
fülöp 
gábor 

ANY 
értesítjük a nagy га  becsült közönséget vásárlóinkat 
csodálóinkat minden alattvalónkat és egyházunk 
képviselő it hogy a mai naptól kezdve a helyzet 
súlyosságát tekir tve beláthatatlan id ő re korlátlan 
és megfellebbezhetetlen diktatúrát vezettünk be 

VÁNY MEGJELI=NÉSÉNEK NAPJÁTÖL KEZDVE 

1. utcán és mindennem ű  nyilvános helyen tilos 
kiejteni a következ ő  kétértelm ű  szavakat: 

61.  

иј  symposion 

szűz szív bimbó 
ring nő  cimpa 
comb hím ajak 
mell kan köröm 
hús VERS vatta 
vágy vár gumi 
kéj nedv harap 
bor láb fekszik 
lyuk ül térdel 
szag áll tupint 
ágy hab liheg 
sző r póz nyüszít 
szem csók vinnyog szám 

a rendelet megs::egése súlyos börtönbüntetést 
von maga után 

G . 
szigorúan tilos 
csókolni simogatni suttogni 
könnyeztetni a szemet 
remegtetni az ajkat 
kitágítani a і  orrcimpát 
kiáltani sét+ílni szaladni 

halállal bürtetend ő  mindennem ű  emberi érzelem 
nyilvános helyen való kimutatásá 
valamint 

a homosze ~ :ualitás 
az autosze в ualitás 
a biszexual tás 

a szerelmi iáromszög 
a szerelmi latszög 

és minden helyen minden alkalomkor 
mindennem nemi közeledés vagy közösülés 

4. örök élettel büntetend ő  a sikertelen 
öngyilkossági kísérlet 
azoknak az öngyilkosjelölteknek a sorsáról 
akik kiáltvá iyunk harmadik pantjának megszegésével 
csellel kísérlik meg elérni céljukat 

A DIKTÁTOR FÉRJE SZEMÉLYESEN DÖNT 

az 5. és az összes többi pont szerz ő i jogát 
fenntartjuk megszegésüket a legszigorúbban 
büntetjük 

R1ÚvEs č ET1.KPiTINAt FOLVOI Д AT 



értelmetlen 

Kérges törzs ű  fához hasonlítom 
útmentén mondom ezt 
tüskéimre d ő lve otthonom 
nem vitázom megtagadott 
a táj rámvert ne vétkezzem 
póklábakat feszítettem értelmetlen 
minden bordára óvatosan 
láb nélkül élnek most 
hálójuk így szövik 

egyszerű  vers 

felmegyek a hegyre szigorú legyek 
nem mentegetem magam meggondoltam 
a völgybő l ugráltam béka módra így 
legelők fenekét ijesztgettem 
barlangok faiát ábrákkal ha mulattani 
egyszerű  ez ma minden keményebb 
gondolom más is feljön itt jó a leveg ő  
komolyan magam köré tekerem 
dolgaimból fonott szavaim 
minden egyéb a völgyb ő l — 
völgybe vándorlóké maradhat 
szemét után kutatóké legyen 
h űvös magas fákat keresek 
vigyázzunk mondom többször naponta 
a szót még a völgybő l ismerem 
nagy veszett farkasokkal barátkozom 

emberek között 
(Noszán) 

ne túl közel magadhoz! 

szalmazsákig ereszkedő  
vasrámába fogott 
mozgató —riogató 
kívül —belül 

lámpa körözés 

a kép két viharlámpa 
arcán lecsurog 
lassú sár bocskorán 
felfeszített rend mozdulatlan 

átlendülés a házak mögött 
mellékesen iszogatók 
szélbefagyott szándékuk 
koránkelő  víz mit old 

bálban duhaj ólak 
adóról szélben 
nem panasz 
tél 
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emberek között II. 
(Noszán) 

hazugság 

3 

goromba pokrócuk fölött 
ne fázzam lámpásommal 
borukat hozták töprengve 
szélbő l —szélbe forduló id őben 
sár alatt alkalom 
arcukon 
ferdére billen a gyanakvás 

kinyitható —becsukható 
átlendülés 
ablak-rögeszmém 
végtelen térdemen 
szalmaszál óvatos mozdulattal 
egyensúlyozom 

tagadás 

valóság mint a k ő  
tagadásra kedvező  világ 
kifürkészhetetlenül 
magam takarom 

ha meggondolom 
bonyolult játékaik 
kifürkészhetetlen szabályait 
elcsendesedem 
a szónok üvegtet ő re áll 
szavakszavakszavakszavak 
a híd fel ő l 
patkányok viharlámpával 
szemükben téglalap-akarat 

végtelenül tiszta itt minden 
már hazugság hogy kibírom 

az üvegbura körül vonulgatnak 
útjaik figyelem 

menekülnék is éhen is halnék 
otthonom szalmaszál utam 
kövek gerincén derekam 
hanyatt fektetem hasra vágódom 
veszteségem mozduló asszonyom 
sű rű  testét az id ő  
ha megóvja márkás öntudatom 

kopasz tarkómon nincs dolog 
hogy ne zárjam el ő re magam 

    



V~~j 

Korábbi változat 

végtelen vonalak hatalmas árama 
gomolygó benti éj ö гvénylе  irama 
hatalmas gomolygó vonalak benti éj 

zárt kapcsú hid-ívek messzi kék karmai 
vonalak zárt kapcsú végtelen benti éj 
gomolygó messzi kék híd-ívek irama 
végtelen vonalak hatalmas árama 

eleven hulló kő  tágra nyílt éneke 
híd-ívek gomolygó vonalak karmai 
zárt kapcsú tágra nyílt éneke végtelen 
messzi kék benti éj hulló k ő  irama 
gomolygó benti éj tágra nyílt éneke 
örvénylő  irama hatalmas árama 

halálos nagy madár halovány árnyon át 
eleven híd-ívek örvénylő  vonalak 
hulló kő  messzi kék benti éj végtelen 
nagy madár tágra nyílt karmai eleven 
híd-ívek örvényl ő  árama karmai 
halovány nagy madár messzi kék éneke 
gomolygó benti éj hatalmas árama 

vezérlő  csillagod kioltja mécsesét 
zárt kapcsú híd-ívek tágra nyílt éneke 
eleven hulló kő  vezérlő  csillagod 
kioltja mécseséi halálos nagy madár 
halovány árnyon át örvényl ő  végtelen 
zárt kapcsú hulló k ő  gomolygó mécsesét 
kioltja nagy madár eleven benti kék 
halálos hulló kđ  öгvénylđ  irama 
vezé г lđ  csillagod hatalmas đrama 

Körséta 
Lombos kékségben kering az éden, és a 
I'.evegб  elrejti vülámait, forrás 
buzog itt, mellette oszlop, mögötte 
tölgyfa, erdei réten, az ég p őrén ragyog 
hiányzó fellegében, mennyi madár 
surrog s dalol, a soktól egyet se 
látni jól, mennyi virág és fürt, virít, mind 
napsugár-simogatásé, mindannyi egybe 
összefonódott a napos pillanat csillagává 
itt és most, közel a forrás, távolabb 
a tölgyfa és az oszlop, kering az éden 
lombos kéken, ahogy körbe halad a séta, 
követkeaik a tölgyfa, elfordul a forrás 
és magasut az oszlop, lassú lépések 
ütemében, a hely sátoroz a fényben 
és a pillanat farka csillaga átüt 
a napsütésen, míg kanyarog a séta, 
elő lép a fehér márvány oszlop, arrább 
a tölgyfa és a forrás, mennyi virág és 
madár rikít, mind napsugár-simogatásé 
itt és többször, kavicsokon lépések 
íve csikordul, el ő l a tájtékzó 
forrás, csökken az oszlop, emelkedik 
a fölgyfa, terük körben kibomolva 
s az idő  alakot-öltő  csillag, itt éѕ  újból 
a fejsze nem érte tölgyfa, mögötte az oszlop 
és a forrás, dús lomb közt mennyi madár, ahogy 
pereg a séta, most közel a kéz-csiszolta 
oszlop, odább a forrás és a tölgyfa, emberi 
a séta-forgás, könnyen álomba merit 
itt és bármikor, míg a leveg ő  behúzza 
karmait és lombos kékségben kering az éden, 
íme az örök forrás középen, jobbról az 
oszlop, balról a tölgyfa, napsugár-simogatásé 
itt és mindig , álomba vakít, ahogy forog a séta. 
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TÁNCELÉGIA 

Suhan éjféltájt, viszi lámpáját 
laza felhőben, mint a fény jár át, 
habon eltáncol, fedi rőtbársony 
s lila légfátyol, hol a tengerpart 
fordul a hegy alatt, mit víz megmart, 
fut a fenyvesben meg a tisztáson —

de te honnan kelsz? hogy a tengeri szél 
sose fodroz a lepleden, árnyékod 
sose vonul a habok pásztáin tova, 
se a part kúp-sora, se a sivatagi fér 
nem az árnyad helye, sem az alakod nyoma, 
mégis a völgyben a suta hajlékok 
szerelem-paloták, ha te megjöttél, 
mennyei, hova tűnsz? mi a szándékod 
rőzsetüzünkkel, ahonnan a láng foga 
lebegő  lépteidig fel sosem ér, 
sem a parazsak, e t űzi darazsak, e rózsák, 
csak az üszkök, a h ű lt pernyék hamupora, 
csak a bánat, vágy, fekete mohóság —
meztelen égi való, hova hívsz haz& 

halad éjfélben, hol a fellegben, 
hol a felhőn túl, lepi menny-katlan, 
tere bontatlan, maga rejtetlen, 
szive befödetlen, szeme álmatlan, 
kegye akaratlan, heve hihetetlen, 
neve sértetlen, szava mondatlan, 

vágya segíteni áldatlan — soha 
míg vaslánccal leszegik a bikafejet 
és patkány s csiga őrzi a kincseket 
és di ѕznövér eteti a gyerekeket, 
a nagy istennő  addig mostoha. 

Későbbi változat 
végtelen ragyogó fonalak árama 
ragyogó végtelen árama fonalak 
fonalak árama ragyogó végtelen 

benti éj forrongó zuhatag dallama 
forrongó fonalak dallama ragyogó 
zuhatag végtelen benti éj árama 
ragyogó dallama fonalak zuhatag 
végtelen árama forrongó benti éj 

kinti nap híd-ívek messzeség karmai 

N híd-ívek zuhatag forrongó messzeség 
benti éj karmai kinti nap dallama 

ј
végtelen kinti nap árama fonalak 
messzeség ragyogó karmai híd-ívek 

vezető  csillagod oltja el sugarát 
csillagod forrongó ragyogó vezető  

I fonalak sugarát messzeség oltja el 

Igy! 	zuhatag eloltja csillagod végtelen 
sugarát híd-ívek vezető  karmai 
forrongó fonalak benti éj kinti nap 
ragyogó zuhatag benti nap kinti éj 
eloltja vezető  sugarát dallama 
végtelen messzeség csillagod árama 
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böndör ра 1 

iiages 
versek 

Megkaptad ma irodalmi 
bő ralattidat? 

Akkor szeretsz majd 
ebbő l egy szeletet 

Mennyi 
behaviourizmusra van 
szükség, hogy egy nagy 
szellemi proletariátus 
megtanuljon 
viselkedni? 

mennél rövidebb 
mennél kegyetlenebb 

1. 
az induló 
már elégia 
a bukósisakos 
gyorsaságban 

szájseb-szó 
valamikor harci dal 

2. 
a hely 
lehet 
akár kitalált 
búzával bevetett 
perc-zátony 
körülöttünk 
mindig 
a befejezhetetlenség 
ami mégis 
marad 
az indulhat 
de 
csak gyű rni tudom 
széffépni 
papírra rajzolt 
mozdulataim 

3.  
te 
tudod 
a dolgom 
végletek kínja 
haptákban 
ölló 
rngeszmék vészkijárat 

nincs 

7. 
korok 
magas-rétegek 
légitámadása 
négype°ces légiriadó 

9. 
korcs q ondolat 
az első  emeleti síkságon 
különbözte köszönések 
(jellem-karnevál) 
E~ S 

jaaj 
újra verssel 
kezdjük 	  

	  szó-kotrógép 

"Emlék 
és elhatározás 
Múlt vagy lesz 

kőhajításnyira 
a történés. 
Az emlék-bumeráng 
visszarepül 
— rneg is üt! 
Ami elmúlt 
(hárfafordulsz) 
az van el ő tted — 
ami lesz — 
hátad mögé nem látsz! 
Marad az elhatározás. 

Súly 
Az asztal !Y±ár oly nehéz. 

És reménytelen a négy fal, 
az ablakon túl az udvar. 
Okleid ha szétnyitod, 
az ujjaid hegyén —  

ott dobog: 

minden szükség-mozdulatod. 

Az észrevéflenbe kapkodsz. 
Az észrevé'len megszokásba. 
A belenyugvásba. 

Unnep  

Akarsz döglött kacsát 
enni Jeffersonnal? 

Tudod, hogy mit 
szeretsz? 
megvetetted a földön 
mind a négy lábadat? 

véges-végtelen 
v eres-vértelen 

8. 
szč,-karantén 
egyetlen 
odavezető  légiút 
tétlenek hintáia 

Ferde tető . Kemény 
zliszlórúd. 
Karcolt ablakok 
csont-s.zilueitjei. 
Megtépett. — 
jégszélfújt harcmúlt. 

Megfagyott a zászló! 
Megfagyott a zászló! 
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A MARCIUs IDUSA könyv hirdetése talán 
nem nyit kaput a Caesarok világába, de nyit 
a mai próza és irodalom felé. Ebben a világ-
ban Thornton Wilder tiszteletreméltó helyet 
kapott. És mivel a jó bornak nem kell cégér, 
kiadó hirdetésként regényének egy oldalát 
mutatja büszkén el ő . Ez így szól: 

XXXVI. Caesar Cleopatrához: Napi leve-
lezésükbő l 

Oh igen. Én megfogadom Egyiptom Csá-

szárn ő jének szavát, Mindent megteszek, amit 

kíván. 
A koponyám bíborvörös volt egész nap. 
A látogatók, egyik a másik után szörnyül-

ködéssel néztek, de egyikük sem kérdezte, 
mi bajom. Ez a diktátorok sorsa: magukról 
senki sem kérdezi őket. Féllábon ugrálhat-
nák innen Ostiába és vissza, és senki sem 
említené meg —el ő ttem. 

Végül is bejött egy takarítón ő , hogy fel-

mossa a padlót. És ő  mondta végre: „Oh 

isteni Caesar, mi van a fejeddel?" 
„K'isanyám" — mondtam, — „a világ leg-

csodálatosabb asszonya mondta, hogy ko-
paszságom gyógyítja, ha a fejem mézb ő l, 

borókabogyóból é s  ürömbő l készült gyógy-

írral dörzsölöm be. Ő  parancsolta, hogy ezt 

alkalmazzam, és én mindenben engedelmes-

kedem neki." 
„Isteni Caesar" — felelte ő , — „én nem 

vagyok sem nagy, sem szép, sem bölcs, de 
egy dolgot tudok: egy embernek vagy haja 

lehet, vagy esze, mindkett ő  sehogyan sem. 

Te elég szép vagy így, ahogy vagy, uram; 
és mivel a Halhatatlan Istennek értelmet ad-
tak neked, úgy látszik nem állt szándékuk-
ban, hogy göndör fürtjeid is legyenek." 

Azt hiszem ezt az asszonyt szenátorrá fo-

gom megtenni. 

Mindez persze gyermekded gügyögés. De 
most nem is ez a fontos. Az effajta „törté-

nelmi" írásoknak az a képlete, hogy belül-

rő l mutassa a dolgokat a közönségnek, s a 
közönség ezáltal megérezhesse a királyi és 

császári szeret ők lüktetését, kihallgathassa 
selypítésüket és gügyögésüket. Azzal is le-
hetne érvelni, hogy az embernek valahol csak 

kell élnie, és hogy ha az az ,idő , amelyben 

és annyira fel van szabdalva gyors változá-
sokkal, hogy nem talál benne egy elég nagy 
hasadékot, melyben megpihenhet, a múltra 

kell bízniia. magát. Ez egészen bizonyos egyi-
ke a regényes történelmi történetcsinálás 
okainak, Sir Walter Scott-tól Thornton Wilde-

rig. Ez a képlet nagyjából a hízelgés esz-

közeként m űködik. A közösség nemcsak 

hogy fel fesz szólítva, hogy belülr ő l nézze a 

dolgokat, fel lesz arra is bátorítva, hogy el-
higgye, ott belül semmi sincs, ami a saját 
gondolataitól és érzelmeif б l különbözne. Ezt 

a meggyőződést az biztosítja, hogy a tör-

ténelmi személyiségeket teljesen lottyadt el-
mével ruházzák fel. „Humanizálják" a nagyo-
kat, azáltal, hogy triviálüssá teszik ő ket. 

A leleplezés iskolája azzal 'indult, hogy a 

nagyokat megvеsztegethet őknek, rosszi:ndula-

túaknak, önz őknek tüntette fel. A „humanizá-

lók" azzal folytatták, hogy idiótává tették 

őket. A „demokratikus" hiúság már akkora 
méreteket öltött, hogy azon hülye, összezavart 
agyállapot szintje felett, melyet Hemingway 

hősei népszer űsítenek, nem képes már el-
fogadni semmit, ami emberi. Új csillag a sze-
rencse szeszélye folytán csinálhat sikert, és 
ugyanúgy, a jelen vagy a múlt nagy embere 
a leghétköznapibb tulajdonságok folytán kell 
hogy naggyá váljon, melyhez a szerencse 
még hozzátold egy véletlen trükköt vagy öt-
letet. 

Ez a technika, mely a nagyok „demokra-

likus" irigyléséb ő l kihúzza a fullánkot, komoly 

támogatásra talál azokban a gyorsütem ű  le-

simításokban, melyek a közéleti személyi-
ségek intellektuális szokásai tekintetében tör-
ténnek. Bármely terület nagy extrovertáltjai 
ma nagyjából már nem tudnának lépést tar-
tani egy olvasott ki!sf,iúval — habár néhányan 
közülük leplezik értelmes érdekl ődésüket és 

betekintésüket, mely, ha ismert lenne, meg-
mételyezné munkatársaik bizalmát. Az 'intel-
ligencfa leplezésének ez a sürget ő  szüksége 

Olyan élénken érezhet ő  ma a vezetők ököré-

ben, mint ez valamikor az okos lányokkal volt, 
átlagos találkákon. Következésképpen, az 

marshall mcluhan 

sült 
kacsát 
jeer 
Bonnal  

„Idegfeszültség feloldása" cím ű  könyvrő l a 
HÓNAP KONYVE KLUB HÍREI 'ezt mondják: 
„Dr. Fink nemcsak hogy jártas a dolgában, 
hanem írni is tud ... humorral, relaxálódva, 
könnyen." Íme a képlet. Ha van valami mon-
danívalód, mosolyogj. Biztosítsd az embere-
ket, hogy nem következik semmi fenyeget ő , 
vagy komoly, vagy nehéz. És amikor nagy 
embг re!ket mutafsz be, el rse felejtsd vi'-lá-
gosan közölni, hogy azok is csak hülye ala-
kok. Ettő l a képlettő l csak egy látszólagos ki-
vétel van, Philip Wylie „szi4ajsága", vagy a 
rajtaütés a tudományon Anthony Standen „A 
tudomány egy szent tehén"-jében. Amikor 
Wylie le-föl táncol a „Mamuskákon", vagy 
amikor Standen szarván kapja el a tehenet, 
nem betekintést kapunk, hanem egy Danny 
Kaye-szer ű  aktust, mely megfelel az erkölcsi 
épülés céljainak. Efféle aktusok néha széles 
sikert aratnak, mert nem világítanak meg 
semmit. Standen például, egyikét sem látja 
azoknak a halálthozó pszichológiai és szoció-
lógiai effektusoknak, melyek nem a tudo-
mányból, hanem a tudomány népszer ű sítésé-
bő l származnak. 

A VAN LOON ÉLETEI hirdetésében világo-
san látszik a nagyok pigmeussá zsugorításának 
egyik legbizfosabb módja: Így indul: 

Ma este, anélkül, hogy elhagynám a ké-
nyelmes karosszéket, utazni fogok id őn és 
téren keresztül, hogy elérjem a történelem 
több, mint negyven nagy férfiának és asz-
szonyának elméjét. 

Sört iszok majd Nagy Erzsébettel és sült 
kacsát Thomas Jeffersonnal... Dante eljön 
majd, hogy velem vacsorázzon ... 

Az olvasónak nemcsak az lesz megadva, 
hogy karosszékében maradhat, biztosítva lesz 
az 'i's, hogy benn maradhasson saját zsigerei-
be zártan. Az életrajz asszimilációra lesz re-
dukálva, mely az emészt őcsato.rnán keresztül 
történik. 

A romantikus történelem és biográfia e 
fajtájának szellemében íródik a Modern Mo-
zivászon álom-találka filmcsillagokkal és fe-
leségeikkel sorozata. Az 1946 februári szám-
ban ezt találjuk: 

HA TALÁLKÁJA LENNE LANA TURNER-
REL: Feltéve, hogy maga a gondolat, hogy 
egy éjszakán át Lana körül forgolódhat 
nem sodorja le lábáról és viszi aléltságba, 
íme itt  van  pontosan, hogy Lana miként 
cselekedne, beszélne, hogyan nézne ki. 
Itt van aztán néhány sugallat arról is, hogy 
ő  mit vár majd el lovagjától. 

Tekintve, hogy semmi szükség arra, hogy 
a lovagot meggyőzzék: Lana igazi hús-vérb ő l 
van, a szövegben a hangsúly a kultúrán, ele-
gancián, finomságon van. 

A komornyik nyitna ajtót, megkérné, hogy 
várjon a könyvtárban és koktéllel kínálná .. . 
Megbecsülést érezne e lány iránt, aki 24 
éves korában .ilyen otthon tulajdonosa. 

Ez világos. Na de most a könyvtárban 
vagyunk. 

Ekkor ébred majd fel önben az els ő  sej-
tés, hogy Lana, amikor nem a mozivásznon 
látja, sokkal komolyabb gondolkozású, mint 
ahogy várta volna. Olyan könyveket Iát 
majd, mint a Forrás, 'a Próféta és Tagore 
Szenfjánosboga гai, s ezek olyan könyvek-
nek t űnnek, melyeket többször olvastak 
már el ... 

Lana nagyon szereti a konverzációt, és 
nagyon érdekli majd, hogy ön mivel fog-
lalkozik — ami Hollywoodban ritkaság .. . 
A beszélgetés ezután talán zenére terel ő -
dik ... ő  a szimfóniákat szereti. 

A részlet a Március Idusából , mellyel a 
kiadó azt a „gyönyört, szellemességet, mele-
get, megborzongató örömet" akarja illusztrál-
ni, mely ilyen „páratlan olvasmánnyá" teszi a 
könyvet, tulajdonképpen nem nyújt több ér-
téket az olvasónak, mint a Modern Mozi-
vászon álom-találkája. Fontos, hogy megért-
sük a két látszólag különböz ő  szférában moz-
gó írósokbeli mechanizmusok szoros kapcso-
latát és összefüggését, ha csak azért is, hogy 
kiléphessünk a révület világból, melyet mind-
kettő  feltételez és állandósítani igyekszik. 



Hívjatok engem 
Hívjatok engem éjre szájatokba 
Meséljétek nekem a partok ifjúságát 
Szorítsátok a nyelvemet üvegszemeitekre 
Adjátok nekem a combotokat szoptatós dadául 
Aztán aludjunk ó testvérem testvére 
Mert csókjaink gyorsabban halnak mint az éj 

Az amazon 
Az amazon megeszi utolsó emlőjét 
Az éj a végső  csata elő tt 
Kopasz lova beszívja a tenger frissességét 
Toporzékolva dühögve nyerítve rémületében 
Mert az isteneit leszállnak a tudás bérceirő l 
Hozván magukkal az embereket 
S a tankokat 

Láz 
Nem ismeritek 
Nem ismeritek éji arcom 
Szemem mint a tér őrült paripái 
Szám ismeretlen vértő l tarka 
Bőröm 
Ujjaim gyöngyös jelzőpóznái a gyönyörnek 
Vezetik pilláitokat a fülem a lapockám felé 
Testem kitárt rétje felé 
Partjaim lépcsőzete összébb húzódik a gondolatra 
Hogy hangjaitok torkomat teletölteni tudták 
Hogy szemeitek mosolyogni tudtak 
Nem ismeritek vállam sápadtságát 
Éjjel 
Mikor a lidércnyomások szörnyű  lángjai csendet követelnek 
És a valóság lágy falai szorítanak 
Nem tudjátok hogy napjaim illatai meghalnak nyelvemen 
Amikor jönnek ördögök mint úszó kések 
Egyedül büszke szerelmem marad 
Míg elsüllyesztem magam az éj sarában 

Láz a nemiszerved rák 
Láz a macskák zöld em Іđ iden táplálkoznak 
Láz az ágyékod mozgásainak türelmetlensége 
Kannibál nyálkahártyáid mohósága 
Remegő  és jajgató csöveid szorítása 
Szétszaggatják bőr ujjaimat . 
Kitépik hüvelyemet 
Láz halott szivacs lágyságot felduzzasztva 
Rövid ajkam látóhatárod vonalának hossza 
Rettenthetetlen utasn ő  az örjöngés tengerén 

Cseng a telefon 
Cseng a telefon 
És nemiszerved válaszol 
Rekedt énekhangja 
Unalmamat remegteti 
És szívem keménytojását 
Süti 
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Éjjel vándor vagyok 
Éjjel vándor vagyok az agyvel őm honában 
A holdra feszítve betonban 
Lelkem megfékezetten szívja a szelet 
S a félbolondok nagy muzsikáját 
Kik rágják a holdbeli érc szalmáit 
És repülnek és repülnek é ѕ  hullanak a fejemre 
Mely testét elveszítette 
Táncolom az üresség táncát 
Táncolok megalomániám fehér haván 
Amíg te ablakod mögött szenvedélyedbe cukrozottan 
Beszennyezed álmaid ágyát magadban engem várva 

Plántáltam egy gyerekkezet 
plántáltam egy gyerekkezet 
Kórtól halványat férgekt ő l hemzsegő t 
Kertembe virágzó fák közébe 
Jól elástam b űzős földbe 
Megöntöztem begereblyéztem megneveztem 
Tudva hogy sz űzlány lökte erre 
Szűzlány csillogó sugár elevenség 
Megint egyszer az ősi helyre 

Ne faljátok föl 

Ne faljátok föl mások gyermekeit 
Mert húsuk elrohad jól körített szájatokban 
Ne faljátok föl a nyár piros virágait 
Mert nedvük a keresztrefeszített gyermekek vére 
Ne faljátok föl a szegények fekete kenyerét 
Mert ecetes könnyeikt ő l termékeny 
És hosszú testekbe gyökerez 
Ne faljátok föl mert testetek hervadva és halva 
Megteremti a földre gyászban 
Az őszt 

Kezed néma mesterkedése 
Kezed Пéma mesterkedése 
Borzongó mellemen 
Bénult nyelved lassú mozgása 
Szenvedélyes fülemben 
Szépségem habba-fúl pupillátlan szemedben 
Halál a gyomrodban mely megeszi agyvel őm 
Mindez idegen kisasszonnyá átalakít engem 

Önéletrajz 

Az őszi lombok bölcs párái 
A szeszély liliomai s az angol nevel őnők teája 
A sivatag mely verg ődik a spanyolfal mögött 
A testvér akit házasítanak 
Az aggastyán akit eltemetnek 
A kobra kit megsimogatnak 
És mosolyog 
A bársony és krém gyilkosai 
A térdeplő  feketék zenei susogása 
A szülök kik szundikálnak az éjszaka nagy zsebében 
Tej sóhajok vas szárnyú pofonok szájak kételkedések vallatások 
A férj halála aki nem jön újra 
Hegyei a hó közelgő  és távozó csuklásainak 
Minden levelet rosszul sillabizál a gyermek és könyörög 
És hintázik lombja közt tizenhárom esztendejének 
Bizonyos a tehetségében és a szerelem virradatában 
Bizonyos a tehetségében 
És a kimerhetetlen halálban 

Weöres Sándor fordításai. 

Vad a makadámon 
Keze a kocsiban 
Combjaim a cuccon 
A fék a térdeim között 
Húsa bő röm ellen 
A ventillátoron madár 
Ember a kerekek alatt 
Keze a kocsiban 
Szeggel játszik 
Sikoltás a kocsiban 
Rendőr és notesza 
Ű t a visszapillantó-tükörben 
A szél a térdeim k őzött 
Fejetlen óriás vezeti a kocsit 
Ez az én kezem a volánon 
Ártatlan nemem könyörög 

JOYCE MANSOUR VERSEI 

Jegyzet, Joyce Mansour egyiptomi származású 
költőnđ , született 1928-ban, Angliában, Bowden 
városban. Főként Franciországban éi, verseit 
franciául írja. A költészet mellett magasugró 
s távgyalogló sportbajnokn ő . A szürrealista 

művész-csoportba tartozik, de jellege inkább 
pop art. Verseinek majdnem egyetlen témája, 
szerelem helyett, a szeretkezés, mely nála tel-
jesen testi, érzelmek és szeiiélyiség nélküli, 
sportszerűen öncélú aktus. Sportként éli a sze-
relmet, a költészetet, a szocialis részvétet, min-
dent; de kimondja azt is, hogy a szórakozást 
majdan félbeszakítja az elkerülhetetlen halál.. 
Ez a költőnő  a fogyasztói társadalom produk-
tuma, illúziók nélkül, ellenszegülés szándéka 
nélkül. Állandó nemi gerjedelme egyrészt csu-
pa lángolás, másrészt a biológiai pontosságú 
megjelenítés tudományos részvétlensége, fagyos-
sága. „Láz" című  versében a közösülés álla-
potában fekvő  testét szinte röntgensugárral át-
világítva belülről mutatja. Forró-fagyos, sze-
mérmetlen, kíméletlen érzékisége borzongató, 
riasztó; és még ijeszt őbbé teszi kísérteties fan-
táziája, vacogó félelme, támadó kegyetlensége, 
önmagát és másokat nem kímélő  szakadatlan 
gúnya, humora, melyet csak a szenved ők iránti 
részvét enyhít. Ez a rohanó, emészt ő  és ön-
emészt ő  gyönyörhajszolás nem Epikurosz nyu-
galmas, természetes, pogány élvezet-kultusza, 
inkább Hieronymus Bosch-i haláltánc; nem akar 
szirén-módon csábítani, hanem sokk-ütést adni. 
Végső  fokon moralista: az „élvezzünk, míg meg 
nem halunk" folytonos megjelenítése tulajdon-
képpen ítélet önmaga és saját világa fölött. 

Itt közölt verseit „La Poésie surréaliste", Pa- .  
ris, 1964. seghers kiadású antológiából fordí-
tottam. 

w, s. 
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Rendjén lenne végré 
(szóf ~nák á kaszášók) 
a betonfelh ő 'k közül kiszabadítani 
a füvet — 
šzólna'k a kaszások 
betonfebh ők közül és kopognak 
Eijtón, ablakon. 
tdekigy űrkőzve az ott 
ćsákánnyal, emelővel, feszítővassal 
kő lapot fordít ki .a föld•bő l, 
еmitt az emlékm űvet 
cső rlők, gerendák és több soros 
csigarendszerek óvatosan 
visszateszik talapzatára. 
Kik válnak fogékonnyá 
az állam védelme iránt? 
Kinek okoz ez fejtörést? 
Megfontoltan, gáfjait feltépve 
sza:badítják a világra 
a füvet. 
1=jjel a férfiak testét f ű  
veri fel; 
tenyerük nyomán megannyi 
füves árok, barázda, red ő  
várja a virradatot, se té, 
se tova, mikorra kezdetét veszi 
a kaszások irgalmatlan benyomulása 
és simára csereznek ismét 
földet, bő rt, kőiapot, 
kesztyű t és futócipő t. 
-Mi maradhat még hátra 
fűből vagy akármibő l? 
Hogy reggelenként ezernyi intéz ő  
csak zászlókat tereget, 
iigyet sem vetve ingre, gatyára, 
ami a tisztük; 
a harisnyákat, mezeket, színes 
karszalagokat forró lúgba, 
az érzékeny n ő i holmikat pedig 
a szébbe vetik vagy fatet őre —  
гиІk біn teregetnek a f űre. 
(Mi éle versenyre készülnek 
fiaink? — kerdezi gőzt lihegve, 
érzelmesen a mosón ő .) De 
az •intéz ők teregetnek. 
Csak teregetnek és nem válaszolnak. 
Az intézők és a kalapácsvet ők 
a világ legsz űkszavúbb emberei. 
A nők a rövidebb vágtaszámoikat 
manapság már a legkisebb 
erő feszítés nél'kül végigfecsegik. 
Úgy éljek. 
A fekete bajnoknő  énekelve suhant 
el az akadályok felett. 
No Iám, mégis. 
Az intézőknek viszont 
sohasem elég a zászlókbóL 
Az intézők (jobb híján) 
felfortyanva a testnevelésügyi miniszterért 
kiáltanak. 
A rő fösök hallatlan szórakozottsággal 
elmérik a zászlót. 
A szabók csempére szabják 
a meztelen színeket. 
Ám a szabók 
a nagy viadalok el ő tt 
rendszerint felesküsznek 
a mezen keresztben átfutó 

nemzeti trikolórra. 
A szabók éles ollói'kkal 
gyakran iképesek átvágni 
idő  elő tt acélszalagot. 
A célfotó mindig 
rögzífi a boszorkányos ügyesség ű  
ujjakat a nagy kertész- 
ollóval, néha tű t, cérnát, 
gyű sz ű t, 
ritkábban sikerül elkapnia a körömházat 
is, a végső  ujj ~pericet, 
bő r kabátgombot, 
vagy ami épp jön: 
morajló közönség, petárda, képes 
magazin. 
A bírók homlokráncolva 
gombolyítják fel a cérnát, 
székükön f űk után kutatnak, 
mielőtt újra töltenék a startpisztolyokat. 
A szabók •népe 
nem egykönnyen hajlítható. 
Ezernyi kreatúra közül 
messzirő l kirobbannak világos 
öltönyе ikben, ápolt fogsorral, 
bajusszal; orrukból- fülükbő l 
mesterien és gondosan kinyesve 
a szőrszálak. 
Ugyanakkor szerencsére 
55 ófa már 
az 1 500 méteres táv kimondottan 
vágtaszám. 
A versenyzőknek a vastüd őben 
módjukban áll elgondolkozni, 
micsoda igazságokat rejteget 
egy ekkora futam. 
A repül ő  :pap hozzá képest 
pojáca. 
Hiába viszi át a repül ő  pap 
miseruhá'ban a háztet ő t. 
Hajszál híján teszi, 
írják az újságok, 
hajszál híján nem 
sodorja le a tetőormot, 
üvegrost rúdba kapaszkodva. 
Ú.j stílus, mindent az új 
stílusért, papokat, hívőket 
egyaránt az új stílusért, 
a farkast és bárányt, 
a bambuszrúd- és alumíniumrúd 
technikát, 
a baptista egyházat és Amerikát, 
ha egyszer így állunk valamennyien, 
üvegro-st rúdba kapasz'kódva, 
fényképeken és valóságban is 
felborzolt hajjal. 

126 
Amikor Jessy Owens 
36-ban ketvállra fektette Németországot, 
Adolf Hitlert, a birodalmi 
kancellárt (emlékeznek még rá? 
szóval az a kis bajszos a filmekb ő l, 
aki a szónok;í emelvényen 
öklét rázza minduntalan és 
mozgási zavarokkal küszködik; 
akit Charley Chaplin 
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A szándék 
Hogyan gondolkozik egy tizenkilenc éves 

érettségiző  fiú vagy lány az őt körülvevő  
világról? Hogyan viszonyul környezetéhez, az 
iskolához, a településhez, az emberekhez, 
idősebbekhez s fiatalabbakhoz, önmagához? 
Milyenek szellemi igényei, milyen az érdek-
lődési köre? Szellemisége, tudása miben mai, 
korszer ű , s miben nem? Másképpen: milyen 
mértékben és formában találhatók meg a 
gimnáziumot végzett topolyai, pacséri, mo-
ravicai, hegyesi, feketicsi, csantavéri, guna-
rasi, kavillói fiatalok gondolkodásában, ma-
gatartásában, tudásában és tudásigényében 
az értelmiségivé válás alapföltételei, csírái? 

Erre kerestem feleletet a topolyai gimnázi-
um harmincöt magyar érettségiz ő  diákjától —
a hetvenegy kérdésre — kapott több, mint 
2400 válaszban. 

Miért éppen Topolyát választottam e szoci-
ográfiai igény ű  értelmiségi helyzetfelmérés 
színhelyéül? 

Két okból. Egy formálisból és egy elvib ő l, 
a kettő  közül az utóbbi a fontosabb. 

A formális: négy éves a legfiatalabb vaj-
dasági gimnázium. Első  nemzedéke elérkezett 
az érettségihez, és az iskola végzett diákjai 
révén kilép a nyilvánosság elé, vizsgázik —
érettségizik. Most el őször, s ezután évrő l év-
re rendszeresen. 

Az elvi ok: a városi törekvéseket mutató, 

de a falusi maradványokkal, szokásokkal küz-
dő , a falvak és tanyák lakóinak, köztük diák-
jainak is gy ű jtő - és találkozóhelye — Topolya, 
földrajzilag annak a Bácskának a szívében 
fekszik, amely azel ő tt és még ma sem igen 
mondható a szellem, a tudományok hazájá-
nak. Legalábbis ezt bizonyítják a megsárgult 
újság- és folyóiratlapok, amelyek embereink 
szellemi közönyérő l panaszkodnak, így tartja 
a fáma is, és nyilván nem egészen alaptala-
nul, hiszen ma is lépten-nyomon észlelhetjük, 
hogy a beláthatatlan búza- és kukoricatáblák 
közé szórt, rejtett házsorokról, tanyákról, 
falvakról és kisvárosokról 'is megfeledkezett 
a történelem, az id ő . A település jellege 
szerint a vajdasági, a bácskai átlagviszonyok 
megközelítő leg pontos képe, afféle közép-
érték, félúton van a kor igénye szerinti váro-
sig. Külsőségekben korszer ű södik ez a világ, 
a mi világunk is, de kissé kényelmes, tunya 
még itt a gondolat, rest az akarás, helyét 
a kishit ű ség és a szellemi közónt' bitorolja. 
A változás nyilvánvaló, tagadhatatlan ugyan, 
csak lassan jár az id ő . Pontosabban: nem 
Olyan gyorsan, mint kellene, mint szükség 
lenne a lemaradás bepótolására és az új be-
fogadására. 

Ezért, szerintem, falán mindennél fontosabb 
feladata éppen a gimnáziumnak van abban, 
hogy szaporább járásra. tanítsa, sarkallja Kö-
zép-Bácskában is a gondolat, a változás óra-
mutatóinak járását. 

Ezzel egyid őben izgalmas vállalkozásnak 
ígérkezik megfigyelni az új értelmiségi nem-
zedék szellemi horizontjait és igényeit — a 
Hold-utazás évében —, vajon milyen mérték-
ben határozza meg a földrajzi helyzet s a 
vele járó, a múltból öröklött adottságok. 
Anélkül, hogy Topolyát elmaradottabbnak, 
vidékiesebbnek tartanám bármelyik másik 
kisvárosnál, településnél, érdemes és tanul-
ságos megvizsgálni: mit visz magával és 
meddig Iát el a topolyai gimnázium 1965-ben 
indult és négy év elteltével érettségizett els ő  
nemzedék. Milyennek látja Topolyáról —
Bácskából — a világot és önmagát harminc-
öt érettségiz ő  fiú és lány? 

A választ egy több mint hetven kérdésb ő l 
álló, három részre osztott kérd ő ív volt hiva-
tott kiprovokálni és megkeresni. A kapott 
feleletek összessége adja majd mind a diá-
kok értelmiségi indexét, mind pedig, kisebb 
mértékben és egy nemzedékre korlátozva, 
az iskola szellemi szociogramját. 

A dolgozat címe els ősorban a vallomások, 
feleletek formájában leírt „nyersanyag" to-
vábbítása, közreadása. Igyekeztem minimális-
ra csökkenteni a terhel ő , okoskodó magyará-
zatokat, ahol csak tehettem mell őztem a kom-
mentálást, mert a lényeg úgysem ebben, 
hanem a szépítés, javítások, stilizálás nélküli 
közölt idézetekben, kiragadott félmondatok-
ban, monológokban, elientmondásoktól sem 
mentes portrévázlatokban mutatkozik meg. 
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Az iskola: diákok, 
tanárok 

— Milyen céllal alapították az iskolát? —
kérdeztem az igazgatót? 

— Régi kívánsága a helybelieknek és a 
könnyékben élőknek, hogy Topolyán legyen 
gimnázium. Valamikor volt itt alsó fokú glm-
názium, .jelenleg pedig öt elemi iskolája van 
a helységnek. A gimnázium lehet őség a to-
vábbtanulásra, híd "az elemi és az egyetem 
között azok számára, akik tanulni szeretnének, 
de mindenekel ő tt anyagiak hiánya miatt nem 
mehefnének Szabadkára, Újvidékre, Zenfára 
vagy Zomborba. 

Az iskola az alapszabályzat szerint két-
nyelv ű  és kéfirányzatú. A szerb és a magyar 
ajkú tanulók a második osztályban választa-
nak a természet- és társadalamtudományi 
irányzat között. Az iskolai Évkönyv bizonyítja: 
minden évfolyamon, nyelvi és :irányzati meg-
oszlás szerint két-két osztály volt, összesen 
359 tanulóval. Közülük 205 szerb, 154 magyar 
tagozatra jár. Ha lehet a neveknek hinni, 
tizenhét magyar ajkú — els őben három, 
másoditkbaл  hat, harmadikban és negyedikben 
négy-négy — gyerek járt szerbhorvát osz-
tályba. 

Külön vizsgálódás tárgyát képezhetné, hogy 
az összlakosság számarányát tekintve a na-
gyobb százalékú magyar községben miért 
van kevesebb magyar diák a gimnáziumban. 
A túlnyomórészt paraszti foglalkozásúak el ő-
ítéletével, életfelfogásával, mentatifásával, 
más irányú orientációjával vagy esetleg 
egyéb okokkal magyarázható-e ez az arány-
elfo!ódás? Nyilván mindezek közrejátszását 
állapíthafnánk meg. 

A négy évvel ezel ő tti indvláskor 126 ta-
nulóra hét tanárra várt a szó legköznapibb 
értelmében az iskolateremtés feladata. Albér-
letben, kölcsönfelszereléssel, idegen kisegít ő  
tanerőkkel kezdték, ma tizenhat tantermes 
iskolájuk, három kabinetjük, tornatermiek van. 
Csak iskolam űhely h'iányrik. 32 698 új ditnárt 
kö!töttek a fizikai-matematikai, biológiai, ké-
miai, földrajzi és történelmi kabinet, illetve 
szertár, tornaterem felszerelésére, tantermek 
berendezésére és könyvek vásárlására. Ma, 
körülményeinkhez képest korszer űen felsze-
relt iskala a topolyai gimnázium. A fanítás 
kabinetekben és a legszükségesebb, szemlé!-
tető  eszközökkel folyik. 

Egy diák évi 1800 dinárba kerül. 

Miért jársz iskolába? 

— Hogy tabbet .taп uilpalk, noha  vain -
nak  odlyaln Idal!golk i!s amelyeket feles- 
legesпek taнftolk. 

— Mert szereФnék sok  mindent tud- 
пј . 

— IHogy  ад 'tallапав  m űvelltség•et sze- 
rezzek. (A fegtölbben így  vádaszo іótaik.) 

—  Mert  szük5égét érzem. 
— Hogy me  legyek senikü ika•pca, 

эgyéniség legyek és szolíd tudással 
rendeCikezzelk. 

— Mert vain iskoila. 
— !Négy еиме l ezelőfit ezt пет  Фuа- 

talm, Ima itudom: Kíváncsi vagyok, ёг - 
dekel a ltermészet. 

— Vallamilt ikelll asüná бnj, én az isiko- 
(át vátas'ztofltam. 

— 'Hogy  іі mеге4еіmе4 Íbővítsem,  or-
vas  akarok lenini, nagy ltиdásra vain 
szirkségem. 

— Тали 111ја!k, szellemiileg gazdalgod- 
ја!k, alkalraltom és fehetségelm szerjlná 
hasznára legyek az emibernségnek, 
mégiha parszemmyi viszoinylaltiban іјЅ . 

— .Mert véletlenüđ  felvefitelk. 
— Valamijt csjиá1lп í keliletit, hogy ki- 

eme4ikeídjelk  az  а1'lagos failijsi  emberek  
körбbő '1. 

(Há:rmaln nem váda!szoltalk. iNem fiиd- 
áik? iNem  gonldo1ltaik erre?) 

Mit adott az iskola? 

— az elemi előlkészntett . a giiminá- 
ггит  a11a1pisrrnereteket Inyú4tafit. 

— Fe1eU Иhetetlen órá'kat. 

— Megtaniul*aim gondo6kadnli,  he-
lyesen  ме lе'kednj és abjektíven пехпб . 

-- Те1!jesen úíj világ'szelmllé!lertet. 

— Az elemi a!laipat, a gilm.názilum 
иrálny~vanailat. 

— 5olkat, szélpé'rzé'ket, m űveilitsёgett. 

— Hogyam ikellll tanі lп i. 

—  Alap-  és iközépfdkú ku!ltшrát. 

— !Nem  azlt amit vámtaun. 

— A gđminázivlm is sokait adott, 
ne!mosa!k az elemi, de úgy  érzem,  sok_  
cal többet adhatott volna. Ez éppen 
nem az én islkalá'rпra pama!sz, ha!nвlm 
általában 'középiskolájnkra: a tanárok 
еуупенапу  ikjvétel'1 е1 'gyen'ge pedagó- 
~ usok. Mégis azt hiszem, nagyon há- 
láls  lehetek  a véletlennelk, hogy az 
as.ztáдyfőиdk&m (гmatemaltjlkatal пár) és 
a !malgyartanárolm !kivá:ló lpedagágu- 
so!k. Tailбn élplpeln Inekik,  főkéпlt пekilk 
k&szölnlhetően villágszemléleti téren 
sokat lkaipftaun a gilmnázüцimttál. 

— Az Iu!tolósó éveklben sok, az élet 
ben e+!őford!ul!ó ;kénd"re Tcalptaim vá- 
t alszt. 

— Az elemii: az ađ atp, a giпnmárium: 
a  falak, erre Ijön a fedéil. 

-- Olbј eJkitivntásra, a ijó е s a rossz 
meglkü1ö1n1bölztefésére talni!tott. 

— іноу  Inem szabad  mindetnit feпln- 
talrtás inéí6kü!1 е1'foqaldini. 

-- Milndeln fu,dásoimat !ütt azereDtem. 
—  Tиdás ~t, !fapasztailato!t, é!Ieltrfi!lozó- 

fiám ikiallalkпfását. 
— T1uldálst, á đ talános m űveltséget. 

(Кгјдепюеп  vádaszaltalk így, azó  szerint.)  
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Melyik tantárgyat szereted a legjobban? 

A társadalomtudományi irányzaton a ma-
gyart szeretik a legtöbben, de ugyanakkor 
fontosság szempontjából a természettudomá-
nyi irányzaton többen említik ezt a tantár-
gyat. Az utóbbiaknál a fontossági listán a 
biológia, matematika és fizika vezet, míg 
a társadalomtudományok egyik tantárgy fölé-
nyét sem hangsúlyozzák különösen. Vajon 
ez a mindent egyaránt fontosnak tartó elvvel, 
meggondolással magyarázható-e, vagy azzal, 
hogy a természettudományi tárgyakra eskü-
szók már a végleges pályaválasztás és hiva-
tástudat határozottságára figyelmeztetnek? 
Nem lehetetlen. Más iskolák tapasztalatain 
megfigyelhető : elsősorban a határozatlanok 
választják a társadalomtudományi irányzatot. 

Csoportok, szakkőгök 

Az iskolán kívüli munka az Auróra irodalmi 
önképzőkörökben a Thalesz matematikai, Ni-
kola Tesla fizikai szakkörökben, továbbá tör-
ténelmi, kémiai, képzőm űvészeti, biológiai, 
testnevelési csoportban, illetve az iskola 
énekka:rában folyik, az egyéni érdekl ődési 
körök kielégítése és az önállóságra nevelés 
cétjából. A topolyai Rés nev ű  vitafórum lel-
kes közönségét is javarészt a gimnazfsták 
képezik. A szakkörökben a tanárok i гбnyífб-
sa vagy felügyelete alatt folyik a munka. 

~ 	 

Tan čestület 

Az egykor hét tagot számláló tantestület 
ma huszonhárom főnyire növekedett. Tizen-
hét tanárral és hat el őadóval fejezték be az 
1968169-es tanévet. Ennek ellenére káder-
probtémáik még mindig vannak. Az iskolát 
négy év atatt összesen kilenc tanár hagyta 
el. Vajon csak azért-e, mert egy kisvárosi 
iskolát a tanárok nagy része afféle kényszer-
megoldásnak, ugródeszkának tart-e, vagy 
egyéb okok miatt mennek el? Nem lenne 
érdektelen alaposan kutatni ezt a topolyai 

gimnázium számára már az indulás éveiben 
krónikus problémát. 

A tan#estület fiatal — „a fanárok java is 
a diákokon tanult meg tanítani, gy űjtötte az 
első  tapasztalatokat, próbálta ki önmagát, 
pedagógus elveit" átlag munkakora 6,8 
év. Hat tanáruk dolgozik több mint tíz éve 
a tanügyben, tizenheten tíz évnél rövidebb 
ideje tanároskodnak, közülük tizenháromnak 
öt éven aluli munkakora van csak. A fizeté-
sek középarányosa 1100-1200 dinár között 
ingadozik. 

Az iskolaszociológia egyik fontos kérdése: 
kik tanítanak? Válaszoljunk ezúttal erre köz-
vetett módon: milyen eredménnyel tanítanak? 
A 359 diák közül 281 fejezte be elégtelen 
nélkül a tanévet, pótvizsgára 71, osztályis-
métlésre 7 diák bukott. 

Portrék, vallomások 
A két magyar negyedik osztály 35 diákja 

százszázalékos eredményt ért el. Egyikük 
sem bukott, sem pótvizsgára sem osztályis-
métlésre. Közülük hatan kit ű nő , tíz jeles, ti-
zennyolc jó és egyikük elégséges Bizonyít-
ványt vitt haza. 

Az igazgató és a két osztályfőnök egybe-
hangzó véleménye szerint komolyság, érett-
ség jellemző  az iskola első  maturánsaira. 
Nagyon jó generáció, néhány különösen ki-
emelkedő  képesség ű  diákkal. Szorgalmasak, 
de kissé elkényeztették őket, ami érthet ő  is, 
ők voltak az iskola első  diákjai, s több fi-
gyelmet, szép szót, türelmet kaptak, mint az 
utánuk jövők. 

Talán éppen ezért fölöttébb izgalmas: ho-
gyan vallanak önmagukról és környezetük-
rő l?. Milyen az a világkép, amelyet egy bács-
kai mezőváros társadalmi, történelmi, gazda-
sági, szellemi adottságainak, viszonyainak és 
az egyéni, lelki diszpozíció, képesség meg 
a hatalmas tempóval fejl ődő , gyorsuló idő  
képezte egymás hatását er ősítő-gyengítő  erő -
tér bennük kialakított? 

Korszerűség-igényt, modern gondolkodást 
és magatartást kutatok, noha azzal is tisztá-
ban vagyok, hogy a mai modernség, m űvelt-
ség és ismeretanyag egészen rö у id idő , falán 
évtized múlva már megfakul, nevetni valóan 
ósd іivá törpül, maradivá szelídül. 

Az alábbi néhány, hosszabb-rövidebb, az 
önéletrajzokból és a válaszokból szerkesztett 
portré akár m űvelődés-szocióg гб fiai eseftanul-
mánynak is tekinthet ő . Közös ismérvük, hogy 
húszévesek írták, húszéves fiúk és lányok a 
törрolyai gimnázium első  magyar érettségiz ő i. 

I 	 

Magamban bízom 

Eszményképem nincs, csak magamban bí-
zom. Korunk emberét a skizofrénia jellemzi. 
Az ember életében a születés a legfonto-
sabb, a legtöbb amit a pályán elérhet a jó 
fizetés, a halál, és az hogy ember legyen. 
A többi lényegtelen. A boldogság annyit 
jelent, mint önmagammal elégedettnek lenni, 
meg minden gyarló emberi tulajdonságot 
(pénz, n ő  stb.) ... Az öngyilkos bátor, mert 
megöli magát, gyáva, mert megszökik maga 
elő l... Erkölcsös, aki a birkák után megy, 
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erkölcstelen, aki a nyájból kfválik ... A sza-
badság az, ha azt tehetek, amit akarok. Ezért 
szabadság nem létezik a Földön ... Mi aka-
rok lenni?  Ember.'.  Az jskolában a magyar 
nyelv és irodalmat szeretem a legjobban, a 
legfontosabb a m űvészet. Kedvenc íróm Né-
meth László. Könyvem? Minden jó könyv, 
mert jó. Igazi mai írónak Domonkos Istvánt 
tartom, mert olyan, mint a korunk. Elkötele-
zettnek lenni, egyenl ő  nem m űvésznek lenni. 

A legnagyobb hatást Kovac"i ć : Tömegsír, 

Antonioni: Nagyítás és Madách: Az ember 
tragédiája tette rám. Mindhárom az érz ő  
embervolta miatt'.. Mit adott az iskola? Az 
elemi alapot, a gimnázium középfokú kultú-
rát ... A szellemi provincializmus:  a  sárba 

ragadás. Falusi elnökök, de lehetnek váro-
siak is, sőt ... Az egyetemista tüntetések 
a sok mellébeszélés reakciója ... Értelm'iségi? 
Csak hírbő l hallottam 'ilyen csodabogárról. 
Talán, akinek nemcsak diplomája van ... A 
váro5i, a falusi és tanyai ember élete az 
egymáshoz való viszonyban, az értelmiség, 
a munkás és a paraszt személyi jövedelmében 
és nyelvében különbözik egymástól... Jugo-
szlávia? Avantgardista ország. Úttör ő  a poli-

tikában, sereghajtó a gazdaságban és a kul-
túrában. Társadalmun'k erénye, hogy ránk 
bízott mindent, negatívuma, hogy követke-
zetlen. Az önigazgatás nálunk létez ő  jelen-

ség, mely szerint a széles munkásság bevo-
násával igyekszik irányífani a termelési folya-
matokat. Hogy a szép eszme eredményes is 
legyen, szükséges a munkásság kulturális 
felemelkedése ... A kétnyelv űség? Szép 
álom. Szövetségi Szkupstina: A „magyar" 
képviselő  szerbül kéri az anyagot, mert ma-
gyarul nem érti ... Hiszel Istenben? Igen, 
mert nincs... Ha lenne harmadik világhábo-
rú, ki kezdené? Egy okos ember, mert rájön-
ne hogy sokan vagyunk... Mi a sznobizmus? 
Nagyképűség, nyegleség. Az, amit most 
írok ... Önéletrajzom? Megszülettem, húsz 
éve élek. Proletár származású vagyok. Na-
gyon jó tanuló vagyok, de lehetnék nagyon 
rossz is. Otthon kevesen vagyunk, még keve-
sebben dolgoznak és a legkevesebb az egy 
fő re eső  személyi jövedelem. A kevés közül 
az egyik fanul, lakásunk nincs. Zsebpénzr ő l 
nem tudok. Van vagy száz könyvem, évente 
tíz-húsz könyvet veszek, legutóbb Németh 
László: Kiadatlan tanulmányok cím ű  kötetét 
vettem meg. Szerencsére televíziónk nincs, 
de rádiónk se. Moziba havonta egyszer, vagy 

egyszer sem megyek, utálom a rossz filme-

ket. Külföldön nem 'jártam. Kicsit bogaras 

vagyok, de igyekszem ezt nem kiküszöbölni. 
Az életben biztos elérem a legtöbbet, amit 
ember elérhet ... Ha községi elnöknek vá-
lasztanának — lemondanék. 

Iskolába járni, a kor kóvаtelménye 

Nem ismerem egyetlen mai írónak sem 
olyan jól a munkásságát, hogy bátran meg-
állapítsam, ki az igazi mai író, és miért. 
Stendhal, Baizac, Jack London és Fekete Ist-
ván m űvesit olvasom a legszívesebben, témái-

kért és stílusukért. A Vörös és fekete meg a 

Goriot apó hatottak rám leginkább, mert szin-

te kinyitották a szemem, és mert segítségükkel  

talán jobban megismertem a világban ural-
kodó törvényszer űségeket ... Istenben meg-
győződésbő l és fő leg az el ő ítéletek miatt hi-
szek'' . Eszményképem nincs. .. József Attila 
költészetéb ő l az Ars poetica a legkedvesebb 
versem, mert a benne leírt egyes kívánságok, 
vágyak az enyémek is. Elkötelezett költ őnek 
lenni annyi, mint terjeszteni a kultúrát és a 
m űvészetet ... Szellemi provincializmus, ha 
valaki egyoldalúan és csak a saját szemszö-
gébő l ítél dolgokról, jelenségekr ő l .., szerin-
tem a történelem egy nagy egyéniségére sem 
lehet rámondani hogy a legnagyobb, mi. -
den kornak megvannak a nagy egyéniségei. 
Az ember életében a legfontosabb a helyes 
életmód, a szép kereset, a legtöbb viszont 
amit elérhet, hogy dolgozzon, becsületesen 
éljen, rendes élete legyen és a szakmai tö-
kéletesség. A boldogság röpke, múló, önfe-
ledt pillanat, amikor elfeledkezünk a világ s a 
magunk bajairól, problémáiról, gyakran csak 
az állapot elmúltával döbbenünk rá, ez volt 
a boldogság ... Szülei•mtő l életszemléletben, 
életfelfogásban és m űveltségben különbözöm. 
Azért járok iskolába, mert ez a kor követel-
ménye, többet kell tudni, s magam sem len-
nék elégedett az elemi nyújtotta tudással. Az 
elemi alapokat, a gimnázium irányvonalat 
adott. Még nem döntöttem el mi legyek, éreft-
ségi dolgozatomat földrajzból írtam, címe: 
Eróziós és akkumulációs felszínformák a Di-
nári hegyvidéken ... Tizenkilenc éves vagyok, 
földm űves családban születtem. Eddig leg-
többször jeles voltam, noha kit ű nő  is lehettem 
volna. Szüleimmel és egyik nagyanyámmal 
élek egy házban. Szüleim dolgoznak, nem tu-
dom mennyi az egy fő re es ő  jövedelem, la-
kásviszonyaink t ű rhetőek, testvérem nincs. Havi 
zsebpénzem hetven dinár. Újságot, könyvet 

évente 10-20 darabot veszek zsebpén-
zembő l, valamint meccsekre és moziba járok 
belő le. Szerény, fő leg ismeretterjeszt ő  köny-
vekbő l álló könyvtáram van, tévénk nincs, 
rádiónk  van.'.  Szerintem az ifjúság problé-

mája hogy nem találja meg helyét és szere-

pét a társadalomban, amelynek pozitívuma, 

hogy szocialista akar lenni, negatívuma, hogy 

nem mindig következetes, ennek az emberek 

az okai. Kultúra szempontjából Jugoszlávia 

nem jelent sokat a világban. Politikája egye-

dülálló, mindannyian büszkék lehetünk rá. 

Gazdaságára jellemző , hogy igyekszik a 

marxista elveket a legkövetkezetesebben be-

tartani. 
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Amerika lelke a pénz 
A Kongresszus utat tört az C7röklét szakadékáig 
az Elnök hadi gépezete Kansasból elárasztja és talpra állítja Oroszországot 
az Amerikai Évszázadot megcsalta egy ő rült szenátus mely nem alszik már felesé-

gével 
Franco meggyilkolta Lorcát Whitman tündéri fiát 
ahogy Majakovszkij öngyilkos lett hogy megússza Oroszországot 
Hart Crane kiváló platonista öngyilkos lett hogy bebarlangozódjék a rossz Ami• 

rikába 
ahogy sok millió tonna emberi búzát égettek el a Fehér Ház alatt a titkos ú+e- 

gekben 
míg India éhezett és sivítozott és es őmosta veszett kutyákat evett 
és tojáshegyeket ő röltek fehér porrá a Kongresszus csarnokaiban 
istenfél ő  ember nem teszi be oda újra a lábát Amerika záptojásainak b űz, nsiatt 
és a chiapai indiánok tovább rágják vitamintalan tortillláikat 
Ausztrália őslakói talán tojástalan pusztában makognak 
és én ritkán reggelizhetek tojást noha munkámhoz töménytelen tojásra van sz'km 

ségem hogy megszülethessek az Öröklétben 
a tojásokat meg kéne enni vagy anyjuknak kéne adni ő ket 
és Amerika számtalan csirkéjének bánatát a sivítozó komédiások szólaltatják meg 

a rádióban 
Detroit egy millió autót gyártott gumifákból és rémképekb ő l 
de én sétálok, sétálok és Kelet velem sétál és egész Afrika sétál 
és el őbb-utóbb Észak-Amerika is sétálni fog 
mert ahogy el ű ztük kapunktól a Kínai Angyalt. ő  el űz bennünket a jöv ő  Arany 

kapujától 
nem szántuk Tanganyikát 
az eleven Einsteinre gúny zúdult mennyei politikája miatt 
Bertrand Russelt el űzték New Yorkból mert lefeküdt egy n őnek 
és a halhatatlan Chaplint el ű zték partjainkról szájában rózsa 
és a Kongresszus illemhelyein a Katolikus Egyház titkos összeesküvése megtagadta 

India szüntelen tömegeit ő l a fogamzásgátlót 
Minden közölt szó elfajult észjárás gyáván gépies kiböffenése amikor az amerikai  

test igaz irodalmát közlik beköszönt a forradalom napja 	 ž o ~ 
a szexi bárány forradalma 	 = ž 
az egyetlen vérnélküli forradalom mely túlad a giccsen 	 m r a 	

P szegény Genet fényt gyújt Ohio aratóiban 	 3  
a marijuana jótékony narkotikum de  J.  Edgar Hoover jobban kedveli halálos visz- 	_ п  á kijét 	 a 
és Lao Tze és a Hatodik Рátriárcha heroinjáért villamosszék jár 	 { _ _ 
de a szegény beteg kábítószerélvez ő  sehová sem hajfhafja le fejét 	 = - 	 S 
az ellenségek kormányunkban kábítószerellenes elvonókúrát agyattak ki, mely olyan 	° z 	tn 	= P, 

sötét mint az Elhárító Honi Riasztó Radar Rendszer 	 N 

Én vagyok az elhárító honi riasztó radar rendszer 	 = z 3 Q3 
csak bombákat látok 	 ( o  (D  
nem érdekem megakadályozni Ázsiát abban hogy Ázsia legyen 	 ž z 
és Oroszország és Ázsia kormányai kelnek és buknak de Azsia és Oroszország 	{ 	 ~ 

nem bukik meg 	
d m 

Amerika kormánya is megbukik de hogy bukna meg Amerika 
nem hinném hogy bármi is megbukna ezután a kormányokon kívül 	 . 
szerencsére minden kormány megbukik 	 . 

kizárólag a jó К  nem buknak meg 
és a jók nem léteznek még 
De kezdenek létezni léteznek a verseimben 

nrn á 	 t nrmánvп lг  h~ Uácáhnn 
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Ha cövekké vered magad 
Talán megállsz 
De kifut néha a föld is mint a tej 
Kifut alólad ló, jég, korcsolya 
Amíg a bő röd meg nem kövesül 
Amíg tökéletes nem lesz b ő röd 
Amíg Geának b ő röd idegen 
Anteusz nem leszel 
Amíg a bő röd szigetel 
Lebegő  
Lebegve- gyökerez ő  
Fejjel mennybe fúródó 
Anteusz leszel 

Mikor Heráklész fölemelte 
Nem ölhette meg — lebegett 
Hajszálon íöl — gondolatot 
Azon táplálták 
Haja föl, fölgyökerezett 
Nem ölhették meg — lebegett 

Hát ezért, hát mindenért 
Jöjj Lebegés 
Semmibe-cövek lés 

Porszem 
Légy 
Hajszál 

Szaporodom 

páskándi géza 

az  ёгёmговtё  angyal  
A hasonló cim ű  regény első  fejezete 

Ma szabad vagyok. Kitaláltam egy h ű  fogalmat 
Hatalom vagyok — egy Szellemet kitaláltam 
Céh Angyalát, Szakma Sz ű zét, Városvéd ő  Szentet 
Szószéket, ahol két mondat kupolája terül fölém 

Szégyellje magát minden, ami megöl engem, Büntetlenül nem lehet 

Kanalakon 
Falatokon 
Szaporodom 

Porszem 
Légy 
Hajszál 

Ahol a hatalom étvágy 
Ahol étvágy a hatalom 
Ott ott vagyok 
Jelen vagyok 
Szaporodom 

Lát 
Öröm 
Buja gomb 
Szembeugrós 
Alkalom 
A szent jobbon 
Bal karom 
Az öltöző  
A vetkező  
Az izgalom 
A buzgalom 
Nyugalom 
Csöndpagony 
Békeondó, mennybolt-mony 
Irigy ürügy, ürücomb 
Sz űzlány, kit a gy ű rű  vonz 
S ölén dús-mohájú gond 
És alatt és felett 

Szemfeszület 
Ámulat 
Ájulat 
Bornyúszemíí 
Bámulat 
Kéj leső  
Jóleső  
Lát 
Langy májusi es ő  
S áhítat 
Átitat 
S látsz ahol 
Ihaj-duhaj 
Víg pokol 
Lágy almenyétprém-akol 
Csfpő-csípő , bundator 
S nem lakol 
Se a jobb, se bal lator 
S bajszon lúdbő rzik a bor 
S kéj-lavórhoz állsz vagy ülsz 
Két tallérral 
Tű rt gallérral 
Tonzura 
Pénz ura 
Rő t perselybe 
Elmerülsz 
Én ott vagyok 
Jelen vagyok 
Ételen és italon 
Ahol az étvágy hatalom 
Szaporodom 
Lebegő  tarajom 
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Hát így nézz szemembe, örömrontó Szellem vagyok én, az örömrontás szelleme 
Ki lebeg hatalmas tészta-lapályok egében s hajszál'ként zizzen repedésbe 
S az, ki paprikapöttyös vagy aranyos levesek tükörére, zuhan, ázott 
Szárnyaival a forró lébe fúródik; kenyérben ,bakancs szege és süteményben 
Nagybet űs újság , borban muslicaroncs vagyok én, minden az én testem, ami 
Ront örömet és minden a ,  lelkem, mely a célbefutó örömökre vadászik 
Megrontom ügető  pillanatod, mely szamaras-jámbor kocogásban éli ki lelkét 
Megrontani vagyok én ínycsiklandó kedveidet s én vagyok, aki csikorogni 
Jöttem, mint por s homokszem selymes ínyeiden, megrontom legszebb ünnepeid 
Idő  s konyhák zsivajában, históriás asztalokon 
Lebegés Anteusza, a Minden Öröm Tejébe-cseppenés Angyala volnék 
Honom a Győ ztes Szájízében, fogak közé feszült, piszkálni-muszáj 
Húsban s csontban vagyon, s ahogy haladsz harapva a porhanyó közegekben 
És csontra döbben a fog, vagy ha a nyelved f ő tlen, sületlen gubancra 
Ijedten odarándul, off vagyok én, honom ott van, s létem megrontja 
Örömödben épp azt, ami egysíkú tartam — és megjelenik Hessent ő  Hangulatom 
A Diadal Dombján es őcsepp, ködrongy képében, s a legizmosabb tarkóra hull 
Jelentkezem túlsózottság, f ű szertelenség ételein, arókahúgy-b ű zben 
És fű részpor-ízben is megjelenik egy-egy villanatra 
Én vagyok minden inger-angyalkodásban magad rajtakapása, magadra ébredésed 

A sok „intenuptus" mind-mind az én jelenésem 
Minden mi ékelődik, minden ék, mely a Boldog Folytatást meghökkenti egy percre 
Kerek, ropogós Pénzhahotákban a „hogyan szerezted" csörgése, a „nem hamis-e" 
A kétely zizegése, étvágy habjaié, tojásdad emésztést ű ző  Angyal 
Jóllakott torokba fölszálló Savanyú-íz ű  Angyal, gyomor Nádeszérő l 
Bél-pokolból jövök én szájparadicsomba, hogy mennyei ízek Édenében 
Feledtessem a fácánt. Jelentkezem gyilkosok nászéjszakáján az egyetlen 
Nyögésben: a hörg ő  áldozatot, a loccsant-agyút idézi enyögés-jelenésem 
S 'két binkózó közt, amid őn a győztes felülre kerül és itt van az arcom 
A győztes fogja-szorítja Lihegve a vesztest, de ő  csak a földet, a hangyát 
A gilisztát, rögeit látja s elirigyli a vesztes szeméb ő l a nyugodt ég 
Úszását; a vesztes már pihen, nem feszül, nem íélt semmit, ernyedten szabad már 
Szemében ég s a gy őztes sírva dobná  el  a glóriát 
Hatalom vagyok hát minden hatalomban, el űzhetetlen hatalom 
Nincs fegyver ellenem, mert örökké változóan 
Tárgyként jelenek s dologként fognak, képb ő l ugrom elő  és hisznek gondolatnak 

Színnel kizökkentek, szaggal h őköltetek, hanggal felébresztek, s torpantó 
Mozdulattal, s enyém a Fönt, Elém, Alám, s bolhacstpés a kéj farán 
És lebegek, csak lebegek 
Örömrontó Isten — fedettetek halálig 

Porszem 
Légy 
Hajszál 
Én lehullok, én megsülök 
Engem megöl a lé, a h ő  
De nem felejt el az ev ő  
Eléje ugrom 
Rendületlen 
Én kicsi voltam s csöpp vagyok 
De birodalmam mindent befog 
Csak éppen belecsöppenek 
A Jó Folytonosságba 

Nem ölöm meg, de késem itt 
Mássá tesz mindent, módosít 
Belevegyül s a Folytatás 
Már nem olyan boldog, mintha más 

Lét nem lenne kívüle 
Én meglelem 
Az önfeledtség réseit 
Porszem 
Légy 
Hajszál 
Ott leszek a 
Kitátott Szájnál 
Talál'kozunК  a 

Hő s étvágynál 
Jelen leszek a 
Boldog Ágynál 
Kipöccinthetnek 
Sík Levesbő l 
Kihúzhatnak 
Templom-Kenyérb ő l 
Reám gondolni mindig fognak 
Amíg porszem van 
Légy kering és 
Valahol 
Ujjamon húr 
Zene-úr 
Hajszál pendül 

Iv. 
Örökké a Lebeg ő , Legkisebb, Örömrontó Isten, Váratlanul Jelentkez ő  —Örökké 

Az leszek. Hatalmam a kicsinységem, mely nem sz űntet meg semmit mélyen, 
S ő  maga sem sz ű ntethető . Már örökkön kisebb leszek és a nagyobbat nem 
Hagyom, magába-bódult hatalom — hogy fi ,podjon akaratomon! Kicsinységem 
Az én hatalmam, befogadhatatlan felület, Lebegés Anteusza, ég s föld között 
Magam megölni nem hagyom, mert lebegésem hatalom létem a lebegésem 

Lényegem 
Ebben 
Cövekt ő  

Látom, Heraklész karja még remeg, de már tudja; nem ölt meg engemet 
Én, örökké Lebeg ő , Legkisebb, Örömrontó Isten váratlanul jelentkez ő  
Rólam emlékeznek meg gyásszal a Történelmi Közérzet örömünnepein 
Szavak társítása, villanásai visznek tova, lebeg ő  univerzum, hinta libbent el 
Trambulin lök örömt ő l örömig; látom Heraklész karja még remeg 
Mint két kupola alám s fölém terül, de már tudja: nem ölt meg engemet 
Nem számolhat fel sem a föld, sem az ég, sem az Isten 

Nem gyilkolhat meg soha engem semmi cövekd ő , kiszámíthatatlan létem 
Minden hatalombál kileng, ellebeg némán $ két teremtés között a résen 

Isten közérzetébe furakszom, bebúvok én, beszököm én Isten létébe is önnön 
Szünetébent 
Én, Örömrontó Angyal élet s halál forrásából itatom lebegésem 
Én senkit meg nem ölök, tettem csak ennyi: az öröm szárnyában két  toll  közé 
Beengedek egy kis szomo гkás, tar eget, beszabadítom a sfró leveg ő t 
Minden légynek Örömrontó Angyala vagyok én 
Mint ahogy te önmagadnak Örömrontó Angyala vagy ember 
Létem figyelmeztet Nagy Öl ő t, s Kisebb Áldozatot erre a szent 
Zsarolásra: megölhetsz s vérem látványával örömöd elcsepeg s koppanó 
Ijedt szemgodyómmad örömöd fénye gurul 
Engem megölsz s te boldogabb nem leszel 

Szégyellje magát minden, ami megöl engem. Büntetlenül nem lehet megismerni. 

Ma szabad vagyok. Kitaláltaim egy h ű  fogalmat 
Hatalom vagyok — egy szellemet kitaláltam 
Cé-h Angyalát, Szakma Sz ű zét, Vá гosvédő  Szentet 
Szószéket,ahonnan -- ajkamról is immár 
Az Örömrontás Anavala lebben 
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a minaenseg eitunrK vegul 
Hollywoodot meg ő rlik az Öröklét szélmalmai 
Hollywood filmjei megakadnak isten torkán 
Igen Hollywood megkapja amit érdemel 
Idő  
beszüremlés vagy idegbénító gáz a röntgenfelvételen 
A történelem prófétikussá teszi ezt a verset és iszonyú bárgyúságát förtelmes sp!-

rituálévá 
Enyém a galambok nyögellése és az önkívület tolla 
Nem bírhafó sokáig a kannibál absztrakció 
A háború absztrakt 
a világot elpusztítják 
de én csak a költészetért halok meg, ez megmenti a világot 
Emlékm űvet Sacconak és Vanzettinek még nincs rá pénz hogy megnemesítse 

Bostont 
Kenyai benszületteket hülye angol szédelg ők gyötörnek 
a fehér bolond markában Dél-Afrika 
Vachel Lindsay belügyminiszter 
Poe képzeletügyi miniszter 
Pound gazdaságügyi min., 
és Kra legyen Kraé, Pukti Puklié 
Blok és Artaud keresztbeporzandó 
Van Gogh füle a pénznemen 
fi propagáljunk többé szörnyeket 
és a költők kerüljék el a politikát vagy szörnyekké válnak 
engem szörnnyé tett a politika 
1зs az orosz költ б  kétségkívül szörnyeteg titkos jegyzetfüzetében 
Tibetet békén hell hagyni 
Ezek nyilvánvaló jövendölések 
Amerikát lerontják 
Az orosz költők megvívják harcukat Oroszországgal 
Whitman e „mesésen kárhozott nemzett ő l" óvott 
Hol volt Theodore Roosevelt amikor ultimátumokat küldözgetett camdeni kast'. 

lyából 
Hol volt a Képvisel őház amikor Hart Crane felolvasott próféciáiból 
Mit tervezett a Wall Streel amikor Lindsay kihirdette a Pénz végítéletét 
Figyeltek-e hadovámra a bickfordi állásközvetít ő  bezárt szobáiban? 
Hajtották-e fülüket lelkem nyögéseire amikor piackutató statisztikákkal küszködtem 

a római Fórumon? 

Nem, szilaj hivatalokban harcoltak, a szívbénulás sz őnyegein, a végzettel sikítozva 
és alkudozva 

sza.blyákkal, karabélyokkal, kiálló foggal, gyomorrontással, a tolvajlás bombáival, 
kurvasággal, rakétákkal, homoszexualitással vonultak a Csontváz ellen 

a falhoz hátráltak hogy felépítsék veleségüket és lakásukat, pázvitjukat külvárosaikat, 
tündérbirodalmaikat, 

Portoricóiakat zsúfoltak össze a 114. utcában hogy lemészárolják őket egy hamis 
Chinese-Moderne h ű tő szekrény miatt 

az irgalom eléfántjai gyilkoltak egy erzsébetkori kalitka miatt 
izgatott fanatikusok milliói a diliházban az ipar sivalkodó szopránja miatt 
Vesztegetők pénz -danája — fogpaszta-majmok a televíziókon — szagtalanítók hip-

not kus székeken — 
petróleum-üzérek Texasban — lökhajtásosok csíkjai a felh ők között —
füstreklámjaikkal az istenség arcába hazudnak — lapok és cip ők fogaskarmos hó• 

hérai, Tulajdonosok! Tulajdonosok! Tulajdonosok! — a vagyon és a satnyuló 
egyéniség megszállottjai, 

és a hangyák-megtámadta sikoltozó néger palánkjára t űzött hosszú vezércikkeik 
kimásztak a címoldalról! 

Tömeges villamosálom gépezete! Babilon háború-szül ő  kurvája bömböl Kapitóliu-
mok és Akadémiák fölött! 

Pénz! Pénz! Pénz! az illúzió sivítozó ő rült mennyei pénze! Semmib ő l, éhinségb ő l, 
öngyilkosságból gyártott pénz! A kudarc pénze! A halál pénze! 

Pénz az Öröklét ellen! és az öröklét er ős malmai az illúzió hatalmas újságját 
bezúzzák! 	 Pórus, 1958. 
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A panteista 

— Hiszel Istenben? — Hiszek. Azért, mert 

meggyőződésem szerint van, létezik. Nyugo-

dalmat és er őt ad. Ad értelmet a jó és be-
csületes életemnek. Mert szeret. Mert az 

egész gyönyör ű  természet, a millió virág- és 

fafajta, az állatok mind ő t jelképezik. A min-

denség mesteri fölépítése, harmonikussága, 
egysége sejteti, hirdeti. A véletlen ilyet nem 
tud. Maga a világ ű r, a kozmosz is az ő  léte-

zésérő l tanúskodik. Mi a Föld ebben az óriási 

ű rben? A naprendszerek, bolygók, üstökösök 
milliai között? Ha jól megnézzük, akkor sem-
mi. És mi rajta az ember? Nevetséges kis 
semmiség! Semmiség, aki igyekszik fejl ődni, 

hogy legyen valaki. Ha valami sikerül neki, 
akkor henceg, akkor azt hiszi, hogy ő  az 

Isten. Pedig csak hatandó. Életet kioltani, ide-
gen élettelen anyaggal tud, de életet terem-
teni nem. Pedig a képlet megvan. Óriási fel-
hőkarcolókat, gigászi rakétákat, repül ő ket, 

automatikus gépeket el ő  tud állítani, de egy 

parányi él ő  sejtet nem. M űszívet igen, de egy 

érző , mozgó élő  sejtecskét nem. Kiröhögi a 
másikat, aki hisz Istenben, holott ő  maga is 

hívő . Ha nem Istennek a híve, akkor a festet 
isteníti, a tudományt, vagy a sportot, de hódol 
ő  is. Valami elő tt kúszik, s tudatosan vagy tu-
dattalanul rabja valaminek. Legtöbbször a 
pénznek. Ha azt mondom, hogy egy abszolút 
eszmében, értelemben, alkotó értelemben hi-
szek, akkor nem gúnyolnak, csak esetleg egy 
materialista csodálkozik, hogy nem azt val-
lom, amit ő , és megpróbál meggyőzni. De 
ha azt mondom, hogy Istenben, akkor nevet-
nek, s maradinak vagy esetleg hülyének tar-
tanak. Miért? Mert nincsenek Isten személyé-
vet tisztában. Sohasem képzeltem Istent egy 
szakállas öreg zsidónak, ajki valahol a felle-
gek között trónol s szemléti a világot. Ez ne-
vetséges, és az is, aki ilyennek képzeli. Ha 
egyedül lennék, aki templomba jár misét hall-
gatni, s esetleg egy része a buta „parasztok-
nak", akkor azt hinném, hogy tényleg illú-
ziókat kergetek, de újságban, tévében, rádió-
ban meggyőződök az ellentétér ő l. Például a 
Kennedy testvérek, hogy csak ezeket említ-
sem. Miért jártak és járnak templomba, ha 
nem meggyő ződésbő l? Hiszen Amerikában, 
különöse,n a fiatal generációt szemlélve, any-
nyian nem hisznek Istenben. A világ keletke-
zését pedig a materialisták sem tudják ma- 

teriával bizonyítani. Már valami meglev ő  
anyagból indulnak ki. Pedig anyag nem volt 
mindig. Mi lett el őbb? A tyúk vagy a tojás? 
Az eszme volt, az eszme az volt, fejl ődött és 
formálódott. Nála csak a jót tanulom ... Esz-
ményképem nincs. Egy tökéletes emberrel 
sem találkoztam még, és nem is hallottam 
még ilyenrő l. Egyetlen híres emberrel sem 
cserélnék. Vannak ugyan pillanatok, amikor 
úgy érzem, talán .jó lenne Olivera Vu čo he-
lyébe lenni, de azután rádöbbenek, mégsem. 
Nem szeretnék millió embernek felel ő sséggel 
tartozna, meg hogy állandóan fürkésszék tet-
teimet, életemet ... Az ember életében a bol-
dogság, szeretet, becsület, megelégedettség 
és a nyugalom a fontos. A legtöbb, amit 
elérhetünk a tökéletes és hibátlan tudás. Ko-
runkat az elgépiesedés, a fokozódó érzéket-
lenség jellemzi ... Értelmiséginek tartom a 

tudással és m űveltséggel rendelkez őket, Nem 
határoztam még mi leszek. Szeretem a nyel-
veket. Magyarból érettségizem, Dolgozatom 
címe: József Attila költ ő i eszközei ... Isko-
lába azért járok, mert tanulni, tudni és máso-
kat tanítani akarok. Itt azt kaptam, amire a 
tudás területén vágytam. Kit ű nővel jöttem, 
azzal is távozom ... Nincs határozott véle-
ményem arról, ki igazi, mai író. Kedvenc íróm 
Fekete István, mert ő  ,is szereti a természetet 
és a nyugalmat, mert egyszer űen, kedvesen 
ír ... Ifjúságunk jellemz ője az érzéketlenség, 
problémái a megértés, az elhelyezkedés hiá-
nya, és sok minden más... Hazánk fontos 
szerepet játszik a világban mint szocialista 
állam. A többi szocialista ország politikáját 
tekintve a legpozitívabb a fejl ődésünk. Gaz-
daságára és kulturális életére ez nem mond-
ható el... Tizenkilenc éves vagyok, egyetlen 
gyerekként szüleimmel élek. Edesapám k ő -
m űves, édesanyám háztartásbeli. Az egy f ő re 
eső  jövedelem mintegy 300 dinár. Saját tá-
gas lakásunk van. Havi zsebpénzem 15-20 
dinár. Rendszerint moziba járok és cukiba. 
Könyvtáramat évente tíz-tizenöt könyvvel gya-
rapítom. Tévénk nincs, rádiónk van. Igyek-
szem becsületesnek lenni, és azt hiszem, ez 
sikerül is ... A boldogság tág kérdés. Sok 
rejtett területe van az életnek és minden te-
rületen létezik boldogság, ami egy fennséges 
érzés ... Svájcban a hegyek között vagy Ti-
rolban, esetleg egy kis kevés lakosú szigeten 
vagy a Zlatiboron, a tó mellett szeretnék 
éini... Sokat olvasok és sok könyv gyakorolt 
rám hatást. Különösen Dénes Zsófia: Élet he-
lyett órák, azután az Elfújta a szél. A filmek 
közül a Fény a f űben, a színdarabok közül a 
Czillei és Hunyadiak, inert lehet, hogy ro-
mantikus természet vagyok. 

~ 

Több ... több ... több ... több .. . 

Tizennyolc éves vagyok, földm űves szülök 
gyermeke, jó tanuló, de lehetnék jeles is. A 
családban öten vagyunk, ketten dolgoznak, 
ketten járunk 'iskolába ... Szüleimt ő l nagyon 
sokban különbözök ... Zsebpénzem nincs, 
évente öt-hat könyvet veszek. Havonta há-
romszor járok moziba. Magamat igazságosnak 
tudom, noha nem vagyok és nem is lehetek 
mindig az... Iskolába több okból járok. Több 
film, könyv, színházi el őadás tett rám jelent ő s 
hatást, de legjelent ősebbet egy sem. Több 
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kedvenc íróm és könyvem van. Több tantár-
gyat szeretek. Egy egyéniséget sem tartok 
legnagyobbnak, de nagynak többet ... Esz-
ményképem nincs. Olyan embert tartok esz-
ményinek; aki intelligens, fg'azságos, őszinte, 
egyenes jellem és m űvelt. Korunk emberét a 
rohanás, jdegessék és sok esetben a pénz 
utáni vágy jellemzi. A legtöbb, amit a válasz-
tott pályán elérhetünk semmi esetre sem a 
sok pénz. Életűnkben a legfontosabb a mun-
ka és a bűntelenség. Boldognak lenni sokat 
jelent... Még nem tudom mi szeretnék lenni. 
Magyarból érettségizem, Radnóti Miklós köl-
tészetérő l írtam dolgozatomat. Legfontosabb 
az anyanyelv ... Igazi mai író Illyés Gyula és 
Németh László. Angazsált m űvésznek lenni 
annyi, mint harcolni a nemesebb és igazabb 
jövőért ... Bárhol élnék ... Hazán'k politikájá-
ban az el nem kötelezettséget becsülöm, gaz-
dasági és kulturális téren feltör őben Va-
gyunk. . . A kétnyelvűség jó, csak nehéz 
megvalósítani. 

Aki egyetemre jár, nincs oka tüntetni 

Eszményképem az osztályfőnököm, mert 
tő le tanultam meg, hogyan kell mindenben 
keresni a szépet, hogy őszintének kell lenni 
önmagunkhoz és másokhoz, hogy kell meg-
becsülni mindenkit és mindenki munkáját, 
hogyan kell emberré lenni. Az ember életé- 
ben a legfontosabb, hogy sohasem legyen 
elégedett azzal, amit elért, mindig újabb célt 
tűzzön maga elé. Sohasem mondhatja, hogy 
tökéletesen elégedett, többre nem vágyik. 
Csak így van értelme az életének ... A világ-
történelem legnagyabb alakja Napóleon, 
nagyra törő  álmaiért, mert sohasem volt elé-
gedett sikereivel, önmagával... 1950-bon 
születtem, közepes tanuló vagyok, de lehet-
nék jeles, ső t kitűnő  is ... Édesanyámtól val-
lási felfogásban •különbözök. Istenben nem hi-
szek, meggyőződésem, hogy nincs, még senki 
sem bizonyította be hogy van ... Négyen Va-
gyunk a családban, csak édesapám dolgoxi:k. 
Az egy fősre eső  jövedelem mi пimátis, és 
minden hónapban változik. Az öcsém és én 
középiskolába járunk. Kétszobás lakásunk van. 
Külön zsebpénzem nincs, ha valamire szüksé-
gem van, szüleim megvesziik. Néhány köny-
vem van csupán, mert érfékes könyvekb ő l 
nem tudok sokat venni, utoljára Jókai Szép 
Mikhál cím ű  könyvét vettem meg. Kedvenc 
íróm Jókai, mert ,nála ritkán található meg 
az ún. happy-end, számtalan regénye és el-
beszélése tragikusan végz ődik, ahogy az élet-
ben is sok minden valami folytán egész m5s 
kerékvágásba döccen, és völgybe, nem pe- 
dig hegyre ér ... Igazi mai írónak Németh 
Józsefet (?) tartom, Iszony cím ű  regényéért. 
Legnagyobb hatást rám Irwi•ng Stone: Van 
Gogh élete cím ű  könyve tette. Ilyen erő s 
hatású filmet vagy színházi el őadást még 
nem láttam. Tévénk nincs, rádiónk van. Ha-
vonta ötször-nyolcszor -járok moziba. Magamat 
kissé in'adozó jellemnek, de változatfanul 
mindig optimistának tartom ... Az egyetemis-
ta tűntetésekrő l az a véleményem, akinek 
van pénze, hogy egyetemre járjon, annak 
nincs oka tüntetni, mert vannak sokkal sze-
gényebbek is ... Hol szerefnék dolgozni? Va-
lamilyen irodán. anyagi helyzetem miatt nem 
mehetek egyetemre. Képz őm űvészetbő l érett-
ségizem. Dolgozatom címe:  Van  Gogh élete 
és munkássága. 

Megkaptunk mindent 

Vidám, emlékekben gazdag gyermekkorom, 
szabad, kitombolt és felületes kamaszkorom 
volt.. Ifjúkorom dúlt, komoly éle вapasztalatok-
kel egy életre ellátott. Most vélem felfedezni 
egyéniségem és azt, ami életer őt ad egy 
egész életre, és remélem sikerül áfverg ődnöm 
a még elő ttem áldó, sivár, de tövises útsza-
kaszon: Huszonegy éves, 'igazi magyar gyerek 
vagyok, jó tanutó, igaz, lehetnék jobb is. 
Szüleimnek nagyon sokat köszönhetek bá- 

tyámmal együtt, mert megkaptuk, amit egy 
szülő  gyermekének adhat. Egészséges, vilá-
gos és meleg családi otthonunkban minden-
ki megkapja, ami neki jár. Kiváló családi 
életnek lehetek szemtanúja, am'i't szüleim —
sokat kell még tanulnom , hogy egyformának 
tekinthessem velük magam — anyagi állapota 
is biztosít. Egész Jugoszláviát bejártam, kül-
földön Magyarországon, Ausztriában, Német-
országban és Olaszországban voltam. Szere-
tem mindazt, ami szép és jó. Kicsiny könyv-
táram van. Minden könyv megtalálható, ami 
érdeklődésemet leköti. Egy-egy könyvben he-
tedik érzéki gondolatokat, esztétikai értéket 
és szép tartalmat keresek... Eszményké-
pem az érdekl ődésemben levő  nagy mű-
vészek, mert ámulatba ejtenek fantasztikus 
kitartásukkal, munkaerejükkel. Iskolába azért 
járok, hogy átlagtudást szerezzek. Jeles-
sel jöttem, és ha minden jól megy, ezt 
jóra kell felcserélnem. A képzőm űvészet ér-
dekel, ezért is választottam Gauguin életét 
és munkásságát érettségi dolgozatul. Ebb ő l 
következik, hogy ilyen irányú alkalmazott 
szeretnék lenni ... Elkötelezett m űvésznek 
lenni nem sokat jelent, mert munkája erő lte-
tett lesz, a látszatot adja, hisz csak azt tudja 
felfedni, m űvészete eólaposod'ilk ezáltal... Ér-
telmiséginek azt tartom, aki aktív figyelemmel 
kísér minden jelenséget, mozzanatot, helyesen 
bírálja el ezeket és józanul tud gondolkod-
ni ... A nyugat-európai egyetemista t űnte-
tések? Egy kamaszos kinövés az egész. Az 
ifjúságot a rohanás, vakság, felelő tlenség, 
nagyravágyás és szervezetlenség jellemzi ... 
A gimnáziumban megtanultam gondolkodni, 
helyesen vélekedni és objektíven nézni a 
dolgokra. 

Híres ... 	híres ... 	híres .... 

A legtöbb, amit egy ember elérhet a vá-
laszlott pályán, az élefben az a siker, mert 
csak ezáltal tud érvényesülni és ez ösztönzi 
a toyábbi munkára. A „sikeres" ember az, 
aki valamilyen siikert ér el munkájában. Vá-
gyam, hogy azt a pályát, amié kiválasztok, 
sikeresen be is fejezzem ... Értelmiséginek 
tartom, akinek legalább középiskolai végzett- 
sége  van...  Eszményképem nincs. Tanár sze-
retnék lenni, érettségim címe: A Balaton ge-
ográfiai jellegzetességei ... Lukács György 
híres filozófus és irodalmi kritiikus, Jean Paul-
Sartre híres drámaizó, Bólyai János és Farkas 
híres matematikusok, Eugene lonesco román 
száramzású francia drámaíró, A kopasz éne-
kesnő  című  drámája a leghiresebb. Picasso 
korunk ma él ő  leghíresebb festője. Jancsó 
Miklós hires magyar filmrendező  ... Kedvenc  

íróm Berkesi András, mert regényein keresz-
tül a fiatalok életét ismerhefjük meg. Az if-
jüság legjellemzőbb sajátsága hogy érdek-
lődési köre kibővült és kitűnően beleillesz-
kedett az adott új társadalmi viszonyokba ... 
Azért járok i'sikolába, hogy tudásomat tovább 
fejlesszem, mert a jövő  társadalma nagy tudást 
követel meg az emberekt ő l. Az iskola meg-
ismerteti velünk a világot és a világban le-
játszódó eseményeket. Alapos tudást nyújt a 
tudomány minden terén ... Hiszek Istenben, 
az épp mindegy, hogy mint fogadok el a 
világmindenség kelefkezésérő l, hisz egyiket 
sem tudjuk bizonyítani. Szüleimtő l csak abban 
különbözöm, hogy •nem minden kérdésben ju-
tunk közös nevezőre. Ik ugyanis tartják még 
a régi szokásokat... A családban öten va-
gyunk, egy dolgozik. Az egy fő re eső  jö-
vedelem 140 dinár. Ketten vagyunk testvérek, 
mind a ketten tanulunk. Saját házunk van, 
külön zsebpénzem nincs. Van könyvtáram, 
évente 6-8 könyvet veszek. Utoljára Berkesi . 
Andrástól, Jókai Mórtól Zilahy Lajostól vet-
tem. Legnagyobb hatást Zilahy Lajos Két fo-
goly cím ű  regénye tette rám. 

Van szellemi különbség nő  és férfi kőzött 

Eszményképem Graham Hill. Korunkat a ro-
hanás, eldologiasodás, pén•zhajhászás jellem-
zi. Az ember életében a legfontosabb, hogy 
megtalálja önmagát, ezt akkor éri el, ha sze-
reti foglalkozását és normáóis családi életet 
él... Szerény, megért ő , nem fecsegő  felesé-

get akarok, 'olyat, aki nem nyugszik meg, 
amikor elért valamit, mindig újat akar, иj után 

kutat ... Szeri'ntem van szellemi külön đзség 

férfi és nő  között ... É rtelmiségi az az egyén, 
aki érdekl ődik a társadalomban történ ő  vál-
tozások iránt, bírálja őket, ha kell, a művé-
szetek és a tudományok fejl ődését és problé-
máit is nyitott szemmel 'kíséri ... Topolya kul-
turális élete lappangó, kihalt, puszta, a Rés 
vitafórum veri fel néha, néhány órára beteges 
álmából. A városi ember élete élénkebb, vál-
tozatosabb, gyorsabb. Szórakozási, m űvelő-
dési lehetőségei óriás.iaik. Míg a faluban mind-
ez egy mozira, esetleg egy színházra korlá-
tozódik. Kikapcsolódási lehet őség nagyon ki- 
Gsiny, a tanyai ember számára pedig úgy-
szólván nincs is. Neki csak a végtelennek t ű nő  
határ létezük, a négy fal, a tehenek a lovak, 
a szántás, az aratás ... Szoeialista társadal-
munk legnagyobb pozitívuma, hogy olyan 
életszínvonalat és kultúrát biztosított népein'k-
nek, amelyre a történelemben nem volt pél-
da. Negatívumaiban a legszembet ű nőbb, hogy 
a bürokrácia még nagyon érezteti hatását, a 
munkások nincsenek érdekelve a termelés-
ben, mert nem munkájuk szerint kapják fize-
tésűiket, a fizetésekben óriási ellentétek mu-
fatkoznak. Gazdaságpalitikánkat csak meg-
tervezik, de fejetlenül hafj'ák végre. Jugoszlá-
via gazdasági és kulturális téren nem na-
gyon érvényesülhet olyan termelés mellett, 
ami eddig ment. Politikai téren azonban mind 
gyakrabban kerűlün'k az érdeklődő  világ köz-
pontjába ... Tizennyolc évvel ezel őtt szület-
tem, munkáscsalád negyedik gyerm еkeként. 
Szüleimtő l felfogásban, életmódban., szoká-
sokban különbözök. Közepes tanuló vagyok. 
Hárman vagyunk a családban, egy dolgozik. 
Az egy fő re eső  személyi jövedelem 300 di-
nár. Csak én tanulok. Havi zsebpénzem nincs, 
könyvtáram sincs. Rádiónk is, tévénk is van ... 
Azért tanulok, hogy ne legyek egyesek kap-
cája, és szolid tudással rendelekezzem ... 
Boldognak lenni annyi, mint egyszer jóllakna. 

Két kultúra — dióhéjban 

Minden tudósnak és m űvésznek van olyan 
ként részegen ültek a -néz ő téren. Egy fiafa' 
tulajdonsága, amiért az eszményképem le-
hetne. Épp ezérf sohasem próbáltam meg-
határozn'i, ki az eszményképem. Talán leg-
közelebb Giordano Bruno, Mihajlo Lomono-
szov, Arisztarkhosz és Lenin. Kedvenc íróm 
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H. G. Wells, könyvem a Világok harca, 
Wellstő l. Szeretem a leny űgöző , tovaragadó 

fantáziát. Az iskolától, f ő leg az elemitő l nem 

azt kaptam, amit vártam. Az elemiben pél-
dául nem mutattak meg még csak egy mate-
matika — vagy asztronómiakönyvet sem. Pe-
dig a népszer ű sítő  könyveket biztos meg-
értettem volna. Hatodikos korom óta mindig 
foglalkoztatta fantáziámat a világegyetem 
mozgása. Hatodikban a földrajzkönyvben ol-
vastam el őször, hogy a Nap a Tejútban ke-
ring, a Tejút pedig egy még nagyobb rend-
szerben ... Leny űgözött ... De ezzel senki 
sem törődött. A gimnáziumban már hozzá-
јбutoftam azokhoz a könyvekhez, amelyek-
bő l programon kívül is tanulhattam. A ma-
tematikatanárom segített. Négy évvel ezel ő tt 
még nem tudtam mi akarok lenni, ma meg-
mondhatom, csillagász, a matematikát és az 
asztronómiát, f ő leg a kozmogóniát szeretem, 
érdekel a természet, ez minden. Dolgoza-
tom címe: A végtelen fogalma a matemati-
kában. 

Igazi mai írónak Stanislaw  Limit  tartom. 

Fantáziája a jöv őbe röpít, közben behatóan 

elemzi a XX. századi ember pszichikumának 
minden rezdülését ... József Attila versei kö-

zül A város peremén cím ű  mond számomra 

a legtöbbet, mert a természet, m űvészeit, és 

társadalom kapcsolatát a legszebben tükrözi. 
Ebben a versben mutatkozik meg a legjob-
ban a materialista József Attila ... Azért ol-
vasok, mert keresem a világot és magamat. 
Szükségét érzem annak, hogy olvassak ... A 
legtöbb, amit ember elérhet a választott pá-
lyán: a természetben, a társadalomban fel-
ismer egy jelenséget, beilleszti világképébe, 
ha nem sikerül, akkor elveti, újat teremt, épít. 
Ez már feladata is az embernek, csak így 
juthat valamilyen eredményre ... Botdogsag 
felfedezni valamit, ha mást nem, akkor azt 

hogy a rókának négy Iába  van,  mert két 

első  és két hátsó láb az összesen négy láb .. . 

Értelmiségi az, aki a kötelez ő  olvasmányokon 

kívül legalább száz könyvet elolvasott, az 
igazi gondolatokat magáévá tette, és ezekért 

bármikor síkra száll. Mindenrő l van önálló 

véleménye, s ezt a körülményekt ő l függetle-

níteni tudja — ez az igazi értelmiségi ... Mi 
az, ami ma elavult? A politika. Az ókortól 
eddig semmit sem változott, a legnagyobb ál-
talánosságban értem a politikát ... Ki sznob? 
Aki hódol a divatnak, úgy tesz, mintha sokat 
tudna, közben semmihez sem ért. Egy taná-
rom félig sznob, nem hódol a divatnak, de a 
tudást csak mímeli ... Mi jellemzi korunk 
emberét? Nem tudom. Nem tudom az embe-
reket általános jelz ők közé beskatulyázni .. . 

Mi társadalmunk legnagyobb negatívuma és 
pozitívuma? Nem tudom.. . Hazánk szerepe, 
helye a világban? Gazdaság: a világpiacon 
nem nagy, talán dohányunk és boraink a leg-
ismertebbek. Politika: az el nem kötelezett 
országok között jelent ős. Kultúra: éledezik .. . 

Milyen problémái vannak az ifjúságnak? Konk-
rétan nem mondhatok semmit, egyetlen tár-
sadalmi szervezetnek, még az ifjúságinak sem 
vagyok tagja ... Mi jellemzi az ifjúságot? Har-
col a szokások ellen. Kaszál: begyöpesedett 
agyak gondolatait, szokásait dönti rendbe. 
Sajnos, kaszálás közben az ifjúság is szokásokra 
tesz szert, és ezekhez kés őbb ragaszkodik. 
Miben különbözöm szüleimtő l? Merőben más 
a világnézetem. Hiszel Istenben? Nem. Nem 
találok a világképemben olyan rést, amin el-
indulva a túlvilágra juthatnék. Ha ráakadok 
egy résre, azt mindig foltozni tudom: tudo-
mánnyal. Ha teljesen szétszakad, építek újat, 
de Istent akor sem helyezhetem a fundamen-
tumba ... Van-e szellemi különbség n ő  és 
férfi között? Majd a biológia és a biokiber-
netika eldönti. Szerintem nincs, csak az a baj, 
hogy erre a n ők még nem jöttek rá ... Mi-
lyen házastársat szeretnél? Semmilyet ... Mi 
ez ember életében a legfontosabb? Megle-
gyenek az élet fenntartásához szükséges anya-
giak, mindig, s megtanuljon gondolkodni. 
Alakítson ki magának egy viláaképef. 

Megjegyzése a kérdésekhez: „Kevés olyan 
kérdés volt, amelyben kifejthettem volna vi-
lágnézetemet. A természetr ő l szeretek beszélni. 
A társadalomról nem". 

Ezt bizonyítják az ankét els ő  részének kér-
déseire adott válaszai is: 

— Mit tudsz Bolyai Jánosról és 
Far'kasról? 

— Bólyán született, Farkas. Egyeden 
és Göttingában tanult. Gauss barátja 
colt. Marosvásárhelyen tanított. Itt jelent 

meg főműve, a Tentamen. A Tentamen-
ben a matematika alapjait tárgyalja. 
Ennek függelékeként jelent meg fjá-
nak, Jánosnak az Appendixje. Bolyai 
János 21 éves volt amikor az Appen-
dixet írta. Ebben a rn űben fekteti le a 
nem-euklidészi geometria alapjait. Euk-
lidesz (i. e. 300) ötödik axiómája he-
lyett egy újat tesz be rendszerébe: 
Egy egyenessel egy ponton keresztül 
végtelen sok párhuzamos húzható —
elpattanó egyenesek (lerajzolta). 

— Mit tudsz Henry Moore-ról? 
— A neve után ítélve angol. Biztos, 

hogy nem tudós. Híres ember lehet. 
TGlán m űvész. 

Mit tudsz Robert J. Oppenheimer-
rő  l? 

— Amerikai tudós. Részt vett az 
atombomba gyártásánál. Kés őbb azzal 
vádoltak, hogy a gyártási tervet el-
adta a Szovjetuniónak. Errő l drámát is 
írtak: Az Oppenheimer-ügyet. A Ma-
gyar Tv pár évvel ezel ő tt mutatta be a 
drámát, Major Tamás játszotta a f ő hő s 
szerepét. 

— Ki Einstein és ki Eizenstein? 
-- Einstein fizikus, a relativitás el-

méletének megalapítója (következnek 
a képletek). Einstein jól játszott hege-
d ű n. A háború alatt és után Ameriká-
ban élf. Az amerikai elnökhöz intézett 
levelével hozzásegített az els ő  atom-
bomba elkészítéséhez. Eizenstein film-
reirdező  (a bizonytalanság jeléül két 
kérdő jel következik). 

— Mit tudsz Eugene lonescoról és 
Ѕamuel Beckettrő l? 

— A neve román. Euqene, ha az e 
betli a románban azt jelenti, mint ná-
lunk az -ia (Emilia), akkor lonesco n ő . 
N n лΡ vaovok benne biztos. 

Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mit 
tud a konfornizmusról és a nonkonformiz-
musról, a Maqyar Tanácsköztársaságról, az e!-
idegenedésr ő l és Ingmar Bergmanról. 

Életrajza: „születtem, eaye! ~re csak ennyit 
tudok mondani. Kit ű nővel jöttem, megbu-
kom." 

A város: mennyország, a tanya: pokol 

Orvos akarok lenni. Földm űves családból 

száramozom ... A városi, falusi és tanyai em-
ber életét összehasonlítva a városié a legked-
vezőbb. Igéryeit a legkönnyebben kielégít-
heti, a falusi valamivel nehezebben, a ta-
nyainak pedig csak a munka marad. Ő  él a 
legnehezebb sorban. Ha a város mennyország, 
a tanya pokol... Atlagos tanulmányi ered-
ményem jeles, lehetne kit ű nő  is. Az iskolától 
teljesen új világszemléletet kaptam ... Értel-

miséginek azt tartom, aki nevel ő , szellemi 
munkával foglkozik. A szórakozottság és 
az egyéniség hiánya jellemz ő  rám. A mai író-
kat nem ismerem annyira, hogy véleményt 
mondhassak róluk. Nem tudom, mit jelent 
elkötelezett m űvésznek lenni. Nem tudom 
magam a helyébe képz е lni ... Eszményképem 
nincs ... Érettségi dolgozatom címe: A Vaj-
dasági szerbek 1848-ban. Tárgya az 1848-as 
szerb—magyar forradalom és szabadságharc... 
A kétnyetv ű ség legtöbb esetben csak papíron 
létezik, ezt szinte felesleges példával illuszt-
rální, annyi van a mindennapi életben .. . 
Minden tanításnak megvan a jó és rossz ol-
dala. Így Isten tanításaiból is a szerintem 
helyeseket elfogadom és vallom, de elfoga-
dom azokat is, amelyek ateisták és jobban 
magyarázzák a világot ... Az öngyilkos leg-
többször belátja, hogy a földi lét nem rej-
teget több boldogságot számára. Egy másik 
életben reméli megtalálni újból a boldogság 
útját. Menekül az élett ő l, s lehet hogy meg-
találja, amit keres. Ki tudja ... Négyen va-
gyunk a családban, szüleim dolgoznak, ketten 
tanulunk. Tanulásra van külön szobám. Meg-
határozott zsebpénzem nincs. Évente mintegy 
tíz könyvet veszek. Csak rádiónk van. Mo-
ziba nem járok ... Topolya kulturális élete 
elmaradott ... Ha községi elnök lennék, igye-
keznék azt csinálni, amit mondok, nemcsak 
örökösen igérgefrri. 

Más vagyok, mint szüleim 

Eszményképem az átlagember, aki lelkiis-
meretesen végzi munkáját és szolid anyagi kö-
rülmények között él. Az ember életében a 
legfontosabb egyéni boldogság, meg hogy 
a környezetében is kiegyensúlyozott emberek 
éljenek. Mindez azért, hogy teljes életet él-
hessen ... A boldogság lelki egyensúly és 
kielégülés, icipici anyagiakkal... Hiszek Is-
tenben, mert nem tudom elképzelni, hogy az 
ember élefe a földi lét után örökre nyomta-
lanul elt ű njön. Méltónak tartom az emberi 
egy túlvilági életre ... Korunk emberét a 
rohanás és harácsolás jellemzi ... Értelmiségi-
nek tartom a tanügyben foglalkoztatottakat. . . 
iskolába azért járok, hogy általános m űvelt-
séget szerezzek. A gimnáziumtól nagyon so-
kat kaptam, szépérzéket és általában m űvelt-
séget ... A mai jugoszláv írókat tartom igazi 
mai alkotóknak, mert minden küls ő  kényszer 
nélkül alkotnak, nem érdekb ő l. Szerintem, ha 
valaki elkötelezett m űvész, az nem tesz mi п -
dent saj б t egyéni akarata szerint. Nem is te-
het. .. Kedvenc könyvem Ziiahy Lajos: Két 
fogoly. Talán mert ez felel meg legjobban 
Jelenlegi kedélyállapotomnak ... Tizennyolc 
éves múltam, földm űves szülők gyermeke va-
gyok. Jeles szoktam lenni, lehetnék azonban 
kit ű nő  is. Nem tudom, hogy mi legyek. Érett-
ségi dolgozatom címe: Közép-Amerika gaz-
dasági élete ... Hárman vagyunk, édesapám 
m űveli a földet, a személyi jövedelmet nem 
tudom, tizenkét hold földünk van. Egyedül 
tanulok, nagyon kényeimes és egészséges 
lakásunkban. Nincs külön zsebpénzem, egy 
kis könyvtáram van, évente kb. tíz könyvet 
veszek. Utoljára József Attila összes verseit 
vettem meg. Számomra József Attila Ars poe-
ticája mond a legtöbbet, mert ebben megha-
tározza összes verseinek a témáját és mon-
danivalóját. Tévénk nincs, rádiónk van. Ma-
gamat közepes tehetségnek és kicsit lustá-
nak ismerem, megért ő , türelmes tudok lenni 
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másokkal szemben :.. Igazságtalanság, ha 
valakit büntelenül vádolnak. Példa a saját 
életemb ő l. Édesa!nyám azzal vádol, hogy már 
nem vagyok lány, pedig én igenis az vagyok. 
Én egészen más vagyok, mint szüleim. Ter-
mészetünk nem egyezik. 

Véleményem azonos Titóéval 

Az ember életében legfontosabb, hogy min-
dig és minden körülmények között EMBER 
tudjon maradni ... A világ legnagyobb tör-
ténelmi egyénisége Lenin, a magyar történele-
mé Kun Béla és a jugoszláv történelemé Tito 
elvtárs. Mind a hárman politikai tevékenysé-
gükért, humanizmusukért érdemlik meg ezt a 
címet ... Kedvenc íróm? Olyan nincs. Talán 
Illyés Gyula áll hozzám most a legközelebb, 
amióta elolvastam a Puszták népe cím ű  köny-

vét. Szeretem Illyést, mert írásaiban arra tö-
rekszik, hogy az élet szükségleteire, a társa-
dalmi tennivalókra hívja fel a figyelmet, és 
mert az igazságot keresi. Nem utolsósorban 
pedig azért, mert nem szégyelli származását, 
és mert nem akar elszakadni azoktól, akik 
közül kiemelkedett ... Egy-egy könyvben a 
m űvészi értéket keresem, a valóságot, az éle-
tet, az embert keresem ... Olvasok, mert sze-
retem a szépet, a m űvészetet, az irodalmat, 
az életet, és mert szeretem átélni az olvasás 
adta örömöket. Szeretek olvasni, mert úgy 
érzem minden könyv olvasásával egy kis tu-
dást szerzek, egy kicsit gazdagabb leszek. 
Utoljára Déry Tibor: Felelet, A befejezetlen 
mondat, Ivo Andri ć : Híd a Drinán, Steinbeck: 
Érik a gyümölcs cím ű  könyveket olvastam ... 
Elkötelezett m űvésznek lenni annyi, hogy nem 
azt cselekedni, kifejezni, ami igaz, ami kikí-
vánkozik belő lünk, hanem hazudni, parancsot 
teljesíteni. Például a magyar irodalom szo-
cialista restizmusának nevezett korszakának 
írói parancsra írtak (már aki nem hallgatott, 
el, mert az igazi írók ekkor hallgattak vagy az 
asztalfióknak írfak) ... Nekem minden József 
Attila vers sokat mond, mert szeretem ezt a 
költőt, és úgy vagyok verseivel, mint anya a 
gyermekeivel, egyiket sem szereti jobban a 
másiknál, egyformán szeretem őket, egyfor-
mán drágák nekem ... Azért járok iskolába, 
hogy ismereteimet b ővítsem, hogy tudást sze-
rezzek és mert orvos szeretnék lenni és ehhez 
nagy tudásra van szükség... Szüleimt ő l kép-
zettségben különbözök csak, felfogásunk 
aránylag megegyezik... A vallás az, ami ma 
nem modern és ami elavult. Azért, mert any-
nyira fejlett a tudomány, hogy értelmetlennek 
tartom a reakcio:nista elméletek helyesnek tar-
fását ... Nem hiszek Istenben, mert számomra 
sokkal elfogadhatóbbak Darwin tanai és mert 
materialista felfogású vagyok, valamint mert 
marxista-leninista elveket vallok ... Az igaz-
ságtalanság szerintem az, amikor valaki, aki 
jól, helyesen cselekedett, mégis bírálatban 
részesül. Színházban voltunk Belgrádban és az 
előadás el ő tt szabadid ő t kaptunk. Ezt egyesek 
ivásra használták fel, és ennek eredmény-
ként részegen ültek a néz ő téren, Egy fiatal-
ember viszontlátta azt, amit elfogyasztott, má-
sok elaludtak a székekben. A dolognak bot- 
rány lett a vége. Az iskolában eljárást indí
tottak az ügyben. Az eredmény az lett, hogy 
két magyar osztályt és néhány tanárt megha-
zudtoltak és sovinizmussal vádoltak, mert az 
igazat mondták. Kiderült, hogy az ille't ő  fiatal-
emberek józanok voltak, holott a mellettem 
ülő  alig tudott a széken ülni, a hátam mö-
gött ülő  pedig hányt a sok italtól, és még 
mi hazudtunk. . . Kétnyelv űség van. Vannak 
nemzetiségi iskolák, de ez nem minden. Na-
gyon sok társadalmi 'intézményben, bírósá-
gon, hivatalokban nincs meg a kétnyelv ű ség. 
Vajdaságban 'ismeretes hogy többségben ma-
gyarok vannak, mégis egy olyan helységben, 
ahol :a lakosság 70 százaléka magyar nem le-
het mondjuk, vonatjegyet magyarul kérni az 
állomáson, illetve a tisztvisel ő  nem érti és 
nem beszéli ezt a nyelvet... Az ifjúság f ő  
problémája az, hogy hogy jut álláshoz, és 
hogy milyen pályát válasszon ... Vélemé-
nyem a tavalyi egyetemista tüntetésekr ő l azo-
nos Tito véleményével... 1950-ben születtem, 
tanulmányi előmentelem kit ű nő . A családban 

öten vagyunk, édesanyám édesapámmal ipa-
rosként dolgozik. Összjövedelmünk kb. ezer 
dinár, ketten tanulunk, a családban, egy kö-
zépiskolás és egy egyetemista. Sz шleimtő l 
külön zsebpénzt nem szoktam kérni, ha vala-
mire szükségem van — kapok. Könyvre, szín-
házra, mozira költöm. Havonta átlag négyszer 
megyek moziba, könyvet elég sokat vásáro-
lunk évente. Utoljára tudományos könyveket 
vettem. A lakásban tévé nincs, rádió van. Ma-
gamat nyugodt természet űnek tartom, úgy ér-
zem szívesen segítek másokon, ha tudok. 
Kit ű nő  redménnyel jöttem és azzal is távo-
zok ... A városi ember élete z ű rzavarosabb, 
több alkalma van a szórakozásra, nagyobb 
lehető ség a továbbtanulásra. A városi ember 
azonban általában nagyon elkényelmesedett 
és ezeket az alkalmakat nem használja ki a 
legmegfelelőbben. A falusi ember kisebb kö-
zösségben él, jobban elszigetel ődött a világ-
tól, kisebb a lehet ősége a kulturális rendez-
vények látogatására. Azonban éppen ezért, a 
falusi ember mindig életrevalóbb a városinál, 
nagyobb benne az újat-akarás kedve. A ta-
nyai ember élete a legrosszabb, mai szemmel 
nézve. Szórakozási lehet őségei a m:inimátisra 
csökkentek ... Községem kulturális élete gyat-
ra. Topolyán egy mozi dolgozik, csak ritkán 
van igazán jó film. A szinház m ű sora is hiá-
nyos. Kevés az el őadás. Az utóbbi időben a 
Rés nev ű  kulturális és társadalmi-politikai vi-
tatribün lendít az alvó kulturális életen. 

Az ember fél boldognak lenni 

Tizenkilenc éves vagyok. A gimnáziumban 
jeles ta.nuló és sohasem gondoltam arra, hogy 
Jobb is lehetnék, inkább rosszabb, voltam jó-
rend ű  is. A családban hatan vagyunk, három 

testvérem van, ők 'is dolgoznak, és nem tar-
toznak közvetle'nül a családba. A jövedelem 
egyel ő re bizonytalan, kb. száz dinár egy f ő re, 

a lakáskörülmények megfelel őek, van külön 

szobám, meghatározott havi zsebpénzem 
nincs. A családban csak én tanulok, iskolába 
azért járok, mert szeretnék sok mindent tudni 
és megtanulni ... A legnagyobb hatást Kafka: 
A per, Ste'inbeck: Érik a gyümölcs cím ű  regé-

fye, a Nagyítás és a Nem félünk a farkastól 
cím ű  filmek, a Rozsdatemet ő  és Az ördög fia-

kára cím ű  színm űvek tették rám ... Igazi mai 
írónak Németh Lászlót, Illyés Gyulát és Fran-
foise sagant tartom. Szerintem elkötelezett 
művésznek lenni annyi, mint azt csinálni, amit 
mások mondanak... A könyvekbő l a világot 
és az embereket próbálom megismerni ... A 
történelmi egyéniségek közül Che Guevarát, 
Mátyás királyt és Titót tartom a legnagyobbak-
nak, mindhárman nagy humanfsták... Tévénk 
nincs, rádiónk van. Moziba szeretek járni, de 
a filmektő l függ, hányszor megyek havonta. 
Külföldön eddig Magyarországon jártam, ná-
lunk Szlóvéniát kivéve minden köztársaság-
ban ... Magamról azt hiszem, hogy ő szinte 
és egy kissé szigorú vagyok, mindent meg-
veszek, hogy elérjem életem célját, hogy dol-
gozzak. Érettségi dolgozatomat történelemb ő l 
írtam. Ezután angolt szeretnék tanulni, leve-
lező  vagy fordífó szeretnék lenni. Az ember 
életében a pályaválasztás a legfontosabb, 
legtöbb, amit elérhet, hogy azt dolgozzon, 
amit szeret és ott dolgozzon, ahol szeretne. 
Ezenkívül fontos megtanulni élni tudni ... Ko-
runk jellemző je, hogy az ember önz ő , a ro-
hanás és a bizonytalanság a sajátja. Fél bol-
dognak lenni. mert akkor csalódni kell, de 
óngyilkos sohasem lennék, gyávaságnak tar-
tom. Szüleimt ő l abban különbözök, hogy más-
ként fogom fel a dolgokat, más a véleményein 
a vifágról, az emberekr ő l ... Hogy van-e szel-
lemi különbség n ő  és férfi között? Van .. . 
A fiatalok legjellemzőbb sajátossága a lelke-
sedés, problémája pedig hogy nem értik meg 
őket. Nyugaton az egyetemisták sokszor tün-
tetnek, például háború, a rabság ellen. Az 
egyetemisták tüntetnek mindenkiért, ha igaza 
van, függetlenül, hogy az ország, melyben él-
nek milyen társadatmi berendezés ű  ... Tár-
sadalmunk legnagyobb pozitívuma, hogy kri-
tizálja a hibákat, negatívuma, hogy mégsem 
oldja meg őket ... Ha községi elnöknek vá- 
lasztanának Topolyán — lemondanék. 
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alakított a Diktáforban, 
filmújságokban olvashatni, 
milyen siker volt azid ő tájt, 
ez volt a kor legnagyobb szenzációja), 
vagy a kar legnagyobb szenzáctója: 
Jessy Owens ikigolyózta 
Adolf Hitlert a stadionból, 
egyszóval 
Jessy Owens rávert a fasizmusra, 
továbbá: abszolút tisztességes 
nyílt versenyben egyízben legy őzött 
egy versenylovat — 
ekképp vitte tökélyre 
az idők kezdetén szertartásnak (!) 
vagyis imának vélt 
alacsony startot. 
Jessy Owens, a béka, 
feketén, 
fejest röppen ki a startgödörb ő l, 
neki a füstáztatta stadionnak, 
a lehető  legkisebb szögben, 
nун ként. 
Ó, nem oly egyszer űen szabadulnak el 
manapság a cipők! 
A dohos öltözőkben pattanásig 
feszült arcb ő rrel pő rére vetkőzött férfiak 
egyetlen győzelemrő l álmodnak. 
És amikor a bírók 
hanyatt-homlok menekülnek fölfelé 
a lelátókan: 
micsoda szépség, 
micsoda lábak áradata 
a -kitaposott füvön? 
Miféle úton és merre, 
világ szövő lányai? 
Micsoda cukor lángol ebben a vérben, 
hogy a sportújságírók és a legyek 
a konyakos poharakba hullanak? 
Korom szitál, korom havaz 
az égrő l májusban, 
örök kiegyenlíteflen számlák, 
ruhadarabok, 
amikor a postagalambok felröppennek 
és a léggömbök lesöprik a fecskéket. 
Ritkábban talán, 
amikor a bőgőmajom a láthatár 
lila sávjáig löki a súlyt. 
Vagy aki gerelyével 
együtt fúródik a földbe. 
És figyeljék meg, hogy a diszkosz 
korongja mindig hatalmas 
csattanással pofára esik. 
Mindig a sebesség, 
a szög 
és a dobbantóláb. 
Sohasem erő : lendület. 
Körülbelül mint Chopiné a billenty űkön, 
akkora. 
És a salakpályán élni le húsz évet —
akit cserben hagy a szerencse, 
utolsó napjáig ott abajog 
le-fel, 
a pénztárnál, mondjuk, 
függő leges koporsóban, 
vagy a zuhanyozók körül, 
ahol a fiúk egyértelm űen 
különválaszthatók: 
a nő i zuhanyozó örök tabu, 
legfeljebb a szerelőkkel teheti be 
lábát; a n ők különben is 
cserél ődnek, a fiúk maradnak, 
egyedül a fiúkra lehet számítani. 
A veteránok, akik a csapatok 
után külön vonattal utaznak 
aprópénzükön, 
de akik egyformán átverik magukat 
Szibérián és az Északi-sarkon, 
vagy az Egyenlít őn is lyukat 
találnak, s lecsorognak. 

214 
A fagylaltárusoktól nyüzsg ő  térben 

` fusd le  izmaidat,  
sörétekkel a cipődben és  

borotválkozó pamacsodban. 
A fehérrel kihúzott sáv, 
ez a tied. 
Kör, legfurcsább alakzat, 
de fecskékkel ne közösködj. 
Mindenkinek szüksége van 
valami nagyra, hatalmasra, 
amit el nem mozdíthat, 
ami a helyén van 
és birtokolható a síkban, 
térben —így válassz. 
A lányokra keveset adj, 
túl sok baj van a lányokkal; 
csak edz ő  
és tökéletes koncentráció 
létezik. 
Ez a tied. 
A fényes fogak mindig 
ott csattognak majd a sarkadban. 
Hát így fuss, ugorj, 
hogy ne bánd. 
Ezt sose bánd. 
A könny ű  edzéseken föltétlenül 
erre készülj. 
Ne írj végrendeletet. 
Fuss. 
A fekete-fehérrel vagy vörösse! mázolt 
akadályokat úgy vedd, mintha 
minden pillanatban szögesdrót 
csavarodhatna lábadra, 
szögesdrót akadályok futnák be 
a horizontot: 
Oly feszültséggé! 
(legalább 5 000 voltos feszültséggel) 
lendülj, 
csak ezzel számolj, 
ne feledd, a fejedr ő l van szó. 
Hagyj magadban erő t 
a kézitusára is a tankcsapdák 
után. 
A tankcsapdákat neked állítják, 
vigyázz jói. 
Az akadályok vizesárkában 
mindig más vár, mint amire 
számítasz. Él ő  
és ellenséges. 
Ezért maradj meg, amíg csak 
teheted, kiváló versenyz ő  hírében, 
akinek nem költhetik 
halálhírét 
kedvük szerint. 
A nap irányába igyekezz, 
mindig csak arra, 
hisz az a legnagyobb, a leg- 
nemesebb cél. 
Szakítsd el a zsinórt, ami 
a tóbbiekhez köfhet, 
ne élj tunyán és hullamód. 
A stadionokat fákkal telepítik 
be, és az eredményhirdet ő  táblák 
helyére 
márványlapokat állítanak. 
Ne bánd ezt. 
Megfontoltan, gátjait feltépve 
szabadítják a világra 
a füvet — s az éji stadionokban 
ismét nagy lesz a nyüzsgés. 
A fényszórók alatt 
már nem várnak hírnököt, 
aki értük, teljes felszerelésben, 
ásóval, gázálarccal, csajkával 
halálra futná magát 
az elgázosított leveg őn. 
Miértünk se tedd majd ezt, 
fi!trált leveg ő j ű  barlangok 
lakóiért. Lakók fönn és 
odalenn, egymás zörejeire fülelve, 
falra szegezett szemmel, 
amely nem dő l ki soha. 
A nagy magányos futamokban 
szó sem eshet bírókról: 
nem fontos többé, 
hogy a mi oldalunkon legyenek. 
Semmi sem fontos annyira, 
ezt ne feledd. 
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ág 
gyönyör 
néma 
eskü 
szerelem 

segít 
zár 
elereszt 
rejt 
eltemet 
teštében 

áhÍt 
gyü jtő  
nyelve 
eleven 
seb 

selyembe 
zivatart 
estémbő l 
reggelembe 
el-öl 
támaszt 

ág 
gyönyör 
néma 
eskü 
szerelem 

balaskó jen ő  

KARJA 
láttam mire vár 

barna szeme eltakarja 
tudtam hajlott kopasz lohol alatta 
a nap kisütött és áll a fekete n ő  
hintó rózsasziromban he ,mpereg•ni 
tízéves koromban Marfirn-kemence 
szerető  fekete n ő  
csípő je hatalmas ércolvasztó 
millió alkatrész óceánban 
sodorva rózsaillat 
ájult zenekarmillió, mámor 
a fekete .nő  szeme istenem 
seregek ha hullnak hol van 
nincsen a fekete elment 
a szeme Cirkusz 
Probszt nem vettem észre 
a sarokban ablak 
fehér szél sok ág zöld 
nyalábbal mozdul behajlik 

ABLAK 
egyszerre •nagyon sok ember 

kezdődikk •nem juthat eszembe 
honnan csak egyet rögtön mell 
ruhaárny ez a nyár beletébolyítana 
át házfalakon ágyba combod 
nyalni boldog ahogy lépsz tiszta 
millió évek mozdulat idegen 
megvert vashulladék gubancokon 
át kiismerhetetlen gyógyszeres 
idegek egyszerre nagyon sok ember 
kezdődik ablak régen a villamos 
óta tíz szerelvény hányezer 
ember Cirkusz Probszt nem vettem 
észre zöld szép a járdáról be 
lóg a gesztenye ág nyaláb zöld 
sok fény zöld kicsi ablak szemben 
te szeretsz engem Patyolat Mos Fest 
egy-kett-és-fél autó át villa 
mos hirtelen csin Probszt billeg 
a zöld gesztenye-öl ingó levelek 
fehér sok olajfestékes ablak 
virít megindul a Váltson fa'karék 
betét megálló nyílik az út 

törőkkel piros a nyakkend ing el 
fehér gyors autók lámpaberreg 
ajtó elindul te most hol .te 
szeretsz nem bírom megint a villamos 
kis ablakokban szemközt a fels ő  
sarokban belóg a nyaláb zöld Bábszín 
ház Petruska ivánéji álom 
újból két és fél autó el 
újság kövér nagy árús fej vörös 
abla be orra üvegen meredve 
fordul és ott át fél autó 
fel a kisfiú szőke öregassz 
melle le szatyor dinnye Nemzet 
közi vásár mos egymaga széjjel 
öllelek nélkül ultra fekete 
nő  magas tízéves koromban karja 
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Csapott cégömbbel úgy célzunk, hogy a néz őke szélességi 
közepébe bevesszük a celgömbtüske csúcsát, úgy, hogy az 
a vízszintes éllel elvágólag legyen és azt ráültetjük a 
cél alsó széle közepébe. 

Isten múlik 

ág áhít 
gyönyör gyű jtő  
néma nyelve 
eskü eleven 
szerelem seb 

segít selyembe 
zár zivatart 
elereszt estémb ő l 
rejt reggelembe 
eltemet el-öl 
testében támaszt 

MAGAS FEKETE NŐ  

múlik mi vár 

mi ár érte néma nyelve selymét 
Vérviefnám a szerelem 
sértett néma sír a Gecsem бnban 
néma lét és zár 
sírhatsz Eugén ősödön át 
eleven antagonizmus süllyed 
zenélő  magyarok a k őben 
seregek lerontása add 
csontozott szíved, ave Október! 
add fitkom lődörgő  római 
ne sírj öklömbe láng vak tüzeket 
felrobban a madár örömmel 
idegen a halálért .igém 
eltemetett sanyarú szép 
mióta éltető  halál ontott 
hiivafali kegy és átmegyek arra 
hogy te sík és nyugalom irgalom 
megítél égi fér hit ág tér 
agónia vége 

magas fekete n ő  
múlik mi vár 

mit tehet aki civilben puska 

darab pincérlány elosztva nem Iát 
a bölcs a bogár és én 
a bölcs pók és én elosztva 

benned lázad a katona 
imádja anyját 

leöli 

múlik a harag is a gyász 
lázadsz minden katonában 
betámad a világ 

benned lázad a katona 
ablakot nyitok 
betámad a világ 

imádja: anyját köztábornok fakaton sörliliát-szál 
leöl 

mondják okos a bölcs az 
a bölcs a bogár és én 

a bölcs pók és én elosztva 
mit tehet aki civilben puska 
darab pincérlány elosztva nem Iát 

tudja a rendő r  ml  ez a kávéspohárka halott kezemben 
játszanék tüstént a homokozóban mindenki vödre'vel mit ad ide 
gen anyukák vettek ténferg ő  hóhéraimnak mikor mondtam 

bacilusgazda csupán biológ a,bsztrakciókba:n élhet ellenem véd ő  
rögtön az óvón ő  szemselyme fogam közt szeretkez így vér 

portás rajzai végtoalettben a megbocsátás ellenem 
górkate góré a vendéglátás a végmindenség ki hozzájutok ha 
bizony bíz mondom könnyel belehal ember az oly operáci 
de elbírom én halok és én így a csibe csecséket 
világból minden játék csak a világ mind holmija kell és pardon 
bíz a tejeskannához tehén és minden boci hozzálóg 

a füФbevaló süketnek jelent egy mindent erre süket 
az én véleményen a költészetr ő l hogy annyi az ember a minden 

mi ár érte néma nyelve selymét 
karja láttam mire vár vérvietnám a szerelem 
barna szeme eltakarja sértett néma sír a Gecsemánban 

tudtam hajlott kopasz lohol alatta néma lét és zár 
a nap kisütött és áll a fekete n ő  sírhatsz Eugén ősödön át 
hintó rózsasziromban hemperegni eleven antagonizmus süllyed 
tízéves koromban Martin-kemence zenél ő  magyarok a k őben 
szerető  fekete n ő  seregek lerontása add 
csípője hatalmas ércolvasztó csontozott szíved, ave Október! 
millió alkatrész óceánban add titkom l ődörg ő  római 
sodorva rózsaillat ne sírj öklömbe láng vak tüzeket 
ájult zenekarmillíó mámor felrobban a madár örömmel 
a fekete n ő  szeme istenem idegen a halálért igém 
seregek ha hullnak hol van eltemetett sanyarú szép 
nincsen a fekete elment mióta éltet ő  halál ontott 
a szeme Cirkusz hivatali kegy és átmegyek arra 
Probszt nem vettem észre hogy te sírj és nyugalom irgalom 
a sarokban ablak megítél égi tér hit ág tér 
fehér szél sok ág zöld agónia vége magas fekete лő  
nyalábbal mozdul behajlik 
te virág ugye gesztenye május június 
jeges kiabál 
jeges egyszerre sok ember 
ugye nyár van 
vödrökkel minden kezdet 
szemed hunyd be 
ugye nyár van nyár 



csak akkor van való fülben a lábravalóhoz ekképp 
a gáz harapott bogárlé trágya vegyszó pupilla 

tasista balanca jól ét ,nélkülem 
pedig tanítva hogy ember a,gykézláibhasszemhajfülházgép 

megbízha.tó nagyom ő  e tekintetben 
a padér óvszer konyha el őtt laci én ugyan nem tagadom 
kissé megeniliteit a világ irányán 'ki Iát edkölosöt ha nézi 
tévedhetetlenség a hiábabi erkölcs egész csak ség 
mert én nem állítom e đfenkezőjét az urak rázzák magukat 

mi végre a kezdet 
de így beleszólal a kámforporból a zacs.kós tudat 
bíz van neki ígazolvá.ny meg van -neve gönce és állapota 

no seregbe a sima pucolt szombat ki legén 
a presszós csinbaba gátján merszi 

szólít menjek tegezve ölemlebe ül szétcsapja fejem merszi 
de mondta megmondta a szerkeszt ő  úr tegezve írjál 

analfabéták megátló jó nagy pírban a tábla a ,nál nél omega 
mondtam ` megálló tisztességesen k "est és pus!kátdit cihaipci 
szíjat dézsmát Werbőczi nyálát ráiuk ágyula napján 
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Ѕхсфісt' 1 
ЅZЕОRИАN TILD$.  kanfan la Tulipe ablakon át a világba 

szuterénbő l kard szívb ő l roncs vér dics lány 
a táj varázsa megér egy hadsereget 
látvány titka a világ, ,szerelem távola 
mondd, mi történhet ellene 
liliát hang és mámor ha arcomon 
felrobban a madár örömmel 
marad a kráter koncentrált lidérce 
a feltört könnyben villog a Iiliát vissza 
seregek vére alvadhat ellene 
Augustus győz de csendes az ünnep 
áhítattól széthull a császári kéz 
fekete fényes kő re bukik a rózsa 
zenghet kétezer évig a kórus ellene 
kutyám a forró tóban 
a galambdúc agyagcsibékkel 
a döbbent mozdony alkatrész vezet ővel 
ez lesz a címe az állványon hol tik-tak 
kisfiam anyáz csavart órámból 
nyögve cipelne a mozdonykerékre 
rendjel a csöveken át elámul 
horpadt pléhcsajkája kazán 
csóp ;p jó fejére valami forró 
mozdonykerékkel bájoló Kinizsi 
Mátyás int szerető  comb ontja 
a sínpár-bolyban kerekek óráoska ezer 
letérdel rájuk a sihuhu vassereg 
és áll a döbbent s a csaflók: éjen! 

~ 

ág 	áhít segít selyembe 
gyönyör 	gyű jtő 	zár zivatart 
néma nyelve elereszt estémb ő l 
eskü eleven rejt reggelembe 
szerelem seb eltemet el-öl 

testében támaszt 



Néma szikla őrzi tűnök kín a földbe 
n a selyem 
Erdő  néma 

Ne add soha nagyság és szomorú sz 
eretet 
Néma szikla 
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Elhüszi 'már? A lassú méreg. 
Megtornáztattam. Elolvastam. 
Közöltem, hogy mondta. 
Csak késő  déle.lő tti órákban bomba. 
Most neki kell elvégezni. 
A sofő rje, a disznó, különben is. 
Végre melyek személyemmel összefüggnek. 
Külön feladat, részletesen: a logikai dinamikus er ővonalba került. 

Ő rült sebesség az utcákon utóbbi. 
Lovamra ipattantam szinorglákon. 
Ember még soha az országutakon harsog Bach c-moll. 
Az ellenség valami láthatatlan. 

Filmrendező : ennyi! nagyon jó! kopír! 
Akkor levágtam lovam fejét, de az csak szaladt tovább. 
Akkor felvágtam bal ütőeremet, de nem folyt bel ő le vér. 

Hoztak nekem bort. 
Jenci állj a ikamera elé és csapj az üt őeredre! 
Ennyi! nagyon jó! de hol van a vér, cimbora, a vér! 
Elfolyt a fovamból, de már új feje n ő tt. 
Minden forrdalmakban se pusztult el ennyi ember. 
Hölgy •idejött: Az a szép arcú n ő  a• felesége? 
Igen — mondtam és bemutatott egy csataképfest őnek. 

Cantus 

Élet titokban amíg tol áhít óv égi 
tér ítél ág vége 
Mindenkori jó emberek nem sírtato 
k innen 
Élet titokban 

Amíg a kedvedet régi dél temeti gr 
egorián szikla 
Mindenkori 

Erdő  néma ág hálás szemem ne add 

Amíg a kedvedet 

El  kehlett volna mondanom. 
Ni higgyen a csaposnak, miszerint megváltoztam volna. 
Maga nyugdíjas senki fia, ahogyan mondta. 
Elhiszem, a magáét, ahogyan mondta. 
Ebben a kocsmában nincs más kontraposztó. 
El  kellett volna mondanom, mert pofámba önti sörét. 
Hol nem vagyok sehova se való, err ő l mégse. 
Tudja mi az önundor? maga jóforgaimú. 
A szeretet a legnagyobb öngyíhkosság ,i kísérlet. 

Azt még elmondom: nekem olyan tekintetem volt, amiért sokszor megvertek 
a nagyok, a-mikor anyámnak orgonavirágot loptam; féltem, hogy egyszer meghal 
Amikor óvodába jártam, reggel korán kellett kelni, sötét volt még. 
Reggelizés. közben elképzeltem: nagy zöld mez őben vágtatok hatalmas pallos-
kardot forgatva versenyt élek rengeteg zenekarral. De akkor a reggeli 
elfogyasztása után, amikor hajnalban k!léptünk a csikorgó hóba, elszorult 
a szívem és egész nap egy szót se tudtam szólni. 

Gyöngyök majomház újrakezd élete 
d erénye 
Ne add soha 

Nagyság és szomorú szeretet gyökér 
halál a selyem Gyöngyök majomház 

Néma vacak élete zúzd őket is mén 
lelkű  Nagyság és szomorú 
Élet milliomodik izzadt remeték Né 
ma vacak élete 
Zúzd őket is ménlelkű  kezdet néma 

kezdet néma Élet milliomodik 

Fanfan la Tulipe ablakon át a világba kutyám a forró tóban 
szuterénb ő l kard szívbő l roncs vér dics lány a galambdúc agyagcsibékkel 
a táj varázsa megér egy hadsereget a döbbent mozdony al'katrészvezet ővel 
látvány titka a világ, szerelem távola ez lesz a címe az állványon hol tik-tak 
mondd, mi történhet ellene kisfiam anyáz csavart órámból 
flliát hang és mámor ha arcomon nyögve cipelne a mozdonykerékre 
felrobban a madár örömmel rendjel a csöveken át elámul 
marad a kráter koncentrált lidérce horpadt pléhcsajkája 'kazán 
a feltört könnyben villog a l!!iát vissza csöpp jó fejére valami forró 
seregek vére alvadhat ellene mozdonykerékkel bájoló Kinizsi 
Augustus győz de csendes az ünnep Mátyás int szeret ő  comb ontja 
áhitattól széthull a császári kéz a sínpár-bolyban kerekek órácska ezer 
fekete fényes k ő re bukik a rózsa !etérdel rájuk a sihuhu vassereg 
zenghet kétezer évig a kórus ellene és áll a döbbent s a csatlók: éljen! 

I  

helyemben ág 
Zár gyönyöröm 
Estém néma 
Reggel esküszöm 
Eleven sebbel 
Temess 

néma kezdet néma kez 
det néma 

1966. 



Nagy része azoknak, akik a modern m űvé-
szetekkel foglalkoznak, akár úgy, mint alko-
tók, akár úgy, hogy róluk írnak, e ténykedés 
miatt valam!féle b űnbánást vagy lelki'ismeret-
furdalást érez. Ha érzékenyek, akkor úgy Ki-
ni•k, hogy ho'lm'i fisztes ѕégtelen és szégyenle-
tes dolgot m űvelnek. 

Magam is, id őrő l időre képzőm űvészeti 
eseményekrő l írva, ismerem ezt a b űntudatot. 
Es miért ne vallanám be, miért szégyenkez-
zek emiatt. — Bánom is én, hogy mennyit 
mutat most a maga órája, Mr. Marshall McLu-
han! —Miért ne mondjuk egyszer valami új 
eseményekre, amelyek a hordónk szája elé 
állnak, mint Diogenész: ,;Ne takarjátok el 
elő lem a napot." 

De a modern m űvészet néhány főbb jelen-
sége láttán k'ia ,lakuló ,rasszullét nem csak az 
én sajátom. Ezt igazolhatja Picassónak, a 
modern m űvészet egyik atyjának levele is, 
Giovanni Papínihoz, Firenzébe. Ahhoz a Pa-
pinihoz, aki Gog-jóban bebizonyította, hogy 
ismeri a zavaros vizek néhány forrását. A le-
vél egy részlete így hangzik: „A nép leszo-
kott arról, hogy vigaszt és megkönnyebbülést 
keressen, de a kifinomult népek, a dúsgazda-
gok meg a léh ű tők, akik minden lehető  okos-
kodásból következtetéseket vonnak le, a m ű -
vészetben az új, a szokatlan és a felt űnő  
után nyomoztak minden áron. A kubizmus 
után, de később is, micsoda m űértőket és kri-
tikusokat elégítettem ki számos oselfogása!m-
mal, ami csak eszembe ötlött; minél kevésbé 
értettek, annál híresebb és gazdagabb let-
tem, s mindez elég gyorsan. De amikor egye-
dül vagyok önmagammal, nincs bátorságom, 
hogy magamat m űvésznеk tekintsem, a szó 
nemes és régi értelmében. Én csupán nyi і lvá-
nos tréfacsiná'ló vagyok, aki meggy ű lölte a 
kort, s aki a lehet őségekhez mérten kihasználja 
kortársai bárgyúságát, öntelt hiúságát és szen-
vedélyét. Vallomásom valójában keser ű  és 
fájó, de annál inkább érvényes, mert őszinte." 

Nem csak Picasso mondta ezt így. Sokan 
mondták, és sokan gyakran így is érezték és 
gondolták, de nem volt bátorságuk, hogy ki-
mondj б k. 

Nem tudom, P-icasso e levelének mi a va-
16di forrása. Valószín ű leg mindenkinek meg-
van az oka az elégedetlenkedésre. Am mind-
ezeknek a rosszallásoknak közös t űzfész'kük 
kell legyen, és valahonnan gy ű lnek és ered-
nek. 

A hivalkodás vágya nélkül egyedül azt 
mondhatom ki, ami rám nézve megszégyení-
tő  a modern m űvészetnek ebben az állapo-
tában. El ő rebocsáthatom: nem az rémít meg 
annyira, amit a modern m űvészet magával 
hozott, hanem inkább az, ami jöttével elt ű nt. 
Ennek pedig se szeri, se száma. Majdnem 
minden. Amikor Karimir Malevics 1913-ban 
kiállította a Fekete négyzet fehér alapon cím ű  
képét, ezt írta: „Ez a fekete négyzet a közön-
ségnek és a kritikának érthetetlennek és ve-
szélyesnek t ű nt ... s mást nem is lehetett el-
várni ... De a megelégedettség érzése, ami a 
tárgytól való megszabadulásomkor eltöttött, 
mind messzebb és messzebb ragadott magá-
val a pusztaságba, olyannyira, hogy mi sem 
maradt az egyedüllét érzetén kívül... A 
négyzet, amit kiállítottam, nem üres ,négyzet 
volt, hanem a tárgy távollétének érzése.' 

Úgy tűnik, éppen a „tárgy távollétének ér-
zésé' az, ami nyugtalanító. Egyszerre felt ű nt 
a megérzett fabula rasa. Minden más meg-
semm'isült. Később ez az üres felület majd 
kitöltődik, vagy üressége különböző  módon 
el fog mélyülni, de az, amit Malevlics és má-
sok a képrő l szám űztek, soha többé nem tér 
vissza. Éppen úgy lesz majd, ahogyan Goethe 
mondta Eckermann-nak: „Azonban létezik az 
agyban egy üres folt, vagyis: olyan hely, 
ahol semmiféle tárgy nem marad fenn, aho-
gyan a szemben is van egy folt, amely nem 
Iát. Ha különös figyelmet szentel az ember 
ennek a helynek, netán belemélyed, akkor 
lelki betegségbe esik, egy más világból való 
dolgokat sejt meg itt, melyeknek valójában 
sem alakjuk, sem határaik nincsenek, hanem 
jesztőek, mint az éjszaka üressége, és kísér-
fefiesen üldözik azt, aki nem tud nekik el- 
lentáflni." 

Kivetve a képb ő l mindent, nekem gyakran 
úgy t űnik, hogy a modern m űvészet egy na-
gyobbik, főbb rétege afelé a hely felé fart,  

„ahol semmiféle tárgy nem marad fenn." 
De mi az, ami levonult a képr ő l? Az min-

denek el ő tt természetesen a tárgy, mint az áb-
rázolás célja. És mely tárgyak azok? És miért 
a nyugtalankodás miattuk? 

Három olyam momenfuma van a modern 
művészetnek, amely számomra tragikusnak Ki-
nik, s amelyre feltehet ő leg rosszallásom 'is vo-
natkozik. Ami után úgy érzem, nem marad-
hatok és nyugodhatok meg a kép felszínén. 

Számomra a három tragikus esemény a kö-
vefikező . Az első , amikor a 19, század elején 
a klasszicizmus kivonta Krisztust a képb ő l és 
egyáltalán a m űvészetbő l. A második, amikor 
már a mi századunkban, a képr ő l Levonult az 
ember, •a harmadik, amikor embert és Krisztust 
és minden tárgyat mell őzve, a m űvészet hátat 
fordított az embernek, és szado-mazochisz-
tikus konstrukcióiva! és destrukció!val nyíltan 
szembeszállt vele. A festészet és a szobrá-
szat szerzettársai így egyfel ő l a hulladékhoz, 
a köpéshez vagy a folthoz vezettek bennün-
ket, másfel ő l a géphez, játékhoz, vagy a két 
szélsőség kombi лбс iójához. A képzőművészeti 
osztracizmus e jelenségeit a legkülönböz őbb 
elnevezésekkel illették, de alapjában m'ind-
végdg Malevicsnak az a négyzete maradt, me-
lyet aztán két irányba töltöttek és ürítettek: a 
rendre való törekvéssel, vagy spontánul és 
irracionálisan. 

Nem lehet nem ráfigyelni, hogy milyen 
könnyen lemondott minderrő l az ember. Ne-
kem úgy t űnt, és most is úgy t űnik, hogy a 
(tágabb értelemben vett) antropomorf és rea-
lisztikus m űvészet titka valóban •nagy. Es a 
túlságos nekilendülést a jöv ő  szekere után, 
amely így 'is, úgy is, be fog csapni bennün-
ket, nem tartom kicsit sem okosnak. S őt, mi 
több: épen azt a lehetetlenséget, hogy ugyan-
azon a helyen legyünk a jelenben, tartom a 
kép kiürülése okának. 

Nem állítom, hogy az akció lényegében 
nem ugyanaz, mint az ember, de a nyugalom 
utáni vágy, hogy teljesen át lehessen élni egy 
dolgot és egy gondolatot, ugyanúgy er ő-
feszítés és akcá. Lehet, hogy még nagyobb 
és s(ilyosabb. Az ilyfajta er őfeszítés és akció 
szüli aztán a rend felismerését. A rend fel-
ismerése és az egy hely megérzése vezet a 
középpont megérzéséig — a koncentrációig. 1 ) 
Bizonyára nem véletlen, hogy aszó etimoló-
giája az egyetlen pont körül történ ő  kohéziós 
folyamatról beszél. 

A koncentráoió ugyanakkor azt is jelenti, 
legmélyebben önmagunkban lenni, és min-
den kívülálló dolgot magunkba vonni. Az a 
nyugalom, ami akkor jelentkezik, más mint a 
szellem renyhesége, habár ezt korunk valójá-
ban nem érti, ez jelenti a világgal az igazi 

1 ) szerbhorvát: sabranost 

danijel dragojevi ć  

a 
l~iüri 
tett 
kép 

kapcsolatot és angazsáltságot. Tehát a jelen- 
valóság, a higgadtság, a koncentráeió nem 
ugyanaz, mint amit megnyugvásnak hívnak. 

A tárgyak felénk közeledtükben a kon-
centráció pillanatában olyanoknak t űnnek, 
hogy saját helyüket foglalják el, és kilátásuk 
van arra, hogy elégedettek legyenek, mert 
magunkban koncentrálva, eljutva középpon-
tunkig, valamennyi tárgy középpontjáig efj.u-
funk: megismerjük természetüket és céljukat. 

A rend e tudata ('koncentráció és beállítás) 
a reneszánszkorban és más korokban meg-
teremtette a realitás iránta érzéket, a reali-
tást a képhez közelítette. Akkor köztudott 
volt, és előbb is, hol van Krisztus helye, hol 
az •emberé és a tárgyaké körülöttük. A pers-
pektíva nem merő  technikai találmány. Az, 
hogy a képen minden valahol gyülekezik és 
valahonnan ered, m'indenekel őtf a szilárd er-
kölcsnek és az intellektuális kiegyensúlyozott-
ságnak a jele. 

De a koncentrá ćió, amely miniket a világig 
és önmagunkig elvezet, •nem csak ezt feszi. 
Az összpontosultság mindig följebb is hatol. 
Tudja, hogy önmagában nem lehet mozgató-
erő , és hogy ónmagában nem is elégséges. 
És itt szükségesnek mutatkozik egy hangsúly, 
egy mindennél erősebb kiemélés, amely a 
kép és minden más tárgy számára a mélyebb 
szemet jelenti. Úgy látszik, itt kezd ődik a 
párbeszéd Krisztusról és az emberr ő l, és mind-
errő l, ami iisteni és emberi a képen. 

Ha valaki jó órában útra kelne, és a világ 
valamennyi képtárában és gy űjteményében 
Krisztus arcát keresné és nézné, a legembe-
ribb élmény lenne ez. Mércéj-e lehetne ez a 
csöndnek és az akciónak, az id őbelinek és az 
időn kívülinek. 

Nem tudom, miért t űnt el mindez a kép-

rő l. Nem tudom, miért hiányzik ma bel őlünk 
a koncentráció. Már megtanultam, hogy a 
kép felszínén semmi sem történik, ha miincs 
mélyebb oka, és hogy a m űvész ezek szerint 
mindig egyfajta mutató és realista. De valaki 
már mondta, hogy az ember számára nem kö-
telező  szeretnie korát és annak m űvészetét. 
Mégha csak ez is egyetlen •kora. Emellett azt, 
amit modern m űvészetnek neveztük el, ma 
már mindenfelé megtalálhatjuk, és nehéz el-
hinni életh űségét, -amely általában ellenállás-
ból fakad. Az igazság valószín ű leg azoknak 
az oldalán áll, akiik kevesebben vannak, akik 
gyöngébbek. Ezért is találok támaszt e nosz- 
talgikus szavaknak. 

Habár ez a három levonulás a képrő l rosz-

szallást vált is ki bel ő lem, nem szólok az el-

len, ami később történt. Lehetséges, hogy 
más nem is történhetett. F ő leg nem szólok a 

mi művészetűnk ellen, éppen azért, mert ez 
a három esemény annyira tragikus és szeren-
csétlen, ahogyan én gondolom. Magam sem 
vagyok, megérezve őket, kívülálló. A tragi-
kum nem támadható. A modern embernek és 
művészetének tragikuma és szerencsétlensége 
elegendő  ahhoz, hogy egyet-mást megértsünk, 
és majdnem mindent megbocsássunk. Amikor 
Krisztus és az ember, a tájkép és a csend-
élet helyett a hulladékot és a véletlen foltot 
kezdik szeretni, és az el őbbieket ezekkel he-
lyettesíteni, akkor elég a tréfából. A csúnya, 
a torz, a groteszk, a gépi és az elektronagy 
birodalma kiszélesíti határáit. 

Mondom, lehetséges, hogy mindez iigazolt. 
Könyveket olvastunk, folyóiratokban lapoz-
tunk, okos szavakra figyeltünk. — Modern 
szoc!ológusok, filozófuso'k, reformátorok, prog-
ramátorok, kibernetikusok, elektronikusok, po-
litikusok, pszichológusok, közgazdászok, m ű-
vészek, matematikusok, f!zikvsok, b!ológusok 
— mit törődöm én a fi sóvárgó futurológ'ikus 
hangjaitokkal! 

Gyakran gondolok Giacomo Manzu modern 
olasz szobrász m űveire, akinek sem rajzait, 
sem reliefjeit, sem szobrait sohasem hagyta 
el sem Krisztus, sem az ember — sem szen-
vedésük. Manzu tömörítése és koncentrációja 
tömegében és részleteiben is imához hason-
latos, de nem kezd ő  misézőéhez, hanem azé-
hoz, aki tud a misztikus iróniáról, a világ 
gonoszságáról és az anyagról a földi utakon. 
Örülök szobrainak és magatartásának, amellyel 
úgy szól, mint a Tanítványok: 

„Ne hagyj el bennünket, sötétedik." 

Fordította BRASNY6 Istv бn 
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Undor 	 Az új Hegel... 
Melledet svábbogár mászta be, 
piros csúcsán unottan edid őzött, 
mély melegében lustán megfürd őzött — 
mint szétvert stricik porba kifolyt szeme, 

lesett be szoknyád harang-öblibe, 
míg .szemed párák lepték, puha g ő zök, 
s mint muzsikától, borzongott a b ő röd, 
és elváltozott selyme és szene. 

Oh, ha oroszlán, ha kecses antilop, 
éhes toportyán, vagy akár egy tulok 
rohanása borított volna fel! 

De az a svábbogár! Hiába futok, 
követ pimaszul, elbújni sem tudok, 
s beköpdös ragacsos emlékeivel. 

Martinovics 
Az istentagadó: apátúr. 
A forradalmár: besúgó. 
Címért-rangért bárkit beárul: 
késik a revolúció. 

Szigeti Józsefnek tisztelettel 

„Az új Hegel én lehetnék, 
az új Hegel nem vagyok, 
nem hiányzik ész, tehetség, 
csak a világállapot. 
Sajog a Létben a Kellés, 
s Tagadásnak nincs helye 
e Levésben, ahol elvész 
a Folyamat Lényege. 

Ha az Általánas így tett, 
én, az Egyes hogy tegyek? 
Mindkettőnkön úgy segítek, 
hogyha Különös leszek. 
Ne búsulj, te Világszellem, 
egyesülsz még én velem, 
ám -hogy önmagára leljen —
tárgyiasul szellemem: 

ma a Hegel-helyettesség 
nem adekvát állapot, 
hát miniszter-helyettesként 
igenlem az államot, 
Szubjektum az Objektummal, 
vele összeolvadok, — 
s őriztetem a zsarukkal 
mert az Állam — én vagyok!" 
1957 
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De túl okos: bármidy galádul 
nyal és csal, nem megbízható. 
Csak a tucat-spiclik alá nyúl 
Ferenc, az új uralkodó. 

Más nem segít: jöhet az érdem. 
Megszervezi jogos dühében, 
akiket eddig beköpött. 

Meghal pár bátor férfi és nem 
érti, hogy összeesküdött 
a szép eszményekkel a szégyen. 

Trepnik 
sajátságos piszka... 
Trepnik sa.játságos piszka, 
szavak és szidalmak mocska, 
zacc és légy vízzel hígítva, 
rozsdás vasrácson poloska. 

Tányérsapkák alatt szürke, 
elmosódó olajfoltok, 
lábvíz-szemek közt lecsüngve 
WC-piszkafa-dorongok. 

Mócsingként hiába-rágott 
ás meg nem emésztett elvek, 
rámöklendik a világot, 
éjjel és nappal nevelnek. 

Alig nevetségesebb .. . 
Alig nevetségesebb egy kankós apáca, 
mint menekülési kísérleteid. 
Olyan szabad vagy, mint hal a vödörben, 
ha mással fekszel ágyba. 

A szerelem árterületére vetve 
hallgatod a bosszú lápmadarát, 
és mélyen belenyom a bugyborgó talajba, 
aki téged szeretni szeretne. 

Nem fitymálom le tragikus szabadságharcod, 
megértő  elnyomó vagyok, 
én is vallom, hogy hatot vagy vakot, 
és elismeréssel nézem, ahogy lemerül arcod. 



horvát költik 

goran babi ć  

a 
parasztkérdésr ő l 
Valójában a legjobb lenne 
ha onnan kezdenénk 
hogyan kergettek át bennünket 
reggel 3-kor a kukoricáson 
a fű  pedig nedves volt és egyáltalán nem 
tudtunk helyesen tájékozódni 
mint különben soha az életben sem 
s valójában csak tudni szerettük volna 
hogyan válik be a kooperáció 
és mintha az állam tönkremenne 
5 kukoricacső  és mondjuk 2 kilogramm krumpli miatt 
(ugyanezt megenni szándékoztunk) 
mert mindez büntetend ő  cselekmény 
a nép és a haza ellen 
mi pedig közönséges falusi tolvajok vagyunk 
azok 
majd néhányat kaptunk a hátunkra 
csak néhányat 
de elegendő  volt 
hogy a sárba feküdjünk 
mintha Vietnámban lennénk 
vagy valami offenzivában 41-t ő l 45-ig 
lényegében, megint a haza mentett meg bennünket 
és a füve amelyben elvesztettek bennünket 
azok az átkozott parasztok 
gyertyánfa botjaikkal 
és valamilyen ördögi lámpásokkal 
amelyek közvetlenül a koponyába hatoltak 
átkozott kukorica 
átkozott kooperáció 
soha mi két szerelmes 
nem fogunk megmenekülni a kukoricásból 
mind s ha elhaláloznak a parasztok 
akik most ő rködnek körülöttünk 
valamilyen botokkal, apró, kis fényekkel 
mint a malacszemek 
mi lenne szerelmem 
ha most felá!Inék 
és elkezdenék (verseket?) mesélni nekik 
mondjuk Antun Branko Šimi ćet 
mondjuk John Clellon Holmesot 
engem hallgatnának-e vajon vagy újra ütlegelnének 
egy kicsit miattam, egy kicsit a kukorica miatt 
egy kicsit Antun Branko Šiml ć  miatt 
egy kicsit John Clellon Holmes miatt 
e kora órában 
amennyire én megértettem a klasszikusokat 
ebben van a parasztkérdés 

Fülöp Gábor fordítása 
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luko paljetak 

a 
zenélő  
doboz 

arany fény ű  lámpácskák zenéje hallatszik 
kezdődik a tánc s a dáma pirulva várja 
táncosa érkeztét, karcsú termetén finom ruhája 
lábacskáin arany cipell ője 

és ki gondolná hogy az egész bálterem 
a dámával és táncosával a zenél ő  dobozban 

gomblyukában virág s arcán a másik 
a pillanat szárnyán repül a bálterem 
ködöknek ködében a dáma szédül 
hajlékony derekán vörös fátyol repül 

és ki gondolná hogy az egész bálterem 
a dámával és táncosával a zenél ő  dobozban 

a táncos mind közelébb vonja a dáma félve feltekint 
a lornyonon keresztül mily szemek figyelnek 
talán már a zene is megsz űnt csak az arany cseng ők 
hangjain úsznak csillogó csillagok felh ő i felett 

és ki gondolná hogy az egész bálterem 
a dámával és táncosával a zenél ő  dobozban 

gyorsul a forgás a dáma kezéb ő l kihullik hófehér 
kendő je 

mindenki lehajol kutat a sok kéz 
de táncosa leggyorsabb felveszi átadja 
s közben mélyen és szépen a szemébe néz 

és ki gondolná hogy az egész bálterem 
a dámával és táncosával a zenél ő  dobozban 
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Ijerka 
ritka  

piramis 
A világ középpontjában létezik egy tözs, amely 

körül semmi sem visszhangzik, amely körül 
semmi, ami tökéletesen egyenes nem vet árnyé-
kot. 

SIMONE WEIL 

Óh, mily bátran összegy ű lne lábadnál minden hely, csak 
elérnék saját csúcsukat, hangjukat az éberségig felemelve 
senkiért sem. 

A szellem ereje, lehet, hogy ugyanaz, amely kiszámította, 
milyen magasságot bír el egy alaprajz, hány eget tud elvi-
selni a világ egyik oldala, hány halált egy sír szélessége. 

E hatalomban harcolta ki az els ő  tégla saját tüzét. 
Óh föld, mely börtöni alázatossággal veted oda alakodat 
a szomjúság legmélyebb kráfereinek is, teljesüljön ki ben-
ned az átforrósodott pompa képe, a láváé, amely életed 
elhordja a felszínrő l és a h űvösség mély hordalékában 
megborzongva nyugalmát beéri. 

A te tested végtelen örvénynek sorsdönt ő  vágtája, a pilla-
nat, amelyben a pecsét felfedte titkát. 
A levelek, mik egyik oldalról a másikra röpködnek, eldu-
gott szájú rejtelmek, ez az út a látókört ő l az elszáradt 
csontig. 

A nyílt derű , mi magán a csúcson magasztosul, az örökkön 
éber szemrő l beszél, vagy talán az igazibb mélység rend- 
szerérő l. 

Fülöp Gábor fordítása 

ivan rogi ć  nehajev 

arany fények alatt tovább száll a tánc 
a dáma cipő je sz űk de táncosa bókol kedvesen 
kezét megsimítja s szívük ver félelmesen 

— azaz nem ver, hisz üres 
ki gondolná hogy szívük helyén 
csak két csavar üt-ver 

az arany lámpácskák alusznak a muzsika megsz ű nt 
vége a táncnak a dáma fáradtan néz táncosára 
már nem is szorít a ruhája 
lábát sem nyomja keskeny cipell ő je 

az egész bálterem ott van a dobozban 
minden megállt minden csöndes 
elveszett a kulcsa 

horvátföld, 
thermopülai 

ma éjjel nő l a zuhanás, 
јyönyörű  ábrándban, a forradalom, ragyogó 

yenövi rejtélyeit 

ellenkező leg én ostyánál tisztábban 
gyöngédségem felett ítélkezek 

és halmozódok, tündökölve, egy test 
peremein 
amely már vesztét tanulja 

szám űzetésem 

Sfnkovits Péter fordítása Brasnyó István fordítása 
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Ara 2 új dinár. Félévi előfizetés 10, egyévi 20, 
külföldre 40 új dinár. 
Előfizethető  a Tribina mladih TIj 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 megfelelő  összeg más konver-
tibilis pénzegységben. Külföldi olvasóink devi 
zaszámlánkra — Novosadska Banka Novi sad 

C13  SYMPOSION — 657-820-6-32000-10-145 —
utalhatják át a pénzt. 

Forum Nyomda, rajvidék 1970. 


