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átej'teftek 
most már világos 
és szólni szóval kegyetlen ítélef 
a vasmunkás ujjpörce kiszálkásodhatik 
te belülrő l keményedsz 
s cs ű rölve dobod szerelmed 
ugyan hányat paffan a víz lemezén 
aztán a végeredmény 
hogy alámerülsz 

kellhet-e dal lajosnak femerinb ő l 
aki hamburg környékén melós 
és a rikkancsoknak és a koldusoknak 
egy tisztvisel őnek ebédje mellé 
kellhet-e dal a parasztnak 
futballistának szurkolónak 
igazgatónak ésigazgatoftnak 
kell hit-e 
és kellhet-e még a forradalom 
a pusztulás és csökevéтхyesedés 
játékszerei közt 

ne válaszoljafok 
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mikor vonulunk ki a barikádokra 
fegyverekkel és szétl ő tt tagokkal 
hogy a romlást fessük lobogókra 
miket a szél nem fog lobogtatni 
mert nem lehetnek akkor már szelek 
és csatazaj se lesz immár sehol 
hisz hangtalan kell hogy tönkremenjen 
mit annyi zajjal fel nem építhetett 
soha az ember 
hét mikor fordítsuk vissza önmagukba 
a városkinövéseket és útvasakat 
mikor vonulunk már a barikádokra 
a végső  ütközetre 
hogy utána csendes mozdulattal 
két mellső  lábunkkal érintsük a földet 
és visszaférjünk a nyugalomba 
ha a csillagokat már nem is figyeljük 
azután 

‚ 

a vers megfordul költ ője elő tt 
havas utcán nincs lelkesedés 
hacsak az es ő  nem segít 
mert a tavasz 
csak a tavasz 
vagy az ő sz lehet 
virágok rügyek gyümölcsök 
avagy a forradalmak érett pilanata 
a szerelem évszakát télre mozdítjuk hát 
lányok testébe verjük 
a búsulás szögét 
mikor hold áll meg puha szavak helyén 
sző rös lábára a harcos gyapjúharisnyát húz 
és fázik a lázadás 
tél 
tél van 
mindene-kelő tt 
csak prémtakaró alatt alhatunk meztelen 
bekövetkezett a hosszú téli viták 
a civódások és a gyerekcsinálás fémes évszaka 
üljünk hát kályháink elé 
a külső  világ csak a madarak 
meg a csavargók kiváltsága most 
fúj a szél 
érik az idő  
merengés kétség bizalom 
és a gyomor koncentrikusan terjed ő  
enyhe görcsei 
tél hó fagy 
borongás fájdalom 
és hogy éjszakáinkból ki rabolta el 
a csengetty űk vidám üvegdalát 
mire emlékezhetnénk ugyan 
bár nem emlékezünk 
már senki nem kérdi meg 
meleg gesztenyék foglalják el kezünk 

csavarhúzókkal a csavarokat 
a bádogot szögeccsel 

szögekkel a lécet 

de mindent 

de mindent 

de mindent 

rögzítettünk már 

csak a lányokkal nem tudunk 

és a gondolattal 

semmit kezdeti 

a késdobó pengével nyúlhat 
asszonya hónalja alá 
én szóval szólítlak vő legényed ágyából ki 
és eszmével foglak megölni 
az ujjlenyomat rám érvényes nem lehet 
és a rendő rségrő l 
ha jelentkezni fogok 
mert fogok azért 
morc kutyákkal és gumibotokkal visszakergetnek majd 
a türelmetlen éjszakába 
ahol vájúikat hordják a csillagok 
és egy tejút-lovag tiszteleg 
az egyedül kóborl бnak 
de kétségbe nem esek azért 
megvesztegetem az alabárdost 
hogy eresszen be a hátsó ajtón 
a gyertyás áhítat fénycsóváiba 
és akkor nagyon halkan és nagyon ünnepélyesen 
erőszakot veszek rajtad 
ravatalodon 
mert nem az bánt amit elmulasztotfunk 
hanem hogy vol min bánkódnom miattad 
hát a végítéletet ezért bevárom még 
és idecsallak 
mer a késdobó pengével nyúlhat 
asszonyához 
én eszmével foglak megölni 
hallod-e 
morc kutyák csaholása vájja fülünket 
a hentes véres húsokat dobál 
és egy comb aláhull a képzeletben 

s 
mert kétségkívül a városok következtek el őbb 
húsos sugárutak 
és idegrendszered 
hiába aludnál 
nem szab fellebbezési határid ő t 
itt a madarak is külön repülnek 
csak galamb galamb galamb 
bárgyú szelídség 
mi jobb fészek híján tojásait 
a hat méter magas szobor lyukas kezébe 
rakja le 
hogy emberek rebbennek szét 
s csak kis sárga folt marad 
a sziirke köveken 
aztán egy kirakatból a cip ő k 
feléd vonulnak 
de felettük célba nem találsz 

a hírügynökségi iroda megszokott híreket közöl 

• 
ne sirassátok 
és ne sírjatok 
ne féltsétek 
és ne féljetek 
ho si minh halott 
fehér ártatlan sz ő rcsomók alól 
kifogy majd teste 

viefnam 
vietnam 

kifogy 
csak a forradalom 
marad nyakunkon 
ne sirassátok hát 
és ne sírjato k 

dárdásodik már 
bennünk a hiány 



A •legfitalabb jugoszláviai magyar köl-
tők törekvése — a kišsé durva általánasí-
tás elkenülhеtetlеn — két forma-változat-
ban éгv nyesül. Az elsőt említve Raffai 
Ferenc, Вöresök .Laszló, Вöndör Pál és 
Kiss Јovák Ееnenc nevére kell gondol-
nunk, míg a másuk változat Podo szki Jó-
zsef, Cs Ѕimion dstván és Vicei Károly 
nevével ,férj:e1ezh еtő . EtiЈkailényegét te-
kintve a két anego1dás nincs pólusviszony-
ban egymással, ilyen éntelemlbел  csak ár-
nyalatokról ibeszélhetünk. Arról, hogy rig 
például Rafia £ormához szorosabban ta-
padó revodttal szegül szembe környezeté-
vel és önmagával , s ennek értеlmében az 
„áttétel" az, .ami verseinek eis ődleges sa-
játosságát képezi, addig Podolszkinál a 
tartalomnak a forma közbüls ő  fázisát át-
törő  áradása, az indulatnak szinte kiözve-
títő  közеg nélküli Іиоьоg Ѕа  figyelhető  meg. 
Egy folyamat kétféle tükrözésérdl van szó. 
A közös vonások bizonyos lényeges for-
mai vonatkozásban is felfedeгhetők, ame-
lyet — bar az említett két ágra oszlás 
még nem volt kimutatható — Tolnai Đ.ttó 
figyelt meg a Hol ó hol .antológia el ősza-
vaban. Tolnai a redukciót, a metafora-
lеépítést, mint mind fokozottabban érvé-
nyвsülő  törekvést, mint еgységes fоlyama-
tot látta meg a legfiatalabbak költészeté-
ben. Nos, e redukció, ha különböz ő  szem-
pontok eltérő  ¢nádon is valósítják meg, 
mindenképpen kifejezésre jut mind a Po-
dolszki-, mind a Raffai-típusú vers-tech-
nikáiban. 

Podolsaki verséről írva •azonban nem-
csak egy sajátos költői-típust határozha-
tunk .meg, hanem a forradalmár etikus-
ságának különféle árnyabatalt Fis. Amit 
Podolezki verseinek lényegéről, „tantaг  á-
ról" :mondhatnánk, az többé-kevésbé Cs. 
Simon ,Isty."anya és Vicei zárolyra s vo-
natkozik. S hogy mégis Podolszki verseit 
tartja. .az elemezhetőség szeanpontjálbál 
reprezentatívaknak, az azzal magyarázha-
tó, hogy költőnk nemcsak verset ir, és 
nem is csak esszét, hanem az etikus em-
bert rеveláló kritikát, elsősorban társada-
1omkritikát. Сs. Simon ist'aln csókai 'k 1-
váriајdгdsdnak, Vicei donquijotéridjának 
Podolszkinál egy racionális értelmiségi 
program fellel meg. Ha Podolszki közéleti 
magat .rtáвdтбl csak ennyit áыapitanáлk 
meg, e beveeet ő  olvasója valószínűleg azt 
hinné, hogy e „raoionális értelmiségi prog-
ramnak" egy axgyanilyen „racionális értel-
miségi költeszet" felel meg. Valóban, a 
mai araagyar Irodalomban egyes költ őknél 
megfigyelhető  a közéleti szereplés és köl-
tói .magatartás súrlódásmentes, vagy csak 
látszólag és feližletesen konfliktusos kap-
csolata. Ez az összefüggés csak ,akkor lehet 
problémátlan, ha .az alkotó közéleti maga-
tartását küls ő  normák szabályozzák, s ő  
képlékeny іaіnуagКбnt enged a behatások-
nak, ha tehát szerepe nem „teremt ő" (nem 
értеlmiségi), hanem „végrehajtó" (szolgai). 
Az utóbbi egy •társadalom egész norma-
rendszerével .igazolhatja .magát, követke-
zésképpeл  esetleges lelküsmeretfurdalása 
könnyen oldódhat fel .a sekélyes rezigná-
cióban, rely talán a legto-bb emberi gaz-
ságnak-megalkuvásnak szolgált igazolás-
ként, abban ti., hogy „felettesem paran-
csára kell cselekednem", s l вgbelül az élő  
embert a holtnál is passzívabbá tev ő  örök 
közhely: , ;ment ilyen az élet". Ha azonban 
az alkotó •közéleti programját nem az 
adott keretekbe való behelyettesítés ké-
pezi, hanem új •normák kijelölése, akkor 
az alkotót :két — egymással szorosan ösz-
szefüggő  —  ;gond nyomasztja. Els ősorban, 
az akció formájának helyes és szükség-
képpeni •megválasztásában való kételkedés 
(hiszen töblb lehetóség közül kellett vá-
1asztania, snivel ugyanaz a 1•ényeg külön-
böző  .árnyalato!kban jelentkezIk, viszont a 
mindennapokban érvényesiil ő  taktika 
szempontjából létfontosságúak az árnya-
latak), mely obiból következik — s ez 
mar szorongáságyak második forrása — ‚ 

hogy a régi farmák képvisel ői papírokon 
előírt jövőre, rosszul elolvasott és még 
rosszabbul értelmezett receptekre hivat-
kozva, a már-már megmerevül ő  formák 
végső  megmerevítéséért rtűzzel-vassal küz- 

derek. Ez a felemás helyzet okozza az 
alkotó művének diszharmóniáját, illetve: 
a valóságos cselekvés és ,a mű  látszólagos 
etikai poi агizáládását. A kölcsönös értel-
mezési lehetőség azonban rámutat arra, 
hogy amit az első  pillanatban ellentmon-
dásnak látunk, :ott egymast táunogató ki-
egészítés létezik. 

Ha emücináиis-erkölcsi szempontbál ol-
vassuk Podolszki verseit, .az amоralitástól 
a forradalom közvetlenül kifejezett gon-
dolatáig, a legnemesebb etikusságig a vb-
гбlб, egymasnak ellentmondó, néha per-
verz és morbid érzések skálája bontakozik 
ki előttünk, attól függően, hogy ,az egy-
mással szoros kapcsolatban levő  motívu-
mok kдгül az adott versben melyik •kerül 
túlsúlyba. A rezignáció, .a cinizmus és .az 
angazsál:tság váltakozik verseiben. Lénye-
gét tekintve, Podolszkinak minden verse 
angazsált. Fölmerül a kérdés::mi az öss іe-
függés a tdbbnyire csak negatív kifejezé-
sekkel körülírható versek és az ízzig-vérig 
angazsált esszéíró és publicista követke-
zetes erkölcsisége között. Vajon csak af-
féle búvópatak=jelleg ű  Podolszkinál az 
angazsбQ•tság? 

Mindenekelőtt azt figyelhetjük meg, 
hogy Podolszki állapotverseket ír: .a lélek 
egy-egy pillanatát rögzíti. Nála az intel-
lektus csak a hangulat definiálására tö-
reikszik. 1Vládszere abban különbözik az 
irnpresszionista technikától, hogy versei-
ben a hangulat ,nem a felszín láty "anyára 
keletkező  képet jelenti, hanem a pillanat 
létélményét. A verseiben jclеntkező  ellen-
pontozások a lélek különböző  állapotainak 
ellentmondásai. Podolszki nem törekszik 
versei egy-egy időszakának, „korszaká-
nak" féltérképezésére. Egyes formai kí-
sérleteinél jól megfigyelhet ő, hogy a köl-
csdnvebt ötlet mit ser változtat mondani-
valóján és alkotásmódján (például a Füst 
Milán-i kozmosz áthasonításának kísérle-
te). A régi közhely ez esetben — a l вhető  
legkonkrétebben értelmezve — a legmeg-
felelőbb jelzőnek 'bizonyul: Podolszki ver-
sei tükrök, a lélek és a külvilág v "altozó 
viszonyának vándorló .tükrei. S e tiikör 
részben objektív, mert a ,pillanat élményét 
egyetemes •és mindig érvényes tapasztalat-
kent szuggerálja. Részben szubjektív, mert 
a .pillanattok különböz ő  tónusú és jelen-
tésű  tapasztalatot revelálnak. Az így ér-
telmezett költészet .és az angazsált esszé 
kapcsolatát .a következ őképpen fogalmaz-
za meg: „kudarcbál indul minden kísér-
let". Mondhatná így is (és versei legna-
gyobb részében mondja is): minden kísér-
get kudarccal végződik. Ѕ  ez annyit jelent, 
hogy Podolszki élesen megkülönbözteti a 
valóságot és a valóság átformálására irá-
nyuló szándékot. Az előbbi műfaja a köl-
tészet, az :utóbbi .az esszé és ,a publicisztika. 
Podolszki publicisztikai és :esszéírói gya-
korlatában arra a valóságra akar vissza-
hatni, amelyet verseiben felfedez. A köl-
tő  és az esszéíró szembetűnő  közös vonása 
a konformizmus hangsúlyozott elutasítása. 
A vers nemcsak egy .konkrét valóság 
konkrét élményét tartalmazza, hanem .hu-
manensen az elhatárolás is megfigyelhető  

benne: Podolszki egy pillanatra sem ma-
rad a norma:tív valóságban, vagy túlhalad-
ja azt (esszé, publicisztika) vagy innen 
marad (vers, novella). Ennek következté-
ben egy sajátos egy вnsúlyta1anságat fi-
gyelhetünk meg Po'dolszki műfajaiban —
éppen a körülményekkel való állandó 
szembenállása miatt, „mint üzekedésre 
megérett barom / kaгámba zárva más va-
dakkal / vonít a lelkem" —írja, s e vo-
nítás :ténye, s nem els ősorban annak be-
ismerése, a megnyilatkozás bátors "aga, ha-
tározottan nonkonformista magatartásra 
val. A „vonítas" — minden műfaját de-
finiálj a. 

Podolszki verseit olvasva nem kerülheti 
el figyelmünket a Tolnai által hangsúlyo-
zott „kiégés", mely a lelkiállapot egyol-
dalú sivárságában, az árnyalatok egybe-
mosódásában és elszürkülésében nyilvánul 
meg. Ez az, aminek formailag az írásom 
elején említett redukció felel meg. A ki-
égés elsősorban a versvilág gazdagságának 
csökkenésében fedezhеtő  fel, így például 
a gyakran perverz szexualitás :domináns 
voltában •(„és .akkor nagyon halkan és na-
gyon ünnepélyesen / вrőszakot veszek raj-
tad / a ravatalodon"), amelynek cinizmusa 
— ez egyik legszembetűлőbb sajátsága Po-
doilszki verseinek — mindig az ember és 
társadalom konformizált kapcsolatának 
banalitását, a totális cselekvés abszurdi-
tását célozza („a húsból a szuronyt kihúz-
ni / a húsban .a szurony / nem érhet vé-
get / a forradalom). 

A fentebb említett három f ő  érzelmi 
árnyalat ellentmondás esetében is tamo-
gatja egymást Podoiszki verseiben. Ha 
negatív, rezignációval átitatott képeket 
sorakoztat („csak a forradalom / marad 
nyakunkon", , ;nagy tüzeket nem rakha-
tunk egymás karjaiba", „a lвgfőbb jó pe-
dig mégsem a szabadság", ,;a végered-
mény / hogy alámerülsz") csak a termé-
szetszerű  ellentmondást, az eszmélés.t ké-
szíti elő  („hifit utan sorvad minden gondo-
lat / letört csempéivel"). Az igenlés és a 
tagadás közötti összefüggést a következ ő , 
költészete mottójaként felfogható sorai vi-
lágítják meg: „dárdásodik már bennünk 
a hiány". 

A ,külső  formai jegyek egyszerűsödése, 
a hétköznapi tényközléвhez való közele- 
dése a köze'lmúltban irt versekben figyel-
hető  meg. Ezekben a kiвgyensúlyozottság 
tárgyilagos ökonómiája Іаz indulat-versek 
kivételt képeznek) figyc Ihet ő  meg a ko-
ráb,'bi versek cinizmusával és morbidtá-
sával szemben. A cinizmust a közvetlenül 
kifejezett szociális indulat váltja fel. Eb-
ből ,a szempontból a „kellhet-e dall lajos-
na,k temerinb ől" kezdetű  vers jellegzetes, 
mely a szociális indulat kávaömlésének 
formába-öntés előtti mвgmerevedése. Át-
menetet képez e vers Podolszki publicisz-
tikája felé, annak bizonyítékaként, hogy 
a rezignáció, cinizmus, perverzitás stb. 
nem lehúzó, hanem felhajtóerejét képezi 
költészetének. 'Mert a költészetben .a mély-
ről érkező  hangok a leghatékonyabbak. S 
csak a .mélyről érkező  pillanthat alakitó 
szemmel a mélybe. 
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– A NEGATiV UTÓPIA ZAMJATYIN, HUXLEY És ORWELL REGÉNYEIBEN – 

1. 
„Furcsa volt, hogy az emberek lótnak-

futnak, veszekszenek és csókolódznak, 
gépeket és házakat építenek, vágyaik 
és reményeik szövevényét és a test 
összetételét vizsgálják, boldogságot ke-
resve sírnak és nevetnek — holott ön-
tudatukra éáredésük pillanatától kezd-
ve mozdulatlanul kellene állniok, mint 
a fáknak, a csillagos ég felé fordított 
arccal, dermedt szemekkel kérdezni és 
várni a választ, a LET válaszát, amihez 
képest minden ÉLET és minden ból-
dogság és minden megismerés közön-
séges érdektelenség, elhanyagolkató -
részletkérdés:" 

(Karinthy Frigyes: H. G. Wells) 

A válasz, természetesen, nem érkezik 

meg s mind kisebb a valószеrűsége an-
nak, hagy a nlntijd kétezer eves csoda meg-
isnиétlődhet vaаamvlyen farnnában. Az Is-
ten sniinden bizonnyal nini azé гt tániasz-
totta fel +az ő  gyermekét, hogy ajz embe-
rek ikеzé kiillve rnágegyszer atkalmat 
nyújtson a рtl tusaknak egy iszonyú ha-
1álbal megpecséte đt, hlitgyalázó bíún eІјkö-
vetésére. Még a Mшndenhatótál its, enyhém 
szólva, gyermekded megggondalatlanság 
volna is halandók beláitásána és јбlvisze- 
mwség&e bízni a мegváбtó életét. Mert 
a csoda csalk :addig Lehet csoda és válasz, 
amíg megfoghatatlan, távaln,. emíg tisztes 
távolságban tartja magát .az értelem és 
az e3 ő  ndnden megfaghatót és etérheitőt 
könyörtelenül ízekre szed ő, e1pusztító 
erejétől. Mert mqg a megváltás és az üd-
vözlés se lehet aranyima bátor, hagy for-
mát és testet öltve kategye magát az élet- 

veszélyes emberi kéákédes kcakázаtának, 
mely vvszant a tudás egyetlen, de kyapad-
hatatlam ;kútfője mјndöröktől fogva. Mert 
a гegflsmerёs nem Lehet véges. És épp 
ebből kővetkezően, :a tudás sem Lehet ab-
szolnít. Ellenkező  esetben, önmaga zsák-
utcájába jut, kontinuitása megszakad, 
értelanét еѕztü s vnsszahanyatlmk a tudat-
lanság bnzható áLiiapoitába, vagyvs csupán 
az abszdlútonniot őrzi meg önmagából, hisz 
a D-503-nnal együtt bízvás,t állíthatjuk, 
hogy az egyetlen abszolút tudás — a hit. 
Aki viszont sdkat tud, vagy esetleg csali 
többet, semhagy jámbormód alávethetné 
lelkét és szellemét a itőkétвtes és felleb-
bezhetetlien hint törvényeinek, az az abszo-
lút attributomot már n ~ndövkre elve-
zettnek tekintheti. Ez a nymLvánva>Zó 

ellentmondás a MegváOrtó tragédiája és 
egyben ez az embeei Iétkérdést kutató 
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tehetetlen szenvedély és •szenvedés alap-
köve is. 

Ezek szerint tehát, a hit és a pozitív 
tuda viszonya természeténél fogva anta-
gonпΡszt&us és a kett ő  egyidejű  jelenléte 
nemhogy kétségbe vemhetó, de eiképzelhe-
tetlen is. A megismerés ikizárja a csoda, 
irlletve a válasг  teljességét, ;a bambaság 
és .az igénytelenség viszont temnészetsze-
rűen teremti meg •a maga hitét és vv lа-
szát; bíztoѕabb és tudósabb, mint maga 
a tudás. Jézus tan ііtványai Iközül ezért te-
kinthetјük Tamá~gt az érteden hordozójálnak 
és a tudásvágy rképvtsel őjének. Mert Ta-
más meg akarta ismerne a szöghelyet Jé-
zus kezén , érzékelnі  akarta ,a szenvedés 
pecsétjét, a tapasztalás £elé hajlott. Két-
ségkívül kétkedő  jellem. S ez .a kétkedés 
már nem lehet a hit szollgálпja, hanem 
a tudásé, hogy jogosan ke illt Tamás sieve 
első  eretnekként ,a köztudatba. Ezután pe-
dig is étkedés, már mnndinkább függet-
lenedve Tamástól, Jézustól, és a hittől, be-
járba a magfa útját, az értelmet, vagyis 
az eretnekséget, így önállósulva tudo-
mánnyá és hatalommá fejlesztette, melyet 
azóta ćs, következetes leretnekhez méltósi, 
mindazmtalan kikezd és megkérdőjelez. 
Így, bár a tamási együgy ű  rkvánosságtál 
az iatomfizikálig szédületes távoiságakat 
járt be a tudomány, ezek a távolságok 
csak arra voltak jók, hogy mind felileb-
bezhetetlenebbé váljon a lét kínzó kérdé-
sét illetően — most már nem a hit, ha-
nem a valasz ,képtelensége. 

A tneg ismorés iggnye megfosztott ben-
nü•nket a feltétel nélküli hit türelmes á1-
lapotátál, bizonyosságot akarva a kuta-
tások és ,a kLsdiiLetezdsek egész sorát ered-
ményezte, hagy az ember viszonylag ha-
marosan .rádöbbent aját ,alakító és szer-
vező  erejének tudatára ;és most már en-
nek jegyébeni méz jövője falé. Ez ia szel-
lenti metamorfózis, az értelem, mJégpedig 
a rebellis értelein elöгеtöгése nem jelenti 
azonban a hittől való szabadulást is és 
nem azonos a hlvterblensággel. Csupán 
a transzcendentális éhit szenvedett vere-
séget, la fantázia, a iképzeilet tudása, mely-
nek helyébe az értelembe vetett hit lé-
pett; a tökéletességet egy  :a tökéletesrség 
felé törekvő  világ váltatta fel, központ-
jában :már nem az іatenséggel , hanem az 
ember alakjával. Az Ideális világkép így 
már nem .az isteni törvényeket betartó 
és érvényesítő  élet, hanem ,az ember jó-
létét és boldogságát szavatoló, tökélete-
sem megszervezett társadalom, raz ész 
törvényein és a logika követelményein 
alapuló, precízen kiépített közösség. Vég-
eredményben ez az ész által megteremtett 
és iránytett, szellemiségében és lelkisé-
gérben a gépkonstrukdió sikjára transzfor-
mált (illetve degradált), hibátlanul mű-
ködő  közösség hivatott a válaszadásra, il-
letve ez magfa a válasz is, az értelem hi-
tének kiteljesülése, a boldog és az értel-
mes lét megvalósulása — az abszolútn•ak 
vélt emberi tudás. 

De mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen 
is lehet 'az ilyen tökéletesen megszerve-
zett társadalom, mi a lényege és mik az 
így elért tudatos baldagság feltételei és 
követe]:ményei, hogy egyáltalán hogyan 
és ;milyen áron valósulhat meg az ész 
társadalmi kancepdiój.a s mely értékei 
indokolják egy ilyen társadalom létre-
jöttét, foglalkozniunk kell a tudatos em-
beri társadalom kvalakítás nak egy má-
sik, az értelmet nem öncélnak, hanem 
a humánus lét megvalósítási és kiteijesü-
lésd eszközének tekintő  társada4amikron-
cегуcióval, a marxista filozófiával is. 

2. 
„Akkor válik kérdésessé „az élet ér-

telme", mikor helyre kell állítani a le-
rombolt harmóvіiát az emberi lény és 
a létezés , az ember mint „magánvaló 
dolog" és mint emberi jelenség, az er-
kölcsi tudat és a küls ő  sors, az elismert 
értékek összege és társadalmi életünk 
folyamata, a lelkiismeret és a társadal- 

mi aktivitás között.(...) Ezért az ehhez 
a kérdéshez kötődő  gondolatsor megje-
lenéséгe külbnösen kedvezők a végük-
höz közeledő, a társadalmi törést sejtő  
valamint a félelemmel telített korok. Ez 
teljes egészében természetes jelenségnek 
számít, ha figyelembe vesszük, hogy 
a kérdés csak olyankor vetődik fel, 
mikor nincs rá válasz , a társadalmi élet 
viszont nem hoz felszínre olyan kérdé-
seket, menyek válasza nyilvánvaló affir-
máció lehetne. Az élet érbelm гét nem 
keresi az, aki nem érzi az életi megvál-
iozíatásának a szükségességét: ettől 
a kérdéstől menekülnek mindazok, akik 
az élet éтtelmét a meglev ő  állapotok 
fenntartásában találták meg; vagyis ez 
az a kérdés, melyet a bürokraták és 
a konzervatívok el зΡe tudnak képzelni. 
мásszóval, ez a kérdés idegen mindazok 
számára, akik csak s esžközt keresik, 
mivel a cél már adott , vagy minden 
fenntartás nénéül elfogadták és elis-
merték azt, mint az élet természetes 
komponensét." 
( Leszek KolakowskI: Filozófiai esz-

szék - Filozofski eseji) 

S a huszadik sázadra igazán nem  pa-
xxaszkodhatunk. Korunk eddig soha nem 
tapasztalt •bőkezűséggel teremtette meg az 
élet értelmét ikeres ő  kérdés felvetődéséhez 
sziikséges feltételeket; a tudomány és 
a technika mai fejlettségi foka viszont fel-
rajzolta már az emb:ed társadalom törté-
nelmi lehetőségeit. Nyilván nem véletlen, 
hogy az értékelmélet kiinduló kérdése: 
„A valóságos emberi történelem kezdete 
az emberi szabadság és hum siizmus új 
horizontjai vagy 1étiínk érte2metlensé-
g.ének és a megsemmisülés felismerése 
előtt állunk?"1  Mert bá г  a fejlett ipari 
társadalom megosiliantotta az emberköz-
pontú, humánus közös зΡég történelmi lehe-
tőségét — ahol az ember miaut teljes em-
bert valásítjia meg önmagát a szabad al-
kotóegyéniség természetesen sokoldalú 
és sokrétű  ikibontakozásában ugyan-
akkor a teljes elidegenedés, ,az embert a 
társadalmi hallalom és történelem eszkö-
zévé degradáló „Szép új világ" közelébe 
sodorta az emberiséget. „A mai tár зΡaбa-
lom lehetős•égei (intefdktuá!lis és anyagi) 
mérhetetlenid nagyobbbak mInt eddig :bár-
mikor."g Ugyanakkor azonban: „Ez azt 
jelenti, hogy :a társadalom egyén feletti 
dominációjának a méreted úgyszintén mér-
hetetlenül nagyobbak, mint eddig bármi-
kor."3  

Merre tart hát raz emberség s melyik 
alternatívát választja; !a fejl ődést vagy a 
degenerációt? A történelem ez esetben 
bosszanitó, fair playe egyenlő  esélyeket 
nyújt a két !lehetőség számára s az ember 
mindkét törekvés alapjait magában 
hordja. A humanista filozófia ,viszont ter-
mészetesen nem lehet közömbös egy ilyen 
valasгút előtt és nem fogadhatja el egy 
olyan fair play szabá(lyadt, mely nem cse-
kély cinizmussal kínálja fel a humamizá-
lódás, illetve az envbeni ikiteljesülés és az 
elembertelenedés lehet őségeit. Feladatát 
épp ezért így határozza meg: „A marzdz-
mus alapvető  feladata napjainkban az, 
hogy segítse :azok harcát, ,akik is kért le-
hetőség egyenlő  esélyed ellen küzdenek." 4  

Ennek .a harcnak, persze, már konkrét 
célja van; a humanista társadalom kiépí-
tése. Ezt a célt mégse foghatjuk fel úgy 
mint egy eszményképhez való Ikonok ra-
gaszkodást, mert: „A szocialista hu-
manizmus céljía nem a marxista eszmény, 
hanem az élet meglevő  feltételeit megvál-
tcztató emberi gyakorlat," 5  egy olyan 1ét-
forma megvalósitása, amelyben „a társa-
dalmilag általánosan jellenzót már nem 
szabvanyosítják és rkívülrđl plántálják az 
egyén іtuбаtйba. hanem az egyéni -tudat 
fejezi ;ki." s 

Egy ilyen cél megléte pedig má г  eleve 
kizárja :az élet értelmét favorizáló kuta-
tásokat, s a minden meglev ő  könyörtelen 
bírálata, vagyis •az élet megváltoztatásá-
nak szilkségessége Fitt már ;az emberi lé-
nyeg kiteljesülési igényéb ől fakad. Els ő-
sorban tehát ra embed lényeget kell meg- 

haltározni , hogy felrajzolhassuk a humá-
nus társadalom kontúrjait, melyben a va-
ioságod belső  értéikrend fog érvényesülni 
és nem ,egy meghatározott бllapotot fenn-
tartani ágyakvő  хnarnnaгendszer. 

,;Az emberi lényeg .a történelmi lehet ő-
ségben van, hogy azzá Legyen, ami ma 
nem Mehet",7  vagyis a nietzseheh ember-
ideál; az ember mint költő, mint gondol-
kodó, mint Isten, mint szeretet, mint ha-
balom teljesüljön ki, aki önmagбában 
egyesítend tudta ;az árte đ  siet és a szenve-
délyt. Az ilyen emberideál eg іisztenciá-
ját pedig csak egyeшen ,társadalmi forma 
tudja biiztasitanii, .az egyén és :a táтsada-
lom •konfliktusait teljesen és végérvénye-
sen megoldó marxi társadalom-eszméпY; 
a koiumuniznvis. 

Ez volna hát a humanista filozófia aél-
kitüzése •s erre tart a szocialista társa-
dalom? 

Természetesen meg nagyon messze va-
gyunk etгtől az embeuddeáltól és ettől az 
alkotóegyéniség szabad kifejlődését bizto-
síltó utápisztikus entbeiii Iközösségtól. S ő t, 
egyes marxista gondolkodók szerint: 
„Nem marad hely a társadalmi fejl ődés 
számárra akkor, ha bízunk az ember anti-
humánus tulajdoпnságaiavak teljes és vég-
leges eliminaoiós lehetőségében."8  Ezért 
Marx kommi  іznnus-utóрiбj:át nem ke-
zelhetjiik úgy mint ra társadalmi fejl ődés 
célját, hisz:  „Marx  időrilként mist töké-
đletes álapotot írja le a társadalmi szerve-
zet nem •létez ő  formáját — a komanu-
nizmust. Ekkor már nemcsak utópiáról 
van szó, hanem abszolút utópliáról, amely 
határtalan reményt fűz raz ember helyze-
téhez; túlhaladását az emberi egziszten-
cia minden lénу~eges ellentmondásának. 
Ha ez bekrövetkezne, az ember és a :tár-
sadalmi helyzetet egyfajta ,„perpetum 
imobile"-be változtatnák át. Ezért nem 
volna kívánatos egy 'ilyen utópia realizá-
lása, még lakkor se, ha az •lehetséges len-
ne."0  

Ez azonban nem jelenti még a marxi 
utópia egyértelmű  kritikáját és elvetését 
is. Mert: „az időnkénti abszolutizáció 
mellett is, Marx kommunizmuseszménye 
a hunаmn záilás ,több reális lehetőségének 
felismerésén alapszik; egy kizsákmányo-
lás, oaztálуd, faji és egyéb diszkrisniná-
oiók nélkilld társadalom, egy háboгú nél-
küli társadalom, egy anyagi és kulturális 
javakkal rendelkező  közösség, az egye-
sült emberiség stb.."10  Vagyis, csak az 
abszolút utópia megvalósulass lehetősége 
válik nem ;kívánatoce, mert elzárja a 
dialektikus fejlődés útját, és így csak a 
humanizálás reális lehetősége marad 
a marxista filozófia célja. A társadalmat 
nem egy stat5kws állapotként fogadja el, 
hanem mint a humánus fejlődés, vagyis 
az áliandó változás folyamatát, melyben 
azzá lesz az ember, ami ma nem lehet. 
Ezt •az elvet tartva szem el őtt mondja 
Životić , hogy: „A szocializmus nem egy 
meghatározott állapot, hanem az egyén 
sokoldalú fejlődésének és felszabadulá-
sanak .a folyamata, vagy nem szocializ-
mus."11  

Mint látjuk, ez a filozófia nem egy 
megszervezett, az értelem marppájára pre-
cíz tudatossággal fOlrajzolt társadalom-
konstrukcióból indul ki, hanem ,az embert, 
pontosabban az egyént állítja értékrend-
szerének középpontjába s aszerint ítéli 
meg .a közösséget, hogy mennyiben tette 
lehetővé az emberi Lényeg kiteljesülését. 
A tudomány és a technika itt csak eszkö-
zökként szerepelnek, a történelem pedig 
nem cél, hanem az emberi tevékenység 
falyan-бata. Ilyen értelemben beszélhetünk 
az emberiség előtörténtéről, melynek 
alapvető  feladata a valóságos emberi tör-
ténelemhez sziikséges feltételek megterem-
tése. Ezért nemallapadhatunk meg az 
adott állapotáé empirikus, pozitivista 
vizsgálatánál, ami csak az emberi .termé-
kek emberfeletti uralmát bizonyítaná és 
épp az egyik alapvető  kritériumot, az em-
beri sгabadságлt hagyná figyelmen kívül. 
Ugyanakkor viszont: „A rabság nem ha-
lálos veszély, hanem az ember halála. 
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Rabbá vá•1'vіa, az еmber megszűmјk em-
ber lenni."12  S &tt nyilván nem csak az 
tnber ember által való szabadságkorláto-

zásáról van szó, hanem a saját •teamékei 
rabjává vált embe¢гől is, mikвΡr az em-
berre mmnt a technika, a tudomány és 
a társada1mi. hatatom eszközéгe tekinte-
nek. 

„A modern ipaaü társadalom rámutat 
arra, hogy elérte a fejl еttségk fokot, me-
lyen a „társadakni szabadságot" nem le-
het adekvát módon meghаt гozrni a gaz-
dasági, a politikai és az inteektuális 
szabadзvag tradá вΡionйlis 5zаkkfejezései-
vel. Nem azért, mintha jelentéktelenek-
ké váltak volna ezek a szabadságok, ha-
nem mert sakkal fontosabbak, semhogy 
a tradiaianálds forxnákma vezethetnénk 
vissza ő  еt (...) Igy a gazdasági szabad-
ság a gazdaságtól való mеgszabadulást 
jelentem (...) A politikai szabadság az 
individuum politikától való megszabadu-
lását jelentené (...) Hasonláképp az in-
tefllcktuális szabadság az egyéni gondol-
kвΡdás гesbauráckóját jelenten." 13  Mert. 
„A szabadság csők az az emberi tevé-
kenység lehet, mellyel az ember a világot 
és önrmagáí változtatja meg. A szükség-
szerűség felúsmerése, a szabadság hatá-
rainak felismerése. (...) A szabadság 
lényege nem a meglev ő  feletti urnalom, 
hanem az új megteremtése, az ember 
kreatív képességeinek fejlesztése, az em-
beri tulajdonság kiszélesítése és gazda-
gítása."14  
A meglevő  társadalmi szervezetek ter-

mészetesen nem гtud:ják biztialtani az 
ilyen szabadságo•t, sőt 'a tökéletesen el- 

idegen:ített, „egy ddmenziójú ember" ki- 
ayalkulására nyújbanak szinte már korlát- 
lan lehet'óségeket. Az alkotóegyéniség he- 
lyébe  itt a társadalo гn Фernnékeiit fogyasz- 
tó tucarfaercnber, a színtelen, egyén:iségét ől 
megfosztott tömeg lép. De ez m'ar a má- 
sik pálus, az emberi tánsadaloчn fejlődé- 
sгnek másik lehetősége, a dehum.an.izált, 
a gépkonstrukpió színvonalára züllesz- 
tett, tökéletesen megszervezett társada- 
дот , vagyis az értalmetl вn, önoбlú érte- 
lean diadala; egy új fejezet témája. 

3. 

„A fejlett ipari civilizációban a kel-
lemes, bejáródott, értelmes, demokra-
tikus rabság uralkodik." 
(Herbert Marcuse: Egy dimenziójú 

ember — Čovek fedne dimenzije) 
Ha elfogadjuk Svetozar St вΡjanovkć  té-

bэlét, mely szerint a Marx általi leírt k вΡm-
munkzmuseszmény olykor már az abszoiút 
utópiába csap át, ajkkor nyilván teljes 
joggal állíthatjuk azt, hogy a Jevgenyij 
Zamjatyin, Aldaus Huxley és George 
Orwell regényedbenls kivetített jöv őbeli 
társadalon4kép is egyfajta abszolút utó-
piáma törekszik, a tökéletesen megszerve-
zett társadalomeszményre. Természetesen, 
ez korántsem jelenti a kétféle közösség-
ideál egyértelmű  .azonasítását és kiegyen-
lítését, csupán az egybevágó történelnvi 
szerep megjelölését. Mert mir ől is van 
szó' 

Amíg a marxista filozófiában az egyén, 

pontosabban, az egyéniség kultuszát kö-
vethetjük nyomon, melynek végs ő  kitel-
jesülési formája az alk вΡtóegyéniség teljes 
mérbбkű  affirrnáoiója, addig a technokra-
ta társadalom eszményképe a tömegkul-
tuszban megnyilvanuló, tökélebesen meg-
szervezett és gépp вΡntossággal funkevoná-
ló táхsadalвΡm. Amíg az еlѕб  az álliam el-
halásában s ajz egyén és a közösség spon-
tán, harmonikus egységében lápja az em-
beriség fejlódésének a csimborasszóját, 
addig a másik épp a tudoniámyвsan ki-
épfitett, anyagi és gondolati egysíkúságot 
(t, i. anyagi bőséget és gondolati kietlen-
séget) bdzt вΡѕіtó, agységesített, megingat-
hatatlan államberendezés kiépítés чében ke-
resi ugyanezt; az egyénség minél töké-
letesebb megszervezettségével. Ha pedig 
az egyik állam elhaládnak szükségességét 
hirdeti, akkor a másik nyilván az egyé-
niség kiveszését, az elszemélyhelenedéet, 
az igénytelenе  чΡgből fakadó kollektivizá-
cíót követelli meg. Mert a cél mindkét 
esetben azonos; a társadalom és az egyéin 
közöbt kezdettől fogva létező  ellbentmandás 
megszüntetése. Az alapvet ő, lényegi kü-
lönbség itt az ellentmondás гΡnegsziinte-
tésének az епеntétes módszeréből fakad; 
a2 egyik a tá гi аdaflmаt akarna abszorbeál-
nd az egyem által, míg a máásik az egyént 
illetve az egyéniséget igyekszik az á1-
lamlgépezet öntudatlan, vagyis kollektív 
tudatú, parányi és így lényegtelen alkotó-
elemévé deиaiivá7 i. Az azonos cél felé 
két egynnásѕal teljesen ellentétes irányba 
indul el a két kвΡncepció, hogy egy ko-
ordinátarendszeren belül, mélyben a 
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nulla a mai fejlettségi fokot jelöli —, 
így majzalhаfmánk aе  a törekvési rányvo-
nalakat: 

tatábis egyénáség 
ацат  

	 –‚ 
I  

Ezt a koordinátarendszert azonban nem 
bekdnthetjük végtelennek, ha h azünk Va-
lamelylk társadalomеszmlélny , illetve a 
konfliktusmentes társadalom megvalósax-
lási lehetősegében. A iki јtel .jesülés ugyanis 
mindkét törekvés esetében azonos lenne 
a ,továbbá fejlődés lehеtőségénak kizárá-
sával, anti egyben az embemség történel-
mi távlаtadnak végességért is jelentené. 
Ez viszont nem valami hízelg ő  perspek-
tíva, akác az államhaљalom, akár az 
egyén szempontjából rnézztik . S végered-
ményben ezen a ponton •találkozik a két 
ellentétes irányvonal, mákom mint .a fejlő-
dést gátló és kizáró kéit abszolút utópia 
realizálódik. Ezért, ipaгadox mórion, egyik-
nek se ]ehet végső  célja Saját koncep-
aióján;ak kiteljesedése, a tökéletesség 
megvalósulása. 

Hogy ez mennyire így  van ,  azt Orwell 
Ezerkiláncszaznyolcvannégy című  regé-
nye érzékeltеtд  .a legjobban . Mákor a po-
litikai hatalom már elérte azt ,a terror-
szinvonalt , mely mám az egyszerű  auto-
mаtizјnusba megy át, startnótása érdeké-
ben kénytelen iidőről-időre megszervezni 
a földalatti mozgalmat önmaga ellen. 
S itt nemcsak .az államellenes mozgalom 
egyszerű , hivaљa os megszervezéséről és 
szadisba felszámolásáról van szó, hanem 
az öntudat egy bizonyos fokú visszaköl-
csönzéséről is. Mert a tökéletesen elvég-
zett tudаtmоo ás el őbb-utóbb indokolat-
lanná teaíné az erős társadalmi hatalom 
és az ásbenfl rangra emelt mezér, .a Nagy 
Testvér létezéséh . Mert a hatalom szá-
mára: „Nem eleg еndő  az engedelmesség. 
Honnan fogod tudni, hagy a te akaratod-
nak és nem saját akaratának engedel-
meskedák , ha nem szenved? A hatalom 
fájdalom akoгásbói és megalázásból áll. 
A hatalom abból áll, hogy miután szét-
zúzzák az ember lelkét, •a kívánt forma 
szerunt áhítják össze. Hát világos már 
előtted , hogy milyen világot teremtiink 
mi? (...) Ez a félelem , az árulás és 
a kínok vil ga , melyben gázolsz iás gázoi-
va leszel , ,egy világ, mely kiEinomultsá-
gáb:an mind kíméletlenebb lesz. A fejlő-
dés ebben •a világban a fájdulom foko-
zasának fejlődését fogja jielentená. (... ) 
A mi eivilázáceáxnk a gyűlöletre épül. 
A md világuвkban nem lesz más érzés 
a félelem , •a harag, a győzelem és az ön-
megalázás érzéséi kívül . Minden mást 
meg fogunk semmisíteni — min-
dent.(...) Nem lesz semmilyen hűség 
a Párthűségen kívül. Nem lesz szeretet 
a Nagy Testvér iránt érzett szereteten kí-
vü1. Nem lesz nevetés a győztes legyő-
zött fölötti nevetésén kívül . Nem lesz mű-
vész , nem lesz irodalom és nem lesz tu-
domány. Nem is desz szükségü тvk a tudo-
mányra, mikor már mindenhatók le-
szünk. Nem lesz különbség szép és rút 
között. Nem lesz kíváncsiság és nem lesz 
életöröm. Minden konkurrens élvezetet 
megsemmisítünk . De mindig — s ezt ne 
feledd lei, Winston — mindig létezni fog 
a hatalomittasság , egyre fokozottabban 
és egyre •ónnyaltabban . Mindig, minden 
pillanatban létezni fog ;a gyđzelem izgal-
ma, a ,tehetetlen ellenség legázolásának 
bája. Ha •a jövőről akarsz képet, kép-
zelj el egy emberi arcot taposó csizmát 
— mindörökre." 16  Vagyis , a habalom csak 
az ellenállás leverése, a .szabadságigény 
letörése által йгvényesüihet , csak az egyé-
ni tudat ismételt ;kltömlése erősítheti meg 
önkényességében . Ezért, bár a feltétel 
nélkük engedelmességet követeli meg 
alattvalóitól , az engedetlenség és ,a láza-
dás hiányában eélbarlanná válik. Ha pe-
dig már sikerült az alvajáró tudattalan-
ságig, .a bamba ;automatizmusig degene-
ráriná az egyéniséget , akkor  6  maga kény- 

szerül egy hivatásos appozíció kitenyész-
tésére . Mert Igazi céllj ;a nem a tökéletes 
uralkodás , hanem csak az e felé való ál-
landó, sziintеleaі  törekvés. 

Mindebből] nyiváаwalóvá válik, hogy 
a kétféle társadalomeszmény esetében se 
maga az abszolút utópiát jelent ő  eszmény 
a végső  oél, mert egyszerűen nem lehet, 
az, hanem az eszmény felé va4ó törekv s 
vagy törtetés . Ha pedig netalán mágis be-
következhetne az utópia gyakorlati n ak-
zálódása , allékor magának az еszn ény-
harcosaak kell akár mesterségesen is meg-
teremteni a végtelen fejlődés leheitбségét, 
illetve iіІјlúzđóјбt . S ezzel, ha nin is me-
rítettiik ki, lényegében már felvázoltuk 
a léét eldentéites tökéletesség egybevágó 
vonúlata иt , aтvеlyek épp magából a töké-
letességből következnek. 

Bízva тndndkét irányvonal önmaga 
iránti tiszteletében , minden különösebb 
lбtndkd hajlam nélkiи  feltététezhetjük, 
hagy neon fogják törekvéseiket az öneson-
kitáslg és az öngyilkosságág tÚlf еsziteni, 
s Igy mindvégig megőrzik az antagonisz-
tikus ellentétet , mely elhatárolja őket 
egymástál . Hisz egyébként nem is lenne 
különösebb okunk farra, hogy behatóbban 
foglalkozzunk a különbságekkel ; legfel-
jebb az élet értelmér ől meditálhatnánk 
az ehhez szükséges Kolakowski által 
megfogalmazott feltételek tökéletességé-
nek tudatában. Ment csak így lehet ér-
telme és történеlmá távlata a két eszme 
közötti harcnak ; melyik törekvés lesz 
a domináns anélkül, hogy saját ellenté-
béve4 keri~lne azonos síkra a kiteljesйdés-
ben. Mert a bukáts elodázasa már sem-
miképp se ;lehet méltó célja egy ilyen 
alapos, áldozataiban b ővelkedő  küzdelem-
nek. 

Mindezt csak megerősíti az, hogy épp 
az ellentétes értékrendszerb ől fakad a 
két törekvési rvonal іaiaјрvеtб  ellentéte; 
vagyis nem követelhetjiik, legalábbis, 
neon cinizmusmentesen az értékkülönbség 
felméгését, ha tudván tudjuk, hagy az 
eiértéktelenedés lesz utolsó megállónk. 

A humanista , egyénközpontú filozófi-
áról, a marxista egyéniségkultuszról szól-
tunk mám , s többnyire tisztában vagyunk 
értékrendszerének alapkövevel , •az emberi 
lényeg kiteljesülési igényéиel. Ennek 
ellenpólusa az egységes , vagyis a tudo-
mányra ás technikára , no és persze nem 
utolsó sorban .az ideálisan megszervezett 
hatalomra épülő  totális államgépezet, az 
anyagi bőséget biztosátó fagyasztó társa-
dalom. Ha az emberi lényeget, illetve 
a szabad , sokoldalú alkatóegyénliséget 
vesszük .az értékek . alapméroéjéül , •akkor 
nyilván .az egyéni szabadsag és az öntu-
dat lesz a két központti értékmér ő , •a to-
talitarista társadalom humánusságának 
felmérésekor . Az anyagi javak bősége ez 
esetben nin annyira fontos , hisz termé-
szetes és előlegezett feltétele mindkét 
társadalmi formának. 

Zamjatyin, Huxley és Orwell a tö-
megtárgadalam három utópiatípusát raj-
zolta meg a Miben, a Szép új világban és 
az Ezerklencszáznyolvcannégyben. Közü-
lük jellemző  mádon egyik se az abszolút 
utópiát, .a már tökéletesen kiépített tár-
sadalmat választotta tбmául, hanem csak 
a totalitásra törekv őt s a totalitáshoz 
már igen 'közel álló „fejlettségi" fokot. 
Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hagy 
a regények megírása 'közt eltelt 12-14 év 
(Zamjartyin 1922-ben , Huxley 1934-ben, 
Orwell 1943-ban írta iköпyиét) mind töké-
letesobb szervezettség ű  társadalom,illet-
ve .társadalmi hatalom vízióját eredrné-
nyezte, a forradalom és a lázadas egyre 
kisebb és kilátástalanabb lehet őségével. 
Zamjatyin regénye még valóságos forra-
dalommal zárul , ha ki is cseng belőle 
a harc kilátástalansága : „Mert az érte-
lemnek győzedelmeskednie kell"; ami 
a földi istenné növesztett Jótev ő  zsarnoki 
hatalmának megőrzését jelenti. Huxley 
Szép új világában ezzel szemben már ele-
ve kizárt a tömeges megmozdulás lehe-
tősége, az epruиettákban ki-tenyésztett, 
megfelelően ,,kidolgozott" Alfapluszok, 
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Gа¢n¢nák, Dellták stb., csak valamilyen 
téves teohmdlógiai eljárás következtében 
‚тálhatrnak lázadókká, illetve elégedetlen-
kedőkké, akiket könnyűszerrel távolit el 
és zár rezervátumba a hatalom. Orwell-
nél иΡiszoarit már maga a haltalam szervezi 
meg a lázadást, mert szиksége van az 
illúzióra, hogy létezik född alaltti ellen-
zék, hisz a gyűlöletre és a .terrorara építi 
hatalmát. De nem csak a hatalom váltuk 
mind szervezettebbé és az erber еk mind 
elidagenеdattgbbekké, elszemélytelení-
tettebbekké ks dezarientá7 tatbakká, Ha-
nenn ezzel párhuzamosan az utópiát a anai 
koлtól elválasztó időbeli távosság is döb-
benetesen össrzezsugorodik, hogy még ha 
nem is kezelketjiik konkrét dátumként 
Orwell Ezenkilencszámnyolavannégyét, ak-
kor se tarthatjwk esetlegesnek és vélet-
lennek ezt :a féle дmetes közélségét. Mind 
hangoзabbá és niњd szenvedélyesebbé vá-
Ilk az alkotók •tiltakozáma, hogy; nézzétek, 
erre tartunk rost — s ugyanakkor az el-
1еm llás Lehetőségének a rohamős csökke-
nése is nyomon követeetđ . 
тегm szelesen a három regényben áb-

rázolt á4lameszmény korántsem azonosít-
ható, s 'a лnanmpulált társadalom kiiiönbö-
ző  típuзanrál beszé цhetünk. 'Igy, a Mi vilá-
ga a mxa tematikai logikára, az „összeg 
gyđzehnére", .a kallelktіwzáIt társadalam-
eszményre 'éрtil, amíg a Szép új világ a tu-
domány, pontosabban 'a genetika diadala 
s az emberi faj szükség és tetszés szerinti 
kitenylésztésrémek köszönheti zökken őmen-
tes stabilitását, az Ezerkiliemcszáznyolc-
vammégy viszont a aanoki; brutális párt-
hatalom, az ínlelenc szadizmus és Cjmiku-
san іКіѓгюгвuІt elnyomás mintapéldája. 
Ez persze nem sokat váltottat a lényegen 
és még nem állítja egymással szerbe 
a regényeket, sőt így egymás mellett az 
elembertelenedett emberfelség szpektakulá-
ris színárnyalatait és `lehst ősбgemt tárja 
elénk a három könyv, s rakóbb igazolj.¢, 
minthogy cáfdlmá egyik a másikat. Hogy 
melyik típusú zsarnokság fog megvaló-
sulni, ,a cinikus matematika vaslogiká-
jával bebizdnyltd!tt „5 terci nnínusz" el ő-
jelű  összegyseg vagy :a tudomány fá]da-
lommentes ember és szolgaanyagot gyártó 
érzéketlen raffimáltság:a, illetve .az arcok-
ba taposó csdzmát ígérő  nyers erőszak, 
mely evszerwen csak hu rt és meghami-
sít mindent maga (körűi, az csak annyi-
ban lehet lényeges az embe гБis g számá-
ra,  mint  a haláпraíјtéQt számára, hogy ze'-
dosan megszerhesztett eleiktramoss т~khe 
ültetik-e. tarkán lödik-e vagy kerékbe 
törik-e. Csak az elegancia szem•szöeéb ІЯ  
nézve akad ¢negbdtránkdztató ldи& bség 
a három között, a dolgok lényrét. vagyis 
a humánumot, illetve a szabdságot éc az 
emberi egyéniséget tartva szem el őtt. 
épp a kí5érteties hasonlбság bdtrár;kсztat 
meg bennüп ikкt; az iszemёlyt&enített. 
a tudatmo5áson átesett еn h~r éгtWlmec-
nek és oélc?erűnelk klkáltпΡtrt rаbcá'a•áról 
kaпunk Кieeтlőn.. szugee tfv Кбт  еКе t. 

Tünetértékű, hagy mfmdhárom regRmy-
ben szereprei jegy-egy földi isten, a7 ~ a 
Megváltó szerepében tetszeleg, bár •nem 
más, arlint a hatalom megsz аniélyesítőjі . 
A Jóstevő , Őfordsága és a Nagy Testver 
az imádott vagy rettegett zsarnokember-
telenül túlfokozott figurái s mint az 
ugyancsak embertelem mréretekre zsugo-
rított szám, ep гruvetta гteгт  јék és páttag 
tökéletes ellempálusa jelenik meg, hogy 
már--már valóban 'ég és fбkd választj a el 
őket egymásitól. O a tévedhetetl,eг, az 
isteni, a magasztos, az egyetlen és az 
egyedüli, aki .nem puszta megkülönböz-
tetésül visel nevet, illetve számot Zanija-
tyinniil, míg •a többi csak •számtenger, ilyen 
vagy olyan munka elvégzésére el őáilítot+ 
termék, vagy a párt munkaruhás tagja. 
Mert a tökéleitesen megszervezett társa-
dalom tömegtársiadalam, a szabványosi-
batt gondolkodás és boldogság; a stan-
dardizált, a nornirirozott, az öntudattól 
gondosan đcasztrált, 'a minden szenvedély-
tđl és érzelemtől steril emuberek —, akik 
már Inkább gépalhatrésvekhez hasonlí-
tanak — társadalma, ,fia kellemes, bejá- 

ródott, értelmes, demokratikus,", mert 
tigénytelemségben egyeml őséget biztosító 
arabság ilaga. 

Az értékrendszer itt te nnészetesen for-
dul fordítottjára és az értékek tagadása, 
hiánya, vagyis a teljes 'émtáktelenség lesz 
a Legniagasabb ideál. Az egyeniség, az 
eredetiség, 'a szabadság, és a különösség 
főbenjáró bűnök, az általánosan degene-
rá'lбdott és koи'ekшvizá t egysíkú boldog-
ság és eЛбgеdettsgg legveszélyesebb ellen-
ségei. A szabadság ,barbár állapotnak" 
mіnősitett. „Felszabadulás? Különös: 
mennyireelénkek az embeat faj bwnöz ő  
hajlamai. Tudatosan mondom, hogy „bű-
nöző". A •szabadság és a bűn axinyira el-
választhatatlanul köt ődгlek egymáshoz, 
mint...  animt az aero mozgása és sebes-
sége: az aero gyorsasága=0 és nem 
rnozdui; :az ember szrabadság:a =0, és nem 
követ el bűnt. Ez világos. Egyetlen esz-
köz, hogy az embert megszabadítsuk a 
bűntől — ha megszabadítsuk a szabad-
ságtól."17  S a D-503 ezzel már nemcsak 
az •egyén és a szabadság viszonyát ha-
tározta meg, hanem az ,;egy a sok közül" 
gondalkddásгnбdját is tvpizálta. Mert 
mindenek fölött az ,összeg" •a fontos, a 
számok csak alkotóelemek, a tarina egy-
mtlliomod részei s mindegyik jog az Egy-
séges Aiwam iránti szolgaság. Ez a bol-
dogság és a kiegyensúlyozottság feltéte-
le; az elszemélytelenedés,, egy parányi 
csavarrá változás a fenséges allamme-
chas izmus szerkezetében, az új isten, a 
Jбtevő  birodalmában, akit minden évben 
az Egyöntetűség Napján (mely nem ha-
sonlit a régi, „szervezetlen" szavazások-
ra, ahol még a szavazas eredménye se 
volt előre ismeretes) újravállasztanak, 
inert .;nem .is lehet másképp, mikor a 
„mind" és 'az ,gén" — eg yyetlem egységes 
„MI". S ez +a masszába tömörfilés termé-
szetese111 ragra iirnddkdlivató mással csók az 

>јgénytelеПns gge4, mert: .eredetinek lenni 
— :annyit jelent, mint kiválni a többi kö-
zül. Tehát az 'eredetiség — az egvenl őség 
lerombolását jelenti. Еs amit az ősök 
idióta nyelvén „bаrádfsnak" neveztek —
ez nálunk: csak etégezna kötelességiiл-
ket .. " hogy еъъбl már természetserűen 
adódik :az elcsökevényesedés boldogság-
Iirlozбfláia: .:a bоld'dgsáig az. amiikor nn.n-
гΡsenek többé vágyallnk, egy sincs... TVTik-
kora tévedés, minő  abszurd el.đítélet, hogy 
'a boldogság elé mindeddig — a plusz ;e-
bét tettük; az abszolút boldogság el őtt 
természetesen a mínusz áll — az isteni 
mínusz." 

S míg Zнmjatyinnál ez .az ennyire kilú-
gozott egyéni tudat, ez a csordapszicho-
Iбgia még nem bénítja meg teljesen 
a gondolkod "est és 'fennáll a lázadás lehe-
ttősége, addig Huxley S$p új világában 
az emberek еzériagyámtása már sokkal 
biztonságosabb eJljárásnak bizonyul: „A 
Bokanovszki-fele eljárás a stabil társa-
dalom egyik legfontosabb eleme (... ) 
Szabványosított férfiak és n ők; egyön-
tetű  sejtekből. Egy kisebb gyár teljes 
személyzete egy bokamdvszkizá!1t sel7bből. 
Kilencvenhat egyforma iker dolgozik Id-
kileneviemhat egyfaanna gépen (.. ,) Ha ha-
tártalan mennyiségben bokanovszkizál-
hatnánik ,teljesen гegoidhatnánk a kér-
d° st. (...) Az egyforma ikrek nvilli бi. 
A •tömeges termelés elvét végre alkalmaz-
hatnánk a biolágtiában is." A Bdka-
novszki-féle eljárás útdám еlőádlított em-
berek aztán elyan speciális „kfdolgozá-
son" esnek kereszійl. •amilyet a mai ipar 
nem is reré'Lhet. Itt minden a fogyasztás 
érdekában történik, a hipnózis által a 
virág és a könyv útálartára tanitják a 
gyerekeket, mert ,alt a természetben ѕ  --
tál vagy .olvas, az вean fogyaszt. Ez az 
el járás ugyanakkor biztosítja a teljesen 
degenerált ő  itudaitot is, hogy csak elvét-
ve akad szellemiileg tdlzottam fejlett 
egyéniség, aki nem gondolkodik úgy, 
mint az állam. Az igaság és a szépség 
értéktellemné válik: „Maga Ford is sokat 
tett azért, hogy az igazságról és a szép-
sиgről a !kényelarnre és a boldogságra he-
lyeződjöП  a hangsúly. Ezt ,a tömeges ter- 

melés követelte meg.. Az ipar ` nem az 
ágazság és a szépjég, hanem az általános 
boldogság feltételei mellfett fejl ődik. Ha 
a tömeg politikai hatalomra jut, érth еtő  
móddal, a boldogság mindig fontosabb 
lesz, mint .az igazság vagy a szépség. Az 
Alfapluszok és a többi .kaszt egyes fa-
jait „úgy dolgoták h, hogy nem is ,tud-
n.1k másképp viselkedni, mint ahogy vi-
selkednW k keld," s ezt a szilárd bizton-
ságot ugyan érdemes-e olyasvál аiв iért 
kockaztatni, mint a Szabadság! 

A legtökéletesebb uralmat mégis az 
Englszoc vezette be a Nagy Testvér irá-
nyítása ialatt. Ez a hatalom egy csöppet 
se nevezhető  finorkodónak, még csak 
nem is igyekszik a terror álcázására. 
„Az emberiség — +az .a •Párt" jelszó alatt 
mindent a Pártért és a Pártnak akar. 
Itt nemcsak bűrntett, de bűnös gondolat is 
létezik, s •elegendő  egy fintor ahhoz, hogy 
az a2landáan és mindenhol figyel đ  tele'k-
rán áгulámak minősítsen és ieleph'zzen. 
A történelem és az adattok hamisítása  p1-
fasz nyíltsággal folyik s külön intéz-
mény végzi :az újságarlkkek állandó át-
dolgozását, kor igálásárt. Már senki se 
emlékszik semmire. De ez még nem min-
den, emberek tűmnek el egyik ¢napról a 
máslikra, akikről azután egy szó se esik 
többé. Sőt külön kidolgoztak egy teljesen 
iiereduká]it nyelvet, az Újbsszédet, mey-
lyel már iki se ,lehet fejezem a 1ázladó és 
lázító fogalmakat. 

„Újbeszédül például lehetséges volna azt 
mondani, hogy Minden ember еgyeniдΡ-, 
de csak abban az érbelemben, mint 
ahogy Régtbeszédül ki lehetett mondani. 
hogy Minden ember vörös hajú: Ugyanis 
ez a mondat nyeilvtanilag hibxátlam enne, 
de nyilvánиabó hazugságot tartalmazna 

hogy minden ember egyemdő  .növésű , 
súlyú, vagy lerejű. A politikai egyenlő-
ség fogalma nem létezett többé, úgyhogy 
az egyenlő  szóból ,kidobták ezt a szekun-
dáras jelentést. (...) Az az ember, aki 
egyetlen nyelvet, .az Újbeszédet (tanulva 
főtt fel, fenn is tudná, hogy az egyenl đ  
valamikor „po(1 tikadag egyenlőt", vagy 
a szabadság valamikor „szellemileg sza-
badot" jelenintett, mint ahogy az az ember, 
aki тΡ:lég soha se hallott a нakkrбl, az se 
tudja a kircílynđ  vagy a bástya szekun-
dáris jelentést. Sok hibát és b űnt el se 
követhegig az ember, egyszer űen azért, 
mert névtelenvak tehát elképzelhetetlenek 
lennének számára." S mindezt teljes mér-
tékben kifejezte az Englszoe három jel-
mondata: 

A  PABORO ВЁКЕ  
A SZABADSÁG RABSÁG 
A TUDATLANaÁG  HATALOM 

S folytathatnánk rég a degeneráfládott, 
matematikai pontossággal nlegszervezett, 
egy dimenziójú Itöregtársadalom jelleg- 
zetségeзevek felsoralását, de anrár a fen- 
tvekbđl is világ.osan kirajzoládik, milyen 
jövöt ígér az ésszerűtlensiég,ig ésszerűen 
unifarnnizált emberi közösség,. 

1 Miladin Zlvatić : Covek i vrednosti,  Pros-
vita.  Brograd, 1969. 

' Herbert Marcuse: Covek jedne dimenzije, 
Veselin Masleša, sarajevo, 1968. 

' H. Markuse: i.m. 
~ М . Zivotić : i.m. 
5 М . Zivotić : i.m. 
' М . Zivotić : i.m. 
, М . Zivitič : i.m. 
' svetozar Stojanovi č : Izmedu ideala 1 stvar- 

nosti, Prosveta , Beograd, 1969. 
' Ѕ . stojanović : i:m. 
15 

 

Ѕ . Stojanović : i.m. 
11  М . Zivotič :.i.m. 
и 

 

Gail  Petrović : Covek i sloboda, Covek 
dana,, Nolit, Beograd, 1964. 

1' Н . Marcuse:  inn.  
14 G. Petrović : i.m. 
15 Jevgenyij Zamjatyin: Mi, Prosveta,  Bel-

grad. 1969. 
Aldous Huxley: Viii  novi svet, Jugoslavija, 

Beograd. 1967 . George Orwell: 1984, Jugoslavi- 
ja, Beograd, 1968. 

„ G. Orwell: i.m. 
v Ј •  Zamjatyin: i.m. 

PODOL&ZK1 József 
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„Szabadság, egyenlőség, testvériség, 
— az egyenes járás, a férfias büszke-
ség, az emberi méltóság kipróbáltam 
lényeges ortopédiája messze túlmutat 
a polgári horizonton” (E. Block) 

Megítélni azokat az eseményeket, ame-
lyeiknek kortársad vagyunk, csöppet sem 
könnyű , de valószínűleg, sokkal nehezebb, 
ha nem éppen lehetetlen megszökni a 
kortód és megtagadni jelenlétünket a tár-
sadalomiban, amelyhez sorsunk szerint 
tartozuлlk. És ha már ez így van, akkor 
nem csak úgy kell feltenni a kérdést, 
hogy mi •történik, hanemugy 'is, hogy mi 
az időszerű  események értelme. Mert csak 
ekkor tudunk, a magyarázkodás értelmet-
lenségének •tudatiban, állást foglalni pro 
it  contra az eseményekkel, főleg ha a té-
nyeket nem ismerjük, és még kevésbé az 
értelmüket. 

Ennek •az esszének nem célja, hogy ki-
vizsgálja 1968. júniusa eseményeinek min-
den bonylults "agát, .amelynek fő  cselekvői 
a jugoszláv egyetemisták voltak, s amely 
kis híján mozgásba hozta .az egész jugo-
szláv •tánsa•dalmat, még kevésbé, hogy ér-
tékelje a történteket. Ezért csak •két ese-
mény értelmezésére fogok szorítkozni 
ezekből a nаpоkbál, azzal a szándékkal, 
hogy argumentáljam .a nyílt kérdés lehet-
séges jelentőségének megalapozottságát, 
ami esetleg túlélheti az efemer pillanatat. 
Ezzel nincs szándékomban megtartani az 
egyetemista mozgalom apológiáját. Nem 
az egyetemista mozgalomról van itt szó, 
hanem bizonyos társadalmi folyamatok 
lehetőségéről, melyeket az egyetemisták 
csak aktualizáltak. 

L  
1968. június másodikáról harmadikára 

virradó éjjel egy dolog fáklyaként lobbant 
fel. A fellázadt egyetemisták felgyújtot-
tak egy tŰг,oltáКOCSit, amely a :zendülés 
ellen volt kivezényelve, és visszaküldték 
a ,;rendfenntartóknak", miután ez utáb-
biak lövések és ütlegelés közepette széj-
jelkergették őket. Így végződött a :tünte-
tők arra •irányuló kísérletének els ő  epi- 

zádja, hagy az országban a hatalom leg-
felső  szervénekepülete elé jussanak, és 
kinyilvánítsák elégedetlenségiiket és til-
takozásukat. Tizenkét ára múlva széjjel-
foszlott minden olyan elképzelés, hogy az 
alkalmazott er őszak csak egy júniusi éj 
kellemetlen álma volt. Akkor fényes nap-
pal ugyanazon a helyen — az újibelg гбdi 
aluljáránal — kis híján (gyúj.tagatás nél-
kül) snegismétІődtek az elmúlt éjszaka 
eseményei. 

Mí-g a mi körülményeiаk között a ha-
sonló események ritkaságszámba mennek, 
addig .a modern világ túlnyomó részében 
úgyszólván a mindennapok természetes 
velejárói. Hogyan történhetett meg va-
lami hasonló Jugoszláviában?! Nem a kül-
ső  világ mímelése-e ez, f őleg azé a külső  
világé, amelyet általában az ,iparilag fej-
lett névvel illetünk, vagy olyasmi buk-
kant itt felszínre, ami a hazai, vagyis f ő-
leg •a hazai körülményekből következik? 
De ki tudná megvonni .e kettősség hatá-
raLt, amikor, ,általános vélemény szerint, 
egyre kevesebb lehet őség van ikívül ma-
radnd azokon az általáno ,alapvet ő  áram-
latokon, amely a modern civilizáció saját-
ja. Csak a későbbi események vethetné-
nek •több fényt .arra, ami akkor kezdett 
lejátszódni. 1Vlegkíséreljík figyelemmel kö-
vetni az események egyik áramlatát, 
amely, bármennyire is ellentmondás ős le-
gyen, egyediilá ј .ló jelenséget céloz: a tár-
sadalom különböző  részeinek értékorien-
tációit (a társadalom rétegez ődéséhez vii-
szonyítva az egyetemisták populációja 
sem kevésbé h tercgén). 

Rögtön az ,alulјбгбnál lejátszódott ese-
menyek után a társadalom különböz ő  ré-
tegei elítélték az egyetemistákat, és az el-
ítélésnek adtak hangot magasabb helyek-
ről .is. Őket tették meg az alkalmazott 
erőszak kirobbantóinak, amelynek tulaj-
donkép,pen oibjektumai voltak. Ezzel, eny-
hén szólva, elértük a fejetlenség tet őfo-
kát, végleg bizonytalan, ihogy amiféle erő-
szakról van szó, a ,tűzoltókocsi felgyújtá-
saról-e, vagy az emberek ütlegelésér ől? 
Az elkövetkező  napokban :némileg világo-
sabb lett, ki .miféle erőszakról beszél (bár  

mindmáig sok minden tisхtázatlan ma-
radt). A társadalom egy része a ,t űzdltó-
kocsi felgyúj:tását nehezményezte, míg 
más .része komolyan kezdett érdekl ődni 
az embereken végrehajtott er őszak értel-
me után, ,ugyanakkor a társadalom jelen-
tós része tartózkodó álláspontra helyez-
kedett (ha egyáltalán lehetséges ilyen ál-
dasрpont). 

Felgyújtani olyan dolgokat, amelyek va-
lában rengeteg pénzbe kerülnek igazán 
nem szép (бs lényegtelen, hogy ,;a szük-
ség ,törvényt bont"). Am mindemellett ez 
az esemény valószínűleg nem kötötte 
volna le hosszabb időre .a lakosság figyel-
mét, ha a felgyljtott kocsinak nem adtak 
volna szimbolikus jelentést. A tűzoltóko-
csi felgyújtas бnak töbhé-kevesbé olyan je-
lentést adtak, mint a forradalom vívmá-
nyainak, lerombolása „mindannak, amit 
megteremtettünk". Elhangzott az anaté-
ma, amelynek vissrJnangja egyhangú szer-
tartási énekként •terjedt, szörny űséges kö-
vetkezményekkel fenyegetve. Olyasminek 
keltek védelmére, amit sokkal inkább sej-
tend lehet, semmint felérni ésszel. Minek 
a nevében és .ki ellen? Csak az ,ilyesfajta 
önkívület öleléséiből kikertilve lehetne to-
vábbmenni, csak itt mutatkozhatna némi 
remény a .konfliktus okainak és lehetsé-
ges kimenetelének a feltárására. 

Az aluljárónál történtek azonban csak 
addig maradtak az egyetemi hallgatók ér-
deklődésének a középpantjaban, míg az 
alkalmazott erőszak, és az abból eredő  
következmények által kiváltott zendülést 
túl nem lépte a történtekme vonatkozó 
m.agyará.zat .igéгnye. Az aluljáró •csak fel-
keltette szellemi érdeklődésüket, utat nyit-
va az alaposabb p гeakkupációk és s гándé-
kok •kifejezésének. Így indultak meg a 
gyülekezések — nemcsak Belgrádban, ha-
nem jobbára valahány jugoszláv egyetemi 
városban. Elhagyva az egyik gettót (az 
egyetemi varost) er őszakkal egy másikba 
kényszerítették őket (az egyetemre, vagyis 
a fakultásokra). Valamennyi fakultáson 
meghirdették az egy hétig tantó sztrájkot. 
Ezalatt az egy hét alatt más szimbólumok 
kerültek előtérbe. 
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II. 
Egy .másik esemény közelebb vezet ben-

nt nket az egyetemi hallgatók preokkupá-
aiáLhoz, amelynek már eisđ  mozzanata 
túllépett a zavargásoКоn: Róbespierre be-
széde Georg iBiichner Damxton halála cím ű  
dхamáјábб1, &tevo Žigon i letett el őadá-
sában felújította az antik színház ambien-
sét és a francia forradalom Konventjének 
légkörét a Kepetan-Mišino zdanlje •udva-
rán. .Senki sem érezte magát szemlél đлΡek, 
hanem a dolgok részvevöjének. Autenti-
kus módon kapott teret a történelmi gon-
dodat és a vágy, hagy mélyebbre hatolja-
nak a .történelmi folyamatokban és azok 
értelmében. A francia forradalom addig 
lappangva jelen levő  jelképe: szabadság, 
egyenlőség, testvériség —  most  mint a ko-
rábbi forradalmi mozgatnak szimbólumai-
nak új érfémezésére irányuló erđfeszítés 
jutott kifejezésre. (Ezzel, mindennek elle-
nére, megnyilt a gettóbál kivezet ő  út, fő-
leg a felvetett témák kényszerít đ  sréjé-
nek köszönve, amelyek nem csak egye-
temi, és nem is csak hazai illetőségűek. 

 

Az általánosfigyelem előterébe ismét 
a szociális egyenlőség eszméje (értéke) ke-
rült ,  minden  forradalmi mozgalom szim-
bóluma. 

Az eszmét először az đskeresztémység 
kezdte hirdetni, hogy вemsakáхa feledés-
be merüljön, és megj~lenjелek „az alá-
zatosság hitszónokainak milliói, akik fel-
hatalmazast kaptak, hogy abból megte-
reantsék a rabszolgaság erkölcseit". Е . 
Bloch) 

Az  eszme sok évszázados túloldali ten-
gődése után a forradalmi „harmadik osz-
tály" ugyanezt a szimbólumot tette meg 
a saját jelszavának, hogy majd a polgár-
ság, a korszak különváló effektív gy őz-
tese ismét a visszájára fordítsa, a rab-
szolgák tulajdonosainak egyenl őségére: 
tőkére és munkaer őre. 

A forradalmi kommunista mozgalom is-
mét életre kelti az eszmét. Arabszolgák 
vllágáлak alapjaiban való megszüntetésé-
re irányuló körülmények a j értelmezéssel 
látják ei, az eszme elmélyítését irányozva. 

Ma úgy jelenik meg ez a szimbólum, 
mint az adott körülményekkel való elége-
detlеnsбg és az olyan •tenderieiákkai szem-
beni ellenállás kifejezése, amelyek arra 
törekszenek, hogy még inkább elmélyítsék 
a különben is óriási szociális kulönbsé-
geket, amelyeket csak kiilöл£éle manipu-
lációk útján lehet egyenlősdinek beállí-
tand. De már magában a „k іílömbségekre" 
való hivatkczás is a manipuláció egy for-
mája, ha nem .t(inik ki mögüle a szociális 
nyomor elleni lázadás, amely nemcsak a 
kommunista mozgalom éгtékpátaszát, ha-
nem a munkaerő  гepгodukcióját is fe-
nyegeti, tehát magát a gazdaságot. Hogy 
valójában erről van  szó, ,azt az a tény is 
tanúsítja, hogy a munkásság híz évvel az 
egyetemista megmozdulások előtt á 
sztrájkharc útjára tért. Az, hogy ma az 
egyetemisták kinyilvánították elégedet-
lenségüket az ilyen állapotokkal szemben, 
a forradalmi mozgalom feléЈénkülésének is 
lehet jele, amely a kommunista mozga-
lom értékeinek felújítására (és új хaértel-
mezésére) törekszik. 

 
A szabadság szintén fellúj•itott szimbó-

lum, amely ott ragyogott a forradalmi 
fellendülések előtt, s utóbb, amikor a moz-
galom megfelel$ részének hegemóлiá јa 
megalapozódott, ismét félretolták, felfCig-
gesztették. Az időszerű  helyzet felveti 
annak szükségét, hogy továtabmenjünk, e 
szimbólum újabb és modernebb ;interpre-
tációja fellé. Bebdzonyosodott a szabadság 
levezethetetlensége bármelyik társadal-
mi különválóság hegemóniájára. Mint az 
egyéni szabadság ilehetőségйnek égető  kér-
dese vetődik fel (az anonim tömegekhez 
való tartozás szintjén megnyilvánuló lét 
emancipációjának szellemében) azoknak a 
feltételeknek a megszüntetése alapján,  

amelyek reprodukálják a modern rabszol-
gaságot. 

Egyszerűbben kifejezve a modern ember 
emancipációjáról van szó, János apostol 
álláspontjáról, amelynek új valtozatával 
A. 8zolzsenyicim szenвbesít bennünket. 
Hőse, Lev Киb n, évekig sínylődik a mo-
dern pokol egyik körzetében, az egyik 
„szocialista" koncentrációs táborban. đ  
tudja magáról, hogy ártatlan. A pу  henđ-
órák alatt sebtársait Igor herceg elítélésé-
nek megrendezésével szórakoztah ј a, adni, 
állitólag, a szebbik nem kellemeitöl el-
ragadtatva megfeledkezik hazájáról, utóbb 
a гendőгség soraiba verbuválja és beveti 
a kievi állam megsemmisítésére. Ezzel 
Rubin a tudtunkra adja, hogy felfogta a 
mechanizmus működét, amely, minden 
logikátlansága érnénére ,könyörtelenül" 
a sorsszerűnek ,tűnő  pusztulásba taszít. 
De mindemellett a felismerés mellett 
ugyanaz a Zev Rubin sorsszerűen azono-
sítja .magát azzal az er ővel, •amely a pusz-
tulás felé viszi, és így szál: „A ml  cél-
jaink, először az egész emberiség •törté-
ntének folyamán, annyira magasztosak, 
hogy .mondhatJuk: igazolják az eszközö-
ket, amelyek elérték őket." A hóhér és 
az áldozat azonosításának ereje (ami csak 
egy modern változata a szolga és az ura-
sйg viszonyának) még tovább vezeti, arra 
vágyik, hogy a központi bizottságnak se-
gítségére Mehessen a lakosság morális ní-
vójának emelésében. ,$risztus nélküli 
templomok"-ról álmodozik, ahol a lakos-
ság a pánt által válogatott és speciális 
tanfolyamokon instruált „alkalmazottak" 
világosítanak föl. Ebben az örvényben el-
hűnik minden arra utaló nyom, hogy ki 
a tulajdonképpeni kínzó és ki .a vértanú. 

A Rubinok nem magányosak, mindenütt 
előfordulnak a modern (nemcsak a pri-
miitív, hanem a represszív civilizációjú) 
világban is, amely — ahogyan André 
Malraux mondaná — a személyiség szer-
vezett degradációjának elvén nyugszik. 
Csak a lázadás tudná бkt elővezetni az 
őrült szervezettség túloldaláról. Ha nem 
lázadnak fel azok ellen .a gépezetek ellen, 
melyek az enвΡbertelenségig leredukálják 
ő  et, továbbra is benn maradnak ugyan-
abban a labiriamtusban. De a tett végre-
hajtásáhAz legelőbb is önmagukban kel-
lene erőt találniuk. 

 
Az emberek közötti testvériség eszméje 

is ugyanilyen felemelkedéseket és zuha-
násokat mutat. Az alapelvet: szeresd fele-
barátodat, nemsokára felváltották a sehis-
maticusok és az eretnekek lemészárlásá-
nak csatakiáltásai. A polgári forradalmak 
is a kozmopolltiznius pártfogolásával kez-
dđdtek, de igen gyakran felszínre kerül-
tek igazi vonásaik, mint a nemzeti kizá-
rólagosság, amely a nagyobb megrázkád-
tatásak pillapataiban a nemzeti fanatizmust 
és irtáhadj.áratokat eredményezett. Lénye-
gében nem számítanak újdonságnak a 
Komintern eredményei sem, melyeknek 
eleven  nyoma •mindaráig alapjában ta-
golja szét a kcnunninista mozgalmat. Meg-
hinísíthatja-.e manapság is a nemzeti ve-
zérekhez való hűség a proletariátus osz-
táđyszalidaгiitásának kifejezését, és egyál-
talán, .az emberek közötti megértést? Va-
jon a monolitizmus és :az újmessianizmus 
tévedéseinek és tragikus következményei-
nek demisztifikálásával elnyerhet ők-e az 
emberség és az emberi együttlét eddig 
meg nem hódított terale.tei, vagy a sors-
szerűség épp .az exkluzív különböz őségek 
(osztály, faj vagy nemzet) felé vezet? Ha 
semmi másnak nem, akkor a történelem 
megismétlődésétől való félelemnek kelle-
ne rávezetnie az embereket a. retrográd 
folyamatok elleni :tiltakozásra, vagy leg-
alább annak megkísérlésére, hogy szembe 
forduljanak tulajdon megsemmisülésük 
erejével. 

11l. 
Az еgyetemisták forrongása és mozgal-

ma nemcsak aktualizálta a modern világ 
dilemmáit, hanem tijj kérdések felvetésére  

is alapot adott, azon kívül, hogy igyeke-
zett megadni a lehetséges utakat és a 
rájuk vonatkozó válaszokat..Itt szeretném 
hangsúlyozni, hogy a mozgalom nem ön-
magából választotta ki az értéklehet őséget, 
hanem a világban keltette életre, amely-
hez nem viszonyult sem alázatosan, sem 
gyámkodóan, és nincsenek  is  gyámkodási. 
vagy messianisztikus .hajlamai, sem reá-
lis lehetőségei, hogy ,ilyesmivé fajuljon. 
Ami ezzel kapcsolatban továbbra is fontos 
lehet, az többek között a modern világ 
két lényeges kérdése is. 

 
A felújitott értékek annál inkább újab-

bak és jelenlévőbbek lesznek, minél in-
kább az erők és a mechanizmusok, ame-
lyek eddig hadaályon kívül helyezték és fed 
fügigesztették őket, alapos kritikáján 
nyugszanak. Az eszközöknek az emberies-
ség számlájára történ ő  apollógiájának ta-
gadásáгa tórekеdve, külön jelеntőséggel 
bír az egyetemista mozgalomorrak az az 
adaléka, mely a szélesebb köг  и  szociális 
mozgalom affircnácigját célozza, és amely-
nek transzpolitikai jellege lenne, beleért-
ve a politikát is, de nem merülne ki eb-
ben. Slyen kontextusban a .hatalom mint 
eszköz nyer értelmezést, tudatában annak 
a reális és állandóan jelen lev ő  veszély-
nek, hogy céllá változzon..Innen a hivatko-
zás a történelemhez való viszonyulás nyilt-
ságára, Marx anódján értelmezve: mint az 
ember emberré válására. Az a mozga-
lom, amely erre törekszik, nem lehet zárt, 
nem lehet klasszikus politikai párt, sem 
vallási vagy .másfaj.ta fanatikusok gyüle-
kezete. Az emberi értékeik komollyá té-
telére csak a fellázadt egyén angazsmanja 
képes, a kívülről nem befolyásolt, nem a 
vezér, az állam, a párt meghagyásának 
engedemeskedő, hanem saját belső  szük-
ségletéssek egy autentikus emberi •tarsada-
lom megteremtésére. A lázadás nem a for-
radalominaik helyettesítése, hanem létezésé-
nek egyik lényeges módja.  De  a két fo-
galom természetesen nem zárja ki egy-
mást. A lázadás a forradalom létezésének 
módja állandó impulzusa, új és mindig 
újabb бnspirációkkal, a társadalmi viszo-
nyok folyamatosan gyökeres átalakítása, 
az egyén és a társadalom szabadságának 
praktikus affirmációja, de útjainak állan-
dó „ellenőrzése" is, ellenállás az empirikus 
mellékvágányokkal és visszaélésekkel 
szemben. 

 
A világ régi állapotának егбі  ellenzik 

a változás lehеtő.ségének útjait és a vál-
tozások szociális hordozóinak képz ődését. 
Ezért sziikséges levonni .a •keЖő  tapaszta-
laitokat a mozgalom és a rendszer eddigi 
konfliktлzsaibál (a mozgalom insztrumen-
talizálása). A rendszer mint a forradalmi 
mozgalom eredménye, akkor kezdi •igazán 
kétségessé tenni tomagát, amikor lehir-
deti a dolgok végs ő  és lehető  legjobb 
rendjét, és magát a forradalmi mozgalom 
törekvéseinek megfellebbezhetetlen örökö-
sévé teszi. Akkor fellép mindazok ellen, 
akik megkísérelnek átpillantani az újon-
nan emelt falon. Az egyén ekkor a poli-
tikai és szociális egzisztencia széjjelsza-
kadása •által adott veszélyekkel találja 
magát szemben. igy ketté osztva, a leg-
inkább paranoid félelemben megnyilvá-
nuló sajátos neurózisok hatják át, melye-
ket a különféle •gyümölcsöz ő  monopóliu-
mok fenyegető  elvesztése vált ki. Semmi-
képp sem véletlen, hogy ilyen körülmé-
nyek között a racionalizmus nevében túl-
szárnyalnak bennünket az irracionális 
erők. 
Еs végezetül elmondhaánánk, hogy .a kü-

lönböző  lehetőségek nyíltsága, amelyeket 
a történelmi pillanat kínál, ezzel együtt 
új lehetőségdket is nyújt az embernek, 
hogy •folytassa a régit, vagy új játékot 
kezdjen a fennmaradás történelmi lehető-
ségivel, a történelem hatósugarának és 
tévedéseinek •tudatában, nem abszalutizál-
va sem •a lázadast, sem :a forradalmat. 

Brasnyб  István fordítása 
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A gyökérzet és a nedvek édes anyagai vonzották orrukat, đket 
magukat is, ám ritkábban ugyanafelé. Az egész gyülekezet tisztelet-
ben tartotta a sorrendet, amelynek kétkedés nélkül alávetett magát, 
talán a tájékok változásai miatt, és a környék különbségeit táplá-
lékban való b ősége vagy fukarkodása szerint emlegették, s ennek 
alapján is nevezték el azokat. Az esetben, amelyben sokan eléggé, de 
sohasem végleg megindokolt okok alapján kételkedtek, elvetődtek 
többé-kevésbé jócskán az áttekinthetetlenül temérdek gyümölcsök 
völgyébe, s nekiláttak a szokásos módon pusztítani, hemperegtek és 
nyújtózkodtak benne, és bizonyítékul, hogy legf őképp a bőség szüli 
a bajt, mert a változás változást hoz, elmélkedni kezdtek, ami ke-
gyetlen kórság és minduntalan visszatér, ám teljesen el nem hagy 
senkit, egyre-másra el ővette őket minden következményeivel, ame-
lyek közül a legrosszabb talán az, ami a fejtörés és az elmék versen-
gése után jön, következésképpen a népség, amely eddig csak a 
szokásos, tehát indokolt okokból, mint a kelepcébe került vad, az 
asszony vagy a vezérség miatt ölte és to гkolászta egymást, a meg-
foghatatlan, tehát értéktelen ürügyként rákapott a verekedésre, a 
kiadós táplálék után, az ám. 

Az ostobábbak nyugalomban éldegéltek, a kissé eszesebbekb ől a 
megmaradtak gyávák, a csúfondároskodók és vihogók, már azok, akik 
inkább szerették értékelni, mint beadni a jófajta ütéseket, ki ugyan 
nem tűntek. És miképp túlsúlyban azok maradtak, akik elméjük 
használatáról bizony le nem szoktak, és azok, kiknek elméje épp 
csak derülni kezdett, ám nem megbomlani, megsz űnt a civakodás, 
és mindannyian átadhatták magukat ráér ő  idejüknek, amely meg-
kölykezvén azt, fogékonynak mutatkozott a gonosz irányában. 

És ahogyan, ez már lenni szokott, mindig akad valaki, aki —
sajátját kivéve — minden határozott, de gyakran önmaga el őtt is 
ismeretlen szükség nélkül mindenfelé kószál, egy közülük, lógó 
nyelvű  és eléggé fürge fej ű , aki megmaradt, mert úgy vélte, hogy 
a civódásokban, tekintet nélkül az ellentétekre, mindenkinek, tehát 
a leghevesebbeknek is joguk van гésztvenni, meg hogy, inkább lusta-
ságból, mint az okok végleteinek belátásából, viszályba nem bo-
csátkozott, aki megint csak véletlenül, és itt már sejteni lehet, hogy 
a véletlen ugyanannyira megfontolt, mint amennyire elkerülhetetlen, 
a falások renyhesége után elindult alaposabban körülnézni a völgy-
ben, amire más akarata semennyiért rá nem vehette volna. És sem-
mi sem történt volna, mert minden ártatlanul kezd ődik, ha szené-
be nem ötlik, hogy a fák közt a tisztáson szenvtelenül egy tojás 
hever, de hatalmas, egyenesen bámulatos nagyságú, amekkorát eddig 
álmodni sem lehetett volna, hát még látni, fehér és kerekdedsé-
gével a szemnek több, mint kellemes. Két-három ízben körüljárt 
rajta, őszintén kigyönyörködte magát, majd gondolkodni kezdett, 
mert ez, amint mondottuk, minduntalan visszatér, honnan hát ez a 
szép lelemény, és csak még a madár mekkora lehet, ha egyáltalán 
madártól való, és végezetül, mivel éhes nem volt, mire lehet 
alkalmas. Ezirányú elmélkedései vezették rá, hogy eszébe jussanak 
a többiek, akiknek megfontolatlan hirtelenséggel és lelkesedéssel 
jelentette az újságot. 

Nem hitték el neki egyb ől, nevetség tárgya lett, voltak, kik 
azt mondták, elvesztette szeme világát, mások, akik eléggé gyanús 
észjárásúnak találták, rosszindulatúan ráförmedtek, megint mások 
jóindulatúan beszámíthatatlannak nyilvánították, de mivel mind-
ezeknek ellenére állhatatosan kitartott állítása mellett, mivel hívta 

. őket, győződnének meg maguk is, felébredt bennük a váratlantó] 
való rettegés kísérte félelem, így egynéhányan a sürgöl ődők közül, 
pár kíváncsiskodótól kísérve az ő  vezetése alatt elindultak a tojás-
hoz. Egyes gyanakvók az út folyamán elálltak a szükségtelen bajtól, 
habár a bajról még szó sem esett, ami fokozta azoknak várakozását, 
akik folytatták az utat, és mivel lekötötte őket alig elmondott képe,  

mindegyre nőtt bennük a tojás, és mikor meglátták, nagyobbnak 
tűnt szemükben, mint amekkora, egyenest földöntúlinak és mé гhe-
tetlenül szépnek. Saját elképzelésükt ől legalább annyira lekötve, 
mint magától a tojás látványától, nem merészkedtek közelebb hoz-
zá, de a fel nem ismert, jobban mondva a be nem ismert félelem 
olyan szavakat adott szájukba, miszerint ez tiszteletb ől van így, az 
ekkora jelent őségű  és ilyen jelenség miatt, tulajdon szavaik ebben 
mélységesen meg is gy őzték őket. És bármennyire is nehezükre esett 
elvonni tekintetüket a tojásról, siettek, hogy a sok száj által szép-
ségében és ismeretlenségében, de mindenesetre sorsdöntő  jelentősé-
gében megnövekedett tojást mások el ő tt tovább nagyítsák. 

Az álmok tétlenkedése kitett magáért: a tojás szent lett. Csak 
egyedül róla beszéltek, de csendesen, kell ő  avagy megkívánt tiszte-
lettel adózva, s izgalommal, ahogyan az álmot szokás újramesélni, 
egész lényükkel úgy, mintha megszólnák. Minden mese másik hár-
mat szült, és mindenki kötelességének érezte, hogy meséljen. Elter-
jedt egy egész sor mendemonda, de mindegyik mint jó jelt magya-
rázta a felfedezést. Egyikben azt állították, hogy a tojás magasabb 
hatalom jele, a másikban, hogy maga a magasabb hatalom, a har-
madikakban, hogy mindkett ő , de egyik sem tagadta el őre nem látott, 
s ezzel óriási jelent đségét. A feltevések rajzása, a lelkek felindulása, 
de leginkább a nagyság el őtti hiányérzés arra kényszerítette őket, 
hogy tegyenek valamit, hogy essen valami döntés. 

Az első  megállapodásokat általánosan elfogadták, mint maguk-
tól értet ődőket, és senkinek sem sikerült kérdésessé tenni: hogy a 
tojás az övék, és csakis az övék, hogy másoknak semmi áron át 
nem engedik, még ha vérüket is kell érte ontaniuk. Ezek a kijelen-
tések, fogadalommá lévén, elfojtották a kérdez ősködés néhány hang-
ját, melynek a tojás iránti viszonyulást vetették fel, mint például, 
egyáltalán magukénak tekinthetik-e a tojást, vagy pedig a tojás hoz-
zájuk viszonyítva másfajta, fölérendelt helyzetben volna, és hogy a 
vérontás tetszene-e a tojás lényének, vagy undorodik ett ől s el nem 
viseli, de a kérdez đk megszégyenülve igen gyorsan elhallgatni kény-
szerültek a felfrissültek többségének feddésére a tagadhatatlan igaz-
ságok súlya alatt, melyek szerint a tojást ők maguk találták, ponto-
sabban a tojás épp nekik mutatkozott meg, és hogy ez a lehetséges 
különbség nemcsak hogy nem döntđ , hanem kétségbevonhatatlanul 
bizonyítja, hogy a tojás egyedül és kimondottan az övék, és hogy 
a kérdés csak az egészségtelenek szavainak cselfogása, ez a követke-
zetlenség, mint mindannyian mondották, nekik a legkevésbé sem 
meggyőző . Kötelezték magukat, hogy t őle soha meg nem válnak, 
bármerre is vetődjenek, hogy figyelmesen és a szükséges, ő t megillető  
gonddal magukkal viszik, mivelhogy ők és a tojás ett ől a sorsdöntő  
pillanattól kezdve egyszerűen elválaszthatatlanok. 

A felfedez đ , mint általában a felfedez ők, legkevésbé elképed-
ve tulajdon leleményétől, megkísérelte, persze hiába, hogy ugyan-
azokat, akik neki nem hittek, jobb belátásra bírja, azzal a megle-
hetősen kézzelfogható állítással, hogy az a tojás csak tojás, ám 
túlságosan kés őn, mert a tojás már nem volt tojás. Egy pillanatban, 
amikor megálltak az odaadás újabb kimutatásán töprengeni, a felfe-
dező  kihasználva a fellélegzés szünetét, miután inkább róluk, mint a 
tojásról elgondolkozott, így szólt: 

„Mélységesen tisztelem a nagy leleményt, istenadta jelt, a 
ragyogó tökéletességet. Nemes az a gondolat, hogy hozzája kötitek 
magatokat. Tiszta szándékból született, de lehet, hogy végiggondo-
latlanul. Mert mi veszélyesebb, mint a nagyság közelsége, de nem 
rátok, hanem a maga nagyságára nézve. Azzal méritek-e őt állandó 
jelenlétében, amikor éppen csak a saját nagyságával mérhet đ , ezzel 
megszűnik mérhetetlensége, s đ t mi több, elérhetetlensége. Mérve vele 
és felfogva magatokkal, ez szükségszer űen elértéktelenedéséhez vezet. 
Már a pillantás is bizonyosképpen sérti, az apró ismerete, és bees- 
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lése már bajkelt ő  gyalázás. A hit lemérhetetlen, a tudás meg véges, 
mihez kezdtek, ha megismeritek? Termete bennetek elsorvad a 
fénnyel, amellyel rövidlátó vágyaitok g őresében bevilágítjátok 
tökéletes alakját, megszüntetitek méltóságát a róla való ismeretekkel, 
A szépség levezethetetlen, míg rajtunk kívül van, lehet, hogy épp 
az elérhetetlenség a kifejezett értéke, de mi már kikezdjük, s átte-
lepítjük-e egyszer s mindenkorra magunkba, úgy az utána való 
éhség ostromol majd bennünket, s az elfogadottat készek vagyunk 
elvetni, vagy csak ezzel hal el, az elért ág csak növeli a vágyódást 
a magasabbik után, ami felette van, és a csúcstól is még tovább, 
az űr következik, világos és lesújtóan nyilvánvaló. Utálatosság a 
szépség magva, ha bennünk nincs, önmagában elégséges, ezáltal 
másokban is, s ennek itt el őttünk szentségtörés határokat követelni, 
rútság belekémlelni. Minél tovább, mondom, úgy mindig újjá tud-
juk alkotni, nem ismervén, ha csak sejtjük is épp, mert rászokunk-e 
vakító fényére, amely most még elvakít, úgy meglátjuk őt a maga 
egészében, s ami még rá nézve mibennünk lesújtóbb, ami még el 
veszettebb az egyszer уár kimondott szónál, ami még pusztítóbb a 
fényből való álomra nézve, ami ránk nézve még szörnyubb a tehe-
tetlenségtől, hogy tökéletesítve felmagasztaljuk a tökéletest. Befe-
jezzük-e önmagunkban, érése megöli őt, a tökéletesség az a pont, 
ahol kezdete a sejtésekkel és végezete, a reménység bizonyságának 
kiteljesedésével találkozik még az đ  lehetőségéért is. És ne mond-
játok, hogy könnyű  lesz úgy, mert eddig is nélküle vagytok. A 
mérhetetlen, a kimondhatatlan szorításában a szépség sejtelme már 
bennetek van, szomjúhozása már megszületett, és lánggal ég, de ti 
hajlamosak vagytok eloltani, hogy megvigyázzátok a láng helyét. 
És ezért állítóm, minél tovább, ugy a nagy töreked őbb lesz, minél 

törekedőbb, annál nagyobb, annál fenségesebb, még tovább, és átte-
kinthetetlen, mert, hogy igazából vele legyetek, el őttetek nem 
szabad léteznie, és lehet, hogy egyáltalán nem. Minél tovább, mon-
dom, ne tegyétek tojássá a tojást." 

Egyesek megértették, mások megérteni féltek, a határozottab-
bak pedig akadályként lökték félre, és mindenki a nyomukba eredt, 
talán amiatt, hogy, ha rövid id őre is, az alig meghódított értékesebb 
az eltulajdonítottnál: a közeli, hacsak mint kifogás, de mindig bizo-
nyítható, és a mutatkozó átfoghatatlan, és el sem is érhet ő  között 
a rövidlátás gyöngesége diadalmaskodik, hogy valami kézenfekv ővel 
igazolhassák magukat, méginkább szorongatták a tojást, ismételve a 
fogadalmakat, kik ellenkezésből, kik érthetetlen szorongással, kik 
pedig pusztán a fogadalmak miatt. 

A tojást alapjában véve tisztelték, cipelték és megmutogatták, 
látszatra tovább is szenvtelen maradt kerekdedségében, e szép alak-
ban, amellyel, miként a felfedez ő  állította, vezette őket. Büszkén 
vitték, de be kell vallani, hogy nem is volt valami nehéz. 

A felfedez ő  nemsokára diadalmaskodott állításával, mivel be-
igazolódott, .legalábbis ő  úgy vette: a tojás eltörött. Hogy ez a vé-
letlen óvatlansága folytán történt-e, amellyel a lét már keletkezé-
sekor átszövődik, valaki esztelen, vagy maga a tojás cselekedete 
volt-.e, nem tudták meg, és meg sem is tudhatták, ő  pedig elkese-
redetten állapította meg, de a vészmadár örömével is, hogy ez soha 
meg nem történik, soha meg nem esett volna, ha a tojást maguk-
ban viszik, ki-ki a tulajdon sötétségében, amint mondta, rettegtek 
volna tőle álmaik mélyén, leggondosabban valahol a koponyájuk-
ban őrizhették volna meg, ahonnan a határtalanul apróból határ-
talanná nőtt volna. Egynéhányan azt állították, hogy ez csak töre-
déke az igazságnak, és mindannyian kérték a tojást. Már a héját 
akarták magukkal vinni, de többé nem volt a tojás. Voltak, kik 
késznek mutatkoztak megbékélni eltűntével, de szégyenkezve csat-
lakoztak a többiek miatt a kérelemhez, ám voltak olyanok is, akik 
csak most kezdték ésszel felérni és megteremteni a tojást. Mert  

mindannyian túl sokáig vitték, hogy most elképzelhetnék, de nél-
küle meg nem lehettek, vagyis úgy t űnt. Kedvetlen, a pillanat kény-
szere alatt, hívták a viduló felfedez őt, kelletlenül nyilvánították ki 
tiszteletüket a meghívással. Els őbb szabódott, de utóbb megjelent, 
tulajdon képével, mint megment őével, magában, mindjárt vinni 
kezdte a szót, bár voltak mások is ugyanily szándékkal, és bizo-
nyára indítékkal is. 

„Nem szólok arról, amit már elmondtam, a mostani állapotok 
és a fájdalom, amit magamban hordok, nem engedik meg a dor-
gálást, amit kapnotok kellene. Nem fogom megmagyarázni, részint 
a pillanat, részint az eljárás miatt, ahogyan elutasítottátok a tanul-
ságot, a tojás természetét. Nem szándékozlak kivezetni benneteket 
a tévelygésb ől, ahol könyörtelenül kapkodtok tulajdon farkatok 
után, mert tudom, hogy mindennek oka a tojás túlságos tisztelete. 
De értsük meg, hogy többé nincs, lehétséges, soha nem is volt, de 
bizonyára nem lett volna szabad lennie, és hogy a mienk lehessen. 
Ez nem is az a nehézség, amely sorsdönt őnek tűnhetne. Nehezebb 
elgondolnom hogyan választalak el benneteket a tojástól, hogy a 
tojáshoz vezethesselek benneteket. Mert valaki körülhatárolt telk ű-
nek áttekinthetetlent ajándékozol netán, semmit sem adtál neki, 
mert nincs mire hivatkoznia, ahogyan a tulajdon határaira hivatko-
zott és esküdött. Ekképp ti is, kivonva a néhai tojás határai közül, 
restelkedtek a mindent átfogó el őtt, tulajdon bizonyítékok nélkül, 
melybe hiteteket is vetettétek. Amit kerestek, az nem a tojás, hanem 
a bizonyíték róla, az, amit ől rettegtek, az nem az űr, hanem a jele, 
de bármi nélkül, aminek alapján megcáfolhatnátok. De ne retteg-
jetek, adok én nektek tojást, jobban mondva csak a tükörképét, az 
abráját, és legyen az elégséges, mert ez az egyetlen, ami bennem 
a tojásból megmaradt, de lehet, hogy több nem is volt" 

Igy jött létre a tojás képe. Nem hasonlított rá, mert a kép-
nek nem is szabad hasonlítania, még csak töredéke sem volt benne 
a tökéletes kerekdedségnek, sem a fehérségének, csak egy nagyobb 
kőkockán volt valami sötéttel durván odarótt körvonal, szabálysze-
rően árnya az árnynak, otromba, kissé talán ellentétben is a tojás-
sal. Először elutasították. Majd visszatértek és elgondolkoztak, vé-
leményezni kezdték, és id ővel fel is becsülték. Nehéz volt a tojás 
iránti tiszteletet kinyilvánítani a tojás félresikerült képmása el őtt: 
Fel kellett előbb ismerni benne a tojást. Az els ők, akik visszanyer-
ték nyugalmukat, azok voltak, akik azt állították, hogy a képen 
keresztül a tojásnak róják le tiszteletüket, nem a képnek, és ezek, 
talán békülékenységb ől, elsđnek is kezdték tisztelni az ábrát. Lehet-
séges, hogy az elképzelés szokatlanságából elismerték, hogy itt kü-
lönbség nincs is, vagy hogy egyszerre kett őt is tartalmaz, határo-
zattal fogadták el a határozatot, hogy rajta a fejüket zúzzák össze, 
mások tisztelték a történtek könyörtelenségét, mint magukat a tör-
ténteket. A történekkel, az id ővel és mindazzal, amit alattuk érteni 
kell, mint az es ő , emberek váltakozása és váltakozása, a kép egyre 
halványabbá és halványabbá vált, amíg végleg le nem kopott, és 
megmaradt a csupasz k őkocka, és senkinek sem fordult meg a fe-
jében, hogy csodálkozzék, hogy senki észre nem veszi ezt, mert észre 
sem vette. Id ővel és csak egyedül így, mert szándékaikban kételked-
ni nem lehetett, eltűnt előlük a tojás, kőkockává alakulva, vagy 
megmaradva annak. 

A gyökérzet és a nedvek édes anyagai vonzották orrukat ennél-
fogva őket magukat is, de ritkábban ugyanafelé. A tájékok válto-
zásait sem vették észre a k őkocka súlya alatt, amelyet magukkal 
vittek, ráförmedve id őnként a cselszövő  felfedez őre, aki gyakorta 
rohamozta őket hol, kéréssel, hol követeléssel, hogy dobják el. 

Brasnу6 'István fordítása 
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ALBERT GQLDSTEIN..FRÓZ,ÁJ,A, 

Charnaik a valóságról és annak .bennünk 
való tükröződéséről alkaton felfogásának 
középpo гΡvtjában valahol ezek a szavak 
ának: „131j ő  majd az iđő, amikor csak 
annak, aminek megunagy'aráahatatla лnak 
kell maradnia —desz szüksége ránk". Azt 
jelentik-e ezek .a szavak, hogy .az író 
állandóan abszorbeálva van mindazaltad, 
amit szelleme feifog, megért és helyette-. 
sít, vagy ,pedig annak b űvöletében 61, ami 
szüntelenül megfutamodik el őle, és ami 
tünékenységével meghatározza a •kimond-
hatatlan térségeit? Nehéz a megmagya-
rázhatatian velejébe hatolni, habár ilyen 
irányú prdbálkozásak és kísé гletek 1ep-
ten-nyo¢non jelentkeznek .a nyughatatlan 
út hosszán. Mert igazság, hogy :az a b zo-
nyas niegmagyanázhatatlan egyfel ől a leg-
sіig:orúbb •definíció felé .törekszik, míg, 
másfelől az „őrült gondolat" határai felé, 
amelynek minden engedélyezve van. 

Zsmentek a :középkori truhadnír:ok balla-
dái, melyeknek már .hangvétele is ébreszt-
gette az elringatott, :a szerelirneseknek pe-
dig épp csak éledező  valóságot. Ugyanígy 
tudott dolgok :a pisarák (kábo хiok) ei-
beszélései, akik életükkel jelöllték az el-
mondott történet egy lehet ő  hahókörét, azt, 
amitől .a mese különben megfosztódna. 
A lant hangja és az ezt kísérő  ének iгб-
niája között felzeng az örök picaro dala, 
ebben a kettősségben kisérelve meg helyet 
keresni menekülésének, melyek egyenlб  
erővel тyушvánulnak meg világunКban. 
Albert Goldstein azt a megmagyarázó, 
gyötrő  sávot keresi elbeszéléseiben, mely 
egybefogja a lény összes ábrándozását, el-
vezetve azt a :kiteljesedés valamely hna-
gináгius 1•átóköre felé, nem jegyezve fel 
eközben els ő  érintkezéseit a valósággal, 
„hanem ennek definitív kiteljesültségét a 
vázlatban" (J. L. Вorgés).. A valóság már 
abban a pillanatban koncelptualizálбdik, 
amikor teljességében ibirtckoljuk sebes. és. 
üdvös oldalát. 1 s •mégis, a világ ily vég-
zetesen іkonceptualizalt képén látszólag 
túlteng a. látvány egy rajzolata, 'amely mö-
giil kitetszik az iimaginációval elért és 
megszerzett •tér, amit csak a költ ő  ábrán-
dozó ipiІІantása :ismer. Ábrándozni, ahogy 
azt .a picaro .teszi, •annyit jelent, mint бt-
fogni :az ábrándozás terét, minden ,képet, 
ami :a szem előtt feltáгud, és ugyanakkor 
pillantását alávetni önmaga áttekintése 
iróniájának, abban a tétben, amelyet az 
álmodozás uhutat meg és fed fel. Golldstein . 
számára ez mindenképpen a töbibször:s 
szemlélő  szerepét jelenti: látni .a világot, 
amely feltárulkazik a pillantásnak, majd 
áttekinteni a pillantást, amely felismeri 
ennek a világnak törvényeit. ilyen a, 
picaro szerepe az irónta és az ábándozás 
között, ezzel a hévvel szegül ellen a pil-
lantás az áttekintésnek. 

Goldstein első  megjelent elbeszбlése,. a 
Hagyomány a csavargó Jónásról, már vi-
lágosan megjelölte a pvcarói nosztalgia 
térségeit a kiteljesülés és egy végleges, de 
a lény előd mindig rejtett értelem megis-
merése után. Jónás az üdvözít ő  hal felé 
halad, .a hely faié, melyen sorsa végérvé- 
nyesen kiteljesedik és nvegoldódik, _ mind-
addig, míg az üdvözölés helye meghátrál 
előle, létezik egy képzeletbeli menekülés, 
amelyet so as n . tartalmazhat az elért, 
hanem csak nnegsejtett ;  amely megvaló-
sulva elveszti imaginációval élatre. keltett 
valóságát és csak egy lépes ő  lesz a követ-
kező  :fordulat -felé. Rálelve a . „megmentést" 
jelertő: halra,, ЈбПб  , ne~rspl~ára megsejti 
határait, melyeket lelke túlszárлyaiásával 
ismét az ,ismeretlenbe helyez el. A hal, 
flkсiб a feloldódik a hal elért testében, 
feljutatva ingatag bensejét, b űzös nyu-. 
gallmát. Jónás foglyul ejtve tettének me- 
tafizikájatál és •a hal .létezésének, ;id őbeli . 
realitásától ismét egy: minden sziluett •nél 
kuli nyíltságba távozik._ 

Goldstein elbeszéléseiben, jedentkez еse 
óta, túlteng az elbeszélés ama - álrnodczó 
lényege, az, amit csak az 'almák által le= 
hit felismerni a vadóságban,. és épp ezért, 
az-,á ох  vг 0бsбgával szegül szembe a tér- 

el, .mely köгii foghatobb az egyszerű ,  el-
mondott anekdоtánál, .a parabolával,. me-
lyet a, leszükíten :metafora, a tgmör eszme 
jelöL Ida az íхó hisz abban a цбgban, 
melyet szavai egybegyűjtöttek, akkor hin-
nie kell ;peremélbеn. is,  aiyban a gyöngéd 
szövevényben, .amely a hétköznapok_ mú-
lását jelöli. Kafka, megkísérelve parabo-
1бЈэa, sűríteni mindazt, ami a létezésből 
kizáXt,, de bensőnkben hevesebben jelent-
kezik magsэΡál az 4ietnél, fikciókat helye-
zett a va1бságba, ezáltal olyan viszonyo-
kat teremtve,_ melyek csak a délekben tel-
jesednek ki:, 

1VIegnevezrni más szavakkal annyit je-
lent, mint a megnevezet ibirtokában len-
ni, megsejteni határait, melyeken túl neve 
nem hatol, melyeken túl ismét névtelenné 
desz. Goldstein rend Кјvül világosan mu-
tatott rá a iблу  és :a nevek közötti tavol-
ságra A hordókról és a nevekről című  
elbeszélésében, felfedezve ,azokat .a tér-
ségeket, ahol a lény igyekszik elnyerni 
előre meghatározott nevét, az életet, ame-
lyet önmagáуad kell kiharcoln іa, habár 
valami vak .rend .alapján már jóel őre neki 
jár. Anon, az elbeszélés ;h őse, :az őst körül-
vivő  tárgyakon keresztüll ('hоsdák) pró-
bálja megsejteni tulajdon nevét, .a nevé-
vel való beteljestilést, kitöltve бs ürítve 
a hordók neveit, nem vett-e .ugyanúgy 
гészt saját nevének kitöltésében és elté-
kozlasában, nem határolta-e ei a megne-
vezés nélkü&i felfogásával, nem tékozolta-e 
ei.az eLénhetetlensеggel? d7zek az alapkér-
dések, melyeket Anon minden pillanatban 
felvet, nem azért, hagy megértse lбye 
pillanatának definícióját, ,hanem hogy a 
p,illanatbбl kiszűrje a definíció maradan-
dóját. 

I3asonló nosztalgia jelenik meg a tett 
vagy .a szandék kiteljesítése után az 
Eléggé büszkén az önfalásról és. A gom-
bostűről és a. fe-bedésről című  eibeszélé-
sekben: Vajon a szánđék nagyobb-e :a ki-
teljesüdésnél, vagy a kiteljesülés magya-
rázza a szándékot, nehéz lenne megmon-
dani, mert a gondolatok súrűsége, amely. 
átszövi a tervet, mindig el is takarja, azt, 
é,s talán csak: egy látomásos állomnak tet-
szik, ama mindig másfajta teltség látásá-
nak. 

Goldstein legutóbbi elbeszélésében, As 
tojásról és sokakról-fiban legvilágosabban. 
tűnik lel .a látszat, a valóság és a képzel- 
gél parabolája. A tojás az a szimbólvв ,. 
amelyből a képzelőегб  . kiindult, amelyen 
eltört és utána értelmét a k őkookába vitte 
át, A, látszólagos hántva destrukciója,. 
amely elválasztja a. gondolatot a tárgy--
tál, feltételezi a szépség és az illet :er-
tel:mének egyenes átvetülését: „A arérhe-
tetien, a khondhatatlan megszállottsága, 
a szépség sejtelme már :bennetek van, 
szomjíthozása megszületett és . lánggal. ég, 
de ti hajlantosak vagytok eloltani, hogy 
meg&izzétek a láng helyét. És ezért 
állítom, minél tovább, úgy a nagy töri 
kedőbb lesz, minél törekedőbb, annál na-
gyobb, annál fenségesebb, ¢rég tovább, 
és áttekinthetetlen, merthogy igazából ve-
le legyetek, előttetek. nem szabad déteanie, 
és lehet, hogy egyáltalán nem. Min кll to-
vább, mondom, ne tegyétek tojássá a to-
jást,' gyfelől nyilvánvaló; hogy Goldstein 
minden lehető  gondolatot :a ikép.zelőerőben 
gyűjt össze és• horgonyoz le, másfelől a 
d.o1gokba vetíti és ekképpen . kerül sor e 
kettбs út oly csodálatos bevilágítására, 
amelyben a látszat mindig határos a va-
lóval, a való ped$g a látszattal, áthatolva 
azon a vékony, vonalon, . amelyen :talán 
lehetséges volna különválasztani sziluett-
jeikat. Szívesen. gondolakitt, Goldstein 
írásával kapcsolatban Kafka Gтa сC nѕ  , 
vadász című  elbeszélésének zárásorai гa: 
„Stt. vagyok, többet nem. tudok, többet 
nem tehetek. СC бг  akam kormány г►йlki , 
röpül;a, szélied, mely a halál legalsó vidé-
kein fúj." 

(Részlet) 
BrаSnyó'Istváh fordítása 
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nyílt levél 
bogdan pešiehez*  

?lisztelt Pešfć  Elvisms, 
Mint a nemzeti összesenheteitlan-

ség minden megnyilvánni4Ssi fanmá-
jától undoradó ember a egyben 
mint nsidó nemzel gű, a legöszln-
tébbeal üdvözlöm szembeszállását az 
anbLszennirtsmussaL sajnnas, tévesen 
választoita meg anrtmszemitinmue ei-
lleani harcának objektumáft, amikö г  
Mfienko Vučetičnek, a Jež ez év 
ya Ліuáг  9.-i  szálmában megjelent Os-
kar Dа!vičo című  flinffikus irását 
antiszeniita jellegfiuek minđsítette. 
Megpróbáiam ezt bebizonyítani nyílt 
levélember, melyet, rem leni kö-
zöla i fog a Politika, ugyanfazon a 
helyin, melyjen as Ön Az antDfa-
sf гΡnmustól • az a ntiszennitizmusíg című  
írását otvaetkam. 

Kétségtelen, az erniftett írás 
sajáttors, szalt'tґd.ku&, osipkelődб  hang-
ne.iihen foglaakoik  latex  Davičó-
vat. Am igen megliepb, hagy Onn 
mint a Jel egykori fbsserkesztbJe, 
egy ѕsешёІуteёg negközedfltesének 
ezen staјáltos mбdját — mely val'a-
mennyi iüggetlen humorisztikus fo-
lyбiтat joliemzője —úgy fogja fői, 
mint .azon nemzetnek •megszemélye-
sitését, unelyhez .a szatíra alanya 
tartok. Melllekesean mióta: ha M. 
Vučetiбnek szándékában lett volna 
'atakiben penszomtilikálni a zsidó 
népet, úgy olyat' smeméQyt vád--et, 
akt zstdбnak vallja magáit. Ugyanis, 
a KSZ szerbiai konnferenctiga á!l-
landб  tлgjainah életrasjzi adatait 
olvasva, épp .az tan gyapjában talál-
tam: Oskar Daviča — szerb. 

logy az innodiimirált  írás anti-
szemita tendenciáját bizonyithaasa 
ĆSn :három monda tat ollózott ki be-
161e: „Valamennyi más eszmei meg-
győződésű  ellenség közül legheve-
sebben Sveii Savára vetette ma-
gáit" (O. D. — bum. tőlem), „ ... 
oktatilt, hogyan kéld szerbbé len-
ni". Ön ezt a lelt mondatot impll-
eite igy magyal*'za: a cl:lck írója 
egy zsidбt .támad, meg az tá!med-
ni merészelte a szerb nemzeti ön-
áelósiág :szignbólurnátt és az autoke-
phat azerb-pravoszláv egyház meg-
alapítóјht, és mindennek betetőzé- 
séü1, még đ , a hitetlen gyaur, egy 
alacsonyabb rendű  faj đleszármazott-
ja oktat .ki: hogyan .kell szerbbé 
lenni. Egy ilyem értelmezéshez meg-
lehetősen nagy -képzelőerő  sziiksé-
ges, de sen вniiképp semn olyan, ami-
lyennel egy humorisztikus lap volt 
főszerkesztőjének rendelkeznie kel= 
lene egy szatirikus írás olvasásakor. 
Mert egy szatfraí гб  leírhatja az 
idézett két mondatot egy olyan dm-
merről, ajki az elhnúlt félév folya-
mára valóságos kampányt indított, 
többek között Sveti Satva ellen is, 
és valaünennyiünkgt leőkéztet, ho-
gyan kelli a szerbseg igazi tagjává  

let'ni, s éköaaben a szatíraíró egyál-
talán  nem kötel.es  as  diФetđ  szeméiy 
tie nzeili hovatartozigit (v agy  ire-
dealt)  szem eшđtt  tartani. 

Az enndített két mondat wtđn, 
t5n kiollózva a haхmaddkat  is,  mely 
különben az uitoйlsó,  a  ezt  a hárnuat 
aдszЭ getelt egységként szernléln, atmd 
mint tmóászer  megengedhetetlen.  A 
mondat  Igy  hat'g~lv: ,Valamennyi 
etidoeФt közül ШegШákálbb á1l.et'ék rá 
(О. ]avđčona — belem. txidem) Eli 
Fдncf is Gavro Altman". Ebbđ1 a 
két mondatbбl épfti tan fel váкNra- 
tárak 'Icaronájiát, sixiirbsbez ánipin- 
cit,e bizonyL4édonak tekinti azt, hegy 
Elli Flncđ  is Gavro Altman is, épp- 
úgy, lr.liint Oskar Davičo — zsídó. 
Ezzel csak fii ;jaibb bdzonyftékót szol- 
gádtadta annlaбv, hogy  a kérdéses 
Iris snegkbzjtisekor anegfeledlne- 
zett .annak  szatirikus jelliegérđl. Bi-
zonytea tjn előtt Is Ismert, hogy a 
múlt év folyamán az aЛkotód szabad- 
.s:agrál folytatott élénk vitákban, 
Outivar д)avi.đa, Eli  Fiai  is Gavro 
Altman  Igen anngazsáltan, eléggé ha- 
sa.^.1о  nézetéket (vagy ha Önnrek 
jobban ttetsžik, ,azonos eszmei po- 
z4cмlót") képviLsel`tek. A vél'etlen já- 
téka folybán, 1m1ndhánman asidó 
namzetüségű elv, de M. Vučetič  nem 
ezt taa+tottta szem előtt Osklar Daп It- 
čo „cínUioézésekor". Mércéül az azo-
nos ,gondolkozást  Is nem a nemzeti 
hovafinrtozást vette. 

A mód, ahogyan t7n egy  szati-
rikus  irást értelmezett, új:a bb bi - 
zonyftélna ama'aK, hogy az  trait  szó 
valamely foaтrnáiának értéuпnérđjéiil 
csak azt vehetjük, ami az froitt szó 
adut formájában Irxnmanens: SZA- 
TIFcANAL A SZATiRA IMMANENS 
KRITI;RIUMAIT, anűvészefmél a anti-
viazet imm~anens knfltériumait, filo- 
zófiábar a fiflбzбfió, dmmenens ivrl- 
téпiumadt  is  így tovább. Blzoa гyíték- 
1véЭVt тееетдгдет  nnég tjinnek Marx 
(aki egyébuént szintén zsldó szár- 
maz4sú volt) tarnul.mányárt A zsidó 
Ká.rdéshez és a Térdisely Feuerbach- 
тál eesđ  nészét. Ha ezeket a műve-
teat és a Rvdfejezések jelentését nem 
egy filozófiai  anti  immanens knité- 
ri: гmad alapján vizegtajuk, úgy  as 
stllhet  ici. hogy Marx .arJtlsze-
rita pamfletteket írt. 

Az tin írásá.nak címe Az anti- 
faslsamustól az antiszemitizmusiig 
túl fisndenaiбzus. Néh,ány naxmal  as 
tin ciu`kének közlése után a 
DNSZSZ városi (beligrádi) firuzni -
nak nyilatkozaAaát ollvastam ra Pald- 
tilkáiban M. Vučetić  ózabfпi!kцs kro- 
laináтól. A két nydlaNkozat teanden- 
dfáia .azonos: Vu četilć  frás!t lгат - 
ecnlia,tb д  horn! a Szerb Fidbzótűad 
Társaság tгdbünjén törtért esem.é- 
nveЭákel, azzal a céllal, hogy ir#cl-
anisigtink azon mészére. mely a tár- 
sadaiпnunkban fönnáEó viszonyak- 
ka1 'eliá.tsedetlen ,még egv etikettet 
ragaszthazeanalk — az antfszemit8z- 
must. 

Ezért  in  a Фeghatározotta;bban tl1- 
Ћakozoan  azon  kísérliebely •ellen. hogy  
пАлет  nevhvel és a  nemzetek kö- 
ziпt;hi banlitsig érzésével Ilyen vég- 
liAteseп  мoъі emadtlkus  is  nr.aioana- 
t kuF nolYt3lcai céleiv érdekében ma- 
niouдtálhasson bárki  is.  

Belgrád, 1970, ianuár 15. 
Székelv László 

* székoL,r LГszLŐ  frásfit ere гtetil :q 
it  Politikának  is a  JeYгnek пгlна  ó,t. 
‚ t ézirn+пн  nem közölték. ц/temé- 
п +'v.л,k  s  'ninI. Székelv {rhsa hnzzíп- 
fárul, п.hhoz. bees iiszt(rbЋп.n tIsnnk 
it  vrohlémát. СmPlar fп"as. čмхе-  
ken+.,  о .с  оти  ом , ezért tithes megvi- 
Lágítást követe.'. " 

A SZERKESZTO5Ji;6 

mi történt a 
szocializmus 
„édes házában"? 
Nagy érdekl6déssel olvastam a 

Svet  69.  dec . I6-1 szá¢nábain a HU- 
MANITÁS című  rovatbat' egy ri- 

EpD Št
:HAZ. BtSRTÖN MELLETT: 

Különöaein  as a rész  ragadott meg, 
melyben ,a eikb&6k — S. Ubović  Is 
S. Đonović  — buzgó és nemes meg- 
hatádo,ttságga0. figyelik szocialista 
hun'anhznutsudk  egy újibb,  prig-
nine bizonyftékátt: „coli Otokon a 
rabok egy kilkötđi éptihletben fogad-
nak láltogatókat, ате lбу  Ott van a 
Jurjevбból, egy Sentjtđ7 dilkeletre, 
mintegy tfz ddulon'JI4e¢me fiakv đ  kis 
helységbđl tlnnduló hacjó á6lomásánál. 
Egy gyernvekeit szereФő  cigány 
megkénte sz Igazgatóságot, hogy 
ivadIilcahvahl ö1t, feieségével  pe-
dig  egy órát töithessen  ii.  R6- 
vlden ftiaи•.tó szalbadsátgált egyend6 
részekre osztortlta. >`s nxindegyiktlk -
nek  salve  egyfanma re4szé.t adta. 
Vбsszamenđben,  a  parton  as  öt gyer- 
mek vásdtozodit, az aSszony pedig a 
boldoigságtól eat kiáltozta: 

ÉLJEN A SZOCIALIZMUS!" 
Egy eszme  helyessigit igazán ваК- 
fkfleképpen ' lehet bizot'yLtaani. 

Várady  Imre 

beszámíthatatlan- 
ság 

Bemek ]mrénné, a tavaly nyáron 
minden ok nllktil lalđtt teremni 
kubikos beteg felesége még mtindig 
tanuiostalanuii s teljes kilátásitadan-
sálgban várja a binisági tárgyalást 
— .tűnik ici Szerenosés Józisef kf-
vál i Icásából a maii Magyar Szábam. 
Teljes kilátástalanságban, mert a 
tisgyalitst egyre halasztgatják, ho-
lott az özvegy már három éve 
munkaképtelen, s most nincs aikti 
eltaailSla őt — meg apa nélkül ma-
riadt kisgyerekit. Közben pedig art 
rebesgellik, hogy A GYILKOS TEL-
JESEN BESZAMITHATATLAN ÁL-
LAPOTBAN K6VETTE EL TET-
TÉT, s ezért a tárgyaláson majd 
felni entlk. 

Ha e feltiiv s beigazolódik, a TEL-
JES VAGY RÉSZLEGES BESZA-
MITHATATLANSAG A GYILKO-
SON KIVŰL MÁSOKRA IS VO-
NATKOZNI FOG. Mert: 

A gyilkos a belgrádi LU. kerület 
biráj.a volt. Többelv szerint hasoaú б  
kilengései a gyil!kossбg .előtt. is vol-
tak, s mégis ő  vaut az, aki málsck 
felett ítélkezett. 

BESZAMITHAT INTÉZKEDÉS-E 
B6SZAMITHATATLAN BlEAT ÁL-
LASBAN TARTANI? 

Ha a bíró vairoban beszálmitha-
tatilan állapotban követte el tattét, 
ínegezhet, hogy a hlxdaálg felmenti 
s a nyoanarIk özvegy és klskoгít 
gyereke nem kap kártérítést. 

BESZAMITHATO RENDELKE-
ZÉS-E AZ, HOGY A BESZAiMITHA-
TATLAN GYILKOS ALDOZATANAK 
MUNKAKÉPTELEN HOZZATAR-
TOZ6I NEM KAPHATJAK MEG 
MI G EZT A CUDAR, MIZERIKUS 
ANYAGI KARP6TLAST SEM? 

Bemek Imre, az áldozat, kls-
kora ósa kubikollt ennek az ország-
nak, s  mint  a kubólkOsok általában, 
đ  sem volt állanndó munkaviszony-
ban. A Tássadalamыhtositó er,irt 
nem ad majd nyugdíjat az özyegy-
nek. Munkaképtelensége ellenére 
som. 

BESZAVIITHATІ-E A TARSADA-
LO&IBIZTOSiTONAK ERRE VO-
NATKOZI PARAGRAFUSA? 

HAT A PARAGRAFUS MEGSZ6-
VEGEZOI? 

ES BESZAMITKATOK VA-
GYUNK-E MI, A NEP, AZOKBAN 
A PILLANATOKBAN, AMIKOR AZ 
ILYEN BESZAMITHATATLAN PA-
RAGRAFUSOKAT ELFOGADJUK, 
DEMOKRATIKUSAN SZENTE5ÍT-
JUK? 

újvidék, 1970. január 4. 
Bosnyák István 

idézetek 
„Az .athéni sajtókonfeгenofán kül-

földi újságírók megkérdezték a ka-
tonai kormány tájékoztatásügyi mi-
nisztsnbt, hogy Imaért veti a kor-
mány cenzúra állá a sajtót. A Кö-
veeticezđ  viaszt kapták: 

— Azért, n. art .a sajtó akarja cen-
zі11ra alá vetni a kanmányt. —" 

РоІіtkа, 1970. jan. 6. 

t i 
ELLENSZEGU'LES 

A DEMOKRATIKUS 
VÉLEMÉNYCSERÉNEK" 

„A 'STUDENT' kőrüh csoport 
nem fogadja el a deanakтatikus 
dialóggust és az erđszak eszközeit 
használja." 

Politika, 1970. jan. 8. 



harminchat 
magyartanár 

Az ei nem kđteleleft országok, a Szovjeturtió és a nyugati hatalmak egyaránt bete гjesztették 
javasiatukat рΡ  fogalom nкghatá!rozásáгa  — A jugoszláv küNiött hangsúlyozta, 

hbgy az eroszak eHentBlben all az ENSZ Alapokmanyával 
xew погкиш  эNепи  . тanssg: tens, teк»t. ј  ncи  étk а  ts~~~-~- az e‚ő~xi-a owam~в  
Véget ért а  sokéves ~ áltiláaosvltasz аугечагог ~pon- dakti berendezésük k,,t I ввн 'цm,attervezeC megmgel- .  

tw Bhatározá.чárs7, és lehetöвég nyílt '. hog7  h-  tautáltó kü1'önbázöség íoká- mazói пет  énteпek egyet  .'  
sáláesamk е  legérzékenyebб  а 	etkögi k&d 	vs 

‚ 
_  aцtta I.aaič . 	 иаутенегеСн  

patkoaó roadüotek megho вL4at5hoz 	 !ц  е1 аега  k5te1ezze4C с¢4 	аг 	его5 	k eTett '~ 
szágok  " еденли  ioem  _ __z~a jlaatas  кепlгке- 1 
aoaцwг6ag hangs ltyo x'k.  a~i sertl.  $ PтeöP~nat пuп-  

h tia óket, hogy közös ае- t~o8y ~~~ ~i~
onáli6 

в~-д  
деачкерР ' ~р ~п  meg 

иидге  нагг  пé Nalcet. м~в  aвг  кc кeu még viцвáмз , noвт  mt- 

рт®е  ег  оп гвг  Уот lуó gyakorođh 	 m at nyomásC ások- néL pon,w tobba¢t meg lehes- п  ]  
а alztansáдt Tanécs ид--' втн  öа.1г'romi а¢ а,уг•~а•ió . (elada4 meгts~oi~ aavé- `~`ta 	пéWcüL 	 togalmáž 

его  а=р  
tagy át~u 1 с  oka '  

csak ki ne derüljön az a my lai -i igazság 

Аг 

 

‚1  хСап  kátelezett  o-  INSZ tehát nввgka.pta •  5'- 
‚oo koráüбaa iamer- vas7atokart, és 6иrxhввonЭ ít- 

1sMák ргоыđпаиаl kap- 
uolatos а}láspoпtlukat,  O  з ;е - 
polo  azonban e szoviet 

t~550511ék detiMoíóluka :As 
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Mi az agгesѕzi® ? 

Már harmitПСбtne nőtt azoknak a 
szehnélyeknek a száлva, akúket az 
UsA igazságszolgá3tatása felelősség-
re von a My Lad4 tömegmészárlással 
kapesolaФban. Minden jel  arra mutat 
tehát —sajnos hogy mégiscsak 
kiderül .a My Latima igazság. Mondom, 
s•ajгoss hisz miгбl is tan szó? 

Egy militarizmusból élő  s magát, 
végső  fokon, a militarizmusból fenn-
tartó rendszer a társadalom jobbik 
meggyđződésének offenzívája el ől 
maga is „lelkiismeretes" vizekre 
igyekszik hátrálni, természetesen 
inai valami etikaz hanem pusztán 
stratégiai meggondolásból. Miután 
az amerikai társadalom el nem bo-
rult, a „civilizáció" dzsungelébe be-
le nem veszett része félreérthetet-
lenül tudtára adta a hatalomnak, 
hogy elég a Vietnámból, rendezzük 
inkább itthoni dolgainkat — a ha-
talom egy kaméleoni gesztusra 
kényszerült: „szolvdarizált" a töme-
gek erkölcsi гévolte-jóval, hirtelen 
maga is „hiányolni" kezdte az er-
kölcsöt a vietnámi hadjáratban, s 
megtalálta az áldozati bárányokat 
is — azoknak a személyében, akiket 
đ  maga küldött My TTi-i „misz-
szióba" ! 

A véderőminisztérium b zottságá-
nak s a minisztérium egész „felül-
vizsgálási" akciójának nincs más 
tényleges célja és feladata, mint 
homokot hinteni a háborgó közvé-
lemény szemébe, tömegmanipulációt 
hajtani végre a még viszonylag ma-
nipulálatlanokon is: Lám, a rend- 

szerünk, sőt a haoügyminisztéг  um 
sem mentes azoktól az emberi és 
emberséges indítékoktól, amelyek 
tiltakozásra késztetnek bennün-
ket ...  ‚re,  a hatalom is elítéli a 
hadviselés erkölcstelen válfaját, 
gondoskodik vietnámi missziojának 
tisztaságáról... 
Hogy azonban ez az egész ,misz-

szió" az emberi erkölcs végsđ  meg-
csúfolása, hogy nemcsak az ártatlan 
civilek, de a szintén ártatlan viet-
námi és amerikai sorkatonák évek 
óta tartó módszeres aprításának 
sincs semmi köze a civilizációhoz, 
demokráciához, humánumhoz s 
egyáltalán: az emberi nemhez — ez 
a tény, félő, teljesen hárttérbe szarul 
a hadügyminisztérium spektakuláris 
szánombánomja alatt. 

Folyik a My Lai-i vérengzés kö-
rülményeinek kivizsgálása, a történ-
tek revíziója, a tettesek felel ősség-
re vonása — s én attól tartok, hogy 
ez az egész komédia az igazság gy ő-
zelmével végződik. Egy olyan ma-
nipulatív győzelemmel, mely a tö-
megek egy részével képes lesz el-
hitetni, hogy azok ott fenn a véd-
erőminisztériumban akik most vizet 
prédikálnak, csakugyan azt is isz-
nak, s hogy a rendszernek, melyet 
szolgálnak, valóban van még erköl-
cse. vagy legalábbis valamiféle haj-
landósága, mely arra emlékeztet. 

újvidék, 1970. január 18. 
BOSNYАK istván 

Tőke István Hatvan magyartanár 
(Híd, 1969. 11-12.) CSflIU lrasaoan, 
melyben Gerelld 1. ász іo azonos c--
mu szociognasiai munкájaval fqg-
гawkoziК, a „pedagogusosa alaaláro± ' 
slбуakszilt megvitwgntauы  a kertest. 
lvnar a szempont fellиatésг  gyazius. 
Tom ugyanis aem •az sхodaiom- es 
nyelvtanmás kоіnzerűsítése szem-
szogéből indul hi (függetlenül at-
toi, hagy írása végéi eljut ehhez 
a gondoüathoz), nem a jugoszlhviai 
magyar Жц , цma céakdtüzéseihez  vi-
szonyLtja a magyartanárok munká-
jánaк  színvonatit, hanem fo'rditva: 
a magyartanárok minden más pe-
dagogusnál roaszabb anyagii és er-
kölc.si köгбlményeivel pr&bá•1•ja in-
dokolni a Gerotid munkájáhan ki-
mutatott 'kétségbeejtő  érdektelen-
séget, — apologetikus feladatot vé-
gez. 

írását (mint hozzászólást) azonban 
mégsem becsülhetjük Le, megirt egy 
iеLkдismeretes pedagógus vauoma-
int tartalmazza, amely újabb .bizo-
nyitéka annak, hagy ;a magyar sza-
kos tatárok helyzete mind tiirhetet-
lecnebbé vlјk.  Tőke azonban ahe-
lyett hogy csak magyarázná a ma-
gyaј+tаа  áhi к  tevékenységércnek ala-
csony színvoaialát, níegkísérlti iga-
ztit ii azt. Nydlvásvalóan sértőбö t-
aég beszél belőle, s ez onnan is 'ki-
te`эгik, hogy felszinességgel vádol-
ja Geroldot, ahelyett, hogy sok évi 
tapasztatiatával te гmészettszerűLeg 
egészítе.né lei, fejlesztené .tovább 
Gerold vázlatszexti, de — vélemé-
nyünk szemit — tatválóan összevá-
logatott kérdéseit. Azt hiszem, T ő-
ke is egyetért abban, hogy ,a ki-
lenc évig éгle4ődő  mű  ideálja —  
kіtioіЮѕen  málunk Vajdaságban —
felettébb anakramzј  ikus ötlet. Tö-
kéletzsség,ig• nyével egyébként ön-
magának mond ellent. „Ha már 
tanulmány, így legyen teljes mér-
tékben az ..." — veti Gerold me-
méhe az alaposságot, aiéhány lappal 
hitxább viszont .a magyartanárok 
és áltálában a pedag ćgusok mun-
kafeltételeinek rendezését sdrgeii. 
Ha Gerold mindaddig nem tette 
volna közé kérdőívét, ríg egy mo-
nográfiára való ismeretanyagot nem 
gyјnj.tđtt össze, ki vetette volna --  fel 
— legalább ennyire megalapozottan 
— a magyar nyelv és irodalom ok-
tatásának problémáját? Töke való-
jában nem 'az alaposságot hiányol-
ja Gerold nninkijiban, hanem a 
m'agyartanáirok felületességének iri-
doklását  is  igazolósat. Ervei fel-
színesaige is becsületes pedagógus 
rö iidL~tásábál származik. Koránt-
sem feltételeznénk pilcliul, hogy 
részben Gerold kérd őíve .szétkül-
désének kedvez őtlen idđpоаntjávгl, 
a tanárokelfoglaltságával" lenne 
magyarázható az .az elrettent ő  kép, 
melyet az ankét eredményezett. 

Táke eg4szen addig megy a ma-
gyar szakos pedagógusok sinny kul-
túг  јhгnak igazolásában, hogy az ifjú 
pedagógus fejlődését :attól teszi 
függővé, vajon egészséges vagy fiLl-
ledt munkakörbe kerül. Saját .ta-
pasztaintunk sem engedi, hogy ta-
gadjuk annak a negatív hatásnak a 
lótezését és érvényesülését, mely le-
Lankasztja a fiahal pedagógus a¢nbi-
ciózusságát, ellenben úgy véljük, 
hogy a  inn  gуатt'uinг  személyesen 
telelős művelettenségéért. A kezdđ  
pedagógus tehót — ha igazin ambi-
ciózus — nem fabula rasa, melyet 
kénye-.kedvére maszatolhat be a 
környezet. Az elcsekélyesedett pe-
dagógus sorsát csak szánit és ma-
gy:anázni lehet, igazolni nem. 

Tőke addig fokozza a körilllmé-
nyek fátumának abszolutizálását, 
hogy a magyartanárok védelmére 
a kispolgáni mentallitás meghatáro-
zását adja: „a gyakorlat Legtöbb-
ször a ikishitűelcet és a beletöгб-
dőek álláspontját igazolja: valóban 
marad minden a régiben." Igen, va-
lában marad minden a régiben, ha 
Tőke és a magyartanárok prob-
Lemaúlkus többsége nem határolja 
el magát ettől ,a feudii-kapi'tallista 
életfelfogástól. A dialógus megindí-
tása, a szellemi lggk őr fе1fглssítése 
a magyartanárolkra vár, s csak ez 
eredminyezhetl a magyar szakosok 
kérdésének megotdását. Avagy nem 
tudná Tőke a tönténе.emből, hogy 
valiamely tánsadatml réteg, csoport, 
elsđsorban vLtalitáhnak, szellemi 
fürgeségének köszönhette privilé-
giu;matt? Még a király is nagyon jól 
tudta, !kinek kell adományoznia. 
Naivitás tehát azt hinni, hogy a 
problémáik önmaguktól, valamely 
intézmények és fórumok jóvoltából 
rendez ődnek. A magyartanának 
olyan r ély szellemi kábulatban él-
nek, hogy még az érdekilkért való 
küzdelem célszer ű  formdjdt sem 
ismerik. 

бКk nek és a maigyaetanáro.knak 
be  !kell Iártniuk, hagy még a jó 
akaratú képviselet" sem vezet 
mindiig kedvező  eredményhez, s 
hogy a vajdasági magyar kultúra 
kérdésének raegoldáisához lényege 
sin hozzájárulna, ha az igazoláso-
kat és menteget őzéseket objektív 
tényelemzés és mindenekelőtt a ma-
gyagtanárok feléledése váltana 
fel. 

Vajda Gábor 



Crack each claw with 
a nutcracker 

Tutist of f the  claws  

Separate the taĐpiеce from 
the bódg by arching 

the back until tt cracks 

Unhinge back from bodg 
This contains the "Tom 

Alley' o г . liveг  

Open the remaining part 
of the body bq cracking 

sideways Good meat here 

The small claws are 
excellеnг eatíng The meat 

can be sucked out 
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е . e. cummings 

1894-1962 

Elsütök három ég ő  villámot s az égre dobom 
Felnézek Istenre és azt mondom: 
No, milyen volt? 

I  asa $ 
! 

ellenére mindennek 
ami lélegzik ézog — hiszen a vég 
(hosszú felié ezer 
eligazítv.' 	en ránč  
teljesen ki '~I+majd lelkünk~t1 

— mielő tt ki pek szobamból t 
megfordulok és (áthajolva á ó 
a reggelen 	. бkolom 	. „ 
ezt a párnát ~ f . °ves 	 ő 

 P 
ahol a fej ű  ' 

kőcsöndö 

felnyíló kőv 

kőgyermekek 
tudják ha 
egy kis 
fa hallgatt 

örökké a 
kőcsende 
csöndjéb 
éneket 

n dr 

:m 
dta 

rcolt 

enki 
gom 

Ivédőkrő l 

i öbb' csu kl 
remélte hogy 
meghalok s a t 
persze bátran 
berekedt  
micsoda k' 
tudná köz•en en 

szótlan. feküdtem 
a mély sárban és 

(A legendás Satchell Pageré, a nagy baseball sztá 

Néha úgy érzem, hogy sohasem állok meg, 
Csak megyek, szállok, 
Míg egy reggel, 
Kinyújtva kezem, e y-macok.ewAagot sze tiű%Тek. 
Meglóbálom sovany 	tábam,  

KENNETH REXROTH 
1905 
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Drágám 
drágám 
mondod 
Az öreg о l ај lатра  füs tös 

me e. csipo• 
akár ő szibarackvirágok 
Óriási csillagok messze egymástól távol 
túl a rege abfaküvegen 
Hatalmašb 	atatlan lények 
mindegyike csak szem 
lesnek 
felnyitod fested 

y. nincs vеge az éjn- 
F' nincs vége az erd _ 

a házat holtára  ha 	ák 
az erdobén az 	 e. 
Soha senkin 	j 	r 
a haz•.,. 
Egyé 
a fekefé világba 
a szemek orszá. .an 

* Erehwon 	Samuel B 
gényén-. szính 
(A tor= 
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és - г  t neked gazda- - 	mon  
és nagybácsid 	 ' 
és nagyapád meg apa: , 
és a vacak olajuk 
és a hét tavuk 
és a pulykáik 
és a bivalyuk 
és az egész Texas, 
és lehetnek neked 
a te szombat esti sétáid 
és a 25 centes könyveid 
és a vén tanácsadóid 
és a disznó m űvészei•'` 
lehet neked 
képeslapod 
és híres tornádód';' 
és mocskos árviz= ~ 
és nyávo 
és Life megrendel ő lapod, 
dobd el mind, anyukám, 
dobd csak. 
(gondolom) áshatok és csákányozhatok megint 
és majdcsak kapok 
25 dollárt (talán) 
— 38 éves vagyok, 
de azt t egy kis festék nem ártana 
szürkül ő  hajamnak, 
és (olykor) verset  is írhatok még, 
ezt ne feledd, mél akkor se, 
ha nem is fizetnek érte: 
jobb, mint a halált meg az olajat várni, 
és pulykát fogdos-ni.._.,_: 
és várni, hogy elk 	djön a világ. 

na jól van, elég, azt mondja, 
köpj le. 
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de hát én más vagyok, 
kisanyám, 
nem tehetek róla. 

: - 

más vagy, ah, 
Egek, min diferencial 
be ne vá 
az ajtót 
ha még 
deanyu'' ti  imádom 
a pénzed.\I~a~ 
soha sem 	-. 
hogy szere 

m-it aka гsz? 
az kell, a udik, 
vagy az,,1 -ret? 

.. de éd ~,~ - 
$gnj viss .- 	N e i II  hez 

mentem az ajtóhoz 
šépen becs - s o• 

- 
hogy •~ 	yy~ 

és állj 	(~ ~rл  ~r 
de vén v. -  m.  

legköz- . 	- 
ugrálj _~ 
annyira. 
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fi egyi 
innen 

, ki 

HETTI 

inner to Promote the 
isenhower 

. 

ara mélyen G rgia 
I amíg Dél-A erika 
atja hogy az gész 

ha nem fog 	:Ilni 
indent megtes .`; ami 

SA 
ÍVÉK 
ZÉSÉT 

re fordítása `n -. yilvánvalóvá vált hog 
hatal an 
azokból a 
dákban kül 
is-olyin Fe 
ne is. besz 

Es miután nyil 
aki -N= 	Ki 

már 
zabad 

miután 
Gettys 

_ - ők mindent megte 
átvészeli az'lkövetkezend ő  négy évet és ne 

nnyezett f őzélékekbő l amiket min honnan 
nek el neki jóakarói amikkel már tvannak . 

Ház folyosói el őszobái hálószobđ  es éjjelije 
k á előkelők szétszórt házairól,` 

á vált hogy a Nagy Ka!#ia aki Nagy 
ki Nagy Semleges lett emcsak hogy 

a Legfelsőbb Bíróság ama döntését m 
y  _б ld 
valóvá vt hogy az 	 olvanhét évvel 

int s gettysbtц  '—be 	oaadta a postás 
sz,._ 	t~agát a befej: 	 adat megoldására 

Ekkor förtént hogy . 
lőtt 'össze y ű lfef® esőben melytő l egyetl=' 

nekvés csak a Bék itt volna 

küldtek meghívó ata Nagy 
akiknek neve súll Lesik la 
nítva hogy az ig dol 
óvják a bombátб l met 

némi kétségbeesést is kent 
szépek voltak s valóban nag 
esést vehettek 

társaság 

is igyekezett volna 
mind 

húsz esztend ős politi 
vizet és szaladtak 

Néhány 	ényhagyo 
valahol messze innen be 

És _ekkor_~#örtént hog 
olitikusokat 

amúgy se jötte 
a világo' 

vés csak a béke - 
szonyok jötte 
megrázóak le 
ióta kész két 

a 
es 
s 
n 
h 
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e.bállfam. 
zek mind azt karfák, 
r- - csak ѓ ríet mondj 
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után nyilvánvalóvá vált hogy a furcsa es ő  
miután 	vánvalóvá vált hogy az Elnök 

t hogy egysZer s min 
L 
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: a ~ r .. 	 ! „• gy érv~nyes mé 
és hog  
reket i • e - 
miufá nyilvW 	' ` ~

. y Amerika H 
rika S kit Fut 	. 	nök éptelen 
milliók kiáltás ill e resa es ő  
melytő l egyet ‚ ~'-‚ vés csak a Béke lenn 
aztán nyilvánva óvá ált hogy az Atomene 
ban komikus megfelel ő i vannak annak a cí 
az Elnök megszállottan valcerozik Strauss 
füleiben s•eciális atom-füldu•asszal ho• ne hall a Albert Schweize ►  

óvá vált hogy az Elnök viz 
pcsolatban van az Elnök 

egyik emk re azt bizon 
erikait 

vált hoф .V furcsa es 
nák s ć~hé nem fulla 
ak ki z . еѕбье n és 

melyet suáЊeteg hal 
epi tánуéгШ krora 
vá vált h фyy az Elnök 

cionalizmust ültet a világ 
hasem fogta fel hogy a n 

bona mely fel ogja robbantani a világot 
miután nyilvánvalóvá vált hogy az Elnök 
viszi bárhová megy is a furcsa es őben azt 

an mint egy konzervnyitó amivel p 
ő  háború dobozát vagy pedig 

esterkedését mikor a 1 

miután ny 
szívében 
szív 
világ szer 
miután nyi 
és hogy 
rózsák tö 
komor 
vizéb 
miut: nyi vánv 
hatal óban áll 
katonai elméje 

'indent egfes~ ami 
*, ат  ii r ogó 

.. onaliz us hüfye ba- 

• 	
gravitáció törvénye 

 ndenkit sújt a fehé- 

inda ellet 	agával 
ki sürg" f':-kulcsot 

:tea •k al el tehet 
es i valamely barom 

"ses Tengeren éppen 
-nkorra felvilágosítsa 

.oha 'nem .fo' elállni 
ak meg é hogy a 

'j'gy fajfala szél fújt 
t fel s h ott felh ő  

gja valójában Ame- 
eghallani az ember- 

~ kéletes Szennyezése 

is Bizottság szótárá-
.zónak hogy Igazság 

si 
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De más fér k jöttek 
ékenységük abból állt 

	
gy leh 

Es gyermeke jöttek 
jukban sugaraktól ferttt babákat szorongatva és b• ondos 
gin nagy világító lé gömböket hozva Nagasaki lev:g ő jév 

És azok akik még ann 
ѕ kttбvбјй kеt hogy hét év alatt észrevegyék 
is 'á d ő  most úszva jöttek át az es őn bizonyítékaikkal 

És azok jöttek kik so 
vonultak sportkocsik filtakozó menetében és azok јб tfek akik= 
eddig'nem börtönöztek be Nem-Csendes-Óceánokon mert I: 
igéel ágáltak 

És Noé jött bárkájáv• 
meggyalázott Jézus Krisztus repülni igyekezett s minden 
átólelt hogy megvédje őket az eső tő l melyben már igazi 
s k 	 Itak s melytő l egyetlen menekvés csak a Bé .. 

Es azok jöttek ki -ki. 
raboltak el San F, ncisco utcáin a patrióta Gestapo emberei. 
Amerikát megtartssák a Demokrácia földjének 

És sorjában házalók 
főtt virslit é. merikai lobogót kínáltak és petíciósok aki 
le Fogy amerikaellenes golfozni mikor bombákat r 
ta a 

Ёs végül most hog 
mindenki bár s akárki minden teremtett lélek bejött megég, 
s helyet foglalva várta a fe-Iszolgálandó gombalevest és a' 

Ве 1е •ett rna.a az Efnök fs 

k 
b 



Hanem a méltányosság apjának adom magamat, a kedélyessé ._ 
apjának, aki a sziklák apja is, 
aki a  tökélete—gesztusoknak is apja; 	  
Lángpa topa Јött el 	 $ 

a Chase National Bankból, és hív a sivatagba, 
a megperzselt tájakra, a nullák országába; 

éltányoság apjának, 
köveinek, a p~éng'céljának, a 

The Sage 

A macsk ._ 
tudja, ez ~~~ otgo ren.te. 
Ni állítsd ~i~` .i állítsd  megy,` 
a világ forg ~ -• ••' 
ez a dolgok `endje. 	 b 
Május harrpa. ika:ködös 	á ó 
volt; negye.''••. 	і  ilY en 	. ,fa ' 
lesz, ki tu. 	pórd 	ó 
fel a rózsa `' 	szórd 	„ 
a cafatok. 	ö • _ 
A macs t .^ ~вΡ ' z • - • 	— á 
minden ~ 	 . vek 	G 

keser űi 
Tudja, ez ez` 	 •je; ismeri 
a világot s"o tárását. 

Kodolányi G 

To the 

Míg olvas 
vizel, sáf 
a havat, 

és amíg 
folyondá 
nézik a le 

-.' ú 

edve gonatfa~anul 
festve 	~ с  

~ 8. 
enekfeküsznek ' —~ 
ob r. iaп  szemetác~ 

edékeit, 	` 
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~ іSME 
I know a man 

Szóval azt mondtam 

mindig beszélek — Jo n, 

mondtam —egyébként más 
volt a nevem— körülvesz 
a sötét,'m іt ` 

tehetnénk ellene, vagy 
inkább falán tényle 
vegyünk egy ma 

gázt mondta 'á 
zistenit nézd már 
hО; 

gy kocsit 

Kodolányi Gyula fordító 

'D 
 

ula ford ~ &gi 

~ ~ v = a  ss g- t  

и  

és amíg olvas 
a tenger fordít sötét lapjain 
fordít 
sötét lapjain. 

Várady or fordít 

ј  

gytam 

ula fordító a 
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és megsi 	=r• ~. ideg, lüktető  #'o {, lat 
amint '• • ' 	t- villogtatva° '$ 

a 	I 	. 
s erde Ige .  

fülemben 
Zöld Kígyó 

ártalma 
bizonyságo 

hogy tarthassalak — ezt az örömet 
és nyomában 

okáig, hogy a levelek megrebbentek 
z árnyékok 
ig mosolyogva, 
atértem a sötét reggelbe. 

Kodolányi G 

I .t  
`v 
ú ~ 
l~ ć  
ú ro 
Ű  

Glastonbu 

t a könny ű  villai gyedben, 
I a fény szinte atragyog a falakon. 

ete cipő im úgy állnak a padlón ;  
t k ,.,,::~ . sír. 

mit remélhetnek, 

І"- .
~ 

• ~T 

a magány a •f° ?idom oda 
arat, nem a m űvésze`anyjának, nem 
ciánénak, sem a kígyóénak és a t űzének, 
a szerelem anyjának, 
a beszédének sem a lehatott arcok 

r,- .• . au-„ 

nc szót 
ónt, es 

két kason &
, vörI gyümö 

Ová ztÓl puffadt 's . ~ •y 
! pénz frissen verf e k 

Eszköz vagyok, állomás; 
Megettem egy zacskó z 
Felszálltam a vonatra, 

SZAVAK 
Wo г  s 

Fej s 'ék, 
csapásukra megcsen 
és a visszhangok. 
A középbő l 
lovakként kivágtató visszlh 

A nedv patakzik, mint a 	. mint 

a víz, amikor rendbeszedj; 
tükrét a belézuhant 
és átfordult 
Szikla felett — 
csenevész zöld — 
rágta koponya. 
Évek múlva 
rájuk bukkanok az úton —
Szikkadtszavak, nincs lovasuk, 
a fáradthatatlan patkócsattogás. 
Míg 
a fó medrébő l rendületlen csillagok 
kormányoznak egy életet. 
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Contusion 

Szín lepi el a helyet, tompa bíbor. 
Másutt a fest elmosódik, 
gyöngyház-szín. 

Megszál!ot#anгegy sziklahasadékba 

tolul a tenger. 
Egyetlen üreg az egész tiger tengelye. 

A vég jele, 

esza a • a a on. 
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a többieknek, hogy 
nem volt 
— hiszen csak arra 

önyört . - 
elt" • - 

tázatában, 
lék-b űvöl 

ERT BLY 

uggo 
Inge• 

yen fur 
ég ott г . 
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FEKETE VARJÚ ESőS IDőBE 	 II. 
Black Rook in Rainy Weather 

Ott fent a merev ágon 
egy nedv fekete varjú kuporog, 
tollait ren•`zg= ' az es őben. 
Nem vá j . 
vagy vé 
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?. 

Hogy felg~•~ r• ányt 
szememben nem is keresek t 
már a szesz= yest időben terv&і  f, 
csak hullján  • aarka levelek, ctogy h 
ceremónia ~ ' élőjel nélkü . 

Bár, beis ~  	né . 	цц  
v 	

, 
ágyom 	i.- 	r- a né1n 

égfő l, 	 nem panas##odhat 
Kisebb 	• 
még felr -~•r 

Konyhaas 	l vagy székbő l, 
mintha a men • ei t űz a legbárgyúbb 
tárgyakat szállná meg — 
fekzentelve k' 
jelenté . 	ty  p 	atokat, 

ók ez 	(

~
~

~
~

~
з°

°

• ,•fel ő t tán -~ ~, 

hete 	 most gyaóan 
___álok ( ~ etne •o  ~° 
mé'g eb. ј& szomorú, vészthozó téјГ n is); kétk áve, 

szám "J1i* . va. ú 
óh._' і  egy angyal hirtelen B 8 

agy.  1\.   
гΡ- 	on. Csak annyi}°tr ok, hogy 

~ kete '~е 	de  • e o varjú úg џј sillog, 
y  talá`• :ja érzékeimet, ' 
úzza sze 	at, és rövid 
adékot ad ~ s semlegesség 
nyata el ő l, Kis szerencsével, 

s konokul nyomozva a kimerültség 
dján át, össz 	Itozok 
d egy kevé 

angyalra, 
r, е  п  

'övete6re. 	и  
ч  •- 

~ а~ 
a fordításd9 л  '  

k vannak, 
ékait 

zni. A vára~z&újból me 

1 

Von Koenigs wald 
mellett 

micsoda kapcsolat 
mint zeuner ő  is 

talátásait 
fehé •• berVgok ( 

mról? •~ v  Е  
~ 

E .0 

 ~  
i♦)  
4) q 

donézianak4)  О  
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ithecantropus Oti.  =  ~ 

пуа~~ а  
6 homo anya-prücsköl ő  

mindenkinek 
származnia kellett 

valahonnan 

st megölték 
jtett 

it  
a pokolba 

Formó 
történt 

ap 
-zúzás ó az 

nyák 

magyarázza, 

n  

aki akk 
t egy 
y gori 
gai 
t az  
ább 

mint a 
kínai majmoknál 
kora a koponyád térfogata 

izsporos hajú néger 

С ' . ' ,C1i1M 
SZE EM A N 
Chv achimute I 
Lov •;'The Name 

néhűny mérföldre 
a chugachimuti 
emberektő l és / nem 
iróniával 

ondom ezt / ő k 
I megvannak 

ela -n  

gachimuti 
rek /ismét 

módom 	fеf гn 
a nevet r  Chugachimute 

valami ö' g rozmár 
melyet " gölünk 
mi ennrek vagyunk 
megeszek majd egy 
kis drab szívet 
a tengerparton. 
én a közelü vagyok 

¢hány mérföldn ire 
himuti 

I és szeretem 

nya vagy idő s 
vek 

ajában. miért? 
négy utálatos a 
köldökében vajon 

csináltak-e 
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lEGEL 

a vonatokat 

át  ~ . Ir 
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Ihot 
szifhullu 	ymástól e.•, a az 
eretneksé" }' egymás életét, 
mimet a tört 	в  - . Mivel a hétköznapi 
beszéd katfájának nincs se neve 
se arca odaad7 	a 
miénket. Es meg leszünk semmisítve saját tudatlanságunk 
erényei által. 

azt mondom 
„Hágja 

homo 

hágatlan, tit~n személytelen 
hogy egmokos se 

B C
g 

. 

'IGFegkise"_." feni 
i közgazdasа' ' 	mait. Telefonon, 
kostán kereszt 	..- k. Segítségért 
'fkoltok. Segítségért 
ikottok. És senki sem jön, vagy jött 
valaha. Sohase n ` 'tottak 	

még a fölösleg beszid 
gyettenegy se• 	ezet sem, 

ellen se, egyetlenegy seg tő  
i 	 szó sm pattanhatott• 

megoldásk" t=  ~ 
j`•  j z üresség sХ  

ongyö 
ely meg 

kötelezett 

m 

a 

ђ  

Várady T •, or fordítása 

Hol v.~ tál, kic 
kékszem ű  

Hot voltát, 
kisfiam? 

Voltam a tizenkét titokzatos 
hegynél, 

VégigШrцтfam haj •ka,nyаCgnc 

Atttam az óperenciák 
partján, 

Terdig kopott, a lábam 
ešöpp temétő6én. 

Nehéz, nehéz, nehéz, 
Nehéz eső  készül. 

Mit láttál, kicsi 
г  
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kalapácsokat, 
Láttam fehér létrát — víz 

lepte el, 
Láttam tízezer nagy dumásnak 

Láttam ágyúval meg karddal 
játszó gyerekeket. 

Nehéz, nehéz, nehéz, 
Nehéz es" 	szül. 

Мігћапо ttбІ , kicsi 
kékszem ű ? 

Mit hallottál, 
kisfiam? 

Hallottam égze 	.ömbölt, 
mint a h: 

Hallottam huNám 
fojtani a y 

Hallottam sz:r á . ó kez ű  
dobost, 

Hallottam fízezer(iuttogót, de 
senkit, aki figyelt, 

Hallottam, hogy valaki éhezik 
hogy röhögnek rajta 

Hallottam a versét an is 
evett meg a fene 

Hallottam, ho• гј ія  
a sikátor.o 

Hallottam e 
siratta, 

Nehéz, neh 
Nehéz es ő k , 

‚ј .  Kivel talá ózfál, ki 
kékszem ű ? 

Kivel ta!álkoztál,;: 
kisfiam? 

Találkoztam egy kisfi 
mellett, 

Ta•lálkoztam egy fehérrel 
kutyát sétáltatott, 

Találkoztam egy fiatalasszonnyal 
a teste, 

Találkoztam egy lánnyal 
adott, 

Találkoztam egy férfivel, akit ‚ _ 	.sztott 
a szerelem, 

Találkoztam egy másikkal, a 
gyű lölettő l fordult fő  

Nehéz, nehéz, nehéz 
Nehéz eső  készül. 

Hát most mihez kezd 
kékszem ű ? 

Mihez kezdesz, 
kisfiam? 

Visszamegyek, míg az eső  rá nem kezd, 
A legeslegsötétebb erd ő  

fenekére, 
Ahol sok üreskez ű  ember 

van, 
Ahol a méreg fölveti a 

vizet, 
Ahol a völgyi otthon olyan, mint 

a vizes, koszos börtön, 
Ahol a hóhérnak nincs pofája 

mutogatni magát, 
Ahol ronda az éhség, ahol elfeledték 

a lelkeket, 
Ahol fekete a szín, ahol nulla 

a szám, 
Es el fogom mondani, beszélni fogak róla, gondolok rá 

és azt lehelem, 
Es lemutatom a hegyr ő l, hogy 

mindenki lássa. 
Aztán addig álfok az óceán tetején, míg 

süllyedni nem kezdek, 

fogok énekelni. 
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E 
DOLODI .  

A legszembeötlőbb jelzések feltétlenül ar-
ról az oldalról érkeznek, ahol nap mint nap 
elhangzik, hogy keveseket érint, és emiatt 
keveseket is érdekel — végeredményben 
semmiféle praktikus tudás vagy következtetés 
nem vonható le belőle — a költészet egyre 
inkább a szépség, az esztétikum funkcióját 
tölti be, ezáltal lényegében megrövidülve, 
mert megjelennek a „naturalisták", mindan-
nak halálos ellenségei, ami nem kézzelfog-
ható, nem csak a fart pour fart-nak, hanem 
az eszmének, a lényegnek is. A ma költészete 
természetesen nem annyira attraktív, hogy 
végső  soron kimerülhetnek magában az ` att-
rakcióban, inkább valamiféle bizonyosság felé 
törekszik; tehát egyik oldalon van az attrak-
ció, a másikon a bizonyosság — az attrakció 
egyszerű  és kedvez a felületességnek, a bizo-
nyosság a nehezebb, lényegét es fajsúlyát 
tekintve, de ugyanakkor megjelöli és áthatja 
a ma költészetét, azt a végtelen tžsztánlátást, 
ami a részletkérdésekb ől adódik (Croce). 

Akiket nem érint 

A civilizáció, köznapi értelmezésében —
nem az Engels szerinti értelmezésben — a 
szellemi leredukálódás kultúrája, a bezárkó-
zásé; nincs többé nyílt tekintet és nyílt lát-
határ, csak a következ ő  lépés létezik, amely 
pusztán és kizárólagosan a matériára való 
szorítkozás, ami végső  soron nem jelölhető  
meg célként, sokkal inkább meghátrálás, min-
denféle áramlatból való kikapcsolódás, mi-
közben háttérbe tolódik minden figyelemre 
méltó szellemi eredmény — leginkább tudo-
mányos is ugyanakkor ezeknek az ered-
ményeknek az öntudatlan alkalmazásában, 
felhasználásában nyilvánul meg. Hogyan se-
gíthetne élni a költészet (Quasimodo) azok-
nak, akiknek léte kívül esik az emberi elkö-
telezettség igényén? 

Nem politikai elkötelezettségr ől van szó, 
ami végeredményben és visszavonhatatlanul 
az adott személy ügye — ez már inkább a 
méltöság kérdésének tárgykörébe esik, ami 
— mint kitetszik — sokkal elevenebb a pri-
mitív légkörben. A kultúrember alatt ma a 
gentlemant értik: akinek kifogástalan az öl-
tözéke, tiszta a körme és ép a fogsora. Le-
het-e kizárólag err ől szó? 

Ha igen, akkor a költészet sorsa ma az 
„ótvaras agyúak" (Enzensberger) kezében 
van. 

kit temettek be végleg az újságok 
meg a ganaj? és ki ürít uránt? 
kit varrtak be a grénžumok 
nyúlós nyálába? kit 
fostak tele ólommal? 

S  az, nyakszirtjéb ől antenna áll ki, 
ő, az ótvaros agyú szótlan zabáló. 

s mi ez az üvöltés, mely elnyeli 
szavaimat? a hivatali mocskos 
kesely űk rikoltása járja át 
a lélektelen eget, ők üvöltenek 
hogy megvédjenek minket. 

a májunk 
falják föl, az enyémet s a tiédet, 
olvasóm, ki nem olvasol. 

Garai G. f ord. 

És a mai német költészet, pontosabban né-
met nyelvű  költészet egy másik nagy motí-
vuma. a megkülönböztethetetlenségig azonos 
formában: a Senki (Niemand), Paul Celan-
nal kapcsolatban már ejtettünk róla pár szót: 
dežn rauhiges herz . ist . zengi — füstös szíved 
eszköz 
(ode an niemand —óda a senkihez) 

Eszköz — mire? 
A költészet lényeges része propaganda 

vagy reklámköltészet, ami alapjában egyre 
megy, mivel semmiféle bizonyosság nem szár- 
mazik bel őle, sem ítélet, sem megítélés, sem 
filozófiai vagy 	egzisztenciális 	szituáció. 
Gondoljunk az óriási uehetségű  szovjet-orosz 
költőre, Vlagyimir Vlagyimirovics Maja- 

étiquette 

kovszkijra; az ő  példáján keresztül átlátható 
a teljes helyzet, vagyis az, amit hasonló, de 
normális körülmények között helyzetnek be-
csülnénk fel. A költő  kiváló plakátfestő , rek-
lámverseket is ír, népsz егűtftve a fiatal, szo-
rongatott helyzetben lév ő  szovjet ipar ter-
mékeit. Ugyanígy propagálja a szovjethatal-
mat is, amely akkor még legnehezebb har-
cait vívja a fehérgárdistákkal és a nyugati 
intervenciósokkal. Ez a költ őnek az adott 

történelmi körülmények között emberi köte- 
lezettsége volt. Hogy emberi kötelezettsége, 
megcáfolhatatlanul támasztja alá az állítást 
Alekszandr Blok Tizenketten-je. ' 

V. V. Majakovszkij problémái természetesen 
a harmincas években kulminálnak, amikor a 
hatalomnak nincs szüksége többé törékeny 
pгopagátorokгa, amikor már önmaga helyett 
sokkal szókimondóbban beszéL Itt nyílik meg 
az a szakadék, amely a hűségeseket minden-
kor képes magábanyelni. Ez a költészet ak-
korra elveszti azt a fényt, csillogást, amit 
tizenhét adott neki. Majakovszkij végered-
ményben mint új — legalábbis elvben új —
megnyilvánulási formákat — mert erre rá-
kényszerült - keres ő  költő  halt meg. 

Az ilyesfajta, mondjuk, propaganda-költé -  
szet egész tömegeket érint, de egyénekre csak 
a közös akción keresztül vonatkozik. A moz-
gásnak az akcióban való megnyilvánulásai 
viszont nem tartanak örökké, és ha lezárul-
nak, mindenkinek többé-kevésbé adva van 
valamiféle lehetőség, hogy végre szemügyre 
vegye önmagát. 

Itt már az embernek egymagában is kerek 
egészet kellene alkotnia. 
— De — tegyük fel — valami okból ere-

dően képtelen erre? Akkor kiesik az újfajta 
közösségből, mely immár más kvalitások 
alapján áll össze. Vagy, már eleve, kívül volt 
ezen .a közösségen. 

A költészet pedig a legszorosabb értelem-
ben vett közösségi termék — mondják ért ői 
— magyarázói. 

Tehát akkor egy tömegnek — szerencse, 
ha nem válik kizárólagossá — nincs szük-
sége semmiféle poézisre. 

Amit más szempontból érint 

A költészet nem korlátozódhat pusztán a 
költő  egyéni létére. A ,költ ők a költészetet 
mindenesetre mint a szabadság egy fonná= 
ját vagy személyi megnyilatkozását kísérlik 
meg értelmezni. Nem árt itt idézni Eugenio 
Montale olasz költő , ide vonatkozó igen tanul-
ságos szavait; az idézetet egy interjúból vet-
tem át, amely A líra ma c. esszégyűjtemény-
ben jelent meg. 

Platón száműzte a költ őket a Köztársaság-
ból: bizonyos országokban, tudomásunk sze-
rint, számkivetett volt minden költ ő, aki a 
saját dolgával (vagyis a költészettel) foglal-
kozott, amelyett, hogy társadalma koll зktív 
dolgaival foglalkozott volna. Egy olyan vi-
lágban, amelyet egységessé tett a technika 
(vagy egy uralkodóvá lett ideológia), nem 
hiszem, hogy az „individualista" költ ők bár-
milyen veszélyt jelenthetnének az állam vagy 
a szuperállam számára, amely befogadja 
(vagy megt űri) őket. Elképzelhet ő  egy olyan 
világ, amelyben a többség jóléte és norma-
litása szabad kiáradást biztosít egy elenyész ő  
kisebbség alkalmatlansági és egyenlőtlenségi 
érzésének. Ám, még ez az optimista perspek-
tíva is nyitva hagyja az ellentétet az egyén 
és a társadalom között. Lehetséges egy olyan 
elképzelés is, hogy az ellentétet „manu mili-
tari" odlják meg, megszüntetve az alkalmaz-
kodásra képtelen egyént. Ezzel szemben, va-
lószínűtlennek és bizonytalannak látszik, hogy 
autom.ztikusan — vagy igen gyorsan — a 
művészetek aranykora következzék be, mi-
helyt megváltozik a társadalom szerkezete. 

Tehát a költészet, valami módon — ha az 
előbb említetteket is Idevesszük, vagy elfo-
gadjuk azt az állítást, hogy tovább nem elég-
gé funkcionális, esetleg egyenesen érthetet-
len, az érthetetlenséget természetesen a félre-
értések egy olyan sorával támasztva alá, 
amelyet korunk előítélet-kultusza szolgáltat. 
— a kérdések harapófogójába került. Talán 
mostmár csak azokra a becsületes m űvészekre 
van szüksége, akik legalább akkora alázattál 
viszonyulnak hozzá, mint, tegyük fel, a haiku 
mesterei? . 

Számos kérdésre kellene sürg ősen nagyon 
gyakorlatias választ adni a költ őknek. 

Vagy egyfelől maradnak a művészetek, il-
letve az, amit továbbra is fenntartás nélkül 
művészetként jelölhetünk meg, így a költészet 
is, és az állandó összetűzések a másik féllel, 
a világ dologi oldalával, a praktikumra zsu-
gorodott élettel. Meg „az alkalmazkodásra kép-
telen egyén"! 

nézd, 

(h. m. enzensberger: gedicht für die gedichte 
nicht lesen) 
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mondani sem kell, hogy a gyerekeket is a 
vagyon, a gazdagság, a módosság els őbbségi 
elve alapján nevelik. Nem céljuk, hogy tud-
jon is valamit a gyerek, csak hogy átvonszol-
ja magát a kötelez ő  osztályokon, s utána 
gyarapítsa a vagyont, gazdagodjon, „különb 
legyen" mint mások. 

— Mennyi a tanítói fizetés? 
— Most a tanítók havi 1.050, az el őadók 

pedig 1.200 dinárt kapnak. Azel ő tt kevesebb 
volt a keresetünk. 
— Hány tanulója van az iskolának? 
— Több, mint ötszáz. 
— Milyen nyelven folyik a tanítás? 
— Két nyelven, szerbül és magyarul. Ma-

gyarul csak az alsókban tanítunk. Két ösz-
szevont tagozatunk van, mintegy negyven 

Itt van Újvidék mellett. A város szélét ől 
nyolc, központjától tizenhat kilométer. Né-
hány éve nagyszerű  betonút köti össze a vá-
rossal . A közlekedési körülmények is kielé-
gítők, reggeltől éjfélig, szinte félóránként 
megy autóbusz, oda-vissza. Nyugodtan mond-
hatjuk Újvidék tövében fekszik, rövidesen 
külvárosként tartják számon. S valljuk be, 
alig tudunk valamit Pirosról és a pirosiakról. 
Ez némileg érthet đ  is, a város mindig jóval 
kevesebbet tud a faluról, még ha közel is 
van. Ezért jóval izgalmasabb kérdés: mit je-
lent a falusi, ez esetben a pirosi tanítónak, 
hogy néhány percnyire van a nagyvárostól, 
milyen mértékben járul ez hozzá szellemi igé-
nyeinek kielégítéséhez, sőt milyen mértékben 
teszi igényesebbé, mint kollégáját, aki állan-
dó kénytelen számolni a közlekedés törvény-
szerűségeivel — vagy törvénytelenségeivel —
ha színházba, hangversenyre, könyvesboltba 
szeretne menni. 

Ez a kérdés izgatott, ezért mentem ki Pi-
rosra. 

A válasz, ami állandóan els őnek tolako-
dott elő  a pedagógusok gondolatmenetében, 
amikor a tanár , a tanító szellemi igényeir ő l 
kérdeztem: Pirost két tényez ő  határozza meg: 
az egyik, hogy falu, a másik, hogy a város 
közvetlen szomszédságában van. 
Az igények után kérdezve, mindenekel đ tt 

a környezet, a helybeliek viszonyulása a ta-
nítóhoz jutott kifejezésre. 

A magyarázat: 
A pirosiak közül rengetegen dolgoznak 

bent a városban, de az emberek mentalitása 
még kimondottan falusi. 

— Hol a tanító helye ebben az antagoniz-
musban? 

— Sehol , pontosabban a társadalom rang-
létrájának legalján — mondja a kett ő  közül 
az egyik magyar tanítón ő. — A napokban 
megállít egy helybeli és meginvitál, menjek 
hozzá fürdeni. Neki van fürd őszobája. Hami-
san nevetgél hozzá, nekem meg, tudja, nincs. 
Igaza van , én csak tanítón ő  vagyok. Ez a 
fogalom elvesztette egykori fényét, nem éb-
reszt tiszteletet és nemei tekintenek rá úgy, 
mint a falu első  vagy egyik els ő  polgárára. 
Itt az a fontos, hogy kinek mennyi pénze 
van, a tanítónak pedig tudvalev ő  — nem 
sok jut. — Nem sokba tartják a pedagógust 
Piroson, nemcsak a falu, az elöljáróság sem 
becsüli munkánkat — szól közbe az egyik 
tanár. — A tanító az, akit ől elvárják, hogy 
mindent dolgozzon, legyen az akár fizikai 
munka, vagy referátumírás, de amikor meg 
kellene becsülni, akkor rendre megfeledkez-
nek róla. Igaz, hogy szép új iskolánk van, 
de a húsz év alatt két tanítólakás épült. Aki 
Piroson lakik, s nem Újvidéken, az vizes, 
dülledező  lakásba kényszerül. Egyetlen tanító 
sem rendelkezik egészségi szempontból kifo-
gástalan lakással, hogy fiirdőszobáról ne is 
beszéljünk. De megfeledkeznek a tanítóról a 
választások idején is. Nem csoda, ha Piros 
csak ideiglenes állomása a pedagógusoknak. 
Ugródeszka. Mindannyian a város felé ka-
csingatnak. Tizenkilencen vagyunk a tantes-
tületben, de csak nyolcan lakunk, élünk Pi-
roson. Tíz év alatt például 13-14 matemati-
kus is tanított az iskolában. Azt talán már  

gyerekkel. Nincs is több magyar gyerek a 
faluban, noha a lakosság aránya: fele-fele. A 
felsőkben még mintegy száz magyar diák jár. 
Azelő tt a negyedikben szerb beszédgyakorla-
tokat tartottak a szakosok, így könnyebben 
boldogultak a fels ő  osztályokban a gyerekek. 
Most, hogy ezt a többletmunkát nem fizetik, 
nem is csinálja senki. 
A pirosiak közül néhányan utaznak be Új-

vidékre iskolába. A tanítón ő  fiai is ide jár-
nak. 

— Nem fél attól, hogy egyszer gyerek 
nélkül maradnak? 

— Nem. Kétszer tizenöt gyerek, évfolya-
monként 7-8 mindig lesz. 

— Mivel telik a tanítók egy napja? 
— Délel őtt tanítás, utána foglalkozás a' 

csoportokkal, füzetjavítás, készülés, gy űlések, 
a házi munkát már nem is említem. 

— Milyen csoportok működnek az iskolá-
ban? 

— Van tánc-, műkedvelő-, szavalócsoport 
és énekkar. 
Hirtelen felugrik a székr ől:. 
— Várjon csak, fölhozom a naplónkat. 
Kimegy. Felállok, az ablakhoz megyek.  Az  

új szép iskolaépület mellett egy rozoga ke-
resztház: az egyik tanítólak. Szemben, az 
utca túlsó felén a református templom. Nyit-
va a város felé néz ő  toronyablak. Az egyik 
tanár mondta néhány perccel el őbb, innen 
kémlelik a pirosiak, mi mennyibe kerül az 
újvidéki piacon, hogy azután a faluban drá-
gábban adhassák. 

Visszajön a tanítónő, az iskolán kívüli 
aktivitások füzetét hozza. 

— Tudja, én vagyok a rukovodilac kultur-
nog života na ma đarskom jeziku — mondja. 

Közösen lapozzuk a naplót. 
Egy-egy nyilvános, iskolai szereplés esemé-

nyeit örökítették meg, képekkel, kivágott új-
sághírekkel, gyöngybet űkkel. 

— Voltunk már Zomborban és Becsén is. 
Nagy sikerünk volt, majd hozzáteszi — az 
a néhány oklevél, amit a tanterem falán 1 6-
tott, a munkánk eredménye. 

Látszik rajta, szívvel-lélekkel csinálja, sze-
reti a gyerekeket, a munkáját. Ezt is, amiért 
nem kap fizetést. 

— Részt vesz-e a falu kulturális életében 
vagy t'nykedése csak az iskola keretei között 
folyik? 

— Csak az iskolában. 
— Mivel szórakozik? 
— Tévézek, rádiót hallgatok, ha van 

id őm. 
— l:'jságot járat? 
— Igen. Meg szaklapokat, ezeket az isko-

lán keresztül. 
— Olvas? 
— Ritkán, nincs időm rá. 
— Jár-e színházba Újvidékre.? 
—  Nagyon ritkán. Évente talán egyszer.. 
— Vendégszerepelt-e már Piroson a Sza-

badkai Népszínház? 
— Soha. 
Így élnek a város mellett, a székváros tö-

vében. Ilyen a környezet, amely meghatároz-
za a pedagógusok életét, igényeit, lehet ő -
ségeit, hat kilométerre Vajdaság központjá-
tól. 
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V:geil Lásti1б  elsđ  novelláskötete* a 
pusztán-esztétikai kérdáseken túl egy 
mindennél izgalmasalbb problémát vetett 
fel számomra: milyen viszonyban van, s 
viszonyban van-e egyáltalán , az •utóbbi 
éveink kétségkívül Segрddtikusabb pub-
licistájának — és •a prózaíró Végelnek a 
produkciója? 

Az Egy makró emlékiratai szerzőjének 
volt egy már-már eszményien egységes, 
monolit alkotói időszaka, amelyben, a 
műfajtál fiiggetlenül, egy és ugyanazon 
alkotóember száli mindig és mindenütt: 
a Makrö írásának és folytatasos közlésé-
sének đdősza :ka volt ez, amikoris prózaban 
és kri'úikában , esszében és :publiсisztiká-
ban egyaránt ,a anakroizmus szók elemen-
táris szenvedéllyel , az életérzés és világ-
szeлndélet :tökéletes harmóniájában. Ekkor 
azonban szátválđak :a prózaművész és a 
g:andolkodó útjai; a prózaíró haladt az 
irodalmunkban maga-feltörte ösvényen, 
novelláiban .is a makrái :életérzést variál-
va, a publicista Véged pedig, nem kis meg-
lepetésre , erőteljes marxizmusba csapott 
át s ezzel .a monolit alkotóegyéniség egy-
szerre kettős szerepben jelent meg pub-
dikuma előtt : egyrészt a praxis embere-
ként — gyakoriati-kri tokai tevékeny Lény-
ként, aki nem kívülálló szubjektumként 
viszonyul a puszta •objektummá degradált 
külvilághoz, hanem ,azt szubjektív .akció-
jával emberivé , a magáévá igyekszik ten-
ni másrészt :pedig :a praktikus, tehát 
történelmd létről lemondó és kívülallást 
propagáló prózaíróként. 

Novelláskötete •e szétvált utak alkotói 
dokumentuma. 

A jól megkomponált, azonos m:atívu-
mokkad és szereplőkkel szinte xisregény- 
nyé ötvözött kötet ifjú-emberei tanti-pra-
xisos mentalitású bitalógtai •Lények, akik-
nek életelve nem a cselekv ő-kritikai lé-
tezés, hanem egyféle dacos, tüntető  új-
hedonizmus. Aminek, természetesen, nem 
pius»ztán „jellembeli", hanem •mindenek-
előtt társadalmi magyarázata van: ezek 
a szimpatikus kis csavargók , ízléses éLv- 

hajhászok és nagyokat sólhajtozó , érzе  -
mes kíviilállák, a „komoly" (és komoly) 
életnek e szenvedélyes gyűlöllői a társada-
lom kivetettjei , a poszt -forradalmi nem-
zedék társadalmi perifériára szorított, s 
ezzel vérig sértett, egzisztenciálisan meg-
bántott és megalazott tagjai. Számukra a 
hedonizmus nem nyánчΡpodgári cél, hanem 
egyféle :eszköz, .ti, az önvédelem számukra 
egyedill reálisnak tűnő  eszköze , az utolsó 
„sziget", ahova létveszélyük el őd meghú-
zódhatnak. Az „országút", mint :a bar-
mikori іtіvlььlиlѕ  jelkIpe, a ,pillanat", 
mint az egyetlen értékes élettartalom, a 
„részletek ", mint a nagy :és fájó kérdések 
megkerülésének eszközei , a „szórakozás", 
mint az .élés szinonímája ezért kap éle-
tükben központi szerepet. 

Ez az élvezet-sziget azonban számukra 
nemcsak :a kіvülállóként szemlélt, robjek-
tummá lefokozott „világ" el őli menek-
vésnek :az eszköze , hanem önmaguk, létük 
félretevésánеk  is:  nemcsak a „varfáság" 
előd menekülnek ide, hanem inkagnitába 
szoritottt egzisztenciális kérdéseik el ől is. 
„De nem keld gondolkodni . .(....) Hisz a 
gondolat legyűri .a távolságot . Ha pedig 
az ember messze van, akkor még minden 
szép lehet" — fogalmazza meg az Azt 
mondtam Mariannának ... én-szereplője a 
hedonista szökés -programot , a tragikus 
egérút-koalcepсiát, mely :az önámítást, ön-
csalást helyezi a kritikusan -szembenézés 
helyére. „Messze lenni" a világtál, s akkor 
a világ szépnek is :tűnhet, „messze lenni" 
hetem háborgó, :követelőző  kérdéseitől, ma-
gátál a gondolattól , s •akkor minden jó, 
minden szép ... A nagyvilág búval tele, 
de nem abba halunk bele"? — Nem, Vé-
gel új-heddoniеtáináa nem :csupán err ől van 
szó. Életelvüket .az  különbözteti meg a 
nyárspolgári „boldog", „gondtalan" élet 
programjától, hogy taz idill eszményitése 
mögöitt drámaiság feszül: egy .tragikus 
átlaroosbál szereplői ők, kikben •a 
„játékos álarc mögött intenzív , de eltit-
kolt drámák •zajlanak . Ezt a tragikus ál-
arcot libbenti fel a kötet legvalószer űbb 
figurája, Kole, amikor azzal védi ki ké- 

nyelmesnek, henyének ítélt életüket, hogy 
„az élet akkor nehéz csak igazán, amikor 
az ember szükségét érzi, hogy megjátssza, 
hogy nem az." 

A társadalmi perifériára szorított nemze-
dék :afféle önvédelmi hedonizmusáról van 
tehát szó , egy passzív rezisztenciárói, 
melynek :természetszerű  következménye a 
szenvedélyes anti-funkcionalizmus. E ki-
szorított , s •a kiszoritottságra dacos önvé-
delmi hedonizmussal rea,g "aló nemzedék 
hevesen tiltakozik minden célszer űség el-
len, :koruk embertelen funoionalizmusá-
val szemben az élés, a levés, a meglevés 
„eéiját" hirdetik tüntet őleg, az ,unos-un-
talan ráncoilt homlokú „komolysággaii" —
és minden komolysággal — szembeszege-
zik a maguk romantikus nosztalgiáját 
mindaz után , ami „egy kicsit is -hülyén 
bolondos , vagy pedig csöndesen pihente-
tő ." Programjuknak .azonban az a követ-
kezménye, hogy a funkoionalizált, eszköz-
emberi lét elvetésével egyidej űleg maguk 
is egy •di!b-dáb tevés-vevéssel (apró csíny-
tevésekkel , utazgatásokkal s mindenek 
előtt: önfeleltet ő  „szórakozással ") kitöl-
tött ál-emberi életformában teng ődnek, 
anti-funkcionalizmusuk — ellenkező  elő-
jellel — .szintén egyféle értelmetlen ak-
ciósdiban köt :ki, nem jut  el  a pusztán-
bi:ológiait megihaladó tényleges , valós cse-
lekvésig , a praxisig. 

Tarsadalmi kivetettségük, perifériára 
szorítottságuk e Tétformát részben indo-
kolja, de csak részben, s nini abszolút 
mértékben, nem egy fatalisztikus deter-
rninaltság erejével , .ahogy ők vélik. „Mert 
nem voltak háborúban, nem :néztek far-
kasszemet az ellenséggel , nem kiábálltak 
fel az egekig , nem voltak sem hősök, sem 
gyávák, és így Igazán nem lophatták .be 
magukat a történelembe" — szól a tehe-
tetlenségre -„ ítéltség” abszolút determitniz-
musa Az ártatlanság árából, mintha a 
történelmi létezés csak történe lmi drapé-
rtiákkal és színfalakkal — lobogókkal, 
transzparensekkel , lövöldözéssel , karmin-
piros vérrel és egyéb spektakuláris for-
radalmi kellékkel — volna lehetséges, a 
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„közőnséges", „hétköznapi" élet viszonyai 
között pedig egyáltalán nem. „Mit tegyünk 
mi, akik neon kaptunk feladatot?” — kér-
di Az ártatlanság ... szereplője, s kérdé-
séből e poszt-forradalmi hedonista nem-
zedék közös tévhite szál: a tényheges, tör-
ténelmi feladatokat „a Történelem"ugy 
adja a nemzedékeknek , kiosztja, mint ke-
verő  a ,kártyát, s nem pedig maguknak a 
nemzedékeknek kell saját feladatukat fel-
fedezni és kiverekedni. A társadalmi ki-
vetettség, pa~azivitasгa-"Itéltség" csak-
ugyan Itéletként, egy mar-már misztikus 
ёѕ  irracionlis elrendeltségként jelenik 
meg e keveset gondolkodó, a gondolattól 
ösztőnёsen menekvő  :ifjú hedonisták tu-
datálban, s Igy a hipokrita „erkölcsös-
séggel" szembeszegülő, tehát viszonylago-
san pozitív asnoralizmusuk karnti keretek 
között marad, kontemplatív-merengő  mo-
ralizálás't ,képvisel, s nem cselekv ő  erköl-
csiséget: itt van e képmutatóan „morá-
lis", csapnivaló világ — s amott, a ködbe-
vesző  ,távolban a Tiszta és Szép, melynek 
elj:övеtelét csendes ;szenvedésed, ügyesen 
eltakart benső  vérzéssel ki kell várni .. . 

De mint ahogy az &nvédelmi idill-álaгc 
mögül .fel-fel sejlik az .anti-idillikus lét 
drámája, úgy az értelmetlen és emberte-
len funkcionalzmus ellenmeakciájaként, 
valamint a töгténelemben-levés romaslti-
kus Fertelmezésének követk еzméslyeként 
kialakult nem-tett-ideolágla mögiil is ki-
kiiszól a sóvárg,ás a cselekvő , menylegesen 
tevékeny létezés után: a Ne legyen gondod 
a világra... бn-szereplóje nem tartja pél-
dául lehetetlennek, hagy majdan, niezte-
lentil  minit a kés, „a ,tiszta kék leveg őbe" 
lendül, az Azt mondtam Mariannának ... 
hó-se meg úgy véli, „,talán mégis érdemes 
lenne szihikдzódva, tíz körömmel .a bűnö-
sökre rohanni (...) 'zabából szobába, iro-
dáiból irodába rohanni, és keresni a b ű-
nбsöket", a Szitkozódunk .. , főszereplő je 
pedig, aki az expozícióban meg jól érzi 
magát a hedonista szerepben, ti. nem ta-
lál szebb dolgot a világon, mint gondta-
lanul végigsétálni a mózsa1ugas alatt s „ 61-  

veami a nap utolsó sugaraI, a vi]lanáso-
kat, nyugalomra int ő  sziporkázást" — a 
befejezésben már hátat fordít a „1ug.as-
nak", a jelenkor „nagy vallásos fxeskójá-
nak" s elrohan az egyetemista ,tünt еЉések 
színhelyére. Elrohan, de „megkésik", a de-
monstrációnak vége, ő  ismét kíviii reked az 
eseményeken, a nosztalgia nosztalgia marad 
nem válik tetté. S ez a kvrére, nemzedé-
kére általában is jellemz ő : a legtöbb, 
amire képesek, az az, hogy amolyan 
sóvárgó lázadókká, érzelmes és disz- 
tingvált 	esztétikai zendűlőkké val- 
nak; 	a Szökevény járt köztünk... 
Agátájának méltóságteljesen szép feje 
„mintha fátyol mögé hújtatott láza 
dás,t jelzett volna, ám .a fátyol csak azért 
hullott rá, (hogy a l бzadбs tiszta és szűzi 
maradjon", a Szitkozódunk ... Mirjanája 
pedig egy szép napon felrakja ugyan szo-
bája falára „a Beatlesek, Rolling Stones 
és holmi hippik, manekenek képei mellé" 
Marx és Lenin nagy fénykйpe~t is, de ,tün-
tetni ő  sem megy, úgy éra, hagy nem 
mehet, ment ő  sem tiszta, őt is „inegvá-
sarolta" már a ,dolog-világ .. . 

E cselekvésre képtelen poszt-forradalmi 
nemzedék szubjektív gyengeségének egy 
új, objektív vonatkozását villant ja fel a 
Ne legyen gondod a világra ... egyik drá-
maisággal ,teli szituációja. Az „érdemei-
+vel" kérkedő  ex-forradalmár cinizmusát 
hallva, hogy a fiaitaloknak várni kell, míg 
eljön .az idejük, addig pedig ők, .az érde-
mek (birtokosai .jól érzik magukat — e 
cinizmust hallva a novella ifjú én -szerep-
lőjét elönti a végső  keserűség, de tilta-
kozni, ,az „egekig kiaibáilni" nem (bír, mert 
nem ,tudja, hagy ezt ki ellen és kinek az 
érdekében, kinek a megbízásából kellene 
tennie. Forradalom a forradalomban, lá-
zadás a gyózte ѕ  forradalom országában? 
De milyen front ellen, s kivel, milyen tö-
megekkel? — Végsőkig leegyszerűsitve ezt 
az elméleti paradoxont sugallja, gyakor-

latilag pedig ;az 1968-as júniusi egyete-
mista zendülést anticipálja e dramaian  

sűrített novella-helyzet, új fényt vetve 
Végel hedonista kívülállloinak és esztéti-
kai zendülőinek magatartására: Lehet-
nek-e ezek a fiatalak másféle lázadák, po-
litikai értelemben is forradalmárok, hisz 
nem találják .az ellenfél seregeit, sem tu-
lajdon táborukat, amelynek kellene egy 
ilyen forradalmiság ... E nemzedék-prob-
léma ,azonban ismét csak a görögtüzes 
forradalmiság, a drapériástörténelmiség 
nosztalgiájával táplálkozik, s teoretikus 
megoydást sem nyerhet mindaddig, amíg 
a kirekesztett nemzedék ,mintegy önkén-
tesen kirekesztett, „félretett" tudata fel 
nem Ismeri a történelemiben-levés egyet-
len reális, bár ,hétköznapi", „szürke", „ro-
mantikátЛan" módját a győztes forradalom 
utáni :időkben: •a tevékeny, gyakorlati-
kritikai egzisztálás lehet őségét, mely révén 
a „világ" megszűnik az egyén (és a nem-
zedék) számara ,puszta objektumnak lenni, 
s az övé is lesz, szubjektivizáládlk, embe-
riesedik. 

Végel László az elbeszéléseiben megje-
lenitetteletérzéssel — minit láttuk — pil-
lanatnyilag még mögötte van ,pubhicisz-
tikája gondolatiságának: a makrái élet-
érzés méig nem tudott a praxison nyugvó 
életszemlélet szintjére emelkedni, a kett ő  
még ,külön  611, alig érintkezik, sőt némi-
leg cáfolja, hitelteleníti is egymást, ti. a 
széppróza életérzése bizonyos mértékben 
megkérdőjelezi a publicisztika gondolati-
ságának vérbeliségét, és fordítva. Ezért 
Végel alkotói útjának számomra hegrele-
v.ánsabb nyílit kérdése ez, hogy létrejön, 
létre jöhet-e valamilyen — mindegy, hogy 
milyen előjelű, makrói vagy praxisos —
új szintézis, visszaállhat-e érzés és :gon-
dolat, emberi •krédó •és politika-i ,program 
egysége. А lkotása ugyanis ezzel csak gaz-
dagodna, a monolitság, egy fából fara-
gottság .mindig csodálatos, soha ii nem 
évülő  varázsával. 

* Szitkozódunk, de szemünkb đl könnyek 
hullanak, symposion Könyvek 19. Forum, 
Újvidék, 1969. 
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Mindegyik regény számos 
kérdés , lehetőség, s mégis a re-
cenziók legtöbbje csak egyet-
len szempontból vizsgálja a re-
gényeket. De mindegyik recen-
zióban benne van ez a törek-
vám: megmutatni , vagy legalább 
csak sejtetni prózánk újfajta 
Jegyei' hogy a formai szem-
pontból korszerű  regények 
problematikája lényegében min- 

• 
Domonkos István: 
A kitömött madár, 
Forum, újvidék, 1969. 

Vált prázairadalmunkban nёh ау  
évvel ezélőtt egy rövid korszak, 
amelyet akár gеUkonsmaknak is 
nevezhetnénk, s amelyet ,egy-két 
mű, •regény és novella jelez. Ezek-
ben a művekben is sziget kettős jel-
kép hordozója: egyrészt a meneKii-
lés lehetőségét jelentette, másrészt 
vnszoпt a tengerpart — Imert ten-
geni szigetről van szó — l бéрdletef 
a bdzonyosság, a tartósság, a folt'a-
matosság, az emlék, a hagyonz ny 
szlmbólumaihént kieгülie!k .be az iro-
dalomba, ellenpontozva a sikksági 
muLandáságot, a vályogfalú házak 
pusztuиáyával az emlékek kéгészé-
letúségét, •a hagyomány atl5g né 
hány emberö0!tőnyi korát, dimén-
zió j át. 

Nem véletlen, hogy éppen Do-
monkos regénye idézte .emlékeze-
türükbe irodalmwriknak ezt a kar-
szaltát. Noha A kitömött madár, 
amely szirtén a tengerparton, nillg-
hozzá nagyobbnászt szigeten is ját-
szódik, nem ttantozit ebbe a sorba. 
Épp olyan téres lenne szigetregény-
nek imanősíteni, ahogy hiba Lenne 
bűntiyi, csavangó vagy akár esem- 
pászregénynek  is  snondani Domon-
kos István mdvét. 

Minden ályenfajta minősítés he-
lyett egyszer űen csak vad+facági тe-
gériynek neveznóm A kttdmett ma-
&seat. S ezen a mggјеellé'sen lénye-
gesen többet értek, mint csupán egy 
földrajzi гégáó, egy meghatáгozott 
Vidék, vagy  a vádék embereinek 
regényét. A kvtömött madár a vad-
dasági nyomorúság legteljesebb iro-
dеіігná megиa1беuLása. Benne van 
minden tkisszarf ség űaik, esetlensé-
günk, bernie vannak összes gátló-
saink és minden vágyunit. Domon-
kos egy cigányzenész vallomálssze-
nO történetét mondja el, de a f ő-
hős — Skatulya Mihállty — mindem 
egyes epizódjában Ott ,érezzük a 
szabadon élés vágyát, a teljes füg-
gеtlenség ábrándjának kergetését, s 
minden egyes altkailOsTurnal .bebizo-
nyosodiik .ennék iehetetleiisllge, ab-
szurduma. S ez már nem esalk Ska-
tulya Mihály tragédiáda, hanem egy 
eg'é'sz mentalitás, hagyo гΡnány-szö-
vődmény, niagatantálsformaa egyenes 
követkenrnénye: a vajdaeágd sors 
megrázó és komikus, észbontó va-
lósága. 

Anélkül int vajdasági cigányt 
Domonkos, hogy az különösebb, 
előre eltervezett szándékra lett vol-
na. Doniceikos miűvének — tudat- 

- eslekményes, 
izgalmas zománca alatt a helyhez-
kötöttség. a kiszottgáIltatobtság át-
fotrrósítot; tragikus kötészete izzik. 
Ami pedig külön hitelt nyíjt 'e 11-
rtai ргбzavallamásnvaк, hogy a leg-
neáLisabb, leglköznapilblb, olykar —
más esetben — még drasztikwsnak 
is tartott valóságelemek az építö-
tllglád. Mindig megtalálja a logi-
kus és természetes kapcsolatot az 
itt-el, a velünk-k гl. Regénye a 
couleur locae Legte'ljesebb crafo-
Lata, és ugyanakkor a vidék, a kró-
nikus nyomorúság legnagyszerűbb 
nyomata.  

dig V'ajdaság talajában gyöke-
rezik, anélkül, hogy erre kínö-
nös hangsúlyt fektetnénk, ezt 
különösképpen fontosnak tart-
juk kiemelni. Űjfajta, mai 
szenzibilitás, újfajta elkötele-
zettség jellemzi ezeket a regé-
nyeket. Ezt jeleznék a recen-
ziók, így széttöredezve igy, s egy 
átfogó tanulmány lehet őségét. 

Tolnai Ottó : Rovarház, 
Forum, újvidék, 1969. 

Feltehetőleg nemcsak a pályázat, 
hantim újabb irodainunk legк tiњ-
nösebb, legszokattanabb könyve 
Talnan Ottó Rovarház című  regénye. 
Szokatlansága nemi a központozás 
hfá!nyában rejlik, hanem szeriteze-
tében, vizwбlis megformálásában és 
trükkjeliben. 

A  modern  prózában mind na-
gyobb szerepet kapnak a  film  гΡneg-
óldásai. Llty módara a kritikák, re-
cenuitk, tanwlmányok tmnruino0tigiá-
ja is :bđиΡfil a film szakkifejezésef-
vel. Mind többször kell az iroda-
lom kapcsán бs vágásról, moaitázs-
гбd, átúsztatásról beszélnt, vagy ép-
pe's a cinéma-v&iité цnagaldбѕаHsa 
emđéК  atetrеі . 

Tolnai regénye .a szabad képzet-
társLtásdk fűzére. Asszociációi —
vágásai — egy Laza, de nem konst-
rukció nélküli szankezeten bellii 
csspongva !kapesoldeak egymásba, 
néhány szavas vagy néhány soros 
láncszemekként, s Igy közvetitemte К , 
teremtenek egy sajátos Lel'kiáИ'apo-
tot, kOzllrzetet, légkört. OlhiashIilll-
lektani szeenpor јtbál különösen „ne-
héz° olvasmány Tolnai .regénye hi-
szen a záporozó asszooi.ád бs osep-
pek, zuhatagok között llllanddan az 
értelemnek tkel eligazodnia, holott 
a Rovarházban sokszor éppen az 
értelem :laémyszeriil a csapongó és-
zele,.n mögé. Szerenoséle, segitsséget 
jetlent, hogy Tolnai minden gyors 
kádere, jelenetsom képszerű, ‚sizu-
áltis étményt is igyekszik nydjtani. 
Tolnai törákvése forimati szempont-
ból máаndeteékelđtt a spomstanitás 
érzésének fölkéltése. Külön alapos 
elemzés tárgyát kápemhheóné ugyan-
akkor az öaztönösság látszatának és 
a tudatos szetrkesztésnek, .a csapon-
gás és a konstrukeió églamést tá-
mOgstó, gyengítő  dsszefontdllsllnak 
a kérdése, valamInt a vízió, az álomi 
és ennék alapját képező  részLetez?tt 
reálitás kapcsolata, keveredési ará-
nya és lehetőségei., ami szđлЉén evI-
dens az Ilyen formaruhát viselđ  
póza setében. 

A Rovarháznak van egy sajátos 
atmoszftdllja, melyet, a mai ember 
zakatoló közérzete, idegessége for-
mái ;atmoszférává. Ha már két rész-
re vsmstottatrn a Rovarházat, szállni 
kell a két rész egymáshoz való vi-
s?onyánOl is. Az első  kilencven ol-
dal lüktetőbb, zskaбolбbb gyorsabb 
nengésü az asszooiáciбs szemet' au-
hatsga, fürgétbb és fárasztóbb a 
könyv pulzлsa, a mábodlik rész, ez-
zel szemben. nagyobb egységek 
mvbetkcgnpanáifsa. több béren a le-
író a szdkvtnyesabb érásai ebem. 
tjnktrt adódik  a  kérdés. ha a for-
ma ,egy bizonyos atmoszférát hor-
doz, hivatott kiveátemi, akkor mi-
ént szükséges a másodlik rész ee-
kai tkisztlesftése? Ha pedig az els đ  
kilencven oldal pergése csak uji-
gYakomlat a könyv másaduk részé-
hez, akkor г  yуt ltván más írói szán-
dékok rejtđznek e számunkгa szo-
katlan próza hullámai alatt, mint-
egy modern @letérzks, bizonytalan-
ság-bizonyosság állapot szépnrózad 
лeegjelenfб  se. Mindez azonban máT 
más összetettebb kérdés, amelyre 
egy első  cmrban fórrnat szemnontok-
ra ügyeli recenzió nemi áls válaszol-
hat,  

szenvtelenség és 
légkör 

V 

Gion Nándor: Testvérem, 
a rab, 
Forum, újvidék, 1969. 

A karszerfí, modern életérzés, ma-
gassntaszorma, erzesvibag egyik leg-
zdbb Jelsenzole — б lnilak —  a Ku-
zóny, a scwisoe egyhangúság,  az 
iaegesító, Iseagtepd monotonra, az 
aШtandóaw, veg nélkül ismétlődő  
formák, a szenvtelenseg. 

Gtion Náxsder Testverem, Joáb cí-
mű  ragéгΡnyében épp ez a azeavte-
lenstg kép eLó esztétikummá, .a do-
msnans, válik íaol eszкozzé„ alLis-
ioglabássá. Az eszköztelenség a mü-
veszetben kdnnyen tűnhet szegeny-
eignek, de tudatos aakaamazasa 
rendszerint rácáfol erre. ezt iga-
zolja Gion regénye is, amily stttui-
saban ugyan maim trrlságosan vaшto-
zatos, de amely éppen az ismétSxid 
nyelvi sebionolttleai, a stiiaris szezav-
tmiensllggeL közvetit egy asaplaoan 
szenvedeiyes, lteLleictwatis írói, em-
beri magatartást. 

A Tasuгvérem, Joábban .a küls ő-
sé ehк  szeswtehbenrlsge csak feiszí•i, 
Látszat, alatta egy kisváros felfor-
rósltott légkdne munkád. A regény 
kuWÜ г  ennyi, hogy КonLLtтžt tár-
sadaLmd-pallirtпlkaL szttuáoáÁ kapcsán 
jelsa k meg ez a sajátos vidéki at-
moszféra. 

A kánváros életformája, az ese-
mknyteLenség atmoszférája az  6116-
víz mozdulatlanságélt idézi. De csalt 
látszatra, ment .a mazdul гtlanság 
alatt hihetetllmn eneЛgшával dolgozik, 
ügyкödјЁk valami, arai vidéki meri-
tatittenak, gondolaívit lgnak, pno-
vlinciális Diaszerűségnek nevezhető . 
s aünitđl, tudjvјК, a ml Vajdaságunit 
sem mentes. Ez határozza meg az 
emberek tetteit, kapcsoltabai , er-
tékгendjét, sőt sok esetben sorsát 
us. 

Gáun regényében a k űlltđ  írói 
megvabósuLási formák hordozói en-
nek a sajátos légkönnek, miLáбnek, 
ezt рé  бгбК  a hlIsök megszokásig 
ismételt cselekedetei Is, amelyek 
rajzolatai a prlvdncáaldzmus kár-
képét adják. A pravincáalizmús 
egyik ismérve, hogy .az emberek a 
magukba fojtott energiát az tntni-
kák ,szebepeln engedik ki. Ez a 
rnindenllá mendеПOtпről mindent tu-
dó bűvös kör a forrása a vidék, a 
kisváros, a falu sajátos бégköréneк . 

Többek között ezt taa'tanign en-
nék ,a krónIkas prózának, ahogy 
Gáon regényét jellemezném, egyik 
legegyénibb, lényeges jegyének. 
Természetesen a Testvérin, Joáb, 
ahogy .ezt Bo гΡ i eltapos ebernző  tanul- 
mánya is bizonyítja, egyélb nézđ-
pantakból is •megdlzelithethI, eLe-
Пnezhetб , hálás kritikusa nyersanyag. 
Ha pedig azt is mnegesnlitjiik, hogy 
a stiláris és nyelvi egyluangftsig 
mellett is igenégen olvasmtnyos 
fiian regénye, az már fölöttébb je-
leintlIs adalék lehet agy  izzig-vénig 
mai „mesemosdó" arcélének felvő-
z s ittгához.  

belső  nyomás 
és politikum 

• 

Bányai János : Súrlódás, 
Forum, újvidék, 1969. 

A Sárládás, ahogy még megjele-
ntse előtt PodoISrIld tata, állapotra 
gény. Igaz. De hozziternullrn: ezt az 
állapotot, Rétd Eszter gondolat- és 
trzllsviiulJtget, teljes embert szenai-
bilttását szűrő-állapotinak monda-
nám. Mert Eszter agya és szíve, 
idegei rés zsigerei szűrőként szolgál-
nak az. Irttol az olrnasó felt egy 
polénэ  hIra, á ј lápfogдеибsгa késztető  
lli-)tallhudstgi, .tehát gondolatilag te-
vek•eny, tépelđdésekbđl összeállt 
szemlé1ettmód áte гΡegedésére. A súr-
Lódás valóban egy állapot, egy köz-
érzet gegénye, de úgY, hagy az ol-
vasóban is közérzetet teremt, sajá-
tos álapatet hív életre. 

Te m llszetesen Esztert nem tekint-
hetjük teLjesen pae,ív regényli đs-
nek. Gondolarti, érzelmi bizonyta-
liattsága, határozatlansága regény -
beli szetuáoió tükna de olyképpen, 
hogy a benne munkáló belsb nyo-
~[nas, femziiФtaég egyé гΡrttségét, világát 
is meghatárдzza •agy sajátos tá гΡtsa-
dallmi pillanatban és környezetben. 
A súnitdás korszerfí, elkötelezett 
mű. PoбitiКuпmau teiutett, id őszerű  
tirsadiailinui рl Јlémgkattaglal. Konk-
réta:Z: társada0fmunk 1968 tavaszán 
kipattant illenttteine, konfliktusai-
na keres — Irodalmi formában —
magyarrázatot. Ugyanakttог  túl is 
nő, tíul is mutat a pillanat idósae it-
ségén, a megprábát általánosabb, 
örökérvényflbb lesni. Ugy is mond-
hatnánk, ha valakit érdđkali nek ez 
efféle kateiglIrisk: рс  itív regény. 
Hangsúlyozni azeretném, nem a fo-
galom b--a"-"` értelnében ilyen. 
Hanem elLSŐSOnban azért, ment gon-
dalkodó embert gondolkodásra kész-
tett munkája s céida, hogy felráz-
zon. Közben vádirat is, kántani 1?on-
tosságú vádirat. Kétszenesen is az. 
Kifsjezetten, nagyobb indulattal. kí-
méletlenabbül, azok elleni, akik a 
saját kis biztonságot nyújtó funk-
ciójuk melpđi képtelenek megéateni, 
felnutrini, mit is alant és ;akar az 
ifjúság. Mit elsarhat? Vadában, hi-
szs van szabadsága, tehát mindene 
van. Az égési sebeket aizotnhama nem 
lehet a balkonoКхóб, az inodákból, 
a nafiirátumdk mögül és a re in-
tumotkban szerkesztett, mindQSnt 
meglmagyarázó szép szavak ámnyé-
IrбntI látni és megértesd. Ugyan-
akkor azoauiban arra is figyelsnez -
tat  Bányai regénye, 'hogy az ifjú-
ság sem tudja, látja egészen pon-
tosan, a végsőkig határozottan, Imit 
akar. Csak érzi, :hogy mást, a meg-
lévő, közösen vallott keretek és cé-
lolt között mást. Másképpen. Ezért 
találó megiIdals, hogy Eszter elsđ-
sorban érző , érzelmeivel, indviatá- 
vad és közönyével, lobogálsávei és 
kiégеtiSégével gondodkodó hős. Szű-
rő  as irt és az olvatsó között. Ezt 
ttikrözi a regény kevésüб  szigotrú 
szerkezeti ieltpiltllse is, amely szö-
vetébe egy-egy kits esszé — Bányai 
esszéíró hajlanukiak szükségszerű  
kivetítése a szinekről, 'a dkvat-
rál, politikai és tбnsadalmi kerdé-
sekrli, szereimről is helyet kaphat. 

Bizonyos fokig tételies mű  a Sár-
lódás, nem a kifejezéts közhelyszer ű  
értelmében. Ez ugyanakkor azzal 
jiár, 'ah'ogy jegyzetében Utasi Csaba 
már jelezte, bogy a prózaírói eré-
nyek kissé háittérbe kerrillnek, má-
sodllagosakká válnak. Ez azonban 
egyáitaln nem zavaró. A Súrlódás-
ban a konfliktusok, a savak, a gon-
dodat és a cselekvés közti „súrló-
dás„-bál fejltdt hő  azenraedtlye  16k-
tat,  Eszter Lázálomszerű  beLsđ  nyo-
mácsa forrósutja ált ,ezt a .lüktetést, 
ami a réseken át kifélé is perzsel. 
Ezért nem zavar a¢ egyes részek 
kaSOtai irstrumentá[iiája, a látszólag 
konkrétum nélküli ,b8zonytalaлsatg-
bóll fakadó modern életérzés sem. 
Ment oldalakkaIl később átforrósitje 
a regény szuggesztív atmoszférája. 
A gondolkodó érnber, a problémák-
kal szembenézi értеLmáségL, szép-
író művének minden. mondatából ér-
ződő  angazsáltsága, lázas kutatása, 
belső  és külsб  sflidLlIdtsia ez a re-
gény. 



FOLTOSAN, MINT A LEPKE-
sZARNY ... igy pnenül el bennünk 
a kiáltozó •madár. Beлa6 mozgásairól 
rikoltozva azonosulunk. 
NORVO LATNOD KELL EZT A 

TESTET. 
A másik testbe való beilleszkedés 

(azonosulás) pillanatéiban a beillesz-
kedés tuclatasodása miatt, vagy a 
mindenkort magány-mozgás (utazás) 
kényszerének eredményeként, néha 
minden kiáltozáis hinbavaibi lesz. 
AZ UTCAN AZ ELsÖ RENDOR-

NEK GRATULÁLJ. 
De a pillanatban újra csak ki-

Mtozni fogunk, háitunkra fektetett 
elioti teknlsök; .a menekülés, neki-
szegülés, beiltleszkedés vágyásáll —
a szó lelnetđség. Forrna. 

Danyi Magdolna 

cselekmény 
nélkül 

• 

вrasnуÓ István: 
Kinn a szélben, 
Symposion könyvek 15, 
újvidék, 1968. 

F,gy autószeгencsétianség háitte гe-
ként bontja ici regényének törtеne-
int, adja iaz epikai szituációt, mu-
tatja be a darab h őseit, akik — s 
ez nemcsak puszta formaság — két 
konosztáiyba oszthatók. Fiatalokra 
Is  idősebbekre. A fiatalok húszkö-
rülielk,  as  idősebhek két és fél, há-
roen évtizeddel korosabbak. Ter-
mészetesen  ellharcrnaxkodott  lenne eb-
ből Szokvásyos generációs dssaetü-
zésre (következtetni. Major csupán 
kétféle, egymás mellett  116, egy-
mással kapcsolatban lev đ  világot 
mutat be, vonultat fed. A két nem-
zedék összetűzései egyrnlsinelletti-
siglicb&1 már eleve adottait, lLke-
гüLhetetlenek, de korántsem kell 
ezt gondolni, hogy a nernzedéki 
konfLiktusdk miatt íródoitt ez .a re-
gény. 

A fiatalok szabadok, ellenzik  a 
konvenciókat, a sabionokat, đsvл̀п- 
téVk. Az öWdđsiebbek rigi traumákat 
visznek  magukban, tudnak hallgat-
as,  szenvedni,  bazudn. F:rre tanđ- 
tлtta snag ‚kit as idđ , a háború, 
a munka, a  taktika. Két vi9áp;, ké.t- 
féd` hnagattartás. 

A két lcorosztiiy Ikötzül Major  az 
idősebbek ábrázaLásában eg.yönte- 
tübben hitteles. Figunái — Benedelc, 
Csabai, Körmendh, Zádor, Bagi, Gizi 
anyja — ilnek, reilisak. Model7jei- 
ket nxdndennap felismerhetjük  as 
uteán a munkahelyen, a gyülése- 
doen. A flataldk kdzji2 csak a Lány, 
Gizi a teljes  iii'tillsQ hđs. Rudi  is  
Miekd jIval haiIivIsiyabbak, tézis- 
sгerüek. FđiLeg eaént tűnik a re-
gény beиezetése  Is  kés'óbb  egy-
egy  rövldd részlete пnesterl зétfttnek, 
konstrniflltnajk. Az .epiacum hullám-
zása azonbaa feloldjia,  elmossa ezt 
a hLányérzetet kilItI insist, benyo-
mást. Izgalsnas olvasminnyl kire-
kill Major relgényét, :amelynek 1eg- 
fđbb érdeme nem a jellemzés mély- 
eágébeo, nem is adott pillanat tán- 
sa3,ailmd-podttlkad ekiaeljesLtбэébes, 
vagy -az  fall  elkltelezettsIgben  rej-
lik, lianelm elslsoieban a cselek-
mény bonyolltteiIyaai, az alnлasтnár 
nyossáegban. A иаlбвгет [íffien indítás 
ilillenire Irdelkes  mu Major regénye, 
s  esti a¢ avatott meseszövésen kt- 
vül a hány, Gizi  is  a vlrslgálóbfró, 
вепедек  Erdre tönteneM1te, világa, 
sorsa ,teszi. Még azt is hapLandóak 
vagyunk  dlfelejtinl, hogy ebben a 
regényben, mint egy kLass¢ikus 
francia bohózat]тап  végül minden- 
kiről kiderül, hogy valamiképpen 
a töbы  szer,epl đvel is rights  kap- 
esal'•atban  in.  esahc eat a mese bo- 
пyoflításánalk kedvéért eddig ügye- 
sen titkolta, elhallga'tta az frI. 

Geroid László 

utazás 

• 
Domonkos 'István: Kitđmött 
madár, Forum, újvidék, 
1969. 

UTAZAs. Aszó itt is, mint min-
dig, :Lehetőség. Az azonnanDison túl 
ne kenessük az értelmét. Az értel-
mezésben valahol mindig eicsúsEik 
a lényeg. Kimondani kell, igen, 
minden l zon~yal  in  kell néhány-
szor mondani, míg edej e és vége 
nem tMiko đilc, egyniieha nem tor-
zul s fegyelmeaett гendbбl a han-
gok az жnaеionaiitásba nem szorul-
nak. ÉNTALALTAMELTÉVEDSZÉN-
TALALTAMELTETÉVEDSZÉNTA-
LALTAM ELNEMÉNTALALTAME-
LENLOTTEMУТ  b46NEKIGENDEÉN-
TALALTAMELNEMNEMMÉGMO-
ZOGMÉGMOZOG. 

A mozgiđs hangzavar. Nekiszegti-
Lés a szónak. Menekülés. Domonkos. 
a hátárra-fordított (fordult) elioti 
teknős, égre parazsló meztelen has-
salt, maga as úit. Néha vonat. A 
domonkosa mozgás gömbmorgás. 
Kiilsđ  jegyedben a föld morgásával 
hasonlítható össze. Mozgásának lé-
nyege azonban enenszegülés, ehhez 
viszonytava az đ  pályája metszi a 
gömb testét —önmagát. Minden kEe 
resztülszűтödik nalj•ta, minden ‚ljra 
felfedeződik: etala létezik: okká és 
következmknnуé vёлІіk, semmi sem 
jelenik meg .alanyi állapotban, sem-
mi sem önsnagáés+t jelenik meg. 

Az utazđs — megvalósulása pilla-
natában — ís јra caák utas ssá bom-
iik. Az wtaaás cselekvés is. A hit 
alapeleme az utazásnak. A hit a 
mozgás tere. Ha a tekn ős-figцгi-
nál maradunk, a hit az ég. A hit 
állandó alkalom és ok a hitetlen-
séеre. A darabakna tépett. köz-
szi_ulcsélgleti oiuiké bomlott hit na-
ponta pčostituáládik mozdulatlan-
sáa2á. Elvaselhete>dden a' PILLANAT, 
MIKOR HIRTELEN MINDEN LE-
ALL És SEMMI sEM T6RTÉNТK 
TOVÁBB. MINT AMIKOR AZ EM-
BER LÉLEGZETE ELAKAD. 

A megmaradást veazélveztet đ , 
prost іtúrió sorsára futott hit elle-
nében választja a Y_örl б  az állandó 
hitet reveláló utaz đst — hnomgást. 

A szerelem neon állomás ebben a 
mozgásban. A szenelem NORVO 
NÉZD EZT A TESTBТ  kcáltavás moz-
gás közben. Ahogyan a halál hiten-
íuton kivü7esđ, magiban az ember-
ben •ejtőzđ  megmerevedés, a_бres, 
tlgy a szerelem Is szubztranciát san 
b'иsünk tétező : elérni lehetetlen: 
egyetlen llehetósége  as  azonosulás. 
Meg kell halni, tehát meg kefir 
se:nrnitешвi ahhoz, hoev a halát 
me5dsmerjilk. Megisanenésünk nesz-
tulátuma, legteljesebb •tudattamtal-
munk — a' Imegdsmerés groteszk 
fintora — a semmi. 

AZ KÉTSÉGTELEN, HOGY AZ 
ARCODON MATAT6 NбI KÉZ VA-
LAMINEK A KEZDETE. 

A gömb minden sugara egv-eev 
utat mait magában. i(ezdetit. NÉZD 
MONDJUK A KEZÉT. 

A pozlitfv tartalom és lehetđné a 
5' еѕilІуоаъb Mérv kifei ,ezésévé v4-
Rk. A kIz táгieуá, szémségеé 3sü-
lбћ til. Látom, tehát tđlem fiĐeget-
len, észbelem — nem 4le'тi art. A 
kéz nem én vagyok. EGÉSZ NYU-
GODTAN MEGÉRINTHETED. 
OLYAN, MINT A REPEDEZETT 
KI. Talán Кitбтnđtt madár. Mindig 
félek a szimbólumoktól. UTAZAs. 
KITбMt$TT MADÁR. Ki az utazás? 
Ki a kitömött Imadám? 

Nem fontos. Majdnem mell.ilkes. 
A madár leszűküiđ  kis miitгokoz-

mosz. SKATULYA. 
Ha a madár lkkatulya. akkor a 

mozgás benne ahhoz hányingerhez 
hasorllithatб , anvitđl a kitömött pa-
pagáiok vagy a baglyok szenved-
hetnek a múzeumok mozdwlatlan-
rá lakkozott faágain. 

Ha a madár SKATULYA, akkor a 
kóctömés, és minden, adni körü-
title van, átfogja és elnyeli,  as  A 
NYAK, MINT EGY PIRAMIS, 
MELYNEK CSUCSAN OLDALRA 
CSUsZVA LOG A HOLD. S A RE-
PULb LAPOCKÁK ÉGО  VбRбS 
PETTYEKKEL TARKITOTTAN, 

Az ismeregen, egzotikus tájak 
lényegét mindig könnyebb felfedni, 
mint azt a viceéket, amely körül-
vesz bennüniaet és sanely olyannyim 
azonosul velünk, hegy gyakran meg 
is feledkezünk létesésárll. Hagy 
van, azt csupán akkor vesszük ész-
re, ha ez as azonosulás megszakad. 

A Bnaзпyó-s AvеШđk prdblemabikáГ  
ját éppen sitt, az ilyenfajta azono-
sulómén kelli keresnüлk. 

Az ember szerves része a termé-
szetnek — szól a paradoxon, amit 
a szerzđ  Ieszükk és így konkreti-
zál. 

Vajdaság embere egy a tájjaL. 
A múlt, vagy .a jelen adott hely-

zene, a munka, vagy  as  éiea bárг-
milyen megsyilvánшlásü formája az 
embex'aket csak közeli+tc egymáshoz, 
de egy síkban végirvényesen csak 
ember és tenmészet találkozhat. Ez 
az álilapot független minden akarat-
tól, egymaga tehát senki nem .te-
remtheti (meg. Azzal azonban, hagy 
mi megteremtettek vagyunk, hogy 
Létezünk, máris ,részét alkotjuk ez 
„örök kđ:rfargásn'ak". 

Bnasnyó saját illményeibđl 'kíin-
dulva jut el éhhez a következteités-
hea. Az áetóllt eseményeket tudatosan 
szabaditj.a fel az emlé'lcek kötöttsége 
alul. 

A dal három ujjam  közé fogva 
széjjélnyf]Lik ..." — és arra fiigyel-
meztat: .....nem jól teszi, ate kí-
vül maiad a dicséretes körön". 
Mert az ember étebébe beékel đdđ  
táj — pótоLhatadлan. Megtagadása 
pedig nem 'mis, mint önmegtaga-
dás. Brasnyó itt a háborúra asszo- 

tiéd. A jelen .a гegismétlődő  múlt, 
a háború emléke, ,azujból átélt ak-
tív cselekvés. 

A azájpadláson lüktető  égborit" 
kétségbeejtđen jelzi a „Légi ku-
tyáik" feltartózhatatlan hadát. 

Veszélyben az ember tudatabatti 
világa, pontosabban a tájjal kiala-
kult kapcsolat. Vajdaaág embere 
eat a helyzetet nem felismeri, ha-
nem megérzi. Harca 'ezént nem tu-
datos küzdelem, hanem ösztönös 
elleuULás. 

A sz_erzđ  ezt építi fel a dolgok 
újbóli átélésébđi. Novelláiskötetéseic 
e szubjektív vijIlga formailag is ész-
lelhető . Előtérbe a táj szépsége ke-
rül amelynek néha naturalista, né-
ha pedig impresszioruista ábrázolás-
módja, inkább liniira, emlueztet, 
mint prózára. 

Miindezzil szemben, Brassyó még-
seirn tagadja a zoon polctikon léte-
zését. Az embert, ,a természeten 
keresztül ugyan, mégis elvezeti a 
társaia'lmiasság fogalmáig. 

Az ember társadalmi Lény. 
A természeten keresztül társadal-
mi. 

A tájba, mint ördk közvetítő  közeg-
be, beékelđdík. Ez .a kétsighevonha-
tatlan és megmásíthataltlan valóság 
— az első  igaz, közvadles kapcsolat. 

Ember és ember viszonya már 
sokkal. homályosabb és összetettebb. 
Az előbbivel indul, azzal a közös 
vo:nássauІ , hogy mindcenki darabja a 
tájnak, része az egésznek. 

Brasriyó felismeri e  kit  kaposo-
đet IminđségbelL dcülönbségét és sziik-
ségességét is. Hđsect ezért éppoly 
gondosan építi be a bájba, mint 
amilyen gondosan megrajzolja az 
emberi viszonyulások legk(ilönbö-
zőbb formáhit. Ment az egymásra-
utaltság sokszor gyűlöletes, de sok-
szor jólesđ  érzés is. Az emberek 
ilyenkor .....nem  a beszélgetésbe 
merülnek el, hanem abba a tu-
datba, hogy küLÖnválaszthatatlanwl 
baletanioznuak ebbe a gy űrűbe, akár 
egy agysej lek alkotta telepbe, és 
mindennél jobb ez a biztonság" —
vadlja valamennyi — . még csak 
a szoanszédjá .a sem kell figyelne, 
akkor is érzi  a...  többiék mély 
lélegzetvételét ... , haltja, hogy pis-
lognak, hallja, ahogy a szaruhártyán 
vigngkapar a szemhéj." 

A novellák esellekménye cminitná-
lisna csdkkentett. Egy-egy, gyakran 
a naivitásig ;leegyszerűsített töriI-
miet csupán Ikülsđ  megjélenési for-
mbj.a ezeknek a viszonyoknak. 

A kis Bognár, tđle vatlan ne-
kiik ás eseredéssel szorította a hanrmó- 
nilou s dagadó nyaké t, miközben rö-
vid és kemény gyornorszájasokai 
vágott zsebre... 

A többi Imđr nem Lényeges" 
mondja az író, tudatosan elkerülve 
az események ok és okozati đssze-
függésének kidolgozását. A cselnák-
mény ezáltal elveszti elsIdleges sme-
repét. A szerző  felismerte, hogy a 
mai kor embere már .rég túlnőtte 
a no cellák „ki" és „hol" kérdésé-
nek határát. Igénye inkább a lelki 
élet öлszetett problémáinak megvi-
tatását követeli. 
вn.unyó ezért is foglalkozik ben-

sőségeseе's as emberi psziché átbrá-
zolásával. Nem ad ugyan részlete-
zett jellemrajzot, de ez nem is szülk-
siges. Képzeletében mindenki ki-
egészítheti figunáuljt, szubjektivt'tásá-
nak megfelelően. Az író tulajdona 
Igy válik az olvasó legintimebb tu-
lejdonává is. 

Fekete Elvira 
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generációk és 
cselekményesség 

Major Nándor : Hullámok, 
Forum, újvidék, 1969. 
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Gion Nándor Testvérem, Joáb 
Major Nándor Hullámok 
Domonkos István A kitömött madár 
Tolnai Ottó Rovarház 
Bányai János Súrlódás 

mit 
jelent ma 
%rradal- 
minak 
lenni? 

Az ÚJ SYMPOSION szerkeszt ősége ankétot szervez, me-
lyen írók, képzőművészek, társadalomtudományok m űvelői és 
közéleti munkások vesznek részt. Fontosnak tartjuk egy alap-
vető  magatartás meghatározását abban az id őpontban, amikor 
szocialista fejl ődésünk lehet ővé tett egy sokrét ű , összetett tár-
sadalmi létezést, és amikor a szocializmus ügye egy már fenn-
álló rend bels ő  etikájának kérdése. 

Szükség van esztétikai és politikai álláspontok újradefiniálá-
sára, hogy elkerülhessük, hogy a valamikor haladó, de ma már 
túlhaladott koncepcigk folytatódjanak jelen cselekvésünkben. A 
kérdést nem mint konkrét címet, hanem csak mint témát ajánl-
juk az ankét résztvev ő inek, rájuk bízva, mit ragadnak ki a prob-
lémakörbő l, és milyen szemszögb ől (művészeti, politikai, társa-
dalomtudományi stb.) közelednek a kiválasztott témához. 

Kéziratokat március 10.-éig fogadunk el, a hozzászólásokat 
pedig az ÚJ SYMPOSION márciusi és áprilisi számában kö-
zöljük. 

KÉRJÜK VEGYEN RÉSZT AZ ANKÉTON. 
A SZERKESZTŐ  BIZOTTSÁG 

előiizetési felhívás 
Az el ő fizetéseket folyóiratunk 1970-es évfolyamára folyószám-
lánkra (Tribina mladih Ú .J SYMYOSlON Novi Sad —
657-3-622) utalhatják Si.  

A befizetési szelvényen kérjük az el őfizető  pontos címének és 
lapunk nevének feltüntetését. 

Az elő fizetés összege hazai olvasónk számára egész évre 20, 
fél évre 10 új dinár. 

Magyarországi el ő fizetőink forduljanak a budapesti Kultura 
Lap- és Könyvexport Vállalathoz, ahol minden felvilágosítást 
megkapnak és elő  is fizethetnek folyóiratunkra. 

Az évi el őfizetés folyóiratunkra Magyarországon 150 Ft, Cseh-
szlovákiában 85 K čs, Romániában 95 lej, a nyugati államokban 
4 US dollár, illetve az ennek megfelel ő  összeg más konvertibilis 
pénzegységben. 

Külföldi olvasóink az összeget devizaszámlánkra (Novosadska 
Banka Novi Sad ÚJ SYMPOSION — 657-620-6-32000-10-145) 
fizethetik be. 

Minden bővebb információért forduljanak szerkesztőségünkhöz 
—telefon: 42719, cím: Katoli čka porta 5 /II: 
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Megjelenik minden hónap 20-án. 1970. február. 
58. szám. Kiadja az Ifjúsági Tribün, Tljvidék, 
Katolikus porta s/II. Telefon 42 719 
Szerkesztőségi fogadóórák: mindennap 11-13 
óráig. 
A kéziratok végs ő  leadási határideje: minden 
hónap 20.-áig a következő  számra. 
Ara 2 új dinár. Félévi előfizetés ]0, egyévi 20, 

dre 40 új dinár. 
Előfizethető  a Tribina mladih t7 ј  SYMPOSION 
Novi Sad — 657-3-622 — folyószámlára. 
Az egyévi előfizetés összege Magyarországon 
150 Ft, Csehszlovákiában 85 K čs, Romániában 
95 lej, a nyugati államokban 	4 Us dollár, 
illetve az ennek megfelel ő  összeg más konver-
tibilis pénzegységben. Külföldi olvasóink devi 
zaszámlánkra — Novosadska Banka Novi Sad 
UJ SYMPOSION — 657-820-6-32000-10-145 —
utalhatják át a pénzt. 

Forum Nyomda, Ujvidék 1970. 
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