,. 

a fekete pontokra koncentrálva 
mellékesen 
egészen mellékesen 
tetoválom magam a b ő röd alá 

és akik érteni fogják 
hókuszpókuszaink 
köröket húznak 
majd körénk 
Leon 
ki belő l marad: megmenekült 

Leon 
mozdulataidban megkövült zsoltárok perspektívái rezegnek to-

ronymagasan magunk felett egészen eredeti mesteri íveléssel körvona-
lazzuk status quonk 

nem nem V alakban 
tér idö nem érdekes 
dimenziótlan odunkban rekedtre hallgatom fáradt meditációd a 

szépségrő l 

tenyeremben a kagyló 
acél-spirál 
ólom-szép szárnyát 
fogaim közt melengetem 
belül hógyöngy -gömbnyi 
lebegés súlyosodik 

a feloldódás vákuumában piszkolódom be éried ima közben akár 
a freskó merevedünk egymá ѕérl patinás falakon fri аѕ  penész virágzik 
rímeinket durva kéz szemünkb ő l guruló gyöngyeink után surranva 
kutatunk 

 

Leon hülye vigyorral saentségtelenítsük 
meg szavaink a lényeg lerakódik majd bennünk a kimondatlan 
dallamok legalján fixálódik értelme lagadásunknak 

panaszom feszes kötél 

ne fecsegjük ki intim dolgainkat a hangulatot kell meglékelni s 
elosztani magunk közt az úrvacsorát 

 

hangu3ai -festés 
talán aenével 
monoton képekben  

rendszerezni a lényeget 
verssé leszel 
féltelek a rímek szép halálától bárgyú melegét ő l rothadásától 

körülzsongom tulajdon b ő röm kivirágzását 
játszom 

habos kis robbanást fogaidban 

húsdarálónk kövei közt csikordulok illedemesen egyet-egyet 
rettenetes koraszülöttek vagyunk játékunkban 

a körön kívül öregszem ezerévessé keményedem kih ű lt hamuban 
melegszem 

oh hol van már szép közönyünk vakkantó nevetéssel szülni 
verseket 

íme tehetségtelenségünk egyetlen mé гcéja az akarat bámulatra 
méltó megismételhetetlen ű r az érfelem horizontján 

 

Leon 
mégsem kívánhatja senki t ő lünk hogy örök fabula rasak legyünk 

játszom 
játsхem a lánggal 
kе'vesеn játs~oг  a lánggal 

 

haha Leon tavasz lesz 
zöm-zömös csodás banalitás 

szemfényveszlé ѕ  a fiatalságom 
egykorúak vagyunk mindannyian 

kérdéseinkre a válaszok mindig 
merevek és formálisak 
moхgó időben némán 
revideáljuk nézeteink 

 

zörgő  vizek és hegyek alatt tarajosodnak pigmentjeink meghámo-
zott szémeinl.ben 

O  
játé<aink labirintusában 
a lázadás kányaes ősége 



gubi rudolf 

bús kamasz panaszai 
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A minap egy nagyon okos, kis, kétnyelvű  plakát ragadta 
meg a figyelmemet. Olyam okos plakát volt, hagy szdnte magától 
beszélt, persze csak annak, aki tud olvasni, ezt viszont ma 
„mindenkцrcő l" felltételezzük. 

Írástudó létemre, mégis nagy szellemi meger őltetéssel sike-
rült csak kdsilib zálnom, hogy egy BARONI nev ű  újszülött 
gitáregyüttes rendez táncot a zenedében. Lényeg — vastagom 
kihúzva pdmossal: belép ődíj 1 dinár, dlég vonzó ár, nem mon-
dom, de nagyon emlékeztet valamelyik osztályzatomra. Ennél-
fbgva kissé ferdén néztem az egészre. Mégis eilhatároztam —
eme gatlásom edlenére, hogy egy zaránddkldst teszek a zene 
szentélyébe, noha délutáni programom a Rodostóra szám űzött 
Mikes Kelemen érdekfeszítő  leveleinek olvasása lett volna. 

Estefelé .elindultam, azaz még nem indultam el, mivel el őbb 
fel 'is kellett öltözni. Pláne a nyakkend őm megkötése besszadial-
mas folyamat, valahogy mindig visszájára sikerül. Most is 
nagy dilemmát okozott, hogy kék vagy zöld nyakkend őt kös-
sek-e a piros zoknimhoz. Hosszas próbálgatás után, végül is 
kéket csomoztam a nyakamra a komplementáris színak elve 
alapján. Ajaj, nem jó! Nem jó az, hagy komplementáris: err ől 
a szóról rögtön .a matekra asszociálok. Sehogy sem fért annak 
idején az eszembe, miért komplementáris egy szög. Be is 
zúgtam belőle. Régi, rossz ;emlék. Azonban a matekra az em-
bernek úton-útfélen szüksége van, különösen most, amikor 
össze kell számolnom, mennyi pénzem maradt a tegnapi nap 
után. Gyengébbek kedvéért mároius 8. után óda az üres pénz-
tárcához. Az összeadás pedig nálam specdál lassú folyamat, 
különösen most, amikor minden zsebemet ki kell forgatnom. 
Lassacskán gyű lik a pénz, de Lssaoskán! Egyik zsebemben 10 
para, a masikban is 10. Nemsokára örömmel átapítottam 
meg, hogy már egy kis alapt őkével is rendelkezem. Bankot 
azért még nem szándékozom alapitani, mivel az kapitalista 
vonás lenne, nekem pedig nagyon is szocialista tókém volt. 
Mégiscsak szerencse, hogy a belép ődíj csak 1 dinár. 

Kicsit később: esernyővel felszerelkezve mesterien egyen-
súlyozok, akár egy kötéltáncos, a pocsolyában rakott téglákon. 
Lecsúszni életveszélyes! Nyakig ér ő  víz. Ugyanis tavaly beto-
nozták a járdák, de véletlenül alacsonyabbra sikerült, mint a 
kocsiút. Egészen véletlen volt, azt mondjak. Mindegy, azóta 
járhatatlan, és egy végnélküli hömpölygő  Amazonassá változik. 
Milyen jó, legalább nem kell elutaznom, hogy azt is megnéz-
zem. E szerencsétlen véletlen folytán, a sajnálatra méltó gya-
logosak kétszer fürdenek. Ilyenkor nyakig a sárban, nyáaуra 
pedig nyakig a porban Szerencsére,  as  őвszel úszátandolyaanot 
végezteara. A por ellen nem tudom mit végezzek. Nyáron ha 
Por van, akkor pbr van, punktum. Szél ellen nem lehet pipiinii. 
Szerencsére kilábaltam a f őútig, aránylag szalonképes tiszta 
cipőkkel. A világ nyolcadik csodája. Még hivatalosan nem fo-
gadták el. Mindegy. Ahogy kÖZeledek a zenede felé, egyre hall-
hatóbb, hogy a zenekar nem kukoricázik. Szegény Beethoven, 
csak zongorázott, mégis megsüketült. Hálát adhat a mennybé-
lieknek, hogy a vlllanygtárokat akkor még nem szabadal-
mazták. 

Mindenesetre, a fülsiketít ő  zenre a szájtátók igen nagy 
tömege iserődött össze az előcsarnokban. De csak ott; mert ha 
az ember tovább akar menni, fizetnie kell. A tolongóiknak 
azonban egy büdös vasuk sincs, és nem tudni, hogy a zenét 
hallgatják-e, vagy a pénztárnál ül ő  csinos lányt mustrálják. 
Mindenesetre, nagy szakértelemmel nyilatkoznak a kislány 
egyes alkatrészeiről, mire az ki is oszt néhány pofónt a körül-
állóknak. Szerencsére, én lőtávolon kíviil álltam és épp azon 
tanakodtam hagy lehetne bejutni, ugyanis egy ceberos sem 
őrizte volna vérmesebben .a bejáratot, mint a szebbik nem 
jelenlévő, agresszív képviselője. Időközben a hátam mögött 
lévők szama a négyszeresre emelkedett. Egy ilyen tömegnek 
maga a hétfej ű  sárkány sem szegült volna ellene. A kislány 
valőszínűleg látta a közelgő  veszélyt s amilyen gyorsan csak 
tudott, kereket oldott, persze a kasszával együtt, nehogy még  

valami pénzügyi incidensre is sor kerüljön. Hiszen az inci-
densek korszakát éljiik. 

A démosz türelmetlenül, egyszer-kétszer nekilendült, és 
zúgva, bőgve itdrte át a gátat. Veszettül sodródtunk .a bejárat 
felé. Egy test, egy lélek voltunk. Móg a lábaimat sem kellett 
igónybe venni, sőt a pénztárcámat sem. Ritka példa, hogy 
ma anélkül is el lehet érni valamit. No, azert a pénztárcára 
nagyon vigyáztam, mert nyugaton különösképpen divatos fog-
lalkozás a zsebmetszés, és mi nagyon utánzós fajta vagyunk. 
Mélyhangú protest song a zsebmetsz ők ellen. 

„Hе  ellopták a pénzedet, neikeresden ne keresd, rend őr-
ségre elmehetsz, ha kiabálsz ráfizetsz". Ez a dalfika annyit ér 
a zsebmetsz ő  ellen, mint a döglött lónak a szenteltvíz. A 
rendőrséget ne ii5 emütsem. Közben még a protest songomat 
tiillázom, már benn vagyunk, ajtófélfástól együtt, a h őn 
áhított teremben. Megtaposva bár, de nem ,törve. Nagyszerűen 
landolok, akár ,a következő  Apollo a holdon, azzal a szerény 
különbséggel, hogy én végs ő  esetben, csak a második emeletig 
fo:go!k eljutni, hogy befejezzem földi pályafutásomat. A leveg ő  
rossz. Nehéz légzési viszbnyok. Vigyázat, ni Кotinmérgezés! 
Én pedig a dohányfüstöt nem bírom, ugyanis a nyelvem a 
szájpadlásomra ragad t őle, és azután úgy k ll Іеvakаtnі  róla. 
Elég ok, hogy leszokjak a dohányzásról. Meg persze betilto•t-
ták a gimiben; érdekes, van aki most szokott rá. Pályakorri-
gálás ... akarom mondani, áthelyezem magam a jbbb lábam-
ró1 a balra. Útközben udvariasan bokánrúgok egy ismeret-
lent. Ismeretlen elbódul. Bánom vetkeimet, ;amikor megpillan-
tom, az illető  füstből kibontakozó Góliát miиoltát. Szent egek! 
Méghozzá nő ! Micsoda mammut egy nő ! Székrekedéses mo-
sollyal... Pardon! Nem szeretem a túlméretezett fbrmákat. 
Mammut nő  megrázza idomait, rettenetesen dühöng, ordítozik, 
hogy felszaladt ,a szem a harisnyáján. Újuj! A szem is szalad, 
de én is, már amennyire lehet. Nagyszer ű ! Sikerült megköze-
lítenem a zenekart; igaz, útközben kétszer fejbevágnak, há-
romszor hasbarúgnak. Végre megközelítem a hangforrást. 
Egészen kis zenekar: kis zenekar nagy lárma. A dobhártyám 
szinte izzik a rezonálastól, transzba esik és rezonálok. Szólnak, 
hogy hagyjam abba, mert közveszélyes, amit m űvelek. Na jó, 
mondom, és megállok. Kár, mert a dobbs rettenetesen dobol... 
bum, butin, bum. Direkt bele izzad; hiába, a pénzért meg kell 
dolgozni, legalábbis egyeseknek. Az énekes megpróbálja túl-
bógni az egész m»zaikus companyt. Szerencsére nem sikerül 
neki. Újbó1 ösztönszerűen rángatózni kezdek, akár egy ketté-
vágott giliszta. A csillár 180 fokos kilengésér ől ítélve, a marn-
mut nő  is bemеileg,szik. Vértagyasitó sikolyok a leveg őben. 
Most araár szinte hengerli a terem közepém a népet. Alldlúja! 
Ja!j annak, aki .a. talpa a(lá kerül! Fogadom, palacsinta lesz 
belőle. Pokoli nagy lárma, szinte olyan nagy, hogy az igazgató 
kénytelen feldierít ő  berepüléseket végezni. Azonban minden 
próbálkozása kudarcba fullad. Hiába, nem szeretjiik az ag-
resszorokat. Az igazgató már a rend őrökkel fenyegetőzik, elfe-
lejtette, hogy aszok araár Ilyenkor asitasülskálnak. Minden  hiába: 
„megint jönnek kopogtatnak, csendesebben vigadjanak" beteg 
a zenede, ösiszed ől szegény. 

A lárma csillapodik. Lám, mégis lehet szép szóval hatni a 
népre. A zenekar szdvére vette a dolgot. Most már altatókat 
játszik. „Tente baba tente". A közönség kissé elégedetlen. A 
finálé nem eléggé idillikus. Az unalom álommézet csókul a 
társaság orcájára. Mit lehet egy ilyen hangzatos kis hirde-
téssel elérni, no meg egy kI propagandával... Ezt! Közönség 
alszik, a zenekar kés őbb iszik a pénzen! Nesze semmi, fogd 
meg jól. Jelszavam: hirdetni arany! 

Különbem idomított fehéregereimet áruba bocsátom, érdek-
lődni Rio De Szabadka, Markovi ćeva avenue, tévedés ne essék, 
tessék gumicsizmát húzni. 

гІoša Pijade Gimnázium, Subotica 
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1. SZÁL 

amikor lepereg rólunk a repedezett fáradtság 
és szél fújdogálja az ég tüzeit 
tudom életet és halált izzad a föld 
mélyérő l magmatüzhelyek ontják kifelé a felesleget 
melyben a múlt felbontatlan 
ѕ  a jelen elásott titkai 
miért van tövis a piszkecserjén 

miért kell születni 
mi sző  ragadós hálóból kívánságokat 
mitő l perzsel ődnek a szívek 

egy régi álomban 
kaktusztüskék és mammutgyökerek között 
koronafa tövisei meredtek el ő re 
és koncolták a homály ködjét 
jégszúrásos fagyban jött valaki 
kezében kosárrá csontosodott a tó párája 
felette holló repült el 
s a sötétség vaksága lett úrrá 
nem világított semmi más 
csak a tövisekre szúrt lángoló szívek 
egy az enyém volt 
aztán lefojtott a magasság 
és lefedett az ég 
azért is szalagot hasítottam bel ő le neked 
hogy fénynyaláb-hajadat egybeköthessem 
némítot a lárma 
csitított legy őzött 
elkiáltott a süvítés 
távozz bolygóközi térbe 
és hozd el néhány atomját tedd a hajadba 
felettünk megrántottam a göncöl gyepl ő jét 
s a saroglyából kihajítottuk a földet 
ѕ  amikor elfordult felettetek az ég 
és kinyílott az élet koporsója 
megláttatok két dérfehér csillagot 
felbuggyangó szerelemmel köszöntöttétek őket 

mert lángoló szívek voltak 
csak elragadta őket a sárgán vigyorgó 
még azon az éjen mint kettészakított hajszál 
föltekeredtek a szunnyadó ábrándok 
bennük lényünk is eljutott hozzátok 
ott összeforrva esett ránk 
egy kopaszra nyírt fejb ő l 

a kővel szétzúzott gondolat 
a koppanás felébresztett 
az éj levette rólunk fekete csizmáit 
hosszú csontjában már kuporgott a derengés 

az a centuria is átpotyogtatott 

villámgyű rű jébő l néhány rubintot 
mert tükrei magukba szedtek sok-sok fényt 

kicsiben csillagot 
s ahogy a páraleheletek fakuló szalagai 
meghajoltak az ellobbanó sóhajok röppenésében 
fölágaskodott a himalájára a reggel 

It. SZÁL 

hangözön áradt 
elleptek a rádióhullámok 
tetejükbő l kitört fuldokló hangom 
jöttek segíteni er ős hálókkal 
de én a sugárfolyamban 
gyorsan elúsztam a napig 
útközben leszedtem a kozmosz terméseit 
az érett csillagokat 
hogy kopáran maradjon a világ ű r 
napszikrával felgyújtottam száradó avarját 
hogy a hullócsillagok elégjenek 
elvettem a Szaturnusz kalapját 
és elkísértem a holdakat aludni 
csak azért hogy egyedül maradjak 
körlüszaladtam a bolygók pályáját 
és beletapostam őket a tejút 
megmaradt kozmikus porába 
hogy a nap csak az enyém legyen 
egy üstökösön átizzva 
eleveztem a fénytengeren 
és a gyümölcscsillagok magvait 
beleszórtam a napba 
tüzes homlokán kisimítottam a ráncokat 
hosszú hajam a szemembe hullt 
és tovább nem láttam semmit 
kicsi lett nekem az ű r 
hisz zsebeimben voltak a csillagok 
lábam alatt a bolygók pörögtek 
ágyamban holdak háltak 
és a nap felett melengettem 
a dermedt valóságot 

Ill. SZÁL 

durovnikban felgy ű rődnek a hullámok 
a szétf ű ződő  sziklák ingujjaként 
valaki a fövényen hagyta a ruháját 
s hozza-viszi a sóíz ű  élet 
dubrovnikban összeakasztja merev térdeit a márványlépcs ő  
és a szél a szemérmesek mozdulatával 
eléjük húzza szoknyakint az eldobott papirost 
amikor elhalad felete a huliganizmus 
dubrovnikban megremeg a tengerfenék 
ha a hold üres vödörrel közelít 
dubrovnikban leveti áfázott ruháit az ég 
mi megfürdünk a sós tengerben 
aztán a nap utánunk dobja a sugarakat 
dubrovnškból át lehet nyúlni a föld másik oldalára 
meg lehet forgatni tengelyén a világot 
a lelkesedés dobbantójáról el lehet rugaszkodni 
a végtelen vándoraként 
de dubrovnikban is rács mögül néznek a csillagok 
rács mögül tekintenek vissza az emberek is 
a vaspálcákban nem áram van 
megrázó emberi sorsok föltik meg őket 
amióta a b űnös lerántott egy kévét az igazság asztagáról 
és a hamisság dobjába tette 
az idő  szétvitte a szalmát az elvadult világon 
és leborította vele vers-szálaimat 
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i. 

röhögünk V. c 
a levest nem ette meg 
röhögünk V.c 
csak néhányan kapnak 
röhögünk V.c 
lábunk között tudunk írni 
röhögünk V. c 
új újságot árulnak a sarkon 
röhögünk V. c 
mert ordíthatnánk 

RIANÁS VERSEK ii. 
(utóirat az „ismerkedjunk " rovathoz) 
i 

 

I.  

megkövesedett szempár, 
ki űzött 
vaksi 
értelem, 
kezek görcsös 
fenyegetése 
csendre inti 
az éjszakai 
gyászmenetet 

RI NÁS VERSEK iii. 
(Este) 
iii. 

Szőkén simulsz 
tükre felé, 
hajadon csillagot 
szikrázik a fény 
s emléket hullsz 
a vízpartoknak 
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deák Ferenc: áionуák 

Amikor az Áfonyák könyvet a kezem-
be vettem, már volt véleményem a mű-
ről. Deák drámáját néhány hónappal ez-
előtt már bemutatták, s el őzőleg megle-
hečősen ankét folyt az újságok hasáb-
jain. Még mielőtt a nagy közönség látta 
volna, számtalan színész, kritikus, hozzá-
értők és laikusok egyaránt mind el-
mondták véleményüket a műről. Ezután 
csak a nagy taps hiányzott a bemutató-
ról, hogy teljes legyen a siker. A szín-
padi darab látvényosan mozgalmas, 
hitchcocki feszültséget kiváltó hatású. Am, 
a szöveg, a mű  mondranvalója csak hát-
tér, egy szüksé;ges hangeffeiktus a cselek-
mény körül. Ezért volt szükségem a 
könyvre, hogy minden szépít ő , izgató, 
esetleg figyelem elvonó kellék nélkül, ma-
gát a mondanivalót, ezt a közölni való 
döbbenetet érezzem, ami kényszer volt 
Deák számára, hogy művét megírja. 

Ha azt mondom, hogy az Áfanyak el-
térő  a mindennapitól, cáfolata az eddi-
gieknek, túl enyhe, .semmitmondó a vé-
lemény. Valójában minden kezdő , pályája 
első  szakraszán álló író vagy drámaíró 
igyekszik kitörni, az eddig megalkotott 
úton végighalad, s arra építve teremti 
meg az újat, vagy az ismeretlenség ködé-
től nem félve, az eddigiek fölé emelked-
ve azonnal az újat, a megdöbbent ő t, .az 
egyénit adja. Deák ez utóbbit választotta. 
Érdekes magában a környezet is. Egy 

kolostor, világtól távoli sziget a száraz-
földön. Itt élnek a barátok. Évеk, évтnil-
liбk óta bomlasztják önmagukat, emlé-
keznek olyan dolgokra, amelyek már-
már elvesznek a múlt ködében, de saját 
sátáni mivoltukkal, lelkük egy-egy meg-
maradt foszlányával táplálják azt. Nem 
lehet ilyen környezet éltet ő ! Nem lehet, 
hogy ilyen is van, amikor az emberiség 
az igazságért harcol, a b űnözés ellen. De 
Deák cáfolja mindezt. Cáfolja az opti-
mizmust, amely ott él minden ember szí-
vében, meggyalázza az emberbe vetett 
hitet, bemocskolja a Jó gy őzelmét. Mind, 
mind csupa fekete színfolt, a legmélyebb 
lélek tárja ki kapuit. S ez a világ, •ez .a 
nyolc csuhába bújt bűnöző  harcol a vi-
lágnézettel, az emberiséggel. Bennünk az 
író hitéért folyik a harc. A hit a Jóban. 
de a halálra is adva van e Jónak. Ez a 
Jó György alakjában jön el, de é геzzük, 
hogy e fiatalemberben megalkotott ideál 
halott, mint ahogyan halott minden kül-
világból érkező  akkord a kolostor ekusz-
tikátlan légkörébe. György mindent meg-
változtatna : 

Aki haramia 
ám legyen vértanú. 

E szavak nem az ő  ajkáról hangzanak, 
mégis György célja él bennük. Nem tud-
ni, hogy Deák melyik énje vált György-
gyé, nem érezteti, csak elénk adja a leg-
bensőbbet, a legtitkosabbat: 

• Van egy vertem, 
emit nem ver át semmi gyanús 

szófegyver, 
nem bennetek, magamban hiszek. 

A nyolc barát éli, emészti •emlékei t, s 
megváltóként néznek az új jövevényre. 
Frzik a vilá,g friss leheletét, áporodott 
környezetükben megújhódás a fiatal ba-
rát. Ez újabb célt is jelent: olyanná te-
gу  ék őt is, amilyenek ők, hogy „ne ma-
radjon stóla helyett más, mint a nyers 
erбszak". Napról napra elölről kezdik, 
zaklatják egymást, sírnak. Bizonyos hit-
tel mondják, hogy meghalt bénnük a 
király. A király régen halott e lelkekben. 
Halott az, ami a lelkeket királlyá teszi, 
a humánum, az idealizmus, a hit, az 
igazság szeretete. Ezek mind-.mind áfo-
nyák, az erdő  buja növényzetének leg-
alja, a homály, a• tespedtség éltet ője. 

György megsemmisül a darabban, el-
bukik. El kell buknia, mert az író tanítá-
sát hirdeti; nincs hit az emberekben, 
nincs .győzelem a Gonosz felett, halott a 
romantikus Jóság. 

Mindezt áttekintve, s átélve Deák drá-
máját, valóban fвlvetádik bennünk a 
kérdés, kételkedünk önmagunkban. Meg-
döbbenünk ennyi kiábrándító tény lát-
tán. A drámában minden adva van, ami 
alátámasztia a mondaanivaló valószín ű -
ségét. Minden szereplő  arcéle, mozdulata 
bennünk él, de mindez csak parányi ré-
sze egy-egy ember lelkének. Nincs ilyen 
embertelen ember! Nincs ilyen kolostor 
sehol sem... De vajon hány csuhába öl-
tözött gonosz  61 mindenkiben, várva az 
alkalmat, hogy elinduljon a kolostor fe-
lé, hogy azzá váljon, ami. 

Deák művének elemzésekor mindenkit 
elragad saját képe. Nem egyesülhet ve-
le, de érzi a hasonlóságot. Ritkán talál-
kozunk ilyen lobogó szenvedélyű, puri-
tán eszkőzökkel dolgozó művel. A kriti-
kus reflexek inkább egy-egy gyengébb 
mozzanatot vallattak. Az író mintha nem 
érezné meggy őződését arról, emit mond. 
Vannak bizonyítékai, melyekkel szеreplő-
it érvelteti, de ez annyira nem fogadha-
tó el, ahogyan az érvekre épített tény 
magában már megtámadhatatlan. (György 
átváltozása nővé, amely a felemelkedést 
jelentené a számára.) Vitathatatlan, hogy 
a mű , az emberek esztétiloai elemzésén és 
az alakok elvontsagán elaipul. Elmontságuk 
az, ami láthatóvá teszi őket. Az esemé-
nyek plaszticitásával új és új formát öl-
tenek, de a harc a „valamiért" befejezett 
Befejeződött, de nem fejezhetjük be m l . 
a darab nézői. S pont ez az, amit a mo-
dern drámának teljesítenle kell. A néz ő  
ne azonosuljon a szerepl őivel: legyen kri-
tikusa annak. Ne feledje el őket, töpreng-
jen el a mondanivalón. Ez mindenesetre 
pozitív Deák részéről. Hibája a véleménу -
telenség: saját gondolatait nem nyilvá-
nítja ki, személytelen akar maradni mind-
végig, bár a szerepl ők monológjai inkább 
hitvallásként, mint rögtönzött eszmefut-
tatásul hatnak (György monológjai). 

В®RSOS MARTA 

Moša Pijade Gimnázium , Szabadka 
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Piros cseresznyét ettünk 
még fehér léggömbjeink tovaröppentek 
gondolataink játszótereir ő l 
nevettem — nevettél 
és a piros gyümölcsöt a szádba gyömöszölted 
kacajod visszhangzott a tavasz egén 
futottál a testedben elrejtett májusokkal 
kék pillangónkat — melyet én tetováltam térdedre 
eltakartad 
futottál 
futottál 
futottál 
csak egy virág után kutattam 
szeretném ha egy furcsa virágot a hajamba f ű znél 
ha az emberek megcsodálják örömünket 
cseresznyeszín ű  üveggolyóként gördülő  örőmünket 
odaajándékozzuk a májusillatú fáknak. 

Gondolod, hogy hallgatagságod szétzúzza 
a fagyos szelek lilán feszül ő  izomrostjait 
a zefírszegély ű  felhők é ѕ  a fekete madarak is 
csak az ő szt üdvözlik. 
Tudod, sajnálok minden útmentí fiát, 
mert ők is fáznak , úgy, mint a madarak. 
Lehet , hogy a múlandóság titkait rejtegetik. 
Ha szomorú fekete madarakat Iátok, 
eszembe jut egy furcsa mese a zongoráról. 
Belejajdulnak az esti szimfóniába 
vonagló testek könyörg ő  hangjai.  

A FEKETE MADARAK KÖRÖZNEK VÉSZTJÓSLÓAN 
álmaim halvány mejezébe koncentrikus köröket vésnek, 
minden szárnycsapásuk megérint 
egy-egy billenty ű t a zongorán. 

Millió csillagot vetítettem homlokodra, 
halántékodra egy piros lepke tévedt. 
Féltem, hogy már soha 
soha 
nem tudnék tő led elszakadni 
hiába próbálom elállítani a leveg ő  lélegzetéi 
szétszórni játékaidat 
még homokvárat építesz nélkülem 
nélkülem 
nélkülem 
egyedül rohansz a fehér szélben 
istennőkrő l mesélni a tengeri halaknak. 

Az emberek csak rohannak 
Láttam ablaktested kígyózó vörös vérkeringését 
a felkacagó gyorsszárnyú szelek haját 
teleszórtad pillangókkal 
Elkeserítő , hogy szürke, füstíz ű  kacajokat hallgatunk 
gtárom húrjain, csak tétova dalok csendülnek 
mi már csak virágokat tudunk tetoválni combjainkra 
tested illatáért múzsák könyörögnek 
segíteni szeretnének 
még álmodnak az istenek jöv ő inkrő l 
hagynak bennünket tiltakozni 

Nulla dies s:ine linea! 
Megszokta már, hisz ez a mes,tersége. 

Előjoga•iról lemondott, de a rendb ől nem 
ugrott ki: még mindig ír. Mi mást tehet-
ne? Még mindig könyveket ír, ezt fogja 
tenni ezentúl is; szükség van rájuk; , ;va-
lami hasznuk mégiscsak van". 
A Szavak már ötödik éve szerepel a 

leg,értékeseb:b könyvek jegyzékén. A leg-
többet vitatott él ő  francia író vágya nem 
valásult meg. Nem is valósulhatott meg. 
Ellenkezőleg; az a katasztrófa következett 
be, amelyet élettársa Simone de Beauvoir 
Irt meg emlékirataiban: Sartre nem lehet 
olyan „átkozott" és a maga korában nem 
becsült, félreismert szerz ő , mint Baude-
laire, Stendhal, vagy Kafka, amilyen lenni 
akart, hanem olyan írófejedelem, akinek 
minden pisszenését szenzációszomjas új- 
ságírósereg lesi... 

A Szavak nem sorolható be semmilyen 
műfaj kategóriába. Annyi bizonyos, hogy 
visszaemlékezés, de sokkal több a szok-
ványos emlékiratnál. A neves filozófus Va-
lamii egészen újat adott. Az „új" ezúttal 
nem avantgarde alkotást jelent, hanem 
csak az író pályáján belül képviselt újat. 
Szervesen kaposolódik a :nagy francia me-
ralisták és emlékiratírók, Montaigne, 
Rousseau, Gide klasszikus remekeihez. 
Sartre-t az érdekli miért lett író az ügye-
fogyott, kis könyvmolyból, aki maradi 
nagyapja majomszeretetét élvezve n őtt fel 
az első  világháború előtti években. Az 
író minden festőiséget, elérzékenyülő  visz-
szapillantást száműz ebb ő l a hidegen szer-
kesztet,t, régvolt énjét ől szándékosan eltá-
volodó önvizsgalatból, amely azonban —
s ez a művészet örök csodája — dialek-
tikus ellentétbe csap át. Sartre hiába 
mondta: gyűlölöm a gyerekkorom — gyö-
nyörűen ír róla. A legnemesebb francia 
stílushagyományok örökségéb ől merít és 
érzést, gondolatot mindig a megfelel ő  ki-
fejező  еѕZkÖzÖkkel tolmácsol, ment „haj-
lékony prózája felszívta magába a fran-
cia nyelv legértékesebb elemeit is."  

nulla dies 
sine línea 

(Sartre: Szavak) 

A feszesre fogott, sebesen célra •tör ő  és 
célba találó mondatok leny űgöző  sodrása 
alól egyetlen olvasó sem tudja kivonni 
magát. Az író mindenben az összefüggé-
seket kutatja, de már nem él olyan s ű-
rűn Freud módszereivel, mint a korab-
bi művekben. Amikor a nagyszüleinek ko-
médiát játszó, ragyogó „bemondasokat" 
gyártó „kisokos" lelkét elemzi, nem for-
dul gyanús „malacsá:gokhoz", hogy meg-
magyarázza, mi tette íróvá a szavak b ű-
völetében, a könyvek tárgyi varazslatá-
ban falnőtt kisfiút, aki szomorúan szem- 

lélte a Luxemburg-kertben játszadozó 
igazi gyermekeket, akik nem voltak „mi-
niatűr felnőttek", mint ő . Soha nem túrta 
a földet, soha nem rabolt ki madárfész-
ket, nem gyűjtött növényeket, nem dobál-
ta kaviccsal a madarakat. A könyvek vol-
tak az ő  madarai, madarfészkei, háziálla-
tai, istállói, és rétjei: a könyvtár az egész 
világ гtйkёгКбре , és a tükörképben meg-
volt minden mélysége, változatossága, vá-
ratlansága az eredetinek. „A mondatok 
olyan ellenállást tanúsítanak, akár a tár-
gyak." Samtre-na:k a szó volt a valóság, a 
könyv volt a tégla, melyb ől a világ épül. 
Ezt a szóvárat mégis kártyavárnak érezte. 
Különös, koravén kínok gyötörték: élet-e 
az :ilyen élet, él-e igazán, aki így él, van-e 
haszna az olvasásnak, az írásnak? A kis-
fiú eltévedt a bet űrengetegben, elemi 
nyugtalanrágás keresett vigaszt a sza-
vakban, az írásban, amely egyéni üdvö-
zülésének egyetlen eszköze lett: ima és 
áldozat. A legizgalmasabb és legsikerül-
tebb ebben a visszaemlékezésben talán az 
az ingamozgás, amellyel az íróide-oda 
leng a múlt és a jelen között. Az emlé-
kezésíró általában igyekszik minél job-
ban visszabújnii a múltba, hogy a felele-
venítés a lehető  legvarázslatosabb legyen. 
Sartre ezzel szemben mindig kiabrándító 
szigorral vizsgálja az emlékezet mikrosz-
kópja alá helyezett kisfiút. Nem bocsájt 
szigorral vizsgálja az emlékezet mikro-
szkópja alá helyezett kisfiút. Nem bocsájt 
meg neki semmit, mint ahogyan könyör-
telen iróniával ír az édeskésen okos szá-
zadeleji, protestáns családi környezetr ől 
is. Vagy van ebben a leleplez ő  önkitárul-
kozásban nénii rousseaui póz is? Lehet, 
de az eredmény mindenképpen lenyűgöző , 
s a Szavak egyöntetű  vélemény szerint, 
nemcsak az író legjobb alkotása, hanem 
olyan mű, amely minden emberi számí-
tás szerint századokra íródott, s már meg-
sz'ületéseko'r magán viselte a maradandó-
ság oly ritka jegyeit. 

Beretka Magdolna, Becse 
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idegen 
Egy regény filmváltozata gyakran ad 

alkalmat arra, hogy az ember akaratla--
nul is párhuzamba állítsa a két alkotást 
Az ilyem összehasonlítás mindenképpen 
szükséges, de csak akkor, ha nem a lai-
kus kritériumát vesszük alapul. Az ilyen 
esetben ugyanis sohasem kell azt keres-
ni, hagy milyen epizódot, vagy epizód-
szereplőt marasztalt el a rendez ő , hanem, 
hogy ki tudja-e bontakoztatni azok néi-
kiil is a finnvásznon az írói mondanivalót. 

Ilyen szempontból lehet csak összeha-
sonlítanunk tárgya Camus Közönye és 
annak francia—olasz filváltozata, az Ide-
gen. Az eredeti cselekményre vonatkozó-
lag itt szintén jelentkeznek árnyalati le i-
lönbségek, de ezek nem kell za-
varják a nézőt, különösen akkor nem, 
ha tudatában van annak, hogy a film-
művészet, mint külön művészeti ág sa-
ј átságos kifejez őeszközökkel rendelkezik, 
és ennélfogva nem mindig .sikeriil a 
film menetét a szöveghez h űen megfor-
málni. 1;s ha nem áll be az ilyen -eltéré-
sek túltengése, a fellép ő  apró különbsé-
geket nem nevezhetjük negatívumoknak. 
Ezért a figyelmet sem ennél, sem pedig 
más fílmnél nem az ilyen apró eltérések-
re kell összpontosítani. Még egyszer ki-
hangsúlyozva, a filmeket inkább abban 
az értelemben kell elemezni, hogy a ren-
dezőnek milyen mértékben és hogyan si-
került, vagy egyáltalán sikerült-e azzt a 
hatást kiváltani, amelyet az eredeti rn ű  
keltett az emberben. 
Az idegen L. Visconti nagyszer ű  ren-

dezői kepeségéről tesz tanúbizonyságot, 
és munkájával kapcsolatban valóban. 
megállapíthatjuk: Marceilo IVlastroiannit 
és Ana Karinát arra használta fel, hogy 
tolmácsolásuk teljesen kibontakoztassa a 
regény mondanivalóját, és nem pedig 
arra, hogy hírnevükkel leplezze az csel-
leges rendezői melléfogásdkat. 

A cselekmény színhelye Algir, központi 
alakja pedig Meursault (M. Mastroianni), 
egy különös ember; hogy mennyire külö-
nös, azt a film bizonyítja, ahol a 
mindennapi ember pozitív és negatív tu-
lajdonságainak vegyülete helyett, csupán 
egyetlen emberi tulajdonság, a közöny 
lép előtérbe-. Meursault idegen a világgal 
szemben és a világ is idegenül viszonyul 
hozzá. ,Anyja halála közömbösen hagyja, 
és ugyanilyen közömbös számára az is, 
hogy vannak-e körülötte barátok vagy 
nincsenek, ott van-e Mari-e (Ana Kari-
na) szeneimével, vagy nincs. Meursault --t 
csak a halálbüntetést hozó, „véletlen" 
gyilkasság rázza fel közönyéb ől. Múltja 
hirtelen szép színezetet, jövője pedig ér-
teimet kap. Ragaszkodni kezd az élethez, 
az emberekhez, de az, hogy ragaszkodá-
sa már hiábavaló — hiszen visszhang-
ra nem talál —, szinte az őrületbe kerge-
ti. A tartalom arról vall tehát, hogy nem 
annyira cselekményes, mint inkább pszi-
chikai vonatkozású filmr ől van szó. 

Olyan pszichikai kérdések merülnek itt 
fel, amelyeket az alienáció eredményez, 
és amelyek az emberi társadalom aktu-
ális problémáivá váltak. 

A rendezői tehetséget ebben -a film-
ben éppen e mély lelki konfliktus felszín-
rehozatala teszi pröbára. Az Idegen pedig 
valóban hű  vfssza'tükrözője egy külön, 
midentől és mindenkitől elszigetelt vi-
lágban élő  ember élethelyzetének. És 
mvidez L. Viscontinak köszönhető, aki, 
mint .a regény írója is, a történéseket a 
főhős monológjára építi. Igy sikerül el-
érnie .azt a habőst, hogy maga a néző  is 
közömbösen fogja fel mindazokat az  

eseményeket, amelyek Meurs-ault körül 
játszódnak le. E hatás elérésében a szub-
jektív kameraállás is fontos szerepet kap. 
A néző  így nem passzív figyel ő, hanem 
a cselekmény aktív részese. A film min-
den pozitívumát és értékét éppen ebben 
találjuk meg, de itt fedhető  fel az egye-
düli fogyatékosság is. Ana Karina alakí-
tása játékának bебш tásából eredően .nem 
teljes. A néző  ugyanis minden eseményi 
meursault-i közömbösséggel szemlélt, 
mindent úgy fogott .fel, mint maga a h ős; 
d-e Marie megjelenése mintha k7csúszta!t-
ta volna a rendez ő  kezéből az addigi ha-
táavezetést. Ana Kar цдa játékához, a film-
beli beállítás alapján, egy pillanatig sem 
lehet közömbösen viszonyulni. Sz3mpa ti-
kus megjelenésével, nagy életkedvével 
szinte túlzottan dinamikus játékával azt 
érte el, hogy a közönség egyedül csak 
vele szemben nem tudta megőrizni kö-
zönyét. Marie másodrendű  szereplő es 
ezért nem kellene ilyen gondos analízis 
alá vetni, de az, hogy a főhőshöz ő  611 a 
legközelebb, és hogy já-tékával bel alyá-
solja Meursault szerepének hatását, m!in-
denképpen megköveteli, hogy a problé- 
mát megvilágítva a filmet párhuzamba 
állítsuk az eredeti művel. 

Míg a filmben Ana Karina megtöri a 
közönbös hangulatot, addig az írónál Ma-
rie megmarad ugyanolyan szürke, közöm-
bös figurának, amilyennek őt Meursault 
látja. Marie a valóságban nem olyan 
lény, akinek megjelenése hidegen hagy-
ná az embert. Megjelenésére mindenki 
reagál, csak éppen Meursault nem. Mi-
vel azonban a rendez ő  eddig minden dol-
got és minden szerepl őt a főhős szemével 
láttatott, itt sem lett volna szabad Ma-
rie iránt érzett rokonszenvét •el őtérbe 
helyeznie. Igy következett be az, hogy 
Ana Karinát úgy látja a néz ő , ahogyan 
őt Meursault-nak látnia kellett volna, és 
nem pedig úgy, ahogyan Meursault való-
ban látta. Ez azonban korántsem nevez-
hető  hibának, inkább csak fogyatékos-
ságnak. Mindezek ellenére, a film nagy 
élményt jelent, nemcsak azért, mert L. 
Visconti alkotása hű  visszatfikrözője a 
regény mondanivalójának, hanem azért 
is, mert az itt felhasznált filmesztétikai 
eszközökkel a rendez ő  eleget tesz azok-
nak a követelményeknek is, amelyek 
szükségesek az emberi vizualitás m űvészi 
kifejlesztéséhez. 
A szuperplán, az alsó gépállás és az 

alulróli megvilágítás ez alkalommal is a 
főhős determinált világának legtökélete-
sebb kifejezője. E három filmesztétikai 
eszköz hatásának teljessége a történet zá-
rószakaszaban bontakozik ki legjobban. 
A főhős lelkiállapotának ziláltsága ugyan-
is itt éri el a kulm.inációt. Az alsó gép-
állás és a fényforrás hasonló beállítása, 
megfelel ő  misztikus zene kíséretében, gro-
teszk emberi arcot vetít a néző  elé, aki 
így azonnal tudatosíthatja magában --
h őse a legsúlyosabb lelki vívódás áldo-
zata. ,Az ennél a jelenetnél alkalmazott 
kontraszt megvilágitás annyira találó és 
kifejező, hogy a főhős szavai ezáltal né-
miképpen háttérbe szorulnak. A börtön-
cella sötétségével az összeroppanás, a 
pusztulás sűrítődik jelképpé, míg a rá-
esik mögül beszivárgó fény a jöv őt, az 
életet szimbolizálja. Ez a filmesztétikai 
eszköz eleget mond Meursault lelkiálla-
potáról, aki éppen itt verg ődik e két ál-
lapot, az élet és halál között. 

Az ötletes kifejez őeszközök szerepel-
tetéséért L. Viseontié minden elismerés, 
de a siker nemcsak őt illeti, hanem a 
szereplőket is, különösen Ma r-cello Ma-
stroiannit, aki ez alkalommal is kitűnő -
en alakította a rábízott szerepet. 

PJIo§a Pijjade Gimnázium ., Szabadka 

csúszó dezső  

dalok 
z élben 

G У ILKOs 

Szikraesőben szétolvadó, 
szikraesőben szétolvadó. 
A lelkiismeret öntelt 
ténycsóvájának 
önzésében él a „boldog". 
Saját ocsmányságain 
a szikratávíró végtelenségén nevet. 
A pokol ajtaját kifordítva 
az élni vágyás mélyre láncolt, 
magasra mázolt falain él a boldogtalan. 

KR1ZIs 

Vér nélküli erd ők fölött 
ring 

száll 
lebeg 

Vakfény ű  keblek ölén 
karcsúsodik a szótagolás 

Élettelen testek tagjai feldobva a földb ő l 
ringnak 

szállnak 
lebegnek 

A hold véres gy ű r ű jével 
megalkuszik az esztétika 

1969  

léha fényben bolygónk 
csápjai nyúlnak háromszöggel 
szerkesztett világ ű rbe 
föld-emberek vonják az 
agyagfényben virágzó 
holdat és a limfa 
vérében szerz ődő  bolygók 
elérnek hozzánk 

MINDEGY 

mindegy hogy hangtalan-e a hang 
vagy alaktalan a forma 
mell nélküli a nő  
vagy fej nélküli az ember 
a kohók közt izzunk úgyis egyszer 
és mindegy lesz 
hogy az ablaknyílás megáll-e a sarkon 
pálmát virágzik az akác 
vagy srip-teaset játszik a feny ő illat 

EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA 
ZENTA 
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Gyönyörű  látvany tárul a szemem elé: 
42 méter magas, körülbelül 5 méter széles, 
hófehéren gomolygó felhőfal cs!iliogása, 
delejes tánca kápráztat el. Olyan, mint egy 
tisztára mosott függöny. A kiszáradt Holt-
Tiszameder bánáti partját takarja el őlem. 
A látvany körül napsütés és egy vad, 
szilaj, dobhártyát repeszt ő  hangorkán. A 
talpam alatt mozog a talaj. Úgy •érzem, 
egy centire a föld •kérge alatt forr, rotyog 
valami. Közeli találkozas a természeti 
erőkkel: — így raktárazom agyamba az 
átélteket. Így néz ki 100 méter távolság-
ról a sokat vitatott, csodák és átkozott. 
becsei gázvulkán. 

— Egy hűvös, novemberi vasárnap este, 
az ünnepi tv-híradó kellős közepén le-
esett a porcelán figura a tv-készülék te-
tejétől, és összetört a padlón. A porcelán 
csörgésébe óriási robbanás keveredett. 
Utána sнstemgő  zúgás hasított a leveg őbe, 
és amikor az emberek kiszaladtak az ut-
cára, a földből már gáz lövelt a sötét 
égre, —így mesél Тб th Vince bácsi. Kati 
néni, a felesége pedig hozzáteszi:. 

— Ember és állat megijedt. A Csillag 
lovunk úgy ,megbokrosodott, hogy eytörte 
a lábát a jászolban, mert nekiugrott fé-
lelmében. A telien nyakát is véresre se-
bezte a kötőfбk, egyre szabadulni akart. 

— Odanézzen — mutat balra. Arra for-
dítani a fejem, és szorongas fog el: egy 
göndörszőrű, bogárfekete ház őrző  kutya 
égnek .szegezett fejjel vonít. Még most is 
fél a nagy zajtál — mondja Vince bácsi, 
és bátorítón simogatja a reszket ő  állatot. 

Beszélgetésünk nem zökkenеmentes. 
Ordítunk egymás fülébe, de így sem 'tu-
dunk szét érteni, ezért mutogatunk. Тбthék 
háza 150 méterre lehet a krátert ől, ezért 
értem meg őket, amikor azt .mondják: 

— Érdekes ezt látni, de próbálnának 
csak itt élnн ! 

A beosei•ek haragszanak a Naftagas kő-
olajfúró vállalatra. Hogyisne, hiszen kő-
olaj keresés közben széndioxid rétegre 
futottak, ,és hagyták, hagy kitörjön a föld-
ből. Azóta sem tudják elfojtani. Naponta 
mintegy 900.000 köbméter gáz tör fel, 100 
atmoszféra nyomással, 1200 méter mély-
ségből. A kitörést olyan rettenetes zúgás 
kíséri, amelytől Кбnnyen megsüketülhet az 
ember és az állat. 

Zoran МіІіvаnоvќ  mérnök csak moso-
lyog a nagy harag láttán. Hallgaton válo-
gat műszerei között, majd táskába rakja 
őket. Rájuk kattintja a zárat, azután a ke-
zében levő  két fülvédő  közül az egyiket 
a kezembe nyomja, és .int a fejével, jöjjek 
vele. A híres jelbeszéd alkalmazása ez,  

kovács bársony 

a fehér 
vulkán, vagy 

ahol 
mindenki 

kiabál 
hiszen most csak 50 méterre vagyunk az 
egyedülálló jеlenségtől, egy fabódéban. 
Itt székelnek most ideiglenesen a Nafta-
gas szakemberei. Megyek utána. Dobhár-
tyámat feszíti a fékevesztett sistergés. Ha-
ladunk a forrás felé. Félek. Nemsokára 
észreveszem, homok került a számba. 
Még a szememet is szúrja. Megállok, a 
zsebkendőmért nyúlok, törlöm az orrom, 
szám, szemem. A mérnök közben a fejem-
re helyezi a fülvéd őket. Egy kicsik meg-
könnyebbülök, szűnik a hasító fájdalom 
fiilemben. De így is kibírhatatlan. Még 20 
méter, mutatja egy tábla. Még 15, 10, még 
5 métert szabad menni. Megállunk. Nyílik 
a műszeres kaska, előkerül a notesz. A 
mérnök dolgozik. Jegyez, számol, mérics-
kél, kémcsőből kémcsőbe öntögeti a vegy-
szereket; kémleli a reakciót. Alattunk 
érezhetően lüktet a föld. Dohos, kelle-
metlen pinceszag úszik a leveg őben. A 
láthatatlan apró homok támadja a nyál-
kahártyát, ahol csak hozzafér. T őlem egy 
máterre, fu r, rotyog, bubórékol a zsíros, 
fekete bácskai föld, mintegy 4 méteres 
körzetben a gazforrás körül. Beleszédülök 
a látványba. Láva, láva, •láva. A mérnök 
egy hosszú rudat vesz kezébe. A végén 
kosárka. Ebbe, egy vízzel töltött literes 
üveget helyez, majd óvatosan a gáz köze-
lébe teszi. Az üveg tartalma pillanatok 
alatt kékesszürke tömeggé alakul. Mint a 

jég olyan. De már előttem van az üveg, 
meggyőződhetek !közelről is, hagy igazi jég. 
•Menekülünk ebből az őrült, magashangú 
vijjogásbál. A badétбl tisztes távolban egy 
terepjáró vár ránk. Gyerünk minél távo-
labb innen. 

Most a városka központjában vagyunk. 
Kopog az írógép: A gáz tartalma: 99,8°/0 
széndioxid és 0,25/o metán. Nem gyúlé-
kony. Robbanást neon okozhat. Nyomása 
100 atmoszféra. A kráter eddigi nyílása 
0,5 méter átmérőjű. A kпбvelő  homok 
ásványi só tartalma •növekv ő  irányú. És 
tovább sorakoznak az adatok. Bár 3 kilo-
méterrel messzebb vagyunk, a hangorkán 
intenzitása alig csökkent. Gondolkodok. 
Hogy ,bírnak itt élni az emberek? Zaj, ho-
mdk, kellemetlen szag és aцandó rettegés, 
mi lehet ebből? Minél távolabb vagyunk 
a forrástól, annál vastagabb az olajos 
esnllogású hamakréteg. 

— Látod, — mondja a mérnök, — a 
széndioxid kikerülve a földből a nyomás-
különbség folytán megfagyasztja a vizet. 
De szarazjeget is lehet csinálni bel ő le. 
Segítségével villamosenergiát nyerhetünk. 
Műtrágyagyártásra is alkalmas. Persze 
pénz kell hozzá. A földalatti tartalékok 
talán 100 évig is elegendóek. 

— Köszönöm — mondom. — Viszontlá-
tásra! :Száz évig! 

Hogyan bírják idegekkel ezt majd a 
becseiek? Ezen gondolkodom, miközben 
autábuszom ablakából nézem a távoladó 
várost. 

II. 

Április 10-én, csütörtökön délután újra 
Becsére látogattam. A legnagyobb megle-
petésemre, csend uralta a várost. Csak 
szabálytalan időközökben isméitl ődő, halk 
morajlásra lettem figyelmes. Az utcákon 
mindenütt emberek álldogáltak, vagy cso-
portokban igyekeztek a gazkráter felé. Az 
öröm helyett, hogy újra csend van, in-
kább bizonytalanságot, aggodalmat olvas-
tam arcukról. 

Péntek reggelre fekete zászlót lenge-
tett a Községi szkupstina erkélyén az áp-
rilisг  szél. Lent a téren, a rügyez ő  fák 
alatt négy, nehéz kopo!rsó, kgrülötte mér-
hetetlen bánat. Č)1t a gáz! 
Е7'Ѓek  kísérték utolsó útjukra .az áldoza-

tokat. 
A csöndért — amit öt hónapja áh tanok 

a beoseíek — túl magas árat kért a vá-
roska kényura: a rettenetes gáz. 

Novi Sad, 1969. 
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Jl►N ONDRUŠ 

bolond leold 

7. 

Egész éjjel 
mosod arcodról a holdat, de jaj, le nem mosod, 

holddá vált arccal 
a kút vizéb ő l emelem, 

semmi nem segít, még a sötétség leple sem. 

 

Hol a hiba, borulj térdre, hold, 
a cipő fű zőn is csomó beszül, 
kihagyott hely, összegubancolódott 
zѕ ínór-keresztezés, pont, amellyel végetért 
a történet é ѕ  az esetlege ѕѕég, 
morfium, bánat adagolásában 
a sorsszerű  pontatlanság, 
éѕ  a dolgok lelkiismerete, becsület, szépség, fitok 
térdre kényszerít, 
mondd, hold, miért aludtál 
olyan keveset? 

Miért rejtőzöl 

önmagadba! 

Bűnös vagy! 

Hajolj le, térdepelj, 
és ujjaiddal matass a csomón, 
amelyre az arc röngten-fényével világítasz 
old meg, nyálazd szét a f ű ző  egyenletet, 

a kerítésen 
átugrott már az eb, 
kulcsokon füttyentenek a gyerekek, 
elindultak sugaraidon. 

 

É ѕ  ő  arcáról mossa a holdat, 
nem mossa le. 
Törülközővel dörzsöli, 
a holdat nem dörzsöli le. 

Kezével fakarja el, 
ujja között a hold átragyog. 

 

Valahol egy sarokban bújik el, 
a tű  fokán át vesz lélegzetet, 
és kereket old, 

a kút fölé hajlik, 
s a víz a kútban emelkedni kezd, 

a fák mögé szalad, 
árnyékot vet a fa, 

és tükörbe néz, 
hogy elfújja a fényt, 
betakarja, korommal fedje el, 
eloltaná arcát, mint egy elemet, aludna már. 

S. 

Hol a hiba, hunyd le szemed, hold, 
már karéjodba harapva is elfog a szorongó éraelem, 
amikor karéjodat mind magasabbra emeled, 
ablakon túlra, szobrok, tetők fölé, 
s úszol szépség és szerelem felett, 

nem törhettek le karéjáról engemet, ízét 
nyelvemrő l el nem veszitek, vele vagyok tele, 
eltelve torkomig, megállapítani mindössze azt kellene 

miért aludtál hold 
olyan keveset? 

B űnös vagy? 

Esik, s az esernyő  alatt a légbuborékok közül 
durva hang szólítja ő t. 

Süt a nap, ѕ  a napernyő  árnyéka alatt 
arca láthafatlanná rejt őzött. 

E sötétségben ki éri el, 
a mélybe le, fenékig zuhan, 

a fülben, mint almában 
falat kopogtat 
az egyensúly három magszeme. 

6. 

Mikor a szomorúságban hold zokog 
a tiszta kristály-száj 
meggörbül, lekonyul, 

és a füzfasíp 
az emlékezetbe mered, lyukasan, örökké, 
a kéz szorításában rejt őzik, 

lélegaete kihagy, s oly gyönge, oly üres, 
és olyan messze van már a f űzfasípban, 
mint egy fa-kápolnácakában, 

kiáltasz, visszhangra vársz, 
senki nem felel, 

a fűzfasípban a kút fölé hajolsz, 
arcodról a holdat mosod, le nem mosod. 
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JAN STACHO: JOZEF MIHALKOVIČ : 

SzU 
Idő  a f űzben és szó. És szabad térségben 
leng ő  láng, mely tisztít. A lélek 
a berekedt t űz cölibáfusában él. 

Olyan meztelenül, mint az ég madarai 
éѕ  liliomillat kavarta zsongásban él. 
Ahogy kezdetben vala, úgy nehezedett 
meg bennünk aszó. 

Túl nehéz nyomok ilyen zsenge havon. 

Ejha, kehely alakú Por 
elő tte virág, űzötten 
sápadtan és cseng őn, mint a só áll a sír el ő tt. Az ember 
azonban némán lépked, egyedül a lázadók fajából, 
elő rerakott kezekkel visszatér 
és tapogat. Nyugalom nyomában mégse jár, 
a tűz kémlelésének és körötte acsetlés-botlásnak 
nincs vége-hossza, kilátás tulajdonképpen már a menekvésre 
sincs. 

És az övéi kitagadták. 

Idesántikált vakon és keresztül-kasul 
mindenen él őn egészen a t űzmadarak fiókáiig, s oft hirtelen 
hátrálni kezd ... Nincs alak 
és arc, mely a lélek számára idegen. 

És lária az ember, 
hogy jó aszó. 

A por az ví ѕ szafér, 
igen, a harang alakjában, nehéz tengeri sók 
szippantják a föld ölébe vissza. 
De a mészen át hátráló 
lélek és a vér, 
a tojás héjába visszacsorgó, az öröklétb ő l 
egészen mihozzánk bolyong. 

És lőn a hó és a tojás alakjába visszavágyó 
szenteltvíz nevében a szárnyaknak 
visszafelé való kikeltése és elveszése, 
az imádkozó madarakkal telt ének 
a szó menyasszonyával bezárkózik, ó, félek! 
De te ember, némán csillagok feletti 
önmagad mozgású vihar , belé ó , büszkén 
emelkedsz 
ládám kifehéredett csontjából való torony! 
És a lengésb ő l kötélen porba függ a kormos harang. 
Szívekkel teli éjszaka, 
s harangláb, amelyet görcs fojtogat. 

Ó, lázadó, tüzekkel nyomában 
ujjak kapuja elő tt 
menedéket mozdulatlan urnákban keres. 

Ember volt; a hamu felett 
a lélek, tehát a szó lakik, amely kezdett ő l való, 
s örökkön -örökké tart. 

téliѕzállás 
Felettünk nagyszem ű  telihold, 
bennünk be nem válfotf ígéret. 
A lovak vízesése a jászolrács- 
medrű  feltű rt útfal 
a halastóba folyt; 
a lovak lábuk közt mellükön csitítják a vihart; 
Isznak. 
A temе tб  fel ő l szivattyúk 
csikorgó mozgását hallani. A túlsó parton 
fiúk, egymais után 
ugyanarra a helyre 
dobálnak köveket. 

Madárcsapat nyújtja a nyarat 
az ágyék fiijain. 
Ó, hallatlan modulációja illatnak, színeknek, 
leány! Hallod, ahogy vak ujjakkal 
levélen 
birizgál a szél; hársfát cibál: a juharfákról 
felszárnyazott magok fürtjeit 
szórja le. 
És hirtelen a lángok 
már magul: csinálnak vihart. 
Vihar, 
állkapcsában kitépett ágakat szorítva 
gyönyörében megveszni készül ő  kufyaként 
a levelek közé rohan. 

A lakomától ragacsossá maszatolt ujjainkról, 
a tájról, melyet közben naz felé fordított a föld 
és rólad 
így kérdez ő sködtem én. 
Szilvakoronával fején kúszott 
fölénk az alkony. A feltett kérdésekre támadt 
csendbe nem csordult felelet. Nem tudtam kivárni. 
Ahogy elugrott a nap a hegyek mögött, 
táncosan éledt a fél. Vedd fel cip ő idet. És ne 
tévesszen meg, ha őzbogyókkal kiégetett táj 
képére lelsz. A feny ők szempilláján 
mázsás hsivak hintáznak 
ezután . Mi finomabbakká, 
ő szintébbekké 
halkulva önmagunkban 
megtaláljuk karakterisztikus réseink. (A gyereket, 
kib ő l a koravénség kiebrudalt.) Az emberben 

napokig csend honol, lelógó karral 
sötétben lép el ő re, 
h đ tán a helység üres hátizsákja, s nem látja 
a sz ő lő tő l megfosztott függ ő  venyigét, 
az ég cikkelyét, amelyet a gyönyörteli 
viaszban tett lépés formátlanít, néz, 
de 
csak annyira , hogy ne lásson a szemét ő l; küzd, 
hogy meg ne mozduljon, 
még oly pálfordulásra se, ha félreérthetetlenül 
hallaná, 
hogy mögötte valaki sír. 
Behordtuk a szenet fékire. 
A pinceablak elő tt terpeszked ő  szénrakáson úgy szenved 
a csend, mintha a kínzószerek generáljavítása folyna most. 
Mi lesze"! 
Részletesen éld át a járást. A nap is egy lépés. 
Az órákat ne húzd, hátra úgyse mész. 
Sarkadba fúródott tüskével ne tör ődj , érezzen könny űnek a föl 
Szólásmondásokkal ne beszéld ki magad. 
Ha te nem mész a házba, a ház zuhan reád. 
A tél terebélyes. Hosszúnak t űnik a színtéri 
gyalogjaró vadaknak is. 

Erő szakosság t űnt szikrája a nap forgácsain. 
A láng könyörög. 
Krmos echója f őnt illatnak , mikor a benzin már elég. 
(és f ű szeres nyomásra dugattyúk akadó moccanásai). 
A ga±ly a havon csikorog. 
Selyem-háncsú hangszálak t űnt feszülése 
egy láthatárnyi madár-mosolyért. 
Tűnt harangkongás a szív els ő  
s utolsó rezdülése után. 
Ujra-rágcsált tegnapi kenyér. 

A bölcső  felett 
térdelő ,. 
síró 
férfit 
népes családja csendje 
benövi„ 
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új 
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dorombok 
EL9VIEFUTTATлS A lCÉPZő - 

MtíVÉBZETRő L A POP-ARTTAL 

KAPCЅOLATBAN 

Századunk derekán a művészi ízlés a 
„fehér civilizáció" fejlődésével párhuza-
:mosan világszerte felrétegez ődött. Ennek 
a felrétegeződésnek az útját végigjárva 
juthatunk el, a .század áznusainak labá- 
rvntusán át a pop-artdg. 

A kepzőművészetá lrányzatoknak a sad-
~ad első  felében van egy közös üamérvük, 
ami szervesen köti őket az előző  száza-
dok képzőművészetéhez: a fest ő, a szab- 
rész, !a grafikus sajátkezúleg formálja al-
kotását, élményét, vízi бјdt, a saját vagy 
sajátjának vélt képz őművészeti nyelven. 
Vonatkozák ez 'az élenjárókra ugyanúgy, 
anint a sereghajtókra, beleértve a giccs- 
fabrikálókat is. 

A század első  felében viszonylag ke-
vés művészre nem érvényes ez a tétel. 
Ők azok a szabályerősítő  kivételek, akik 
a pop-art létrejöttét tal бn jelezték. A 
popartista a klasszikus sémáktól eltér ő  
módszereket' alkalmaz. Ezért a pop-artot 
ne tek іnthetjiik képzőművészeti irány-
zatnak, aszó eddigi értelmében, de mert 
minden új minőség elemeit megtalálhat-
juk a múltban i5 ezd t a pop-art csíráit 
az eszteták látná vélik Duchamp, Pi-
casso, Brauke, Léger Swátters stb. m ű-
veiben, sőt ha jobban visszalapoznánk a 
művésvettöstténetben Cristoforo NLumart 
(1667-1724) műveiben is találnánk olyara 
alkotást, melyet sok mai popartista szí- 
vesen vallana magáének. 

Nálunk és másutt is vannak, akik a 
po(p-am о t a dadaizmus „hazajáró sze le-
7nének" ftazj, pedig ha egymás mellé 
állítjnk a dadatizinus tüzet okádó vesz-
szőpaa iрáját a pop-annak a karszerd ci 
vihzáció porondján divatos táncot lejtő  
almásderesével, nyilvánvalóvá válik, hogy 
csak mondvacsinált hasonlóságokról le-
het szó. 

A dada mozgalom más éls ő  kidltványá-
baan ezt hirdeti: „Ndncsenek többé fest ők, 
nincsenek irodalmárok, nincsenek zené-
szek, nincsenek királypártiak, nincsenek 
imlpeiliaLlistik, nfimosenek ainarchi~ták, nin-
csenek többé szocialшsták, nincsenek bol-
a!ev kek, nincsenek politikusok, nincse-
nek proletárok, nincsenek polgárok, nin-
csenek amiisatokraјták, nincsenek holdsere-
gek, nincs rendőrség, nincs haza, végül is 
elég már mindebb ől 'a marhaságból, nin-
csen többé semmi, semmi, semmi, 
s e m m i, s e m mi". Ilyen módom váa^-
ták a, dadaisták azt az újdonságot, ame-
lyet éppen ennek az univerzilis tagadás-
nak (kellett volna létrehoznia. 

A műalkotás mtinbaр&dd nya annak •a 
környezetnek, amelyben élünk — vallják 
a pop-art hívei. A pop-artot a hétközna-
pok művészetének is sievezheinik (va-
sárnap díjtalanul sétalhat az ember a 
Louvre-ban és a Guggenheim galériá-
ban): ezt a hétköznapi valósághűséget az 
aгnerikaak egészen természetesnek tart- 

ják, míg az európaiak ugyanezt a hét-
köznapok mitológiijánaik ±nevezik: Te-
kintet nélkül arra, hogy ki minek ne-
vezi, a pop-fart, ellentétben a dadaiz-
mussal, nem tagadja meg azt a környe-
zetet, amelyben létrejött, sőt a maga 
módján képviseek is, ,kiszolgálja, közönyö-
sen, vagy Lelkesen közvletтtц, bírálja, dle 
nem tagadja! 

A merzizmus obj,et tmouvé-á már köze-
lebb állmák la  pop-arthoz, de azok a col-
lage-dk, melyeket Schwitters és hívei 
műalkotássá alakitottak át, csupán ;a da-
daista festők bizonyos eredményeit ha-
natoztatták. Ennekk ellenire, Schwittens 
nevéhez fűződik a pep--aa't egyik legjel-
lemzőlib prototípusa, a FOR KATE cí-
mű  picinj collage, melynek reprodukciója 
sokkal hatásosabb, ¢Hint az eredeti m ű , . 
amely a m-aga 'kisméret ű  mivoltában s-esn 
nagyon hasonlít a korszerű  pop-art ha-
talmas durva vásznaira 

Viszont Duchamp, a ready-made atyja a 
képzőművészetben már 1916-ban gondo-
san válogatott kész tárgyakat avatott pa-
rбnyi valtoztatásokkal és aláírással m ű-
vészi alkotásdkká, és ezeket New York-
ban a Függetlenek szalonjában ki is állí-
totta. Érdekes, hagy ezek a ready-made- 
ek a korabeli absztrakt képek ellen-
pontjaiként jöttdk létre, de mai szem-
mel nézve maguk is teljesen elvont 
tárgyaknak látszanak, . 
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Dúchamp alkotásai (pl. Kecskeszakállú 
Monti Lisa) a saг  хтеаФistáКat is megWhlet-
ték, ready-made-jeivel pedig, melyeknek 
a korabeli esztéták nem tulajdonítottak 
jelentőséget, a pop-art eljövetelét fémje-
lezte. 

A pop-art kanszakának megsejt ői. kö-
zé tartozik Láger is: „Elszigételni egy 
tárgyat vagy valamely részletét és be-
mutаtni  art  plánban, a lehető  legna-
gyobb nagyításban, olyan jegeit ad a 
tárgynak, mellyel azelőtt soha sem ren-
delkezett, s ezáltal a téma teljesen úi 
lírai és plasztikai erő  közvetítője _lehet". 
Egyszer megpillantva egy francia népvi-
galom légcsavar díчziit kijelentette: 
„Nem kell majd nagy erőfeszítés ahhoz, 
hagy a tömegek megérezzék és megért-
sék azt •az úi realizmust, amely magából 
a modern életből, a modern élet filyto-
nisságából jön létre, és az. ipari termelés, 
a geometrikus tárgyak áradata révén, a 
képzelet világába t гanszponálódik, ahol a 
létező  és nem létező  dolgok tаl Јkоznak 
és keverednek." 

Mit tesz ma a pop-art mestere? 
A poparista célja nem az, hogy képze-

letéből és a rendelkezésére á11ó „nyers-
anyagból" művészi alkotast ötvözzön, ha-
nem hogy művészi alkotássá nyilvánítson 
olyan tárgyakat; melyeken - legtöbbször 
csak kisebb kiigazításokat végzett. Eze-
ket a termékeket árulja azután a piac 
legfrissebb slágereként, szériában, hoz-
záférhető  áron. Az alkotó tehát tudatá-
ban van annak, hagy műve nem időtálló, 
s hogy csak a fogyasztótól függ, mikor 
kerül szemétdonnbm. 

A papamart művek áradatából ma már 
neves gyűjtemények alakultak hi és a 
vérbeli pop-art gyűjtő  sokkal izgalma-
sabb feladattal birkózik, mint a hagyo-
mányas értékskálára támaszkodó m ű-
gyűjtő ; a bizonytalanból, a mulandónak 
nyбlvánítiattbál bányássma ki a vé7 етnd уе  
sгemin't időtáilб  értékeket. 

Vessünk egy pillantást az elmúlt két 
évtizedre, és kíséreljük meg mondatokba 
foglalni, legalabb vázlatosaл  azt, hogy 
mi fan terem a pop-art, habár az ilyesmi 
legtöbbször csak meddő  kísérlet marad, 
hiszen képről, sutorról, grafikáról (a ha- 
gyom nyas műfajоКra ganldiolpk) suny 
köвnyű  elfogadni a szemlélő  véleményét, 
hát még :a pop-artról, ahol minden ed-
digi értéklajstrom használhatatlan. 
A pop-art egyik vezéralakjánаk Robert 

Rausehenbergnek az a véleménye, hagy 
mivel .a festészet a művészettel és az 
élettel van  kapcsolatban, de sem az 
egyikkel, sem a másikkal nem azonosul. 
ő  következetesen elszigeteli festészetét az 
élettől és a művészetttől is. Rauschenberg-
nek ez a gondolata az utóbbi. két évtized 
egész pop-art termé еsének nagy liányadá-
ra vonatkotatható. 

A pop-art születésénél a reklám rém- 
uralma bábáskodott. A második világhá-
ború után a fénycsövek tömeges gyártá-
sa és a nyomdatechnika tökéletesedése 
folytán a világvárosik vizuális élménye 
új minőségbe csapott át. A fényképez ő-
gép lencséje és a filmkamera eddig soha 
nem látott szerephez jutott. Az ember-
nek a világvárasokban ezaltal megszáz-
szorozódott a látószöge. Ezekben a hábo-
rú utáni években töri át a fényképezés a 
klasszikus képzőművészeti technikák 
bástyáit és vonul be a kk б.шtásđ  csar-
nokokba. 

1953-ban Londonban Az élet és a művé-
szet párhuzama címmel kiállítas nyílt, 
ahol a kiállítitt művek sötet kamrákban 
nyerték el végleges firmáikat a fotopa-
píron. Ezek a művek a mennyezetről lóg-
tak, vagy paravánokként vették körül a 
nézőt. A fényképezőgépek, a filmfelve-
vő  gépek lencsék, a röntgenkamerák leme-
zei éppen abba a légüres térbe kalauzol-
ták a tárlat látogatóit, melyről Rausehen-
berg beszél. Ugyanabban a csarnokban 
két évvel később a modern művészek hí-
veinek és teiretikusaјnak megrökönyö-
désére újabb igényes tárlat nyílt, ahol a 
vásznak helyett ismét fotopapír ágasko- 

dott a nézбk előtt. Az ember, a gép és a 
mozdulat volt a címé ennék a tárlatnak 
Ez már nagy lépés volt az ismeretlen-
be, mert az első  heterogén kísérlet he-
lyett a valóság és a képzelet a századnak 
azt •az arculatát leplezte le, az embernek 
azt az új helyzetét tárta fel, ahol a gon-
dolatok és a tettek a gépek hétmérfaldes 
csizmáival új vizuális valóságot terem-
tenek. Erre már a klasszikus képz őmű-
vészeti technika sem volt alkalmas. Egy 
évvel később, szintén Londonban, ez a 
нOLNAP címmel újabb tarlat nyílt, ahol 
néhány művészcsoport hatalmas, egysé-
ges 1atványosságot épített fel a csarnak-
ban, amely a jelen víziójából indult ki 
és nagy ,karneváli látványossággal zá-
rult. 1957-ben londoni művészcsemeték 
FIATAL KORTÁRSAK című  tárlata is 
hozzájárult a poporrt kiialakulmsához. 
Azokkal ellentétben, akik a fényképező-
gép és finnszalagok valóságából khndul-
va jutottak el a pop-arcig, a londoni 
Szépművészeti Akadémia növendéke і  
idősebb kostásaik absztrakt törekvéseib ől 
építették ki a maguk rajtvonalát az új 
kifejezésmódok felé. 1958-ban a nyugati 
képesújságak érdekesség rovatában pári-
zsi modelleket láthatunk, akik vastagon 
kékre mázolva hemperegnek végig a fes-
tő  vasznán. Így készült ,az a képszáda, 
amit újrealizmusnak neveztek. Ugyanen-
nek a művészetnek egy másik mutatvá-
nya az a tárlat, amely csak egy üres 
teremből állt. Se :az egyik, se a mácík 
muatиány nem volt más, mía a pop-art 
kiindulópontjainak egyike Európában. 
Ugyanakkor a csatornán túl, az angol 
művészek már készítették azt a tárlatot, 
amelyet a következő  évben SZiNHELY 
néven nyitottak meg. Ez a tárlat az em-
bert új arányokban és új légkörben sze-
repelteti. Ezek az arányok a szélesvásznú 
finnek, tv-képernyők arányai, a légkör 
pedig századunk derekának lüktet ő, szí-
nes légköre, ahol a témák arányainak 
fordítottsága hétköznapi látvány. Euró-
pában ekkor már egyesek odáig jutot-
tak a nézđk angazsálásában, hogy külön 
szerepkört írtak elő  számukra a tarlato-
kon. Orvosságos ládikók, illetve b őrön-
dök i  kicsomagolásában illett aktívan 
résztvenni a tárlat látogatójának. Ezzel 
egyidőben az óceánon túl Oldenburg, a 
pop-art egyik kés őbbi mestere megnyi-
tatta UTCA című  tárlatát. Ezen a tárla-
ton az «jságpapír és a papírpép fontos 
szerephez jut a kép technológiájában, és 
ezzel megkezdődött a pop-art inváziója 
az Egyesült Államok iparilag fejlett gó-
caiba is. 

A pop-art művészek egy-egy galéria 
köré tömörültek, és átvéve a konfekció-
divat riitmmusát, egymásután új és új vi-
zuá]is szenzációkkal bombázták a világ-
városok közönyre hajlamos polgárait. E 
kiállítások közül megemlítjük az Új for-
mák és új médiumok elnevezésűt, amely 
1960-ban nyílt meg és a környezetek, 
helyretek és térségek címűt 1961-ből. 

Ebben az időben már a pop-art-mű-
termekben, valamint üzlethelykségeikben 
egyre inkább szerephez jutott az as-
samablage, amit összerakósdira fordíthat-
nánk. Assamblage-nak három dimenziós 
collage-t, a kész, iparilag el őállított tár-
gyak (ready made) beépítését a m űbe, a 
népszerű . csemegék szilárd a лΡyágból való 
megfórmálását és valóságh ű  kifestését, 
valamint az ilyen . eljárások különböző  
kambknáckáit nevezzük. Sokak szerint, ez 
még nem pop-art, de innen ami szem-
szögünkbol az assasnblage-t is be kell so-
rolnunk a pop-artba, éppen úgy,  mint  a 
mozgalom később létrejött, politikai érte-
lemben vett balszárnyat. 

Az assamblage-zsal parhuzamosan,'szé-
dületes gyorsasággal fejlődött ki a  pop-
art  középső  frontja is, mert a művészek 
képregények és reklám inspirálta törek-
véзai egyre népszerűbbek lettek. A szfrp-
pek áradata arra ösztökéli a popartistát, 
hogy a szöveges képek sémájára készítse' 
el leegyszerűsített szintéziseit. Ebben a 
műfajban ez azt jelenti, hagy minden 

LICHTENSTEIN: 
DONNA CON CAPELLO... 

felesleges részletet elhagynak - a formák-
ból és minden fölösleges betűt kihagynak 
a szövegből (Warhol). Ez a tömör, aneg-
dotžkus látvany, a szónak és a képnek 
olyan egysége, amely teljesen megfelel a 

-pop-art funkciójának. 
Ugyanakkor, azok a pap-art művészek, 

akik nem külső  médiumból indultak ki 
munkamódszerük kialakítasábaл, hanun 
a .konvencionális képzőművészet valame-
lyik danmusából, azok csak fakozaitosan 
jutottak el radikálisabb változásig, ap-
ránként kóstolgatva bele a pap-art tech-
n іјkák ragályos mákonyába, és szinte ész-
re sem vették, hogy egp idő  múlva abszt-
rakt expressalonimmuso, tasizmusuk, 
neoszürrealizmusuk stb, teljesen leved-
lett vászniаiki'ói ' (Oldenburg, Wessel-
manm.) 

Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük a 
New Yirk-i teenager galériában azt az 
aktkiállítást, amely ezt a folyamatot i1-
lusztrálj•a. Wesselmann egy konvencioná-
lis stíkm bál a collage-on át jutot el a 
hatalmas méretű  „amerikai aktokig", ami 
már pop-art a javából, hagy kés őbb a 
hangulat és a harmadik dimenzió kizá-
rásával, olyan kompozíciókat hozzon 
létre, amelyek szintén a pop-archoz tar-
toznak, de már semmi közük sincs a hí-
res aktokhoz._ Szürke csendéletek ezek, 
felragasztott tárgyakkal; falemezb ől ki-
fűrészelt és kifestett tárgyak a neutrális 
háttér előtt, hangeffektusokkal, utcazajjal 
és a csendéleten felcseng ő  telefonnal stb. 
aláfestve. 

Európában ezzel egyidőben a pop-art 
újrealizmus néven Duchamp és Dali 
mankóival indul (Milano 1960, Párizs 
1961). Az újrealisták párizsi tárlata 40 
fokkal a Dada fölött címet viselte. Ezek 
a tárlatok a legegyszerűbb, legmegszo-
kottabb, -figyennenldvül hagyott régi 
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vagy új tárgyak különlegességét, titok 
zatossagat hd.rdetdk. 

1961-ben 	Koppenhágában sporelli 
„élelmiszerboltot" nyitott: Oldenburggal 
ellentétben, nem műanyag paradicsomot, 
hanem iga+zd paradicsomot 1ul.t műa4kó-
tás gyanánt, s ezáltal a látogatót egy ér-
dekes intellektuális játékba vezette, mert 
mégbanítatta más szemmel nézni a tar-
gyakat. Ezt az ötletet a New York-i Bd-
anchini galéria 1964-ben " egy hasonló 
„önktszolgáló" megnyitásával korszer űsí-
tette. sporelld Kölnben; ѕzлntén 1961-ben. 
bőröndöket csomagoltatott ki a 'néz ővel, 
ugyanúgy, mint két évvel előbb Brecht. 
aki  a  csomagoltatáshoz orvossagos szek-
rényeket állított ki.. 

A New York-i Üjreal űzmus című  tárlat 
1962-ben hatalmas pop-art sikert hozott. 
A közvélemény nagy százaléka magáévá 
tette Lichtaenstedn véleményét, mely sze-
rint Cézanne-tól számítva az egész úgy-
nevezett modern  művészet nem reális. 
hanem a végletekig romantikus és egyre 
kevesebb köze van  -a világhoz, egyre in-
kább önmagába néz. Pedig a világ köгü-
1öttih k zajluk, és váltаzik — hirdetik az 
újrealizmus hívei - és :a pop-art nem-
csak szemlél, hanem részesé kíván lenni 
az őt meghatározó világnak, amely se 
jobb ѕe roszabb a réginél — de MAs. 

Kaliforniában, New York és Európa 
után néháтiy év késésjel 1962-ben !tört be  

a pop-art. Warhol Campbell konzervjei 
az ,_e1бő5г  ölk, de nemsokára A minden-
napi tárgyaik új festészete chnmel a pop-
art legkiemelkedőbb New York- ű  .képvi-
selőinek gyűjteményes tárlatát láthatta 
Kalifornia. szülőföldem rólad énekelek 
címmel pop-art tolmácsolásban a legi pi-
kusabb amérikad témák kerültek ugyan-
ott közszemlére. 

Ugyanabban az évben Allan D'Archan-
gelo a nagy autóutak jelzőtáblás és rek-
lámdús világával bővíti a pop-art téma-
kőiét. Itt-itt egy aultósitoppeг  ¢nozdu1atlan 
árnyképe csak fokozza a kompozídók 
nagy dinamikáját. 

sporelli 1962-ben megrendezett párizsi 
tárlatán az asztallapokon elrendezett tár-
gyakkal zsonglőrködk. A katalógusba 
bejelölt elrendezési változatokra más-más 
anеgdOtát tálal a ,nézőnek.. Később rög-
ziti tárgyait lemezre, hogy mer őlegesen 
fordíthassa a néz ő  felé, aki így érdekes 
m~.dártávlatot kap. 

1963-ban New York-ban szervezik meg 
meg a strip tease els ő  nemzetközi tárla-
tát, s ezzel ez a téma is a közvélemény 
előtt, mint tipikuSan pop-art m tívum 
érvényesül. . 

1962 és 1964 között Kölnben igen élénk 
a pop-art tevékenység. Folyóiratok, tv-
happeningek, kűáltványak követűk egy-
mást. Ennek az aktivűtásnak kicsúcsoso-
dása a Dylaby tárlat (dinamikus labгin- 

tus), melyet hat kimagasló popartista 
épített fel három hét alatt a S.tedelik mú-
zeumban. A vendégek swkters és Dali 
képekbe merevített mo ,zdulataiból kiin-
dulva szerkesгtik meg ennek a játéknak 
a koreagraЇiáját, melyben egyetlen sze-
replő : az újrealizmus. 

Az európai avantgardnak nevezett pop-
orrt csoport, az ameni aiak nagy fintor-
gására, szép eredménnyel sz őtte bele az 
újrealista motivuanokba a szűrrealizmus 
fantasztikumélt. E művészcsoport zöme 
Párizsban él, de párdzSd tevékenységiek 
mellett gyakran vendégszerepelnek Mi-
lánóban, Rómában, Amsterdamban, Düs-
seldorfban és Koppenhágában. 

1963-ban Hat festő  és egy tárgy cím-
mel Los Angelesben egy Guggenhezm 
gyűjtemény vendégszerepelt, és ezzel 
egyidőbén a tárlat rendez ője hat helyi 
modern piktort is bemutatott, persze kü-
lön tár].aton. Ez a két tárlat, valamint 
egy helyi pop-art magánggííjtemény ki-
állitása a múzeumban előkészítette a te-
repet a nagy POP ART USA című  tár-
latra, melyet szeptemberben rendeztek 
meg az Oklandi гћúzeumbаn. Ezzel a 
pop-art előtt szabad lett az út az Egye-
sült Allamok nyugati partjai felé, ahol 
New York-kal versenyezve a legkima-
gaslóbb pop-art ' alkotók tárlata ű  követ-
tér egynгást. Ugyancsak 1963-ben ren-
dezték meg Kanadában (Torontóban) 
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az :első  egységes pop-art csoport-kiállítást, 
melynek következmenyekén.t a város há-
rom galérlája azonnal felkarolta. .a to-
rontói pop-artot. 

Kaliforniában még kót sikeres tema-
tikai tárlatot említhetünk meg: az egyik 
DOBOZOK címmel 1964-ben nyílt meg 
Los Angelesben, a másuk A SZERELEM 
ARÉNÁJA címet kapta és 1965-ben ke-
nült bemutatásra. 1964-ben Kanadában a 
pop-.art eljutott Vankuverig, New York-
ban pedig a pop-art balszárnya, amely 
a papamart eszközeivel a jelenkor ember-
telenségei és tá-rsadalmi igazságtalansá-
gai ellen küzd, szembeállítva a politikai 
tartalmat •a reklámelemekkel; ily módon 
végleg összeköti .a bajuszt a mozgalom 
politikailag teljesen angazsálatlan réte-
geivel, melyeket a művészet konтnerciá-
lns ügyeivel foglalkozó menedzserek vn-
1бgszerte egyarant az előbbiek rovására 
futtatnak. 

Párizsban is végbement már a pop-art 
rétegeződése A balszárny vezéralakjai 
Párizsban Lébel és Ferró. Ennek a New 
York-i és párizsi csoportnak tárlatai ko-
rantsem -kapnak akkora pubLieitást, mint 
a pop-'art neves teoretikusai által tiszta 
pop-aettá nyitvánítоtt, г  1dб  níigye еkben 
angazsált vagy teljesen angazsálatlan 
csoportjai. Az ily módon felrétegeződött 
pop-art mozgalmat ieddig is csak .az af-
firmáció szükségességérnek imperativusa 
kötötte össze. 

Ez már a pop-art népszer űségének vi-
rágkora. 

A mozgalom olyan er ős lett, hogy az 
eddig szükség diktálta kohézió teljesen 
megszűnt. Erősen elhatárolt csoportok 
keletkeztek, melyek tagadják egymást, 
de ez a tény is csak gyorsítja a felré-
tegeződött ízlésű  közönség meghóditásá-
na"k ütemét. 

Hazankban a századforduló . és a két 
háború közötti id őszak képzőművészeti 
irányzatai, mint tudjuk, késve érkezték. 
Igaz, más akakból, de a pop-art sem vál-
toztatott ,ezen a menetrenden. 
A háború és a háborút köхető  évek 

komoly visszaesése után, az officiális 
társadalmi mecénátus megmaradt ugyan, 
csupán demagag méregfogát húzta 11 a 
történelem (a pénzt nála hagyta) : ennek 
az ellentmondásnak a -következménye as 
a nagy lendület, melyben a művészek ro-
hamlépésben tették magúkévá azt, amit 
nyugat képzőművészeti elitje elviselhe-
tőbb tempóban és adagokban kapott. A 
ml  művészeink .a hirtelen 'lib егalizálódott 
társadalmi znecenátus karjával a hónuk 
alatt a közönség zömét a giccses falvé-
dők, a zsanerképek és az olajnyomatok 
nívójára hagyva, a hirtelen fellendiilés-
nek ebben -az időszakában komoly kiil-
földi sikereket könyvelhettek el Moszkvá-
tol San Franeiscóig, de 'közben megsza-
kadt kapcsolatuk annak ;a kisszámú kö-
zönségnek ,nagy részével is, mely a két 
háború közötti hazai avantgardot támo-
gatta. 

A társadalmi mecénátus üмegházában 
persze nem volt léterdek sem közönség-

' ről, sem utánpótlasгбl gondoskodni. Az-
óta legalább tizenöt művészgеsseráció nőtt 
fel, ;amely érett volt arra, hogy a nagy 
fellendülés iramát átvéve, .a képzőmű-
vészeti nevelést is forradalmasítsa, de 
nem ez történt. 

A társadalmi támogatást élvez ő  élgár-
da osoportjdi egyre jdbb:an bezárkózv а  
csak Messék-lássék juttattak :a társadó nu 
eszközökből a fiatalok kis hányadának, 
így segítette őket pozí сiбik őrzésében a 
régi „div de ett impena" њlszó aalkkalma-
zasa: Erre nagy szükség volt, mert a de-
etatizaei.ó folyamatában egyre kevesebb 
társadalmi dotáció jutott a művészcso-
pontoknak. Nos, ezek Qs szószólóik, akik 
egy ilyen különleges szellemei légkörben 
adóz elszántsággal importálták — egyre' 
kevesebb keséssel — a nyugati szalon-
művészet újdonságait, a pop-annál hir-
telen megakadtak. 

Megtorpantak, mert a pop-art kifejl ő  
déréhez a polgárok százezres tömegeinek  

s a munkaközösségek ezreknek közvetlen 
támogatása szükséges. Erre gondolni sem 
lehetett, hiszen iez er ősen megtépázta vol-
na a becsontosodott hierarchia szerepét, 
önállósított volna az új, érett művészge- 
neráció;k egész sorát és lényegesen meg-
valtoztatta volna az er őviszonyokat. Ez-
ért a pop-art bemutatása nálunk ,az egy-
re. erősödő  fagyasztói társadalom teljes 
kikapcsolásival történt, szigorúan a régi 
kultúrpoltikaú séma keretében. Szinte 
magától adódik a gondolat, hagy ezek 
a pop-art kamarabemutatók csupán .azért 
jöhettek létre, hagy az afficiális képző-
művészeti hierarchia kimondhassa: •a pop-
art nem kell a közónségnek. De ugyan-
akkor hallgattak arról, hogy ugyanén-
nek a közőrsségnek a Gerasiimov tetemé-
re hirtelen importált szalonművészet sem 
kell. 

'Egy korszerű  társadalomban ma lénye-
ges 'szerepet kell kapnia a művésze tnek, 
a kultúra, a civilizáció, a góndolkodás 
'rendjének. Ahogy az írástudatlanság el-
len ma niár Kika Bibióet is harcba ve-
tettük, igya iképzőművészeti analfabetiz-
mus megszüntetésére sem alkalmasak a 
megdohosodott rnádszerek. 

Az egyre korszerűbb táгsadakni szerep-
körben mozgó, az egyre ikorszerííbben öl-
tözködő , sz egyre kartiezerűbb lakáskultú-
rával rendelkező, az egyre 'inkább gépere-
dő  millióknak az életforma :alakulásinak 
ütemére rezonáló új szemdoronnbok kelle-
nek. 

Nem nehéz elkezelni, hagy a kápre-
gényék, a korszerű  erotikai látványok, 
sportesemények, a divat, 'az autó stb. ked- 

velői szívesebben díszítenék azt a környe-
zetet, ;amelyben élnek kedvet_' témáik 
művészek által produkált váitozataiиal. 

A !korszerű  termelés és a karsz rű  poli-
tizálás smiхb бzisának következményeké¢rrt 
létrejövő  új szemdorombokra vár mind-
azon problémák magoldása, melyekkel a 
dohos és :steril, lendület és közönség .nél-
küli képzőművészeti jelen. hiába b гkó-
zik. 

Valószínű, hogy egy széles-körű  sajátos 
pop-art mozgalmon á t sokkal rövidebb 
lenne az út a Tengerparti sétalovaglásig, 
a Guernicaig, Vei nerig, Boshiig vagy 
akár a Pompei-d freskókig, mint .ahogy azt 
púderes 'orrú műveszettörténészek most 
magyarázzák. 
Ezáltal idővel megsokszarozádhaáлΡa a 

szalonművészet mai .publikumának létszá-
ma is. 

Ahogy, az európai képzőművészet Ma-
net-tál és Rodintől Picassóig  kaput  nyi-
tott a közönség egy rétegének tudatában,' 
a prinvitív, a , évad", ázsiai és afrikai rn ű-
vészet vlágába, s őt az egészen egyszer ű  
eniberek, á gyerekek és az őrültek alko-
tásai ibűvkörébe, lehet hogy, ehhez hason-
lóan éppen valami pap-art mozgalom lesz 
az, amely a közönség isokkal szélesebb, 
képzőművészetileg angazsálatlaw rétegeit 
megbarátkоztatja a karszerű  művészetben 
egyidejűleg egzisztaló stílusokkal, hiszen 
egy távoli jövő  képzőművészeti ,kultúrája 
a most foгmáládó sokféle ízlésnek, kul-
túrának .á 'szintézise lehet, mert csak ezál-
ta3 tud a ma még képzőművészetileg an-
gazsálatlan egyed ízlésének megfelel ő  al-
kotásokra ,lelni, '-vagy hajlamaival össz-
hangban álló alkotói tevékenységet ki-
fejteni. 
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Az értekezletet, amelyen felvetjük a 
-jugoszláviai magyarság szellemi életé-
nek kérdéseit, nyilvánvalóan elsósorban 
-a kulturalis tevékenység érdekli, annak 
is az ún. tömegkultúrát jellemz ő  formái, 
Nekem viszont az a feladtatom, hogy a 
szellemi tevékenység függőleges metsze-
tének legmagasabb szintjeit vizsgáljam, 
s ezek ailalpján іszá жia јak be szellemi 
életünk mai állásáról. Erről viszont 
csakis úgy beszélhetünk, hogyha legalább 
vázlatosa. szemlét tartunk olyan kérdé-
sek felett is, amelyek nélkül szellemi éle-
tünk malikoülsdaлtúсiбјá.t, eredményeit és 
eredményteleиΡlségeit nem láthatjuk tisz-
tán, s így nyilvánvalóan neon éтthetjük 
meg mai tendenciáit sem. 

1i.lsőként azt az oly jellegzetes felfogást 
kell érintenünk, amelynek gyakorlatI 
megnyilvánulásai mind azt mutatják, 
hogy az ún. ksebbsegi szellemi életet ál-
talában nem értéktermel ő  jellegében, ha-
nem fogyasztói szerépében szokták látni. 
és csak ebből a szemszögb ől értékelték 
is. Ezt a sгemléletet fedezhetjük fel a 
mi esetünkben is — minthogy közhiede-
lemszerű  az a nézet, amely szerint álta-
lában az ún. „anyanemzet", esetünkben 
a magyaroгszági magyarság termeli a 
szellemi értékeket, amelyeket azután a 
„kisebbségi" magyarságnak fоgyasztanáa 
kell. Igy viszonylik tehet a kisebbségi 
szellemi élethez mind az anyanemzet 
kulturális politikája, mind pedig így 
viszonyult a múltban, nem egy esetben 
ma is, a jugoszláv kulturális politika, de 
ugyanez a viszony tükröződik a kisebb-
ségi szellemi életen belül is, nyilván nem  

függetlenül többek között e küls ő  néze-
tek hatásaitól sem. Neon véletlen tehát, 
hogy egykor a kisebbségek, ma a nem-
zetiségek, így a jugoszláviai magyar nem-
zetiѕég is, ha tetszik, ha .nem, egy tipmku-
san „gyarmati" sors és helyzet perspek-
tívájában mutatkozik meg. Az elmúlt 
ötven esztendő  története ebb ől a szem-
pontból nem egy tanulságos példával 
szolgálhat, hiszen a jugoszláviai magyar-
ság szellemi életével kapcsolatban is a 
szellemi gyámosítás „gyarmati", „benn-
szülött" eseteit szemlléQlletjük — a má-
sodrendűség egészen nyilvánvaló tünetei-
vel. 

Az első  és alapvető  jelenség ebből a 
szempontból az, hogy egy ötven év el őtti 
helyzet konzerválódott azzal a ténnyel ;  
hogy Jugoszlávia megalakulásával az it-
teni magyarság „kisebbség" lett, ami 
azután a régi Jugoszlávia jellegzetes pol-
gári kontitúciója, népelnyomó rendszere 
következtében még csak fokozódott, mint-
hogy az a pár intézmény is megsz űnt 
működni, amely 1918 előtt e tájon léte-
zett. A múlt század második felében 
megindult központosító törekvések után 
alig volt néhány olyan intézmény, amely 
a táj kulturális életét szervezte és moz-
gatta volna. Ha a jugoszlávia magyarság 
kultúrájáról és kulturális életér ől beszи-
kink, a múlt viszonylatában mindenek 
előtt azt kell kanstatálnunk, hogy jelleg-
zetesen fogyasztó társadalom volt, anél-
kül azonban, hogy a produktivitásra ko-
molyabb erőfeszítéseket tehetett és tett 
volna. 
A „fogyasztó társadalmi" jellegzetes-

ség azonban. nemcsak a hozzá való viszo-
nyulásokat jellemezte, hanem önlátását  

dr. bori imre 
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jugoszláviai 

magyar 
kultúra 

ma* 
is befolyásvolta. Nemcsak államjogi stá-
tusa vol ugyanis „kisebbségi", hanem ön-
értékének tudata is kisebbrendűségi. ér-
zésekkel volt terhelt — és így a bénító, 
az aktivítást, az értéktermelést gátló té-
nyezőknek olyan zárt köre alakult ki, 
amelyeknek zárlata alapjában veve csak 
az elmúlt tíz év folyamán kezdett oldód-
ni a jugoszláviai magyarság viszonylatá-
ban, és erre az id őszakra esik azoknak 
a töгekvéseknеk jeladása is, amelyek az 
ettől merőben más viszonyok kialakítá-
sán inszisztálnak — egyel őre a tudartál-
lapot síkján, az igények és részben a 
megvalósulások terén, szoros összefüggés-
ben azokkal a demokratizációs törekvé-
sekkel és államjogi változásokkal, ame-
lyek országszerte lejátszódtak — többek 
között abban is megnyilvánulva, amelyet 
a „kisebbség" — „nemzetiség" terminoló-
giája, _ az utóbbi fioigaldm umaloanraju-
tása jelez. Sajnos azonban, hogy mind-
eddig nehezen vettünk tudomást ezek-
nek a változásoknak a bels ő , a jugoszlá-
viai magyarság tudatállapotát érint ő  ha-
tásokról, s így alapjában véve nem fog-
hattunk azoknak az •ellentmondásoknak a 
felszámolásához sem, amelyek a múlttó] 
örökölt formak és az ezeket már kin őtt 
új tudattartalmak között keletkeztek. 
A félmegoldásokról van szó ugyanis. 
amelyek az elmúlt négyedszázad törté-
m i t a jugoszláviai magyarság szem-
pantјбból jellemezték. Rögzítsük nyom-
ban azt a tényt, hogy a felszabadulással 

* 
A Szerbiai Közművelđdési Közösség 
értekezletére készített beszámoló 
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(valójában a felszabadulást követ ően 
évekkel később) merőben új helyzetről;  
új társadalmi státusról kell beszélnünk, 
amely ugyan a gyakorlatban igen sok 
elemét megőrizte még a régi Jugoszlá-
viában kialakult szemléletnek, azzal a 
ténnyel, hogy ,az akkor még „kisebbség-
nek" nevezett jugoszláviai magyarságot a 
közösség társadalmunk alkotó részének 
tеkinitette, nem р  d јg „idegemnek", amely-
től elhatárolja magát, elegendő  alapot 
kínált, hogy új belső  viszonyok alakulja-
nak ki és meginduljon egy folyamat, 
amely végeredményben a jugoszláviai 
magyarság önálló, autonóm szellemisége 
lialakulásához vezetett, s így a „fogyasz-
tó társadallom" jellegét részben meg is 
sziintetve, a produktív szellemiség igénye 
is megjelent. 

A külső  tényezők közia hadd említsük 
meg a Tájékoztató Iroda határozata után 
előállott nemzetközi politikai helyzetet, 
amely ismét csak a jellegzetes „fogyasz-
tói" vonások hátterébe szorulásaként 
refleiktálódottt többek 'között a jugoszlá-
viai magyarság szellemi életében. Nem 
lehet ugyanis nem venni tudomásul azt 
a tényt, hogy 1948-tól körülbelül 1960-ig 
a jugoszláviai magyarság szinte semmi-
féle kapcsolatot nem tartott fenn a Ma-
gyar Népköztársaság szellemi életével, 
és teljesen a maga erejére utalva élte 
kulturális életét, ami a már említett 
„fogyasztói" mivoltát illet ően egyfelő l 
súlyos zavarokat okozott, másfelől meg-
gyorsította szellemi öná ósodását, auto-
nóm szellemisége foхmálódását. Zavaro-
kat okozott ez az elzártság, hiszen éppen 
erre .az idő~zalkгa esett annak az új nem-
zedéknek, értélmiségnek a kialakulásfa, 
amely arra volt hivatva, hogy a ju-
goszláviai magyarság szellemi életében 
vezető  szerepet játsszon, s így éppen azo-
kon a területeken érzékelhet ő  :a hatása, 
amelyek a legszorosabban érintik az 
anyanyelvű  műveltség vonatkozásait. 

De ebben az időszakban, tehát az öt-
venes évek nagyobbik hányadában, a 
belső  politikai-kulturális megoldások sem 
kedveztek a jugoszláviai magyarság szel-
leme kanstituálódásának. A már eznle-
getett félmegoldások szövevényével ál-
lunk itt szemben, amelyek, mint ahogy 
az elmúlt tíz esztendő  tapasztalatainak a 
fényében megmutatkoztak, kiteijesíteni 
nem tudták a jelentkez ő  kulturális kez-
deményezéseket, sőt az egyes intézke-
dések más, pozitívnak tűnő  kantézЈkedé-
sek érvényét kérd őjelezték meg, és a 
szellemi pezsgés helyett mindinkább a 
szellemi stagnálás jelei mutatkoztak, 
amelyek az ötvenes évek végére értek 
be. Hiába tetszhetett tehát, hogy a Pali-
csi Ünnepi Játékokkal új és termékeny 
kulturális periódus következné, amit az 
élénkülő  könyvkvadás, az amatőrizmus 
lendülete, új és friss írónemzedék fellép-
te egyaránt ígért. 

Paradox módon ugyanis, nemcsak a 
további intézményesítési akciók marad-
tak el, hanem a meglév ő  felszámolása kö-
vetkezett be, s a Magyar Szó (s vele né-
hány más lap), a Híd, a szabadkai Nép-
színház és az újvidéki Rádió kntézmé-
nyén kívül szinte semmi sem maradt 
meg a felszabadulás utáni kezdeménye-
zésekből. A magyar nyelvű  iskolahálózat 
kiépítése lelassult, illetve egészen meg-
akadt, elannyira, hogy még elemi szintje 
is problematikussá vált, középfokon né-
hány gimnázium és szakiskola maradt 
csak meg, de ezek is a területi isk гΡolázta-
tas megoldásában karakterüket vesz-
tettekké váltak — s lényegében olyan 
felfogás uralma következett be, amely az 
anyanyelvű  iskoláztatás fogalmat szíve-
sen az anyanyelv tanítás jelenségéve] 
egyenlítette ki. Ennek jeпemző  tünete ;  
hogy egészen 1968-ig egyetlen fels őbb 
iskola sem képezett olyan előadókat, akik 
szaktárgyaikat magyar nyelven tanulták 
volna, holott a magyar tannyelvű  tago-
zatokon helyezkedtek el. De sz űkülni 
kezdett az iskolahálózat is. Utaljunk arra 
a tényre, hogy Szerémség területén meg-
szűnt az anyanyelvű  oktatás, holott a 

negyvenes években még számtalan ma-
gyar tannyelvű  iskola működött. Bánát 
területén is hasonló tendenciákra figyel-
hettünk fel. Az iskoláztatás problematú-
kájához tartozik — szorosan a jugoszlá-
viai magyarság kultúrájának és kultu-
rális életét érintően, minthogy az isko-
láztatás az egész műveltség és szellemi 
élet •alapja — hagy egyfelől nini nyert 
megoldást a szerb nyelv tanítása • (lénye-
gében egy rosszul feltett kérdés miatt: 
„idеgеn" nyelve a szerbhorvát nyelv 
nálunk? — merült fel a kérdés. Tehát 
politikai kérdésként hangzott el az, ami 
módszertaвi kérdés volt valójában), más-
fe1ő1 éppen ebből kifolyólag, megkezdő-
dött a magyar nemzetiség ű  tanulók бt-
áramlása a szerbhorvát tagozatokra, 
amelyeit egyes területeken, így Újvidé ,  
ken pl. aggasztó méreteket öltötték (Új-
vidéken pl. a tanulók 40 százalékra nem 
anyanyelиén tanul!). fgy az alakuló és 
életjeleket adó jugoszláviai magyar kul-
tu бdбi törekvéseik bázisa szíáКi lt, elany- 
nyira, hogy még ma is standard problé-
mája ennek a kulturális életnek. 

Az iskola-rendszer fent vázolt válságá-
val párhuzamosan a kulturális tevékeny-
ség körüli problémák megnövekedése 
nyomta rá bélyegét a jugoszláviai ma-
gyarság szellemi életére. Az ötvenes 
éveltben, az addig önállóan működő  kul-
túregyesületek és szervezetek a területi 
elv érvényesítésének következtében 16-
nyegében megszűntek létezni — elsősor-
ban a kétnyelvű  községek területén, 
minthogy a létrejött fúziók nem kedvez-
tek a közős kulturalis tevékenységnek. 
De megszűnt a Kultúregyesületek Szövet-
sége, a Magyar Kшltúrtanács is, aminek 
az :lett a következménye, hogy a jugoszlá-
viai magyarság szellemi életének verti-
kális felépítettségе  vált prоbiematikussá, 
viszont az újonnan megalakult Közműve-
lődési Közösségek nyilvánvalóan nem 
álltak helyzetük magaslatn, mert a 
magyar kulturális áevékenység és ama-
tőriі nus alig-:alig, adott jelt magáról. 

A kulturális „leépítésnek", amely az 
átszervezések után következett be, jelle-
ge került tehát előtérbe az ötvenes évek-
ben, függetlenül a tervek ígérte pozití-
vumoktál. Az elmélet és a gyakorlat sú-
lyoѕ  ellentétében élt ez a karszak; súlyos 
máig ható követelményei valójában még 
fel sem mérhetőek, minthogy mindeddig 
erre szisztematikus kísérlet nem is tör-
tént. Annyi azonban látható, hogy egy-
felől a töm ~egkultíara formái, megnyilat-
ozási lehetőségei sorvadtak el, ezzel 
együtt pedig ormóit a kultúrának, szelle-
mi életnek a tömegbázisa semmisült meg, 
amelyre az ún. „magas" kultúra épülhe-
tett volna, másfelől pedig, mivel a kul-
túra pénzelésének intézményesített for-
mai voltak az uralkodók, a magyar nem-
zetiség kulturális intézményei pedig nem 
léteztek, így a különböz ő  kulturális, 
művelődési alapok sem gondoskodhattak 
a magyar nyelvű  kulturális tevékeny-
ség olyan arányú pénzelésér ől, amely 
arány megközelítően tükrözhette volna 
részvételét a gazdasági életben. Pl. pár 
községest kivéve, s pár intézményt ől el-
tekintve végeredmгnyben anyagi alapok 
nélkül maradt a magyar nyelvű  törneg-
kultúna. 

Ehhez azonban még azt is hozzá kell 
tennünk, hagy ugyanekkor játszódott le 
a „magas" kultúra elszigetel ődése is: 
légüres térbe került, minthogy nem lé-
teztek azok a közvetít ő  formák, intéz-
mények, amelyek lehet ővé tették volna a 
szellemi áramlásokat, s igy egészen a 
közelmúltig atomizált kulturális igények 
privát kielégítésének a lehetősége ma-
radt csupán meg. A megosztottság jelé-
nek kell tartanunk ugyanakkor az is, 
hogy az ötvenes években a területi el-
rendeződés következtében, s a társadal-
mi struktúra változásai иal a jugoszláviai 
magyarság részekre szakadt, minthogy a 
horvátországi és szlavéniai magyarság 
élesen differenciált kürölrnények közé 
került, s a vajdasági magyarsággal ama- 

zak szinte semmiféle kapcsolatot nem tar-
tanak fenn. Társadalmi és kulturális stá-
tusuk, sorsuk elszakadt tehat, és külö-
nösen Horvátországban az iskoláztatás 
terén került hátrányba, mert a magyar 
nyelvű  iskoláztatás vagy már megsz űnt, 
vagy megszűnőben van — a demokrati-
kus választási jog formalista és szofisz-
tikus értelmezése következtében. 

11. 

Az elmúlt évtized sajatos alakulását, 
fejlődési görbéjét, a jugoszláviai magyar-
ság szellemi életének eredményeit és 
eredménytelenségeit világíják meg a 
fentebb jelzett tényez ők, kétségüelenné 
évek végén és a hatvanas évek elején, 
különösképpen pedig a IV. plénum után, 
a jugoszláviai magyar szellemi életnek 
nemcsak új.raszervez ődésг  vette kezdetét, 
hanem szinte újjáépítése is, amelyből mai 
lendületesebb szakasza bontokazhatott ki. 

Az ötvenes évek végén egy olyan jel-
legzetes centrалzáekó játszódott le a szel-
lemi életben, amelyhez hasonlót csak a 
múlt században láthatunk, amikor az 
egyes népek legfontosabb kulturális in-
tézményeiket hozták létre adnz ixijsztrativ 
központjaikban. Ehhez sok tekintetben 
hasonló tünetekről beszélhetünk Vajda- 
ságban is, aminek az lett a legközvetle-
nebb következménye, hogy Újvidéken 
ККonstituálódtak a jugoszláviai magyarság 
legfontosabb inté гігхnényei és végered-
ményben így vált Újvidék a jugoszláviai 
magyarság „fővárosává" — nemcsak ad-
minisztratív szempontból, hanem a szel-
lemi élet síkján is. Ez a folyamat jellem-
zőm két irányú volt. Egyfelől a még lé-
tező  intézmények !koncentгбсiбja követ-
kezett be: legszembet űnőbb ez a színházi 
életben, amelyet nemcsak a szabadkai 
Népszínház magyar társulata képviselt, 
hanem a topolyai és zrenjanini színját-
szás is. A topolyai színház viszont éppen 
ezekben az években olvadt be  a szabad-
kaiba, a zrenjaniniak tevékenysége pedig 
a miлimáІisra csökkent —úgy gondolva, 
hogy a magyar nemzetiség ű  lakosság 
ilyen igényeit legkönnyebben „importból" 
lehet kielégíteni. Viszont a szabadkai 
együttes közelről sem vállalhatta a meg-
növekedett feladatokat, minthogy pénze-
gesének kérdése szinte mndmáig nyitott, 
mivel a „városi" kassza sem fejl ődni, 
sem a meglévő  szükségletéket kielégíteni 
nem engedte — negatív példájaként an-
nak a kulturális politikának, amely Vaj-
daságban is érvényesült, anélkül, azon-
ban, hogy figyelembe vette volna a szük-
ségletek sajátos jellegét. A jugoszláviai 
magyar színházi kultúra és színházi 
élet valójában máig sem heverte ki azt  
csapást, amely az egykori megoldásból 
következett. A centralizáció egy másik 
formája viszont az iskolaügyre ütött visz-
sza, amikor a Népoktatás cím ű  folyóirat 
a Pedagoška stvarnostra ruházta a maga 
feladatait, és megszűnt. 

Másfelől ugyanebben az időszakban 
játszódott le a szellemi élet legfontosabb 
intézményeinek kiépítése is — a  contra -
lisztikus politika negatív oldalával szem-
ben pozitív emedményként. Megalakult 
a Fórum Lap-es Könyvkiadó Vállalat, 
amely szerteágazó tevékenységével sajá-
tos közГaв tjává vállt a jugoczttáviai ma-
gyarságnak. A Fórum jelentette keretek 
tehát biztosítani tudták a rendszeres és 
folyamatos újság- és könyvkiadást, rend-
szeresíteni a könyvbehozatalt Magyaror-
szágról, üzlethálózatával állandó kapcso-
latot tartani az olvasó- és vásárlóközön-
séggel — ami a jugoszláviai magyar iro-
dalom felІendülésének fontos tényez ője 
volt. A Fórum tevékenységeként kell fel-
fognunk a Híd-díjat is, amelyet a ju-
goszláviai magyar írók támogatására ala-
pított, s •immár tizenegy esztendeje oszt 
ki. 

Az 'ötvenes évek végén (1959) alakult 
meg az újvidéki Filozófiai fakultáson a 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, 
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fejlődését súlyos 	munkafeltételek és 
egyebek gátolják ..." 

Az idézett cikk-részlet tulajdonképpen 
arra a fonák és kétes helyzetre mutat, 
amelyben manapság van  a jugoszláviai 
magyar kulturális és művészeti élet --
még „vajdasagé" affirmációját illet ően is, 
nem beszélve orszagos és nemzetközi 
szerepléséről, jelezve, hagy tulajdonkép-
pen még Vajdaságban sincs megoldva a 
legtöbb ilyen kérdés, azokon a terüle-
teken, amelyek nem kötődnek szorosan 
a nyelvhez a művészi kéfejezésben. Egy 
elidegenült művészet problemati.káj;a az 
adott így, és elidegenült művész-pályák 
kínálják a látványt, minthogy a jugoszlá-
véaé magyar irodalommal ellentétben 
autonóm szellenmiségüket (bár ennek le-
hetőségét a művük jelzik) affirmáini 
nem tudják, s így nem tudnak kapcso-
lódni természetes közegiikhöz, a jugoszlá-
viai magyarság szellemi életéhez sem ab-
ban a mértékben, mint amilyen mérték-
ben az kívánatos lenne, hogy produkti-
vitásuk és affirmációjuk új min őséget 
kapjon. 
Нasonló dilemmákat kínál tudomá-

nyosságunk is a szorosan a nyelvhez ta-
padó szakterületeken (nyelv, irodalom) 
kívül, aminek az a következménye, hogy 
a jugoszláviai magyarság teljes szellemi 
potenciáját nem érzékelhetjiiik, s így 
alapjában véve csonka szellemi életr őlle-
het csak beszámolná, minthogy az a bi-
zonyos „hárm гas kötődés", amely a ju-
goszláviai magyar irodalom hovatartozá-
sáról folytatott országos jelleg ű  vitában 
kdkristályosodott, ezeken a nem nyelvi és 
nem irodalmi területeken eddig nem 
merült fel. Ugyanis: amilyen természe-
tes, hogy a magyar nemzetiség ű  művé-
szek és tudósok (ama „biológiai határ" 
következtében, amely eleve korlátokat 
szab lehetőségeének) a maguk területén 
tartornányi, köгtársasági, illetve szövet-
ségi szinten kell hagy érvényesüljenek, 
— más nemzetiségű  kollégáikkal együtt, 
— olyan természetesnek kellene lenni, 
hagy függetlenül attól, az ország melyik 
művészeti vagy tudományos intézetében 
dolgoznak is, kötődnek ahhoz a szellemi 
élethez, amely tulajdonképpen szellemi 
bázisukat jelenti vagy kellene hogy je-
lentse. Viszont nincs egy olyan intéz-
mény, tudós társaság vagy klub, amely 
ezt lehetővé tenné, minthogy az ilyen-
fajta szerveződés lehetőségét és szüksé-
gességét társadalmi életünk és irányító 
szerveink mindeddig nem látták be. Egy 
„Matica-típusú" intézet lehetne az, amely 
kiadványaival, szervezeti felépítésével 
képviselhetné a magyar nemzetiség ű  mű-
vészik és tudások kötődését inиnár a ju-
goszláviai magyarság szellemi életéhez is, 
s így a „csonkaság", amely most még reá-
lis tény, megszűnhetne, s érvényesülhet-
nének azok ,a tndenoiák, amelyek a ki-
teljesedésen inszisztálnak. 

A teljességnek az igénye — ebben je-
lölhetjük meg azt az új kvalitatív tüne-
tet, amely a jugoszláviai magyarság 
szellemi életét jellemzi — diktálja egy 
magyar nyelvű  pedagógiai folyóirat meg-
indításának szükségét is, minthogy az 
iskolai oktatás Vajdaságban (de Horvát-
országban és Szlovéniában is) olyan kér-
déseket vet fel, amelyek els ősorban és 
mindenek előtt a jugoszláviai magyar-
ság iskolaügyét jellemzik, s ezekhez sem 
a szerbhorvát pedagógiai sajtó, sem a 
magyarországi iskolai tapasztalatok nem 
nyújthatnak segítséget, hiszen a magyar 
nyelv és irodalom tanításának problé-
májáról van  szó, a mi sajátos szemléleti 
viszonyaink között, valamint a szerb 
nyelv tanѓtásának problematikája els ő-
sorban a magyar tagozatokon adott. De a 
teljesség igénye diktálja az újvidéki te-
levízió-központ kiépítésének szükségét is, 
s ezzel párhuzamosan a rendszeres, több-
órás magyar nyelvű  televíziós adások 
megindítását, egyfelől hagy az ezen a te-
rületen létez ő  igények kielégüljenek, 
másfelől, hogy megszűnjön a televíziós 
műsor-import abban a mértékben, ahogy 
az manapság még különösen Vajdaság 

amelynek keretében fejtette ki munkáját 
a szótárbizottság is, azzal a feladattal, 
hogy készítsen el egy 120 000 címszavas 
szerbhorvát—magyar és magyar—szerb-
horvát nagyszótárt. A tanszék munkájá-
nak révén sikerült rendezni a magyar 
nyelv és irodalom szakos tanárak fels ő-
fokú képzését és Sinikó Ervin vezetésé-
vel, különösen a Tanszék irodalom-iroda-
lomtörténeti munkálkodása az országha-
tárokon kívül is figyelmet keltett, és 
újabban már a magyar irodalomtörténet-
írás újvidéki iskoláját emlegetik. 

A hatvanas évek elején indult meg a 
Híd mellett az Új Symposion című  iro-
dalmi folyóirat, amely elsősorban a fiia-
tal, modern  szemléletű  írakat gyűjtötte 
maga köré, könyvsarozatával (symposi-
on-könyvek) pedig jelent ős és jellegzetes 
helyet vívott ki magának a jugoszlávfai 
magyarság szellemei életében. 

A hatvanas évek tehát számos jelent ős 
kezdeményezéat lіoahak. Utalhatok az új-
vidél і  rádió M Stúdiójának rendezvé-
nyeire, a Jugoszláviai Magyar Nyelvm ű-
velő  Társaság megalakulására, az újvi-
déki Ifjúság гi Tribün vitaestjeire, a belg-
rádi televízió újvidéki szerkesztósegének 
munkájára —egyelőre rövid és a szük-
séglete еket ki nem elégítő  terjedelemben. 
Másfelől a Tartományi Tankönyvkiadó 
Vállalat megalapításán•ak tényét kell je-
leznünk, amelynek mun.káj.a révén az 
iskolaügy eddig meg nem oldott kérdé-
seinek egy része is rendez ődött. Viszont 
az utóbbi évek legjelent ősebb intézmé-
nye, .a Hungarológiaé Intézet jelzi azok-
nak az új igényeknek a jelentkezését, 
amelyek mind a jugoszláviai magyar szel-
lenи  élet teljessé tételét szorgalmazzák, 
s így írj kvalitást jelentenek a szellernl-
ség •alakulásában és autonómmá válásá-
ban. Természetesen, még közelről sem 
állítható, hogy ez a szellemi élet való-
ban teljessé is lett, minthogy hiányzik 
még nem egy olyan intézmény, amely-
nek működését a kopagtató igények te-
szik szükségessé. Ezek az intézmények 
tujap dOrrképpen a „levegőben" vannak, de 
jellegzetes felemás magatartásuk és 
viszonyulásuk következtében, nem egy-
szer azonban a valódi szükségletek fel 
nem ismeréséből is adódóan máig sem 
születtek meg. 

Elsősorban a magyar képz őművészeti 
és zenei élet szervezetlenségét kell ki-
emelnünk, minthogy máig sem tésztázó- 

dott valójában, hogy ezeknek a művé-
szeteknek milyen mérvű  az ún. „interna-
cionalista" jellege, s hogy a területi szer-
veződöttség kellő  alapot biztosít-e önálló 
szellemiségének, értéktermelésének. Utal-
ná kell arra a már gyakran emlegetett 
problémára, hogy egy tartomanyi jelleg ű  
magyar képzőrnűиészeti galériát kellene 
létesítené, minthogy a jugoszláviai ma-
gyar képzöműveszet eredményeit egyet-
len múzeum, képtár sem gyűjti, múltjá-
nak feltárásával, publicisztikájával senki 
sem törődik, mint •ahogy a műemlékvéde-
lem is megfeledkezett mindeddig a ju-
goszláviaá magyarság ilyen jellegű  em-
lékeinek védelméről és gondozásáról. A 
kérdés fontosságát és jelent őségét il-
lusztrálja Acs József festőművész cikke 
is (Magyar 9zó, 1989. ápr. 17.): 

„A vajdasagi magyar képz őművészet 
alkotásai kizárólag a művésztelepek 
gyűjteményeiben találhatók meg. A ma-
gyar képzőművészektől nem vásároltak 
műveltet művészi rangjuknak megfelelő-
en, s továbbra sem változik a helyzet, ha 
erre nem létesítünk külön intézményt. 
Belgrád, Zágráb es a többi nagyváros 
galériájában sincsenek képviselve a ma-
gyar képzőművészek. Az az állítás, hogy 
elegend ő  1945-ig begyűjteni a magyar 
műalkotásokat, azt a látszatot akarja kel-
teni, hogy ezzel minden mulasztást jó-
váteszünk, mintha nem élлéпek magyar 
képzőművészek Vajdaságban és az or-
szágban. A mai napig kell követné az 
eseményeket és 'a fejlődés vonalat. A 
nemzetiségi kultúra minden megnyilat-
kozását regiszt гбlnunk kell. 

A képzőművészеti életben azt a téves 
nézetet terjesztették  el,  hogyha a magyar 
festő  alkotása megüti a kellő  szintet, ak-
kor eljut a megfelelő  intézménybe. Ez 
a nézet csupán kibúvó a vásárlás és a 
gyűjtés kötelezettsége alól, mert úgy-
mond a nemzetiségi művész alkotása 
nem üti meg a mértéket. Ezzel szemben 
például egy Togyerás Jázaefnek Moszk-
vában, és több mis európaé nagyváros-
ban is volt kiállítása, srég sincs egyetlen 
alkotása sem a f ővárosi gyűjtemények-
ben, sőt a hazai kiállításikon kizs űrizik 
képeit. Vajdaságban és Vajdaságon kívül 
is körülbelül tizenöt magyar képz őmű-
vész él, akik tagjai a képz őművészeti 
egyesületnek, de egyetlen képtár sem 
adott helyet alkotasaiknak. Ezenkívül van 
még tizenöt magyar művész, akiknek a 
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északi részén megfigyelhet ő. A televízió 
prablémájával szorosan összefügg a 
filmkészítésé is. Újvidéken létezik ugyan 
a Neoplanta nevű  vállalat, de minded-
dig nem gondolt magyar filmek gyártá-
sára, holott erre nemcsak reális igény 
mutatkozik, hanem reális erők is létez-
nek, amelyek az ilyen vállalkozást meg-
valósíthatnák. Elkészültek már fülm-
szoenariók, s léteznek olyan magyar nem-
zetiségű  szakemberek is, akik meg tud-
nak valósítani, hiszen nyilvánvalóan, ha 
ellenállás mutatkozik ezeken a területe-
ken, akkor az annak a szzmvláletn еk a 
következménye, amely a jugoszláviai 
magyar nemzetiség szellemi életét pusz-
tán az irodalom területére redukálja, 
eleve csonkának fogja fel, holott ennek 
a szellemi életnk a pillanatnyi állása 
éppen a :teljességen inszisztál. 

A nagyobb, intézményesíthető  problé-
mák me].lеtt adódnak ugyanakkor olya-
nok is, amelyek egyfelől a jelenlegi hely-
zet tarthatatlaлságát bizonyítják, másfe-
lől jelzik a helyzet megváltoztatasának 
igényét is. Ezek közül a könyvtárügyet 
kell külön kiemelni, minthogy olyan te-
rületről és alapvető  tevékenységről van 
szó, amely a szellemi produktivitás és a 
szellemi fogyasztas területén egyaránt 
érezteti hatását. A vajdasági könyvtárak 
magyar nyelvű  könyvekkel való ellátott-
sága közelről sem kielégítő, még az olyan 
jellegzetes területeken sem, mint pl. Zen-
ta. Minthogy mindeddig nem valósult 
meg a magyar nemzetiség ű  könyvtáros-
képzés, egyfelől amatőr alapon működő  
szakképzetlen könyvtárosok dolgoznak 
ezen a területen, másfel ől olyan könyv-
tárosok, akik a magyar kultúra eredmé-
nyeit nem ismerik, 5 így tulajdonképpen 
a magyar nemzetiségű  lakosság könyv-
ellátása is problematikus, a vásárlások-
ra fordított pénznek csak morzsái jutnak 
a magyar nуеlvй  állomány gyarapítására, 
miként azt a községi, Iskolai könyvtárak 
mai helyzete ás bizonyítja. 

szemlénk eddigi tapasztalatai alapján 
azt kell tehát leszögeznü іvk, hogy az el-
múlt évtized soran a jugoszláviai ma-
gyarság szellemi életét jellegzetesen ha-
tározták meg egyfelől a gátló, másfelől 
az ösztönző  hataeok, s ezdlendk az er ők-
nek a játékából alakult ki mai sajátos 
képlete, amelyben a múlt idők mulasz-
tásainak pótlása, az új igények kielégí-
tésére iгблyuló törekvésekkel együtt je-
lentkeznek. Elsősorban a már jelzett tel-
jesség igény és autonóm szellem érvé-
nyesülési tendenciáira mutathatunk, 
mint olyan tényepe, amely döntő  mó-
don jellemzi ennek a kultúránalk mai 
helyzetét és jövő  perspektíváit is. Ez a 
szellemi élet ugyanis egyfelől ki akar 
törni az ún. irodalom-centrikusságából, 
tehát csonkaságából, következésképpen 
dntézménуeiiiekteljességére törekszik, s 
ellentm'onndásként •az ötvenes években meg 
nem valósult szervez ődését sietteti, más-
felől vertikális kiképzésén inszisztá va is-
met csak a teljességet igényli, mustmór a 
kulturális-társadalmi alap és a produk-
tív szellemiség viszonylatában. Káderült 
ugyanis, hogy e vertikalizmus nélkül nem 
lehet meg sem az ún. tömegkultúra, sem 
a „magas" szellemi megnyilvánuilásdk kö-' 
re, viszont e kiépítés számos szervezési, 
politikai, anyagi nehézségbe ütközik. 
Utaljunk például arra, hogy az utóbbi 
időben •a magyar nyelvű  sajtóban elsza-
porodtak az olyan írások, amelyék egy 
olyan szerv szükségességét hirdetik, 
amely az egykord Kultúrszövetség szere-
pét töltené be az új és megváltozott kö-
rülmények között, viszont ugyanakkor 
nem találni olyam társadalmi szervet sem, 
amely vállalná az ilyen szerv megalapí-
tására irányuló kezdeményezést, annak a 
tűnteként, hogy a jugoszláviai magyar 
Nemzetiségnek és szellemi életnek вinčs 
irányító, összefogó szerve sem, tehát ato-
mizált, szervezetlen, elszórtan .jelentke- 

ző  jeladásokból csak össze — azaz, né-
pies kifejezéssel élve valójában mines 
is „gazdája". De a teljesség igénye sür-
geti kulturális tömegbázisának kelszéle-
sedését is, a spontán törekvések felkaro-
lását, az igények felfedezését és realizá-
lását. 

Viszont sajátos képleteként ennek a 
szellemi helyzetnek, az :ilyen törekvések a 
decentralizáció tüneteiként merülnek fel, 
ám ugyanakkor, ugyanezt magáraha-
gyott dесеntгalvzádiás folyaatokként fog- 
haćjk csak fell, sвdbthogy a kezdeménye-
zéseknek alig akad meghallója — egy 
régebben érvényesült politika utórezgé-
seikknt. Mai állását ezeknek aiz egymáеиak 
ellentmondó erőknek a játékaként kell 
felfognunk. Egyfel ől (a megkésett és kés-
leltetett fejlődés következtében) még 
mindig intézményesedése korát éli, 
ugyanakkor a reális társadalmi feltéte-
lek és társadalmi viszonyok a kommuna-
kultúra problematikáján inszisztálnak, 
minthogy a kultúra, a művelődés pénze-
lése ezen a szinten a legintenzívebb a 
pozitív törvények értelméében. Centra]á-
záció és decentralizáció sajátos szövevé-
nyével állunk tehát szemben, s  ml  több, 
a decentralizációban az alapok egykor 
létezett, de az ötvenes években megszűnt 
reprodukálásáról is szó van . 

Éppen ezért tisztán látni e kérdések-
ben nagyon nehéz, annál is inkább, mert 
a helyi kezdemények legtöbbször elszige-
telten valósulnak meg, s csak néhánynak 
sikerül affirmálódnia (a gombosi Gyön-
gyöskobréta, a középiskolások becsei ta-
lálkozója). Jeleznünk kell azonban azt a 
kérdést, amely a centraližáció és a de-
centralizáció kérdése is egyszerre. Sza-
badka magyar kulturális élete ez, amely-
hez a legmostohább volt az elmúlt két 
évtized. A oentralizacdó révén állandósult 
magyar nyelvű  állandó színjátszás éppen 
szabadkán, viszont a legtöbb magyar 
kulturális elntézmény Újvidéken konsti-
tuálódott, aminek következtében nyilván-
valóan a tehetséges emberek egyrésze is 
Újvidékre került. Ugyanakkor elmarad-
tak azok a helyi kezdeményezések, ame-
lyek reális lehetőségeket biztosíthattak 
volna e nagyváros szellemi életének, 
úgyhogy ma három olyan intézménye 
van amely szorosabban kapcsolódik a 
magyar szellemi élethez: A Népszínház, 
a 7 NAP című  hetilap és az Életjel című  
népszerű, élő, irodalmi manifesztáció, 

amely a magyar nyelvű  szellemi életet 
aktivizálva a közönség elé viszi. Nyl-
vánvaláan Szabadkának mind igényei, 
mind lehetőségei •nagyobbak ezeknél, vi-
szont a deeentralizaciónak csakis . termé-
keny vónatkozásai segíthetnek pillanat-
nyi áldatlan helytétén, nem pedig az 
olyan intézkedések, amelyek egyes álta-
lánosabb jelentőségű  intézmények Sza-
badkára helyezésével kísérelnék megol-
dani a kérdéseket, minthogy a centrali-
záció centralizáció marad akkor is, ha 
szabadkán realizáládцk és nem Újvidékeв . 
A decentralizáció els ősorban a helyi erők-
nek az aktivizálódását kell hogy jelentse, 
amelyre különben Zenta kezdeményezé-
sei mutatnak pozitív példát. A zentai mű-
vésztelep, a múzeum tevékenysége, a 
Zenta manográfiája körüli tevékenység, 
a kulturális közösség kiadványai arány-
lag élénk, bár közelről sem kielégítő  kul-
turális munkát jeleznek. 

Ebben a pillanatban a színházi élet 
újjáéledése és decentralizációja a ju-
goszláviai magyar nemzetiség szellemi 
életének legaktuálisabb kérdése. Egyfel ől 
a szabadkai magyar nyelvű  társulat 
anyagi és szellemi megerősítése, státu-
sának rendezése a kérdés, többek között 
azzal is, hogy kidombomdjek „nemzeti 
színházi" jellege, másfel ől állandó szín-
házak létesítése elsősorban Újvidéken, 
amelyhez a rádió M Stúdiója és színészei 
kínálnák reális lehetőséget, s már eddig 
is ilyen irányban tevéКenykedtek, más-
felől Topolya és Zrenja.nin magyar szín-
házi életének támogatása és felújítása, 
valamint Zenta ilyen jellegű  igényeinek 
kielégítése a probléma, minthogy olyan 
szervezeti formát kelleme találni, amely 
amatőr alapon ugyan, de az állar іdó jel-
legű  színház státusát biztosíhatná és a 
produkció konthnueltásáв  inszisztálna. Eb-
ből a szempontból Zrenjanin esete a leg-
eklatánsabb, ahol a Madách Amat őrszín-
ház megértő  támogatással aktív ténye-
zővé válhatna Vajdaság magyar szellemi 
életében. 

Mert nem lehet nem venni tudomásul 
azt a szellemi pezsgést, amelyet az utób-
bi években, éppen magas szinten ez a 
kultúra mutat — a gátló körülmények 
ellenére is, különösen :az irodalmi pro-
dukcód svkján, tehát azon a területen, 
amelyen az autonóm szellemiség a leg-
egyértelműbben megmutatta magát és 
konstituбlódhatott. Jelezzük a tavalyi 
megánypáiyázat feltűnő  sikerét, a Híd szo-
ciФlógiali pályázatának eredményét, a noivi-
szádi rádió drámapályázatának termékeny 
hatását, azt hogy Deák Ferenc Aiionyák cí-
mű  drámája méltóm aratott sikert, s került a 
sztéria játékokra is (a jugoszláviad ma-
gyar dráma reneszánszát ígérve), hogy 
elkészült és megjelent a szerbhorvát 
magyar nagyszótár áls ő  kötete, hogy elké-
szült az első  dгada2 ш történebi összefoglaló 
anű  a jugoszláviai magyar imodalomrái, hogy 
Hungamalógiad Intézet natt ki a Tanszék-
ből, egy szerteágazó tevékenység ígére-
tével. 

Autonóm szelleme akar tehát kitelje-
sedni s egy önálló kultúra körvonalai 
bontakoznak ki az elmúlt évtized pozitív 
hatásainak következtében — ez évtized 
legnagyobb vívmányaként, hiszen, mint 
már jeleztük, az ötvenes évek végén 
szinte minden kulturális tevékenységet 
újra kellett szervezni és minden mun-
kát újrakezdeni. Hármas kötődöttsége is 
így válik jelentőssé, hiszen egyfel ől az 
egyetemes magyarság szellemi örökségé-
hez kapcsdlódlik és intenzíven él a mai 
magyarországi kultúra eredményeivel, 
ugyanakkor a jugoszláv szellemi élethez 
is szoros kapcsok fűzik, minthogy hatá-
sanak és szellemének reflexéként alakul, 
ugyanakkor szorosan akar tapadni sz ű-
kebb világához, Vajdasághoz és a ju-
goszláviai magyarsághoz is, amely egyút-
tal e szellemi élet alapjait biztosítja, s 
tulajdonképpen ennek kifejez ője és kép-
viselője Jugoszlávia nép ж  ek és nemze-
tiségeinek sokszínű  kultúrájában. 

Dr. BORI Imre 
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A kérdés egyik gyújtópontjában a nem-
zettségi teriileteken folyó közoktatás ügye 
áll, a másikban  pedig .a gyakorlati közé-
let, főképp a , köaWgazg;atás nylelve. 

A közcktatásnak idevonatkozó anya-
nyelvi kérdései nagyobbгésat abból ered-
гΡIek, hogy értjük-e a többnyelv űség 16-
nyegét, illetve ki hogyan émti. És abból, 
hogy erről mennyire beszélünk őszuntén. 
Az elmúlt években elhangzott érvek 
ugyanis (de főleg a tanúsított magatar-
tás) azt sejtetik, hogy a közoktatásnak 
erről a területéről hiányzik a teljes 
őszinteség. 

1. Központi problémát jelent az a tény, 
hogy a magyar gyerekek jó részre ma is 
szerbhorvát tagozatina iratkozik, azaz 
nem +anyanyelvén tanulja az általános us-
meretdket. Van ex ile különböző  nventség, 
de nyilvánvalónak csak az látszik, hogy az 
ilyen iskolaválasztбs elsősorban nem a 
gyerekek, hanem a szülők érdekében tör-
téuk. Viszont akár képzelt, akár egész-
ségtelen érdektikról v an  szó, tragadhatat-
lan, hogy támsadalomerkölcsi szempont-
ból egyetlen szülőnek sincs joga ezelenek 
az érdeikelmek gyakorlatilag kiszolgá ti--
ni hat-hétéves gyerekét. 

A Petőfi Iskolában pl. egy épület-
ben, egyazon váltásban tanulnak magyar 
gyerekek magyar tagozaton és magyar 
gyerekek szerbhorvát tagozaton. Tehát 
nem területi és egyéb ún. objektív szük-
ség hozta Uбtme ezt az igen furcsa és 
igen sürgősen gyógуftandó állapotot. Azt 
hiszem, bátorság és őszinteség keh ah-
hoz, hogy ezt a kérdést gyorsabban old-
juk meg, mint amilyen tempóban eddig 
haladtunk. 

Az oktatás minőségi különbsége is 
irreális ok. Azt tapasztaltam, hogy a 
Vajda 'ragban használt szerbhorvát nyel-
vű  tankönyvekben nincs kevesebb mu-
nőségi probléma, mert Igen gyakoriak az 
elsietett megoldások. S az oktatás álta-
lános szintje iegyébként sem kehet ok ar-
ra, hogy a szül&k szerbhorvát tagozatra 
adják gyerekeiket. 

l3 lhuedelemnek, de mégunkább Кі--
magyarázkmdásnak bizonyult az az „érv" 
is, hogy az egyetemi tanulmányok elиég-
zásének előfelitétele a szerbhorvát nyel-
ven szerzett alapműveitség. Az általános 
iskolák szexthorvát tagozatain tanuló 
magyar gyerekek nagy része nem is ke-
rül egyetemre. (Nern azokra a magyar 
szakos pedagógusokra gondolok, akink 
hogy — negatív — példát mutassanak, 
maguk is szerbhorvát tagozatna adták 
gyerekeiket. Ezek eiépeszt ő  magatartá-
sára még kevésbé tailálhatnánk érvet.) 
Tehát nem értelmiségi szül ők gyerekeire 
gondolok, de mindenesetre olyanokra, 
akik az iskolai. érvényesülés érdekében 
már otthon a szüleikkel is inkább szerb-
horvátul beszélnek. 

Másrészt az eddigi tapasztalatok iga-
zolták, hogy a további (csakis szerbhor-
vát nyelvű) tanuhnányokhoz a magyar 
tagozatok adatai Olyan alaptudást, mint a 
szerbhorvát tagozatok. 

2. Azt hiszem a közoktatás els ő  felada-
tait nem az apró hibákból, hanem ezek-
ből a legsúlyosabbakból kellene meríte-
nünk. Ezeket kell megoldani legsürg ő-
sebben. 

Tulajdonképpen azt kellene elémünk, 
hogy a gyerekek már hal-hétéves koruk-
tól fogva anyanyelvükön tanuljanak szá-
molni, földrajzról beszélni, történelemr ől 
és mindenről — amit nem lehet semmu-
féle pótoktatással helyettesiteni, sem 
szépirodalmi hozzáolиasáse,l. És ellentét-
ben a még ma is lappangó parlagi fölfo- 
gással, ezeket a nyelvi szükségleteket 
odahaza sem tudják kielégíteni, mert ott 
ezek föl sem merülnek szükségletként. 
Azaz Olyan nyelven kellene tanulniuk 
kezdettől fogva, hogy arra emberileg mi- 
nél teljesebb kultúrát és szaktudást le-
hessen építeni. 

a) Mдndenakelőtt konstatálnunk kelle-
ne, hagy miért szükséges az anyanyelven 
szerzett teljes alapműveltség. A cegatív  

tarsadalmi tünet mögött ugyanis negiatív 
társadalmi tudat áll. 

Szinte mindmáig nem mondtuk ki 
eléggé egyértelműen, hogy a nemzetiségi 
iskolákпa nem azért van szükség, mert -a 
magyar gyerekek egy része esetleg nem 
állná .meg helyét a szerbhorvát tagozato-
kon. Az anyanyelvi közoktatás lényege 
tabu maradt; arra vartunk, hogy más 
szóljon ráta. Vagy azt hittük, — sokan 
még ma is abban a kábulatban élnek — ‚ 

hogy valami magyar+kodás lenne az anya -

nyelvet határozattan föléje helyezni a 
többség? nyelvnek. 

Nyelvünk gyakorlati érvényesülésé-
ben ma adva yan •az alárendeltség, az 
pedig kisebbségi helyzetünkre vall. Ez a 
valóság. Ha tehát nem akarunk „kisebb-
ség" maradni a Vajdaságban, Szlovéлlб-
ban  vagy másutt, akkor anyanyelvünkön 
kell megszereznünk azt a kultúrát és azt 
a gandоlatbátorságot, melyet felemás 
módon, tehát egy adaptált nyelvvel nem 
tudnánk majd kifejezni. 

Ha a fenti. tények .előttünk világosak 
lesznek, akkor bizonyára nyíltabban, tö-
megesebben, szabadabban és kevesebb 
komplexussal fogjuk a szülőket fölvilá-
gosítani aró1, hogy a magyar ajkú gye-
reknek ott a helye a magyar tagozaton  

mindvégig — hogyha nem akar anya-
nyelvet cserélni. Mert egyedül csak a 
magyar nyelvű  oktatási rendszerben sze-
rezheti meg azt a tudást, amit a szerb-
horvát ajkú tanulók a szerbhorvát tago-
zaton sajátítanak el. 

3. Meggyőződésem, hagy a fogalmak 
félremagyarázása vagy félreismerése rán-
tott magával annyi téгes megoldást. 
Anyanyelvünk teljes birtoklása ugyanis 
igen messze áll tőlünk. Illúzió tehát ar-
ról beszélnünk, hogy „jóváhagyjak-e", 
hogy a Vajdaságban gyakorlattá váljon 
a nyelvi egyenjogúság. Ez majdnem any-
nyi, mintha „megengednék", hogy min-
denki autón utazzon. Vagyis a nyelvi 
egyenjogúsághoz egyáltalán n•em elég, 
hogy „jogunk van" magyarul beszélni. 

Az orvosi rendel őkben Újvidéken a 
hétéves gyerekeket is többnyire szerb-
horvátul kérdezik ki, hogy mi bajuk van. 
Az orvosok nem tudnak magyarul szólni 
a magyar betegekhez. Nem szándék és 
jog kérdése tehát a magyar beszéd. 

Ha a pályázati rendszerben több 

* 
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őszinteség és következetesség nyilvánulna 
meg, vagyis ha nem csupán „ajánlatos"-
nak, hanem kötelezőnek jeleznék azt, 
hogy a pályázó tudjon beszélni a helyi 
lakosig nyelvén (a felek, a diákok, a 
munkások , a betegek nyelvén!) — füg-
getlenül attól, hogy a pályázónak mi az 
anyanyelve akkor nem kívnrcnánk 
lehetetlent az állasban lev ő  hivatalnok-
tól, orvostól , sem :az olyan tanártól, aki a 
magyar tagozatra azért karlift, mert 
nincs ki :az óraszáma. Akkor joggal tilta-
kozhatnánk az ellen, hagy számos ma-
gyar osztály diákjai azért nem tanulhat-
nak anyanyelvükön (meg a magyar ta-
gozaton sem !), mert a pedagógus nem tud 
magyarul. 

És a szükségLetmotívum határozná meg 
azt is, hogy a hivatalokban hasznos-e ;  
illetve hasznos lenne -e a többnyelvúség. 
Mert célunk nem lehet az, hogy a hiva-
talnok nyelvén minél jobban. tudjanak 
beszélni azok, akit s К  ügyét intézi, ha-
nem éppen fordítva: fontos , hogy ügyes-
bajos dolgát mindenki úgy intézhesse ;  
ahogyan legpontosabban meg tudja mon-
dani, mi a közöhiivalója. 

c) A fonák helyzet tehát nem a pá-
lyázók hibájából alakult ki, nem a ma-
gyarul nem tudó hivatalnotokokéból, ta- 

párokéból, orvosokéból, mert hiszen ők 
törvényesen jutottak álláshoz . Ez az álla-
pot elsősorbian a következetlen pályázati 
gyakorlatból ered. 

Az újvidéki boltokban latunk már itt-
ott magyar föliratot is. A Magyar Szóból 
pedig megtudtuk , hogy az új autóbusz-
állomáson „magyarul is tudó" alkalrcnra-
zottakat vetek föl. A boltokban is akad, 
az állomási pénztáraknál is akadhat 
olyan alkalaniazot , aki valóban ért ma-
gyarul. Be meggyőződhettünk , hogy ezt 
korántsem úgy oldották meg, ahogyan 
elvárható volt. 

4. A Vajdaságban célszвrütlen elvontan 
beszélnü kétnyеіlvűségről. Olyan többnyel-
vűség útját kell egyengetnünk, amelyet 
a szükség dilдtál. És egy minimális helyi 
kisebbség már szükségessé teszi a helyi 
közigazgatás, a helyi közélet .kétnye`lvíí 
vagy lгáramnyelvű  átalakítását. 

Talán még sértő  is lehet, ha ml „két-
nyelvűség"-et mondunk , még ha nin iás 
gondolunk arra, hogy csak . a magyarság 
anyanyelvének érvényesülését tartjuk el-
maradhatatlannak. Tudniillik ilyenerte-
lemben csak a többnyelv űséget látom el-
képzelhеtőnek jogilag  is,.  morálisan is. 
Nem еQég a . magyar nyelv egyenpogúsá- 

gáról, fölemeléséről beszélnünk , hanem a 
helyi nép nyelvéről van szó. 

Érdemes lenne mindig külön válasz-
tanunk, hogy miben látjuk a többnyel-
vúség érvényesülését , és azt, hagy miben 
lenne a többnyelvúség. A valóságot meg 
kelleme különböztetnünk atól, ami eset-
leg m;egvalósulЖat. 

Azt ugyanis még nem kellene mon-
danunk, hogy „bevezettük a magyar 
nyelvet a hivatalokba ", hanem csak azt, 
hogy vannak hivatalok , ahol kísérletez-
nek a helyi neanzekiségek . nyelvének 
egyenjogúsításával . És azt sem monda-
nám, hogy „megvalósult a magyar nyel-
vű  közoktatás". Éppen ma este bizonyí-
tottuk, hogy magyar nyelv ű  szakiskola 
főleg csak Észak-Bácskában van, de ott 
sincs elég , és nincs a magyar tagozato-
kon sem elegend ő  magyarul tudó tanár. 
S végül azt sem állíthatjuk, hogy a nyel-
vi egyenjogúságnak a szándék az egyet-
len előfeцtétele. 

Mindenekelőtt azt kellene elmonda-
nunk megfelelő  helyen (a szülőknek el-
sősorban), hogy táгsadahnunkban mire 
kell az anyanyelv az egyénnek, konkré-
ten: nekünk magyaroknak itt Jugoszlá-
viában. 

5. Vitánkban fölmerült a többnyelv ű- 
ség kölcsönségének a kérdése. Fontos-
nak tartóm a kölcsönösséget. Lény еgét 
abban látom, hogy ha majd a Vajdasag- 
nak (és :a többi nemzetiségi teniiletnek) 
less többnyelvű  közélepte és közigazgatá- 
sa, akkor az ne legyen nyelvi mozaik, 
hanem a közéletben dalgozó emberek ma-
guk legyenek többny:elvűelk (két- vagy 
háromnyelvűek). Nem gondolok lehetet-
lenre, mert nálunk van annyira indokalt 
egy szerbnek magyarul megtanulnia, 
mint a magyarnak szerbhorvátul. Ez a 
sziikségességtől függ, attól tehát, hogy isi 
hol dolgozik. És fordítva is: csak a ke-
pesége szerint (nem utolsó sorban nyelvi 
képessége szerint ) vállaljon állást nálunk 
mindenki. Persze, éppen ez a „vállalás" 
vezet ahhoz a gondolathoz , amelynél ez 
a mai téma megszakadt . „Mit lehetne in-
tézményesvtarи?" 

Azt gondolom , hagy mindazokat, 
akik ,közönséggel dolgoznak , érdekeltté 
kellene tenni, hogy megtanulják a helyi 
lakosság (a „közönség ") anyanyelvét. 
Hogy a mérnök vagy igazgató , .akinek 
van két-háromszáz munkatársa, képes 
legyen a gyűlést magyarul vezetni, ha a 
résztvevőik főleg magyarok. Miként a 
közoktatás tannyelvét is akkor a tanulók 
anyanyelve szerint lehetne meghatározni. 

Az érdekeltség elérését els ősorbaan 
az intézményesítésben látom. A munka-
helyen olyán diplomát elfogadni, mely 
szavatolja a pályázó nyelvi fölkészültsé- 
get is. — Sajnos, ;aki nálunk semmit 
sem tud magyarul, annak a a diplomája 
egyértékű  azév .al, aki valóban képes ma-
gyar tagozatorr is tanítani, magyar fe-
lekkel is dolgozni. Az egynyelvű  .kép-
zetség egyértékű  a többnyielvűvel. Az al-
kalmatlan a megfelelővel ... De eddig 
még egyetlen ilyen intézményes lépés 
sem történt ; eredményt tehát nin' ér-
hetünk el e tekintetben . Csák beszél-
tünk róla. 

Azt azonban, hogy intézményesen 
regLSztrálhassuk az alapvető  jelentőségű  
nyelvi fölkészültѕбge еt, nyilván csak a jö-
vő  dolgozó nemzedék, vagyis a mai diák- 
ság fogja lehetővé tenni. Az általános 
iskolától az egyetemrag egyszerre kellene 
indulni — de reális igényekkel: 

Mert realitás az, hogy konkrét ér-
dek nélkül még a magyar ajkú tanuló 
sem vállalja szivesan , hagy a kötelező  
tantargyak mellet — a szerbhorvát 
anyanyelvűektől eltérően — újabb tan-
čárgyart is hallgasson, tehát még gaz anya-
nyelvi órát : sem. De ha ettől függne, 
hogy valaki állást kaphasson az iskoláik 
magyar tagozatain , orvosi rendelőben, 
hivatalban , bíróságan, lakkor a realiitás is 
más lenne. Az anyanyelvük iránti sze-
retet vagy öntudat ilyem esetben illúzió: 
egy hallgatónak , akinek már van 21 tan- 
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tárgya, a lektorátus magyarórája teher-
többlet. 

e) Sőt a magyar ajakú gyakorló fizi-
kusnak is mándaddőg teher lesz anya-
nyelvén adaptálnia a tercminalógiát, amíg 
nini kárpótolják a fáradságért. — Ha 
viszont ez a fáradság megtérül, akkor 
elvben lényeg:te]en lesz, hagy a magyar 
tagozaton magyar vagy szerb pedagógus 
tanít inagyaгul. 

6. Nem beszélhetünk nyelvi értékvál-
tozásról, eredményből pusztán abból. 
hogy mit csénálnak Szabadkán vagy Új-
vidéken. Még a nagyszótám7al sem old-
juk meg a magyar szaknyelv ügyét. A 
többnyelvűségi törekvéseknek ugyanis 
csak akkor lesz nyelvi értékük, ha szo-
ciális érvényűvé általáвasocLnak. Ezért 
egyszerre és több szinten kellene foly-
nia az ilyen célú tevékenységnek. 

Pl. ezt a célt kellene majd szolgálnia 
az iskolai szakszitásnak, mely, úgy érte-
sültem, a tantárgyak szakszóanyagát veti 
ősze szerbhorvát és magyar nyelven. 

De semmilyen szótártól sem várhatunk 
tényleges eredményt, ha az őmpoгtál1 
szóanyagnak nálunk a közéletben nincs 
egyidejű  élettere. 

A fенhekből következirk, hogy a hi-
vatali életben és egész közéletünkben el 
kellene kezdeni a magyar nyelvervénye-
sítését, még pedig méndeniitt, ahol él 
magyar Lakosság. Még akkor is, ha nyel-
vünkben jelenleg nincs meg hozzá a szó-
tári alap, vagyis ha nvines meg hozzá a 
fogalomtudat és a szótudat egyidej űsége. 
Még 'akkor is, ha emiatt valameddig fele-
más lesz a magyar beszéd. 

Mert számolnиΡznk kell azzal, hogy 
nemcsak szavak fognak kewemedni és té-
ves helyre kerülni, hanem a magyar aj-
kúak ellenállásit is kiválthatják a nyelvi 
kibontakozás fonákságai és nehézségei 
számíthatunk arra, hogy a magyar fél 
megkéri .majd a tisztv őselőt: a magyal 
hivatali szöveget fordítsa le szerbhorvát-
ra. Kezdetben ugyanis nem fogjuk érteni 
a magyar temmőnológia jelentős részét. 

7. Noha fontos és sürg ős, hogy a köz-
élemben mindenütt anyanyelvünkön be-
széljünk, mégis alaposan föl kellene ké-
szülnünk a célszerű  munkára.  Ha  tudni-
illik meg is kapjuk a szükséges nyelvi 
„anyag" nagy résmát, mindazt el is kelle-
ne sajátítanunk. Az pedig nyelvtanulási 
fog jelenteni a magyarnak is. Mert cél-
nak nem elég, hogy pl, a magyar hivatali 
nyelvet csak a hivatalnokok értsék és 
beszéljék. 

Néhány évvel ezelőtt, amikor a 
többnyelvű  közigazgatás lehetőség+émől 
vagy inkább szükségességéről kezdtünk 
beszélnő, úgy láttam, hogy szellemi, els ő-
sorban nyelvi fölkészültség híján a kö-
zönség kiábrándulásától kell tartanunk. 
Úgy gondolom, ma lényegesen más a 
helyzet, de a többnyelvűség megvalósí-
tására csak akkor leszünk képesek, ha 
nem kuriózumként fogjuk föl a kezde-
ményezést. A szabadkai és a muravi-
déki kétnyelvű  oktatással ellentétben ez 
nem lehet dilettáns kísérlet. Az, hagy 
anyanyelvünkön beszéljünk a közéletben. 
Nem kísérlet dolga az, hogy a többség 
(tehát a közönség) anyanyelvén szólhat-e, 
azaz megnyilatkozhat-e legteljesebben, s 
hagy egészen értfl-e, amit neki mondanak. 

Mert .a közönség fogja továbbadni a 
szalmyеLvet, a közönség ajkán válik 
(vagy nem válik) nyelvi ténnyé egy vagy 
ezer szakszó és egyéb nyelvi elem. Ezért 
ez nem csupán szakszatár kérdése, és 
közvetlenül nem is jogi kérdés. 

A magyar közéleti kifejezések és sza-
vak nagy része ugyanis jelenleg lombik-
életet sem él, mert még a szakemberek 
sem tanulták meg. De ha majd ők meg is 
tanulják, a nyelvi szí kségletnek csak je-
lsntéktelen részék elégítettük ki. A vég-
cél az, hogy a közönség is megértse, aki-
nek érdekében a magyar d őákokhoz, fe-
lekhez, betegekhez magyarul beszélne a 
magyar és nem-magyar pedagógus, hiva-
talnok, orvos, postai, vasúti tisztvésel ő  
stb. 

Célszerű  lenne, hogy inkább most 
számoljunk ezekkel a nehézségekkel, és 
akár nevessünk is azon, hogy majd a 
mai nyelvi gátak helyébe bizonyára újab-
bak jelentkeznek. 

Ma pl. két magyar orvos gyakran be-
szél •egymassal szerbhorvatul. Az újabban 
egyre nagyobb számban behozott szak-
könyvekből sem képesek elsajátítani a 
magyar szaknyelvet annyira, hogy szak-
kérdesekben is könnyen és tisztán kife-
jezhessék magukak és megérthessék egy-
mást. Nyelvé ízlésük viszont tiltakozik az 
ellen, hogy a mondaton belül is keverjék 
a magyar és a szerbhorvát szavakat. Ma 
ez van. 

A gyakorlati többnyelvűség kezdetén 
pedig ennek a fordítottjára is számítha-
tunk. Ha pl. a hivatalnokok megtanulják 
a magyar hivatali nyelvet, el őfordulhat, 
hogy a szerb hivatalnok, aki a többnyel-
vűségre is fölkészült, kezdetben jobban 
fogja érteni és beszélné a lombtk-élet ű  
magyar hivatali nyelvet, mint a magyar 
ívelek. 

Ezért gondoltam, hagy ezt csak sok-
rétűen érdemes kezdeni: a közélet nun-
den területén: közigazgatásban, egészвég-
ü•gyben, ,a tanügyi őrfezetekben és intéz-
ményekben, a belügyi osztályokon stb. 

8. Teljességre kellene törekednünk a 
már meglev ő  részleges megoldások he-
lyett is. A magyar ügyvezetés tudniillik 
eddig sem volt jogé kérdés mindenütt. 

A magyar pedagógus több iskolabban 
eddig is vezethette volna az oszmályrap-
lót s írhatta volna a jegyz őkönyveket 
anyanyelvén. Mert elvárhatjuk t őle, hogy 
viszonylag teljes legyen számára az a 
nyelv, amelyen tanít, s amelyen a táb-
lára ír — és amely anyanyelve. De az 
osztály ügyvezetését — magyar helyes-
írási és magyar nyelvé nehézségekre hi-
vatkozva — leginkább szerbhorvátul vé-
gezték (és végzik). Nem tagadhatjuk, 
hagy az adaptált idegen nyelv alatt ma-
gyar szaknyelvi gátlósak helyett gyakran 
szellemi tunyaság lapult (és lapul). Tud-
niillik dehogyis jobb a szerhoгvá.t nyely-
tudásunk olyankor! Gyakran arról van 
szó, hogy úgy écrezzük: az idegen nyelv-
ben nem kötelez bennünket nyelvi kni-
tenium. 

De nemcsak sгubjektív gátlások 
következménye ez az idegenkedés. Ná-
lu>'цΡk nem volt meg és ma sincs meg a 
magyar hivatali nyelv. Paradoхбlis'an 
hangzik, de annál előbb élnie kell, hagy 
meglegyen. Ki kell bontakoznia sokol-
dalúan. Ma viszont még lombik-éle'tet 
sem él, mert a szakemberek sem ismerák. 
Egyéni és alkalmi megoldásokkal (for-
dítással, rögtönzött kiфalálásakkal) vi-
szont iegszségteleл  és meddő  dolog lenne 
nyelvi tényeket létrehozni. Ezért hiszem, 
hogy elsősorban magunkban (magyarok-
ban) -kellene fölismemünk a nyelvé fo-
gyatékosságot, és a feladat elvégzését is 
logikus lenne nem vásnunk mástól. 

Észre kell vennünk ugyanis, hagy a 
jugoszláviai magyarlakta vidékeken a 
helyi lakosság kőmében itt-ott vannak, 
akik viszonylag szépen beszémчk ma-
gyarul, habár anyanyelvük szerbhorvát, 
szlovén vagy szlovák. A Jugoszláviai Ma-
gyar Televízió több ilyen személyi meg-
szólaltatott már ... És énkább pérulhat-
tunk akkor, amikor egyes magyarjaink 
beszéltek anyanyelvükön. 

9. A nyelvi egyenjogúság rnzgvalósvtá-
sában tehát egyik központé kérdés az, 
hagy a magyar gyerekek jelent ős része 
nálunk egyáltalán nem tanul anyanyel-
vén. Az irreális okról már beszéltünk, a 
tennivalót pedig nyilván nem kerestük 
megfelelő  helyen. 

a) Azt hiszem, .az okfejtés eredménye 
meghatározza a feladat lényegét. Ha 
ugyanis valóban érvényesnek tekintjük 
azt a megállapítást, hogy egy idegen 
nyelvet az átlagtanuló csak abban az 
esetben képes kifejleszteni és használni 
már az iskolában, hogyha anyanyelvét 
ezzel fölcseréli, akkor nyilvanvaló, hagy  

a szülőket miről kellene fölvilágosíta-
nunk. 

b) Nyilvánvaló, hagy —  ha  valami sa-
játos környezetben az öt-hatéves kisgye-
nek anyanyelvi •készsége viszonylag el-
maradott •is  — legcélszerűbb lesz már az 
óvodától kezdve, amíg csak lehet, olyan 
nyelven taníttatni, amelyet a gyerek 
m a j d anyanyelvként kíván ismerni és 
használni. Mert még az anyanyelvében 
elmaradott gyereknek is könnyebb lesz a 
tanulás (tehát nagyobb esélye van a tel-
jes •emberi érvényesülésre), ha m i n d-
v é g á g anyanyelvén szerz ő  meg alap-
műveltségét, sőt hacsak lehetséges, a 
szaktudását. is. — Ebben van a válasz arra, 
hogy a magyar gyereknek melyik tago-
zaton van a helye. 

1 0. A nyelvi tudat formálásában alkotó 
tényező  lehet az anyanyelv megválasztá-
sának lehetősége is. Én ugyanős fenntar-
tással tudom elfogadni azt az elhangzott 
vélenn&іyt, hogy „a magyar gyereknek 
magyar iskolában v an  a helye". Gyakor-
latilag ez lényegében így helyes, de ezt 
mégsem fogalmazhatjuk meg ennyire ka-
tegorikusan. S e tekintetben az sem dön-
tő, hogy egy gyerek mennyire távolodott 
már el a.nyanyelvétől, a magyar nyelvtő l. 

Az anyanyelv megválasztása termé-
szetes joga az embernek (ebben az eset-
ben a szülőknek). Ha tehát valaki az 
idegen nyelvű  tagozatna ktildi gyerekét, 
annak oka lehet perspektivikus eltávolo-
dás is. Tehát ez olyan gyerek esetében 
sem morális kérdés, akő  még nem távo-
lodott el jelenlegi anyanyelvétől, sőt alig 
beszél szerbhorvátul. 

Fölmerült más olyan ellképzelés is, 
hogy a magyar ajkú egyetemi hallgató-
kat kötelezni kellene arra, hogy anya-
nyelvi órát hallgassanak a magyar Lek-
torátuson. Véleményem szerint sem álta-
lános •iskolai, sem egyetemi szinten sen-
kit sem lehet kőtelezni arra, hogy anya-
nyelvén tanuljon. Nincs is miért köte-
lezné. 

Nem az a lényeges, hagy minden 
magyar gyerek magyarul tanuljon, ha-
nem az, hogy közoktatásunkban életpá-
lyájának nyelvileg is megfelel ő  előkészí-
tést kaphasson minden gyerek és minden 
egyetemi hallgamó. Akármilyen ajkú ma. 

Ha •tehát egy bölcsészhallgató bizto-
sítani akarja magának, hogy magyar 
tannyelvű  iskolában is vállalhasson órát, 
akkor morális kötelessége erre föl is ké-
szülni alapos magyartanulással — akár-
mi •az anyanyelve. Ugyanilyen köteles-
ségnek kellene vonatkoznia fels őoktatási 
rendszerünk irányítóira is. s ugyanúgy 
perspektivikusan kellene a szül őknek is 
megválasztaniuk a tagozat tannyelvét, 
amikor gyereküket beíratják az általá-
nos iskolába vagy bánmelyik középisko-
lába. Mert előfordulhat, hogy valaki 
Zágrábban vagy Belgrádban akar majd 
elhelyezkedni, vagy akár itt a Vaj ~]aGбg-
ban is, de olyan mukahelyen, ahol nem 
lesz dolga magyar ajkú közönséggel. 
Igy közvetve a magyarlakta vidéken 

tanuló dőáknak (és szülőnek ) nem egészen 
magánügye, hogy mi-t választ anyanyel-
vül, azaz milyen nyelven tanul, és az 
sem, hogy ha nem magyar, akkor idegen 
nyelvként megtanulja-e a magyart. Ez-
zel persze nem lesz kisebb a szülők fe-
lelőssége gyerekük anyanyelve iránt. 
Csak reálisabb. 

El kell tehát határolnunk magunkat 
attól, hogy magyartanulásra „kötelezni" 
akarjunk 	bárkit is. 	(Természetesen 
ugyanezt vonatkoztatom a szerbhorvát 
nyelv tanulására is.) sakkal inkább fon-
tosnak tartom a korszer ű  nyelvi tudat és 
az őszinte nyelvi egyenjogúság .előfelté-
telemnek tisztázását. 

Tisztázni, hogy ki milyen nyelven akar 
beszélni, élni, dolgozni. Vagy ha már el-
hagyta az iskolát, akkor (intézményesen 
is!) elbirálni, hogy képessége megfelel-e 
az egyenjogúsághoz szükséges általános 
többnyelvűségnek. 

AGOSTON Mőhály 
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A  •költő   . 	 ~ — — 
megszerkeszti 	  kassai györgy 

    

	 a harmóniát 
József Attila: 

A város peremén 

     

formai és gondolati 
ellentétpárok 
József atlila 

„eszmélet-ének" 
X. szakaszában 

A tudatos versalkotás József Attila 
egyik állandó .eszménye. Költeményeinek 
szerkezete, váza, architekttírája van. A 
fülében zaka talб  daililamolt, iasnely a ké-
szülő  vers előfutára volt nala, félkörök-
kel és vízszintes vonalakkal jegyezte pa-
pírra. Mindezideig azonban aránylag ke-
vés figyelmet fordítottak a józsefattilaš 
versszenkezet elemege bontására. A tar-
talmi mondanivaló els ődleges hangsúlyo-
zása háttérbe szorította a külső  és belső  
norma leírását. Ezt szeretnénk . л  i at 
megkísérelni az „Eszrnelet" ciklus X. sza-
kaszának elemzése során: 

Az meglett ember, akinek 
szívéb.en nincs se anyja, apja 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor —ezért őrzi meg; 
ki nem istene és nem papja 
se magának, se senkinek. 

A szakasz teljes egészében egy ellen-
tétpárna épül: a tökéletes lét és •a töké-
letes nemlét szembeállítására. Lexvkai 
kifejezői: az első  verssorban lévő  „meg-
lett" és a második sorban a „nincs". 

A „•meglett" kétszeresen befejezett, 
szuperpe'rfektiv alakja a magyar létgé-
nek. A „meg" :igekötő  a cselekvés elvé-
geztét, befejezettségét, túlhaladottságát 
jelöli. Mint eredete is mutatja (középkori 
farmája a mige, vagyis mögé) ;  „meg"-gel 
azokat a cselekvéseket jelöljük, -amelye-
ket mintegy „mögöttünk tudurnk". Ugyan-
akkor a „-tt" rag, mint, •a rnúltidej ű  mel-
léknévi igenév jelölője szintén a vissza-
vonhatatlanul megtörténhet idézi. „Nincs" 
az abszolút tagadás, a tökéletes nemlét 
kifejezője. Feltűnő  gyakoriságára József 
Attila utolsó éveinek, verseiben Török 
Gábor és Szabolcsi Miklós hívták fel a 
figyelmet. 

Az alapvető  ellentétpár azonban szá-
mos egyéb oppozíciót von maga után. 
Ezek, mintegy felhangként kísérik az 
alapmotívumot. Ha a „meglett" jelentés-
beli ellenláb,asa a „nincs", hangtani 
szempontból az „anyj:a, apja" szavakkal 
alkot ellentétpárt. A magas-mély ma-
gánhangzák ellentéte már az els ő  vers-
ben megnyilvánul, igen jelentőségtelje- 
sen: A „meglett enber"-t egy „a" el őzi 
meg es egy másik „a" követi; mindket-
tőnek szerepe a rámutatás. Ezzel az els ő  
sor képletesen a következőkepp ábrázol-
ható: 

az meglett ember a(kinek) 
vagyis a két mélyhangú mutatóelem 

mintegy kiemeli, dobogóra helyezi a vers 
két legfontosabb szavát. Még jobban ki-
domborodik ez a jelleg, ha meggondoljuk, 
hogy „az ... aki" ún. „nem folytonos 
morféma", egyeztetés, amelynek két tag-
ja körülfogja a rávonatkozó mondatrészt. 
Mintha József Attila felemet mutatóujját 
latnőnk, amint — barátai, Németh Andor 
és Déry Tibor tanúsága szerint _ felhív-
ja a figyelmet egy okfejáés kezdetére.(') 

A ,szívében" szó talán meglep őnek tű-
nk ezen a helyen; olcsó, érzelg ős mel-
lékzöngéivel inkább valamilyen sláger-
ben szerepelhetne, mint az Eszmélet-hez 
hasonló, magas hőfokú, gondolati költe-
ményben. Igaz, József Attilánál gyakran 
fordul élő  ez aszó; de mindig valamilyen 
eredeti, magas feszültségű  környezetben: 
„ Lnalálthozó fű  terem gyönyörűszép szí-
vemen", vagy „a semmi ágon ül szívem 
kis taste hangüallan v oog, körcégje gyшLrLek 
szelíden és nézik, nézik a csillagok." Eb-
ben a költeményben nem a környezet 
menti meg, hanem jelentése és e helye-
zése: a „szív" nem egyéb, mint a ,;kö-
zép" egyik metaforája (a szláv nyelvek-
ben a két szó nyilvánvaló rokonságban 
611  egymással) és mint ilyen, . egyenlő  tá- 

volságгa fekszik a költeménye két pólu-
sát jelző , világos hangfekvésű  „meglett" 
(élet szuperperfektívuma) és a teljes 
ninestelenséget jelz ő, sötét magánhang-
zókból álló „anyja, apja" között. A pozi-
tív és negatív pólus közötti állandó moz-
gásban a „szív" egy pillanatnyi megál ~ 

iást, lélegzetvételnyi szünetet sugall. 
Még két megjegyzés az első  két sorral 

kapcsolatban: a. „meglett ember" kifeje-
zést nemcaak a mélyhangú környezetbán 
fokozottan érvényre jutó magas (de nem 
túl magas, ±еhбt nerci „i" és nem „ü") 
magánhangzók emelik ki. A figyelem egy 
retorikai fogás, az úri. „disztaxisf д  követ-
keztében is ezekre a szavakra tercel ődik: 
az „az... akinek" nennfolytonos mbrfé-
ma éppen azáltal, hogy két részre bom-
lik, az olvasó várakozását nem elégíti ki 
azoruial: az els ő  rész kimondása után 
nincs „nyugtunk" addig, amíg a második 
részt nem hallottuk. Információelméleti 
szempontból •azt mondhatnánk, hogy a 
nemfoiytonbs morféma első  tagja után 
következő  szavak hírértéke éppen azáltal 
növekszik, hogy a másad дk, nulla hírér-
tékű  tag jelentkezését bizonytalan id őre 
elhalasztjuk: 

Második megjegyzésünk a hosszú ma-
gánhatn;gzák eladásima vonatkozik: a  

„meglett" hosszú „t"-jére a második sor-
ban egy hosszú „cos" (nincs se; kiejtésben: 
ninccse) és egy hosszú „ny" (annya) felel. 
Ez természetesen nem véletlen: mint a 
továbbiakban látni fogjuk, a negatív pó-
lus a versszakban jóval nagybbb .hang-
súlyt kap, mint a pozitív: az élet a halál 
függvénye. 

Nyíltan mondja ezt ki •a harmadik és 
a negyedik verssor, amelyben a világos 
magánhangzóosoport (életet), a mondani-
valónak nnegfelelőеn magányos sziget-
ként emelkedik ki a sötét magánhangzák 
(u, a, o, a, :a, á, •a, á, a, u, a, a ) tenge-
réből. Ebben a két sorban a hangidőtar-
tam,on nyugvó ellentét más alhangzóknál 
és magánhangzóknál egyaránt megvan. A 
legfontosabb ezek közül a „tudja/hagy a" 
csoportban a két „gy" szembeállítása: 
(tuggya/hogya). „A tudja" ugyanis helyi-
leg és értelmileg egyaránt az els ő  sor 
„meglett"-jére válaszol, annak állítmá-
nya, sőt ugyanakkor kiegészítője és ér-
telmezője, és mint ilyen, a kövétkez ő  

négy sor (3-6) domináns eleme. A hisz-
szú és rövid magánhangzók váltkozása 
ugyancsak sokatmondó: az egyetlen 
„hosszú-rövid", világos sorra (é l e t) há-
rom „rövid-hosszú" sötét csoport követ- 
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kezik: (h a l á 1, r a r á, adás). Mintha 
nehéz földdel, agyaggal tapasztanák be 
az élet után kiáltozó, „pörös" szájat. 
Ugyanilyen hangszerelésű  a következő  
két vemssom is. Míg a „tadált" „rövid-
hosszú" váltakozása a „halál"-lal megkez-
dett sort zárja 1e (és azzal t őkéletes rím-
párt alkot), a „tárgyat", amely hang-
anyagát tekintve jelzőjének csaknem tü-
körképe, •az „élet"-re utal, szemantikailag 
és magáкlhangzóidőtartamát tekintve 
egyaránt. 

Rendlkíviil fontos az ötödik sor végér 
megjedenő  ,;i" szemepe a „visszaadja" szó-
ban. A „nint" „i"-jével ellentétben, 
amely túlnyomórészt zöngetlen mással-
hangzós köinyezetében, a két nazáliis „sn" 
és „ а" között szinte „ü"-vé torzul a ki-
ejtésben, a „visszaadja" „i"-je élesen el-
üt a környező  mélyhangú szavaktól. Ez-
zel egyszerre jelzi az „élet" pólushoz való 
visszatérést (az élet értelinét határozza 
meg most a költő) és miintegy előfutárra a 
következő  sor túlnyomórészt magas fek-
vésű  magánhangzódnak. Az „ezért őrzi" 
csoportban a lnagánhangzók i,d őtaгtаmА-
nak váltakozása pontosan megfelel az 
előző  sor „talált tárgyat" csoportjának 
váltakpzásának. Mássalhangzó id őtartam-
ellentét viszont csak az ötödik sorban  

van: a „tt" (mint talált) „tt" (talált tár-
gyat) „szsz" (vissza) „gygy" (adja) soro-
zat parancsoló eréllyel emelkedik ki az 
egyéb, lágy jellegű  (smn, 1,1, rgy, tv) egy-
szerű  mássalhangzók alkotta környezet-
ből. 

Egy gondolati kör zárul le (az utolsó 
két sor inkább visszhang, kóda, lsmétl ő  
összefoglalás lesz), és ez a zá гбmozdulat 
uralkodik a mélyebben fekvő  vonulato-
kon is. Az ,adja" kettős „gy"-je a har-
rnadik verssorral megnyitott „tuggya 
(hogya) ..." sorozat harmadik, befejez ő  
tagjaik avt illeszkedik  as  első  •kettőhöz. A 
„visszaadja"/„őrzi meg” szemantikai el-
lentét mindkét tagja az „élet"-re vonat-
kozik, arcnak paradox, ellentétes jellegét 
hangsúlyozza még egyszer és utoljára, a 
befejezés előtt. Végül ae „ őrъі  meg" ige-
kötője a „inglett" „meg"-éved ldisiyjltottt 
zárójelet zarja be: a két „meg" a pozitív 
perfektív pólustól való kiindulást és az 
ahhoz való visszatérést jelzi: súlyát ép-
pen a megtett keserves út adja meg. A 
feladat hosszú és nehéz, de vállalni kell. 

Az utolsó két sor tehát, mint nvondot-
tuk, inkább összefoglaló jellegű  (az igazi 
mondanivaló: „az élet a halál függvénye 
és mint ilyen, vallalandó" már elhasiig-
zott, a faétednek, most már csak egyik  

következményét lehet levonni). Magán-
hangzó-állományában a világos elem 
uralkodik 12 világos 5 sötéttel szemben), 
a sötét színezet elloa лáaa az előző  sortok 
ban a hosszú-rövid inagánhangzós válta-
kozás tükörszerű  elrendezésére em1•ékez-
tet: ISTENE-PAPJA (világos-sötét) MA-
GANAK-SENKINEK. (sötét-világos). Ta-
lán az összefüggések kéгlelhetetlen de- 
terminizmusára, az okok és okozatok 
salomos egymásbaláncolódására hívja fel 
ez .a szerkezet a figyelmet. A világos ma-
gánhangzók gyakorisága helyreállítja a 
szakasz sötét-világos egyensúlyát (Sza-
bolcsi Miklós statisztikája szerint az 
arány — az összes előforduló fonémák 
százalékában kifejezve: 19,58 0/o  sötét és 
21,32°/o  világos, míg a ciklus egészében a 
két százalékszám 19,29 о/o  és 20,920/0, te-
hát, nagyjából azonos. A végső  kicsengés 
(senkinek) világos színezet ű, de a négy-
szeres tagadással, ennek ellenére, a nega-
tív póluson ér véget a szakasz. 

A két pólus közötti , .ingajáratban" 
тannak apró állbmások, szakaszok. Egyet 
nár jeleztünk: ,a „szív" szó értelmileg 
is, elhelyezés szempontjából is a két vég-
let között fekszik. Ezenkívül, mint min-
den soreleji szó, újrakezdést jelent: a 
szem, a sor eleje és az el őző  sor vége kö-
zött egy másodpercre megáll. Ebben a 
szakaszban minden sor vége „áthajlik" a 
következő  sor elgjére, „enjlambement"-t al-
kot. Fónagy Iván(°) szerint, minden át-
hajlás bizonyos fokú megszallftást idéz 
elő  a mondatban, de vannak „éles, sza-
kító" és „enyhe, tagoló" jellegű  áthajlá-
sok. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk a 
sorkezdeteket és sorvégeket, azt látjuk, 
hogy csak a „visszaadja//•bármikor" cso-
port tartozik az előbbiek közé. A „bár-
mikor" szó kiemelése tennészetesen tar-
talonilag is nagyon fontos és szorosan 
összefügg az élet bizonytalanságát, cset-
legess"egét hangsúlyozó alapgondolattal. 
A többi „enyhe" áthajlás a következ ő  
szavakat emeli ki: szívében, tudja, ha-
lál: talált tárgy, nem, se. (A hangsúlytalan 
kötőszavakat nem számítjuk). Ezek 
ugyancsak ellentétpárokba állnak: „szí-
vébelnctuldjia" = érzelerm/éatteleun; „ha-
161-talált •tárgy" = bizonyosság/esetleges-
ség, a két tagadóelem egymást er ősíti, 
míg az egyedül élesen kiemelt „bármi-
kor" az egész szakasz legfontosabb fo-
gaцnával, a „meglett"-tel kerül ellentét-
be. 

A vizsgálat elmélyítése nyilván újabb 
ellentéteket hozna felszínre. Pl. még alig 
vettük figyelembe a mássalhangzók mi-
nőség szerinti (zöngés, zöngétlen, ajak-
zárral képzett stb.) megoszlását. Annyit 
azonban az eddigiekb ől is világosan lá-
tunk, hogy a formális architektúra teljes 
mértékben összhangban áll a gondolati 
tartalommal. Ezt hangsúlyozza különben 
az egész ciklus élemzése során Szabalesi 
Miklós(3) is, aki az „Eszmélet" sajátos, 
ellentétező  vitatkozó természeté-r ől ír. 
„A megformálás minden elemében épp-
úgy, mint a gondolati-tartalmi szférában 
ez az éцentétesség, a külömlbözőségdКnck 
ez az egysége uralkodó." Török Gábor 
József Attila kés ői (életének utolsó há-
rom esztendejében írott) verseinek ta-
nulmányozása sarán összeszámolta a ta-
gadó jellegű  szavakat (névmás, hatámozó, 
tagadó formák és a létige tagadó alakja 
a „nincs"): 2.229 verssorra 363 tagadó-
elem esik. Ez az arány jóval nagyobb az 
„Eszmélet" X. szakaszában, ahol 8 vers-
sorra jut 6 nyelvtani tagadó elem. M nd-
ez e költemény erősen negatív jellegét 
hangsúlyozza, a komor haláltudatot, 
amelynek emelt fővel való vállalása a 
költői és emberi felelemkedés egyetlen le-
hetősége. 
~.® 

') Németh Andor: József Attila, Cserépfalvi, 
1944. — Déry Tibor : Itélet nincs. Kortárs, 1968. 

11. szám. 
E) Fónagy Iván: Athajlás, sztinet, szerkezet. 

Nyelvtudományi Közlemények, LXIX. 2; 313 
—343. 

s) Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdései-
hez", Budapest , Akadémiai Kiadó , 1968. 69. 
oldal. 
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tavasz 
és antiimperializmus 

Este a Harvard rádión elmarad a jazz-
műsor. A bemondó közli, hogy egy diák-
csoport elfoglalt egy épületet. 

Várható volt már, hogy a Harvard is 
bekapesalódjon a  d  zаvагgsоkьа ; min-
den valami evaló egyetemen voltak már 
tüntetések. Még mindig nem tudom, mi 
ellen tüntetnek. Ezt a bemondó sem köz-
li. Közben több riporter is a helyszínre 
éг'kezik, több rádióállomás ad helyszíni 
közvetítést. Mindenütt hangsúlyozzák, 
hogy nehézség nélkül lehet kii=be járni 
az épületbe, rengeteg a néző, a „meg-
száІІó• csoport zömét az SDS képezi 
(baloldali, Maoista diákszervezet), és a 
diákokugy látszik arra készülnek, hogy 
halszú ideig tartsák az épületet; fel van-
nak szerelve coca cblával és szálámival. 

Itt le is csavarom a rádiót. Az egész 
inkább kedélyesen, mlint foaradalmi(an 
hangzik. 

Másnap reggel változik a kép. A diák-
menza ajtaján egy valószín űtlenül vé-
kony, szakállas fiú röpiratokat osztogat. 
A címe: AZ АPRILIS TIZEDIKEI ESE-
MÉNYEK (AVAGY, MIT MULASZTOT-
TÁL EL, MIG ALUDTAL MA REGGEL). 

A röpirat közli, hogy Pusey, az egye-
tem elnökének rendeletére, reggel öt óra 
körül ötszáz rendőr jött a Harvard Yard-
ba (Harvard kert). Kiverték a diákokat 
az épületb ől; sokan kórházban fejezték 
be, több mint száz diákat letartóztattak. 
11-kor tömeggyűlés lesz a jogi kar előtt. 
BOJKOTTÁLD AZ ELŐADÁSOKAT ÉS 
GYERE. 

11-kor mintegy háromszáz ember le-
het a jogi kar lépcsőin, Sokan ingaujjban 
vannak. Ez az els ő vgazi, tavaszi nap. Az 
az érzésem, hagy mindenki csak kíván-
csiságból van itt. Nem látok egyetlenegy 
elkeseredett vagy lázadó arcot sem. Meg-
jelenik néhány titКб' mő  is és három, 
négy tanár. Egy ablak mögül három ta-
karítónő  figyeli az eseményeket. Aztán 
felbukkan egy szánok. Elmondja, hogy a 
dеn, nat гációk fő  célja az ROTC (katona-
tisгtképző  kurzus) megszüntetése a Har-
vardon. Halkan beszél, majd átadja a 
szót két társának, ;akik beszámolnak a 
rendőrbrutalitásról. Még mindég nincs 
semmilyen kapcsolat a sozónokok és a 
hallgatóság között. Nehéz Igy fogadal-
mat csinálni. 

Másnap tombol a forradalmi aktivitás. 
Csoportok alakulnak, deklarációk, köve-
telmények, nyolc pontb an, hat pontban, 
pontok nélkül. Van  egy közös akció is, —
általános sztráj!kothirdetnek. Ezta college-
ben be is ta гtj ák, a jogi kaгoln keivés-
bé. A parkokban hiízas csopbrtak ülnek, 
vitatják az esеsвx nyekct. Csatlakozom az 
egyik, majd másik csoporthoz. Egy he-
lyen egy vezérforma lány megkérdezi, 
niiielőtt leülhetnék, hogy elolvastam-e 
Marxot. Mondom, hagy igen. A lány fe-
kete hajú, mezítlábas, szemei nercalvás-
tól dagadtak, bal karján hatalmas, vörös 
szalag. Nem sok bizalommal kezel, ke-
resztlkérdésként azt teszi fel, hogy hány 
éves vagyok. Еsгzem, ha kevesebbet mon-
dok, ,elhiszi, hogy olvastam Marxot. Hu-
szonöt — hazudom. Nem dob ki, de úgy 
látszik huјszanhármаt kellett vollma mon-
danom... Egy hosszú hajú fiú ma-
gyarázza, hogy a Vietnami haburú ellen 
a saját házunkban kell küzdeni, és meg 
kell szüntetni az ROTC-t. Az sem lenne 
megoldás, hogy 'az ROTC-t átmán ősítenék 
iskolán kívüli, privát aktivitássá, mint 
ahogy nem lenne megoldás azt dekla-
rálni; hogy Vietnámban iskolán kívüli, 
privát genocid'um folyik. Itt hatalmas 



mi várunk 
én várok 
ti vártok 
ők uralkodnak 
te vársz 
ő  vár 

én harcolok 
te harcolsz 
ő  harcol 
mi győzünk 
ti gy őztök 
ők mehetnek 

A diákmenzán egy külföldi csoport vi-
tatja .az eseményeket. Egy francia ma-
gyarázza, hogy tulajdonképpen egyetért 
minden radikális követeléssel, és mégsem 
tud semmit sem komblyan venni. A 
harvardi ROTC olyan messze van Viet-
namtól, a harvardi adminisztráció csak 
közvetett kapcsolatban van az ameni-
kai imperializmussal, és emellett olyan 
szép tavasz  van...  

A városban tizenvalahány lány járkál 
egy sorban, mindegyik plakátot tart. A 
felirat azokra  vona!tko7zi!k, akik elégetik 
katonai behívójukat. A szöveg eléggé 
hatásos: FIÚKNAK AKIK NEMET MON-
DANAK — A LÁNYOK IGENT MON-
DANAK! 
A jogi karon az els őévesek kiáltványt 

adnak ki, melyben követelik az bsztály-
zás eltörlését. Egy tanterem falára valakii 
nagy fekete betíúkkel ráírta: LE AZ OSZ-
TALYZATOKKAL. Másnap áthúzva ta-
lálom ezt a jelszó;t. A filéírt szöveg: 
FELJEBB AZ OSZTÁLYZATOKKAL! 
Egy cseh barátom megjegyzi, hagy ezen 
a példán ideálisan lehetne magyarázni 
a forradalmi proletariátus és az opportu-
nista szociáldemokrácia közötti különb-
séget. 

Csütörtök. Már egy hete folyik a 
sztrájk. Gyönyörű  tavaszi nap van. 75 
Fahrenheitot jelent a rádió, ami Celsius-
ban is több mint 21. Délután kett őkor a 
forradalmi műsoron a San Francisco-i 
pantomim csoport szerepel. Három ii-
gásszal indulok megnézni, de kett ő  út-
közben meggondolja magát, és behúzódik 
a könyvtárba. 

A Harvard Yardban a tömeg színe-
sebb, mint valaha. Mindenki ingujjban, 
trikaban van, sokak hátán hatalmas, 
nyomtatott 'vörös ököl, és rajta a jelszó: 
STRIKE. Az ök4öit egyébkénit a műépitészeti 
kar diákjai nyomják az ingekre, ingye-
nesen. Az újtan át kell lépnem egy ke-
resztben fekvő  hippy családot. A szülők 
húszévesek lehetnek, a kisfiú kett ő. A 
kis hippy hátán fis rajta van  a nagy vö-
rös ököl, fenekét is elfedi. 

A vörös karszalagok is divatosak; a 
lányok nagyrésze már megunta a bal 
karján hordani és a nyaka köré vagy a 
hajába fűzi. Egy pár túlbuzgó diák a ku-
tyájának nyalka köré is vörös szalagot 
kötött. 
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tapsot kap. Valaki Оuevarát kezdi éltet-
ni: nini tudom, hagy az igazi Cheről van 
szó, vagy aszónak mozgalmoi neve: Gue-
vara. 

Egy másik csoportnak fehér karsza-
lagja van. Ez a „mérsékeltek" szLmbólu-
ma. Elítélik a rend őri beavatkozást, de 
azt is, hogy az SDS diákok elfoglalták az 
épületet. Feleslegesnek tartják a sztráj-
kot. Megegyeznek abban, hogy ezentúl 
a „MENTSÜK MEG HARVARDOT" jel-
szóval fognak tüntetni. 

Egy tanteremben egy tizennyolc éves, 
szeplős, farmernadrág s fiú szavalja 
Pablo Neruda vu?rset arról, hogy Simorcn 
Balivar, a venéz smabadságh ős mtin-
den száz évben feltámad, amikor ébred 
a nép. A fiú baseball sapkában szaval. 
Feje felett a táblai egy plakát: HAR-
VARD + CIA = GYILKOSOK = PEN-
TAGON = FORD ALAPÍTVÁNY = 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. (Nem tudni, 
a Ford Alapítvány hogyan kerül ide.) 

A tanárak hajnalig gyűléseznek min-
den karón. 

A néger diákok „afrikai tanul гnányo-
kat" követelnek. 

A Harvard Yard bejáratánál egy két-
méteres plakát, melynek címe: IGERA-
GOZÁS. A plakáton: 

A forradalom hevében úgy látszik min-
den népszerűvé válik, ami Amerika-elle-
nes. A füvön öt-hat szakállas diák k e-
r ik (nem tojásalakú!) labdával játszik, 
és ,ami ennél is égbekiáltóbb: r ú g j á k 
a labdát. Igaz ugyan, hagy olyan ügyet-
lenül, hogy büszke fölénnyel merek hoz-
zájuk csatlakozni, és hatalmas sikerem 
van egy rosszul sikerült oxforddal. 

A lépcsőzet, ahol az előadást tartják 
még üres, sieirn érikeztek meg a San 
Franciscó-iak, viszont ott  611 egy ötven 
év körüli férfi, sötétkék zakóban, csdk ог-
nyakkeгіdővel (sárga nadrágban), ma-
gasra tartva egy lécre szögelt feliratot, 
KÜZDJ A KOMMUNIZMUS ÉS A vi-
RđS DIÁKANARCHIA FT.T,EN. Alatta 
kisbetűivel: Lengyel szabadságharcos rész-
vénytánsaság. 

Elkeseredett büszkeséggel óli, rá sem 
hederítve a gúnyos megjegyzésekre. 
Csak még magasabbra emeli a zászló-
ját. Valaiki éppen 'azt magyarázza mellet-
tem, hagy a esokoг nyakkendős lengyel 
em6gránns, és hogy egyike a leghíresebb és 
legkonokabb magántüntetőknek az or-
szágban. Minden tüntetésen jelen van, le-
leplezve a kommunista konspiráedót. Né-
hány hónappal ezelőtt megkéselték egy 
tüntetésnél, de felépült, és tántoríthatat-
lanul kitart. Egy pár diák megpróbálja 
letaszítanni a lépcs őzet tetejéről. Elkese-
redetten védekezik. Otthagyják. 

Közben megérkezik a pantomim cso-
port: dobbal, reztrombitával, tömeggel. 
Ütemesen kiáltják: SZTRÁJK! SZTRAJK! 
BAM-BAM-BAM. (A bam-bam-bam-ot a 
dob intonálja, a tömeg szavalja.) A m ű -
vészeken káprázatos, tarka, tenyérnyi 
rongyokból összevarrt tóga. Lelkesit Ő  a 
ritmus, a várakozó tömeg is bekapcsoló-
dik; egy kutyan hangosan ugatni kezd. 
Igazi győzelmi mámorral telik meg a le-
vegő. A lengyel szabadságharccos Rt. kép-
vlselőjéről mindenki megfeledkezik, de ő  
büszkén húzza ki magát és lengeti táb-
láját. 

A doboz és a réztrombita fokozzák a 
ritmust, a bam-bam-bam már elmarad, 
csak a sztrájk-sztrájk-ot kiáltja a tömeg, 
ütemesen tapsolva hozzá, egyre gondosab-
ban, amíg aztán egységes, tomboló taps-
ba olvad az egész. A pantomim m űvé-
ezek felmennek a lépcs őn. (A inti v é s z 
szót minden cinizmus nélkül használom. 
A San Francisco  Mime  Troup az ország 
egyik legjobb pantomim csoportja.) A 
hátul  6116k kiáltani kezdik —ütemesen, 
mint az előbb •a sztrájk — sztrájk-ot —
ülj-le! ülj-Ie! Minvdenki leül, fűbe, 
vagy aszfaltra. Csak a csokornyakkend ős 
szabadságharcos marad állva. Az el őadás 
az amerikai himnusszal kezd ődik. Némi-
leg megváltoztatott, obszcén-p аcifista szö-
veggel. Egy pontos általános röhej tör 
ki. Az az érzésem, hagy a kacagás el-
tompítja a dobog szalualkus élét is. 
A tömeget elkapja valami féktelen és 
tárgytalan jókedv. A kángyerek örömé-
ben visít, hátán ,a hatalmas vörös ököllel. 

A himnuszt azonban nem hagyják ab-
ba. A lengyel szabadságharcos veszi át  

meglepően jó, erős hangom folytatja —
persze eredeti szöveggel, és őszinte pá-
aosszal. Tökéletesebb ellenpontot kitalál-
'.li sem Lehetett volna. Mindenki érzi a 
dolog abszurd nagyszer űségét és hatal-
nas, spontán tapsba csapnak át. Egy 
pillanatra feloldódik és megsz űnik a „po-
litika", a taps ennek a pompás, bizarr, 
véletlen fordulatnak szól. Ez vonatkozik 
részben a lengyelre is, aki komor értet-
leuséggel lengeti tovább tábláját. 

A műsor folytatódik. 
Forradalmi jelszavak, egyszer ű, naiv 

sz:mboiu kájú jelenetek. A Pentagon egy 
hentes, aki Vietnam mellett csupa szóra-
koz.ásból le-lecsap húsvágó bárdjával a 
hazai, diákokra is. A rend őrök — disznók. 
Az egyetemi adminisztrátorok — riadt 
idióták. A közönség csodálatosan fel van 
villanyozva. Gondolkozni kezdek, hogy a 
Döntsd a tökét nem-e nagyon jó vers-
ciklus mégis. 

A befejező  jelenet egy szónoklat. A 
közönig ütemesen tapsolva mondja 
együtt: Sztrájk! Sztrájk! Sztrájk! Le az 
ROTC-vel! Le az imperializmussal! Az-
tán egy San Franciscó-i lány megragad 
egy sztrájk-zászlót, utana megindul a 
dobos, •a trombitás, a tömeg. Lehetetlen 
nem menni velük. 

Hirtelen btt van el őttünk az épület, 
amely ostrom alatt volt és ahol közbelép-
tek a rendórök. Túl nagy a csábítás. A 
dobos megy előre, utána boldog lendület-
tel a tömeg. Végi egy inodahelymségen, 
tisztviselők és asztalok között, azután egy 
másik ajtón keresztül ki az épületb ől. 
Ez talán a legtökéletesebb hatalomátvé-
tel: .a félelmet és tiszteletet játékká po-
fozni. Egy hogy-voltra az egész megis-
métlődik. Az egyik ajtón be, a másikon 
ki. Az az érzésem, hogy a felszabadult 
öröm olyan átfogó, hagy a tisztvisel őkre 
is átragad. Aztán egy újabb ötlet és az 
egyre növekvő  tömeg Cambridge utcáin 
masírozik. Mellettem egy fiatal hippy 
mama talicskaszerű  valamiben két kis-
gyereket tol. A talicskára nagy vörös 
betűkkel rámázolva: MAKE LOVE, NOT 
WAR. (SZERELMET CSINÁLJ, NE HA-
BORÚT.) Ennyire szemléltet ő  formában 
még sohasem láttam ezt a jelszót. 

Az este csodálatosan nyugodt. A könyv-
tár előtt elhaladva hallom, amint egy 
lányt azt magyarázza: ő  most tulajdon-
képpen nem tudja magáról, hogy libe-
rális-e vagy fasiszta. 

Később míg jegyzeteket próbálok ké-
szí'teni a szbbáanban, a rádió bemondja, 
hogy leváltották Dubčeket. Éjféltájt át-
jön a cseh barátom. Sír. Fogalmam sincs, 
miit mondjak neki. Meséli, hogy most 
jön egy tanáтtól, •akinél meg volt hívva 
vacsorára; a tanár Csehszlovákiáról ír 
könyvet. Nem tudtak az eseményeket, a 
beszélgetés alatt a tanár azt er ősítgette, 
hogy nem várható további visszaesés. 
Erre se tudom, hogy mit mondjak. Meg-
kérdez, hagy van-e értelme és lehet-e 
ilyen későn felhívni a tanárt, hogy kö-
zölje vele az eseményeket. Mondom, hogy 
ha most nemrég váltak el, akkor telefo-
nálhat, mert biztosan fenn van még. 
Sokáig habozik, aztán bizonytalanul még-
is tárcsázni kezd. „Itt G. Bocsánat, csak 
azt akartam mondani ..." Itt megáll, za-
varba jön. A tanar felesége vette fel a 
kagylót. Erre nem is gondolt, és valahogy 
minden koncepció fel lett döntve. Most 
már nem akarja a tanárt külön hívatni, 
amúgy is megbánta, hogy ilyen kés őn te-
lefonál. „Dub čeket leváltattak. Dubčeket, 
aki a január utáni liberalizációs pokti-
kat vezette... aki olyan népszer ű  volt. 
Husakot tették a hely "ebe ... most már 
nem Dubček a párttitkár ... A tanárué 
érzi a felindultságot G. hangján, és ud-
variasan érdeklődik: 

— Hagy hívják az új embert? 
— Husak ... Gustav Husak. 
— És mondja csak még egyszer, hogy 

hívják azt akit leváltottak ...? 

OLD MOLE  STRIKE 8 
SPECIAL 

University Hall 12noonto 5pm 

Open Hall 
Everyone Come! Confront the Deans! 

Stop University Business 
Stop Business's University 

End ROTC; End Expansion; Black Studies 



2 

3 
köLté- 

50.. szám 
TARTALOM: 

Laкlifk KaФalin: Verseik — 

Bn.lnány Nánáor: CsigaIdрcső  
Az ember  az  Ёюben ёs a 
szetben 	 9 

Mab szbaиák kőilФészet — 	— 	11 

MELLÉKLET 

Sáfir.ány Ianre: Ú'ј  szemdano6rnbnik 
Bbr3 Iitnre: A jnagaszláиiaŠ rcnagy мar 

1au~1tú1}а  rcna 	  

Agraston Nbi(há1y: Nyelvi еgyen(jоgíl- 
ság: tőbbnуalvűság — — — — 

Каssai Győmgy: FK1rs 	és  gondo- 
lati  eювntétрáхюlk József AttđIa 

	

„Esгпnébet"-ének Х. szaјњas:zá ~ban 	24 

Vá6ta;dy Tibor: ЂaиaGz és antfvi;m- 
pеnializmпls 

ú j symposion 

Bányad Јапл S (fő -  és fe1e1ő5 szerkesztđ), 

13 

17 

21 

26 

Szerkeszti a szerkeszt ő  bizottság: 

Danyi Miag'doSna: Abazuird јдно!k а  
isrsa~wa! ~ka1  	2 

Gnlibi. RtiLdodrf: Bús kea6nasz panaszкb 	3 

Bózsa Рá1: Іilkdnns llámcrcn pár vég- 
telenbőd 	 4 

Bbmsas М  'arta: Deák Ferenc: Afo- 
nyáik 

Tcítlh Leonárda: Riunnás versek — 	5 
Nési,ty Vena: A XX. századi Ró- 

uneónak 

Bemetњa 1Vliagdalna: Nnvlila dbes sine 
;Line'a, 	 6 

Fekebe Elivirra:  Idegen  — — 	7 

Csúszó Dezsű : DаШоК  raz ёјben — 	7 
Kavács Bánsiany: A fellér v&dn, 

vagy  ahol nvindenki kmalbál — 	8  

Böndör Pá1, Fehér KáSmán, Geroid Lá cló 
Tolnai Ottó (szerkesztđ). 

Várady Tіbar és Végel László. 

Technikai szerkesztő : Maurits Ferenc 
Titkár és lektor: Thomka Beába 

• Korrektor: Kiss Jov4К  Ferenc 

Megjelenik minden hónapban. 1969. június, 50. 
szám. Kiadja a Tribina Mladih, Novi sad, 
Katolikus porta 5/II. (Szerkeszt đségi fogadó- 
órák minden nap 11-13 óráig.) A kézara- 
toik v$gsđ  leadás határideje: minden hónap 
25-én a következ ő  számaa. Ara 2 új dináг. Fél- 
évi előfizetés 5, egyévi 10 új dinár, kшföLdön 

kétszerese. 

Flđfizethető  a Tribina Mladih TTj symposion 
folyószámlájára (657-3-622) 

FORUM NYOMDA, NOVI SAD — 1969. 
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