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(gion nándor : testvérere, joáb) 

1. 

Léeke a szürke színb ő l 

„— Megjött a .Fehér. Ló — mondta Búr, 
és • látszott az arcán, hogy őszintén  drill.  
ennek. — Dél körül jött meg. 

— Láttad? — kérdeztem. 
Persze hogy láttam - mondta Búra 

— Bejött az üzletbe. Dél körül megállt 
egy Opel Rekord az üzlet el őtt, és én 
mindjárt sejtettem, hogy a Fehér Ló ér-
kezett meg. Aztán kiszállt a kocsiból, be 
zárta az ajtót, és szép lassan besétált az 
üzletbe. 

— Opéllal jött? - kérdeztem. 
— Opellal — mondta Búr. 	Elég ,jó 

állapotban van a kocsi. Egészen biztosan 
ezt is el fogja adni. 

'Egyedül jött? — kérdeztem. 
-- Egyedül —. mondta Búr. — Tudod, 

hogy "mindig azt mondta, hogy a fele-
sége szörnyen ronda, éš ezért sohasem 
fogja magával hozni, mert nem akarja, 
hogy meglássuk. 

- Mié гt nem jött a nyáron? 
Kórházban volt - mondta Búr. —

Júliusban operálták. Kifakadt a vakbele, 
és azt operálták. Azt mondta, hogy külön-
ben olyan mindegy, nyáron is éppen ilyen 
pocsék id ő  volt, mint most. Meg aztán 
hivatalosan még most is nyár van..." 

(1. rész, 1. fejezet) 

A „költői" prózának nálunk hagyouná-
nyai vannak, a tényközlésre alaputó tár-
gyiđagossag hangja viszont szinte ismeret-
len — paradox módaua előbb bukkanunk 
versben ilyen vonásokra (Tamás István' 
költészete talán a legtávolibb támpontunk, 
ebből a szempontból), halott nyilvánvalóan 
a vers iaz ünnepélyesebb, .az emelkedettebb, 
az elvontabb nlagartzrtás gyermeke, a k-  
vételesé, a próza viszont dnkabb a hétköz.-
rnapbk felé közeledőnek a szülötte. Pró-
zánk, amely az elmúlt ötven esztend ő  so-
rán rendszerint elveszítette a versenyt a 
hétköznapokkal, öröksége tehertételével. 
a „kőLtődség" követkеzn ényeived, küsz-
ködött, minthogy az ín ót szubjektív vagy 
objektív akadályok gátapák, hagy eljus-
son az ún. valóságig, s így a „valóság" 
távoli, számára általában elérhetetlen cél 
maradt, nem pedig olyan alap, amelyen 
az alkotás realizá дódihat: Nini véleltlen te-
hát az sem, hagy hiába keressük v кdá-
gunk képét ebben a pгózában. Ködös, ci-
mosódott körvoalalaival dereng; de nem 
jelenik meg tárgyias mиvaltában eleve 
adottan, hiszen ezt sem az anekdotázó, 
sem. pedig a lírai рróza nem tudna meg-
ddézni. Véletlen-e péllidául, hogy valósá-
gtrsmak, hitelesnek araég leginkább Szir-
mai ,Károly háboníг  előtti vízdóvt tarthat-
j uk, s hogy a hatvanas évek prrózad for- 
radaцnának kelién jönnve, hagy prózánk 
a hagyományosepakái vШlágképtől és vi-
lághoz állástól ii tudjon szakadni - a  

szürrealista költőiség hajtóerejével jusson 
el azokra a területekre, amelyek azel őtt 
az „elzárt miennyországlat" jelenttették. A 
gondolt világ ellenében a „valóságas"-nak 
az igénye' fé]s+eéгthetetilercaüd jelezte azt a 
próza-igényt; amely irodalmunk pnaxisát 
nћaotta és jelzéseivel intenzív jelenlé-
tére,' hatócbejére figyelmeztetett. Termé-
szetesen mindez valóság-igényünk meg- 
növekedésével párt együtt. Tehlát az élet 
cinkos szövetsége is kellett hozzá, mivel 
a'világnak nem „álpuni" képe maradt idd-
szirti a hétköznapi életben sem, hanem 
az, amely •a valóság köželébe tud férk őz-
nd, s így ad számuot tapasztalatairól és 
fedfiedezésiiről. . 

Az igényhez a vllági гоdalim számtalan 
lehetőségét kínálta, s az írón múlott, hogy 
melyik úton indul él: Legközvetlenebbül 
a szü:rrealisztijkus iihletésű  próza-esztxaény 
volt az adott, amely a líra sokkal inten-
zívebb szürreeadisztikus törekvésedb ől szü-
letett meg, s az új prózai világkép . vágya 
egyértelműen jelente az utalt, amelyből 
prózánk egy lehetséges vaddns-sora ii- 
leatkshetett. 'fiion regényét közvetienül 
megelőzve ezt szemlélteti az egyik pó-
luson Véged László kisregénye, a mási 
kin pedig Burány Nándoré, hagy jelez-
zük egyúttal azt is, higgy a lehet őségek 
melyen szélesre nyitott szöge kínáita ma- 
gát. Az ilyen epikus törekvések ugyanak-
kor szüntelenül gazdagodó tendenciákat is 
mutatnak, s. velük kapcsolatban nyilván 
számolnunk kell mind az új és fiatal a-
merikad próza, miied pedig az új fmancцa 
regény hatasával; nem különbiem azokkal 
a közvetlenebb befolyósakkal is, ame-
lyeket az új jugoszláv prózából és fikn-
ből kapott ez az irodalmi szешlil let. Bo-
nyailt ,és йѕszetett hatásod?` keresztezési 
pontjétban snшеtett .tehát meg liian Nán-
dor regénye, a Testverem, Joáb, a maga 
ily tüntetően táгtgyilagas jellegévei. 

Egy valóság-lgény és a.z ezt vádlat s tu-
dd ргбza:i pejezés találkozásáról 'van 
végeredményben szó, iamely félreéatb еt®t-
lenül utal arra a p г6za-eseményre, mely 
fUiggeblenvteni tiudta magát a nidivdszet és 
a támsadadnx d apológia бsszefiiggésennek 
következményeidtől, rés ebből következ ően 
esztétikai refl:exszé igyekszik áltmin ősítemi 
ezzel kapcsolatban az élet-látás igy dez-
iiiuzionista formáját. 

Az „egyenes", a „direkt" prózai kifeje-
zés, a „földszintS közlés" azonban csak 
egyik asipdкtшsa ennek a próza-viilágn.ak, 
amelyet alkóv' ddeumentárisnak is nevez-
hetnénk, ha a dokumentum-mozzanat a 
maga lajgyományos fi еrшn ј áЈban lenne ad-
va. Gionnl viszont a va2áság eiemeinek 
nem Ikdltőiesitettséigéibdn lelhető  fed ez, 
hanem abban, hogy tudatosan ,keresi a-
zckat az életmtozzanatoiat, amelyek lát-
szálag érdekteleneknek, közöunböseknek, 
túdsáigos.an hétköznaipvskndk, s őt vágilate-
sen semlegeseknek tetszenek, s mintha 
szüntelenül arra a redukcióra irányítaná 
a fügyеCsnet, ánledy a paroza hgyionványocs 
költőiségéhez viszonyi'tva, a valóságban. 
valófáiban lejáts.zád ćk.. Az' edеzegténуdt'еа  
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Pf,fektusa ez, s amiiyen mértékben ddsz- 
haтmoгvikusnaik tűnik, алтунга  egy új 
hangzású kon зzonlancđ ánalk is aLappát 'ké- 
pezheti — megkeaлLLve a mP ,tiiппn п ucon  гa- 
Lap гu'1ó észtétikána(k a küllönbs ma7.ъя,natán 
inszisztáló jeцlegét, sanely, mint Lufkács 
György oiy meggyőzően ihizonyí+tottm, az 
írói „иáiLoigatást" a hétköznapiiiniak nem 
átvitelére irányítj а , hanem a valóság i1- 
lúzió{jiának :előáLlttás•ára. A Gion szöve- 
gében jeientkező  tönellovést ерреп  ezért 
taLán úpn гatuпvalLiaцnцsnak keli taa-tanun'k, 
s sét anind az еx4pressziion пmm п uabál тг - 
nőtt űj yylagosi зΡágban, a „vaLóságir~- 
daloarilban", mind  padig  a saпimreail,izmиas- 
nak a valóságot anontázs-tedhnikáva.l е1о- 
álllíitó tendenc:iiáшban 'Láthrattjiwk. 

Glen tehát szemmel dáth+atóan a hétköz- 
nap~nak saј átasan „hétköznapá"  Irodalmi  
megjelenít"ese formájvзt keresi, a rekonst- 
rulkcчipnak azokkal a anárLaz+atai,vrall, ame- 
lyek erekben a pró¢ai törekvésékben a- 
domtak, is е  ое1 ihLetében nini idegenke- 
dik a közömböзnek az .áltaLánoss•а  téitelé- 
ноФ  sem, attód, amit kö.zhelyszeг(íen szür- 
1Đe hétköznapl'vságxnalk nevezhetünk — töb- 
belk 'kiö!zött lemondva az  smelt hang et'fe!k- 
tusáról is, egészen egyértelm űen hirdet- 
ve, hagy nem éndEklii az éUetbői +az éllet- 
ténуeik ,sí1kjián az, amit valamilyen for- 
mгálban  is szenzációrцalk fogha гtnánik fel.- 
A közöanbössёg isizüsrke színével doLgoy)к  
teh'at, mind mornalógprózáj "anak közve- 
tetteb-b, mind  pedig кöгvetlenebb, a d•i- 
adóg]usokna épüiDő  váMaozatában. Tényeket 
közöl — s ez az, ami magaltartását a3ap- 
v+atően j edlennzi. Ѕziirnke me111é sziirkét  rak 
az ,átUagosnaik, a hétlköznapinak fе lзота - 
kioztatáзávađ  pedig nem kiemel, hanem 
közömbösít, s így aгkarj'а  az általánosabb 
еапг,епу  :erejtg eljaxtva vшlágaál alkotott 
képét mealizállni. A temrnés.zetes kwtatás э  
jeiLLemzi telhát a Glon-pa;ózát ehben a re- 
gényben, az egyenes rákéaxiezés, s az аз  
euőítéllet, hegy  a depoet'vzáкt:p az egyetlen 
olyan ú`t, lamely a leganesszehbre viheti 
a viiág megmnxtatá зálban.  Nem rcetшsáló 
próma ez, következésképpen nem is ér- 
zeLmes, pontosabban, nem еliérzékenyiiQ ő . 
hatáзában, ha  a közöanböst ег'haigyja, in- 
kább nyers és emöszakos,  mint memengő  
vagy „áđiiást fogla гló" az &nyiaiatokban, 
minthogy úgy llátszik, nem ércdekli más. 
mint  amit  'a szem és a fill közлгebíthet, te- 
hát a iközvetlenűđ :  letolt és hadlatt — cli 
ez is a anonodóglját mondб  hős vigzonyQa- 
tálhan, dјт  semmi esetre sem laz iráéban, 
amely  közlкon,ti hősével teiLjesen azonossal- 
аэн ;  iletsmik. A haig:yományos prózához sz• о - 
kott íеlásriirnk első  p,iđianatban szeigényes- 
nek taLáл ja, kiabálóan szi.irkének és kö- 
zönrilk»öLsnek а  mandratrói  mondatra kilbbn- 
taikozó фömténéseket. Mondatai mindenek 
eLőtt iэіfoaцnációk mehát — ez jellemzi, irói 
magatantáзát, erényeньvdl és koa^Láњaivai 
egyetemben,  s ezzel magyaráztható, hagy 
oilvaзája sem írára n иtai:ttá, hanem infor- 
mácіcíiiпa kényszerítetté váili;k, s ezért  16-
mad  az a benyomnán.пa, hagy az Lró éppen 
alĐkom•  hagyja cseriben, ааху ]1еor meigsmo- 
kásai értelmében kézen szokta fogni. Gžan 
nem (halianiza а lкаг  tehát tenni olvasбjá- 
nak, hanem dnfoa'тансаэа , miként azt re- 
giénye he+vezető  epi.zádpa, a maga átffaigos 
szürkesé:g"eben, szenzáci.:ánélkülis бgében jel-
zi, előlegazve a  reigdnylben megmutatkozó 
kel anagatartiisfarmkt, jelezve azokat a 
törekиéseket, amely+elket szövege hirdet, 
Siigyelmüar,kb.e pmózáank szokatlanabb tterü- 
leteшt, a hétiköznaрok  szinte énintetlen 
Zлontakozásiai`it ај 'ánlva. G'von „szii,rllce" szí- 
nénelк  éntedmezése így teszi 11ehet ővé sz 
eflm Letd következtetéseket, s így forclitja 
meg az ítélletne ikész á1 й ásfaglalás elgje- 
Lét ás. 

2 . 

A nyers világ látványa 

„A birkák ott álltak az udvar egyik 
sarkában az akolban, tizenegyen voltak, 
és kukoricaszárat rágcsáltak. Szlžmák és 
két segédje egy nagy betonasztal el őtt 
torgolódott az udvar közepén, piszkos,  

fehér köpeny volt mindegyiken, minden-
féle alakú késeket raktak 5 X 3 méter 
nagyságú betonasztalra. Az asztal mellett 
egy futballkapura hasonlító szerkezet volt 
teletüzdelve nagy vaskampókkal. A három 
hentes fázósan dörzsölte a kezeit, és 
csörögtek a késekkel. 

Szlžmákröl, ha nincs rajta a piszkos, 
fehér köpeny, senki sem mondaná meg, 
hogy hentes. Alacsony, sovány ember, 
nagy vörös orral; olyan, mint egy bor-
keresked ő. Sohasem láttam még borke-
reskedőt, de valahogy ilyennek képzelen гΡ 
eb őket. A két segédje már sokkal in-
kább hentes kinézés ű. Jóval fiatalabbak 
Szlžmáknál, jóval magasabbak is, széles, 
vörös kezeik vannak, és az arcuk is szé-
les és vörös, olyanok, mintha ikrek vol-
nának. Még a mozdulataik is azonosak. 
Szépen, vigyázva egymás mellé rakták a 
késeket, összedörzsölték a kezüket, me-
gint a késeket igazgatták, nagyon óvato-
san, de a kések még így is megcsörrentek 
a betonasztalon. 

Aztán elindultak az akol felé, a birkák 
egy pillanatгta felemellték a fejüket, azu-
tán megint egykedv űen rágcsálták a ku-
koricaszárakat. Szlimák két segédje kinyi-
totta az akol ajtaját, megragadták az e-
gyik birka szőrét és kivonszolták a többi 
közül. Egyikük becsukta az ajtót, a má-
sik addig tartotta a birkát. Aztán két ol-
dalt megragadták a nyakán a gyapjút, és 
az udvar közepe felé vezették. A birka 
egy pillanatig csodálkozva megvetette a 
lábait, de azután engedelmesen ment kö-
zöttük, még mindig valami száraz kuko-
ricalevelet rágott. Szlimák a betonasz-
talnál állt, és egy hosszú, vékony pengé-
jű  kést tartott a kezében. Esküszöm, min-
denki borkeresked őnek nézte volna, ha 
nincs rajta a piszkos, fehér köpeny, és 
ha nincs a hosszú kés a kezében. A két 
segédje megragadta a birka lábait, az 
egyik a két első  lábát, a másik a két 
hátsó lábát, és nagyot rántottak rajta. A 
birka oldalra dő lt, de meg sem nyikkant. 
csak az orrából tört elő  valami könny ű, 
fehér pára. Levegőbe emelték, feltették an 
asztalra, a feje nagyot koppant a betonon, 
Szlimák pedig a füle mögé szúrt a hosszíгΡ 
késsel. A birka meg sem nyikkant, csak 
a füle mögül, ahonnan most vér csurgott, 
és iaz 'orrából jött a $könnyű  fehér pára. 
Szlimák segédjei egy ideig még szorítot-
ták a birka lábait, aztán az asztal ,másik 
végére tolták és mentek a következő  bir-
káért. Az  is  engedelmesen jött az asz-
talhoz, és Szlimák a füle mögé szúrta a 
kést. Az ikrek a harmadik birkát is az 
asztalhoz vezették, és Szlimák annak is 
a füle mögé szúrta a kést. Akkor a le-
szúrt bžrkákat felakasztották a futball-
kapura, felhasították a bőrt a lábaikon 
és nyúzni kezdték őket. Nyolc birka ma-
radt az akolban, azok egykedv űen rágták 
a száraz kukoricaleveleket ..." 

(I. rész, 6. fejezet) 

Látszól,ag naturalista leírasa ez a rész-
let a birkavá,gásnak, azonban az info іцsá-
ciós-próza (mint minden prózai közlés-
forma is végeredményben) sem mond le 
a kontextusnak hatást kiválitó ledhet ő -
ségéről, azon kívül,. hogy a mondatok köz-
lő  jellege, a közlést átható szemvtelemség, 
a látvány kiegyensúlyozott, rebbenPstelen 
feltárulkozása sajátos, a naturalizmus ro-
mantikájától eltér ő  képpé változtatja a 
leírást. Ha a leírásban tanult is Gion at-
tól a részletező  kedvtől, amely a modern 
próza táa'gyias vonліlatát athatja, közel-
rő•1 sewn •öиeti a végső  hatáтokгg, mint-
hogy egy pillanatig sem engedi öncélúvá 
válni, s így Leírásai nem is függetlenít-
hetik magukat a kontextustól, a mbtívu-
mokból kialakuló rendszert ől. Igaz, ki-
szakítható rés önmagában is szemlélhet ő  
az ilyen részlet, funkciója azonban még 
sem öлmagában van, hanem abban, hogy 
cзΡarnóponttá válva a hétköznapoknak, a г  
önnvagukb'an közömbös elemeknek olyan 
csomósodási sűrűsödési területét képezi,  

amelynek jelentdstartakna tulajdoinképpen 
az infornxácriónak, minit próza-alkot đ  tö-
rekvésnek is egy magasabb, s őt: költőib•b 
formáját rievelálhatja. 

Az ilyen Leírások a kontextus egy-egy 
körének metszéspontjában jönnek létre, 
s hogy mennyire elasztikusak, s hogy mi-
lyen ellentétes természetű  jeleinségekkel 
kapcsolódhatnak, éppen a fentebb idé -
zett részlet is bizonyítja. A birkavágás 
motívuma, előlegezéseként a leírásnak, a 
Török Ádámnál tett első  látogatásról szó-
ló mondatokban csendül meg — Török 
Ádám ernber-lá ósának, „fнLozófi бјбnak" 
képes kifejezéseként. Török Adám gy űlöli 
a birkákat, mert nem küzdenek az éle-
tűkért: 

,,... — Egy hang nélkül hagyják ma-
gukat leszúrni — mondta Török Adám 
-- Meg sem nyikkannak, amikor elfolyik 
a vérük. Minden más állat küzd az éle-
téért, vagy legalábbis teli torokböl or-
dít. A kecske például úgy ordít, hogy 
megszakad az ember szíve, ha hallja. A 
birka azonban meg sem nyikkan..." 

Majd: 

„... — Láttam én már embereket is vá-
góhídon — mondta. — Volt, aki énekelt, 
volt, aki sírt, volt, aki kapálódzott, azo-
kai mind becsüUtem. De voltak olyanok, a-
kink csak dlt гΡik és •hallgattak, mint a bir-
kák. Ezeket gyűlöltem, pedig tudtam, hogy 
a következő  percben meg fognak hal-
ni..." 

Viszont a szerelmi jelenetben, tehát egy 
egészen más természetű  közegben, rezeg 
tovább a kép, amely az edöbb idézett re-
gényrészben s űrűsödött látvánnyá. A bir-
kavagási epizódnak fináléjában ugyanis 
a bárányok haláláról szóló rövid tmaktá 
tus is helyet kapott. Ebb a olvassuk: 

— Még rondább látvány, amikor a 
bárányokat ölik meg — mondta Török 
Ádám. — Az szomorú látvány is. 
-- A bárányok sem védekeznek? —

kérdeztem. 
— Nem védekeznek — mondta Török 

Adám. 
— Ronda látvány lehet — mondtam. 
— Nagyon szomorú látvány — mondta 

Török Adám. — Különösen, amikor a 
fehér szőrű  bárányokat ölik meg..." 

Ennek a képnek a sejtelme dereng fel 
a Mária-epizódban, szerelmi vallornásként, 
egyben pedig annak példázataként, ho-
gyan válik a borzalom a maga ellentété-
vé, a kegyetlenség gyöngéds'éggé, s ugyan-
akkor ez a gyöngédség hbgyan idézл  meg 
ismét ,a kegyetlensdg felhangjain: 

,,... — Szeressél engem — mondta 
többször is. En meg ilyenkor mindig azt 
mondtam: 

— Nagyon szeretlek. 
Simogattam a haját, és később azt 

mondtam neki: 
— Olyan vagy, mint egy kisbárány. 

Mint egy kis, fehér sz őrű  bárány. 
— Szereted a fehér szőrű  bárányokat? 

— kérdezte Mária. 
— Nem. — mondtam. — Nem szeretem, 

csak sajnálom őket. De téged szeretlek. 
Szorosan egymáshoz bújtunk és sokáig 

hallgattunk, már azt hittem, hogy Mária 
talán elaludt, de egyszer csak azt kércléz-
te tőlem: 
— Meg tudnál ölni egy fehér szőrű  

bárányt? 
— Nem — mondtam. — Nem tudnám 

megölni, mert sajnálom. 
— Meg tudnád ölni azt, akit szeretsz? 

— kérdezte Mária..." 
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A motívuszіlokneik ez a pwlszáaiója az, 
archely a Gion regény sab кátasan íuj, s iro-
dalnminikban sгјоisаtiаІТі  költő i~égát is Zétгe 
hozza, anélküd azonban, hogy egyszer is 
ki kellene 1éји  link a tárgyiasság és a 
táіgyi1agosság szférájából, s ák kellene 
költöznünk a vágyottnak vagy a gondolt-
nak a teriileteme. A kAnlгétumok nerce 
változtatják mag minőségület, mégha sze-
zapiik ellentétes előjebeket kap is — egé-
szrem abban a szellemben, ahogy egy kéz 
is lehat simogató, 'de gyilkos ekést tartó 
is, a s іtuációtól függően. Tehát nem me-
tamlorfózisakrál ke Шl beszéđnünk, miég ak-
kor sem, amikor látszólag kép-e Іtolódás-
rál van szó. Az azonosság sem az azonos-
ság szi.ntpén realizalódik tehát a megfele- 
lések eUenéгe seren, hanem új kvalitáso-
kat tud mutatni — annak bizomysága-
ként, hagy Gion életanyaga, felszíni me-
revsége e1ј]Oаére, mennyire rugalmias és 
mennyire nyitott, szabad „vegyértékkel 
bíró". Ezért kell „natumalizmazsát" is fel-
tételesen émtelmezmi. Vallójában a költ ő-
inek csak szaikatlanabb megvalósulásáról, 
nerce pedig szigorú tagadásáról van szó. 
1VLint ahogy az an Лú-paézіѕ  sem az, aszó 
legszorosabb émtelrcnében. Csupán a ha-
gybunányos szóhasét és fielfagás kém-
csövében látszik olyannak, arra figyelmez_ 
tetve így, hogy egészen jogosan- kereshe-
tünk határazatt KÖLT đI emtékeket is eb-
ben a regényben, azzal a feltet е{ [леl ter-
mészetesen, hegy nem a regény-šzövegt ől 
várjuk el, hogy azt a költőit prezentálja, 
hanem effekt&isától, nem az írótól, hanemn 
az alvasától. 
3. 

Kutatások az érzelmek területén — 
avagy 
a párbeszédek természetrajzáról 

„... — Ne sírjál —mondtam. — Gye-
rünk ki, sétálunk egyet és beszélgetünk 

A felöltője az előszobában lógott a fo-
gason, a válléra terítettem és kivezettem 
aa utoárra. Ott az 1atc& г  bújt a felöltőjébe, 
begombolta, kétoldalt végigsimította, é: 
belém karolt. A vásá'гtéгre mentünk ki 
itt most nem volt senki, csak mi ketten 
mentünk a nagy füves téren szorosan 
egymás mellett. Mária magához szorítot-
ta a karomat és sírt. 

— Ne sírjál — mondtam neki. — Most 
már ne sírjál. 
— Szeretsz? — kérdezte. 
— Szeretlek — mondtam. 
— Szeressél engem — mondta. 
-- Szerвtlelk — mondtam. — Ne sírjá і  
— Hiányoztam neked? — ké тdezte. 
— Hiányoztál — mondtam. 
- Te nagyon hiányoztál nekem —

mondta. 
— Ne sírjál — mondtam. — Ha nem 

sírsz, akkor mesélek neked arról, akit 
szeretek. 

— Az jó lesz — mondta Mária. — Na-
gyon jó lesz. Mesélj nekem arról, akit 
szeretsz. 

— гgérd meg, hogy nem fogsz sírni —
mondtam. 

— Már nem is sírok — mondta Mária 
és mosolygott. Ezt a játékot ő  találta ki 
régen, és most nagyon örült, hogy ismét 
mesélni fogok neki arról, akit szeretek. 
Tényleg nem sírt tovább. 

— Rendben van — mondtam. — Mit 
meséljek róla? 

— Mindent — mondta Mária. 
— Кéгdezz — mondtam. 
— Hogy hívják azt, akit szeretsz? --

kérdezte Mária. 
— Máriának hívják — mondtam. 
—Szép név — mondta Mária. — Ne-

ked is tetszik? 
— Nagyon tetszik -- mondtam. — Na-

gyon szép név. 
— Les ő  is szép? —kérdezte Mária. 
— Kicsoda? — kérdeztem. 
- Mária 	mondta, 	. 
— Nagyon szép lány — mondtam. —

Nekem ő  a legszebb, mert szeretem. 
— Es ha nem szeretnéd? — kérdezte. 

Akkor is ő  volna a legszebb —
mondtam.  

— Hogy néz ki? —kérdezte Mária. 
— Hosszú, barna haja van — mondtam 

nagy, zöld szemei, szép arca, a b őre 
fehér és nagyon sima, és az alakja is 
szép. 

— Régóta szereted? — kérdezte Mária. 
— Már több mint egy éve — mondtam. 
— Mindiig fogod szeretni? — kérdezte. 
— Mindig — mondtam. 
— Lefeküdt már veled? — kérdezte 

Mária. 
— Ne beszélj így róla — mondtam. —  

ЅzегеttйК  egymást. 
— Nem ábrándultál ki belőle, amiért 

lefeküdt veled? —kérdezte Mária. 
— Megtiltom, hogy így beszélj róla. —

Mi szeretjük egymást és mindig fogjuk 
szeretni egymást ... " 

(I, rész, 5. fejezet) 

1Vlár і a a szemegem és a gyöngédség mo-
tívдmáalak hordozója a regényben, a 
szépség és kiszolgáltatottság öltött ben-
ne testet, a nyers és önző  céljait kerge-
tő  világban az érzelemi esztelenségének 
a hordozója, aki nem bírja el az élet ter-
hét, pedig még tulajdonképpen nem is 
találkozott .vele, s rcnaris idegösszeroppa-
nással viszik kórházba. Tiszavirág élet ű  
sors az övé a regényben: csak addig vao 
a világban, amíg a regény ideje tart, hi-
szen az utolsó fejezetekben már arró'1 ér-
tesülünk, hagy ismét kórházba került. 
Pár szerelmi jelenet d б  alógusaiban ta-
lállozunk mindössze vele, de mindem epi-
zódja (ismétcíеak a magra látszólagos azo-
вosságábkan) kulcsfon tassággal bír, hiszen 
a főhősnek vele való találkozásain mér-
hetjiik le valójában, hagy az erkölosi kér- 
désekbem meddig is jutott el: az eQs ő  in-
l.álkozás még a győngédség molljait zen-
gi, a másodikban már a karгumlpálódó 
hős durvább felhangjai sértenek: az em-
beri tisztaság veszni indult képzeteinek 
sikolyait halljuk, amelyek egészem fel-
erősödnek a második részben, amelyben 
a romolás kezd leLtеljesedni. Ezt jelzik a 
lány kényszerlépzehed, amdiyek végül L' 
ismét kórházba juttatják: 

„... — Az emberek teljesen meg őrültek 
— mondta Mária. — Mindenütt úgy bá-
mulnak rám, mintha százlábú lennék. A 
férfiak pedig folyton belémkötnek és 
disznólkodnak. 

Az apámra néztem, ő  félrehúzta a szá-
ját, és tanácstalanul megvonta a vállát. 
Az anyám felállt az asztal mell ől, és úgy 
tett, mintha a mosogatáshoz készül ődne 
Szörnyen dühös lettem, de igyekeztem 
türtőztetni magam. Nem akartam cirkuszt 
csinálni itt az apámék előtt. 

— Ne sírj — mondtam Máriának. —
Öltözz fel, sétálunk egyet a vásártéren. 

Engedelmesen feldl,t rés már ment is 
a kabátkáért. Aztán kisétáltunk a vásár-
térre. Mária aprókat lépkedett az ázott .  
barna füvön, cipőjének sarka a megpu-
hult fűszálak közé fúródott; a kis, négy-
szögletes lyukakból víz szivárgott; az e-
gész füves tér olyan volt, mint egy nagy 
bűzös mocsár..." 

Gion tárgyillagosság?na törekv ő  száііdé-
kainak diadalai ugyanakkor a Mária-epe. 
zódok, minthogy ezekben is meg tudott 
maradni a tárgyilágos közlésnek, a tény-
megállapításakлak azon a fokán, amely 
alkotásának legáltalánosabb jellegzebessé-
gei közé tartozik, s az érzelmekr ől — de 
az érzelmek devalváládásáról is — .úgy 
tudott beszélni, hogy nem lépte túl a 
láthatónak és hallhatónak körét: gesztu-
sokat írt le és kiejtett mondatokat, mint-
egy közvetítette az emberi lélek á đDapo-
tában észlelhető  változásblat, anélkül, 
hogy az „érezte", a „gondolta" mozzama-
taához nyúlt volna. Neon véletlen tehát 
az sem, hagy éppen a Mária-jelenetek ké-
szültek szinte сšаknem teljes egészeikben 
dialógus-technikával, s éppen ezek mu- 
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tratják a lehető  leg ztábban Gdon „be-
széltető  módszerének" látszólagos puri-
tánsága; nyers egyszerűsége mögött meg-
búvó spontán költőiséget . is, a baлális 
mondatok a maguk hétköznapiságában 
tartalmasakká válnak, s hirdetik, hagy 
tulajdonképpen egészen bonyolult és tra-
gikus viszany'okról van szó, A lány szem- 
pontjából a monoanándás meggyőzte-vá-
gyat, a fiití usind kényszeredettebb fedele-
tetiben pedig a terhessé és idegesít őv' 
vált viszony felszámolásának az óhaját, 
a tisztaságnak és a szeretetnek a teahét 
— az .ismétlés-variációk elmozdulásának 
segdtségéved. 

Hemingway-t$1 tanult dialógusok kap-
ják meg jellegzetes szeaеpüket: bennük 
tüntet talán a legegyértelan űbben az a 
„direkt módszer", amely lion regényé-
nek a sajátja, éppen abban a szenzuális 
formájában, amelyet oly jellemz őnek 
mondtunk, hiszen Gion nem a valóságról 
beszél és mesél, hanem el őállítja és meg-
szólalhatja. Nem a hősökről beszél, ha-
nem hősed beszélnek, Ehhez az elvhez 
viszont következetesen nagasakodtik, vail-
jariak bár hősed szea еч Ρlmet vagy pol ti-
záljanak, essék szó er őszakról vagy gyön-
gédségről, közömbös dolgakról vagy szel-
lemesen tálalt pa~b1émákról. Közben nem 
megy egy lépéssel sem tovább ezekben a 
dialógusokban, mint amennyire h ősednek 
twdat-állapota, n еlyzеt-felis¢nerő  készsé-
ge, asszociatív képessége feltételezi és 
megengedi. Nem is akar hősednél többet 
tudni és messzebb látni, mint aki nem 
fél akár a primitív egyszerűségtől sem, 
ha hősei ilyenek. Még főhősével kapcso-
latban fel-felbukkan a „gonda;tam" for-
dtula±a, a többiek esetében viszont már 
neon. 1 gy is mondhatnánk, hogy statikus 
kamerával és mikrofonnal dolgozó író 
ebben a regényben Gion Nándor: néz ő-
és „halló"--pontja konstans, s ezt itiikrö-
iik dialógusai is, hétköznapiságuknak 
azzal a teljével, a szürkének azzal az 
uralmával, aanely'nek elhatalmasodását 
regényében ábrázalta. 
4. 

Az ismétiésekrе l — avagy 
a szájharmonikázó fiú 
lírai melankóliája. 

„... Háttal ültem a városnak, ittam с  
rumot és a feketekávét, láttam a fiút a 
folyó másik partján, ahogy előbújik a ~ 

egyik kabinból, lemegy a folyóhoz, meg-
mosdik: a kezét jól megmosta, sokáig dör-
zsölte, aztán csak a szemeit simította vé-
gig vizes kezeivel, visszament a kabinba, 
néhány perc múlva pedig elindult a híd 
felé, egészen biztosan az önkiszolgálóba 
ment, hogy megvásárolja a napi kenyér-
és szalonna adagját..." 

Török Adám nem szólt semmit. A 
fiút nézte, aki a folyó túlsó partján már 
a kabinokhoz ért. 

— Remélem, szájharmonikázni fog  ma  
reggel — mondta. 

— Előbb eszik — mondtam. — Azutá' гΡ 
fog esetleg szájharmonikázni. 

— Az sem rossz — mondta Török Adám 
— Ha valaki szájharmonikázik. Különö-
sen itt, a folyó mellett. Itt messzire hal-
latszanak a hangok..." 

Török Adám mosolygott, fölemelte 
a poharát, és akart valamit mondani, de 
akkor a fiú, aki a folyó másik partján a 
régi kabinokban lakik, szájharmonikázni 
kezdett. Valami unalmas, egyhangú nép-
dalt játszott, ezerszer hallottam már a 
rádióban, és Török Adám is ezerszer hal-
hatta már, de most mind a ketten úgy 
figyeltünk, mintha még sohasem hallottuk 
vоlw . Pedig a ўій  mindennap eljátsszo•tta 
töbször is. Tavaly, amikor itt voltak az 
idénymunkások, azok is sokszor énekelték 

— Mondom, hogy ez sem rossz — mond-
ta Török Adám. — Ha valaki szájhar-
monikázik a folyó mellett ..." 

A folyó felő l:  hideg szél fújt, fá-
zósan dörzsöltem kezeimet, és akkor úgy, 
tetszett, mintha szájharmonikázást hal-
lanék. Az egyik asztalra támaszkodtam 
úgy figyeleltem a folyó felé, fölöttem a 
szél zörgette a vékony nádfedelet, de 
időnként tisztán lehetett hallani, hogy 
a fiú, aki a régi strand kabinjaiban lakik;  
szájharmonikázik a folyó túlsó partján 
Nem tudom, meddig figyelhettem így, el ő -
rehajolva, Kovalik a hátam mögött álll. 
egy ideig nem szólt semmit, várta talán, 
hogy megforduljak.. , 

— Mária nagyon szeret téged —
mondta Kovalik. 

— Neked van már feleséged? — kér-
deztem. 

— Persze hogy van — mondta Kovalik 
— Te is tudod, hogy van. feleségem. 
— Szeret téged? — kérdeztem. 
— Persze hogy szeret — mondta Ko-

valik. — Hiszen a feleségem. 
— Mondta már neked, hogy meg tudna 

ölni? — kérdeztem. 
Kovalik nem szólt semmit. Most ő  tá-

maszkodott az egyik asztalra és úgy tett 
mintha a szájharmonikázást hattgatná, 
pedig a fiú ott a folyó másik oldalán már 
abbahagyta a szájharmonikázást, és csak 
a vékony nádfedél zörgött a fejünk fe-
lett..." 

,,... Ekkor a fiú szájharmonikázni kez-
dett a folyó túlsó partján. Csodálkozva 
néztünk a régi strand felé és a Kovács 
Pali azt mondta: 

— Mi baja van ennek a fiúnak? Aze-
lőtt nem szokott ilyen későn szájharmo-
nikázni. 

Török Adám szereti hallgatni —
mondtam. — Lehet, hogy ő  kérte meg a 
fiút, hogy szájharmonikázzon... 

... — Szépen szájharmonikázik a fiú 
— mondta a Fehér Ló. 

— Az sem rossz — mondtam. — Ha az 
ember szépen szájharmonikázik. 

— Az sem rossz — mondta a Kovács 
Pali. 

— Különösen itt a folyó mellett —
mondtam. — Itt messzire hallatszanak a 
hangok. 

Egymás mellett álltunk Joáb II. udva-
rában, Búr, a Kovács Pali, a Fehér Ló 
meg én, és hallgattuk a szájhormoniká-
zást. Néztünk a régi strand felé, ahol 
már sűrű  nád nőtt a víz fölé, és mos t  
eltakarta előlünk a szájharmonikázó fiút 
és Török Ádámot ..." 

A Testvérem, Joab az dsmétiések, a fel-
felbwkkanÓ matívumok regénye. Az is-
métlése+ké, amelyek Gion írói megoldásá-
nak egyszerűségét, redukált voltát éppen-
úgy jelzik, mint az ebből kibontható gaz-
dagságtot, teпtődöttséget, amely az azo-
nosság különbözőségéből nő  ki, ismétel-
ten a kontextus oly nagy szerepét bizo-
nyítva. Állandó elemekkel dolgozik, visz-
ѕzа-vіеѕzailёеё  motívumok bvjócskáјiá бl 
szövöddk regénye, mint ahogy ezt a fo-
lyón túli, szájharmanikázó fiú motívuma 
is bizonyítja, hiszen idézeteinket a re-
gény különböző  helyeiről vetitük, bizb-
nyíitandóegyben az is, hogyan terebé-
lyesednek, gazdagodnak, b ővülnek ezek 
a motívumok — keresztezve más motívu-
mok vonalát. A szájharmonikázó fiú alak-
ja először a maga magánasságában, ár-
vaságában bukkan fel: ott él a kisvárosi 
étet peremén önnön törvényei szerint 
függatlenül a „társadalomtól", muzsiké• 
jónak egyhangú dallamával avatkozva a ~ 

életbe, a független tisztaság és ártatlanság 
bimonyságaiеént. Aortán Mára motívaianá-
val fonódik össze, majd Török Ádám  diet-
strsdhoz kapcsolódik, hogy a végén a re 
gény közvetlenebb és aktív szerepl ői hall-
gassák a hozzájuk szüremkedő  dalt —
annak a tisztaságnak az üzenéteként, a• 
melytől ők már messze estek, s csak így 
távodü dlaildamlle nit találkoznak m,ég vele. 
Mert Gion regény-motívumai k őzіlról 
sem a véletlen szeszélye éaitelmében talál- 
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koznak és fonódnak össze: művészi szán-
dék irányítja bújócskájukat, s nem vé-
letlen, hogy az ártatlanság és tisztaság e 
lírai szólama az ugyancsak ennek az er-
kölcsi magatartás képvisel őinek motívu-
maival találkozik, mint ahogy más motí-
vumok a „gonosz" princípiumának adnak 
találkát. 

A motívum- ismétlődése'knél is a közöm-
bös élet-anyag sűrűsödését és minőségi 
változását, jellegzetes metamorfózisát ft-
gyelhetjük meg — függetlenül magának 
a motívumnak a „tercjedelmétđl". A mdk-
roгészletek éppemúgy eat tanúsítјйk, mint 
a rёczlet-tömbök, eгős nyom tk kat adva 
a változataram látszata mögött lejátszódb 
válrtozásaknak, hang-váltásoknak, azok-
nak a hajszálfinom eltalódásaknak, amc-
lyek a minőségileg úi szituációkat hoz-
zák létre, anélkül, hagy a sz2tuá апбk épí-
tőanyagát is ki kellett volna az írómat 
cseréЖхііe. Kék egyforma epdzódbt tehát 
nini Wáluиk a regényben, minthogy a 
motívum-kan5bellációk szüntelenül má-
sok, s ezek támasztják a statikusnak azt 
a dшamnikápáit, amely végeredményben az 
álllókélpeket morogó Іебреkisё  vadja váІtoz-
tatni, a nem történéseknek pedig a sz űm-
telen törtémks illúzióját adja. A konstans 
elemek sajátos és jellegzetes d шalerlctiká ј& 
ról, az egyszerűség deléről van Giommá] 
szó, amelyet a szájhaлnomdkázó fiú, a 
Mária- és Török Adám-anotívum mellett 
az Opattal folytatott kegyetlen játék epi-
zódjai hirdetnek a legegyértelm űbben és 
a legteljesebben is. Ezért kell mdmdumba-
lan a váltbzáe mozzanratára gondodmmik 
a regényt olvasva — egy lefelé mutató 
iráвyjelzőt követve, hiszen azok, akik ki-
vomulФΡak a regény társadalmi élekéb ől 
hagy mеgőrи.zzék emberi tisztaságulĐat. 
azakгól, végül is csak „szó esik", de fizi-
kai létükkel kikeriinek a figyelem kö 
réből, s líraként kísértenek, minit a fiú 
mint  Mária, mint Török Adám. A töb-
bdeket viszont a hínár hízza, s annak a 
„nagy, bűzös mocsárnak" a jelképe, are-
lyék_ a Máriával tett utolsó sétán lát meg 
a hős. 

5. 

Török Ádám, a rabló — avagy 
az epizód ereje. 

„... Ezt azért mondta neki, mert tud-
ta, hogy ezzel vérig sérti Török Adámot, 
mert a nagybátyjára emlékeztetž, akit 
szintén Török Adómnak hívtak és rab-
lógyžlkos volt, de ezt a Török Adámot mž 
sohasem ismertük, csak mindenféle törté-
neteket hallottunk róla. Az apám is me-
sélte, hogy az egész környéken rettegtek 
tő le, erős és vakmer ő  ember volt, rabolt, 
ső t azt mondják, gyilkolt is, és sokat ült 
börtönben. Utoljára Joáb I.-nek az apját 
fosztotta ki, amikor bejöttek a magya-
rok. Joáb I.-nek már az apja is elég gaz-
dag ember volt és állítólag közvetlenül 
a háború előtt éppen ő  juttatta börtönbe 
Török Adámot, a rablógyilkost. Aztán. 
amikor bejöttek a magyarok, a Török 
Adóm kikerült a börtönből, szerzett vala-
honnan egy lovat, és kilovagolt Joáb L 
apjának a tanyájára, megállt az udva-
ron, le sem szállt a lóról, csak bekiabált 
az ajtón: 
— Iván, gyere ki egy pillanatra! 
Milacski Iván, Joáb L-nek az apja pe-

dig nagyon megijedt, és nagyon sz£vélye-
sen megpróbálta behívni a házba Tö-
rök Adámot, de az csak ült a lovon, 
és azt mondta: 

— Gyere ki! 
Akkor kijött a házból Joáb I.-nek az 

apja, és megállt az -ajtó előtt, remegtek a 
lábai, a munkások pedig, akik ott dolgoz-
tak a tanyán, szótlanul figyelték, ahogy 
azok ketten nézik egymást. A rablógyil-
kos Török Adám fehér arccal ült a lovon 
és nagyon öregnek látszott, jóval öregebb-
nek, mint Joáb . I.-nek az apja, holott 
körülbelül egyidősek voltak, cs¢khogzj 
Joáb I.-nek az apja sohasem ült bör*ön-
ben, de akkor neki is fehér volt az arca 
és remegtek a lábai. Abban az időben jó- 

néhány szerbet kinyiffantottak a város-
ban, és Milacski Iván is szörnyen meg 
volt ijedve. De Török Adám nem nyit-
fantotta ki Milacski Ivánt, állítólag sem-
miféle fegyver nem volt nála, csak ült 
Lovon és hallgatott. Aztán Joáb I.-nek az 
apja megkérdezte: 

— Mennyivel tartozom? 
— Három évvel — mondta a rablógyžl-

kos Török Adám. 
— Tízezer peng őm van — mondta Joáb 

I.-nek az apja. 
Török Adám nem szólt semmit, csak 

ült a lovon, és nézte Joáb I.-nek az 
apját. Joáb I.-nek az apja pedig előhu-
zott egy rakás pénzt a zsebéb đl és oda-
vitte Török Adómhoz. Az sokáig nézte a 
pénzt, meg Joáb I.-nek az apját, ahogy 
remegő  kezekkel nyújtja felé a tízezer 
pengőt, aztán végignézett a bámészkodó 
munkásokon is, és végül elvette a pénzt 
a zsebébe gyűrte, és kilovagolt a tanyá-
ról. Néhány héttel később egy kocsmai 
verekedésben valaki hátulról leszúrta a 
rablógyžlkos Török Adámot. Azt mond-
ják, valamelyik Rajda volt. A Rajfia test-
vérek abban az időben Joáb I. apjának 
a tanyáján dolgoztak és ők is mind a 
hárman ott bámészkodtak az udvaron, 
amikor Török Adám kirabolta Joáb I.-nek 
az apját..." 

(I. rész, 2. fejezet) 

Gian eplzódjad sohasem aibsatr iaktak, 
mink ahogy a regény valósága seren az, 
hanem mindig a lehető  legkiomkrétabban 
és tárgymarságukban adottak. Annikor az 
író direkt közeLedlk anyagához és a köz-
vetlenségen imszisztálva Кészíti jelenesteit 
nemcsak tárgyi mdvaltában ragadja meg 
kon гбt anyagát, hanem szeiиe¢nében és 
„látványében" is, miként ezt a Török 
Adám-epizód is l zonyítja, mely a re-
gény egyik legptasztdkusabb és legeleve-
nebb részlerte. Eszközeinek egyszer űsége, 
az a pár, mazdulaitlamságot fentő  vonás, 
a gesztusok redukált jellege érvényesül 
az ilyen leíró jelenednél is, s ami oly ne-
hezen és oly rddkбn sikerillt anékdokázó 
vagy líraian elomló prózánknak, világunk 
valóságának epikus megragadass, az eb-
ben a G]om-regényben teljesedni indult. 
„Valóság-szaga" van az ilyen jelenetek-
nek, s többek közöФt azt is bdzonyítják. 
hogy mennyire imaginatív ereje van a 
valóságnak, ha a redukció és stilisztikája, 
az fin оmtбcdós mondatok nem az eset-
legességeket közvetítik. Gion nem elveszí-
tette a valóságot, hanem megszerezni lát-
juk, s járhatóivá -tett egy mívvészi utat, 
amelyet előtte prózánk ritkán használt 
fel, s bátortalanul mindeddig. Közelr ől 
sem jelenti te іnmészetesen ez azt, hagy 
kizárólagossá válhat ez a módszer és írói 
látásmód. Ternnékeny eredményeit azon-
ban már méltóam prezentálja többek kö-
zött éppen a fenti Török Adám-epizód, 
melyet joggal tarthatunk mai prózánk 
egyik legreprezentatív szemelvényének. 

6.  

Traktátus a hősökrđ l 
— a regény seregszámlája 

— Maga hallgasson, Joáb úr —
mondta a Kovács Pali. Maga itt kö-
n5nséges statiszta, aki csak arra való, 
hogy bölcs beszélgetésekre ingereljen ben-
nünket. A véleménye nem mérvadó. Nincs 
itt senki, akinek mérvadó lenne a vé-
leménye. Rácz egy lecsúszott egziszten-
cia, Gábriel egy közönséges számító mes-
terember, a Fehér Ló egy rothadt kapi-
talista, vagy esetleg cső lakó, vagy mit 
tudom én, hogy micsoda, Búrnak nincs 
véleménye, ő  csak pofozkodni szeret, 
Tom...  Tom, ő  még hisz a mesékben, és 
minden áron szép házakat akar építeni, 
tehát egyik sem jó. Egy pozitív hős kell 
most nekünk, aki véleményt mond. Van 
itt a teremben pozitív hős? 

— Nem tudom — mondta Joáb II. —
Nem nagyon ismerem ezeket. Sokan jár- 

nak mostanában hozzám, akiket azelő tt 
sohasem láttam. 

— A nagyteremben pincs pozitív hős? 
— kérdezte a Kovács Pali. 

— Török Adám jó lesz? — kérdezte 
Joáb II. 

— Török Adám? Nem - mondta a 
Kovács Pali. —Török Adám nem lesz io. 
Ő  túlságosan egyoldalúan pozitív hős, 
akinek el kell pusztulnia. Egy zokoldai й  
pozitív hős kell nekünk. 

— Kovalik Pista jó lesz? — kérdezte 
Joáb II. 

— Kovalik itt van? — kérdezte cso-
dálkozva a Kovács Pali. 

— A nagyteremben ül — mondta Jo-
áb II. 

— Nagyszer ű  — mondta a Kovács Paii. 
— Öt kell idehívni. Kovalikot. 

Aztán sorolni kezdte Kovalik érdemeit: 
— Ő  helyrepofozott egy leégett aszta-

losüzemet, három éves kiviteli szerz ő-
dést kötött, igaz, hogy most három évig 
csak éjjeliszekrényeket fognak gyártЈ . ~£ 
az egész üzemben, de ezt legalább vásá-
rolják külföldön, ezenkívül a munkásokat 
teljesžtmény szerint fizeti, a tisztvise-
lők viszont csak nyolcvanszázalékos fi-
zetést kapnak, a hiányzó részt esetleg az 
évvég£ elszámoláskor kapják meg... szó-
val đ  egy nekünk való pozitív hős ..." 

(I. rész, 7. fejezet) 

Gion meglepően sok hőst szerepeltet 
regényében: egy kisvároska ember-ve-
getácdójának portré-sarozatát kínálja az 
éppen tíz íves regénye — kaleidoszkó-
pot kapunk, s szűntelenül a téresség be 
nyomásét énezzük olvasás közben, füb 
getlenül attól hogy a nyílás, melyen a 
regény-valóságra lesünk, meglehet ősen 
szűk és statikus. Idézetünk az aktív h ő-
sök legtöbbjét felsorakoztatja, s bepil-
lantást enged azokba a kérdésekbe is, 
amelyek látszólag a tárgyias szemlélet-
től távol esnek. Ugyanis a h ősök egy ré -
szemek jelleme van, egy másiknak pe-
dig „világnézete", els ősorrban ebben a 
regényben. S a kocsmai asztalt ezek a 
„világnezetes" hősök ülik körűt, azok, 
akiknek életköreimiek érynt ői mentén ha-
lad az író, s tőlük jobbra és balra he-
lyezkednek el a többiek, e seregszámlá-
ból kimaradtak. Egyfel ől az „egyoldalú-
an pozitív hősök", akiknek pusztulniok, 
vagy kivonulniok kell (a szájharmoni-
•ázó fiú, Mária és Török Adám), más-
felől ott vannak a tarsadalmilag aktí-
vak: Joáb I., Akilev, Kovalik, Sztantics 
a maguk sajátos életvitelével és defor-
mációival, meghatározattságukkal. 6k 
mind csak „helyezkednek", állást foglal-
nak, s a regénynek egyetlen hőse van. 
aki metamorfózis látványát kínálja: 
Tom, a főhős, aki „halad", s végül  el-- - 

jut  az embereknek abba a csöportjába, 
akik fel tudják társadalmi. helyzetük elő  
nyeit használni a maguk kis emberi ig-
zisztánciája számára. 

A regény „rendez őd elvét", eszmeiségé-
nek kérdésit érinthetjük a h ősökről idé-
zett traktátus kapcsán, mely tulajdon-
képpen bevezető  az élet-kérdéseknek egy 
egészen kiélezett felvetéséhez. Ha ugyanis 
a hősök „helyzetváltoztatásának" a tava-
lyi kiélezett nemzetközi helyzet, és an-
nak az emberek tudatára gyakorolt hat đ  -
sa az oka, mely az indító lökés szerepét 
kapta a regényben, a „veszteni valóról" 
szóló vita annak egyéni sorsokban reflek-
tálódó jellegét emeli ki. Ezt használja fel 
Gion arra, hagy egyfel ől regénye tárgyias 
világának keretet adjon, s e keretet cse-
lekménnyel töltse ki, másfelől pedig en-
nek a ;,próbának" a választóvize révén 
a hősöket társadalmi-tudatukban mérje és 
mutassa meg, amely alapjában véve sta-
tikus, minthogy Giont nem az érdekli, 
hogy milyen kёгűлгánІek között élve vál-
tak olyanná, amilyenekként a regényben 
látjuk őket, amint szembe találják ma-
gukat a „vészterci való" létkérdéssé emel-
kedő  voltával. Reakciójuk ugyanakkor 
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magatartás-farmájuk nnanófesztácóójaként 
válik láthatóvá a műben: a t&sadahти  ve-
getáció földsііnljén élők ctinizmusa és ni-
hilista é2 tszemiélete — Fehér Ló en-
nek a szélsőséges és „reálista" képvóselđ-
je; a „fent" levők zavara, kпútkeresése 
és „hátsókapú-elmélеhe" — Joáb I.-nek 
alkujában testet öltve; a „tiszták" félre-
és l vonuló 'gesztusai, amelyek Török 
Ádám idealista lázadásában mutatkoznak 
meg. 

Erdekességак  az író ёs az olvasó szem-
pontjából nem egyedi esetükben van, bár 
legtöbbje táт sa аЈmi7іag identifikálható ѕ  
objektivózálhaló is, s ezen a síkon ugyan-
csak jellegzetesen vólágunk „valóság-sza-
gát" hoгdazzák, nem különben pedig a 
tárgyinasnak ant az „ad tszem űségét" is. 
amely a valószíлűsítést is elbírja. Fi-
gyelmet az a тajtuk kívüli elv ébreszt, 
amely az író társadalom-ábrázolását át-
hatja — felfedve az elmúlt húsz eszten-
dđ  oly jellegzetes élet-nechaпizmusát, 
amely egyeseket felemelt, másokat meg-
buktatott — sz ndékaóktól szinte függet-
leniil. Ennek a látványa ösztönözte azután 
az írót, hagy eszmeileg egy újabb di-
menziót teremtsen, méghozzá az „eszme-
idő" vonatkozásában. Gondaljunk egyfel ől 
Opel és Tömök Adám, másfelől Joáb I. 
életsorsára, közottük pedig a kisebb-na-
gyobb megalakuvásokkal szüntelenül lé-
tezők gazdagabb csoportjára, amelybe a 
regény legtöbb hđse soтolható. 

Török Adám a kompromisszumokat 
gyűlölő  hđs, •aki a felszabadulás után 
„nagy ember volt még", „késđbb a park-
ban gyűjtögette a leveleket", Joáb L vi-
szont a kompromisszumok embere volt, 
aki „haladt" — forradalmi móliját apгó-
pén¢re váltva fel. Nem véletlen, hagy az 
övé a vészkijáratok biztosítása szüksé-
gességének elmélete: 

„... Sohasem fogja megérteni, hogy a 
mi korunkban, és különösen itt nálunk, 
ahol az ember sohasem tudja, hogy hol-
nap ki ül a nyakára, senki sem lehet 
egyistenhív ő. Több támasztékot kell ke-
resni, mert az ember nem tudhatja, hogy 
holnap melyik d ől össze alatta. Vészkijá-
ratokat kell teremteni, ha nem akarod, 
hogy egy szép napon egérfogóba kerülj 
Minél több vészkijáratot teremtesz, annál 
biztosabban érzed magad és annál sza-
badabban... A kiszolgáltatott ember 
kénytelen vészkijáratokat teremteni ma-
gának, ha remélni akar abban, hogy leg-
alább valamennyire szabadon fogja le-
élni en életét ..." 

Majd a maigánélet síkjára téve ezt a 
jellegzetes nyars-látást így elmélkedik Jo-
áb I.. 

Nem szeretnék ismét évekig búj-
kálni a hegyekben és a világközvélemény 
erkölcsi támogatását élvezni. Elvezze más 
az erkölcsi támogatást. Ha mást nem, né-
hány vészkijáratot igazán megérdem-
lek..." 

Erre szolgált a jól berendezett tanya, s 
a máгkák a nyugat-német bankban, ami-
lyet Fehér Ló segítségével akart báztbsí-
tani. 

Történelmő  fatalizпиzs és számítgató kis 
reálpolitika — ez csapód ők  in  Joáb I. 
filozófiájából és tetteinek a regényben 
látható soгozatából. 

S erre a kisszerű  neákpolibvkaá síkra to-
lódák át Joáb II. életsorsa is, aki végül 
is kocsmát nyit és gazdagodók, pedig egy-
kor konиnunista volt, ahogy erről Török 
Adóm emlékezete vall: 

Nagy 
meg én. 

— Meg Opat is — mondtam. 
— Meg Opat is — mondta Török Ádárn. 

— De f őleg Joáb II, meg én. Mi vol-
tunk csak igazán nagy emberek. Földet 
osztottunk és házakat. A német házak-
ból a Városháza udvarában hordtuk a 
szép bútorokat, sz őnyegeket meg a ké-
peket. A nép nevében. Ejjel-nappal dol-
goztunk a nép nevében. Rengeteget dol-
goztunk éjjel. Alig aludtunk valamit. Az-
tán egy éjszaka el kellett rohannom Joáb 
II.-höz. Es akkor láttam, hogy a sző -
nyegek és a képek ott állnak a szobá-
jában. Sok szép szőnyeg és• sek szép kép. 
Azt hiszem, akkor nagyon lármáztam, és 
többet nem gy űjtögettem semmit a Vá-
raaháza udvarában. A földюsztás is be-
fejeződött akkorra. Aztán a száraz leve-
leiket gyűjtötten a parkban. Elég sokáig. 
Csodálkozott is egykori cellatársam na-
gyon. Most viszont ingyen ehetem Joáb 
II.-nél napjában kétszer..." 

Nem véletlen, hogy éppen Jbáb II.-nek 
viszont az a filozófóája, hogy az emberek-
nek „van vesztenivalójuk", s ezért „nini 
is könnyen adják meg magukat" — egy-
szerre mutatva fit a nagyságnak és a 
gyengeségnek is ásmkиeit — a Joáb I. 
elméletével szembeni ellenpólust képvi-
selve. 

Az író erénye, hagy ezeket az eszméket 
és gondolatokat teljesen a hétköznapóság-
ból bontja ki, emberi életek alakulásából 
következőeknek ábrázolja, jelezve, hogy 
vain egy pont ugyanakkor, amelyen túl a ~ 

esetlegességek érvénye megszűnik. Tár-
sadalombíгálаtia így egy pillanatág sem 
öncélú, az ellentnLоndásossg megunta-
tasa pedig nem mesterkélt, hanem spon-
tán és természetes. A gondolatoknak és 
a sons-látásnak az „élet-szagáról" van 
tehát szó, amelyet különösen az Opat-
epózódok (a hőst a gyámoltalan esendőség 
szobraként fogva fel) ásmétl ődő  jellegcik-
kel kükön is hangsúlyozvak. 

Nem egynemű  és egy-tudatú társadal-
mat ábrázol tehát Olin Nándor, s ha 
van hibája, akkor a¢ az, hogy itt-ott en-
gedményeket tett az esetlegességeknek, 
a napi aktualitásoknak egy-egy részlet-
kérdésben. A mű  egésze viszont olyan 
alkotóó elv meglétéről tanuskadvk, amely 
tárnadalom-ismerettik pásđault emberis-
meretről vall, s azt hirdeti, hogy a szer-
ző , a hétköznapok kritikáján is túkmutat-
Va, vóká.gunk гб l epikusan érvényes képet 
tudott fesitend. 

7. 

Tom, aki a lejtőre lépett 

. És azon a napon, amikor a Fehér 
Ló megérkezett, úgy éreztem, tényleg van 
miről gondolkodnom. Nem a Fehér Ló-
ról. Mint nekem a Fehér Ló. Hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy nem örültem ne-
ki, a Fehér Ló nagyon rendes fiú, min-
dig jól szórakoztunk együtt, és sokat ne-
vettünk, de engem mosit más foglalkozta-
tott. Arról akartam gondolkodni, amit 
Joáb  I.  mondott. Hogy végleg engem bíz-
nak meg az építkezések ellen őrzésével. (Igy 
éreztem, hogy ez komoly dolog. Az em-
berek építenek, meg kell nézni, hogy ho-
gyan építenek. Vigyázni kell, hogy jól 
és szépen építsenek. Ez nagyon fontos. 
Es nem kell többé folyton az irodában 
penészednem, és az utcákon sem kell csak 
úgy céltalanul járkálnom. Sokat járhatok 
az építőhelyekre, mindenféle emberrel ta-
lálkozom és — ezt már észrevettem -
ezek a mindenféle emberek egy kicsit 
félnek t őlem. Valaki mindig rosszul épít 
valamit, és ezért fél t őlem, és az embe-
rek sok mindent tesznek és mondanak, 
hogyha meg vannak ijedve. Sokat lehet 
tanulni a megijedt emberektől..." 

(I. rész, 1. fejezet) 

F.zzel  a gondolat-sornak lép színe va-
lójában Tom, Crlon Nándor regényének 
fđhöse. Ekkor még 'a „tiszták": a Máriák,  

a Török Ádámok közé tartozónak tudja 
magát, s mikor búcsút veszünk t иle, már 
koxmumpálódott ember, aki egyik nap гól 
a másikra pár ni јiјliб  dónárt szemez. Ő  az 
egyetlen a regényben, aki ha nem is jel-
lemében (ez nem érdekli a szeazđt), ha-
nem emkölcѕében változik, a többiek vi-
szont csak statisztái ennek a negatív 
órányt kapott metamorfózisnak. Tom u-
gyanis a „jó tanuló" szorgalmával helyez-
kedik az építésügyi felügyelő  szemepébe, 
miután igen gyorsan megtanulna a tár-
sadalmó leckét — hátat fordítva a „szép 
álnwlmak" a kényelmes, anyagilag bizto-
sított élet kedvéért. Azokat a következ-
tetéseket ugyanis, amelyeket egy Török 
Adóan sorsából le tudott vonná (ennek 
életútja végeredményben a legtragikusabb 
és a 'legtisztább is a regényben!), axma 
ösztönözték, hogy fi qt kövesse hanem 
Joáb I. és Joáb II. útjára lépjen, s meg-
próbáljon kiegyezni lelkiismerete és a 
praktikus valóság között, amely az em-
beri életek „les világában" látszólag iga-
zaltnak tűnik. Fiért következ ők életé-
ben Máróa után Zsuzsanna, Török Adám 
helyett Joáb I., majd Sztantics, aki meg-
adja a kegyelemdöfést erkölcsi túsztasá-
gának 'korrumpáló ajánlatával. A statisz-
téіібt pedig baráti köre képezi: Búr, Fe-
hér Ló és Kovács Pall — azzal  a dezó mi-
zóóval, amely az utóbbi évek néhány ifjú 
nemzedékére oly jellemz ő, miként azt a 
modem jugoszláv irodalom is bizonyítja, 
prózánkban pedig Véget László „makrája". 

Tom tehát nem negatív h ős, de azzá 
válik társadalmi helyzete kényszeréb ől 
következően s a külső  és belső  körulm6-
nyek összjátékának hatása alatt. Egymás 
után kapja •a negatív iranyba taszító lö-
késeket, 'kezdve Fehér Lи  eimiimrrІusától, a 
tavaly augusztusi külpolitikai eseménye-
kđg. Ezek a hatások azonban Tom életг-
nek minden síkján megmutatkoznak: a 
szerelemben lépp'enúgy, mint a társadalmi 
sikerben, amelyet néhány mól iб  „felvaka-
rására" basznál fel, s így éppen annak a 
logikának kezd engedelmeskedni, amely 
a többiek viselkedését is megszabta. Kor-
rumpálód іk, s ebből a szempontból akár 
ennek a történeteként is felfoghatnánk 
Gion regényéh és a címnek (Testvérem, 
Joáb) a „jeleи tésél" is. Bátran lehetne 
fiion regényét éppen a fentiekb ől követ-
kezően irodalmunk „érzelmek nsikaláјб -
nak" tartani, egy fiatalember élettörté-
neteként érteчlmezni, akinek lelkéért jó és 
gonosz erők egyaránt megküzdenek, hogy 
végül is a gonosz iránt mutassa ki ro-
konszenvék, a világ szavára hallgatva, s 
egy kicsit a céltalanságba veszve is, az 
öreg mérleges elleni hecc mozzanatával: 

Aztán egyszerre csak abba+rтaradt 
a szájharmonikázás. Mi azonban még min-
dig a régi strand felé néztünk, nem moz-
dultunk, és nem szóltunk egymáshoz egy 
szót sem. Sokáig álltunk így csöndben, ott 
Joáb II.-nek az udvarában, tiszta és át-
látszó volt a levegő, NAGYON MESSZI-
RE EL LEHETETT VOLNA LÁTNI (a 
kiemelés az enyém, B. I.), ha nincsenek 
körülöttünk a házak meg a gyárépületek. 
meg a sűrű  nád a folyó túlsó partján. 

— Verjük meg az öreg mérlegest —
mondtam. 

Mind a hárman egyszerre fordultak fi-
lém, úgy néztek rám, mintha mély álom-
ból ébresztettem volna fel őket..." 

A szemek elöl veszett jósag és tisztaság, 
mely a hétköznapok mögött bújik meg, 
immár eléгhetetbenül, üzen még, de Tom 
már nem hahója ennek az üzenetnek. 
Tréfájának tragikus felhangjai pedig em-
beri tragédiájának jelzettei immár. Gaon 
tehát hétköznapi tragédiát írt meg, azzal 
a forró és angazsált szenvtelenséggel, 
amelynek segítségével az „életet" eszté-
tikummá tudta átváltoztatná — a teljesség 
benyomásával egyetemben. 

BORI Imre 

emberek voltunk. Joáb I. 
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Az irodalmi közvéleményben eg зј  un snak 
ellentmondó vélemények és értékelések ar-
ra késztették a Forum Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat Kiadói Tanácsát, hogy érdemében 
foglalkozzék lion Nándor: Testvérem, 
Joáb című  díjnyertes regénykéziratáva•l és 
határozzon annak kiadásáról. A Tanács, 
anélkül, hogy kétségbevonná a zsüri ille-
tékességét és esztétikai kritériumait, szük-
ségesnek tartja, hogy a regénykézirat egyes 
politikai-eszmei vonatkozásait közelebbr ő l 
megvizsgálja, különös tekintettel arra, 
hogy bizonyos kitételei nem kívánt követ-
kezményekkel járhatnak a szerz őre és a 
kiadóra nézve egyaránt. A kézirat közvet:-
lenüi reagál 1968 nyarának nemzetközi ese-
ményeire, de e közvetlen reivgálás poli-
tikai jelentősége, nagyobb időbeli távlat-
ból fölmérve, ma már más dimenziókat 
kap. 

Nem kétséges , hogy egy irodalmi ma"i 
esztétikai értéke nincsen egyenes arányban 
as  illető  mualkotás politikailag helyes vagy 
helytelen voltával, éppen ezért nem vitat-
ható el az írónak az a joga, hogy véle-
ményt formáljon az emberekr ől és a tár-
sadalomrál, amelynek maga is tagja, s még 
csak az sem vitatható, hogy joga van-e 
úgy ábrázolni a valóságot , amilyennek 
látja -- mindaddig, míg következtetései és 
általárnösításai nem kerülnek ellentétbe a 
közösség érdekeivel. Ha az író a mi vilá-
gunkban meglátja a morbid és hanyatló 
vonásokat; a visszahúzó erőket, az emberek

m  hitványságát és politikai deforálódását, 
és mindezt jelleinző  képbe tudja foglalni, 
akkor nem férhet kétséq a m űalkotás esz-
tétikai hitelességéhez. É . pillanatban nem 
is az a kérdés, igaz-e. Gion regérvtenek az 
a beállítása;, .hoqіј  a általa ábrázolt társa-
dalmi közösségben mindenki annyira kor- 

(A Tanács 1969. VI. 24-i üléséről) 

rupt és erkölcstelen-e, mint ahogy a nyű  
szuggerálja, hanem az, hogy — kissé tá- 
volabbra tekintve — miféle implikáciákhoz 
és nem kívánt következményekhez vezetne, 
milyen politikai szöv ődményekkel járna, 
ha a гegénу  minden változtatás nélkül, be- 
tű  szerint jelen formájában jelenne meg. 
Vannak ugyanis kitételei, megállapításai, 
tézisei, értékelései, amelyek feltenetöteg 
bonyodalmakat idéznének el ő, minthogy a 
szerz ő  — napi politikai eseményekhez nyúl- 
va — nagyon is általánossá , egyetemes ér- 
vényűvé teszi azt, ami csak részleteiben 
felel meg a valóságnak . Éppen ezért a re- 
gény túlnő  a tisztán esztétikai kérdéseken, 
minek folytán indokoltnak látszik politi- 
kailag is megközelíteni. 

A Kiadói Twndcs fenntartásai a köveг -
kezőlcben foglalhatók össze: 

A regény emberi világa, amely a ma-
ga gyáva, korrupt, politikailao kétszín ű  
vezet őivel, tiranmus gyárigazgatóival, a tár-
sadalom lelkiismeretét képvisel ő, lezüllött 
forradalmáraival, a „rezsim" vámszedőirvel, 
kizsákmányolt gyári munkásaival egyol-
dalú — következésképp torz — képеtszug-
gerál valóságunk egészéről, mert ebben tel-
jesen kimerül a társadalom ábrázolása, 
nem érzékeltetve, sőt teljességével kirc-
kesztve belőle az abban lezajló egyéb fo-
lyamatokat. 

Mindezzel egy olyan törvényen kívüli 
világ képét idézi meg, amelyben kivétel 
nélkül minden, ami történik , és kivétel nél 
kül mindenki, aki létezik , messze a törvé-
nyesség, a társadalmi rend, az erkölcsi 
normák, a k $zösségi felelősség, a szocialis-
ta módon elképzelt élet határain kívül re-
ked, s mintegy annak ellenére és cdfokatá.-
ul létezik. A szerz ő  ugyan nem azonosítja. 
magát ezzel a világgal és ezekkel a folya- 

matokkal, de nem is határolja el magát 
tő lük. 

A regényben olyan külpolitikai kité-
telek találhatók , amelyek nem felelnek 
meg az ország külpolitikai érdekeink, 
amennyiben sérelmesek egyes országokra 
és nemzetekre, másfelől pedig külpoliti-
kánk koncepciójának helytelen magyará-
zatára is okot adhatnak. 

A Kiadói Tanács — tekintve, hogy meg-
ítélése szerint a regény politikai monda-
гtivalója és írói üzenete nem fogadható 
el, másrészt pediq az egyes politikai kité-
teleknek általában nincsen művészi funk-
ciója — arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a szerz ővel egyetértésben meg kell 
vizsgálni a kirívó kitételek változtatásának. 
vagy esetleges törléséѕъеk lehetőségét, mi-
vel úgy véli., hogy ezáltal nem változik meg 
a mű  egészének koncepciója. 

Minthogy a pályázat az írók kezdemé-
nyezésének eredmen уekent jött létre, a 
Kiadói Tanács úgy határozott, hogy a re-
génykézirattal kapcsolatos fenti kerdése-
ket megvitatásra az írók fóruma elé ter-
jeszti, majd véglegesen dönt annak kiadá-
sáról. 

A Kiadói Tanács tagjai: 

Soti Pál s. k. 
Minda Tibor s, k. 
Kovács László s. k. 
Zsáki József s. k, 
Dr. Müller Imre s. k. 
Bogdánfi Sándor s. k. 
Dr: Szeli István s. К . 
Mészáros Anna s. k. 
Ipacs József s, К . 
Farkas Nándor s. К . 
Dr. Juhász Géza s, k. 
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A Forum Lap- és Könyvkiadó Kliadái 
Tanácsáazak Gian Nándor Testvérem, Joáb 

c. regénykéziratáról kiadott Közleménye 
különleges figyelmet érdemel. Nem is 
azért, mert bővelkedik a homályos meg-
fogalmazósakban, ne mondjuk elködösíté-
sekben (pl. mát jelent az, hogy „az iro-
dalmi krizvéleményben", hiszen •tudvalev ő  
hogy a !közvélemény áltanban könyvein 
alapján sуokoitt kiialarkuJmi, itt pedig ikéz-
iratról van szó, melyet a iközönség, s őt az 
frák sem olvastak) és nem is azért, mert 
nem létező  szervezetekre hivatkozik (pl. mi 
az ún. „fxik fóruma", ki ikonsti &uálta és 
mikor, mivel foglalkozik, kinek tartozik 
felealíís iбgge1?). S araég csak talán azért sem, 
mert egyetlen konkэét bizonyító érv nél-
kül mond kemény és szigorú politikai íte-
letet egy regény kézhantáról. Különleges fi-
gyelmet е1 бős rban azért érdemel ez a 
Közlemény, mert egy évekkel ezelőtt vere-
séget szenvedett szellemséget, egy iro-
dalmi életünkben az utóbbi id őben már 
csak rejtózkadve létező  tendenaiát éleszt-
get, valamit, amit nemzedékem — a hat-
vanas évek nemzedéke — csak hírb ől vagy 
nyom kból ismert meg. 

„Nem kétséges, hagy egy irodalmi mű  
esztétikaá értéke nincsen egyenes arányban 
az illető  műalkotás politikailag helyes vagy 
helytelen voltával", állapítja meg a Köz1e-
mény és ezzel — mert mentesülni akar at-
tól a vádtól, hogy ia mű  esztétikumát a mű  
politikai érdemeitől teszi függővé — egy 
rendkáivüli logikai bukfencet követ el, le-
tagadja azt, ami voltaképpen életrehívta: 
a bizalmatlanságot a mű  polibikumávai 
szemben, hiszen miért állította volna, ezt a 
definíciót megelőző  mоndatában, hogy a 
mű  „bizonyos (persze, politikai — megjegy-
zés tőleml kitételei nem іКјviітt követ-
kezményekkel járhatnak ,a szeгzđre és a 
kiіadara nézve egyaránt". A Közlemény, 
fenti megállapításával, a dényegröl akarja 
elterelni[ a figyelmet. Еs hagy ebben az 
eгőlkődésben mennyire kitartó, bizonyítja 
a mondat folytatása: „éppen ezért nem vi-
tatható el az írán•ak az a joga, hogy véle-
ményt formáljon a¢ errsberekr đl és a tár-
sadalamrál, amelynek maga is tagja". Te-
hát a Kiadбi Tanács Közleménye szerint 
az frónraК  joga van arra, hogy akár politi-
kailag helyes, akár politikailag helytelen 
nézeteket formáljon az emberekről és a 
társadalamrál, illetve joga van megtartani  

á véleményét, sőt mondja a Közlmény 
•„még csak az •sem vitatható, hogy joga 
van-e úgy ábrázolni a valóságat, amilyen-
nek látja", tehát joga  van a megtartott vé-
leményt közölni is. S itt most a mondatban 
egy gondolatjel következ Еk. Egy vészjósló 
írásjel, amelynek nyilván az a funkoiója, 
hogy az ilyen deklarációk után következ ő . 
szinte kötelező  és ezért ma mar banális de 
szбcskát helyettesítse, tehát hogy még-
egyszer elreijtse a szándékot. De egyel őre 
mellőzzük azt, amit ez a vészjósló írásjel 
vezet be, csak állapítsuk meg, hogy megje-
lesnáse, a иega іІlkaimasabb pillanatban való 
aцkalmazása, .a Közlemény stilisztikai tor-
dulatosságát bizonyítja. Vegyük szemügyre, 
hogy mit ás mond a Közlemény a gondo-
latjelig. Azt mondja, hogy az írónak joga 
van véleményt alkotni és véleményt •ö-
zölni, bármilyen is ez a vélemény, hiszen 
milyenségétől nem függ egyenes arány-
ban ;a mű  esztétikuma. Alapjában véve 
helyes álláspont. Csakhogy valami egészen 
másmál beszél, nem az író munkájáról. A 
Közlemény jogot emleget. Az írónak joga 
van  erre is, arra is. Az írónak joga  van 
arra, hogy szabad legyen. Az írónak joga 
van kiszolgálni és ki nem szolgálni. Az in-
nak joga van gondolkodni. 1 s még ezen 
kívül is, sok nvindenre van joga. Mert —
s ez a Közlemény igazi logikája — van 
Valaki (remélem, senki sem hiszi el, hogy 
a Kiadói Tanács az), aki mindezeket a jo-
gosultságekat megadja, Valaki, aki nem 
vitatja el az írótól ezt vagy .azt a jogot, 
Valaki, éki az írótól függetlenül kimond-
hatja, hogy mire formálhat az jogot. Vi-
szont a Közlemény megfeledkezik arról, 
hogy az írói alkotómunka nem a jogok 
kérdése, sohasem volt az, mert az író nem 
hallathat arra, amit Valaki jogként su-
gallmaz neki, mert az fгó nem haugathat 
arra, amit Valaki jogként sugallmaz neki, 
az in nem teljesítheti mindazt, amire Va-
laki jogosulttá teszi. Megfeledkezik an~ól, 
hagy az író nem hallgat a jogokat oszto-
gatók parancsára és legkevésbé sem követ-
heti ezt a paгanrѕszót. Megfeledkezik fiamról, 
hogy az íréi munka valójában társadalmi-
lag feltételezett, de ezt a társadalmi fel-
tételezettséget senki sem adhatja meg az 
írón, még jogként sem. Fls végezetül, 
megfeledkezik a Közlemény arról, hogy az 
író csak politikai beszámolókat inhatna, 
ha rжasztán arra támaszkodna, amire bárki 

is feljogosítja. Miért feledkezik meg min-
derről a Köalemtéeny? Mindenеkelőtt a-zárt, 
hagy ine beszéljen annál, amir ől valójában 
szóЖmiа  Кeldene. Arról, hogy az írónak nem 
joga, hogy „véleményt formáljon az manbe-
rekről és a társadalomhól" és nem joga 
„úgy ábrázolmli a valóságot, amilyen-
nek látja", hanem mindez kötelessége, 
mindez alapvető  emberi és alkotói impe-
ratívusza, mindez erkölcsi és etikai kény-
szere.  Merit  az író a jogok kérdésében rend-
szerint járatlan és alkotói munikáját a ii-
gok :rendszerint csak nega.tfvan határoz-
hatják meg: a jogok csak hatráltatni tud-
niak. Mert az író nem azért formál véle-
ményt a vádágról, mert arra Vadapi jogot 
adott neki és nem azért ábrázolja  (ha  
egyáltalán ábrázoij,a) a valóságot úgy, 
„amilyennek látja", mert Valaki erre fel-
jogosította, hanem azért mert máskülön-
ben nem lehetne író, mert máskülönben 
nem önmaga írói és emberi kötelességét 
teljesítené, nem alkotói imperatívuszára 
hallgatna, nem erkölcsei és etikai kénysze-
rének engedne, hanem egyszer űen kiszol-
gálná azt a Valakit, iaJkli kisebb vagy na-
gyobb bőlkezííséggel jogot osztogat neki. 
Ezzel. pedig egész írói léte válna kérdéses 
sé, emberi integritása bomlana fel, törté-
nelmi feiadataiitól fosataná meg magot. Az 
író, ha ,vadában író, nem hallgat a jogokra, 
csak írói és emberi létének parancsoló, 
kényszerítő  sгavára, még akkor is, ha ez-
zel a disszidens sorsot vállalja, ha ezzel a 
társadalmon kívüliség látszatát kelti, ha 
ezzel elrontja azok álmait, akik különféle 
jogokat igyekeztek ráruházná. összegezve 
azt, amiről a Közlemény beszél és azt, 
amiről megfeledkezik, vagy legyünk ponto-
sabbak, azt amiről 'beszél, hogy másn бl ne 
kelljen beszélnie, csak az az egy megálla-
pítás kínálja fel magát, hogy a tudatosnak 
és a tudatalattinak, .a szándékosnak és a 
szándéktalannak ebben a sátáni megnyil-
vánulásában semmi más nem mutatkozik 
meg, csak egy vészjósló, félelmetes, bü гak-
raitiikus logika,, áлninek legszebb példája, 
legtökélеtesebb szimbóluma •az egyébként 
oly veszélyteles és szükséges gondolatjel. 
Mert a Közlemény e központi mondatának 
voltaiképpen az volt a célja (e cél cizellált 
megfogalmazása vezetett a gondolatjel 
életre keltésehez), hogy ez a gondolatjel 
bevezesse a mondat :befejez ő  nászét, azt 
amit a Közlemény — feltételezem — őszin-
tén •gondol, hogy tudnáfldbik az írónak 
,joga" van minderre, de csak „mindaddig, 
amíg következtetései és általánosításai nem 
kerülnek ellentétbe a közösség érdekeivel." 
Tehát mindaddig joga van írná és szólni, 
amíg al'ki tásЙvad a közösség árdekeilt szol-
gálja, :amíg alkotásival nem mond ellent 
a ,közösség érdekeinek. Voltaképpen, az a 
bürokratikus logika és az az ártatlan, de 
ebben a  kontextusban veszélyes kötőszó, 
amii eat a mondatzáró megá?iapíitást lehe-
tgvé tette, vészes sebességgel vezetett egy 
félelmetes misztifikáoió felé: a közösség 
érdekeinek hadbaallításához. Máért volt ez 
az út e misztifikáciбhoz annyira logikus? 
Elsősorban azért, mert feltételezik, hogy 
ha valakinek joga van erre is, arra ás, és 
ha valakit jog-okkal ruháztak fel, akkor 
annak legalábbis szófogadónak kell lennie 
és igyekeznie kell, hogy elkerüljön min-
dјennemű  kongbjilatugt a fonnál &v аL z edot-
tal, ellenkező  esetben, a felkínált jogok 
túlzott kihasг  бЈбsa, a közösség érdekei-
vel hozhatják ellentétbe. A bürokratikus 
logikának .a betetőzése. ,Persze, ezen a 
logikán іьеюІ  sohasem merül fel az a kér-
dés, hogy voltaképpen mik is a közösség 
érdekei? Ennek a logikának nincs ѕіЁиksбgе  
ilyen .nyugtalasјtó kérdések felvetésére. 
Ugyanis, szerinte, egészen kétségtelen, 
hogy az aki jogokat osztogat és aki az írót 
jogokra figyelmezteti, képviseli a közös-
ség érdekeit is, mert a közösség érdekei, 
mindig a іbйгоКгаtиКыѕ  érdekekkel azono-
sak, hiszen mi is történne a bürokráciával, 
ha netalán kiderülne, hogy a közösség ér-
dekei másak, hagy a közösség mást akar 
és mást lát, mint amit a szemellenzđs bü-
rdkhácia láthat? Akkor nyilván arra ke- 
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rülne sor, hogy a büтвΡkг&кΡ 'а  másik közös-
séget választana. Mert a burokrácra min-
denre képes. Jelen esetben, más!k írót vá-
lasгΡtana. Logikus, nem? Tgész 7 dztasan az. 
Hiazea honra vеzettne, ha +vallaki is, akár 
olyan erőtlen eszközökkel, mint mondjuk 
egy regény, vagy egy vers, megbolygatná 
azt a rendit. а~t a csendet, amit a birr вΡk-
ráciia létrehs вΡzoatt és k' аlalritott maga körül? 
Mt t&ténne ha egyszer kide гΡülne, hogy a 
b bх  kгΡásоia nem képvisel a történe!1met, 
hogy a történelem valami egészen arás, 
nndnt amit a bíцiakrácia annak tart. Mi 
történne, valóban? Kétségtelen, egy sor 
közlemény jelenne meg, mely szerint a tör-
ténelem ellentétbe került a közösseg érde-
keivel. De аn zzzшk, mit ds tart a Közlemény 
olyannak, amii ellentétben van a közösség 
érdekeivel. Idézzük: „Vannak ugyanis ki-
tételei (a regénynek, megjegyzés t őlem), 
megáilaprtásam, •tézisei, értékelései, - ame-
lyek feltehetőleg bonyodaknakat idéznének 
elő, nц  rtfhogy a szегző  — napi poiirf kar 
eseményekhez nyúlva — nagyon is álta-
lánossá, egyetemes érvény űvé teszi azt, 
ami csak részleteiben felel meg a valóság 
nak." Tehát a regény egyes „kistételei, 
megáіІapí!básar; tézisei, értóke1ése д~' azok, 
ámelyek jndak вΡlttá tették a regényt „poli-
• дlĐaidag ds megközelhteni". Csak mellékes'en 
jegуеzz ik meg, hogy éppen itt derül ki, 
mennyire csak a figyelem félreterelését, 
mennydгΡe csak az igazság ehnomályоsítását 
szolgálta az dmént elemzett mondat .els ő  
részének deklaratív megállapítása, az 
wgyands, hogy a mű  esztétikai értéke nincs 
ahányban a mű  poliitrkumával, vagyis 
hogy a mű  esztétikaіліa különválasztható 
attól, ami a inti politikuma. Ez az előbbi 
inagáцapítás el szándékozta terelni a fi-
gyelanet arról, hogy a mű, az Irodalmi al-
kotás, a regény másként nem szemlélhet ő, 
mint rntegráli egészként, egyként, amely -
hon sa pokGikumnak is eds&angúan „eszté-
tikai" funkciója van, ellenkez ő  esetben az 
író pelitikai irak Лβátuanot írna és művét 
Tannak is nevezné, nem nevezné regény-
nek. De éppen c іzel, a figyelem félretere-
lésével és egy duhiózus megállapítás elfo-
gadtatásával tette a Közlemény szabadid ő  
azt a teгΡеt, amelyben, most már a mű  
esztétikumsártól, emberi és történelmi érté-
keitől függetlenül, csak a politikai vonat-
kozásokról sbeszélhet. A Közlemény logi-
kája így ,valóban soda vezetett, hogyannak 
az ártatlan gondolaftjelnek sa funkciója• 
mind szendéletesebb és fontosabb legyen. 
Adva van ugyanis egy irodalmi mű, Gun 
Nándor regénye, amelyet egy kvalifikált 
bíгáló bizottság ítélt meg — jeиerndő, hogy 
a Közlemény .nem teszi kérdésessé a zsűri 
munkáját! -, és ebben a regényben van-
nak olyan bitételek, megállapítások, tézi-
sek, értékelések, amelyek — mert a napi 
politikai események körébe  is  kimerész-
kednek —, különféle bonyodalmakhoz, szö-
vődményekhez vezethetnek. Tehát adva 
van egy irodalmi mű , amelynek az eszté-
tikai értékei elvitathatatlanok: a Közle-
ményben megdicsért zsürd ezeket emelte 
ki, téhát a közlemény egyetért a zsűrivel, 
és ezzel szemben ott vannak a politikai 
vonatКвΡz5aok, amelyek már elv'itathaták. 
A Közlemény tehát különválasztja a  tar-
talimart ;a formától. Hogy ez lehetetlen és 
elképzelhetetlen arról fölösleges itt be-
szé]ni. Mégtis, arra kell figyelmeztetnünk, 
hogy ez á különválasztás is beletartozik 
a  b  оkгath1ku logikába, még akkor is, ha 
visszaüt rá. Ugyanis, régi és nap nap után 
újabb és ínjsalзsb bizonyítékokra találó tézis 
az, hogy ,a biir!dl~ráoidnalk minden olyan 
irodaiésm és minden olyan műaПдΡrotás nneg-
felel, amely egyetlen szóval, egyetlen té-
t'elled. egyetlen kitételiel esg"yelt(lenmegállia-
pításssad, egyetlen értdkelissel sernnyúlihoz-
zá a valósághóz, és minden ami benne van 
sakszor.az érthetetlenségig és sas értelmet-
lenségig. áttételes. Az еsztéti:záló mű  9{ko-
.tást a hürokгáоriа  minden gondolikadás nél-
kül a magáénak tekinti, ugyanis nem okoz 
neki fejfájást és ezen kívül könnyen fel-
használhatj a önmaga apológiájára ' as  Vi- 

szint ad olyan műveket, ramelyek — a Köz-
lemény azt mondja, hogy nem vonja két-
ségibe „a za,i dшNјеtikességét és esztétikai 
katitérrrumait" — a zsiii véleménye szerint 
„szenvedélyesen p вΡlitizálnak", a bürokrá-
cia már nem veszi szívesen és még azt is 
megállapítja, ahogyan azt ez a Közlemény 
Is  bizonyítja, hogy a regényiben „az egyes 
politikai ki tételeknek általában mdnasara 
művészi funkciója". Tehát akarva akarat-
lanul a Közlemény, akárhogyan  Is  dekla-
rálja magát, nem kerülheti el azt, hogy a 
műrđl esztétikai ítéletet is mondjon, mert 
amennyiben a znű  egyes politikai vonat-
kozásait ítéli meg és azokat a mű  eszté-
tikumától függetleníteni akarja — lát-
hattuk, ebben sem következetes —, mindig 
és kötelezđen a inti általáпws értékedről 
mond ítéletet tgy aztán egy teljesen kkút-
talan helyzetbe keriil: nem sikerül neki az, 
ami felvett szándéka volt, hagy tudaidllik, 
csak a inti politikumáról sbszélden, es ezért 
minden arra irányuló егбfeszí•tése, hogy 
elk je sas esztétikai itiletrriondixt, hogy 
senkit se Bántson meg, hogy a zsiinirt fiig-
getlenitse, hogy a regényt ne diszkvalifi-
kálja, végегеdményiben elsikkad és bume-
ránggá váldk::annydra bonyolult helyzetet 
teremt maga körül, hogy abban már fel 
sem találja magát. Еs annak a bonyolult 
helyzetnek, amelynek homályos, elködösí-
tett, felkavart mélyében az a Közlemény 
Tétezik, legszebb és leghívebb jelképe az 
itt már emlegetett gondolatjel. Altalában 
fontos stilisztikai és nyelvtani funkciója 
van: minden szöveg szívesen viseli. A azó-
banfвΡтgó Közlemény azonban, talán szán-
dékától függetlenül is, még kiilönösebb, 
araég fontosabb funКaiót talált ki estnek az 
egyébként nagyonis ártatlan, sokszor a fi-
gyelmet is еЈЈkегшё  írásjelnek. A Közle-
mésnyben voltaképpen egy btirokxatdkus 
vaslogikának a kifejezésére vált, annak a 
vaslogikának, amelyről úgy tartottuk, hogy 
már teljesen [kiveszett szeшeani életünkből, 
hagy már tisztára csak a múlt emléke, 
hogy mir csak kezdi költők rijesztgetésére 
alkalmas. Mintha feléledt volna most ez a 
logika és mintha körmönfontabb volna, 
mint béreidkor. Kiн épеbt a homályból, sze-
méranetlen il feltárta magot, megnyilatko-
zott és ennek a lépésnek a következmé-
nyeit ina még aligha láthatjuk egészen vi-
lágosan, lovi vezet ezeknek a гémeknek 
az élesztgetése, nyilván senki sem tudja 
megmondani, milyen következrnényekke:l 
jár egy feјjlődő  drodadomra nézve, nyilván 
senki sem tudja fe]mérni. De itt van, kö-
zöttünk van ez a gondolatjel. Jelez уalamit 
és ,az amit jelez már nem alekünk való. 
Mert nyilván .ma már senki sem tudja el-
hitetni velünk, hogy az Irodalmi műnek 
tüКгбznde kell :a valósagot, mégpedig ép-
pen úgy és olyképpen, amilyen sas a vauó-
ság. Ma már nyilván senki sem hitetheti 
el velünk ad olyan állításoknak a jószán-
dékát, hogy az irodalmi műnek, akkor 
amikor az élet i.rnyoldalait festi, feltétle-
nül kii kell mondania, hogy vannak az élet-
nek napos oldalai is. l s senki sem hitet-
hitt e1 veliiak, hogy az író jogokat formál 
m;agának, vagy arra vár, hogy valaki be-
intsen neki és megmondja: erre van fogod, 
arra pedig anisnes. Ma araár nyilván senki 
sem hitetheti el velünk, hogy egy ország 
rómbadől, ha árnyoldalairól regény jele-
nik meg, és hogy egy regény túlzott ,sö-
téthisthsa veszélyesebb, mint egy politikai 
beszámoló ;sztaniolja. És még sok niirident 
nem lehet velünk elhitetni: némi eg túl-
nőttцnk már azon ,a,  koran,"azon az dősza-
kon, amit a lélek mérnökei, a nagy rnun-
kagyözеln-iеk regényes romant Đkája, sa fela-
datok . osztogatása és a feladatok rvállalása 
fémjelzett. Ma máx nem vagyunk alkalma-
sak, hogy lemondjunk arról, amit írói és 
emberi imperatívuszunk, kötelességünk, 
kényszeriink határoz meg. Bs ,arra .sem .va-
gyunk alkalmasak, bogy elhigyjiik: a vi-
lág és. az  In  közötti kbflfiktus ellentmond 
a közösség érdekeinek, hogy ez a konflik-
tus a kttdór!a és sa :szerz őre nézve is nem 
'lkivánaaos bonyodalmakhoz vezetne. 'Bs 
mindezt egy, = gondolatjel váltotta ki, egy 

nagyon ió pillanatban, egy nagyon salkal-
mas helyen, egy stilisztikadlag kisfogásta-
lanul alkalmazott gondolatjel. Es ez a gin_ 
dolatjel figyelmeztet egy :bürokratik!us vas-
legikáxa, amiinek ad alapja és lényege 
voltaképpen nem más, mint a szabadság 
megfékezése, mint az alkotói szabadság 
lemetszése. 

Említettem, hogy nemzedékem csak 
hírből vagy nyomokból ismeri ennek a 
vaslogikának a szorítását Most, amikor 
éledezni látnák — hiszen aligha hilhetjiik, 
hagy visszatér —, gondolkodóba ejt, Űjra 
meg kell ismételnünk Lukács György sza-
vak: ., .:. a pártköltő  sohase vezér. vagy 
sonkatora, hanem mindig .partizán. Vagyis, 
ha igazi pártköltő, mély egyetértésben van 
a párt történelmi hivatásával, a párt által 
ki jelölt nagy sztratéglai útvonallal. Ezen 
beli"il sazonban egyéni eszkizeivel szaba-
don, saját felelđsségére kell, hogy meg-
nyilathozzék. Ez nem jelent saru anarchiát, 
sem véletlenszerű  összefiiggést, csupán a 
párttevékenység és a pártkölt ő  lényeges 
vonásai közti helyes kapcsolatok helyes 
felismerését és megfeleli gyakorlati al-
kalmazását " (Irodalom és demokrácia, 131. 
old.) Az idézet — ahogyan mindig is ér-
telдneztük —egyrészről azt jeleneti, hogy a 
költő  a napi politikai érdekeket, a napi 
politikai jirtszmikat nem veheti tekintet-
be, hogy a kö!1tő  nem iigamodlaast az állandóan 
vá] ьozó, az állandóan гozgásban lévő, egy 
sor apró .taktikai húzásnak engedő  köznapi 
ѕzűkségletekhez, sőt hogy éppen ezekkel 
a sbürokrácia gondolatmenetében mindig 
elsődleges szempontokkal szemben parti-
zán. Másrészről pedig azt jelenti, hogy a 
költő  mindig vállalja apartizán-létet és 
ezzel ssemnniféille anaxchlánalk, serrzniitfiie 
felbolygató tendenciának nem enged teret. 
A költő  vagy kivédi azt, amire az életét 
feltette, vagy egyszerűen elhallgat, de a 
költő  sohasem sogadja el, bogy 'bármiféle 
napi érdekek miatt, különféle jogos és til-
tott tehületeket szabjanak ki a számára. 
Viszont Lukács György gondolata felbételez 
még valamit, sés számunkra ez most a leg-
fontosabb. Azt, hogy a költ ő  sohasem men-
tesi lhet attól, hogy az életr ől, a világ-
ráf, a társadalomról, a történelemr ől véle-
anényt mondllon, tehát sohasem mentesül-
het a tói, hogy végeredménybeil politikus 
legyen és hogy m űvét a legnemesebb po-
litikummal itassa át. És éppen ez az iami-
től mindennemű  büroknacia retteg és fél. 
Mért az irodalapi mű  nem a napi politikai 
eseményekre, a pillanat történéseire reagál 
a legszenvedélyesebben, legfeljebb azokat 
is  felhasználja, salkalmazza, beéphri a művé 
be, hanem éppen általában, legmélyebb 16-
nyegében убál alj.а  a :podhikusságot, a politi-
kumot, azt ftudnsilltdlk, hogy mindig akcióban 
van, hogy akkor amikor alkot voltaképpen 
a szavakkal cselekszik, bírál, épít, rom-
bel... Vagyis sbenne  61 a világban és mint 
partizán, mint disszidens él benne. Es er-
ről a világról mind ítéletet. És ez saz írtélet 
sohasem olyan egyszerű, sohasem olyan 
egyértelmű, amilyennek azt a büroekrati-
kus gondolkodá:smóg feltünteti. Ёѕ  éppen 
ez a mély podvtiikusság, voltaképpen a• tör-
ténedenubem svati reális lбtezés saz, amit a mű-
böl apró cseprő  intervenciókkal nem lehet 
kiiktatni. Ugyanakkor ez a polit?ikussag az, 
amely nélkül az irodalmi alkotás időn kí-
vüli lene, voltaképpen rezervátunaba sm-
rulna és ,ott tengődne. tégy aztán nem j•ut-
habna el sasi olvasóig, nem juthatna el ab-
ba a médiumiba, amelyben hatást válthat 
ki, nem juthatna el azokhoz, akikhez szól. 
Ezt ma már nyilván senki sem akarja. 
Még ra Fórum Lap- és Könyvkiadó Kiadál 
Tanácsának Közleménye sem. De akar-
hatja egy rejtett gondolatjel, akarhatja 
egy ártatlan, de tendenciózusan alkalma-
zott írásjel. És az ilyen 'rejtett írásjelek 
mindig vendkívül veszélyesek. Аhggy elő-
tiplik, úgy el ds indulhatnak, sőt futásmák 
is eredhetnek és akkor ki tudja hol álinak 
meg. Ezért .kell ezek ellen a rejtő  kбdő, sá-
táni jelek ellen mindig a legélesebben fei-
keln!i, . 

. 	- 	 BANYAI János 
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b®ѕгыу ák istván ráciad elbírálás alá, mint azoké ad em-
beriké, akik nemcsak magánszеmélyként, 
de ,akarva nem akarva mindig az ország, 
az állam nevében is beszélneik. Ebből pe-
dig az köve!tkezik, hogy ha például azt a 
szörnyűséget, azt a politikai •nonszenszt, 
melyet a Közlemény szende eufémiával 
„1968 nyara nem гΡеtközi eseményeinek" ne-
vez, diplomáciai meggondolásból s mind-
össze egy év rután, 1969 nyaran már csak-
ugyan így kell nevezni, ez nem jelenti azt, 
hagy a különösebb politikai funkcióval 
nem rendelkező  értelmi5éginek, s főleg egy 
szépírónak Fis így kell nevezni, illetve re-
gényében értelmezni. 

8áвyai Jásws vitaírása, mely els ősorban 
irodalmi, esztétikai érvekkel utasítja el a 
Farum Ki•adók Tanácsának Közleményt, 
az író-ember, az esztéta termáѕzetes reak-
ciója, egyetlen adekvát viszonyulása „itt 
és most"; különös jelentőségét abban Li-
tom, hogy a konc гr t eseten túlmutatva 
meghatározza azt a paatformot, meghúzza 
azt a , ;demarkációs vonalat", amelyt ől i o-
daИnunk sem ma, se ma jövőben nem tá-
gíthat. 

A Közleményt azonban, szerintem, tisz-
tán etikai meggondolásak:bál is a legeré-
lyesebben vissza 'kell utasítani. 

„A Тanács (.. J szükségesnek tartja, hogy 
a regénykézirat egyes politikai-eszmei vo-
natkozásait közelebbr ől megvizsgálja, kü-
lönös tekintettel arra, hogy bizonyos hi-
tételei nern kívánt következményekkel jár-
hatnvalk a szerzőre és a kiadóra nézve 
egyaránt. A •kézirat közvetlen reagál 1968 
nyomának nemzetközi eseményeire, de e 
közvetlen reagálás politikai jelent ősége, na-
gyabb &dőbelt távlatbál fölmérve, ma már 
más ddmenziákat kap" —áll a Közlemény 
bevezetőjében, s ez a stilisztikailag gyö-
nyörű, eufemisztikus ikitétel még kérdés 
elé állít: lehetséges volna, hagy a ramács 
azért  tart  .bizonyos „nem kívánt •következ-
ményektől", mert az irodalmat, a művé-
szetet a diplomácia szintjére süllyesztd, il-
letve olyan politikai-taktikai követelm гΡ:-
nyeket állít igazmondása elé, melyeket a 
diplomácia nem vagy csak részben tud 
mеgkerüknd? A befejeхés azonban mám min-
den kérdést, minden kételyt ,kizár. „A .re-
g&iyben olyan külpolitikai kitételek talál-
hatók ,amelyek nem felelnek meg az or-
szág külpolitfkad érdekeinek, amennyiben 
sérelmesek egyes országokгa és nemzetek-
re, másfelől pedig külpolitikánk koncep-
ciójártak helytelen magyaráza іtána is okot 
adhatnak" — mondja ki exp'liсite is a 
Közlemény egyik zárótétele, s mi mást je-
lenthet e tétel, mint iazt. hogy a ramács 
azonos követelmények állít a szépirodalom 
és a külpolótkka elé, vagyis közös nevezőre 
hozza a diplomácia talntikáját és stratégiá-
ját az irodalom mindenkori ..óntaktikus" 
etálkát бval. 

A Knleméтuymek ez a tétele a krle цái 
lgazságгól tanúskodik, arról ti., hogy van-
nak dolgok, melyeket ismételten a fülekbe  

kell ugatni. Ebben a kutya-helyzetben, 
amelyet a Könyvkkadó, a Kiadói Tanács 
és a miszteriózus irodalmi közvélemény" 
névtelensége mögött megbúvó fantounok 
teremtettek, nem tűnik fölöslegesnek bi-
zonyos fülekbe ismét „beleugatni" az any-
nyiszor „elugatott' és annyiszor tгsztázo тt 
kérdést: Miféle funkció az irodalmári, s 
általában, az értelmiségi. funkció? 

Mivel e kérdést a Közlemény a külpoli-
tika, a diplomácia viszonylatában aktuali-
zálja, én •is  csupán ebből a szempontból 
vózsgálnám. 

Volt alkalmam írásban is kifejteni — a 
Koegzisztencia, taktika és etika c. tanul-
mányomban, melyét eddig nyilvánosan 
senki sem cáfolt, engedtessék meg tehát 
az öndsmétlés —, hogy hazánk dkplomáci-
ája, küipolátikad taktikája és stгatеgiáia sem 
mentes, •atömbökbeszakadtviilágbanobjek-
tíve nem lehet mentes az embesiaeg un•etilkus 
motyóгásdktól és froddzásoktál, a rossz 
értelennben vett taktizálgaitástál, Tanul-
mányomnnak azonban az a végkövetk'emte-
tése, hagy békés koegzisztenciám alapuló 
külpolitikánk politikailag mégis a legeti-
kusabbak közé tartozik, ment a legember-
teleneibb, legreakciósabb politika, az er ő-
politika ellen küzd, vagyis az emberileg 
unetikus ta•ktdkát egy ma кimálisan etikus 
cél érdekében kényszerül vállalni, végre-
hajtói — pl, szövetségk politikusaink, dip-
lornatáink stb. — afféle tragikus h ősök, 
hamleti szereplők a jelen történelmének 
apokaliptikus „szіnpadán", ugyanis sok-
szor azt kell tenniük, amit ,intime szeretné-
nek nem tenni ... 

Ezt a .szerepet méltányolni, tolerálni kell 
a magunkfajta közönséges, nem-diplomata 
értelmiségi-emb еereknek is, ami azonban 
nem jelentheti azt, hogy államunk К  ilpo-
litiloai funkcionáriusai afféle rossz viszon-
zásként magkövetelhetik t őlünk, hogy erő-
szakkal elfojtsuk magunkban az olyan vi-
14g után nosztalgiánkat. amelyben nini 
fog többé a mai közismeтt fr•aclizásra 
kényszerülni a mi diplomáciánk, a szocia-
lista külpolitika is. 

Mert az író-ember. s általában az értei-
miiségt (hacsak egyúttal nem magasbeosz- 
Mású politikus is) dipioanáoián Idvüili posr.--
ton van, vagyis abban á szerencsés hely-
zetben, hogy minden elves kimondott vac' 
leirt szava nem kerül ugyanolyan diplo - 

Vasi abban valami kegyetlen, önfej ű , 
megfellebezhetetlen polнћilkai szüksegsze-
rűség, hogy külpolitikánk sajtószervei, lap-
jaink külpolitikai rovatai ma már egyre 
Inkább „csehszlovákiai eseményekeiek" ne-
veztk azt amit tegnap rбg intervenciónak, 
tegnapelőtt pedig még dnváziónak mini-
sítettek. De ha diplomáciánk holnap ne-
tán maga is „testvéri segítségnek", „inter-
nacionalista kötelességnek" és egyebeknek 
kényszerül tóltulákni ezeket .az „eseménye-
ket" —  vajon a szépíгбnakk, s általában, a 
politikai funkcióval nem rendelkez ő  értel-
mdséginek ts így kell-e őket tКu álnt? Ma-
gától értődik, hegy nem: az ő  számukra ez 
a diplomáciai ,átértékelés" sohasem lehet 
szermélyesen is vállalt ügy, аz ő  számukra 
„1968 nyarának nemzetközi esеrnényed" 
mtndemkoma megmaradnak annak, amik 
1968 augusztusában ténylegesen voltak: egy 
szuverén szocialista államnak a munkás-
mozgaaom történelmében példátlan, a hit-
leri „villámháborút" evokálá lerohanása. 
Joszif Viszariomovics Sztáiimnalk, az Em-
beriség Boldogítójánalk m,egb ldogulása 
után .a legügyetlenebb és leggyaaázadbosabb 
politikai húzás a keleti blokkban, mely rs-
mét és jóvátehetetlenül konvpromitrtáata a 
szocializmus erkölcsi presztizs ёt. 

A Közlemény durva„ a finom, „sztanio-
lozott" külsőségek e]enére is durva kísér-
let arra, hogy ezt a diplomácóai .,átérté-
kelést" rákényszerítse egy szépínára, s 
ezért tisztán etikai indítékokból is a leg-
erélyesebben el kell vetni, vissza kell uta-
sítani. Az irodaдmár s általában az értel-
miségd szerepe ugyan ős itt és most sem le-
het azonos holmi külpolitikai szélkakas 
szerepével, amely úgy forog saját tengelye 
körül, ahogy a dl.paamáca sohasem túlsá-
gosan ózondús szelei az adott pillanatban 
fújdogálnak. 

Végezetül konkretizálni szeretném ere-
deti kérdésemet: Vajon a Kiadó f őszer-
kesztőjének a funkciója értelmiségi funk-
ció-e? Ha igen, akkor véleményem szerint 
a szerzőn kívül dr. Juhász Gézanak, a 
Forum irodalmi főszerkeszt őjének .is sze-
mélyesen kellett volna vállalni a felel ős-
séget a regény megjelentetéséért, hisz tud-
tommal Gion regénye az utóbbi 10-15 
évben az els ő  olyan könyv irodalmunk-
ban, amelyért a főszerkesztőnek is valóban 
alkalma lett volna vállalni a rizikót. azt a 
kockázatot, amely az érte'miiégi-lét ter-
mészetes, mindenkori vele:iárója. Ő  azon-
ban ehelyett art tette, hogy a miszteriózus, 
mai vitánk folyamán sem identifikált .,iro-
dalmi közvéleanényre" ruházta személves, 
főszerkesztői felelősségét, Ezért tartom tö-
kéletesen dеplasszáltnak B.ogdánfi S бndor 
régi sérelmekb ől eredő  oldalvágását Utasi 
Csaba, a Kiadó szeгkesztője ellen. Utasi 
ugyanis értelmiségi magatartást tanúsított 
a posztján, mivel a regény gondozása köz-
ben sem iközvetve. sem közvetlenül nem 
volt hajlandó vállalni a politikai cemzar 
szerepét: sem személy szerint nem kény-
szerítette a szerz őt arra, hogy nem-irodal-
mi, esztétikailag szükségtelem változtatá-
sokat eszközöljön a regényében. s sz 
ilyennemű  változtatások іkіиеѕ ikагбѕa érde-
kében nem szaladt holmi fantomokhoz 
sem, nem fordult ahhoz a titokzatos ..iro-
dalmi közvéleményhez". Ilymádon ő  nem 
szökött meg a személyes felel ősség elől, te-
hát B•ogdánfi kísérlete, hogy végs ő  fokon 
őt tegye felelős5б  az előállt helyzetért. tel-
iesen meddő  és deplasszált. 

'diplomáciai „etika"  
és éпelmiségi etika 

 

' .J . 

 

   



tolnai ottó 

ezerkilencszázhatvankilenc 
június - július 

— torz-kép szuggerálás TODD- A0-rendszerrel avAGY mint a SAJTóból bizonyára 
értesült róla szentbeszéd-rekord nem kíván! következményekkel — 

én 
ó eladó 
túlságosan is gyenge vagyok ahhoz hogy a holdra utazzak 
nincs is meg bennem az úttörők túlságosan is eladó kutatókedve is gyenge 
mein mann mienmannmannmein ist afrikaner 
aldrin máris filmezi 
a holdkomp félrebillen függ ő legesre áll 
mert én nem mondtam azt hogy igen 
es ist nicht einfach in ghana einen europ đ ischen lebensstandard aufrechtzuerhalten 
betű  szerint toplesben CSAK RÉSZLETEIBEN FELEL MEG A VALOSÁGNAK 
a sápadt égitesten statáriális az a bíróság amely MAOtt holnap itt a 
HOLDSZÖVETkezetben csak felment ő  ítéletet hozhat 
hapCiA 
külön csomagokban áll a habart vasdarálthús 
ó habarovszk habarovszk 
MAOtt holnap itt 
a bör megvörösödik de a heg helye hegy hege eme weise bluse 
a crippen-ház pincéjébő l származó bő rdarabot tanulmányozták 

pravdoljubo jeremi ć  
pravdoljubo jeremi ć  
pravdoljubo jeremić  30 éves kocsirendez ő  

de az a körülmény hogy a 80-an példányban már kiadott és kifizetett b ő rdaráló 
darabszélén talált sz ő rtüszőkrő l hozzávető leges bizonysággal megállapították 
hogy szeméremszŐRÖK még nem szolgált teljes erej ű  bizonyítékkal arra vonatkozólag 
hogy a bŐRDARAB a tEST melyik helyérő l származik 
ennek bizonyítására olyan izom- vagy ínszövet részeket nemi szervet 
és köldök közötti hastájt tartó holdtálat kellett volna kitalálni 
mert én nem mondtam azt hogy igen 
mert én nem mondtam azt hogy nem 
hanem pontosan az ellenkez ő jét 
ó habarovszk habarovszk 
MAO" holnap itt 
pangás korszakán túl éhségsztrájk hetedik napján szuggerÁLLJA a M Ű  
preparálással mikroszkópiai vizsgálattal és külön b őző  szövetkezetek szövetmet-
szeteivel szövetkez ő  összehasonlítással spilsbury végül is megbizonyosodott 
a bŐRDARAB milyen POLITIKAI szöv ődmények kel járna ha megmaradna bet ű tet ű  
szerint jelen formájában esistnichteinfachinghanae ineurop ё ischenlebensstandard 
IRŐ I ÜZENETE a kőzet- és talajminták az egyenl ősdi hívei nem fogadhatók el 
mert még a gyerekeknek is adtak ki méhcsaládot s egy szép reggel a régóta várt 
jelszó nyilallt végig a kaptáron a béKÉS munkásn Ő K bírákká hóhérokká változtak 
át 
vége már a májusi méz idejének 
a hársfanektár a zsályaambrózia a kakukkf ű  a lóhere és majoránna boldog napjainak 
mérgezett dárdák erdeje mered feléjük minden oldalról 
a község légköre megváltozott 
a szúrós szem ű  arca most majdnem hozzádért fejedet ismét két tenyere közé vette 
ordítva fordítva-sírva szakadt ki bel ő led 
MERT RÓLAM VAN SZÓ hát olyan nehéz meg érteni 
mert ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok 	akik közöttetek vannak s a ti 
jövendőmondóitok 
mein hobbys wechsle ich dauend 
a hegszer ű  elváltozás patkó alakú lóhere a holttest elföldelése után 
a bő rön sző rtüszőket faggyúmirígyeket mutatott ki 

pravdoljubo jeremić  
pravdoljubo jeremi ć  
pravdoljubo jeremić  30 éves kocsirendező  
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érdekes prob-
léma jutott 
eszembe a na-
pokban a du- 
naparton 	és 
azóta 	szünte- 
lenül 	gyötör 
hogyan közö- 
sülnek 	az 
osztrigák nem 
is 	olyan 	lé- 
nyegtelen kér- 

dés mint ami-
lyennek gon-
dolná az em-
ber hiszen az 
örök élet tit-
ka rejlik a 
dolog mélyén 
ha jobban át-
gondoljuk sza-
lámit majszol- 
va az üveg- 
jászolban 	na 

de talán bíz-
zuk a dumát 
a h ű tőszеk-
rényre és csö- 
pögjön elzül-
lött rádiólám-
pákból a go-
lyóstoll pem-
pő  mi pedig 
fogjunk össze 
s gondolkod-
junk a dolgon 

OSZTRIGA - VERDES 
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EGY L6G6 NYELV ESZTÉTIKb1AHOZ 

(alap)perspektíva 

csalókán úgy t ű nik 
csúfolódásra ízlelésre vagy nyalásra 
készenlétbe helyezett nyelv 
barokkszer ű  bajusz felett 
impozánsan remekbetátott szemmel 
a meglepetés vagy a bárgyúság 
arckifejezését összpontosítva v kupicás 
orr köré 
ALBERT 
egy márványpillanata a lencse el ő tt 
gyakorlottan pózoló nyelvvel 
és kacéran félrekunkorodó hajjal 
az agg ráncok közül el őtérbe rohanva 
tokábatorkolló szimmetrikus nyalóka 
és két lebeg ő  szemöldök 
ALBERT 
zsenialitásában rögzítve 

perspektíva 

de máris fordítsuk fejtet ő re a képet 
egy pillanatra felvillan a 
freudi tudatalatti 
ALBERT 
szokatlanul felizgatott igyekezete 
hogy visszahúzza konokul ágaskodó nyelvét 
ösztöneink erősebbek 
és azok a riadt szemek is mindent elárulnak 
és a sötétség is körül 
mintha rejtené a boldog kiválasztottat 
csak a szimbólum látszik furcsán 
feltörő  megmerevedett lendülettel 
a kupicás orr pedig 

mint egy készenlétbe helyezett ciszterna 
lesi az alkalmat 
hogy magábaszívja az áruló jeleket 
még szégyenl ősen ránk néz az ijedt szem 
sok=,t sejtet ően 
ALBERT 
nekirugaszkodásából 
most fog eld ő lni 
képes-e 
ALBERT 
a sötétben 
nagyobb dolgokra is 

perspektíva 

hagyjuk egy idő re egyedül 
az ifjú házasokat 
fordítsunk talán a képen 

OSZTRIGA—кÉRDrS 2 
nézzen mondjuk arccal az asztalba 
ALBERT 
vigyázz kevés idő  đ ll rendelkezésedre 
most meg kell csinálni 
a sötétben mindent szabad 
és a lihegést is elfojtja az 
asztal tompa színe 
nem fogunk nézni 
ALBERT 
hosszú hajad jól jön ilyenkor a kapaszkodáshoz 
a kupicás orr pedig ott lapul készen 
a jeladásra várva 
megfesz ű lt szemöldököd nyald végig 
vékony Iđbad pedig ügyesen helyezd el 
a fókusztól jobbra és balra 
ALBERT 
ízleld meg már a hétköznapi matematikát is 
szemed csukd be 
nem szabad a képletekre gondolni 
é:; most visszafordítjuk a képet 

4. perspektíva 

ALBERT 
egy márványpillanata a lencse el ő tt 
gyakorlottan pózoló nyelvvel 
és kacéran félrekunkorodó hajjal 
az : agg ráncok közül el ő térbe rohanva 
szippantsd szépen vissza 
kicserepesedett nyelved 
ALBERT 
kacsints szemeddel 
nem kell megijedni 
fő  a remény 
talán legkőzelebb majd 
teljesen leoltjuk a lámpát 
és egy kicsit több id őt is hagyunk 
bizonyára akkor mégis annyi id ő  után 
sikerülni fog 
nE: gyulladj be mindjárt 
ALBERT 
mit gondol majd a közönség 
hi:;zen olyan sokat kértünk 
a jegyért 

b 
•• m I  

о 	a 	l 

й  
KOCKACUKOR ÉS AZ ELSZOPOGATOTT HöLGY 
kísértőn visszafér fenékig ürített orvosságosüvegecskékb ő l 
a citromarcú hölgy képe 
amint savanyú pofával 
vörösbecsücsörített szájjal 
szopogatja önmagát míg 
a szájpadlása erkélyérő l időnként fehér nyálat 
köp a sokmíllió mérfölddel 
alatta hömpölyg ő  tengerárra 

hogy Odüsszeusz bárkájaként 
úttalanul sodródjon köpedékében 
a megszámlálhatatlan köpedéken-él ő sködő  
a tenger, felszínén a gömböly ű  kockacukor felé 
nyársr.shúzní pirítani 
megperzselni elégetni 
szénné füstölni 
a mit :;em sejt ő  gömböly ű  kockacukrot 
meghitt családi vackában 
szénni füstölni 
a gömböly ű  kockacukrot fekete füstté pirítani 
tengerben poshadó családi vackában 
hogy négy-öt évig folyamatosan 
gomolyogjon az ég felé 
a tenger fel ő l 
hogy ,zakadatlanul tömjénezze b ű nös füstjével az eget 
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betörje mennyezetét 
lyukat vájjon magas fejébe 
kifüstölje az eget biztonságot nyújtó semmijéb ő l 
az elszopogatott hölgy 
vörösbecsücsörített szájából fakadó 
rózsás álmaival behálózott 
átsző tt örök semmijéb ő l 
kifüstölje 
kiugrassza vackából 
feketén gomolyogva 
az eget az eget az eget 

hogy bukfencet hányjon 
földünk körül 
hogy a föld megállván az 
ég pörögjön 
lyukas csigraként körülötte 
(melynek lyukában üszkös dugó a föld) 
hogy elszédüljön tetszelg ő  pörgésétő l 
s hányva hányjon 
kihányja szennyét 
gömbölyű  kockacukrait 
nyársra f űzött 
enyhén ropogós-vörösre pirított 
kockás gömbölyű cukrait 
kísértő n vissza-visszatér ő  hölgyeit 
ciroksöpr ű it 
narancsfáit 
sítalpait 
mokasszinjait 
ál latpszichológusait 
egereit és macskáit öreg földünknek 
hogy kihányja az ég csigraként pörögve 
a tátongó semmi felé 
a kisemmizett semmi felé 

és 

tömjénezett végtelenül hosszúkás 
hosszúkásan végtelen tömjénezett 
füstszagú testének kínjában 
szülje meg a 
NAGY HASAS MIXERT 
amelyet végül odagurítunk a saját 
szájpadlása erkélyéről odüsszeusz-bárkákat 
köpködő  hölgy alá 

hogy mindent kibogozzon 
felfogja köpedékét 
kockás kockacukrokat keverjen bel ő le 
alkémikus mágiával 
egy fekete és egy sárga kockacukrot 
és ha mindezekután 
ezeket behajítjuk messze messze messze 
messze a tenger közepére 
(felszívják a tengert 
mint amikor egy milligrammnyi 
diabetikus cukorka is 
használhatatlanul s ű rűvé változtatja 
a gőzölgő  gyümölcsteát) 
újra meggömbölyödnek a rohamozó vízt ő l 
s csak egy ragadós iszapos lápot 
hagynak a tenger helyén 

felette saját szájpadlása erkélyén 
az öröknyálú 
szüntelenül köpköd ő  hölggyel 
aki újra tengert köp a lápba 

MEDVE ROZÁLIA 

MEGNYUGVÁS 
Mellkasomban 
óriásivá nő tt a 
szivacsállomány 
nő tt mint zivatar 
s majd megfúlok 
mutogatom 
s majd magfúlok 
ha kiröhögnek 
azt hiszik ragályos 
a dögvész 
nyálam csorog 
s elfutnak 
epésen a lépcs ő házak 
vihar lesz 
hajladoznak az út 
menti jegenyék 
hol egykor 
győztesként kerültem ki 
a semmibő l 
életem ballépése volt 
ez a befogadás 
nem hormonzavar 
nem zsoltár 
nem bánat 
a szivacs ez csupán 
a véres megnyugvás. 

TоREDÉK 
vakító vermében 
meztelen csigák $ kegyetlen 
nappalok tüskés háta 
mit átugorhatsz könnyedén 
ha tündöklik távol 
egy tükör 

HORVÁTH VALERIA 

LIVID ÉLETRAJZ EGY NAGY 
EMBERREL 
Halvaszületett Heinrich uralkodásának 
mínusz negyedik évfordulóját 
a gleccserek kék karbidfénnyel köszöntötték, 
harminckilenc hónap múlva pedig 
az arany harangocskák kiöltötték nyelvüket 
a székesegyház padl đsszobájában. 

A GYERMEK HALÁLA 
Sárga a lég 
és fekete 
meleg-feketék 
nedves-feketék 
illatnedvmeleges feketék 
a fák 

-alatt 
Piros a f ű  
és sikoltó 
meleg-sikoltó 
nedves-sikoltó 
il latnedvmeleges-sikoltó 
a pára 

f ű re-fára 
vad bikákra 
VISSZA 

-száll 
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UTASI MÁRIA 

SZISZÜPHOSZ 
A görgeteg rettenet-lejt őjén 
derű sen áll Sziszüphosz 
boldog-hogy elképzeljük 

RÉZKARC 
Bimbó-kagyló-héjú éjben 
Fekete angyal sír 

МÉCSVIRÁG 
Végzetté nő  bennem 
a folyondárként elfutó id ő  
Megtiport aranymének 
sörényén elhull az évszak 
Hiába hívattak vasverte 
szálasabb vidékek 
Sorsom süllyedő  
csillag-virág 
Ős-illatú réten tovat ű nő  
álomszép vitorlák 
Soha-pengéje a létnek 

EGYETLEN iVÁS 
Egyetlen ívás 
csodálkozó léte 
befejezni története 
bíbor törvényeit 
keze szorítása kihull 
megszüli vetületét 
egy eltévedt élet 
Iába elhagyja a 
föld porát 
ajkak záródnak 
felejthetetlen szirommá 

ÁRNYÉKTALAN PARTOKON 
A sok ezer nap kőzül 
eljön a te napod is 

Majd ha a szilvafák 
kékenérő  mosolya 

Hamvas der ű f szór 
áldott hantok 

Fedik el a mocsoktalan 
délelő ttök lelkén 

S fiad visszafér 
a megő szült 
Fénytelen zubogásba 
ahol némasága és 

mélysége elvetél 

DANYI MAGDOLNA 

GONDOLATOK  
(a Tribün-est után) 

Az első  tiszta kör: a dóm-tér. 
Kiégetett gipsz-halmazokban amorf tér szülte 
csend.Jószagú apácák fekete, fekete, fekete 
ruhában. 

Füst íz ű  leveg őben 
a tér koordinátáiként 
néhány ablak. 
Belül emberek. Talán 
kő padok. 
Állunk kőpadokon ülünk kőpadokon fekszünk. 

Kongás. 

Csípőmben a remegés 
bő röm (a föld) biztonsága. 
Képcsere. 

Arc-izmokon egyensúlyozva kúszok a falakon. 
Meredten, tisztán bennem kiterítve a dóm-tér. 
Akár a rokonom siratnám. 

hol ó hol 
a szemét lefogó ezüst dénár! 

Fekete, fekete apácák 
zsoltáros imámban. 
(A terem falain ismer ős ujjlenyomatok.) 
Lélegzem. 

Hat ember hallgat. 
Hallgat. 
Áramkörünkben hat ellenállás. 
Közöny. 
(Meursauit bennem elindult megölni 
a napot.) 
A pince 
keserű  áfonya-íze felüdít. 
(Aliandó asszociációs képként: 
a Mátyás pince Fauszttal és a narancsokat. 
-nyári eml ő .) 
Új ismerő söm mondta: 
Itt szoktak verset írni. 
Kényszer inspiráció pénzszerzésre. 
Ihlet rezervátum. 

б lom test ű  ólom. 

Az öröm lengés-nélküli mozgás. 
A téma merész. 
A sz űzesség és prostitúció. 
Munkásifjakról igricek meditálnak 
Agytekervényeink 
bonyolult ibolya-recepteket 
fogadnak be. t)jabb 

újabb 
újabb ólomkatonák sorakoznak. 
Keze száraz acél. 

Párás varangy. 
Kréta fehér. 
Hajókötél. 

A szemüket differenciálni. 

hol ó hol 
hullunk darabokra? 
alom — kutyácskákat szülve, 
monoton iker hangsorok 
vonyító kutyácskáit, 
hol 
tudatosodni, csontosodni mégis? 

VÁRAKOZbS 
kezedben az óriás virággal 
kezedben hatalmas kutyákká változva 
óriási 

az első  patkányok már megjelentek 
a rothadás mereved ő  erezetében 
terepszemlét tartottak 
vackod penészes zugaiban 

morogva szagoltad 
morogva etted a leveg ő t 
beleidben morgó szén-monoxid-
zsoltárok feszegnek 

megesszük a tehenet 
habosan 
megátkozzuk a tejet 
hangosan 

(húgom 
csak mértékletesen) 

patkány odvából el őbújt 
a b űzébe belefúl 
egyszer talán felfordul 

(húgom 
kezemben a bot) 

a lehullott meteorkő  
szigorú szerepét 
kényszerítem magamra 

irgalom 
az utcákon patkányok 
ha szárnyaim kinőnek 
a szárnyaim kinőnek 

irgalom 
tiszta színekre várok 



Három sziget 
kézenfogva 
indul a 
partra., 
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HCLTI MARIA 

HALO  

1 
Tender, tenger — 
zöld a víz. 
Kavics, kavics —
hazavidd — 
el ne gurítsd. 

2 
Tenger, tenger 
közepén 
három bárka 
evickél. 

Egyik menne 
északnak 
másik. menne 
nyugatnak —
az utolsб  
a partnak. 

3 

NУЖЈATOK LE A VÖRÖS PAZSITOT 
marika patája 
kopog az asztalon 
hej mari mari az anyádba a babot 
máskor nyírd le jobban utánam 
a vörös pázsitot 

uNTO MONDOKA 
ó te kígyó 
lyukas bögre 
rút sa!jt a lábad töve 
te répa te hentes 
te pokróc melybő l káposztalé csorog 
te nemvagy te nemvaló 
ragadjon össze a szád 
miel ő tt a f űbe harapnál 

VARbZSÉNEK 
kokasom kokasom katibul gyere ki 
ha ki nem mégy megfoglak s a havasba viszlek 
ott vannak a pakulárok a juhokkal 
a kutyđk ugatnak a farkasok ordítanak 
tégedet széjjeltépnek 

AZ AUTбB'USZBAN 
NYOLC бRA TATBAN 
az autóbuszban nyolc óra tájban 
röpködött fölöttem és zenélt 
két cipő  
én álltam nyugodtan 
és nem volt már sehol egyetlen kerék 
az egyik cipőben te 
a másikban én 

A BESTIÁRбL 
AKIT EUROPA-SZERTE ISMER#EK 

Háló, háló —
szakad a 

Toldjad, foldjad — 	 AMIKOR A VÖRÖS HEGY 
dagad a 
zsákod. 	 amikor a vörös hegy zuhanni kezd 

a kályha meginog kiugrik a medve 
ott ott piros körtével rohan a hegyre 
az ágyúk szájába piros körtét fesz be 

5 	 és rohan fel a lángoló hegyre 
és felrobban a véres körte 

Fény, fény 	 ó az a zuhanás a kályhák összetörnek 

kikötő  — 	 fekete hegyek közt gyönyör ű  naplemente 

ködök úsznak 
könnyedén — 
Fény, fény 
kikötő . 

G 

aranyfügg őket vásárol 
megéneklik aranyfüggőket vásárol 
toronyba jár és megéneklik toronyba jár 
cukrot ropogtat és mondják aranyfüggőket rág 
énekel a toronynak és azt mondják szerelmes a toronyba 
leugrik a toronyról és mondják 
a bestia fekete haja belecsavarodott a toronyba 

Fázik a tenger 
didereg a víz 
kékül, zöldül már. 

LADIK KATALIN 

EINSTEIN MULATNI MEGY 
AZUTAI SZALLNI TANUL 

megpatkoltuk az öreget 
zsebeket varrtunk neki nagy kockás anyagból 
jegyzőfüzetét melyet hóvirágok díszítettek elégettük 
aztán felraktuk egy hajóra 
velencei hajóra alighanem 
elment einstein a csizmák birodalmából 
pepita nadrágjában karéj kenyérrel a füle mögött 
azután (cézimunkázott egy ideig 
az utcán bajuszt szívében drótot hordott 
végül is elment torony ő rnek 
s nagy kockás zsebeiböl bolondgombát szórt a földre 
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TбTH FERENC BüNDОR PAL 

HALÁL A 3iKBAN 
A görcsbe merevedett fekete asszonyfejek földr е  tekintő  arca 

40-45 fokos szöget zár be a síkkal. Az árnyékos homlokok, mintha 
még sohasem kaptak volna csókot a s!mogatás m е legében átizzott 
Délfő l, mintha eddig állandóan csak az Eszak-tekintet jeges bilincsei-
ben verg ődtek volna, átmohásodnak, s mint az otthonát nem lel ő  
részeg, úgy kóvályognak végig a görbe utcákon: viszik őket a bokáig 
eltakart lábak ... 

Ezekben a bizonytalan, határozatlan mozdulatokban csak a vak-
ösztön munkál: ahogy a vér nyomul el őre az erekben, itt oly akaratta-
lanul emelkedik és süllyed az izom, fordul a csukló, feszül és ernyed 
el az ín, mígnem egyszer csak a sejtés fakó hangja jelzi: „Ez itt a 
templom ..." A szög, amelyet a sík és a fekete arc-sokaság bezárt, 
20 fokosra sz űkül, 10 fokosra, majd a mozgó szár teljesen belebukik 
a simaságba. 

Dante egyedül marad ezen a vasárnap reggelen; szám űzetésben, 
mint ezelő tt hét évszázada. 

FÉNYHALÁi 
Ha a szem kifordul, elsötétedik a világ, 
s a fény belebotlik emberbe, fába, sziklákba, 
mígnem egy veremben, akár aszatír-vigyorú meghasonlottat, 
beszövia póknyál... 

A varjú-égen olykor egyetlen világos folt se dereng; 
fekete vagy acélkék szín ű  a károgás is. 
Az élő -mocsár foltok nem látszanak az arcokon: 
beleiszaposodnak a vérerek megvakult medrébe; 
csak éppen a metánbugyogás árulja el, 
hogy a nem látható utakon erjed az érdek. 

Ha a szem kifordul, hamvadni kezd a nap, 
s t űzágaiból nem fakadhatnak sugárrügyek. 
A világ elsötétedik, s önnön gázaiban 
belepusztul a gyümölcstelenségbe. 

TÉLI Z6NÁK 

Ha felnyitod a szemed, legszívesebben a széfpattant tojáshéjak 
közt reszket ő , lucskos csibékre gondolok. A szarúhártya üvegén víl-
logó jégpáfrány úgy remeg a pillák közt átkavargó szélben, mint 
fölrepesztett csitrik, ha már-már a torkukig ér a k ővé keményedett, 
vastag erőszak. Látni rajta, hogy a gyökereken s a száron keresztül 
az átfüzesedett sugarak ezre nyilall a levelekbe: lehajlik, elernyed, 
olvad. 

Távolabb, a retina közelében szívós és száraz a fagy. Az arra 
járókban megtorpan a vér: vörös acélpálcákba akad a mozdulat. A 
nyulakra kil őtt sörétek álló fekete pontok a leveg őben, a fák rá-• 
fagytak a napra, s a hópelyhek a hideg ritkulását várják, hogy le-• 
hullhassanak. 

„Holnapra, március 9.-ére meleg, napos id ő  várható ..." A kapir-
gá l ó kiscsibéket apróra vagdalt f ő tt tojással etetem, a szállingózó 
hópelyheken majd verset ír az olvadás. 

KÉP ZŰLD SZEIлŰ  VlLАGUNKB6L 

Az első  kakasszó megsebzi az eget, 
s a vér, ez a meleg élet úgy ömlik el itt, 
mintha hegy se volna, völgy se volna: 
már a fák hegyét töri ... 

Nem remeg már a szél, 
az idő  toklász-érdes fogain kapaszkodik; 
nem remeg már a csiga sem: 
cseng ő  ezüstszalagot húz a nap felé, 
$ a bagoly is nyugodt, 
egyetlen mozdulatára, mint a harmat, 
lepereg róla az éjszaka. 

Es a nap mégis elfödött arccal fogadja mind! 
Csak vérhályogon át, csak zöld szem ű  világunk 
íjzápor sújtotta szeméb ő l láthatja még 
a szelet, ki már-már együtt látta a csúcsról a három id ő t, 
a csigát, ki sugárlapokból akart könyvet kötni kicsinyeinek 
s az éji madarat is, kinek egyetlen szárnyrebbenés 
világot gyújthatott volna a tollán .. . 

VERS 
mennél rövidebb 
mennél kegyetlenebb 

VÁRAKOZÁS 
I. 

Mondják, 
szürke a leveg đ , 
A gondolat 
mint egy súlyos kö. 
Meg aztán hiába. 
A térképen 
nem látni keskenyed ő  árnyékunk, 
betű inket, 
sem a madarakat, a felh őket. 
Semmit. 

I I. 
Kinyitom szemem. 
О lompercek vasmacskája 
és a meleg. 
Egész mondatok égnek el. 
Szenvedélyek 
szenesedése. 
Állandó szélcsend. 
Az asztalon egy pohár víz. 
Várok. 
Es a barátom. Nem szabad 
bántani 
az ő  mozdulatlanságát, az ő  ... 
6! 

KlSASSZQNY 

kisasszony 
ki5asszony 
én most már tényleg én 
én vagyok soron 
kisAsszony a fér zsugorodása 
tíz perce tart fogva 
kisaSszony beékel ődünk az időbe 
hallja 
üres zenél ődobozom 
a perceket 
huszonkét deka 
nem 
de nem a doboz családi ereklye 
a levél ajánlva 
halaim propellerje a semmibe kap 
kis szürrealista repül ő im bombája 
kisasSzony talán el sem hiszi 
bombájuk nyíló virág — piros tulipán 
és a múló idő  
a s ű rű  rengeteg a szürke fellegek gek gek 
a házszám kisassZony 
a házszám 
a házszám 
a házszám mint olyan 
tudja kisasszony a szám itt nem szimbóluM 
mindjárt 
hetes van benne 
persze a házszám 
variánsok kisasszoNy 
Persze mindjárt 
vagy négyes 
mindjárt 
rugó-percek visszatér őben 
nem nem rem 
egyes folyamatok kiszámíthatatlansága 
sehogy sem jut 
egy pillanat 
sehogy sem 
no na 
mindjárt 
kisasszonY 
kisasszonY 
Kisasszony 
KISASSZONY AZ  El  SZERELMERE 



TERPESZÁLLÁSBAN A VILAG FELETT 

1 
az utakon 
elszáradt az eső  
harmadnapja 
traktorokat vacsorázott 
az én városom 

szalonnát és almát 
hozott anyám 
vessem el 
legyen erdő  
a tenyeremen 

és lett tenyeremen 
város 
lett falióra 
kiömlő  tej a barázdákban 

2 
aésb 

a fehérek kivégezték 
césd 

a fehérek kivégezték 
éésf 

a fehérek kivégezték 
xésy 

a fehérek kivégezték 
ó mennyi fehér 
tiszta leped ő  a mosodában 
kifacsart ábécé 

3  
a zongorámat ami nem is volt 

megették a fecskék 
kis telefonomat ami nem is volt 

megették a fecskék 
vonatomat ami nem is volt 

megették a fecskék 

OSZTRIGA-KORDÉS 

FRANCZ MIHÁLY 

a csupasz falon 
a régi vászon alatt 
én megduplázódtam 

5 
a ki гtner strassen 
villanyégő t ettem 
szépen óvatosan 
ettem a villanyégő t 
a lányok 
óvatosan 
szememben óvatosan 
dicsekedve 
beethovent is 
elém terítették 

egyszerre 
egyszerre májusra 
egyszerre teliholdra 
egyszerre 
sarló-kalapácsra 

6 
a denevérek szívében 
is vannak dobbanások 
a semmi 
semmi lenne 
nem lenne igen-nem 
semmi semmi 
úgy mint nichts 
vagy nicsevo 
mérce híjján 
egy részlete a 
kacagásnak 
ha a semmiben 
a semmik is fejre đ llnak 

7 
az én határaimon 
nem szomjasak az utak 
az én határaimon 
a szakadékok nem f ű lelnek 
az én határaimon 
nem sarjadnak forgóajtók 

az idegenek visszahozzák 
halott madaram szórny đt 

8 
levágom fejét 
pókomnak 
mely szálkás 
deszkákon 
kaszáit élesíti 

fejébe 
fut a vér 

a padlásrа  
mászik lovam 
mert 
soha sem volt 
szeretője 

9 
kis mozimban 
született meg 
a fekete kéz 
az óra kerekein 
végigketyegett 
és fejére 
szökőkutak ültek 

a fogaskerekeken 
a szívig 
kapaszkodtak 
a villamosok 

kányám volt 
sirályom volt 	 1I 
dobkályhám volt 
melyre cigánygyereket ültethetnék 	 így munkára menet 

féllábra 

4 	
állva 
poharam 

az atyafiak 	 sántikát játszik 
szép špela rozin mellein 
ültek 	 egy csilingelő  

koppanásban 
ott elélveztek 	 figyeli 
a mozi 	 ágyúcsőben 
letépte magáról vásznát 	 galambok születését 



OSZTRIGA—КÉRDЁS 8 
MAURITS FERENC 	 megkéseltek 

megtömtek 
megsütöttek 
megmarkoltak 
májam 
mandulám 
megint 

lovak 	 egész éjjel egész éjjel 
hóba tapostđ k 	 éjjel 
vitézed 	 éjjel 
fejét 
melleidhez 
szorítva 
elt űntél 
a 
nádasban 
eltűnfél 
a 
nádasban 
nádasban 
nádasban 
nádasban 

sárban 	 ÖREGASSZONYOK 
felhasítva 
sző rös harcosok 	 hátunk 
a domb mögül 	 oly fekete 
ezüst bárány 	 mint a kátrány 
apád 	 kendő nk 
kapura szegezve 	 temető  aljában 
kifordult belekkel 	 tisztelend ő  úr 

arcunk 
farkasok visítanak 	 repedezik 
a mezön 	 mint a kerítés 
kiterítve csillogó 
combok 	 TAVASZ vitézedre várva 
álmod 
ha volna 	 FELROBBANTOTTAK 
csak 	 A 
csillagok 	 SZŐ KE 
zörrennek 	 HAJAT 
és 	 Jött egy zenész 
nap 	 jött egy kuglizó 

jött egy kántor 
befagyva jött egy rend ő r 
bárányod 
szeme 	 fényes ollóval 

felnyitottad 
reggel 	 orrát 
felgyújtott 	 kék homlokát 
várfal 	 és 
mögött 	 kinéztél az ablakon: 
johann 	 tavasz 
véres 
bundája 
és nevetése 
Johann 
átkozott 
kutak mélyén 
O  

felnyársalva 
melle felbontva 
bár 
lenne 

hátad 	
SZOMBATHY BÁLINT 

már szálka tépi 
ökle szádban 
h б fі  
hasade Г 	 SZENESEDVE II 
aljában 
melleidet 	 vessük pilláinkat 
hamuval szórja 	 fekete csíkunk vonal đ ra 
véres 	 irányára a jelnek 
galamb 	 hogyan 
röppen 	 de hogyan 
véred 	 égjünk tovább 
dúlja 	 koromköszörületét 

tüdő nkben 
már 	 gyúrjuk piramissá 
lépcső kön 	 golyóba verjük 
vonszol 	 nedves feketéjét 
sárban kíván 	 hogyan 
marketa 	 de hogyan 
marketa 	 dobjuk tovább 
marketa 	 szenes potrohunkon 
marketa 	 kapirgáljunk 
marketa 	 el a szörköteggel 

csapódjunk ki rétegére 

M hogyan 
CY! 	 de hogyan 

mondom 	 tördeljük tovább 

már 	 irányát a jelnek 

megint 	 a nagy kát 

megkötöztek 	 a nagy kát  

MOLCER MATYAS 

CSONTOSOD0 ÉLET 
(részletek) 

fohász 
nélküli 
kih ű lt 
rangtalan, 
a volt 
húsbeli, 
a volt 
b űnös, az 
elért 
lényeg, e 
fohász 
nélküli 
szilárd 
daltalan 
gyök ű  
kapcsolat 

11. 

tekintélyed 
szabályos görbület, 
a hold-kráter 
üres h ű lt arca vagy, 
a káprázat 
fehér tornyán ökör, 
botom hajtson 
a sz űz szepl ő telen 
csalódásba, 
hogy elsápadj merev 
hitedben, 
vakolt válaszfalas 
erőszakban 
kivénhedt végleges 
szabályos vagy, 
hitetlen szárnytalan, 
s tekintélyed 
szabályos görbület 

14. 

vajon mi lesz 
nyugalmasan 
ő rzött 
egyenletes 
ütőerű  
szívünk, 
ha jön a tél. 
e horzsoló 
síkság, 
I  sápadó 
jövő tlen és 
rágott 
tehénfej ű  
való, s a rend 
vár mint 
medúzafő , 
nyelő  szabály, 
és h ű lt 
hitedben él 
a horzsoló 
síkság 

MARKETA LAZAREVA 

B BARATOM 
tönkretett 
tisza 

éjfekete 
iszap 
kanyarog 
dobhártyád 
mögött 



kezitcsókolom 
jöttem a hernyótalpasokért 
tudniillik nélkülük 
nem tudom magam átvágni 
ezen a rettentő  fehéren 
az expedíció nem késlekedhet tovább viszont ezek a mai rossz 

[útviszonyok 
minek ja igen 
minek nekem átvágni 

tudniillik húsz éve 
ott valahol a túloldalon 
lavinát fettek a fejemre 

kezifcsókolom 
és ha szabad most kiesit 
megmenteném magam 

NűVI SAD-1 KÉPESLAPOK 
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O OSZYRIGA—KЕRDi:S 

S06S J6ZSEF 

V1Z-PARTI VERS 
tolvajkulcsainkkal sorra 
felnyitottuk a lányokban a kagylókat 
(szemükben ilyenkor 
visszafordultak a méltóságos folyók) 
a sok vacak között 
ami ér még valamit 
ritka gyöngyeiket kutattuk 
kiszakítani csontburkaikból 

KÉTSZER TiZ ÉVESEí4 

FOKY ISTVAN 

TEGNAPELŐTTI GLеRIÁDR~L 
Körülírom szavakkal a fejed. 
Egy tegnapelő tti, száraz kenyérhéj 
lesz a GLORIA feletted, 
a két füled palacsinta, melyet 
füstös lehelet fölött 
sűtöttek. 

. Miközben az állóbabot esszük, 
rád gondolok, mint 
minden kő  a hegyre, 
és minden hegy a görgető re, 
és minden görgető  minden kőre. 

. Mondom, éppen rád gondoltam, 
és tegnapelő tti száraz GLORIAD morzsolva 
figyeltelek, hogy tekintetedben 
mostanság mi a divat ... 

. hogy mire. jöttem rá — — —
Könnyen teszed ki tagsági 
nikkeleid sovány karunkra 
felügyel ő -szalagul, 
hiszen tegnapelő tti GLÓRIADBÓL 
a ránk maradt részt csak hó, 
csupán hó meg korom, 
korom és jeges fintor rakja 
ránk sovány hagyatékul ... 

(kép belülrő l) 
ablakomat este-eső  erezi erezi 
rajta tavalyi újságpapír 

újabb lemondás a horvátországi 
visszaélések nyomán 
nem ismerte 
a közlekedési szabályokat 
csoportos véradás 

rajfa holnapi újságpapír 
este-eső  erezi erezi 
hadd erezze 
ma úgysem gyújtok villanyt 

11. 
(kép ajtóból) 

mellettem egy vacsorázik 
mellettem egy levelet ír 
ők ketten meg én 
csak hárman vagyunk 
a nagy-udvaron idevalósi 
kövér macska ugrik a falon 
egy másik asztalhoz megyek 
és inkább kibebszélgetem 
magam magammal 

IL 
(ellának fehér-feketében) 

csak egy törékeny vadgesztenye-ölelés volt 
ez a végtelenbe indult lassú négykezes 
kék-mély feszülő  pogány-vizekre 
nézd a madarak is elhervadtak a környékr ő l 
ujjaidon a mást sütő  tüzeket is 
idegen kilincsek hidege h ű ti 
betörni többé a hangszert sem tudod már 
villámhárítódat meg tegnapra 
egy másmilyen baj döntötte el 
így békaperspektívából óriásak az árnyak 
kicsi 	 látod mit tehetsz 
magadra oltod a villanyt 
fejed alá gyű rsz tizenkét keskeny most-órát 
és akár egy álmodó mellékutca 
múlt-befő ttet bontogatsz 

SZALMA JOZSEF 

HAGYATÉK 
Halomra álmodtam az esőket 
hetente sírtak az aszfalton 
a bölcső -hangok a tagbaszakadt 
csöndben mégis elmosódtak mint 
a régi m űves faragványok 
ódon barna kapukon 

Most múltak el a párás hajnalok 
a szörnyszülöttek éjjelét hágtad át 
mikor újra vigyorogva foghíjasan 
elsuhant fejed alatt a kasza 
a meghitt rögeszme ha lefeküdtél 
röhögve intett mint szürke öltöny 
csoda mit ébren el se mondhatott 
majd elt űnt 
a túloldali dombon 
örökálomban 
dombomon 
hagyatékom 
örökálomban 
dombodon 
hagyatékod 
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RAFFAI FERENC 
	

BALOGH ISTVAN 

ELVTАRSAM, EINSTEIN 

A KIBQNTAKOZbS NÉLKÜLISÉG 
MATYbS Р 1ИСЕ IЕ  
a diplomatának nem volt nehéz 
megjátszani az excellenciás uramat 
de a fókusztávolság és a f ő tengely hosszának aránya 
problematikus 
uram kérek egy üveg dzsonfvókert 
mi ez ez magának sült burgonya 
nekem nincs hasmenésem hogy szenet egyek 
kérem uram 
lesz szíves kislány a rózsákat 
mind megveszem 
nem akarna talán valami n őfélével szórakozni 
legfeljebb a strip-tease táncosn ő  felel meg 
kérem uram 
zenés mise a m űvésznő  megjelenése nem keltett zavart 
mit iszik a m űvésznő  g o r d o n d z s i n t kérem 
ám az osztályfőnök vissza nem vonható lépést fesz 
pincér egy üveggel talán talán meg fogja inni 
nem nem csak egy pohárral 
erre otthagytuk az egész üveget a feje ó b e r d a d a volt 
a m űvésznő  csak egy pohárral vésett be lásd a napirendet 

a művésznő  kék 
a művésznő  piros 
a művésznő  állat 

közben persze mondani se kell a diplomafa 
nyomta a szöveget 
a m űvésznőnek pedig szegénynek 
fogához kellett vernie a garast és 
foglalkozott vele 
nem lenne kedve egy nonstop bárba jönni 
pirkadáskor énekelte ezt a titkár 
s az egész ügy pörkölésre hasonlított 
csak a koporsós azsúr ringott lágyan 
kérem uram 	  kérem uram 

la górd mő r e nő  szö ran pa 

RAFFA & FERENC RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 
RAFFA & FERENC RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 

BUDAPEST 
Kazinczy Ferenc u. 46 sz. 

((a második emeleten)) 
RAFFA & FERENC vonat, hajó és biztosító társasága PONTOS, GYORS 

és KENYELMES 
JELLEMZđ I: pontos és gyors kiszolgálás, olcsó biztosítási ár, a mi 

tulajdonunkban lévő  járm űveken keleti kényelmet talál 
az utazni vágyó kedves közönség. Hajóinkon kényelmes 
kabinokat talál az utas. Vonatainkon az utazó étkez ő  és 
hálókocsikat lel. Szerelvényeinken csak  I.  és II. osztályú 
kocsik vannak. 
Szeretettel várjuk a járm űveinken, a viszont látásra!!! .. . 

KIRENDELTSÉGEINK VANNAK: 
ALBANIABAN 
AUSZTRIABAN 
ARGENTINABAN 
BELGIUMBAN 
BURMÁBAN 
CSEHSZLOVAKIABAN 
CHILÉBEN 
DANIABAN 

(f:5 még sok más országban) 
Beszélünk minden v!lágnyelven, ezenkívül magyarul, olaszul, finnül, 

svédül, szerbül, oroszul, 
hollandul, lappul, szlovákul, 
csehül, törökül, görögül, 
latinul, albánul, macedónul, 
arabul, spanyolul, portugálul 
és még több keverék 
nyelven. 

RAFFA & FERENC 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGá 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 

áttetsz ő  kobaltágyúsugarak viharában 
kezet fogtunk, elvtársak lettünk 
s részrehajló bírót nem találtam, 
megcsontosodott és virágzott testünk. 

A zászló nyelét kellett kapjad, 
s ígérték az istenek szakállát, 
nyelved kellett csak t őkére rakjad, 
s elfelejtsd szeret ődnek álmát. 

Elvtársak lett űnk, s testvérek, 
te nyelved kínálod, én csonka kezem, 
s reszkető fej ű  tudós kis vének, 
kukacok közé temetkezem. 

Aztán csak úgy, megfordítottad a világot, 
mint akinek mindegy világ-e vagy más, 
s nem hervadtak el a kék virágok, 
s nem jött semmilyen robbanás. 

Nevettem rajtad, s hízelegtem, 
csahos kutya, féreg, igazi ember, 
s akár te, nyelvem öltögetem, 
úgyis hazugság van a világegyetemben. 

HATTYÚDAL HELYETT 
szépen szóló furulyácska 
jávorfából furulyácska 
karcsú karcsú kisleány 

fújjad fújjad fújdogáljad 
jávorfából furulyácska 
fekete törzs ű  kis fácska 
szépen szólj 

Fekete csak fekete már 
távorfából furulyácska 
leszorították a szemét 
Jávorfából furulyácska 
Jöttek jöttek jó asszonyok 
Jávorfából furulyácska 
гendbehozták megmosdatták 
beletették leszögezték 
üvegfalú koporsóba 

szépen szóló furulyácska 
fekete törzs ű  kis fácska 
karcsú karcsú kisleány 

Ђб  aszonyok megsiratták 
gyémántkönnyek egyre gy ű ltek 
jó asszonyok elsiratták 
és a férgek menekültek 
rtt maradt a látás fája 
ágabogát es ő  vájja 
hallgat a fa hallgat a fa 
könnye nekem nem is fájna 
ága-bogát villám járja 
törzsét szegény féreg járja 
tönkje marad csak egészben 
világbíró alap világtartó alap 

csöpp kis hajtás nyílegyenes 
setét levelei sírnak 
8talmetszik pásztorfiúk 
áfalmetszik gyenge sípnak 
gyenge sípnak furulyának 
madárhangú furulyának 

szépen szóljál furulyácskám 
én is voltam jávorfácska 
jávorfából íjnak fája 
röpülj nyilam zúgj zúgj 

szépen szóló furulyácska 
én is voltam jávorfácska 
jávorfából íjnak fája 
ölj nyilam ölj ölj 

szépen szóló furulyácska 
én is voltam jávorfácska 
jávorfából íjnak fája 
s most csak vér van köröttem 

szépen szóljál furulyácska 
fekete törzs ű  kis fácska 
karcsú karcsú kisleány 
sirass meg 
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VICEI KAROLY 

VALAMI MEGHASONLAS 
hinni mertük 
hogy ez már sejtekig-szerelem 
eközben nem vettük észre 
hogy a háttérben 
D. úr űz csúfos játékot 

most már lehetetlen visszaidézni 
a mulasztás percét 
akkor volt 
amikor éppen kételkedni kezdtem 
D. úr létezésében 
de megjelent és könyörtelen bizonyságul 
ajándékát visszavette 

ő szintén mondom 
a megbánás már-már egy kolostor képét 
körvonalazta bennem 
amikor úgy láttam jónak 
hogy a leánynak segítek 
ELUTAsTTOTT 
és szemem láttára változott át 
helyében D. úr nevetett vissza 

kárörvendve 
belátom 
egymagamban kár csatázni 
és ezekután 
nagyon-nagyon fogom szeretni magamat 

ELÉG SZÉP VERS MELYNEK HÁROM 
SZEREPLÓJE 
BARÁTOM 	STELLA 	M'EG A HOLD 
barátommal 
Ugyanazon a képeslapon lakunk 
felfigyeltem 
nálunk mindig pontosan délben kész az ebéd 

viaskodásom érthet ő  
nem kellett volna-e 
minderrő l prózában írni 

ma este is 
Stella furcsákat kérdezett a hídon 
a rakparti lámpasort 

meg a holdat dicsérte 
elég szép elég szép 
mondogattam 
elég szép 

barátom elégedett 
jól megszerveztem az id ő járást 

Stella kíváncsi volt mit tennék ha leugrana 
egy ideig csak néznék néznék utánad 

hazafutnál nekrológot írni 
igen gondoltam ilyesmire 
egy kocsmáról van szó 
bezárják hamarosan 
meggyfaszipkám megint elveszett 

a Kislány 
a Kislány 
miközben hetvenhét ismeretlen nevét említette 
megköszönte a hóvirágot 
most múlt tizenhat éves 

FONTOS DOLGOKR6L 
mindegy-e ha holnap is 
ugyanígy fogod érezni a semmi súlyát 
a fontos dolgok 
főbb ezer kilométerre innen 
hetvenhét évv г l ezel ő tt 
vagy talán ugyanennyivel kés őbb 
fognak történni 
kiderül 
barátom is el őbbrevalónak tartja 
a maga emésztését 

a vadmadarak 
szakszer ű  kitömése mellett 
jó lesz hát ügyelni a 
VITAMINOKRA is 

MAJDNEM OPTIMISTA VERS 
és mit mondanak 
az Igéret erejében még hinni tudók 
— hogy érdemes lesz holnap is 

fényesre kefélt cip őben járni 
végül 
mégiscsak 
sorába fogad 
a helyi horgászszervezet 

e p i l ó g u s 
ha ugyan benniinket 

kárpótol 
az aprópénzzel fizetett mámor 

VAJDA LABOR 

BUM  ERANG 
a csúfolódás k~tѕégiaeesés 

területeinket megértem 
határainkat felnyitottam 
magunkat bezártam 
magamat bezártam 

megtagadom uraim megtagadom 
nem tudtam 
hogy nem az érdekükben 
hogy érdekük ellen 
érdekem ellen 
érdekünk ellen 
BUMERÁNG 

ha a gondolat 
visszaüt az agyra 

a szó 
a szájra 

a remény 
a lélekre 

BUMERÁNG 
ha a munka 

a kézre 
nyelvem bumeráng 
bumeráng nyelvem 
a tudós 
a t űz és a kíváncsi gyermek viszonya 

a tudós 
veszélyes játék 
magunkból 

kilépve 
ütközünk 

önmagunkba 
szűkülünk 

mindent kimérve osztályozva 
sz ű külünk 

a remény metafizikus többletét ő l 
a gondolattal meghámoztuk magunkat 
pontos egység vagyunk 
metamorfózis helyett 
a lélek hangtalan ökrendezése 
rejlik nyelvünk mögött 
a végső  megoldás 

a nyelv állhoz feszül ő  háromszöge 
az indulás és a végállomás pillanata 

a játék ürügyén bocsáthatunk meg magunknak 
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14 évvel ezelő tt 
1955 április 18-án 
reggel 7 óra 15 
perckor 76. élet-
évében prinston 1 9 3 3 
város kórházában 
a relativitás 50. 	 huligán-hajú feje 20 000 
évfordulója küszöbén 	 márkát ér 
meghalt a XX. század 	 (sent vim náci- 
legnagyobb elméje 	 szervezet) 

1 969 
láncokon lógó einstein- ű r 
kupolatornyocskánkban 
a lámpa körforgásos 
halálian csörtető  relativitása 
a hosszú emberszelvény élén 
a fény 300000 kilométer 
másodpercenkénti zenéje 
lassú gondolatszáguldás 
csak nullák összekapcsolódása 
valahány milliárd 
melyben a kínai csürhe testg őzölög a legjobban 
a föld körülbelül 3 milliárd 
ez a három 
3 
a 000 000 000 élén 
ha pufók-vörös képpel nem hurcolják 
a megnyugvás  jóléttel befáslizott házába 
szteeeeeeeeeeeeeeeeeee 
a szó elménk 
hanyatt-homlok 
csipke 
csipetke emberek 
társadalmat 
vandalizmust 
síneket 
vért fröcsköl ő t 
infrastrukturálnak 

nemzetközi symposion az el nem kötelezett polítiká гól 
mi koloy's rágógumi asepsol aorta faks helizim 

szocializmusban nincs vajda 
de vajdaság van 

kapital-marx-izmusi hasonlóság 

angazsáltsági 6 
fés űnk sivatagi lovagzenéj е  össze-vissza 
rezeda haladás 
szépséggel beszennyezett kritika 
amely az egymá/hoz viszonyítva mozgásban lev đ  rend-
szerek törvényszer űségei alapján 
a térrő l 
az idő rő l 
a mozgásról 
a sebességrő l 
valamint egyéb fizikai alapfogalmakról 

költészeti viszonylagosság 
széteső  
mici projektumi viszonzás 
kölcsönös 
az emberi megismerés 
tudatunktól függ ő  
mao-poe átvétel 
zörgés-csörgés az üvegen 
mutatóujjak kereszteződése 

boldogság a mindent felszakító csendben 
indulás 
mediala felé 

máglyalánghalál epidémia 

poéta-maraton 
már mindenki elment 
ttttttttttttttttttttt 

Kulcs 
kiss jovák ferenc 

EZ IS EGY SZIGET 
szürke szürke szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke szürke szurke szürke 
szürke szürke szürke szürke szürke 

harangoznak 

szürke szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szOrke szürke szürke szürke 
sziirke szürke szürke szürke szürke szürke 
szürke szürke szürke szürke szürke szürke 

A VERSBŐL KIHAJOLNI VESZÉLYES 
 

minden mozdulat 
el ő leg a visszaeséshez 

 
érintetlenül tartó id őben 
kis bet űkkel takart mutatóujjam 
mint eltitkolt események háttere 
bizonyíték 
tenyeremmel összeforrt 

 
s ű rített sorokat 
emelgetek nehezen 

 
hajlongó kapcsolómból 
a leveg ő  kiesik 

EGY HALOTT ÁLMA 
KARCSÚ GYERTYAKON AT 
CÉRNÁN HÚZZÁK FEL 
A NAPOT (NEM ÉGITESTET) 
S A LÁNGOK 
A SZEMFEDŐKIG CSAPNAK 

ÉRTELMEZÉS — azaz jónéhány fokkal lejjebb 

Ki a halott? 
A költő . 
Miért? 
Mert miniat ű r isten (Vincente Huidobro), s úgy 
ahogy kisistenek nem léteznek költ ő  sem létezik. 
Almodik? 
Mert szeretne létezni, de napját (létét) karcsú 
gyertyákon át (elfogyó embereken) cérnán húzzák 
fel. A halott egy pillanatig (úgy hiszi) él ő . 
Szavaival embereket farag, társadalmon változtat, 
barátságot és szeretetet ébreszt, nevel, oktat. . . 
(Még egypár hatásos szindikális parolát kellene 
felsorolni, de a halott nem politizál; ha álmodni 
akar — nem álmodozni — a titokzatosságba gubózik 
— „érthetetlen" sorokba.) 

AZ ÉRTHETETLENT ÉRTEM SZERETEM 

(Az értemnek két értelmet adok: 
értem=magamért 
értem=felfogom, regisztrálom) 

ha még egyszer élhetnék 
inkđbb mester vagy utca-
árus lennék mint tudós 
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KOLIGER KAROLY 

MARGбVfRS 
Tisztelettel egy félig ismert közönséghez 

nem hirdetményen 
hivatalos vendég 
vitaesten szótlan 
maradt szólásra 

zárójelben múlt 
bús dicsőségek sora 
fáradt hétfők esete 

kezdődött hét 
igazán tűzben ember 
maga terméke ezután 
törvény és élet nemcsak szabály 
magunknak is újak vagyunk 

dagad hasunk 
mérjük köldökünk 
bébi-bábaasszony személyünk szólal 
meg űz szorgalomra jelenünk 
tő lünk idősebb pelenkaisták 
éltették-e így amit teszünk 

kisutcában fapadon nemzettek 
bennünket aki soros válasszuk 
kan nőstény mostoha-kedves 
életet akar cél 

érett ért ő  tervező  nem napszámos 
Igazi hétköznap vár reánk 
koslatást unjuk már meg 
ne panaszkodjon ki csak imát tud 
új napok ruhái feszülnek 
hit új mise-nyomat 
világ is ámulja 

aki szól felel ő s 
közre ostyákért m űködik-e 
ügyesen vétkező  pecsét-isten -e 
másodlagos kérdés lehet 
akarás hova jut 
elsđn dő l el 

élő  fehérjék hogy vagyunk 
ne idézzünk rossz képleteket 
szólítsuk magunkat helyeinkre 
szép csúf szavak helyett 
elfogadható emberi szigorral 
mások közöttünk is vannak 

nem embereibő l 
testvére apja szomszédja mi 

csak mindannyian segíthetünk 
ha dolgunk egy 
belát 

O TETT 
akar 	holnap érkezik 

sZAVAZO (VEM HATLAPJARA 
szegény gazdagok vagyunk 
szomjazzuk magunkat új csapokon 
dicsérjük magunkat ítéletekkel 
becsületesen lopjuk becsületünket 
kijártuk másokkal óvodánkat 
mindenképpen dalhazđnk elemistái 
tüzes libabő rösök vagyunk valahányan 

ferüljasztalkán csámcsog étvágyunk 
kalapálunk himnuszt szerződne ősjoggá 
szól vedd le kalapod s ne csak énekeljünk 
főzzünk kitű nő  ételt apadt igényeinknek 
ropogtassuk nyelvünk ahol ráéhezünk 
naponta háromszor együnk szánkíze-konyhában 

rádiót televíziót mosógépet 
szitát fű részt szemetesládát 
ólat palotát szavainknak 

ne bohémkodjunk télsikerek látszatán 
ne fokozzuk fajsúllyá a s ű rű södést 
ne kacsintgassunk zagyvaságot bajainkra 
ne éppen ne legyünk aléltak szólásban 
ne szégyeljük ami magunk nyelvén másnak fura 
ne ültessük fiainkat lóra míg járni megtanul 

mi ne járjunk viselt cip őben 
rávalót keressük meg újra 
poros soros gyomorfalunk 
béleljük nevető  vitaminokkal 
kezdődjék emésztés anyagcsere 
s meglátjuk munkánk hova 
merre tart gördül ő  kordénk 

abban írás-szalmán legények 
csomagoló érzékzsinór-kezek 
zötyögés egységét sugallják 

hm s mi egyre noszogatjuk vénhedt lovainkat 
divatos ügetés aligha áll jól mindnek 
gyeplőt rántva nyerítenek s remélünk ilyenkor 
indul robogás dörzsöljük markunkat ez igen 
no csak ismét lemaradunk fordulóban 
versenyző ink átlagos számokban jelesek 
bokájuk fáj kifúlnak nem jólabrakoltak 
minden szép okot re đ juk foghatunk de 
ha életfogadalmunk lottózói vigyázzanak 
ne legyen dicsőség kinézőségük olcsó ká гidézđ  

tegnap is ma holnap is csak ami ezután következik napirend 
rágódunk műcsont-makétákon félünk fogunk törik bele 
kirúgnak gólhelyzetünkb ő l bírók párunk gyerekekkel hagy el 
mind mind félős érett gondolkodók panasza ez 
játszani tanuló élefgöresösségek leszögezésekkel piszkálják orrukat 
odaragadt piszkot fejtik hártyáikról nehéz elviselni 
inti le őket környezet látjátok feleim mire vittük ó csak 

TÖREDÉK AZ EI.ETBEN 
lobogó méh tátott gyönyörében 

hol 
ölelés 
negyven égő  tüze 
kapaszkodott egybe 
folytam magammá 

bőgtem-e 
hallgattam 
puha bölcsőm 
újra püffedt 
eredmény aé á o 

nem több 
már leállt 
körforgásban 
szüli vissza 

lesz 	itt ami volt 
Idegen 	istenéve! 

belépő  szeretkezik 
hízelgő  fejfa 

emlékszem 
térdén földet ért 
rojtos karjaiban 
meleg hívoga#ó 

adatott 
tiszta fehéret tenyere 
tündér-ünnep napján 
nyert díjplakétáf 

kora nem 
vállalt 

virágot 
itt 

sor menet gyész 
küllők szála 
hagy nyomot 

oft 
itt 

gyönyörében tátott méh lobog 
lohol 
öl-elveszésbe 
füze ég ő  négynek 
kapaszkodnak másba 

magukká 



mi baja volt egyköwynek 
hogy kilógatta 

a nyelv mint olyan 

a doktorn ő  célratörően 
főzi havelt és sikerül 
is neki 

arányi jen ő  szerkeszt ő  
úr és a relativitás 
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JUNG KAROLY 

VEGYESFELVÁGĐП  EGYKÖWY BÉLA NYELVEZETÉNEK TISZTELETERE 
nem volt olyan nehéz kitalálni válasz 
olta a főorvos ugyanis mindig el őnybe 
n részesítem a természetben való vize 
lést a civilizációs berendezésekkel s 
zemben melyek izléstelenek 

itt egyköwy 
kiöltötte nyelvezetét feléje 

én ezt ny 
ílt támadásnak véve bizonygattam irtó 
zatos apparátussal ízlel ő  és beszél ő  
szerv nyelvállapot nyelvállás nyelvat 
lasz nyelvbot nyelvcsat uvula Iás nye 
Ivbölcselet nyelbúvár nyelvcsalád ny 
elvésztit tehenészet, régészet füvészet 
beszéd ill nyelvrendszer 

ejnye havel mo 
ndta a doktorn ő  mintha maga nem tudná 
hogy minden beszéd kilencvenkilenc sz 
ázaléka fecsegés maga talán többnyire 
nemcsak azért beszél hogy beszéljen 
emitovali smo muziku baroknih majstor 
a pa onda zdravo svi majstory baroka 
rokka és egyéb népiesch rekvizitumok 
mivel ma is jen ő  bátyánk vette a tele 
vant novi sadról leadták neki a relati 
vitás emléletét példákkal és egyebekke 
I 
egyköwy béla házat örökölt novi sadon k: 	 íme a képlet 
ülönösen a képletek tetszettek neki ez 
igen E=m.c 2  eegyenl őemcénégyzet ezt a 
rányi szépen felrajzolta fenyves külön 
még egy ötvenessel megtoldotta 

legyenek 	 ó nyájas olvasó 
jobb és igazságosabb bíráim feleségem 
és azok a vele együtt sokat szenvedett 
asszonyok akiknek lelkét megért ővé a s 
zívét megbocsátóvá 

magának nem kell féln 	 a bamba kis flejšman 
is mondta flajšmannak alžabeta csecsem 	 megkanosodik 
őkre nem bukom s havel körül forgatta 
mellét amikor táncolt leejtette szokny 
áfát mondta a f őorvos miféle szoknyájá 
t védekezett flajšman a szoknyáját mon 
dta a főorvos s ne játsza itt a hülyé 
t 
és szemüket könnyekt ő l ragyogóvá de kö 
nnyektő l apadttá is 
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modern probléma lásd egy 
szöszi szerelme 

a kielégítetlen nő k 
mindig balszerencsét hoznak 

kínozta a ke 
sеrűségekkel kedveskedő  élet szervusz 
kappelmajszter így az egyik borozó 

pompđ  
s volt a test hanyatt feküdt feje kiss 
é oldalt billent az egyik váll némil 
ig szintén 

mici az a részeg disznó meg 
int palit fogott 

a másik felé fordult 
s így a két szép kebel egymáshoz nyo 
mull s telt formát kapott a lány egy 
ik lába kinyújtva a másik térdben ki 
ssé behajlott s lehet ővé tette a corn 
bok pompđs teltségének és 

tépni kezdi 
magáról a ruhát meztelenül odarohan 
a tűzhöz ami a terem közepén egy k őe 
dényben lobog s nevetve a lángok föl 
é hajol először fanszőrzete gyulladt 
meg 

az öl rendkívül dús feketeségének 
a megszemlélését 

ám a szent püspök mi 
helyt megpillantotta rémülten elkiál 
tolta magát s eltakarta arcát oly un 
dor fogta el hogy majdhogy okádni ne 
m kezdett hordd el magad mósuszszagú 
kiáltotta teljes erejéb ő l hangtalanu 
I s paenulája alatt többször egymás 
után keresztet vetett 

közben mi is van 
egyköwy kilógatott nyelvezetével his 
z a valóságfelettiek sem tudtak mit 
kezdeni vele de a ćulum előadásozik ró 
la a munkásegyetemen ő  fizikus és ért 
i egyköwy racionális konstrukcióját m 
ely megdönti a régi idealisztikus id ő  
tér felfogást matematikai kapcsolatot 
hoz létre a fér és id ő  később az mer 
gia és az anyag között 

tudja azt is hog 
y a fény korpuszkuláris természet ű  te 
hát súlya van az zavarfa legjobban a 
szürrealistákat hogy egyköwy egyáltal 
án nem misztikus és ezoterikus ám sze 
reffék a pánszekszualizmust 

persze maga 
nem hisz nekem mert az a meggy őződése 
hogy csakis azért jöttem vissza hogy 
lefedjük magával és vajon mit fett 
ekkor havel doktor óh min ő  bárgyú ké 
rdés 

szupra aggn ő  szökj fel kabla haza 
jött férjed tobj kató a te szép palás 
todban gombos sarúdban 

haja haja virágo 
m virágom virágom 

tiéd a sarú szólt le 
az idegen hang ha szakadt akkor igen 
mit akarsz vele nem jött válasz 

válasz 
nem is jöhetett hiszen a hulla fölfel 
é lógott a bitófán és, akkor már hang 
szálait akadályozta a kötél a beszédben 

flejšman szeme kocsányon 
lóg öt centire szemüvege 
elő tt 

a bamba kis felejšman a 
zsebében kotorász 
magömlés szaga a levegőben 

mit tett volna flejšman 
helyében ambrus 

širok dunav ravan srem 

civilizált társadalom óh 

a fotocella a kiütött e 
lektronok új đramkör 

énekeljünk virágénekeket 
közben elő tte vagy utána 

körmöcbányai táncszó 

maga rég nem lesz a 
világon 

a végén egyköwy végre visszahelyezte va 
ló helyére ami eddig kint csüngött 

	

mi csü 	 szekszárdon születtem 

	

ng a csöndben a csöndben csüng egy ing 	 színésznő t szerettem 

	

a 	 babits bihály 
tömeg hatalmas sebességgel indul tehát 
változott 

a tömeg manapság egyre nagyobb 
lesz 
a tömeg manapság egyre kevésbé fél 
amerre a tömeg elvonul 

	

haja haja virágom 	 magáramaradt tömeg 

	

haja haja virágom 	 de nem soká 
rohanás fölött a lépés araszol 

	

biztosan előre 	 biztosan el őre 
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ŐSSZEL A FÁK 
szikár 
alakjába 
apámnak 
iszonyút 
vág 
a kirurgus 
s anyám 
akár 
ősszel a fák 

útra 
készen 
mint a vadlibák 

MOZGÁSTÖRVÉNY 
beoltották 
hajtásainkat 
rügyező  ágainkat 
dühödten 
oltanák leprájukkal 
még most is 

egy mártír 
ezt mondja nekem 

KOPONYÁD 
bezárt zsalugáter 
talán egy halott 
fekszik ott 
ravatalán 
falán egy asszony 
tücsökkel oldalán 

PUSKIN VÁLASZA 
ha tudnám 
valóban tudnám 
megtenném 

de én vad vagyok 
egyszer ű  
megtenni 
nem tudom 
valóban nem tudom 

SIMON CS. ISTVAN 

IN MEMORIAM 
a ránchadállás és a fémes álcák 
nem várnak új gabalyodást forradalmat 
szilajságod alj maradt a poharamban 
(egy pillanatra) 
utad — utam keresztjérő l visszanézek 
(egy pillanatra) 
megcsodállak megsajoglak 
hisz e kor-kór alatt 
a rozsda 
az istent is lemarta volna 

4PERÁCI0S VÁZLAT 
Féregnyúlvány 

és létezésed majd csak 
egy szemérmes vágás-heg igazolja 

(fakón halványan) 
mint idő-szítt zászlókon 

ködösöd ő  csillag 
gyulladásoddal 
a kutyák szétszaladnak 

A LÁNG KÖRVONALAZÁSA 
lángok 
öle 
denevér-röpt ű  sikoly rejteke 
nyugalma 
titok dobozba zárt szaka 
ébredése 
tejútfolyása-vonaglása 
lobbanása 
riadalom nyalábja 
lohadása 
méregkeverők nyelvi 
megsemmisítés е  
a nap elrablása 
mosolya 
oltalom 

fényesebb ég 
đ tlátszóbb éj 

jégsarkok olvadó fogsora 

BRASNYб  ISTVAN 

TETEMES RÉSZ 
Abból ami jár nekem 

Amitő l e kéz 
semmiképp sem szabadulhat 

Újra 
mely eltökélt ébredés 
kivetve 
mely pusztaság 

És kínos szárnyalással 
a leégett földeken 
munkál a rozsda 

ÜRES KIRÁLYOK 
Utóbb 
eszeveszett a csönd. 
A fal tövében 
keserves vonaglásuk. 
Lehúzza keszty ű jét, susog, 
remeg az ő rszem, 
szögesdrótra akadtan. 
Felrebbenve a fakéreg-
száraz szél alatt, 
üres királyok parádéznak 
az országúton. 
Ures palástok 
és köpenyek zizegnek 
mind messzebb, 
a sarkantyúk taréján. 

A NÁD KŐZÖTT 
A nád között 
gránátpirosan emelkedik 
a sarló. 

A nád között 
végtelen rendek ürülnek 
és töltődnek újból. 

A nád 
ledolgozhatja hátrányát. 

Nem tartozik 
semmivel. 

Gránátpirosan emelkedik 
a sarló, a hold. 
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fában, rögben. A harangban. 

E zengés fülükbő l kelt. 
Buggyant a sárban a nappal 
az álom. 
Dobok a fákra kötv е  
dobok zakatolnak 
a lombban. 
Zsivány cseresznye és keser ű  
alma csorbára facsarják 
az acélt. 
S ki rettegett: 
dúlt, sző rös mellel 
iramlik a kútnak. Nyomán 
a lánc csapáz, 
rugaszkodik a kútgém. 
Lekopott fogak közt sziszegve 
kúszik ki a pára: 
nyihog, nyerít. Dobok 
zakatolnak a lombban. 

SZEKÉR 
Víg voltál-e szekéri 
Fogolycsibékkel az úton. 

Két fül között 
a láthatár ahogy felvirrad. 

Es e férfiak 
gyű rt arccal a szalma közt. 

Tengelyek nélküli morzsolása. 
Nap kelte és lemente. 

KASTÉLYBELI VIDAM TARSASAG 
Hajnalban, 
ahogy elment a papunk. 

Hajnalban az ablak 
kigyulladt. 

Ahogy elment a papunk, 
rohamoztuk az ajtót. 

Hajnalban, ahogy elment 
a papunk, 
nem maradt más, 
csak a vő legények. 

Bordásan feküdtek 
az istállók, a boglyák. 

S a papunk, ő  
már messze j đ rt. 

Mondhatod: most kinek áll 
kezére elővezetni 
vasszürke lovát. 

Jaj, a papunk 
kökénybokrot lovagol. 

FIAK 
A pörge vázra feszítsd csak 
ki megint a vđsznat. 
Nem látlak én téged 
soha többé. 
Mit sem segítenek már 
az apák öles lépései. 
Nem oly szóra hajlik 
e füst. 
S a kék nadrágosoknaki 
Mondd meg a kék nadrágosoknak: 
Nyersebben imádkozzatok 
és hidegebb falakat rakjatok 
t űzhelynek, rőzsének. 

FEИÉR KECSKÉK 
Fehér kecskékb ő l mintđzd meg 
a panaszos kört kőrébe. 
Fehér kecskék törjenek 
a hullámok élére szemében. 

Míg göröngyökkel dobđ lózik 
felettünk ő , 
puha, barna sásban 
felfeslik a csomó. 

Fehér kecskék. 

HOGY BEJUTHASS A HÁZBA 
Este árnyék a falon. 
A tej, a barmok, a kenyér szaga. 
És odakinn széjjelterítve 
küszködik a katona- 
pokrócon az éjszaka. 
Még nem ismert meztelenség. 
A pillantás görbe cs ő rrel 
csápol magban, szénában. 
Nyitott pórusú arc 
a vetkőző  árnyát beissza. 
Almodozás a parázs felett —
a szomorú kéz már rámol 
korpa közt, hamu közt 
végig a deres csapán. 

VÉLETLEN VIRRADAT 
Egy nagy csillagon át 
korán havazik. 

Elboronálja nyomát. 
Zabkereszt nyakában ül. 

Más nem vihog a szér ű n, 
vagy iszap mocskolta tarlón. 

Más nem babrál kései 
órákban a kötelek közt. 

Nem kerül más 
a szomszéd viskója felé. 

És mégis, a hosszú úton, 
sietve, sokszor, bukik, merül. 

Roncsoktól dereng a lapđ ly: 
fűzfa, nyír ága süvít. 

Egy nagy csillagon át befúj a szél. 
E ► boronálja nyomát. 

Т1NбК  
Fa-bundában a téli fagy alatt 
a fiúk, keserű  szájjal, 
délben inni hajtják a tinókat. 
A kővályún tüskésedik a víz, 
január szálkás ege. 
Homlokkal a szélnek fordulva, 
mely az árpaföldeken feketén 
pereg a harangszóval, pereg, 
elül, a rövid napon. 
Semmi nagyszerű ség — 
csak a nyers hús dolgozik a szívekben. 
Fa-bundában a téli fagy alatt 
a fiúk, keserű  szájjal, 
délben inni hajtják a tinókat. 

0, A VASÁRNAPOK! 
Hu, hu! O már a gerendán 
erő sen ropja a táncot. 

Kegyetlen vörös képe 
akár a dinnye 
kivirít. 

Ide világ csordája 
ide a mellemre 
jégtörő  pilátusok. 

Es kívül is 
haldokló derengés 
a vértelen rózsákban. 

Nem szántás. 
Nem a tarka rongyok 
vagy lányok furája. 

egyelj csak a hangra. 
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A MEZl `ELENÜL ÖLELKEZŐ  
ÉJJELI PORTÁSOK 
A meztelenül ölelkező  éjjeli porfások a kis összeráncolt 
tekepályákon kugliznak. Egy cigarettacsomag nyílik a par-
ton három vörös vonallal aláhúzva. 

A hullákat abban a parkban rejtettük el. 
A patikusnő  félhomályban énekel. 
A Jablanica menti úton, sarajevótól Mostar felé csupán 

két véres angol bifszteket kellett elkerülnöm. 
Éjjeli portások selyemalsónadrágokban. 
Holnap és holnapután senki ne szájharmonikázzon HOHNER 

szájharmonikán. 
Egy kiéhezett víkend kutyus csahol a mikrofonba. 
Az éjjeli portásoktól elrejtve, a sötétség leple alatt 

harapdálni kezdem a lány kezét, akit valaha régen mások 
csókoltak. 

MEGJÖTTÜNK 
Tudod, rok mindent kérdeznék t ő led a borotva alatt. 
Ö agyonrágcsált tavalyi beszélgetéseket olvas a szalonban, 

a víz a lav5rban elengedi a négytáblás ablakok legutóbbi 
mosásáról maradt görcsbeszorított szappandarabkát, amíg a 
borbélyok figyelmesen megnyírják az esti kimen ő t a Szávára. 

Megjötteink. 
Hölgyem egyedül lelem miközben a sózott- és borsozott cse-

vapcsicsát szúrja villára, és hamarosan, ah, hamarosan többé 
senki sem vehet egy kiló cseresznyét kett őkor visszatérve a 
munkáról. 

AH, OLY PENÉSZES VAGYOK 

SÉTA ARNOLD ÚRRAL 
Arnold úr 

ön csak végigrohan a városon 
kialakulatlan szemeit átfogják a fények és terek 
megtört-világ-novellát akart gipszbe helyezni .. . 
talán nem is igaz 
ön egyszer űen csak utazni akart Arnold úr 
de megállt a folyónál — óh be szép 
s hídpénzre nem maradt. . 

fiz óra van 

Alice is felébredt — fotomodell 
a tükörben magazin-kép 
itt a tavasz Arnold úr 
ma Gina is boldog 
este ő  lesz a „Lulu és a gyilkosok" h ő snője 
utána megiszik öt pálinkát 
s megosztja párnáját Józseffel és testvéreivel 

egy kicsit most megállunk a parkban 
városi rezervátum 
ön is rácsöppen a fest ő nő  palettájára 
a felh ők megindulnak az akvarell-virágok között 
na hajoljon le Arnold úr 
na ne szégyelje 

na vegye fel azt a kis papírpénzt 
ma még boldogok leszünk Arnold úr 
vettem önnek is jegyet a koncertre 

persze a legfrissebb hírek ... T-ék autót vettek ... G-ék disszidáltak 
„disszidáltunk, de az élet megmaradt, a munka és a szeretet" —írta 
utolsó levelében .. , persze ez mind nem túlságosan fontos de most 
riljünk le egy kicsit ... . 

.... hát igen ... láncravert bolygók csörömpölnek a fejünk felett az 
idő  múlik a percek mint kidolgozatlan drágakövek a tenger mélyébe 
hullanak. . . no persze ezt csak úgy giccsesen ... de tagadhatatlan 
hogy még mindig cigarettával és feketekávéval kezdjük a százszor 
megígért reggeli helyett ... nem és nem akarok semmit sem eldön-
feni s különben is teljesen hiába dobjuk fel munka{ egy vonatra Ar-
nold úr... a zuhogó es őbe dobáltam régi képeimet... ha én szegény 
vagyok Arnold úr azzal még senki sem lett gazdagabb ha én bol-
dogtalan vagyok. . . szóval érti ugye kedves Arnold úr 

oh ti holdbörtön lakói 

fogaitok között kés-formájú harag 
és villamosszék-félelem 
és arcotok lobog 
és szemetek béna 
ha elvonulnak mellettetek 
a dobogó éj rózsaszín táncosn ő i 
EROssZEMÚEK tiétek a világ 

szóval Arnold úr ugye megértettük egymást 
kérem a kötél már készen áll 
ugye mindent letisztáztunk 
volt szerencsém! 

Midőn a plumpnadrágot magamra öltöttem többé soha nem volt. 
A pelenka-lyukon legyekként repülnek ki az angyalok és 
sárga köpedéket köpnek a fehér leped őkre. A leped ők apró-
kat vihognak az ágy alatt, ahonnan a Ijubljana—belgrádi 
korszerű  autóút nyelével rángatom el ő  őket. 

Mid őn a plumpnadrágot magamra öltöttem, már teljesen pe-
nészes voltam és a penész kékesen fénylett a moziteremben, 
megvilágít'ra a vászonnal amelyben az olaszországi ő sz fürdött. 

A hölgy a szomszéd ül ő helyrő l gyengéden kigombolja a 
nadrágomat (óvatosan kérem, a plumpnadrág új), 
a hölgy régi emlékeket simogat és a mennyezetre 
puhára görbült szemöldököt körvonalaz, amelyen átcsúsz-
tatjuk szemünket, mintha ablakon hajolnánk ki, és forró 
kézfejünkkel a h űvös éjjeli leveg ő t kavarjuk. 

A VÁMPÍROK FRISS GYÜMÖLCSÖT 
ESZNEK 

Telihold muzsikál az ablak alatt. Az apróra vagdalt pára 

minden oldalról flyassz a folyósókon. Kés ő  van. 

Az autóbuszból kiszállva minden volt benne. 
A vámpírok a bulvári mesék friss gyümölcsét eszik. 

Miért sírtál a fogorvosnál? 
A gyepmestertelep el ő tt a zenészek levorvergolyókkal han- 

golják a sintéreket. 
Néhány sültkrumpli kék leped őbe csavarva. Vagdalva és po- 

harakban fe:lszolgálva. 
A ruhasz ~irító kötél alatt szaladtunk. A szél h űvös lesz. 

Ki indul elsőnek — 
kérdi az énekesn ő  a vén árnyék falának d ő lve. 

A vámpírok az ételmaradékot bedobták az önkiszolgáló el ő t- 

ti postaládába. 

FEHÉR EGEREK FÜRDÉSE 
A szikes hölgyek szükségletüket végezni az erd őbe men-

nek, s az erá őbő l sisakos katonák jönnek vissza mint csó- 

nakokon. 
Kaszások meztelen lábakat kaszálnak. 
A hölgye'< sétálnak, ügyes őszirózsák a környéket kínál- 

va. Gyiha! 
Oh,  fehér egerek! 
Kék autóbuszok csordája fehér egerek csordáját hajózza 

be és pajkosan riszálva magukat fürdeni mennek a kapor- 

szószba. 
Az összeciy ű lt nép magas öntudata. 
Háromszázezer utas áll az út végén, mint a kezdeten. 

Messze a láthatáron, a fehér egér magányosan cérnát f ű z 

az égi t űbe. Az utasok eszeveszetten rohannak keresztül 

a cérnán,  a1,  a cérnán a lélek végén! 
A fehér egerek pancsolnak a kaporszószban, a kék autó-

buszcsorda  a  környéket legeli, a törölközök szertedobálva 

a fürdő  köriil, a nyárf đkon, az akácokon, a h đ rsokon és 

fű zf đkon, amint alig hallhatóan viszketnek a félhomályban. 
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HIАBA KÉK NEKEM AZ EG! 
Kinézek az ablakon, kocsi halad el, tiszta ősz a MERCE-

DESBEN. A környékbeli asszonyok kiteregetik az erkélyre ki-
sajtolt szerelmeseiket. De hiába kék nekem az égl 
ASDF 
JKLČ  
EZ GFf (R6TANFOLYAM. 
Hogyan vehetek utolsó istenhozzádot azoktól kiket sze-

retek? 
Ha eszembe jut a hall a fasizmusral 
A Šamac—Sarajevo! 
Százasom reszket a DIXILAND el ő tt 
200-at se ütök öt golyóval!! 
Virág van itt, a zászlók hatalmasak, s 

a nap a fő ldre süt. 
A nők simogatnak mindent ami meg fog halni, 
a kis torz KRC-KRC polcokat. 
Egyesek kőzű lünk, kedveseim, nemsokára megszűnnek 

létezni. 
Hiába kék az ég. 

Fülöp Gábor fordításai 

végel lásztó 

a suta komolуtalanságtó 
azangyau  konokságig 

A legfiatalabb szerb költők között Vu-
jica Rešin Tucić  máris egyéni és igen ko-
nok kísérletet fémjelez. Verseit olvasva 
szembetűnik egyszerű, mám-már suta ko-
molytalansága (ami játékosság akarna len-
ni), a dolgok fejtetőre állításán alapuló 
humora (ami mám igazi játékosság), egy-
féle groteszk látásmód, patétikamentes 
hangvétel, amelyben a hétköznapi élet 
tárgyai különös dtmenziбt kapnak. 

S ha szemügyre vesszük •ezeknek a meg-
nyilvánulásoknak a lényegét, akkor a sok 
felszines „kubista akció" mellett egy közös 
alapot fedezhetünk fel, amelyb ől költésze-
tének vezérfonala ered. 

Tucić  verseinek mindesképpen legfonto-
sabb jellemzője a szó-jel versbeli konsti-
tuálása, mert költészete ezen a ponton 
érintkezik a legmodernebb európai költé-
szettel. Tucić  legjobb — sajnos lefordít-
hataHdan — verseiben nemcsak a  font  em-
lített motívumok mutatkoznak meg (néha 
mar túlzottan is): a versek klasszikus ér-
tékeinek, a mondatoknak, a szavaknak, a 
külső  vagy belső  rímeknek nem az •a jellege 
hogy utaljanak valamire, tárgyat, él őlényt, 
érzelmet, gondolatot abjektivizáljanak: a 
szavak, a jelek önértékűek, önmagúkban 
hordozzák a jelentést. Ezáltal Tuci ć  ösz-
tönösen eljut a „konkrét költészet" leg-
nagyobb feladata elé, melyben a vers tar-
talmát nem a puszta jelentéskombinációk 
belső  koherenciája, klasszikus láncolata, a 
jelentés szuptilitása, árnyaltsága, gazdag-
sága képviseli, hanem a jelek mint „fo-
netikai ténynek" helyzete és viszonya a 
közléstérben. Az ilyen szándek pedig 
rendkívül nehez feladat elé állítja a kí-
sérletezőt. Hisz a szokványos olvasás már 
eleve azt feltételezi, hagy a szöveglánca- 

(Vujica Rešin Tuoi ć  kđ ltészetérő9) 

latok, a szavak jelentés-értelmű  viszonya 
a priori több kombinációt biztosítsan маk, 
mint a jelkombinációk. Ha megszokott 
esztétikai kombinációkat alkalmaznánk 
akkor be kellene vallanunk, hogy ilyen 
kombinációk által magán a szón szint je-
len — amelyhez mi ösztönösen jelentést 
értünk következik be változás. Tuci ć  
verseiben nagy számmal fordulnak el ő  
ezek a változatok, vagy a csonkítás, vagy 
a két jel közötti inkoherencia segitségével. 
Éppen ezért, legértékesebb versei, ha nem 
is a tipográfi;a, de mindenesetre egy sa-
játos önértékű  jelrendszer és költői tech-
nika felé tendálnak. 

Azt azonban nem állíthatjuk, hogy Tu-
cićnál ezek a kísérletezések és törekvések 
a tudatos igyekezet eredményei; Tuci č  
véletlenül, ösztönösen lett újszer ű . Ennek 
mintegy legjobb bizonyítéka ;az, hogy Tu-
cić  sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a 
klasszikus elemekre, mint az iméntiekre. 
Hogy az ösztönös eredmények és a tuda-
tos törekvések mennyiben vezetnek egy 
magasabbrendű  költői szintézishez, azt 
még karai lenne megállapítani. Azt azon-
ban leszögezhetjük, hogy ezeknek az ele-
meknek a jelenléte, viszonya máris jel-
legzetes költői profilt jelez. 

Tucić  versei nem .a kiszámított, mérics-
kélő  újítások, mímelt újszerűségek jegyé-
ben fogantak, még akkor sem, ha ezek 
az újítások a legkorszer űbb költői ered-
ményekkel vannak összhangban. Költé-
szeti technikáját a spontaneitás jellemzi 
legjobban. Egy elragadó bolondéria vonul 
végig e versekben, egy ösztönös játékos-
ság. S ez a technika, amely gyakran a 
lehetetlennel kerül szembe, a leglehetet-
lenebb fénnyel világítja meg a tárgyakat,  

a bennünket körülvev ő  életet. A jelből 
mégis valamilyen logikai bukfenc által 
jelentés lesz, egészen új jelentés: minden 
költői újítás nagy paradoxonja ez. A tár-
gyak a „fejük tetej "ere állnak" és csodá-
latosan mozognak a térben. A táтgyak 
szeretete külánben eredend ő  tulajdonsága 
ennek a költőnek. A költői én szinte tel-
jesen •a háttérbe szorul: Tuci ć  rendkívül 
keveset vall önmagáról. Fiatal költ őnél ez 
mái rendhagyó eset. S ugyanúgy keveset 
szól a világáról, a létezés nagy problé-
máiról. Ebben a költészetben valóban 
nincs semmi metafizikus. Igaz, hogy ez 
gyakran gondolati sekélyességhez vezet 
vagy a puszta felsoroláshoz, de ez nem 
jellemző  általánosságban Tuoić  versekre. 
Az emberi szellem nem közvetlenül, ha-
nem közvetve játszik itt a dolgok, az 
ócska szekrény, a kis szamár, a kalap, 
az inggomb, a postaláda, a műanyagzacs-
kó, a nadrág s ezernyi más hétköznapi 
tárgyon keresztül. Felvonul itt minden, 
amit megszoktunk, amit naponként ke-
zünkbe veszünk, csak kissé szokatlanul. 
Olyan ez a tárgy kkal telt világ, mint 
egy pop-zsibvásár. S így a játek a bur-
leszk futkosás jegyében zajlik le, a ver-
sek a régi komikus filmek hangulatát 
idézik. S ez az asszociáció mintha jelezné 
is e fiatal újvidéki költő  legszimpatiku-
sabb értékét: szemének sz űziességét, amely 
lyel mindent íugy lát, mintha először lát-
na, és angyali konokságát, amellyel mind-
ezt néhány egyszerű  ténnyé redukálja. S 
ha ez nem is minden, ami egy költői vi-
lághoz szükséges, mégis nélliülözhetetleл . 
Kezdetnek pedig ez igen bíztató. 
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mert nem mindenki renegár aki lator agreGÁT helyén keletkez ő  heg tüsz ő - és 
mirigymentes hentes ezek pedig azok a szók a melyeket az úr izráel és júda 
felő l szólt 
a félelemnek rettentésnek szavát 
és nincs békesség 
lássátok ha szül-é a férfi 
miért dámom minden férfi kezét az ágyékán át és miért válfoztak orcáitok 
fakósárgává át 
jaj meri nagy az a nap annyira hogy nincs hozzá hasonló 
di megszabadul abból kiszabadulván az isten 
megáldotta ő t viselje az izráel nevet amelynek jelentése az aki 
birkózott az istennel 
ó habarovszk habarovszk 
MAO" holnap itt 
ó habarovszk habarovszk 
a holdkomp felkavarta por lassan betemeti az öt tükröt tükröt mit visszatükröz 
és a munkát a nagy hullámverés miatt nem kell megszakítanunk 
már csak a világítóberendezések szerelése maradt hátra 
de 1871-ben majd ismét beszüntetjük a munká latokaf a német—francia háború miatt 
így mellesleg a torony csak 1890-ben kezdi meg a m ű  szuggerálta m űködését 
a 
SADa ho ću nežnosti mondta a szúrós szem ű  és orrba vágta a 
Pl afiNAhaJULIT 

p• S. 
!.érem a közvéleményt hogy velem egyetértésben vizsgálja meg a kirívó kitételeket 
vagy esetleg törlések lehet őségét mivel úgy vélem ezáltal nem változik 
meg a MU egészének TODD-AO-rendszerben fogant koncepciója 
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Noha azzal a oéilal jöttiink össze e mid 
találkozón, hogy fiion Nándor regényér ől 
elmondjuk vSle yikdeet, ‚ mégi 
másutt kezdem. sokkal mélyebben, valahol 
e mai tragikamies helyzet gyökérzeténél, 
annál is inkább, mert a Testvérem. Joáb 
n51 már közzétettem véleményemet az Űj 
Sугn osion hasábjadn. 

Minden út a Kíadói Tlanács kSzleme-
ny&sek első  mondatához vezet, hisz már 
ott megkezdődik a misztifikálás, .a nagy-
tós, a mellébeszélés. Mi az, hogy irodalmi 
közvélеxnény? Hisz olvasóink egyáltalán 
nem ismerik a regényt, јгбй nК kёzйІ  is 
csak néhányan olvasbatt5k; különben miért 
kellett volna sokszorosíttanl? Az irodalmi 
közvélemény emlegetéséivel ma voltaképp 
ugyanaz a távlattalanság, maga a fekete 
űn :keгiш t tudaitumlkba, amely engem mdnt-
egy hárarn esztendeje döbbentett meg el ő-
ször. Egy rendkívül gyenge novellás kö-
tetről. amely mellesleg két Agyértelműen 
negatív recenzióban részesült, kimondatott, 
hogy mégis ki kell adni. Lázongó Ikérdé-
seanre. hogy m і  гt, •akkor is azt a feleletet 
kaptam, hogy 'a közvéleményt is szem el őtt 
kell tartanциіk. 

E két példa amгг  i tanúskodik, hogy a 
közvéleményre való indokolatlan hivat-
kozás, a közvélemény spanyolfala olyan 
megfoghatatlan erőket rejt maga mögött, 
melyek nem mernek .a nyilvánosság elé já-
rulni véleményeikkel, de paradox mádon, 
vagy épp ezért, pajzsuk mégis mindig a 
meg nem kérd вΡaett nyelvinasság. A kö-
zösség, a •társadalom érdekeir ől beszél-
nek, s mivel úgy vélik, ahogy ezen érdekek 
kgpviselői, védelmezői pontosan ők, jo-
gukban áll „meghuroaini" egy-egy maűvé-
s ј  'alkotást s vele együtt embereket is. 
Elјárásuk a végsőkig büróksatikus, •s azt 
hiszem, apa leginkább azért lehetünk gond-
ban, n'es't a Kiadói Tanács köml еménye s 
azt megelőzően tárgyalása a regényr ől, a 
művekhez való lélektelen, szocreabsta vi-
szonуuu1 s áporodott levegőjét, egészség-
telen vakságát kívánja feltánvasztani. Elég, 
ha sneggondolduk, hogy a Szavjet.unióban, 
közvetlenül Október után, amikor .pedig 
mind (belülről, mind kivülről komoly ye-
szély fenyegette a társadalmat, életer ős 
szovjet művészet jött létre, s épp a mo-
nopol-helyzetbe :futott biirokrácia nyese-
gette le késoбbb az alkotói szabadság szár-
myait, méghozzá olyképpen, hogy a for-
radal•oan vívmányainak megőrzésére eskü-
dött, a szocialista társadamm érdekeire hi-
vatkozott. Mondom, elég, ha csak ezt а  
egy történel¢ni példát említliik, s máris 
beleborzadunk. 

Persze, fölmerül a kérdés: mik a rugói 
e bürakгaгtikus magatartásnak. Engedjék 
meg, hagy Zlatko Maтknit idézzem: 

„Van, alki mindig szívesebben képvisel 
valamit, mint 'kutat, S nekem úgy tet- 

szik, hogy a történelemben így is alakul-
nak is dolgok: egyesek védenek valamit, 
kiilönösen ha ennek a kanyenét eszik, amiit 
véidelmeznek, mások viszont •kétellkednek 
és támadnak — ők a jövő  kovasza, egy-
szerűen azért, mert az  "ember  kaland és 
bizonytalanság." 

Azt hiszem, hogy a bürokrata mentali-
tásna az idézet els ő  mondata a legjellem-
zőbb. Nem kutat, hanem képvisel, követ-
kеze kёрp viliahányszor egy szuverén egye-
niség kutatásának újat bozó, a képviselt 
dolgok falát megrepeszt ő  ered nényéуel ta 
iSikozik, újra meg úira meginog és ak-
ciába lép, de kapkaüári onеrt nem =lat túl 
a helyi adottságokon, csak saját köreinek 
határait érzi. 

De vegyink egy példát Az egyik nem-
rég megjelent Forum-könyvről a vidéki, 
hilybéli elit -nemcsak úgy vélekedett, hogy 
sizoaiaІst'aeцeгies. mérgező, stb., hanem a 
szó szoros értelmében a szerz ő  agyonve-
résével fenyegetőzött. 

Nyilvánvaló tehát, hogy társadaknun-
kat nem lehet és nem saabad egységes 
egésznek tekinteni •az alkotói szabadság 
regítélése 'szempontjából. A bürokratikus 
körőr sok helyütt még ma is a legdrasz-
tikusabban lépnek fel, vagy lépnének fel, 
másutt viszont már annyi erejük sincs, 
hagy frázisokból ,gátakat emeljenek, me-
gint másiutt pedig cebzúrázni kívánnak, 
tisztába tennfl, hogy gondolkodásuk koor-
didta-rendszzrébe szelídítsék a száтnukra 
probl>emјatik лs alkotásokat. 

A bUrokratiikus ember magatartásának 
egy másik fontos meghatározója az, hogy 
a képletébe nem férő  emberekkel nem 
hajlandó tárgyalni, Mi más lehetne a ma-
gyarázata •annak, hogy a Kiadói Tanács 
nem •tartotta szükségesnek, hagy ülésére 
nuе  ћ fvja a zsűri elnökét és másik jelen-
levő  tagját, aki egyeben szenkeszt ője is a 
könyvnek. Ugyanakkor viszont meghívták 
a Foгuцnbеk рбstikárt, aki a' nemг  gi vál-
lalati kanfrencián épp a tanacsülésen el-
hangzott iegkéaptlenebb kitételeket ha-
lászta elő  (mint például: kommunista el-
lenes pamflet, szocialistaellenes regény 
stbj, s ezzel csak tovább szította a niű-
vel szembeni gyanakvás tüzét. De hasonló 
húz(.~ra vállalkozott a Magyar Szó anonim 
(ilyen jelllemzбő !) cikkírója is, amikor a 
zsűri nyilatkozatához ,biggyesztett köríté-
séiben szándékos ferdítéssel és szuggerá-
lással akart hatni — bтzonyára újra csak 
a jugoszláviak magyar újságolvasó érde-
kltben és véldelmélben. 

Azt hiszem, napn l ds világosabb, hogy 
mindazok a regény elleni lépések, amelye-
ket eddig érmntettem, 'alapvet ő  gyengeség-
ről tanúskodnak. Logikus tehát, hagy a 
Kiadói Tanács Közleménye sem lehetett 
másхnilyen, mint ellentmoлidásоktál, va-
lótlansálgoktól terhes. Nem akarom meg-
ismételni őket, de egy dologra felhívnám 
a figyelmet. A Közlemény váltig erőskö-
dnk, hogy a Tanács nem vonja kétségbe 
a zsüni klletekességét és esztétikai krité-
rium'ait, ugyanakkor a harmadik flekken 
félreérthetetlenül kimondja, hogy a re-
gény írói üzenete nem fogadható el. Ez 
végső  fokon azt jelenti, hogy mégiscsak 
kétségibe vonták munkánkat, s mivel .a re-
gény eszmei-poktikati szempontból „általá-
ban és részleteiben" er ősen ikifogásolható, 
nyilиáлvaló, hogy a tanács ugyanezt vo-
naitkoztatja a zsü ui koncepciSjSra is. En ezt 
ellentink irányuló politikai inszinuációnak 
tekintem. 

Végezeltiil még két dolgot emvlitenék. 
Nem ártana fontolóra venni, hogy a 

Kiadó mellett a jövőben egy külön, zöm-
mel íróklból  6116  Kiadói Tanács működ-
jék, hisz szépirodalmi kiadványok sorsá-
ról lévén szó, megengedhetetlen, hogy 
egy-egy művet egy testület csak politikai-
lag legyen képes megközelíteni. Gion reg ć-
nyének esete eklatánsan bizonyítja, hagy 
a merev ,politikai szempontú elbírálás vol-
taképpen erőszaktétel a mű  integrális egé-
sze ellen•, s ugyanakkor az írói lelkiismeret 
semmibe vétele is. 

A másik dolog. ami ezek után egészen 
természetes: tovalbbnais messzemen ően ;tá-
mogatom a regény megjelenésének ügyét, 

A Gion-regény kéziratához mellékelt 
Kömlеanény, amelyben a Kiadói Tanács a 
Testvérem, Joáb című  műről formált vé-
lеményét közli a vajdasági magyar (ók-
kal, iхodadompolitikánk és Irodalmi viszo-
nyakuk szégyenfoltja, 

a) A Közlemény egy nem létez ő, magát 
nyilvánosan meg nem mutató, név szerint 
nem szereplő, tehát fiktív; •gyáva, alatto-
mos, de önmagámat jogokat és hatalmat 
kisajátító, monopóliumra törekvő, miszti-
fikált „irodalmi közvélemény" — amely a 
vajdasági írók értekezletén sem fedte fel 
kilétét — nevében kísérel meg ítéletet 
mondani egy könyvalakban még meg nem 
jelent elsődíjas regényről. 

Ib) Az Ismeretlen „irodalmi közvélemény" 
befolyása, ereje nem lebeosülénd ő, hiszen 
a Forum lеgtekintélyesebb öпјgazg:ató szer-
vét ",auvgaиs61tia" egy módszereiben és 
megáцapításaibam az :utolsó hívsz évben 
nálunk és a jugoszláv gyakorlatban párat-
lan dokumentum elfoдad'áskvra. 

A Közlemény olyosont követel az írótól, 
és próbál rákényszeríteni, ami régen le-
járatott .imódalomelméletL iodalomipoliti-
kai tézisek újbóli életrehívását jelentené. 
Egy-egy műtől a valóság egészének, a tár-
sa&alom'ábГá,zоlás іtеlj еѕsбgбnеК  igényét kö-
veteli meg, s elvitatja az írónak azt a jo-
gát, hogy saját ismereted alapján, negatív 
jelenségedre hívja fel olvasói figyelmét, to-
vábbá egy levitézlett, fekete-fehér szoc-
realista ábrázolást kér .számon a Testvé-
rem, Jaáb szerzöjét ől, s :később majd m.yil-
ván egész irodalmunktól. 

A Ibujlkáló „iгodalmii köеvélеn ny" is-
mérvei közé tartozik, hogy önmaga tiszta-
ságának, erkölcsi makulátlanságának fel- 
tételetiésével 'kisajátítja magánlak azt .a jo-
got, érdemet, és dicső  küldetést, hogy a 
közösséget, az olvasókat megvédie az ál-
tata károsasak nyilvánított :szellemi termé-
keiktől. A 'közösségi érdekek, mmegvédés ёt 
hangsúlyеzza,, s közben nem veszi észre, 
hogy szemérmetlenül saját (kis megbántá-
sait, aprói sérelmeit védelmi s igyekszik 
azokat megtorolni. 

A Közlenііémty által emlegetett „irodal-
mi közvélemény" módszereit és hátsó szán-
déka шΡt mai seren bizonyítja jobban, mint az, 
hagy a vajdasági magyar írók értekezletén 
többiink erélyes követelése után sem volt 
hajlandó önmagát felfedezni, megnevezni. 
Ezért kérem, hogy kellő  reagalSsok, kem-
mentárak kíséretében jelentessék meg a 
Közleményt, lássa mindenki, hogy fejl ődő , 
a valósághoz mind maradétailanabbul kö-
zeledő  irodainunk ellen milyen visszahtzS 
maradi erők fejtenek  Id  jóvátehetetlen és 
megengedhetetlen aknamunkát. 
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Az arszáglak kölcsönös együttműködé-
sémek szüntelen bővítése a gazdasági, 
kulturá•l пs, poldkаL élet teriiletein, arra 
figyelmeztet benntinket, hogy nagyabb 
körültekttéssel 'kellene tanulmányozr и  a 
kül- és a helpolitta viszonyainak a kér-
dését , különösen azokat a hatásokat ame-
lyeket egymásra gyakorolnak. Ugyanis 
neon a véletlenek sora deteгmdnálja a 
be].politákánlгa jiellemző  viszonyokat, 
amiker egy meghatározott irányvosnadról 
beszéliimk; úgyszintén a külpoidti Јtenk 
sem független és adott egy elvonatkozha-
tott tКtizáló és diplomatizáló keretbe. 
Ahogy evidens a kil- és a belpokttlakxak 
a .kölcsönös habára, ugyanúgy a külpoli-
tikák sem mentesek az egymásmahatás 
jegyedtől, a tudatos kompromisszumok 
váiiаiiáј  бtáL Amii a legfoв tasabb ezeknél 
a nemzetközi joggyaikorLatra oly j еLLeanző  
kampгomisszurcnoknál, az az, begy tuda-
tos és szabad legyen ezeknek a kölcsönös 
vállalása. Különbem a be nem avatkozás 
egyik elementáris feltétele sikkadna el. 
Tehát csak az olyan kompi omisszumek 
létjogosultságáról beszélhettink, amelyek 
tiszteletben tartják az adott ország tár-
sadalxni-gazdaragi- г oL&biltai fejlődésének 
irányvonalát, az ország függetlenségét, 
szuverenitását, és mindezt nem korlátoz-
zák. 

A hatás és a kölcsönhatás pozitívumai 
csak az egyarás fejlődésének a tisztelet-
ben tartásával együtt fagadlvató e1, ami 
természtesen nem jelenti azt is, hogy a 
gyakorlatban nem történnek élénkez ő  
előjellű  törekvések, ilyen vagy olyam el-
nevezés leple alatt. Természetesem ez a 
„lepel" sohasem a tiszta fehér-fekete szí-
neikben jelentkezik, hanem felhasznál 
minden olyan rekvizitumot, amely az 
indirekt, a közvetett hatás szövevényes 
és kevésbé fielismerhet ő  útjain hasznára 
válhat. 

Amikor a hatás és kölcsönhatás léte-
zéséről beszélünk, fölvetődik az a kér-
dés, hagy milyen teret is biztosítunk 
ezeknek a hatásoknak, illetve a korrekt, 
a tudatosan vállalt kompromisszumokon 
túl, hogyan is reagálunk az olyan kísér-
betekre, amelyek nem felelnek meg az 
ország fejlődésének, amelyek a deklarált 
és a gyakorik átalakulás szempontjából 
negatívak. Ugyanis a külpolitika reagá-
lásának anódja, annak sablonos formája, 
viszonyulása a bclpoldtikánkhoz és az or-
szág társadalmi fejlődéséhez, sokszor a 
változtatás céljait rejti magában. Ha ide-
jében nem láttunk át ezeken a „kísérle-
teken", úgy, megújhódásnak ándít'hatnak 
olyan „•szervezési formákat", olyan dön-
téshozatalt, olyan vélemény- és döntés-
hierarchiát stb., amelyek nem felelnek 
meg az ország társadaknd-polit шkai átala-
kulásának, sőt olyan gyakorlatot provo-
kálnak amely szöges ellentétben áll azok-
kal a deetatizácáós és denwk гatdzációs fo-
lyamatokkal, amelyek jellemzőek társa-
dalmunk fejlődégбгe, illtetve amelyek 
legalabbis jellemz őkké akarnak válná. 

Társadalmunk szocialista átalakulása 
ellen nem is a nyílt, a kimondott, •az Or-
szág fejlődésének ellentmondó álláspon-
tok és törekvések a legveszélyesebbek a 
belpolitika szem ontjából, hanem azok a 
,,.kísérletek", amelyek módszeres ismétl ő -
désиikkel végižl ás olyan reakciót válta-
nak ki, amely reakciónak a gyakorlati 
megnyilvánulásai társadalmi fejlődésünk 
káros szövődményei Lehetnek és olyan 
letűnőfélben lévő  gyakorlatot éleszthet-
nek fel, amely szintén nincs összhangban 
társadalmunk önágazgatási alapom való 
szocialista бhalakulasával. 

• Ebből a sткmpontból külön figyelmét 
érdemelnek azok a „kísérletek", amelyek-
kel ` a közеimúLtban több szocialista or-
szág külpolitdkájia élt belpolitikai okoktól 
vérérelve, amikor a tiltakozó -jegyzékek 
sárit zúdította az ország .. címére, ilyen,. 
vagy olyan megokolasѕakКal. Írásunkban 
nem is ezzel a ténnyel szeretnénk fog-
lalkozni, hanem azzal a szöv ődmény-
nyel"...ahová pz a módszeresség vezetett 
ille+tve ahová vezethetne a szocialista te 
lepátianak ez az újabb formája. 

fehér kálmán 

szocialista 
telepátia 

avagy 
cenzori 

kirendeltség 
Nem a „szövődmény" túlméretezése a 

célunk, hanem az, hogy az apró-csepr ő  
részieknek az egészhez való viszonyát re-
gisztráljuk. 

Esetünkbe az akció-reakció által je-
lentkező  „szövődmény" a Kiadód Tanács 
Közleményének c) pontban összefoglalt 
fenntartása volna, amit lion Nándo гr: 
Testvérem, Joáb c. regényével kapcso-
latban hozott nyilvánosságra. A szöveg a 
következő : „A regénybe Olyan kiilpoli-
tikai kitételek . találhatók, amelyek nem 
felelnek meg az ország (kiemelés tőlem 
F. K.) külpolitikai érdekednek, amennyi-
ben sérelmesek egyes országokra és nem-
zetekre, másfedёl pedig külpolitikánk 
koncepciójának (kiemelés tőlem F. K.) 
helytelen mLagyarázađára is okot adhat-
nak" 

A fenti idézet nagyon szépem illuszt-
rálja a Рávibv-féle politikai reflex jelen-
létét a Forum Kiadód Tanácsának a ma-
gatartásában, •amikor már az esedékesre, 
a föltételezhet őre reagál, olymódon 
ahogy azt „elvárják" tőle, illetve, ahogy 
gondolja, hogy reagálnia kell a majdan 
megtörténtek elkerülése végett. 

Mit is takar a Kiadói Tanács ,ilyen 
preventív intézkedése? 

A Kiadói Tanács „pol бtikai föltételes 
reflexe", a megelőzés ingere abból indul 
kd, hogy a regényt és ezáltal a regény 
„kUlpiiltiikai kvtételeit" az ország külpo-
látikáјбval egy szintre emeli, érdekednek 
és felelősségének a súlyát ezáltal ki-
egyeniiti, egyszóval identifikálja a 
vatalos" külpolitikával. Úgy közeledik a 
műhöz, az íráshoz mintha legalább-is a 
regény háta mögött a „hivatalos", a 
Végrehajtó Tanács, a Kormeny, az ország 
küLрalitilkája állina, mintha a mű  ezeket 
a „hivatalos" álláspontokat lenne hivatott 
prezentálni és bemutatni pillanatnyi egé-
szében az officiális író minden tudásának 
és felelősségének a la4tbavetésével. 

Finnek a politikai reflexnek ha nem is 
az indokoltsága, de a jelentkezése na-
gyon is világos: A közelmúltban tanúi 
voltunk azokaa a jelenségeknek, amikor 
majdhogynem minden újságcikkre, írás-
ra, előadásra stb. tiltakozó jegyzékek 
jöttek az ország, a „hivatalos" politika 
címére: Ha ezekhez a tényekhez hozzá-
adjuk a kül- és a belpolitikai események 
magyarázásának ésertékelésének „nor-
mális" változásait az ország és a „hiva-
talos"., politika érdekében, akkor megért-
hetjük a Kiadói Tanács ilyen áldáspont-
jánаk a jelentkezését, de távolról sem 
annak _indokoltságát. 

A boa~yodalmaktól való félelem, a föl-
tételezett tiltakozás, annak eshet ősége, 
hogy netán a regény ,.külpolitikai ktté- 

telei" 	„kiilpalit іkánk 	konaepoiójának 
helybelien magyarázatára is okot adhat-
nak", az, hogy véletlenül a regény kül-
polдtikaд  kitktelzd nem fedik a „hivata-
los" politika pillanatnyi érdekeit, stb. —
már eleve megszabták a Kiadói Tanács 
magatartását. Az ilyen magatartás gya-
korlati legalizálása sokkal többet rejt 
magában mint egyszerű  elővigyázatossá-
got. Ugyanis a „félelme" a „p гeventívá-
is" olyan gyakorlatra kényszerítette, „po-
lirtikai reflexe" olyan vdszanyulás гa inge-
relte, mint amilyen logika a tžltakozó 
jegyzékeket létrehozta, illetve létrehozta 
volna. 

Lényegében ebben látom a legnagyobb 
veszélyt, hiszen nem is kellett olya і  s' 
kat várni és beigazolódott Mika T гipaló-
nak az a figyelmeztetése, hagy: „ Jer, 
ako se  is  svaki članak budi upućivala 
protestna nota, onda će se morati bdjeti 
fad svakom re őenicom (.knemelés tőlem 
F. K.) koju metuo napiše. A to nuilĐamo ne 
vodi. ' Illetve oda vezet, hagy ugyanúgy 
reagálunk minden szóra, cikkre, írásina, 
ahogy azt a tiltakozó jegyzékek logikája 
teszi. A „logika" pedig nagyon is az adott 
ország belpolitikájával összhangban cse-
lekszik, abból indul dn, ugyanazon „szer-
vezélsh", politikai, érdekeit képviseli, egy-
szóval olyan a „logikája" mint szocialista 
átalakulásának iránya. Éppen ezért tar-
tom kifagás•olhatának a Kiadói Tanács 
magatartását. Úgy igazodni már el őre, 
ahogy azt föltételezzü'k, hasonló vagy 
ugyanolyan „logikával" élni mint „má-
sak" — már nemcsak tolerancia, hanem 
engedmény žs, olcsó feladása deanok-
ráoiánk fontos összeköt ő  útjainak. 

„Társadalmunknak önágazgatási alapon 
való szocialista átalakulása, a világ felé 
való megnyílása és a nemzetközi munka-
megosztásba való beilleszkedésre irányuló 
törekvése lehetővé teszi és megköveteld, 
hogy külpolitikánk mind sokoldalúbban 
tivksözze önigazgató társadalmunk és az 
összes jugoszláv népek és nemzetiségek 
politikai, gazdasági, kulturális és egyéb 
közvetle és tartás érdekeit. Ezért szava-
tolni kell a munka nagyobb nyálvános-
sagát, a gyorsabb és jobb tájékoztatást 
és egyéb feltételeket ahhoz, hogy a köz-
társaságokban, a tartamlányokban és más 
társadalmi-politikai közösségekben és 
szervezetekben, valamint a munkaszer-
vezetekben és ezek társulásaiban a dol-
gozók minél nagyobb befolyással lehes-
senek a JSZSZK külpalitikájanaik kiala-
kítására és végrehajtására." — áll a 
JKSZ Kilencedik Kongresszusának Hatá-
rozataiban. Mindezt figyelembe véve, lát-
hatjuk, hogy társadalmunk deetatizáoiós 
és demokratizációs folyamatai mind ha-
tározottabban olyan igényt is támaszta-
nak, hogy dennásztifikálják a külpolitika. 
a nemzetek közötti viszonyok, a diplomá-
cia évszázados •titokzatosságát. Lehet őleg 
tömeg.közelbe hozzák tiitokzatos arcát, 
minden Lepel és álarc nélkül ;  amikor 
tudjuk, hagy ki képviseli a „hivatalos" 
politikát, melyik szerve az egy ország-
nak, milyenek .a felelősségei és ezáltal a 
jogai, stb. Amikor az informálás nyáltsá-
ga, az önigazgatás, a demokratizálódás 
már azt is igényli, hogy a dolgozók, pol-
gárok aktív résztvev ői is legyenek kül-
politikánk megformálásának. 

Tito szavait, hogy: „Razumije se, asIa 
lbamrpa je slobodna, kid nas ne postoji 
cenzusa, nitt je mislimo uspostaviti. To 
podrazurnijeva da svaki članak u novi-
nama, .ill RTV, me mora da izražava služ-
bene stavove viade i rukovode ćáh organa 
naše zemlje." —nemcsak mint álláspon-
tokat értelmezem, hanem mint figyel-
meztetést is, azok számára akik egy „kül-
ső  logikával", közvetleül hatást akar-
nak gyakorolni, azaz korlátozni azo-
kat a deanokratizációs folyamiatokat, 
amelyek jellemzőek társadalmunk önigaz-
gatásá alapon való szocialista átalakulá-
sára. 

Az apró „reѕtaurádókat" még, ilyen tá-
voli, a szocialista telepátia szövevényes 
reflexeiben sem fogadhatjuk el, meg 
úgy sem mint „más véleményt".' 
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podоѕzki józsefi 

gyanú 
Két ember megy az út két a1dadán, s velük šzemben, a sáv 

közepén, ahova csak az árnyékkal vegyes, halvány lámpakörök 
jutnak el, egy rőt .kutya. A két ember magával töm ődik, nem 
siet és nem is andalog, csak lépked. Talán egyszerre, talán 
kínön-külbn figyelnek fel a .közedіdő  álllaфra, mindenesetre már 
mindketten tudják: kastyá van az úitom. Egyik se néz rá, lépteik 
se változnak, ringásnak -is a régi marad, a testen végigfutó áram-
intés, mikor megérzik akóbor, talán éheses csapzott, esetleg 
fertőzött állatoá, visszaszorul, csak belül, .az idegekben feszül 
valamilyen csendes rem,egés,_ kiidöxnben semmii: két ember megy 
az út két oldalán. A ;kutya •már el őbb észrevzhette őket, fejet 
az aszfalt felé nyomja, csendesen kacag, farka h lábak rá гtuгnusá-
hoz simul, és hagy már immlban az elszánt ugras, azt nem is 
sejteni, csuk a nedvesen fénylő  •szempár vihogásából, ahogy egy--
szerre i,gyekszI'k mindkét közeled ő  árnyat erősen figyelni. Vissza 
a három közül egyik se fordul, s ez jelenthet valamiit itt a kül-
városi éjszakában. Már egy vonalba érbak, közelebb nem kemül-
hetnek egymáshoz, hogy le ne térnének útj аiikról. Ha 'itt bekö-
vetkezik egy mozdulat ... De nem. A kutya csak fejét kapja fel, 
ellöki állótál az utat, már nem leselkedik, a mozgó test ritmusa 
egységessé vá4lk. kisimul ',a menеkillő, szabadult futásban. Eset-
lec az áramütés valiahol mélyen a:z :idegekben, különben semmi: 
két ember megy az út két oldalán. 

a novella 
I. 

Ez úgyse lesz novella, 
mert 

„Hisz önmagunkbкin nem találunk menedékre" 
(Déгу  Tibor) 

Hagy meg fogom csalni a menyasszonyom, azt már akkor sej-
tettem, mikor a Dacos Fekete kártyádm,.felé hajolt, s kacér szóra 
kozottг  ggal art mondta: „Egyedem, begyedem. begyedem —
veszíts", s vesztettem. Ez Igy meg is felelt a közbiedelemnek, 
mert Eszter aznap este utazott el a Нatarváгosba. Már hetek óta 
minden vasárnap elutazik, de még egyszer sem szántam гá ma-
gam, hogy vele tartsak. Pedig a Halarvárosnak széles utcái van-
nak és .,dundi" fái és alacsony há лai, ahogy azt J. E. oly találá а,n 
megfrta első  naveliájában . Meg templomai is vanu ,ak a FIatáхvá-
rosдak , az ég mag alacsony és olyan igaza van J. E.-nek, nmilkor  

meglátja ezt az északi tepsi-vldéket. Itt aztán csakugyan nem 
kunszt ІІии iгі  az istent. Kulönben jártam mar arraIeue, egeszen 
biztos, hogy jártas, hisz á.Llandóan utazom az utubbi kétezer 
évben Jézus születése után. Persze, túlzás ez, mivel csak most 
írtuk de az ezemknlencszázhatvansyodеat s haзminckét év alatt 
K. L. •barátorvnak és K. L. baráibom feleэégé¢lek harm ncegy 
évesnyire nőhet majdani magzatuk. Ezt onnan tudom, hogy 
mostanáiban olyamikar. házasadnak +a filatalidk,. amikor nevet :akar-
nak szerezni puffadp szereimiíknek, és K. L. barátom és K. L. 
barátom felesége unás napok óta úgy alszanak együtt, hagy nem 
kell цtazás,akxól meg mindenféle vendégeskedésekr ől hocszú me-
séket kitalálmtiulk. Aztáai meg szidvesztér is elnnúdt id őközben, és 
láttam .egy nagykaput, amit іzјІёѕtеlеn kávészínre festetett tulaj-
donosa. Persze, nagyon is leheséges, hogy ő  maga festette, vagy 
már úgy vette a házzal együtt. Mert ezzel Igen jól e1 lehet szóra-
kozni :este tízt ől reggel ötig. 

este tízt ől reggel ötig feküdjön hanyatt ágyábán feje 
alá normális magašságú párnát polcozzon s bal tenyé- 
rébe simítsa tarkóját lábait Lazán nyújtsa ebre pár-
huzamosan  oh'  távolságra csak egyroket a másiktól hogy 
nemi szerve kapjon némi иеёеgőt jobb kezét hagyja 
szabadon s kartávolságnyira helyezett cigarrettábóL 
szívjon el egyet id őről időre 'szemét hányja le ha 
messzire gondol s igyekezzen nem aludni el hogy 
mondani lehessen kiálltam ím én is kínjaim este 
tízt ől reggel ötig 

No lám, Esztenről (különben ő  azonos a menyasszonyommal 
vagy épp a menyasszonyom ;azonos vele) akartam valamit mon-
dani, merthogy elutazott. A Dacos Fekete meg kacér szórako-
zattsággad kántyáШm felé hajolt s ,art mondta: „Egyedem begye-
dem, :begyedem — veszíts", s én . veszítettem, mert ez így meg- 
felelt mneggyőződćseдnnek, mert Eszter aan+ap •este utazott el a Ha-
tárvárosba, és :én bizonyára jártam már gitt, mivel az utóbbi 
kétezer évben Jézus születése után állandóan csak utamgaftok a 
J. E. első  noveіlйjában le'roitt telrsl-vidéken, shód Igazán nem 
kunszt hinni az istent, no és ez, persze, enyhe túlizás, mert K. L. 
barátom ,megnősült, harminckét évvel a másaduk évezred ellő tt, 
mert közben Sг i4veszter napja • volt, és én nem ismerek csak egy 
temetőőrt ezen a néven. Mondtam is a menyassncayonmaik, aki 
kínönben Eszter, menjünk köszöntsük fel azt ,a  GгЈ  vesztest. 
Persze., vonakodott előbb, hagy a :temető , de aztán egészen meg-
nyugtattam, mivel ÖT DOBOZ NIŠI MORAVAT AKAROK 
VENNI, ÉS OTT A TRAFIK, as-ni Ilyenkor úgyis zárva araár. 
нigyjék el, sem nagy kép гtelenség, .a fest ő, a baгбtam, a nincs-
telen (akikről :már egyszer írtam is mág .időszámításunk :kezdete 
előtt, miikor még J. E. se rtud гta, hogy csakugyan olyan masszí-
vak itt a •templomok, és hogy — ugyan nem ezért — állandóan 
harangoznak, én meg utána kezdtem .el utazni, merthogy meg-
született Jézus). Nahát. Ez pedig, ez a fest ő, a barátom, nincs-
telen (akiről mar .egyszer írtam is srég lldőszámkásunk kezdete 
előtt, mikor még J. E. se tudta...) A fenébe, a fenébe is, mikor 
lehet itt mondani is már valba umik, de mikor? Mert ez nem  no-
vella,  egészen, de egészen komolyan mondom, mert ez nem az. 
Ez úgyse  novella!  Tehát: a festő, a Marálom, a nincstelen (aki-
ről már egyszer — J. E.,  novella,  templom, időszámítás meg 
minden ,stb. már vásárolt ilyen dra иikban. Na lám. 

A menyasszonyom (értsd Eszter,), illetve Eszter (értsd a 
menyasszonyom — és kvdönben is értsd mindiig másképp) azt 
mondta: „Nahát". Igen, Igy: „Nahát". Aztán mnég nem is mon-
dott mást, ment nem fújt a szél ott a trafik mögött (er г  nem blbff; 
csakugyan volt ott egy trafik), és ahogy azаКеуáját felemelte (ha-
ha. mondaná romit egyik kdllégan őm, mert ezt mondta mindig, 
mert egy olyan ha-ha) vastag combja volt, és :azó)ta azt hiszem, 
hogy minden menyasszonynak ilyen vastag és meleg a combja, 
és olyan, de épen olyan, mInt :az újvi бl ki Pali-veгкléglő  ivóba 
nyíló ajtaja, mely texasi mintára ,készült, és egyfoxm тán fordul 
előre s hátra, ha közéje nyúlnatk. Neue baj. Ёѕ  ebben az évben 
Eszter minden vasárnap este felutazik a Határvárasba, mert 
szeret :m•ár ő  is utazni, ,de csak egyazon úton, mert .a meaaysv-
szonyom. mert ilyen bejáródó mindem menyasszony, mert a Ni.š 
expres vállalat :rutáin ,akar utaz,. ÜT DOBOZ NIŠI MORAVAT 
AKAROK VIINNI. A Niš expres-,ben pedig ikényszemi!gamgatás 
van, mert olyan a vilaбg, a gazdagág. OLYAN. De hát milyen 
legyem? Természetesen ez Esztert. a menyasszonyomat nem ,is 
érdekli, mert mit бrdekelje4 ha Szllvegzter úgyis temetőđr, és đ  
az egyetlen, mert ő  az egyetlen ismerősöm, akit így hívnak. Az-
tán nnee ha mnár .elutazott ak1klo г  ir vell i`s fogllaiomhat magában 
a¢ ember este tíztől reggel ömbбg. 

este tíztől reggel ötig feküdjön hanyatt ágyában feje 
alá normális magasságú párnát polcozzon s bal tenye-
rébe simítsa tarkóját lábait lazán nyújtsa előre pár-
huxamosan oly távolságra csak egyiket a másiktól hogy 
nemi szeme kapjon némi levegőt jobb kezét hagyja 
szabadon s kartávolságnyira helyezett cigarettáiból 
OT  DOBOZ NIŠI MORAVAT AKAROK VENNI (ha-ha) 
szívjon el egyet id đгől időre szemét hányja le ha 
messzire gondol s igyekezzen nem aludni el hogy 
mondani lehessen kiálltam ím én is kínjaim este 
tíztől reggel ötig 
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De előbb hazamentünk. Aгraz mnég mielőtt hamamnentün& vol--
rna, már voltunk kánt, hogy a Dacos Fekete elszívjon néhány 
bagót, mert ő  is olyan OLYAN, mint a ТЈ1iš expres és láttuk, 
hogy ésik a hó, Ebből pedig már egt~szen biztosan tudtam, hogy 
meg fogom . csalni a menyasszonyom (akit Eszterek hívna& és 
mánnden va ггsар  -  elutazik •a Határvárasba, mert ő  is egy olyan 
HATÁRVAROS). Akkor a Dacos Fekete lehúzba karikagy űrűm 
és a zsebembe tette (a zsebben aprápénz.van, felkarcolja a gy ű-
nűt, a gyűrűt) és :ant mondta: „Must, olyan, mint régen." Mond-
tam neki, hogy osakugyam olyan. De az ő  teste puha és finom és 
fúnom és puha és énn az irtóbbá .kétezer évet utazással töltöm, ár 
ez enyhe túlzás, inert K. L. barátom és K. L. barátom felesége 
szi:lvesztemkor, mert  OT  DOBOZ NIŠI MORAVÁT AKAROK 
VENNI, és ez azért némileg változtathat is a dolgokon, nemde, 
te Dacos, te Fekete. Am erről nem szóltam nelkli. Inkáibb gon-
dosan megigaz tottan -i puhaverem és egész gondosan metgigazí- 
tottam es ant mondtam neki, hogy el kell mennem  inert  e'1 'kel-
lett csakugyan. Van ez. Épp így és aktkor. Ahogy meg ü4b& ott 
a havas fakorongon és meztelenségemet végignyalja: a széá --
néha megfagyott iirülékdarabok is hozzám csapódtaik —, hárte- 
len csak eszembe jut F. K. meg a WC-kultúra. Mert az ő  mű
veiben olvastam először ilуesmiről. Aztán máshol is. Egyszer 
meg a Dacos Fekete volt szeret ője mesélte nekem, hogy most 
vagy tíz nap után olvasta, milikar székrekedése volt és fél órákat 
kellett a klozetban töltenie, hagy már ötven éve: „Istenem. mú-
lik az idő , mert hát hol, •de  hol is lehettem én akkor, így hát jó 
kicsit (így „kiosk") tudok a tkapitalá•zmusrál, ami még" nem is 
volt gaz, mert cárjiuk is volt, ugye." Mondtam neki, hogy csak -
ugyan volt, rág 'amúgy is ehgomdolkoztató, hogy, mert épp hogy 
elgondolkoztató. .máёnt a fél±eudáks álllam tömetgei v іvitбК  ki a 
szocialista farradaimat. Lepratelepek, forradalmak írja 'a sza-
kállas költő  itt Vajdaságban, okit nem igen szeretnek a tánc-
dalénekesek xneg ,a  kritikusok, Gevarához. De nekem jobban 
tetszik így! lepratelepforradalom. 

Bemerntünk vissza. 
A Szemüveges Csúny Csalj, .a Csajcsúnya Szemüveges, aki 

Eszter (Eszter a meinyasszonyom, a HATÁRVÁROS MENYASZ-
SZCNYOM) bamátngje és a barátom n ője (agg öregurak szaval-
hattak így divatbók és törtém еlemből kivonuló, elhasznált nyug-
díjas lk; Nyug Díj a Sok), és kérdés, hogy n ő-e, regnézett jól. 
Mondtam hagy kint estik. „Eslik", ;kérdezték. „Jé, csakugyan 
esik". Mondtam, ner jé, de csakugyan esik. S ebb ől aњr a 
Csaj-csúnya Szemüvegges sejtett  is  valamit, hagy megcsaiam a 
menyasszonyom, mert ez megfelelt a közhiedelemnek. Valamit 
tenni kell, gondoltam, és a zsebembe nyúltam és a zsebben ap-
rópénz van, és felkarcolja a gyűrűt, a gyűrrűt, „A WC egy kultu-
гбиs intézmény", mondtam. Gúnyoson nevettek rám és nevet- 
tik, csak a Dacos Fekete neon, mert ő  épp a kezem fogta, s teljes 
joggal talán arra gondolt, hogy nemcsak AZ. Pedig én igazán 
nem tehetek xála, s 'ezt tudhatnák is, mбt F. K. és a Dacos 
Fekete  volt  szeretője, akinek már szákrekedése is volt. DE NEM 
LEHET MINDEN EMBERNEK SZEKREKEDESE. De nem lehet 
minden embernek EGYSZERRE székrekedése. Mert ez rabszur-
dabb volna, mint egy abszurd dráma, tamkől mellesleg Ebeszá-
molát kellene irnom Karinthytól Mészöly Miklósig, de nem írok, 
mert mást ín-dk, Eami ÚGYSE LESZ NOVELLA, mert  OT  DOBOZ 
NIŠI MORAVAI AKAROK VENNI, s mert tényleg volt cárjuk 
az oroezolĐnak. 

Sajnáltam őket, és eszembe jutott, hogy ha még székrekedés 
se volna, ,akkor  ml  voRl na itt. •еgyбиtadбn. de  ml  ás, és rflt is tehetne 
a raérő  ember, mert mindág az is a nyavalyatört este tízt ől reg-
gel ő  iig. 

este tíztő l reggel ötig feküdjön hanyatt ágyában feje 
alá normális magasságú párnát polcozzon s bal tenye-
rébe simítsa tarkóját lábait lazán nyújtsa előre pár-
huzamosan oly távolságra csak egyiket a másiktól hogy 
nemi szerve kapjon némi levegőt jobb kezét hagyja 
szabadon s kartávolságnyira helyezett cigarettáiból 
(HA-HA, mert egyik kollégan őm épp olyan ha-ha) 
szívjon el egyet id őről időre szemét húnyja le ha 
messzire gondol s igyekezzen nem aludni el hogy 
lehessen m n-danI kiálltam íri én is kínjaim este 
tízt ől reggel ötig 

De mint mátr mondtam, előbb elmentünk, jóval előbb haza. 
Csak rég a Zongorista lánynnak kiáltottunk oda, hogy játssz, 
játssz már valamit, az listemát neki. Az istenit. En meg, mivel az 
utóbbi kétezer éviben Jézus születése után stb. oda ás mentem 
és azt mondtam, hogy Csajkovszkij b-roll, b-moll. A Zongorista 
lány felnevetett: „Az nekem magas; magas, hihi." Mert neki az 
csakugyan magas. Hihi. 

A hб  rбg esett. Egyik kesztyűm oda is adtam a Dacos Feke-
tének és mindjdrt bele i léptünk a hóbta. Nagy volt a hó. Na-
gyon nagy. Es fújt a szel, és volt ahol már neon бs volt hó. Amott 
meg volt. Ez már majdnem paródia IĐam nthytál Mészöly Mik-
lósig, és bizoinyosari észre is veszik, hagy ném sok mindent 
mondhatok ezutбn." Mert kiártam rnaigarnbdl mindent, ami ide 
tartozik, esetleg ha a hóváhar jelent reg valamit, meg a 
menyasszonyom, cđe ő  HATÁRVAROS, ama nem fejl ődik még, 
uránt irodalmi hős sen. Persze, most ne vitatkozzunk az iroda-
lomról, amúgy is a Dacos Feketével ke ll  még csinálni valamit, 
mert félcipője van. Körömcipő ,) 

Hát kerestünk egy helyet,, mert mesélten neki, hagy van egy 
Szálvestzteг  nevű  ismerősбm, aki ,tehetőőr és  OT  DOBOZ NIŠI 
MORAVÁT AKAROK VENNI,•  Eahol mim fúj a szél. Apró ujjai 
vannak a Dacos Feketének és •  vörösek meg kékek, majdnem 
celorfiánosan zirsegdk. Szépen fújtam és fogtam és fogtam és fúj- 
tam őket és eset-t a hó. Aztán mondtam neki, hogy van egy J. E., 
de csakugyan van, .aki alacsony fáknál meg házakról, meg egek- 
ről firkál, s akinek olyan Igaza van. Itt találkozik az ég és a 
föld, épp itt. đ  nem tudja, mert ő  neon olvas, mert azt nem 
lehet kibírni. Azt nem, azt csakugyan nem lehet, hacsak nincs 
más dolgunk este tíztől reggel ötig. Nekem meg csak ritkán van. 
És olyankor se sok, csak épp, _ hogy megtudom, hogy minden 
menyasszonynak vastag és meleg a combja, és •olyan, de épp 
olyan, mint az újvidéki PaLi ć-vendéglő  ivóba •nyíló szárnyas aj -

taja, mely texasii nmántára késziilt és •egyformán fordul el őre s 
hátra, ha közéjük nyúlnak, aztán meg azt tudom meg, hagy a 
nem menyasszonyok lába is az újvidéki Pal•i ć -vendéglő  ajtaja, 
mely texasi mintára készült. Majd megint azt tudor meg, hogy 
a menyasszonyoké olyan. Es így tovább. Közben meg székreke-
dést kapok s megállok néhány pillanatra, mert az IITOBBI кÉT-
EZER EVET... Az istenit. Es így sokszor megesik, hogy tétlen 
maradok este tíztől reggel ötig. Este tíztől. Tíztől. Tíz. 

A TÍZ KEREK SZÁM. 	 . 
MIÉRT KEREK? 
MIERT SZÁM? 
MIÉRT TÍZ? 
MIÉRT? 
MIERTMIERTMIERTIVIIERTMIERT 

(Reggelre pedig megbénnult a közforgalom, de csak a közfor-
galom, higyjék el.) 

II. 

A NOVELLA ANATбMIAJA 

Először ás nyugodj meg. Már isten tudja, hanyadik cigarettád 
szívod, és mindág hosszabbak az elnyomott csikkek. Most fe-
küdj hanyatt, oltsd el a villanyt is, legyen teljesen sötét, és 
akkor gyú ts meg még egy Maravát, de azt szívd végig. Azwtán 
összpontosíts, meg kell találni a dolgok magvát, fel kell .rajzolni 
a tűzfeszket. Mondjuk így: 

és csak ezután jöhet a rezgés: 

majd sankíthatsz és módosíthatsz is valamennyit a képem, bár 
a szabályos síkok pallérozottsá.gát, vagyis a klasszikus ábrát 
mégse ajánla:nám: 
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mert a, rendre csak iaavnylban lehet szükséged, ¢níg fel .nem is-
mered ééptelenségét, azt az egyszerű , de döntő  tényt: nean, férsz 
ii a hartárok közöqt. 1Vl,ost  pedig már tovább is lépheti.iavk a 
bomtás fe1é. Ёs anáris ellémkezett a pollaaiat, mikor teljes nlér- 
téКben éatvémyesűlhet az előbbi konceaitrál'ási falya7nat ered- 
m,énye. Térj vissza valamelyik ikephez, és látni fogod a pont 
игаlта ~н ; о  a te tárgyad, vele tömődj. A кöте  sxbvődő  tiireanlések 
egyszertben emgedelaneséedaaek, ha őt megfékezed  Is  1»rtokolod. 
Tehá1 lássuk a kiterjedéste]enséget, ahal a lérkyeg annykta töanör, 
hagy érzéíkelh вetet7>ет : 

• 
Ha magfogad most est a 'semmiezemet és kifejleszted az üres 
paplron, eljuthatsz ismét a 1еgváIItozatasabb és a lebonyolulbabb 
képektg. Csakhogy 'itt a lassan szövődő  sallang már nem hurok, 
hanem az esszenaiális feltdј  sa, a meglátást, •a ikitap!mtást és a 
гegizlelést bizztositó oldat; rian akadály és útvesztĐ  kanak célod 
előtt, hanem a oél maga. Vi'gyá лz má, minden csöppje іérbék, és 
nyomait, ant több, mám sejtéseit its féléd és mád mutatnak. 

Vágeredтnénybeu kezdheteted tehát: 

1. 'NYüGTALANЅАG: 
kétszer egymás után felállsz és kerülsz felhúznád papucsod a pa-
pucs az ágy alatt már megint eltették ;megfázhatsz mezdtlá'b és 
bagy xnagya гбzad majd felettesed el őtt a mulasztást mert csak 
egy p hám vizet ailgaaiál kint тn hólt aneg rod valahova névleges 
szerelmednek iaz eheti levelet hogy ale _aiggádjon nyert szívbán-
talma veszélyes lehet és ha ágynak dől nem biztos hagy meglá-
togathatod nini is іьеѕzёiІvе  az esetleges teavetés eécójámál már az 
is nagy kéa'lés hívhalttdk-e p гapat inert mint is kutyát ugye mégse 
lehet és most a tivzre a tűzre a tűzre is temeti kell néhány darab 
szenet szóval mindenesetre vissza kell térmt a papucskereséshez 
hisz már öt negyven és pontosam fél hétrom kigyulladaiak a 
refleltrl ok meg köиbeгn јб  ide ;ió lenne még befejezni iaz egy hó-
nappal ezelőtt megkezdett jeleptést inert addig tiјdához sеггвш tféle-
képp se juthatsz e1 a levelet és inni akartál egy pohár vizet meg 
a. tűz lassan kialszik ám• lehetséges hogy 'igy mezítláb anég  az 
éj jel etfog egy kiadós nátha amit felettesed tehát a papucsot 
először is a papucsot annt a temetés és a papok prablemaфilјб-
hoz fűződve függővé teheti ltda 

‚Ida  
Vida 
amikor  its  te jó ég mikor is láttad őt 

utoljára most visszafekszel és eloltod a villanyt és ezt regis-
métled még vagy Háromszor 

TŰZFÉSZEK 
(Keresés, kiválasztás) 

кёtsёgkіvщ  a papaхcs; aklamatod eltenIre Is is papucs keriilt 
előtéгbe, mégse érdarvas kiilönösebb figyelmet fordítanod rá. 
1VLomdhatnád azt is, hagy :a papucs szlnb бluannvá nőtt az ellen-
őгizhetetlenül ztrzavaros összefüggése'kben és (sarki napjainkban 
szerfölött közkedvelt fitozófiai ikémdés) elmdegemített. Hogy mit ől, 
azt jobb nem eleniemi, ha csakugyan követni akarod 'a 1lnyyeget. 
Egyszerűen békiilj hi azzal a'iközönséges ténnyel, bogy a papucs 
csak papucs és ssemnni köze ingerült tanácstatanságadhoz tehe-
tetlenségedhez. Esetleg az áltapobadbál fakadó ibosszúság tárgya. 
De ez lehetne bárapi ivás. Nó. S igy már végeattimk is az eset 
transzcendens, filozófilkus old ааlával. 

Névleges szeretőd és felettesed képezik a következ ő  komo-
lyabb akadályt, mán csak esmért is, mert könnyen a Lényeges ele-
mek szerepében tűnhetnek fel, ugyanis nшndkettő tőд. tartasz, félsz 
bizonyos méntékbem•. Azodbam 'rájuk sem pazarolhatsz több Id őt, 
mint a papucsra, hisz figyeld osak meg magad; miért is jutott 
oly fontos szerep mindkettőjűknek a te nyugtalanságodban. Is-
mételjtk csak meg a következő  részt: 

„lehetséges hagy így mezítláb meg az éjjel elfog egy kiadós 
nátha amiit feleettesed tehát aa papucsot is először Is iami is teme-
tés és a papok (névleges szeret őd negjegyzés tőlem) .problema-
ti•kájahaz fűzđdve függővé teheti lida 

lila 
lido 

mikor is te jó ég mikor is 
láttad őt utoljára ,(kiemelés tőlem). 

A következtetés igy ¢vár vlll ágas és near lehet kétséges: anvnd-
asurak, . ansi eddig szerepelt, еlbfordult, felötlött, történt . stb, 
csak •annyiban van jetent ősége, aanemnyfben a megismételi rész-
hez kapcsolódik. Igen, a neziiané eléggé Lapos. De hát unit vártáll te 
tulajdonképpen? 

REZGÉS 
(lehel kissé раtе  kus) 

Lida, ó, Lida, ismered-e .azt a zsíros hajú, - mindig bozontos 
fiatalembert, aka előre megkeresi zsebében a pémzéxmet, mielőtt  

a Gs'P MAMA OPERI ME atbus-гekláлnos autójába szálina, és 
még ialdĐor is remeg, mn kar a beszakított rózsaszín jegyet (VGZ-
NA KARTA CSP NGVI SAD N. DINARA 0,50 5fRIJA 50 * 
35528 VAŽI ZA лlDNU V02NJU) markába gyűal? Еs Ismered-e 
azt a fiatal lányt, akinek megtekmek szemei könnyel, mert a 
pályaudvari resti izlјéstelenül kIk asztalal frilött valakit Gdde 
regényéről ibeszélt. Ismeresd-e? És Ismered-e az ideges ess гkist t, 
aki forradalmat keres a gi¢nmiazista lányok frIss mellen Ilyenkor 
tavasszal, mikor a slágerek szerelmet fivilesatenek a dolbhár-
tyákra és kamaszok j rnak a kö гtakom? Végiil pedig —  hogy 
egyelőre beferjezzm krdéssorzatoan —. ismered-e azt az öreg 
kolduskülsejű  férfit, aki lompos szeшöldökei talál ma megfi-
gyelte egy pillanatra a nesztelemül sikló járműveket és .utána to-
vábbment az égtájak egyike felé? Т ~ ssam és myu:godbaaa. 

SARKÍTÁS 

A saaikított képet vagyis a novella klasszikus formáját az 
előzetes •ajác lat érteknében közös megegyezés alapján kdhagyjpk. 

A PONT 
Lida 

A BONTÁS 
Miiért hallgatsz több miaut ti¢ennyolc napja, tíz drája, har-

mimchétt peгoe és öt masadperee? Esetleg a mIsodperceken vi-
titkozhatuaik. De ez mit se ezanvk, minit ahogy Hosszú Barátunk 
is hiába keresi a Jézus kezébe vent szöget, hogy ismét felkiált-
son: „Heuréka!", wgy te saru tagadhatsz le két hetet, bár int 
sosem fogjuk anég csak suttogva • sem IlOhXiOaIdaIki az archimé-
deszi arajromgást. t zóvaa aie tikit rilázzuaiik. GyemdККoгoanbaaa 
megjósálták, irigy feleségem hrmas ikreket fog szülani, csekély 
öt kilométerre is hпгdetőoszlapdКtól kбkxsömгe éipitek házat ma-
gammak, ha szerencsém tesz, találkozni fogok Yu1 BrinvnIerrel, és 
isikor kódit a forradalom — hurrá! hummá! —, ,pelenka csav іaхo» 
óik lábaidra. Nem vagyok merényl ő  típus. S a gépfegyvert, s a 
gépfegyvert, s gépfegyvert csak azé гt hordom, mert el szeret-
nék utazni egyszer &aга&1гđevóгa (hagyok olyan jó kutya, amint 
itt aká7arielyik). Nem lenne ba д , ha egy külföldit mi-
niszter is az őz inába lőne. Mondjuk Poaipidou. De Gaulle-ra 
csak .az orrom emlékeztet és mit is csináljak, inert ö гü nt kell, 
háromezer új dinárt még nem is láttam egy csomóban, s ha alá-
írom a szemződéseket talán csakugyan megvehetem azt a házat, 
mondjuk közvetlenül az els ő  tavaszi zápor után, mikor föld-
szaga van és fű  szaga van a táskáikat hosszfiú zsжaómon dbáló —
mert ez most a divat — gin гаиí=tаЈбnyok testének, és mikor a 
jóslat kezdetét veszi. Csak téged hilaayo&lak még és a forradal-
mat nagyon. Nem mintha változtatni szeretnék, vagy hinném, 
hogy közös barItunk. •a Szemiiveges Joghallgató jobb politikus 
lesz a levitézlett Rankovi ćná'1, és hogy körülöttem majd kitágul 
a rét, mert a szoliterek szégyenl ősen visszaihúzódnak •a hűvös 
nyugalmat hozó E`ruska gora-.i fák elől, amelyeik alatt rád go'n-
doltam egyszer, a udközben (vert is vomdtek, és er ős fájás nyilalilt 
nemi szemvemhe, pedig aradám repült akkor valamelyik világtáj 
drányából, és &unt Lancastert is láttam egészen közelr ől. Szóval 
nem ezért, meg különben  is  .mi bajom itt, a lemenni éhező  
mumlсásaklvoz képest egész pazar éh etet élek és Rosemarie teát 
főz nekem, ha 'belázasodok. Amúgy se l őnék senkire s ez mám 
bizonyos, csak a vadakat szeretném terelni, mind egyszerre és 
minid egy csomбbas xnomidjuk Karadaтdevóra, mert észt már emvlí-
tettem egyszer, és nvirt is keltsek fölösl'eges Z űrzavart a sok 
helységnévvel egy közönséges levélben, melyet hozzád írok több 
mint tizemiayoic nép, tsz óra,, harminchét perc és öt másodpere 
után. Igaz, magai sem tudom, .miért. Talán mert nem tudtad 
soha nuegjcgyeznii, merre nyílik a cukrászdaajtó, s ma én is oda-
csaptam az ujјpörcöm, de nagyon. Ám, húzódj csak vissza, még 
nem végeztem •a jóslattal, Burt Lancastemnel ;  .a házaannnal,, amit 
közvetlenül egy fűtestű  lány .. , Szaval térjünk meg nyugodtan 
és .precízen, akár a dísztárgyak csiszolásához — a forradalomba. 
Ez izgat mostanában. Rossz színészekkel háborúsdit játsszanak 
a mozikban, és a dublőrök lábai közé rohanó Lovaknál kapják a 
halált, hogy megiznlosadmak és alkalmatlanná válnak miniden 
szerelemre. Bergmanm filmjét fél ház el őtt játszák két napig és 
valaki az első  sorokban tramžisšztort hallgat, de a nagyfiú. akit 
jobb kezemben taartok, nem hap fegyvere után, csak rossz fikne-
kem pergő  rossz hábaгaíkat tud végigdzgulmi, és most hirtelen úgy 
tinik nekem, hogy иΡalójábad sokkal joihb alakítást nyújt .a dilet-
táns színész, mint a barikádaka a kitévelyedett. Tehát végered-
ményben erről ess szI lehet. Mizvdenesetxe, ez fenét se ém, hisz 
megkísérelhetnénk még egy j' z űrt a Café $ulevambam, bán igaz 
a fehér terítős vendéglőket; meg a nagyon csendeseket és a na-
gyon tđszták•at mindig nagy gonddal kerOltük. De ne tévelyedj 
be háborúmba. De ne adják fel a háborús lelkét nekem aréidi-
led. De iii Zavarj, ha mefoatoltan és kinagyított testtel letörlöm 
egyszer a szobrokat és felállak helyemre, hagy alattam galam-
bokat kergetve autalopáát tervezzem néhány fenegyerek. De kel! 
Csakhogy a gépfegyvert, csakhogy a gépfegyvert, csakhogy a 
gépfegyvert nem azért lordom magammal; 

PODOLSZKI József 
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Tudjuk, hagy irodalmunk sajátos hely-
zetét elsőaorban hagyománytalansága ma-
gyarázza. Mikor Bori Imre A jugoszláviai 
magyar irodalom története c. könyvében 
e táj hagyományainak fölsorolására vál-
lalkozik, inkább csak egymástól elszige- 
telt eseményekről és ki nem használt lehe-
tőségekről számolhat be. Megallapításai 
nem bizonyíthatják azt, hagy kulturánk-
nak eddig fel nem fedezett hagyományai 
vannak, inkább csak azt kívánják igazol-
ad, begy e tájón fis létezek kulturális kez-
deményezések, melyek a történelem ked-
vezőtlen alakulása miatt csírájukban ma-
radtak. Mert két féle hagyományról be-
szélhetünk. Egyreszt arról, amelynek ese-
ményeit mint szervetlen, egymáshoz nem 
kapcsolódó egységeket sorolhat fel is kгó-
nikás, s amely szervetlen volta miatt a 
gyökértelenség képzete formájában nyo-
makztóan, s a változtathatatlanba való 
belenyugvást igazolóan nehezedik a tudat-
ra. A másik fajta hagyomány nemzeti jel-
legű, mivel léte saját kontinuitásában 
domborodik ki. A kultúra statikus er ői 
különösen a mienkhez hasonló kultúг. 
környezetben kerülnek túlsúlyba, mert 
csak ott érvényesülhetnek teljesebb méx-
tékben, ahol ,a hagyományok olyan két 
fajta értelmezésére adódik lehet őség, mint 
nálunk, illetve, ahol a hadadás és a stag-
nálás képviselői egyaránt igazolást merít-
hetnek a múltbál. Di iaikinek az igénye -
nek nem felel meg az egy helyben topo-
gás, vagyis az irodalom és kultúra regio-
г  áбпs jellegének passzív elfogadása, .az Bo-
ri irodalomtörténetéb ől könnyen megálla-
píthatja, hogy nem a vajdasági ember 
sajátos mentalitasa és a vidék sajátos 
földrajzi föltételei hagyománytalanságunk 
okozói, hanem pusztán az objektív törté-
nelmi tényezők, amelyeknek determináló 
hatása ha nem is szűnhetett meg teljes 
mértékben, de őn. igazolás céljából még-
sem hivatkozhatunk rájuk. Az is legfon-
tosabb, hagy megszabaduljunk a detenmi 
nizmus fátumától, mert nyilvánvaló, hogy 
az emlékek, melyek nem kapcsolódtak  

hagyományokká, nem .a táj immanens 
meddőségét bizonyítják. 
E következtetés azonban jobbára csak 

elméletileg igazolható, mivel a gyakorlat-
ban nem érvényesül teljes mértékben. 
Mert tájunk hagyománytalansága, ha nem 
is jelent távlattalanságot, az adkotót és 
művét mégis befolyásolja a tudat, hogy 
hagyományainkban alig talál valamit, ami 
hasznosítható; ritkán fordul el ő, hogy 
amit az irodalomtörténet is múlt irodalmi 
életeként tart számon, napjainkban is el-
fagadható tanúságként hat. Ez esztétikad 
vonatkozásban azt jelenti, hogy a Sympo-
sion-nemzedék jelentkezésekor iaz tisztéti 
kai normák továbbftijdesztése helyett a 
mindent újmakezdés problémájának kellett 
felbukkannia. Irodalmunk körülményei te-
hát valóban kivételesek, hiszen ritkan tör-
ténik meg, hogy akár ;a legszéls őségesebb 
aktivitás is :ne merítene valamiit a ko-
rábbi nemzedék esztétikai megoldásaiból. 

2. 

A jó irodalom föltételezi a kritika szín-
vonalát. Ebből az következik, hogy mivel 
költészetünk a  háború után a lehet ő  leg-
alacsonyabb színvonalon volt, ,igényesebb 
kritikával sem rendelkezhetett. S őt, nem 
is volt kritikája, mert a kritika • csók dif-
ferenciálódott irodaalmi körülményekben 
jelentkezhet. Költészetünket viszont soha-
sem jellemezte teljesebb harmónia, mint 
abban .az időszakban. A költészet közvet-
lenül tükrözte a kox-hangulatot. A követ-
kező  nemzedék oly módon tagadta meg 
teljes mértékben e diadalmámortól ittas, 
felszínes és egyoldalú költészet еt, hogy 
részben a haború el őtti irodalmi hagyo-
mányokhoz térve vissza , ;szigetet válasz-
tott magának" — ahogy Utasi Csaba írja 
Költészetünkről című  tanulmányában. A 
„:szigetre" való kivonulás azonban koránt-
sem volt annyira frontális jelleg ű, mint 
a háború utáni himnikus költészet jelent-
kezése. A vers ünnepi hangulatának taga-
dása spontánul történt. A csalódás folyama-
ta az egymástól elszigetöl ődött költő-indivi-
duumokban játszódott le, s inkább volt  

ösztönös, mint tudatos. Kialakulásában 
nem az akció játszott szerepet, hiszen e 
költészet alaptermészetét ől idegen volt az 
akció gondolata, hanem esetleg a beismerés. 
A tudatosság, ha •néhol fel is tűnt, neme 
volt annyira általános, hogy elméleti sí-
kon is megnyilvánulhatott volna. A ju-
goszláviai magyar irodalmi kritika meg-
születését ugyanakkor az is gátolta, hogy 
ha a kritikus fel is fogta irodalmunk me-
tamorfózisának, elcsendesedésének lénye-
gét, csak ,azt állapíthatta volna meg, hogy 
költészetünk nem fejlődött jóformán sem-
mit, hanem a két háború között kialakult 
tájélmény esztétikkai alapjaira tért vissza. 
Hogy a kritikus e véleményét nyilvános-
sag elé hozza, nemcsak környezetünkben 
szokatlan kritikusi bátorságra lett volna 
szüksége, hanem mindenekel őtt egy új 
mozgalom batorító látványára, hogy az 
elmarasztalások a szület őben levő  újnak 
adjanak utat. A kritikusnak tehát eszté-
tikailag és etilkailag egyaránt fölül kellett 
volna múlnia kora irodalompolitikáját és 
költészeti szenzibilitását. 

A „sziget"-költészet elfordult konkrét 
valóságunktól, nem tételszerűen, ideoló-
giai-esztétekai vezényszóra, hanem több-
nyire öntudatlanul és szükségszerűen. A 
kritikának csak egy lehet ősége lett volna: 
a tagadás, Mivel pedig a tagadásra nem 
ért meg, nem is konstituálódhatott. A heti 
kritika viszont szokványos méltatásaiban 
— taktikusan — nem az általánosról szólt, 
hanem az egyéniről. Irodalmi életünkben 
általános elképedést idézett el ő, mikor a 
Symposion-nemzedék költői és kritikusai 
nem fogadták el a táj-irodalom konven-
cionális tartalmi és formai elemeit, vala-
mint a „sziget"-költészet tájunkhoz való 
passzív viszonyulását, a tej szimbólummá, 
dekorációvá degradálását. A sokat ígér ő , 
fejlődésnek induló új költészet mellett fel-
csillant kritikank születésének lehet ősége 
Esztétikai kérdések kölcsőnös tisztázására 
azonban mégsem került sor. A Symposion 
költői és kritikusai, akik nemcsak bvoló-
giai éгtelemben képviseltek új nemzedé-
ket, nem egy generáció kidolgozott elmé-
leti koncepciójával kerültek eszembe, ha-
nem csak olyan költő-egyénekkel, akik- 
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nek költészetét korunkkal, valóságunkkad 
szemben kifejlődött és megmerevedett 
passzivitása jellemezte. A symposian-moz-
galom kritikája csak akkor talált vissz-
hangra, amikor konkrétan valamelyik kö1-
tészet ellen irányult. Irodalmi körülmé-
nyeink elemzésében, irányt keres ő  vitáiban 
csak .azok vettek részt — a maguk mód-
ján —, akik költészeti k kritikáját egzisz-
tenciáju!k elleni támadásnak min ősítették. 
Az ily módon kiprovokált vita azonban a 
régi nemzedék részér ől csak esztétikai 
magatamtásuk védelmére karlátozódatt, Oly 
módon, hogy a harcias, fiatal nemzedék 
mozgalmát, üturm und Draiignak min ő-
sítve, ki'skorúsitották. 

A symposiam kritikája és költészete te-
hát nem egy kialakult kritikai elmélet, 
hanem csak egy sajátos tudat ellenében 
jött létre. Ez kezdetben megkönnyítette, 
de meg is nehezítette helyzetét. A gyak-
ran személyeskedő, elemi esztétikai kér-
dések táтgyalásána kényszerülő  kritikák 
felhívták ugyan magukra a figyelmet, de 
a mozgalom nem határozhatta meg létét, 
szerepét valaminek ellenében. Az alapos 
viták hiánya• gátolta meg tehát a moz-
galmat, bogy határozott irányt adjon kri-
tikai törekvéseinek, Persze, csak jóval 
később derült ki, amit Bányai János en-
1t Tolnai Ottó egyik Hídban megjelent 
versciklnzsának bevezetőjében, hogy „mind-
két oldal abban a ma már megmosolyog- 

ni való tévhitben ringatta magát, hagy 
itt sorsdöntő  esztétikai ütközetekr ől van 
szó, hagy itt a költészet sorsa fordul 
kockán." 

Ily módon az a sajatos helyzet adódott 
e ő, hogy a háború utáni második költői 
nemzedék csak akkor kaphatott megfelel ő  
bírálatot, amikor válságéinak jelei már 
félreérthetetlenül megjelentek. E nemze-
déknek nem volt kritikusa, s ezt ¢ni sem 
bizonyítja jobban annál, hogy a bírálatot 
nem belülről, saját (persze alkalmi és szer-
vezetlen) soraiból kapta, hanem kívülr ől, 
attól a nemzedéktől, amely átmenetileg, 
szinte teljes egészében a kritikus szerepét 
•töltötte be, anélkül, hogy a saját kritikai 
törekvéseit definiálta volna E kritika jO-
gasultsága nemcsak azért kétségbevanha-
tatlan, mert a már lassan tűrhetetlenné 
váló kulturális provincializmus felszánw-
lásána törekedett, hanem azért is, mert 
egyetemesebb iganyű  irodalmi értékek 
megvalósitását készítette el ő. Mivel a már 
említett okok miatt a frontális dialógus 
elmaradt, a symposian- ~mozg!alomnak 
aránylag zökkenőmentesem sikerült kihar-
colnia és bebizonyítania létjogosultságát. 
szinte semmi sem lett tisztázva, de az új 
költészet megkapta irodalmunkban az őt 
megillető  helyet. A tájköltészet viszont el-
méletből is gyöngére vizsдgázott, s a kez-
deti sértődött vagdalózásoktól a biztos és 
kényelmes továbbélést ígérő  hallgatásba  

húzódott vissza. Mintha tudatában lett 
volna, hogy engedékeny magatartásával, 
vagyis az új mozgalom látszólagos befo-
gadásával, az új erőket fosztja meg a dia-
lektikus fejlődés alapvető  lehetőségeitől. 
Hiszen a kritika fejlődése csak kérdések, 
.ellenáUások felbukkanásé'nal és leküzdé-
sével képzelhető  el. Dialógus nélkül a kri-
tika nemcsak hogy nem tudja lemérni 
erejét, de nem is szélesedhet és mélyül-
het el. lgy a symposion kezdeti kritikai 
kinyilatkoztatásainak csak egy rámutatás 
lehetett az eredménye: a tájköltészet 
egyenlő  a provincializmussal, mi valami 
újtat akarunk. A másik oldal, mivel kri-
tikaja n-em volt, nem követelhette a sym-
pasion által képviselt ,egyetemesebbnek" 
a definiálását. Meg kell jegyeznünk, hogy 
ennek гz újnak a fogalma mindaddig túl-
sá.gasan homályos és tisztázatlan volt, 
míg — jóval később —, Bányai János és 
Vágel László néhány tanulmányában nem 
kísérelte meg a költészettinkre vanatkazó 
kérdések újabb felvetését és elemzését. 

З . 

A symposion-mozgalom költészete és 
kritikája a „sziget"-költészetnek els ősor-
ban a tájhoz és valóságunkhoz való viszo-
nyát bírálta. „Rétek, kérem, új-na kezdjük 
a virágzást" — írta Domonkos István 
egyik versében, Legnagyobb fagyatékosѕá- 



21  

gát abban látták, hogy bár ra tájköltészet 
a közvetlen valóságunkhoz való ragaszko-
dás álruhájában tetszeleg, valójában ta-
gadja a valóságéцnényt, mert vеlбsбgun-
kat nem a maga teljességeben, hanem 
leszűkített fi mában fogja fel. A tájkölté-
szetet tehát mesterkélt, s őt érdekből fa-
kadó konformista magatartásnak t..a гtot-
ták. A symposionistak kezdetben főleg 
esztétikai šdeálokra hivatkoztak, valójá-
ban azonban sokkal mélyebb ókokról volt 
szó, amelyok alaposabb megfoigálanazására 
csak akkor került sor, mikor a symposion 
már folyóirat formájában jelent meg. Bá-
nyai János írja Az esztétizmusról című  
írásában: „Mi egy következetesen iroda-
lom-központú irodalomszemléletnek igye-
keztünk helyit biztosítani az annyira el-
túlzott vajdasági elhivatottság esztétikát-
lain esztétikája mellett, pontosabban vele 
ellentétben. Hogy ezt elérhessük, hatá тo-
zottabban kellett a „nagyvilág" felé for-
dulnunk és még határozottabban kellett 
hangoztatnunk, hogy az irodalomnak nin-
csenek más, lényeges kritériumai, mint az 
esztétikai igényesség, ami számunkra azo-
nos volt az emberiség .autentikusságárcvak 
kérdésével." Az idézet arra mutat, hagy 
a symposioл-nemzedék az, els ő  pillanat-
ban nem volt teljesen tisztában azzal  

hogy a provinciális és az egyetemesebb 
igényű  költészet viszonya nem más, mint 
az alkotásnak létünkkel, társadalmi• való-
ságunkkal szembeni passzív, illetve aktív 
magatartása. A különbségek okai tehat, 
mint a legtöbbször, nini elsősorban esdté-
tikai, hanem vtilágnézeti tényez őkben rej-
lenek. Másképpen úgy is mondhatnánk, 
hogy csak a tájköltészet m űvelői szóárára 
képezіték e tá.j halvány emlékei .a vidé-
künkön működi alkotó megvalósulhatat-
lanságát, izoláltságát, halva születettségét, 
vagyis csak a tájköltészet magyarázta 
kultúrhagyamányaink diszkontinuitását a 
provinciális pesszimizmus szempontjából. 

A Symposion kritikájának és kritikai 
költészetének tagadása még akkor is indo-
kolt lett volna, ha a táj vélt determiniz-
musában vergődő  költő  egy izzó, önemész-
tő, kiutat kereső, tehát éppen élményei-
nek mélységével és autentikusságával elő-
re mutató, formai elemekben is sajátsagos 
költészetet hozott volna létre. Ilyen köl-
tészet fazonban a hagyományos ihletkör-
ben nem keletkezett. A költő  halk béna- 
tónak, mint ahogy Bányai állapítja meg, 
a táj egyszerűem szimbóluma lett. A költő  
nem állt szemben a ,tájjal, hanem azono-
sult vele. A költő  statikus énje egysze-
rűen jelképet alkotott abból, amiben szin-
tén csak — :szinte önigazolásképpen és ön-
védelemszerűen — a statikusat látta. A 
költői én -nem volt mozgékony, nem mon-
dott ellent a tájnak, hanem bánatosan 
hozzáslimúlt, ami által a tájat és ön¢nagát 
egyaránt megmerevítette. Ekét elem бz-
szeszűkülésével a tovabblépés ki volt zár-
va, A táj metafizikai determináns volta 
esztétikai .a priorivá vált. E nemzedékek 
tájhoz való viszonyulásanak különbsége 
az alkotói lélektan szempontjából annak a 
kérdése, hogy ha a költő  felismer egy új 
etikai szempontot és annak szükségessé-
gét, akkor megkísérli érvényesíteni a köl-
tői én és a táj viszonylatában. A költő  
én-jével azonosított etikai-kritikai gesz-
tussal tagadja a táj determináló erejét és 
pesszimista értelmezését. A költ ői ihletet 
tehát csak az etikai gesztus, vagyis jele-
nünk és múltunk mai szempontú értel-
mezése vezetheti a provincializmus él-
ménykörétől eltávolodó irámyba. Ha a köl-
tő  nem akarja vagy nem tudja ihletkörét 
elmozdítani a hagyományos tájélmény te-
rületéről, akkor akaratlanul, etikai kor-
látait is feltárja. Az etikai korlátokon vi- 
szint az ömmagun•kkal és létünkkel való 
szembesülés szándékának hiányát, iпety~ 

a meglévő  etikai-társadalmi viszonyok 
rögztésén.ek el ősegítésétertik a sympo-
sion kritikusai és költ ői. 

Fölvеtkdik a kérdés, hagy a Sympo-
sion költői és kritikusai hogyan képzelik 
el a valóságunkkal, tájirodalmunkkal 
szembeni etikai alapszínezet ű  kritikai és 
költo"i magatartást, hiszen közismert, hogy  

idеgenkednek a szocialista realizmus szab-
ványasított módszereitől. Az irodalom vul-
gáris marxista felfogásától els ősorban ab-
ban térnek el, hogy mig a szocialista rea-
lista költészet a tényeknek és élménykö-
röknek csak részleges figyelembevételével, 
közvetlenebbül agitál, tehát az ábrázolást 
a jelen lndividыlás-társadahnt állapotának 
szubjektív-objektív tudatosbtását a jelen-
ségek mélyebb rétegei el őtt többnyire 
szemet hunyó sajátos próféciájával cseréli 
fel, addig .a. Symposi•on költ ői és kritiku-
sai jelenünk minél mélyebb és átfogóbb 
átélésén és bemutatásán inszisztálnak, s a 
főleg jövőbe tekintő , a kor problémáit jó-
részt elkendőző  próféciát a műalkotás ele-
ven, felrázó erejével próbálják helyettesí-
teri. Tehát csak úgy lázvthatok, csak az-
zal válthatom _ki a költemény olvasójáavak 
igenlését, ha minél nagyobb erővel, és mi-
nél mélyebben mutatom be élményemet 
Az angazsáltság e típusának az a legf őbb 
tulajdonsága, hogy a költemény olvasóját 
először élményben részesíti, felrázza•, s 
csak azután készteti döntésre. - A szocia-
lista realista költemény nem viseltetik 
ilyen bizalommal az olvasó iránt, nem bí-
zik az esztétikai élmény immanens állás-
foglalására késztet ő  erejében és inkább a 
tételes megfagalma гzáshoz közeledik. Ez 
természetesen .a költői eszközök szimpli-
fikálását eredményezi, mivel a költ ői ál-
lásfoglalás közvetlen megfogalmazása vi-
lágos, „közérthető", tehát szükségszer űen 
sablonná merevedő  formát igényel. Ennek 
viszont az a• következménye, hogy a for-
mai merevség a tartalmat is leredukálja, 
mert 'ha a kifejezés skalája besz űkül, a 
kifejezett megvalósulási lehetősége is csök-
ken (a szocialista realizпΡnusnak ez is a 
célja), s csak a forma szabadsága ad le-
hetőséget a legbonyolultabb, vagy akár a 
legegyszerűbb, csak a dogmatikusok által 
tiltott tartalom kifejezésének. A sympo-
sion-költészet és kritika angazsáltságának 
viszont az •a crédója, hogy cselekvésre csak 
az a költészet indíthat, amely önmagunk-
kal és a világgal szemben a maximális 
szembenézést valósítja meg. Tehát nertn 
eleve adott ideáljaik szempontjaihoz mé-
rik valóságunkat, mint a dogmatikusok 
hanem fordítva: ideáljuk számot vet való-
ságunk totalitásával és lehet őségével, mert 
abból nő  ki. 

4. 

A symposion kritikai fejlбdésének kez-
deti ,szakaszában a meglevő  esztétikai nor-
mák tagadása áll a középpontban. Allan-
dóan egy új költészeti szenzibilitás és egy 
új erkölasiség megteremtésén іnszіѕztбlt 
de sokáig nem mondta ki, hogy számára 
az esztétikum és az etikum egymással 
szoros kapcsolatban levő, elválaszthatat-
lan fogalmak. 

Kezdetben főleg Bosnyák István, Fehér 
Kálmán és Végel Lász1 б  foglalkozott a 
konformizmus es a nonkonformizmus fo-
galmával, mint erkölcsi és társadalmi ka-
tegóriákkal. Az esztétikum és ez etikusn 
kapcsolatánák költészeti értelmezésér ől 
csak jóval kesébb jelent meg Végel László 
tanulmánya ra Hídban. A jugoszláviai ma-
gyar költészet című  tanulmány amennyire 
tételszerűnek tűnik, annyira összefoglaló 
jellegű  is. Végel ugyanis a korábbi szór-
ványosam megjelent, egy-egy művet bírá-
ló, vagy kultúréleteink egy-egy jelenségé-
ről írt kritikák szintézisét végezte el. fiá-
sának valójában .a symposion-mozgalomn 
indulásakor. kellett volna, megjelennie, 
hogy ne kerüljön sor félreértésekre. Azon-
ban, mint ahogy mar említettem, a krit i-
ka inkább másodlagos jelensége az iroda-
lomnak, s így Végel tanulmánya nem szü-
lethetett meg abban az id őben, amikor 
még a symposion sem dicsekedhetett 
olyan fejlett költészettel, melyre a kriti-
kus hivatkozhatott volna. Végei tanulmá-
nyát viszont az határozza meg, hogy kri-
tikai koncepciója már konkrét és komp-
lett költészetekre támaszkodhat (Tolnai 
Ottó, Domonkos Istvan, Konc István). Ez 
á körülmény azt is lehet ővé teszi, hogy 
Végei a korábban tagadott költészeti te - 

rületeken olyan elemek után nyomozzon, 
amelyek az előbb említett új költészetek 
előhírnöked voltak. Ily módon a dlalek-
ti!kára esküvő  Végei a háború utáni jugo-
szláviai magyar költészet mai etikai szem-
pontú újjá értékelésére vállalkozik, ami 
azt jelenti, hogy az irodalmi fejl ődés foly-
tono,-ságát igyekszik kimutatni, oly mó-
don, hogy közben az Új symposion köl-
tészetének a vajdiasági gyökereit ku-
tatla fel. Az ő  koncepciójában a csak el-
vétve, egy-egy versben felbukkanó ele-
mektбl egyenes út vezet a mai, társadal-
munkk.al és korunkkal •szinkronban levő  
költészetekhez. Ez .azt is jelenti, hogy Vé-
gel módosította a tájköltészetr ől korábban 
kialakított képet. Az ő  felfogásában csak 
Fehér Ferenc költészete szinonimája teljes 
mértékben a tájköltészetnek, míg Acs Ká-
roly és Gál László költészetében itt-ott 
fölcsillantak egy új költői magatartás le-
hetőségei, e költészetek néha túlmutattak 
önmagukon, de mégsem alakulhattak ön-
ön tagadásukká, mert az ilyen elemek 
szórványosan és többnyire öntudatlanul, 
sejtés:ek formájában jelentkeztek. 

Végei abban kissé eltér a symposion 
kezdeti korszakának kritikai szempontjá-
tól, hogy a főleg Fehér Ferenc lírájában 
megtestesülő  tájköltészetet etikai néz ő-
pontról igyekszik minősíteni. Ha a vers 
morális alapja elfogadhatatlan (mivel 
„képtelen dialogizálni a tájjal és valósá-
gunkkal"), akkor az esztétikai kérdések 
már fel sem meriiihetnek. Ha nem éppen 
a jugoszláviai magyar irodalomról, annak 
jövőjéről lenne szó, hanem egy gazdagalbb, 
egészségesebb hagyo¢nányú nrodalamról 
V égel egyoldalú szemléletét nem fogadhat-
nánk el; de mivel költeszetünk helyzete 
specifikus, s mivel a megújhódást —
amelyre viszont még ma is feltétlen szük-
ségünk van — elsősorban tartalmi-etikai 
minőségváltásként képzelhetjük el, magun-
kévá :tehetjük ezt a világnézeten és kor-
szerűségen inszisztáló kritikai magatartást. 
Kizárólagosak azonban mégsem lehetünk, 
különösen azokkal a költészeti értékekkel 
kapcsolatban, amelyeknek elismerése vagy 
megtagadása nem befolyásolja tartalmi és 
formai megújhodásért folyó harcunkat. 
Bányai János is erre gondolhatott, mikor 
a kompromisszum veszélyét ől nem félve 
a következkképpen módosítatta Végei 
szemléletét: „(Fehér Ferenc) tájszemlélete 
bármennyire is hátratekint ő, múltat érvé-
nyesítő, arra • késztet, hogy a következetes 
kihordást, .a hagyományos értékrendben 
eléret méltáинya]bató szintet — nеn mond-
va le a magunk szemléletéről, értékren-
dünkről és kritériumainkról — megér tés-
sel fogadjuk." Itt meg kell jegyeznünk: 
sajnálkoznunk kell azon, hagy e probléma 
kapcsán nem jött létre vita Bányai és Vé-
gel között. Látszólag csak részletkérdések-
ről van szó, de szemléletbeli eltérések 
tisztázása sokban hozzájárult volna azok-
nak a kritikai problémáknak a megoldá-
sához, amelyek falapján napjainkban buk-
kannak fel. Utasi Csaba, részben ellent-
mondva Végeinek, a dialektika kedvéé& 
a következőt állapítja meg: „(A »sziget--
költészet képvisel ői) az inercia törvényei 
szerint megmaradtak megkezdett pályá-
jukon, nem vették észre, hogy k ö l t é-
szetük, mely kezdetben fontos 
szerepet töltött be (kiemelés V. G.), 
egyre többször mellékvágányon zakatol." 
Utast tehát elismeri a „sziget"-költészet 
átmeneti létjogosultságát, mivel csalódása, 
magábahúzódása a maga nemében tettet 
is jelentett, hiszen még á1-mélységeivel 
tagadta a felszabadulás utáni „traktoros 
versek" felszínes, ünnepi mamorát. Végel-
nél ilyen megkülönböztetést nem figyel-
hetünk meg, ő  nem fordít hangsúlyt a 
„traktoros" és a „sziget"-versek eltérő  
vonásaira, Bányai viszont még többet en-
ged: „nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hagy (Fehér Ferenc) költ ő i követke -  
z e te s s é g e (kiemelés B. J.) egy   
aránylag magas esztétikai és eti-
k a i s z inti  t (kiemelés V. G.) eredmé-
nyezett." Bányai tehát, helyet adva érték-
rendszerében a költ ői következetességnek, 
még Fehér Ferenc költészetét sem ma- 
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rasztalja el, ami azonban nem jelenti azt, 
hogy e költői mentalitással nem szegezi 
szembe az új költészeti eszményt, 'amely-
nek ő  is kritikusa. Bori Imre irodalom-
történészi módszerét ől éppen abban tér 
el, hogy elnéző  objektivitása csak a Fehér 
Ferenc képviselte költészeti értékek elfo-
gadásáig terjed, de юl.ymádan, higgy el-
ismerésével a Fehér Ferenc-féle költészet 
.helyébe lépő  új szenzibilitás helyét és 
szerepét is meghatározza. Bányai szerint 
a méltányosság nem megalkuvás. Költé-
szetünk jövője rom függ attól, hogy el-
ismerjük-e vagy megtagadjuk a hagyo-
mányos értekrendben született költészetet 
Bányai etikailag — főleg a költő  követ-
kezetessége mi.a'tt — a maga nemében el-
fagadhatónak tartja Fehér Ferenc költé-
szetét. Kérdés azonban, hogy ez az egy-
féleképpen autentikus költészet formailag 
mennyiben autentikus, illetve, hogy mi-
lyen szerepet játszanak benne •a forma-
reminiszcenciák. Utasi Csaba Költésze-
tünkről c. tanulmányában utal erre, de 
ezzel kapcsolatban a mai napig nem szü-
letett önálló tanulmány. Költészetünk for-
mai vonatkozásainak vizsgálatát ugyanis 
kritikánk teljesen elhanyagolta. 

5. 

Van  valami meghökkentő  abban, hogy 
a Sympasdon araég akkor is saját körén 
kívül akar dialogizini, mikor fontos és 
alapvető  kérdésekben maguk a mozgalom 
tagjai sem értenek egészen egyet. Mert 
kétségtelen, hogy Végel mindenképpen 
koncepcióját érintő  korrigálási szándék-
nak minősíthette Bányai fönt idézett so-
rait. Úgy vélem ugyanis, hogy Végel ta-
gadja. a Fehér l?erenc-i költői etika 
„aránylag magas" voltát. A Symposdon-
mozgalom kritikusai tehát nincsenek egy-
séges iláspantan a tájköltészetet illet ően•. 
Nem is •az lenne a lényeg, hagy egysége-
süljenek a nézetek, hanem, hogy a véle-
mények passzív egymásmellettiségével el-
lentétben, termékényít ő  súrlódásuk ala-
kulhasson ki. A gondolatok ne haladja-
nak párhuzamosan, hanem metsszék egy-
arást. A Symposdannak sa ј  .t belső  dialó-
gusát is meg kellene teremtenie. 

Az egymás nézeteihez való kritikai vd-
szónyulás hiánya az egész mozgalomra ki-
terjedt, s ennek megvannak az okai. A 
mozgalom előtt ugyanis fokozatosan le-
omlottak a kultúrbürakráciа  sáncai. Az 
elméleti viták hiánya azonban oda veze-
tett, hogy a Symposdon fokozatos bebocsá-
tása nem valaminek a kiszorításával, hát-
térbe kerülésével járt együtt. A Symvpo-
sion nem hódíthatott teret, hanem állan-
dóan az elvegyülés kényszemét kellett érez-
nie. Affinmálódás .val kétségtelenül hatott 
irodalmunkra, legalábbis oly módon, hagy 
új költészeti értékeket hozott, de a le-
húzó, provinciális elemeket, ianuelyik —
taktikusan — nem az iaktív, hanem a 
passzív ellenállást választják, még csak 
lényegesen lecsökkentenie sem sikerг  ilt. 
A mozgalomnak évekig arra • kellett össz-
pontósítania figyelmét, hogy megszüntes-
se beilleszkedése látszatát, illetve azt a 
kanšzolidaciás kényszerűséget, mely befo-
gadásának velejárója volt. Ismételten ki-
felé kellett vitáznia: így próbálta fölül-
múlni a lehúzó köгii menyeket, illetve 
megtartani saját egyensúlyát. A bizonyta-
lanság azonban ezzel csak fokozódott. (Bá- 
nyai János a Szeplőtlen kis gépek, csöpp 
fejedelmi jelvények előszavában pontosam 

meghatáa'ozza ezt •a b nуtalamságot.) A ikni-
tiika agyam is folyam mértékben vállalkozоt :a 
Syinposion-költészet védelmére és igazolá-
sára, amennyire a Symposion-költészet 
maga is kritikai jellegű  volt. A Syanpo-
sion két fő  műfaja, amely gyakran csak 
formailag különbözött egymástól, egymás 
kiogéеzítésére és igazolására vállalkozott. 
A kritika csak intexlp гetálája maradt 
mai költészetnek, bár olyan jelent đs ered-
ményeket mutatott fel, mint Végei László 
Tolnai; tanulmánya, vagy Bányai János be-
vezetője Tolnai Ottó Szeplőtlen kis gé-
pek, csöpp fejedelmi jelvények című  vers-
ciklusához. E különbözđ  szervpontból írott  

tanulmányok az alkotói cél fokozott szem 
előtt tartásával készültek. Tolnai költé-
szetének bemutató elemzését (Bányav), in-
doklását és apológiáját (Végei) tartják 
fontosnak. Kritikánknak az a legszembe-
tűnőbb hiányossága, hogy csak az in-
terpretálás szempontját érvényesíti. Kri-
tikánk nem kritikai jellegű. A Bányai és 
Végei által képviselt kritika-típus csak 
úgy érvényesülhetne teljes mértékben, 
csak úgy kaphatná meg igazi helyét, ha 
nem lenne magánosságában kizárólagos, 
ha más kritikai szempontok egészítenék 
ki. Kritikánk jelenlegi nnagatartása ugyan-
is azt a látszatot kelti, hogy Tolnai költé-
szete olyan csúosot képvisel a jugoszláviai 
magyar irodalomban, melynél magasabb-
ra sem a költők, sem a kritikusak nem 
látnak. A kritikusok részben abban az ér-
telemben mentesülnek a felelősség alól, 
hogy a fiatalaknád kellene mutatkoznia a 
Tolnai költészeténél előbbre mutató köl-
tészeti lehetőségeknek, illetve a Tolnai 
által meghonosított költői modor tovább-
fejlesztésének és tagadásának. Tolnai Ottó 
Hol ó hol című, a legfiatalabb költők ver-
seit tartalmazó antológiája azonban a vá-
logató előszava ellenére is csak azt bizo-
nyítja, hogy a fiatalak költészete, több-
kevesebb eredménnyel a Tolnai-féle köl-
tő-magatartás vonzáskörében fogan, és 
nem mutat túl azon. Nos, e magatartás, 
vagyis ennek esztétikai megvalósulása a 
mai napig sem kapta meg a orvaga kriti-
káját. Kritikánk alapvet ő  hibája, hogy 
míg a haaбyományos költői magatartással 
frontálisan helyezkedik szemibe, addig az 
új költői .megnyilvánulásokat még csak 
szórványosan sem illeti bírálattal. Kriti-
kusaink tanulmányírói módszerei azt bd-
zanyítják, hagy az etikai szempontot azo-
nosították iaz esztétikaival. (Jellemz ő, hogy 
Végel bizonyos kritikai szempontokat „esz-
tétikai locsogásnak" minősít.) Bár több 
1vtidcusurk foglalkozott Fehér Kálmán köl-
tészetével, fel saru merült •az a kérdés, 
hogy •a költő  angazsáltságának mikor nem 
sikerül költészeti formában megvalósul-
nia, illetve; hagy mik  o r m a ra d is z 
etikai magatartás csak önma-
g  6v  a l a z o n os. Költészet-e önmagában 
a mi etikai avantgarde-unk? Kétségtelen, 
hogy a modern költészet nem képzelhet ő  
el az angazsáltság bizonyos megnyilvánu-
lása nélkül, de kérdés, a transzponálásnak 
és a költői erőnek milyen intenzi-tására 
van  szükség, hagy az atgazsáltság .a köl-
tőiség emanációjában nyilvánuLhassan 
meg. Honnyik Miklós egy ívben figyel-
meztetett a ,kiégésnek és az eltámgydaso-
dásnak azoknak a veszélyeire, melyek 
Tolnai Ottó költészetét fenyegetik. E fon-
tos eszјtétikai problémával senki sem fog-
lalkozott utána részletesebben. 

6. 
Tolnai Ottó gyakran említi, hogy azo-

kat a kritikákat szereti, amelyek a m ű  
hibáinak borcalását is vállalják. Hogy itt 
nem áligényességről, hanem komoly köl-
tészeti műhelyproblémáról van  szó, azt 
Utasi Csaba a következőképpen magyaráz-
za: „.. ha kritikánk következetesen a 
soha-meg-nem-elégedés kiindulópontjárál 
közelítené meg az ő  művüket, a légüres 
tér érzete megszűnne bennük, legalábbis 
részben, költészetük pedig elnyerné va-
lódi dirnenizóit, meghatározottá válna. Ma 
még csak azt tudják és érzik, hogy fölébe 
nőttek a vajdasági pornak, s e tudat sok 
mindenre kötelező  terhével kutatják aki-
fejezés új lehetőségeit." 

A Sy¢nposion kritikai gyakorlata, mivel 
a régi esztétikai normák fontosnak tartott 
(és valóban fontos) tagadásán inszisztált, 
egy-egy költészetben hagyományaink ta-
gadását úgy igyekezett kimutatni, hagy 
közben az új költészetek haladó, közös vo-
násait emelte ki. A magatartás tehát olyan 
kritériummá vált, amely elhomályosította 
és figyelmen kívül hagyta az új költésze-
tek egyéni és i mételhetetlensajátságait. 
Igaza volt tehát Bosnyák Istvánnak, ami-
kor Podolszki Józsefnek A szellem geril-
lái című  írásával kapcsolatban a partiku-
laritás és a sematizmus veszélyére hívta  

fel a figyelmet. Nemcsak arról a prob-
lémáról van szó, hagy ott is az angazsált-
ságot igyekezünk kimutatni, ahol nincs, 
vagy csak sajátos formában, bizonyos 
megszorításokkal van jelen, hanem a té-
ves egyoldalúságnak a velejárójával is: 
az egyéni költői megoldások, az árnyala-
tok elhЈanyagolásáról •  Végel Lász1б  Tol-
nai-tanulmánya ezért nem annyira Tolnai 
költészetének autentikus vizsgálata sze v-
pontjából jelentős, hanem inkább költé-
szetünk általános tartalmi megújhodása 
aspektusából. Módszere abban az értelem-
ben partikuláris, hogy Tolnai költészeté-
nek csak tartalmi vonatkozásait tartja 
szem előtt. Megfeledkezik arról, hagy „a 
vers ... ... maga .a természet", ahogy Bá-
nyai mondaná. Kizárólag .azzal foglialko-
zik, hagy mi az eszmei alapja a Tolnai-
versnek, azt viszont már nem tartja fon-
tosnak, hagy az eszmeiség hogy a n va-
lósul meg. A magatartást csak önmagá-
han méltatja, nem pedig megvalósulásá-
ban és költészeti еffektusában. Tolnai ra-
dikalizmusa ily módon eltakarja a költő  
Tolnait, mint ahogy Fehér Kálmán köl-
tészetében is csak a táj-élmény újraérté-
kelését ünnepelte a kritika. A Symposiian 
kezdeti, látszólagos esztétizmusa Végeinél 
teljes mértékben etikai kritériummá ala-
kult._ Bányai János Tolnai Ottó már em-
lített versciklusához írt tanulmánya vi-
szont mintha a Symposiom kritikájának 
eddigi hđányosságait igyekezett volna Pó-
tolni Bányai Tolnai költészetének bels ő  
szférái felé fordul, és „a versben megséjt 
egy utat, amit els ő  pillantásra. járhatónak 
vél es végigbarangolja. ezt a jelentések-
kel, képekkel, szimbólumokkal, hasonla-
tokkal, jelzőkkel rejtjelezett csapást." A 
strukturalizmusnak e sajátos és önálló 
módszere új távlatokat nyithat a meg-
lеhetősen egysíkú jugoszláviai magyar 
kritikának. 

Meg kell jegyeznem azonban, amint már 
említettem is, hogy .a jugoszláviad magyar 
irodalom és kultúra helyzete hagyomany-
tadansága miatt annyira sajátságos, hogy 
a kritikának részben indokolt az anga-
zsáltság kizárólagosságát érvényesít ő  gesz-
tusa. Szerencsére azonban nem kell vá-
lasztania az „angazsáltság" és az „eszté-
tizmus" között, mivel mindkett őt egyszer-
re és egységesen művelheti. A Symposdon 
mai kritikájának angazsáltság-központú-
ságát az magya гбzza,hogy az új költői at-
titűd csak néhány költő  költészetében kap 
farmát, s a legfiatalabb költők sem in-
szisztálnak egyértelműen ezen a számunk-
ra annyira fontos angazaáltságon. Közös-
ségi viszonylatokban viszont még csak 
csírájában van  az az entellektüelallás-
pont, amely egyetlen kiutat jelent provin-
ciális kultúréletünkb ől. Kultúrmunkásaink 
legnagyobb részet ugyanis még csak nem 
is érintette az a szellemi forrongás, amely 
a Symposdon-nzgalom legfőbb jellem-
zője. E vonalon tehát továbbra is vállalni 
kell a kiállás következetességét. Mert ez-
zel aktivista kritikánk egy olyan Ik iuitu-
гб1t  -iszellendi sziant elérését szюrcgadmavza, 
amelyen nagyabb lehetőség nyílik az esz-
tétikai értékmérők éгvényesítésére. Csak. 
az a fontos, hogy e dönt ő  fontosságú 
szempont ne minősítse ,;esztétikai 1•ócso-
gásnak" a költészet teljes egészének sok-
oldalú vizsgálatát, mert ezzel akaratlanul 
is beszűkülés okozójává válik. A beszu"kü-
lés oly módon következik be (és már be 
is következett) e kritikai szempont kizá-
гбlagasításával, ha csak egy elérhet ő  (és 
már el is ért) •maximális tartalmi-maga-
tartási értékű  költészet kiérlelésének fel-
adata elé állítjuk költ őinket. E felfogás 
szerint Fehér Kálmán és Tolnai Ottó ab-
szolút költők, mivel költészetük tartairni -
lag-eszmeileg szinkrónban van korunkkal. 
Nyilvánvaló, hogy az egyoldalú dicshim-
nuszok meggátolják, vagy legalább is nem 
segítik elő  e költészetek további meta-
morfózisait, mert —írja Bányai — „ha 
az irodalmi élet nem kényszeríti a költ őt 
öncenzúrára vagy önkritikára, akkor fe-
lelősség sincs, az ész, a ráció elsatnyul, a 
felelősség kivész." 

VAJDA Gбbor 
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költészeti mellékletünk vignettáin is sáfrány imre munkáin. 
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bányai jános 

sáfrány virágjai 

Folyóiratunk 50. számából techni-
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című  írás szerzđjének , MtchaL 
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kđltészet című  versválogatás for-
dítójának , Monoszlбy Dezsđnek, 
a neve . Munkatárnaiak és olvasó-
ink elnézését kérjük. 
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Sáfrány megtalálta azt a k đltбi és festđi je-
let, azt a nyakéket , azt azobjektív korrela-
tívot", amely költđi és festđi természetének, 
szellemének és latásónak a tartalmait hiány-
talanul közölni tudja . Egy redukciós folyamat 
vezetett el ehhez az univerzáhs jelhez. A vi-
lág minden más tárgyának és jelenségének 
visszautasítása egy nagy próbatétel után. Es 
az évek redukciója . Egy sík és üres területet 
szabadított fel ez a folyamat, egy bens đ  te-
ret, mely másként nem tudná magát k đzđl-
ni, csak ezzel az egyetlen jellel, mely így már 
nem a természet és nem a világ jele, nem 
objektíven létez đ  és reálisan adott, hanem a 
képzelet terméke, az emóció és a szenvedély 
önkifejezése. „A természet belül van" idézi 
Cézanne-t Merleau-Ponty és utána kifejti, 
hogy ,az érték , a szín, a fény, a mélység, 
melyek elđttünk vannak, csak azért vannak 
itt, mert visszhangot keltenek a testünkben, 
mert a testünk üdvözli őket". 

Mi kelt visszhangot Sáfrányban, mit üdv đzđl 
a festđ ? 

A tárgyak, a jelenségek és az évek reduk-
ciójának a folyamata nem a világától való el-
zárkózáshoz vezetett, nem a történelemb ől va-
ló kilépéshez , hanem a világ és a tđrténelem 
lényegének a felismeréséhez , az esszencia ki-
választásához. A redukciós folyamat tehát a 
festđ  bensбјének a feltöltődése . Viszont mind-
ez, „az érték, a szín, a fény, a mélység" any- 
nyira tömeges és annyira brutális, hogy ter-
hét aligha lehet másként kihordani , mint az 
egyetlen jel, az ,egyetlen metafora" feWisme гé-
sбvel. Sáfrány festészetének nagy sikere két-
ségtelenül ez a felismerés. 

Sáfrányban tehát nem a virágok, nem a vi-
rágoskertek nyugalma, nem az ablakokat dí-
szítđk cserép -rabsága , nem a százévenként vi-
rágzó kaktuszok várakozása kelt visszhangot, 
tehát nem az egyes virág, és talán általában 
sem a virág, hanem maga a világ , a világban 
való :étezés, a t еrténelmi lét. Tehát mindaz, 
ami a bensđben kialakul , mindaz, ami a ben-
sđnek a tartalmát létrehozza. Tömegével, el-
lentétességével, súlyával, er đsságével ez a vissz-
hang annyira formátlan, annyira bizonytalan, 
annyira szétesđ, hogy közvetlen, minden át-
tételtđl mentes kifejezése , közlése - majdnem 
teljesen lehetetlen. A lírai absztrakció, ez a 
legtöbbet kezdeményező  festđi stilus kísérle -
tezett ezzel a lehetetlennel, de ez a kísérlet 
oda vezetett, hogy szinte lehetetlenné vált az 
értékek különválasztása; a tehetség és a tehe-
tetlenség határai benne teljesen elmosódtak. 
Ezért vált szinte kényszeгtivé, az egyetlen jel 
felismerése. Akár tudatosan, akár tudata leg-
mélyén a festđ  mindig ezt keresi. Bolyongásai 
és kalandozásai nem mindig járnak 'sikerrel. 
Emlékszem Sáfránynak arra a periódusára, 

amikor a Szabadka környéki homokon kórót 
gyűjtögetett, és amikor kóróival együtt, a va-
sút tđгvényt tisztelđ  dolgozói valahányszor le 
akarták tessékkelni a vonatról. Bs emlékszem 
azokra a soha be nem fejezett képekre, ame-
lyeken a kóró jelent meg. Soha nem fejezte 
be• Sáfrány ezeket a képeket , mert másra nem 
is szolgáltak — persze, ezt csak ma tudjuk — 
mint a soha-meg-nem-elégedés fiz đ  érzésének 
felcsigázására . Voltaképpen akóró -periódus, az 
evidens festđi értékek mellett , ennek az ér-
zésnek a fenntartása, realitása miatt volt sike-
res. 
S a kóró után, mintegy további redukciós 

folyamat eredménye, a virág. 
A kóró sokkal radikálisabb és sokkal dur-

vább, A kóró inkább mabїlizál, szociális vo- 
virág. A 'kóró inkább mobilizál, szociális vo-
natkozások felé irányít. Es visszaszorul a köl-
tđi érzékenység, aurai temperamentum, a vi-
lágnak egy érzékekkel és emóciókkal látott 
változata. Ezért nem feiez đdhetett be -a kóгó-
val Sáfrány kutatása. Egyoldalúnak t űnhetett 
a festđnek, az a lehetđség, amit a kóró mint 
jel felkínált . Es nem szfialtathatta meg mind-
azt, amit ma a virág ár megszólaltat. Vi- 

szont, a virág-sorozat nem a kóró -periódus 
bírálata, az az időszak befejeződött, lezárult, 
és a maga sajátos étékeivel  і 1А rdan á7d, annyi-
ra szilárdan, hogy az egyes virág-képeken 
még a nosztalgia elemeit is fel tudjuk is-
merni. 

A virággal azonban beteljesült egy program. 
Egy festđi és intellektuális program. A virág-
ban mint jelben, mint metaforában futottak 
össze a világ- és az életélmény szálai , itt ta-
lálkozott, itt ütközött meg mindaz, amit a vi-
lágban-élés és a történelemben-létezés nyújt a 
festőnek . Ezért nem lehet ezeken a képeken 
felismerni — és fölösleges is ebben az irány-
ban kutatni — az egyes virágot, az egyes vi-
rágok neveit. Ba nehéz is kifejteni, a szirmok, 
a szálak, a levelek alól, az egyes élményt. 
Mert Sáfrány képein a virág valójában nem is 
virág, csak egy virág-nosztalgia, egy virág-
emlék , amelyben sem a nosztalgia, sem az 
emlék nem elsđdleges, és kiiktatható belđle 
minden, ami konkrét, hogy feltárulkozzon egy 
általános jelentés , egy általános emberi ma-
gatartás , egy általános és nem sok remény-
nyel kecsegtető  vІбgkép. Mert fájdalmas az az 
élmény, amit Sáfrány képei nyújtanak. Az 
emberrđl beszélnek , az ember jelenéгбl, az 
ember tartalmairól . A szirmok szemérmetlen 
feltárulkozása mindig közvetlenül a szirom-
hullás, a hervadás percét elđzi meg. A szá-
lak ártatlan elhajlása mindig a leszakítás 
elđtti utolsó órának a jele. Tehát az egyes 
virágformák, a virág életének egyes pillanatai 
az ember életével, az ember létezésével foly-
tatnak párbeszédet. Azokkal a rejtett és el-
zárt tartalmakkal , amelyek csak kivételesen 
telített, ritkán elđforduló órákban szólalnak 
meg. Kifakult virágok ezek ; a színek nem-
csak tompítottak, hanem el is mosódnak, és 
mindig egy szürkés, homokszínű, homok-anya-
gú — a kóró-nosztalgia egyik jele! — árnya-
lat felé haladnak . Még élesebben éгzékeihetđ  
a képeknek ez a tendenciája a virág-grafiká-
kon. Itt a kép máz mentesült a konkrét virág 
minden jelétđl, és nem fenyeget az a veszély, 
mint mondjuk a tap7szé гiákon , hogy hangsú-
lyozottá válik valami, ami a konkrét virágra 
emlékeztet. A virágnak mint jelnek, metafo-
rának a formáit láthatjuk csak. A festménye-
ken az elszürkített színek , és a grafikákon a 
vonalrendszer egyaránt koncentrációs törek-
vés. Az ember helyzetének intellektuális meg-
fogalmazása. Ahogyan a kđltđ  mondja: 

míg tmddottjatn felragyog gl бгidja, 
đ  maga megfakul, ffllében p đre csend, 
szemében angyalok szent geometrid]a. 

(Weđres Sándor: A јбvend đ  költészete) 

Egy kifakult és a némaság fojtásában létez đ  
angyali, szent geometria mutatkozik meg eze-
ken a képeken, az egyetlen jel, az egyetlen 
metafora. 

A festmény kiútja ez a jel, ez a snetaflora. 
Egy idegen és ellenséges világban az egyetlen 
lehetđség arra, hogy a festmény még létez-
zen, hogy a kép ne legyen „cifra szolga", 
hogy benne ne a világ tárgyainak és jelen-
ségeinek apológiája domináljon, hanem egy 
emberi helyzet, egy emberi szabadság. Sáf-
rány a ritkák egyike , aki megtalálta . a le-
hetđséget arra, hogy megđгízze emberi és mű-
vészi integritását, mégpedig azért, mert az đ  
— minden vonatkozásában modern festészete 
nemcsak a kép megalkotását tfizte ki céljául, 
hanem minduntalan felveti azt a rendkívül iz-
gató kérdést, is, hogy  „Mire  valók a festđk 
ínséges idđkben", és ezzel az általános emberi 
és tбrténelmi kérdések megfogalmazása felé 
lépett ki. A kórók közvetlen és radikális mo-
bilizaciáját a virágok elvontabb, de mélyebb-
re -hatoló angazsáltsága váltotta fel. Ezért kell, 
Sáfrány festészetével kapcsolatban mindig egy-
szerre és egy szinten emlegetni a кбltđí és az 
intellektuális programot. 

Bányai János 

Szerkeszti a szerkesztđ  btzottsdg: 
Bányai János (fđ- és felelđs szerkesztđ), 

Böndбг  Pá1, Fehér Kálmán, Gerold Lásffió, 
Tolnai Ottó (szerkesztő), Várady Tibor és Végel 

Lászlб. 

Technikai szerkesztđ : Maurits Ferenc 
Szerkeszt đségi títkdr és lektor : Thomka Beáta 

Korrektor : Kiss Jovák Ferenc 

Megjelenik minden hónapban . 1969 . július- 
augusztus , 51-52. szám . Kiadja az Ifjúsági T г  .. 
bűn. Újvidék, Katolikus porta 5/n. (Szerkesz- 
tđségi fogadóórák mindennap 11-13 áráig). A 
kéziratok végsđ  leadási határideje: minden 
hónap 25-éig a kđvetkezđ  számra . Ara 2 új di- 
nár. Félévi elđfizetés 5, egyévi 10 új dinár, 

kđlföldön kétszerese. 
Elđfizethetđ  a Tribina Mladíh , 17j symposion 

folyószámlára ( 651-3-622) 
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