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böndör  pal  

versei 

song 

Azt kérdezž miért némult el 
olyan hirtelen. 
Kérdezhette volna miért sétál 
a parkban minden délután 
fekete nyakkend ővel 
még feketébb eserny ővel. A felh ők 
félig már eltakarták a holdat 
mikor megeresztette 
mind a tizenhárom csapból a vizet. 
(A tizennegyediket meg kell javítani. 
EZ VALAHOL FEL IS VAN fRVA.) 
Azt kérdezi miért ordítozik 
minden reggel 
azzal a randa, rekedt hangjával 
mikor már úgy is kés ő . 
Mármost ki kit kérdezhetne? 
És főleg — mit? 
Mindegy, négy nap múlva 
legkés őbb 
megérkezik a válasz néhány... 
Ajánlva természetesen. 
(Szent igaz.) 
Addig ők szépen, lassan 
hetedszer is átmázolhatják a bárkát 
ha még egyáltalán maradt valami 
abból a vacak fehér festékb ől. És újra 
Piros vagy 
kék vagy 
fekete bet űkkel odafirkanthatják 
a hajó nevét is, 
oda ahová kell, ahová szokás. 
Marad még 
az élelmiszer beszerzésének a kérdése, 
de ezt magamra vállalom úgyhogy 
nyugodtak lehettek. 
Ami a legfontosabb 
cigarettánk van elég, akár a hónap 
végéig is lesz. Míg el nem felejtem 
— elfogyott a levélpapírunk, 
csenjél valamennyit. Befejeztem. 471 



szerelmem 

Mehané tudniillik görögül eszközt jelent. 
Huszonnégy óra az út hozzád. 
Május. Délelőtt tizenegy óra körül. 
Úgy tűnik a tramontána vesztett erejéb ől. 
Háromszázötven nap távol vagyok t őled. 
Valaki Istent tökéletes mechanikusnak nevezte. 
Gondolom holnap kapok levelet t őled. 
A szemetet szórtam ki a zsebežmb ől 
amikor eszembe jutott. 
Úgy t űnik a tramontána vesztett erejébő l. 
Fáradt vagyok és ülök ugyanazon a széken. 

nyelvtanulás 

A nemtör ődömség fakó csillagainak 
stb. stb. 
— valami ilyesféle újságcím volt az. 
Azon az idegen nyelven, 
melyet akkor még alig ismertem, 
titokzatosan szépnek éreztem a szavaid 
és alig vártam a hajnalt, 
az újabb találkozást, az újabb szavakat. 
Talán, ha nem tanulom 
olyan mohó érdekl ődéssel a nyelvet, 
ma  is  veled lennék 
és csak most kezdenék гddöbbennž, 
hogy az ellenségem vagy. 

hogy 

Mauržts Ferencnek 

Annyi žd ő  után 
újra beszélgethettünk 
(arról), HOGY 
annyi idő  után 
újra beszélgethetünk 

Mali Lošžnj, 1972 

huszonvalahányan 

Huszonvalahányan futnak 
szögescipő  f elsebzette 
vörös utukon. 
Еrzik, 
körönként növekszik 
a dobogó szívt ől 
balraeső  zöld. 
Futnak, 
vörös léptekkel, 
huszonvalahányszor 
bezárni 
a zöld teret. 
A cél felé, — 
huszonvalahányan győztesek, 
huszonvalahányan vesztesek. 472 



„ich bin em n dichter»." 

Szép nagy bet űkkel 
leírtam a nevét 
— Hadrovitch Emil —
és elfelejtettem ő t. 
Galamb István, Elek Mátyás, 
Sütő  Pál. 
Leírtam a szót: —szék. 
És nem volt min ülnöm. 
Aláírtam magam 
és már messze jártam. 

felsorolás 

Itt a szöcskék 
mint a tenyerem. 
(Az össz egzotikum 
amivel kedveskedhetem.) 

Kötőjelekkel fogta össze 
a széthulló .. . 
(Mit?) 
Olcsó trükkökb ől élek 
a Mediterránon. 

Kőfal bújósdi. 
Félek kígyónyelvetekt ől. 
Összevissza. 
Tíz centiméternyire a ... 
(Mértékegységallegóriák.) 

Elbújhatnák, de úgy-
sem keresnek. 

Látásmód, hangvétel, 
sűrű  esőzések, ki-
térők, 

újmódi kurvák 
beszéde, 
szájbűz Napóleonok 
pöckös járása. 

.Mali Lošinj, 1972 
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vízjel 

Ma legyek könnyelm ű , 
mikor már könnyelm ű  vagyok? 
Ma legyek könnyelm ű, 
mikor már megfontolt vagyok? 
Ma legyek megfontolt, 
mikor már könnyelm ű  vagyok? 
Ma legyek megfontolt, 
mikor már megfontolt vagyok? 



szótörmelékkering ő  

Délelőtt indultunk. 
Délelő tt érkeztünk. 
Délután indultunk. 
Délután érkeztünk. 
Délelőtt indultunk. 
Délután érkeztünk. 
Délután indultunk. 
Délelő tt érkeztünk. 

porszem és vízcsepp 1. 

Szuronyraszúrt 
nap. 
raforgó. 
És a válasz: 
sikoltozó 
sirályok 
fejjel 
a giccsvázáknak. 
Kétszer négy 
falon 
ahol két üzenet 
összeér. 
„Meleg lehet 
arra felétek is 
és hangosak 

És tele 
tele, tele, tele, 
tele, 
tele, tele 
mindig egyforma, 
egyforma, 
egyforma, egyforma, 
egy..." 

Távolság létezik. 
Humanizm 

ki -be 3. 

(•• ) 

(Többes szám.) 
(Tiltakozom.) 
(•• ) 
(Egyes szám.) 
Ki. 

Többes szám. 
Tiltakozom. 

Egyes szám. 
(Be.)  
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Távolság létezik. 
Nyugalom. 
Humanizm 
U. s. 



pl, ásó 4. 

Régebben úgy... 

hum 
IZM 
U. S. 
44 
rövid nyelű, 
bőrtokos. 
Humusz. 

szám- 
űzve lenni lenne 

Itt maradsz 
ahová meg 

sem érkeztél? 
Madarak távolodó 
röpte. 

Benned és bel őled 
távolodnak. Beszéded. 

Egyhelyben távolabb, 

de ...? Honnan- 

-hová? 

Kitől-mit ől? 
Merre? 
stb. Talán 

y. Fintorban rejtőzžk 
érzelmeid kakukkosórája. 

teljesen 

A Tanguy-reprodukciót 
nyolc rajzszöggel 
egy félrees ő  sarokban 
a padlóra erősítettem. 
Várom, teljesen ellepje a por 
a mozdulatlan tájat. 
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(Mutatóujjammal célzom az irányt. 
Hangot (nem) adnak, 
megtö гik, visszaverik a fényt. 
Egyenlőségjelet tesz a sok 
és a megszokás. 
Kezdetemben, végemben fuldoklom.) 



félportré 

Vallásos? 
Mennyi a havi jövedelme? 
Ismeri az ABR termékežt? 
Hányszor csalta meg a feleségét? 
Színházba jár? 
LУgy hallom G. J.-vel 
еgyütt jártak gimnáziumba. Igaz? 
Dohányzik? 
Hisz-e a lélekvándorlásban? 
Kíséri-e rendszeresen a TV-híradót? 
Mikor volt utoljára beteg? 
Szeretž-e a szüleit? 
Szeret-e egyáltalán valakit? 
Kedveli a nehézatlétikát? 
Párttag (ón? 
Iszik? 
Perverz? 
Kedveli a cseheket? 
És a sörüket? 
Az angolokat? 
Mennyit  gondolkodik a gondolkodásról? 
Házas? 
Gyerek? 
Gyakran hazudik? 
Hány óra van? 
Érti? 
Hány óra van? Idő! 
Mennyi az id ő? 

A jöv ő  hónap folyamán 
értesíteni fogjuk kérelmér ől. 
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sziveri jános 

versei 
szellő  üvegvonatok 

itt alszom a villanyorgonák között 
rozsdás vonatdarabkák feszülnek egymásban 
olyan csövek ezek mint a k ő  
csak ablak és csak ablak 
egészen a megfeszülésig odáig 
ahol meghasadunk 
és іnélyen üresek akarunk maradni 

aratás befejezetlen homok 

vasvirágot csokorba ereszteni 
szánkban rebben lánghúsos gyümölcs 
akár utolsó szószobor merev 
belerejtőztem talán bele 
is dagadtam 

reggel múlt számok 

az erkélyről tollasodok 
rács-szerkezet ű  gyökérbe 
ágakra préselve a habokat akár 
a legtisztább árnyék 
recseg a megszabadulástól 
zöld aszfaltleped őre tekeredek kettéroppant 
kopogással halomba zokogott állatroncsok rozsdától 
füstölgő  ablakunk tenyerében 
van összefüggés hempergés-roncsok 
mint a zongora rézfogakat ejt ki 
szőr az est töve 
homorúságába rejtve 
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aranyfólián rajz 

és ezek a színek melyek annyira nem rokonok és nem színek 
csupa hó egy nagy testpehely 



darázsfészekbe barack 

a nagy sárga menyasszony oltár lett 
oltár lett benne a kék tűz is 
mi térdig gázolta repedt fogait 
barátnőm hajában 
az utitársat 
filter nélkül szívtam 
itt kriptazöld fej 
szorított citromok csörgedeznek 

szikkadt kiscsillag 
madárba csomagolta 
a diótörőt 
az asztalosban megnyílt a műhely 

homokszárnyadból 
szemüveg lengedezni 

arca egy üreg 
némasága fül 
benne skatulyában dérmell 
almamozdulatlan felület 
színének értelme és fájdalma 
hosszú hosszú fürtökben ollót köpünk 

csöppcsend-keze is üreg 

talaj hallod almaerdő  vérzik 

agyagvájatú 
sörikra mező  mélyén vés ő  
simul simul mint mirigy 
kezei közt nincs megömlés 
csak ujjak itt lel 
kriptára a fény születésem 
megnyilvánulása 
ősz gyanta sejmenek süllyedése 
pici pici talaj 
ha megtalálod 
én is csillag vagyok 

a felhők hangja jégbő r 

f risshúslap-vonalak sajátos dinamizmusa 
csontarcon füstmosoly könnyhideg utunkon 
ködbe vasalt falak 
kiterjedése egy teljes délután egy 
tojásliba emona írógép 
hasa alatt sós a tenger szapora rongyházak 
most is fáj a 133-as szekrényb ől 
de kevés a nyersanyag sz űz 
lovakat lopkodunk a rétbe a 
pipacsok piciny szoknyácskái alá 
ezek a legszükségesebb motívumok 

ritka őszgerincű  tájlovak 

a nyárdobozok bžliárdzöld golyói 
ami bamba lüktetéssel 
terül 

a meztelen reggel 
ezüstje vonaglik így 478 



véraláfutásos fed ő lap 

megettem a versemet 

sünszürkék vagyunk 
ősszel a fésűbő l 

 

hólevél 
elvétve kibuggyan az 
almából 
porzódba üreget kombináltunk 
mézképek körben egyetlen 
madarunk nyakán 
friss-polc dal 
asszony kezedbe ült a végtelen 
keresgélve nap-szakajtó apró szemcsékkel 
tömött és tálalt 
kérge az őr tétlen 
forgács-béna 
szügyében vagy altató bogár 
moraja kavics-citrom 
nem található borában a 12. körte 
fejed 

 

az erdő  bronz-haja 
nem ujjaink út-tüdők 
belerágni hátadba a hegedű t 
márványhangú bilincsasztalkáról 
kizárólag színültig 
menyasszonyába pántlikát f űzve 
pirítani kezdtük a virágdarazsakat 
betonléptekkel hangszerek 
lettek és 
kőfényt őröltek a térbe 
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slavko mihalić  

versei 
I~amour 

Ha azt mondod szerelem 
kinyílik minden sebem. 
A tárgyak között kereslek 
de már eltávoztál. 
Ismétlem: szerelem, szerelem 
s magam se hiszem. 
Szerelmem, 
e megaláztatásokkal teli télben 
egyetlen igaz fájdalmam vagy nekem. 

létezik, nem létezik 

Létezik és nem létezik, ezt is vállalnod kell 
Létezik a város ha a Nagy Szed ő  
jól rendezi el a tárgyakat reggel az asztalon 
S nem létezik, annyira nem, mintha nem is létezhetne, 
ha egyetlen mozdulata is 
ihlettelen. 
Létezik és nem létezik a vers, az űr 
Hányszor rivalltál az éj hosszú fülébe 
s egyedül szobád látomása 
rángatózik es.etlenül a semmiségben. 

S ámítás minden mérték 
Minden szám 
Valaki egyszer lehet csak 
önmaga tiszta összhangja 
utána hiábavalóan kereng 
a tört tengely körül. 
Ki sírja e1 
gyengeségeinket 
Kiismeri fel 
a kegyelem ritka pillanatait 
az évmilliók távlatában 

S a Nagy Szed ő  tudvalev ően 
mindig valami másban 
Az álom más térségeit kell bejárnunk 
s talán visszatérnünk 
szép húsunk lakomájára 

Jegyzet 
a 

költőrő l 

Slavko Mihali ć  
1928-ban született. 

Művei: 
Komorna muzika, 

1954; 
Put u nepostojanje, 

1956; 
Početak zaborava, 

1957; 
Darežljivo  pro  gonstvo, 

1959; 
Godišnja doba, 

1961; 
Ljubav za stvarnu 

zemlju, 1964; 
Pro  gnana balada, 

1965; 
Jezero, 1966; 

Izabrane pjesme, 
1966; 

Ballade bannie, 
1968; 

Poslednja večera, 
1971; 

Vrt crnih jabuka, 
1972. 

Szlovén és cseh 
nyelvb ől fordít. 

Drámaírói 
munkássága 
is jelentős. 480 



nyomok 

E korban 
az asszonyi testek, 
parányi parazsak a szürkületben, 
lármás okok miatt haldoklanak. 
Kéjvágyas álmomban 
Penészes testet láttam. 
E késve érkez ő  álmok. 
Mez ő t láttam 
örökre lekaszáltat. 
Búcsúzkodó kivénhedt 
holdat. 
Hangok törtek fel 
belőlem 
melyekr ől sejtelmem se volt, 
idegen torokból, 
idegen térbő l. 
Kedvesem nedves kezei, 
halványzöld szépséges f űszálak 
a szürkület mocsarában, 
hajladoztak, 
általuk 
szűkült és tágult 
a nemlétez ő  szív. 
A rettenetes SOHA T đBB Е  
jelenleg 
egyetlen örömöm. 

árvíz 

Csak egy pohár esett ki 
a türelmetlen kézb ől. 
Sokáig gurult 
az átvirrasztott éjszakákon át. 
Reggelre 
a szem legmélyéig 
árvžz. 
Túlérett vízt ől terhes felhők 
hiába keresik az eget. 
A partokon 
melyek helyük változtatják sz űntelen 
alsóneműben dideregnek az erdők. 
Házak 
a f epék irányába hajóznak. 
Egyetlen könyörtelen szó 
s a csepp tengerré vált 
mely összeköt bennünket a süketségben. 
Halak röpülnek a tengeri sárga 
Jogai felett 
s f enn a varjak 
árnyéka felhőkre vetül. 
Igy talál ránk a nap 
meghódoltakra 
az idegen országban 
s az öntelt megváltó mosolyával 
veri pipájából a hamut 
tágranyílt szemünkbe. 
A hangok megújhodására 
sokáig fogunk még várni. 481 



fekete almák kertje 

Régibb fényben 
ragyogott minden tárgy 
melyről nem szól a nyakra feszített 
igazság. 
Könyvei eleveneknek és holtaknak 
elhagyták önkéntes börtönük. 
A szavak is 
melyek már kihúnytak 
e megoszlott értelm ű  világban 
fellángoltak újra a szenvedélyes értelmetlenségben 
mely után az esés 
legalább 
ésszerű . 

S a tárgyak máris helyet cseréltek. 
Közvetlenül a fal tövében 
Fekszik a fekete almák kertje. 
A t űzhely helyén egy barlang 
tárta ki 
csinos poklát. 
Nevetve léptem 
az üstök, a láncok közé. 
Az összes hadseregeknek rohama 
a borral és vérrel átitatott szántóföldön 
az asztalon át. 
Jó estét, hívatta az uralkodó 
csengővel a bolondokat. 
Jó estét ismeretlen föld 
mert ügyesen leplezed a nyomokat. 
Minden lakosod 
vidám romboló. 
Most tudom, 
magánosan hívatod. 

vérfürdő  

Lázuk nyilalló csontjaiba húzódtak. 
Csupán csonkok már. Egy-két káromkodás. Kék 
keze a sz űznek. Dülledt has 
gramofonlemezzel. 
Egyre mélyebbre bejárat és kijárat nélküli 
korhadt 
barlangjukba. 
Szétzúzott rothadó ajkak ízetlen gyümölcsöt szopogatnak. 
S mindez a betemetett sírok felett 
elhangzott egyetlen szó miatt. 
Kutyaugatás, már meg is sz űnt. 
Föld sincs 
a meztelen 
fagyott léptek alá. 
A zene szemétdombja az utolsó hulladékokra vár. 
Penészes hullaíze van a bornak. 
De hát bor sincs már. 
I fjú barátnőm. 

domonkos istván fordításai 482 



william carios williams 

versei 

NЕHÁNY EGYSZER О  üTEM, AMERIKAI BESZ ЕDRE, VÁLTOZó 
VERSLÁBAKKAL 
(SOME SIMPLE MEASURES) 

AZ EGZISZTENCIALISTA ASSZONYA 
(THE EXISTENCIALIST ' s WIFE) 

Figyeltem egykor 
az évszakok 
múlását és a májussal 

érkező  
madarakat ezen 
az északias tájon 

ismertem 
a parulát 
meg a mirtuszt 

amikor holtan 
találtam 
a gyepen már 

nincs csak egyetlen 
évszak 
nekem 

A SALÁTA A LÉLEKNEK (A SALAD FOR THE SOUL) 

Lelkem te vidám 
lehet hogy beleinket 
túlélni nem adatik meg 
ünnepeljük hát 

amit akkora 
buzgalommal 
bocsátunk olykor ki 
áthallom 

483 

a hölgyekéb ől is 
micsoda huff! 
minden ínycsiklandó 
saláta forrása 



A LEJT ő  (THE DESCENT) 

Hív a lejtő  
ahogy hívott a kaptató. 

Az emlékezet 
beteljesülés, 

megújulás, 
ső t, 

kezdet, hiszen új tájakra nyit teret, 
melyeket új, 

mostanig ismeretlen 
hordák laknak — 

rendeltetéseik 
újak 

(vagy csak mostohagyermekeink voltak). 

A vereség sosem csak vereség, — mert 
mindig oly világot nyit meg, melyr ől 

sejtelmünk 
sem volt. 

Egy világ elvész, 
s egy megsejtetlen világ 

hív új tájakra, 
és a (vesztett) fehérség sosem oly fehér, mint 

a fehérség 
emléke. 

Az estével felébred a szerelem, 
bár árnyai, 

melyeket a nap 
fénye éltet — 

elálmosodnak és a vágy mell ől elmaradnak. 
A szerelem most árnyak nélkül mozdul, 

ébredni kezd, 
ahogy az éj 

halad. 

A lejt ő, 
a kétségbeesésé 

és beteljesületlenségé, 
a kétségbeesés visszája: 

új ébredést 
teljesít be. 

Mert ami beteljesületlen marad, 
amit megtagadnak a szerelemtől, 

amit elvesztettünk a várakozásban — 
arra mind a lejtő  következik, 

a végnélküli és pusztíthatatlan. 

VERS (Poem) 

Elhervad a rózsa 
és magja majd, 
törvény szerint, 
megújítja, de 

hová legyen, 
hogy pompája 
ne kisebbedjen, 
ha nem e versbe? 484 



AZ AJÁNDÉK (THE GIFT) 

Amikor az egykori bölcsek a csillag nyomán 
ajándékot hoztak 

a szeretet urának 

szerény szül őhelyére, 
az ördögök 

fejvesztve iszkoltak el, 
mutatja a régi rajz. 

Mit tudhat a csecsem ő  
díszes aranyról, 

vagy tömjénről és mirháról, 
papi ruhákról 

és áhítatos térdhajtásról? 

De képzeletünk 
minden történetet ismer, 

mielő tt elmondanák, 
ennek pedig tudja igazságát, 

minden h ű tlenségén túl. 

A fényes ajándékok 
— kínálta őket mégoly áhítat, 

haszontalanok a gyermeknek — 
a szeretet adományáról beszéltek. 

Öregek voltak a bölcsek, 
hogy tudhatták volna, 

mi kill az anyának, 
s hogy a gyermek 
enni kér? 

De amint letérdeltek, 
enni kapott a gyermek, 

Ik látták, 
és 

dicsérték. 

Csoda 
történt íme 

ámuló szemük el ő tt, 
anyatej! 

a szeretet jutalma. 

A szamár felrikoltott, 
a marha elbődült, 

Ez a természetük. 

Mindenki természete szerint dicsér. 
Ez minden, 

amit adhat. 

Dicséretmondás 
az ördögök menekülése is. 

Mi ehhez 
a halál? 

Semmž. A bölcsek 
ajándékkal jöttek 

és térdet-fejet hajtva 
hódoltak 
a tökélynek. 485 



đВđLBEN (IN HARBOR) 

Ott a nagy dokkokban bizonyosan béke van; 
ott a folyón horgonyzó nagy hajók között. 
Indulj el, értelem, félénk gyermek, 
és lopódz be a halkan beszélget ő  nagy hajók közé. 
Talán majd el  is  alszol mellettük és 
egyžkük ölébe emel, reggel pedig — 
?V4žndžg eljön a reggel, amikor mindarra vžsszaemlékezel! 
Mžrő1 pletykálnak? Tudja Isten. 
Еs az Isten tudja, hogy nem számít, mert nem érthetjük őket. 
Igen, bizonyosan a tengerről, semmi kétség. 
Halk a hangjuk. Maradj nyugton! Csak ők érdekelnek most. 
Illatuk mindjárt elaltat mindkettőnket. 
Érzed? Talán a tenger vize keveredik itt a folyóéba —
talán valami másé az illat — de mit számít? 
A tenger vize! Itt csöndes és sima! 
Milyen lomhán mocorognak, feszítgetik 
a lanyhuló, fájdalmasan nyöszörgő  köteleket. 
Igen, bizonyosan a nyílt tengerről beszélgetnek. 

TERV NOVEMBERRE (DESIGN FOR NOVEMBER) 

Legyen a z űrzavar a terv 
és gondolataim igya föl 
a vágy: karjaid 
novemberében 
a reménytől óvakodj. 
Hagyd a rózsát: szárai 
megtört, szalmasárga nádszárak, és köztük, a vért gúnyló 
könnyű  ágakról 
levelek hullanak. Ott ring 
bölcsőjükben a lélek, 
lecsupaszítva ő  is, visszatér 
a földre; mindennapos és 
pillanatnyi nesz. Aludj el 
és száll j alá, így 
bocsáss meg a világnak, megszabadultan 
a zžlált égbolttól és megannyi 
csip-csup képét ől, szálló 
madaraitól, ködežtől és 
szélbélelte falanxaitól... 

VERS (POEM) 

A plasztikai sebész, 
aki a szemölcsöt 
operálta le 

fülemről sem merülhetett 
mélyebben el 
dolgában 

merjük hát kimondani 
Gauguin és Van Gogh 
meghitt barátok 

voltak, s végül összevesztek 
és elváltak útjaik 
a világ két vége f elé, 486 



hogy külön lehessenek, 
vad f ér f žak, egyžkük 
szabóollóval levágta fülét 

de ettől még páratlan 
géПiusz maradt 
tegnap 

történt ez bocsássatok meg 
neki őrült volt 
és vajon ki őrizte meg 

közülünk józanságát 
vagy egyensúlyát a világ 
folyásában azóta 

EGY HARKALYHOZ (TO A WOODPECKER) 

Decemberi madár a csupasz fán 
éles rikoltásod hallom 
a halálra 

figyelmeztet, melyet harsány 
panasszal ünnepeltünk 
valaha 

a fájdalom jajszava átkot 
ébresztett sikoltva 
hogy 

az istenek oly sz űkmarkúak 
tél kedves pacsir- 
tája 

az erdő  felaggatja a havat 
mint vždám f üggö- 
nyöket 

Kodolányi Gyula fordításai 

487 
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EGY CARLOS WILLIAMS VERSRE 

„a fehérség sosem oly fehér mint a fehérség emléke" 
fehérséged sosem az enyém csak az emléke 
„a vereség sosem teljes vereség" 
vereségem nem teljes enyém az emléke 
„mert mindig új világot nyit meg" 
új világot nyit meg fehérséged emléke 
„melyről sejtelmünk sem volt" 
nem volt róla sejtelmem: vereségem emléke 
„hív a lejtő, ahogy hívott a meredek" 
hív a lejtő, a meredek emléke 
„az emlékezet beteljesülés, megújulás, s őt kezdet is" 
emlékezetemben a kezdet a beteljesülés emléke 
„a kétségbeesés visszája" 
a kétségbeesés emléke 
„végnélküli és elpusztíthatatlan" 
végnélküli és elpusztíthatatlan 
a kétségbeesés visszája a fehérség emléke 

(2. változat) 

„Leonardónak nevezlek 
(tudod ; a sokoldalúság , a teljes 
reneszánsz ember , meg a többi") 

Panoráma mozi, kifordítva. 
Körhintán Patyomkin-falu, 
tengelyében őrült vurstlis, 
szíve örvény-tölcsér üres szája, 
a színes falovak nyerítését 
már szétkürtölte, hiába. 
Szédült, eszel ős körhinta, 
Panoráma mozi, kifordítva. 

Ékk ő, prizma. 
Fényét honnan kapja? 

„Leonardónak nevezlek" 

(K. Gy. variánsai) 
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j. hillis miller 

William Carlos 
Williams 

szemelvények 

Williams munkássága, csenklesen és harsonaszó nélkül, az emberi érzékeny-
ség forradalmát fejezi ki. Amikor átadja magát a világnak, feladja azokat a koor-
dinátákat és célokat, amelyek a korábbi irodalmat megosztották. A romantikus 
költészet, akáresa'k az idealista filozófia, a szubjektum bels ő  világa és a dolgok 
külső  világa közti ellentéten alapszik. Mivel a világ és az én különböznek, az én 
csalt valami rajta kívül levőre támaszkodhat. Ez a tradíció eleven marad a tizen-
kilencedik és a korai huszadik században, egészen Yeatslig és Wallace Stevensig. 
Williamsnál tűnik el. A romaaitükában megmártózott olvasónak ez leginkább a 
feszültség 'különös hiányában nyilvánul meg. Nincsenek többé a szubjektivitás .ka-
vargó mélységei, melyek oly fontosak voltak a korábbi költészetben, sem a küls ő  
világ határtalan dimenziói, melyeken át Shelley Alastorja és Browning Paracelsu-
saúzött egy tovaillanó lényt, minden idegszálával arra törekedve, hogy elérhesse. 
„Milyen ostobaság új világokat keresni — mondja Williams —, hiszen tudnunk 
kellene, 'hogy minden világ, melyet a művészet melegít, túltesz az elysiumi me-
zőlkön is, ha a képzelet eléri benne célját." 

Ha valami egyáltalán létezik Williams érett munkáiban, csak egyetlen szfé-
rában létezhet, egy egyszerre szubjektív és objektív térben, ahol a bárhol min-
denhol, és minden idő  egyazon idő. „Mi más az idő , mint arcátlanság?" — kérdi 
a költđ . Mivel nincs távolság, „nincs irány sem," nincs miért egyik irányiba in-
dulni, s nem egy másikba, mert nincs miért elindulni. Valahol lenni annyi, mint 
mindenhol lenni. „Nem akarok eszméket követni — mondta Williams —, nem tu-
dok. Mert sokkal fontosabbnak tetszik számomra, hogy vagyok. Merre menjünk? 

489 Mit tegyünk?" 



Ez a helyzet a hagyományos költészet és filozófia egy másik jellegzetessé-
gének eltűnését is jelenti: az okság elve szerinti gondolkodásét. Arisztotelész óta 
a nyugati ,gondolkodást az okság elve határozza meg, jelentse ez akár a dolgok 
nak valamilyen transzcesvdens lényben való eredetét, akár azt, hogy a természe-
tet ok és o'kazat láлoolataiként fogjuk fel, ahol végtelen sorban minden elem á 
kÖvеtkezőnеk ad lökést. Wiliams mvпikásзágában az okságnak mindkét formája 
eltűnik. Minden dolog egyszerre létezik, ugyanabban a szférában, és ibér hathat-
nak egymásra, nincs közűik oksági viszony. Az oksági láncolat elvét olyan költé-
szet fogalma váltja fel, amely „a maga sajátlagos mozgásában élve bizonyítja hi-
telességét". Mint 'korunk gondolkodásának más területein is, a lineáris determi-
nizmust kölcsönös mozgások rendszerei váltják fel, „sajátlagos, hullámzó, inkább 
fizikai, a inrt irodalmi természet űek". 

Törvényszerű, hogy Keats volt az a költő, aki az ifjú Wiiliamsre leginkább 
hatott, mart Wil liams, mondhatnánk, ott kezdte el, ahol Keats befejezi. A 'beleérz ő  
kрzeletnek adolgokban való élmeriilését Williams már .pályája kezdetén megva-
lásítja, éš eléri az állandó 'jelennek azt az állapotát is, amelyet els ő  könyvének 
mottöја, az Oda egy görög vázához egy .sora, fejez ki: „Boldog zenész, ór k-új 
dalok örök muzsikása". „Abban a pillanatban mondtam búcsút Keatsndk, — mond-
ja —, amikor ő  maga is búcsút mondott — Hyperion sikoltásakor." Williams 
ternnészеtesen Apolló sikoltására gondol. Keats költészete akkor éri.el csúcspo лt-
ját, amikor Apolló elsajátítja a hallhatatlan tudást. Azzal a csúcsponttal oszlik a 
költészeten túli csendbe. Williams költészete Pedig azzal a csenddel kezd ődik, amii 
a Spring and  Al-ban „a világegyetemmel való megközelít őleges együtt-kiterjedés" 
állapotának sajátja. Ez a csend nem egyéb, mint egy másik neve annak a szfé-
rának, ahová a magát a létezésre korlátozó Williams lép. A romantikus vagy az 
idealista hagyomány, valamilyen formában, faltételezi a szavaknak a dolgoktól 
való különvá1ását. A szavak eszközök, melyeket a költ ő  a tárgyak elérésére és 
megragadására használ fel, hogy megszüntesse az önmaga és köztük tatongó 
távolságot. A szavak révén a költő  a dolgokra kényszeríti akaratát, s átalakítja 
őket..A költészet a névadással csalóka szómásalatot teremt, amely a dolgokat szel-
lemiesített anyaggá alakítja, s a tudatba asszimilálja. Az a felfogás, hogy a 
szavak „megjelenítik" a •dolgokat, mélyen gyökerez ő  eleme annak a metafizikus 
gondoikodásnak, amelynek a romantika is egy válfaja. Williams nem így hasz-
nalja a szavakat. đ  a dolgókat már birtokolja, mielőtt megnevezné őket. Amint 
átadja nekik magát, лyelvelőtti állapotba 'jut: „A dolguk számomra nincs ne-
vük és a helyeknek nincs jelentésük." Minden asszimilálódott, és a szavakra töb-
bé nincs szükség. Ha a nyelv az elszigetelt tudat hangja, a mindent bafogadó 
egyesülés csak a nyelven való túllépéssel valósítiható meg. „E névtelenség jutalma-
ként — mondja Williams  —épp annyira a dolgok részének érezhetem magam, 
mint a fák vagy a kövek." Az ő  újfajta nyelvvesztettsége az Apolló sikoltását •kö-
vеtő  csend. Altala egy „szónélkiili +(személyiségné1lküli) világ" része lesz. 

Ha a .fák, virágok, hegyek és m z ők Wordsworthnak és Tennysonnak egy 
visszajáró lény lakhelyei, más költők a szeretett nőben vélnék újra meg újra felfe-
dezni egy hasonló eszményt. Gérard de Nervalnak minden лő  ugyanaz a nő, és 
mindegyikükkel az eszmény birtoklásának lehetetlenségét éli át: „La Treizieme 
revient ... C'est encore 1a premiére; / Et c'est itoujours ° la  seule." Ez a téma Willi-
ams számára nincs semmi jelentőséggel. Ha minden neki is része, ebben benne 
vannak a férfiak és nők .is. A korai versében idegen nyelvet beszél ő  ismeretlen 
embereket a Paterson férfiai és asszonyai váltják fel. Ik mind az ember-városiban 
léteznek, és a költő  lelkének megtestesülései: 

Gondolatainkat látjuk 
a buszon. ülnek ёѕ  állnak. Gondolataink 
leszállnak és szétsz еlednek. 

A híres 'jelszó, „Nincs eszme, csók dolgokban", tömör kifejezése a tudat és 
a világegyetem azonosulásának. Ez Williams művészetének alapfeltétele. Az él еtte-
len tárgyak nem 'különböznék az emberekt ől, és hozzájuk hasonlóan, ők is meg-
testesíbhetik a költő  gondolatait. A távolságaknak ez az eltörlése a költ ő  és az 
olvasó viszonyában is végbemegy. „A képzeletben — mondja — mostantól (amíg 
olvasol) testvéri ölelésben fonódunik össze, az alkotó és az olvasó klasszikus össze-
simulásában. Egyek vagyunk. Amikor azt mondom: „én", mindig beleértem a „te"-t 
is." Ha elfogadjuk a Williams kínálta ölelést, lehetetlen „kritizálnunk" munkáit, 
amennyiben a kritikán a hideg analizist és ítéletmondást értjük. A krslnkus a költ ő  
világára kell hagyatkozzék, és el kell fogadnia, amit benne talál. 

Ha az utolsó másfél évszázad költészete gyakran vette észre az ember és a 
dolgok vagy ember és ember távolságát, legalább olyan fontos témája az istent ől 
való távolság. Williams ebben a tekintetben is különbözik el ődeitől. Az ő  munkás-
ságában nincs nyoma az eltűnt istenség keresésének, nincs elkeseredett kísérlet, 
hogy új közvetítőt találjon az ég és a föld között. „A menny létezése — mondja a 
másik világ eszméjére vonatkozó ritka utalásai egyikében — nekem, őszintén szól-
va, képtelenségnek tetszik." Nem túlzás azt állítanunk, hogy a szubjektum és a 
tárgy megkülönböztetésének megszűnte annak a hagyománynak halálát jelzi, amely 
modern  formájában Montaigne-nyal, Pascallal, Descartes-tal ёs Locke-kal kezd ődött, 
a szubjektum örvényeinek/melységeinek .kutatóival. A menny eszméjének feladása 
pedig egy még régibbi hagyomány megtagadását jelenti, a keresztény-platonikus 
hagyományét. Az itt Williamsnak mindenütt, és innen más világba neon mehet. 

A létre szorítkozás, Williams költészetének alapfeltétele, pontos fordított-
ja a karteziánus cogito-nak. Descartes mindent kétségbe von, hogy különálló 
énjének létezését bizonyíthassa, a kívülálló .gondolkodás erejére épített létezést. 
Williams, kétségbeesésében, feladja önmagát, és a személyiségen túl építi fel én-
jét, olyan ént, amely a világegyetemmel egy-kiterjedésű. „Mindent •tudtam —
minden énné vált." 

Ezt a mondatot a Paterson ötödik 'könyvének vége efelé ismétli'el  Williams,  
s a helyből kitetszik, hogy els őrendű  jelentőséget tulajdonít neki munkásságá-
ban: Miután a költőt magaba ölelte a folyó ;  utoljára szól hozzá a múzsa: „Leg-
inkább padig maradj szótlan." Ekkor jön letre az a csend és névtelenség, amit 
Williams egy Mariann Muri-hoz írt levelében említ. Ez a csend a minden 
létezővel való nász. 
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ex libris 

túl hamar szégyen -lépésvesztéssel 

(herceg János: két világ, forum, 1972) 

A könyv levendulaillatú manírja, szellemes csattanókkal f űszerezett anelk-
datái nyomán két alapvetően fontos kérdés merül ,föl az emberben: miért úgy 
írta meg emlékezéseit a ;szerz ő, ahogy megírta, .s mi célja volt velük. igy vé-
lem, ha e két kérdésre legalhb megközelít őleg pontos választ tudunk adni, 
megvilágíthatjuk olvasói szomorúságunk okát. Mert szomorú könyv a Herceg 
Jánosé, a legszошог  tibb vajdasági könyvek egyike. 

A Két világ, mint maga a szerző  megfogalmazza, „az első  szárnyprábál-
gatásaktól 1938-ig öleli fel emlékezéseimet", vagyis irodalmunk mostoha h ős-
korát érinti, melynek akár általános jellemz ője is lehetne Szenteleky következ ő  
mondata: „Megalkuvásokat okvetlenül kell tenni, mértékegységünknek éppúgy 
al'kalmaakadni (kell szegényes adottságainkhoz, mint igényeinknek és álmaink-
nak" (Szirmai Károlyhoz írt levele, 1933). Egyik oldalon tehát a megnyirbált ál-
mok, az álkalmazkodó, illetve fejletlen igények szegé гiyes irodalma volt adott, 
annál is inkább, mert a vajdasági magyar avantgarde tüze nagyjából ellobbant 
ékkorra már, a másikon pedig egy tehetséges, feltör ő  fiatalember, aki azonban 
néhány éves „késésiben" van. Nyilvánvaló, hogy .a két pólus megütközése elke-
rülhetetlen volt, s ezenfelül sorsdönt ő  is, mint azt Herceg János egész további 
útja példázza. 

Az első  „csatározásra" szerz őnk húszas évekbeli pesti tartózkodása iidej ёn 
került •sor,  amikor is a kezdő  író köntörfalazás nélkül nekirontott az addigra 
megannyi kudarcot megért, fönnmaradási lehet őségek után kutató vajdasági ma-
gyar irodalomnak. „Akkor már megjelent a vajdasági irodalomról szóló, termé-
szetesen igen kedvezőtlen írásom, egriért Csuka egy egész oldalas cikket írt el-
lenem lapjában, a Képes Vasárnapban, s végül ilyen stentori hangon kiáltott át 
a határon — azt hittem, mindenütt meghallják majd — »Meddig fognak még 
garázdálkadni Pesten irodalmunk itthonról elszakadt szegénylegényei!" — ol-
vashatjuk a könyv Kisebbségb ől nagyobb távlatok című  fejezetében, s e néhány 
soљan prablémánk deglényegét kel látnunk. 

Szenteleky és Csuka fáradságot nem kímélve azon munkálkodik, hogy hi-
dakat verjen „a külöoböz ő  világnézetek, a szerb és magyar irodalom, a kisebb-
ségi magyar szellemi és művészi törekvések közé", vagyis a halált hozó bezár-
kózástól menekülve, szorgalmasan építgetiik irodalmunk természetes „köt ődései-
nek" rendszerét. Hídjaik nem voltak ugyan ,bámult bravúrok, de egyszer ű  és 
becsiiletes pontonok, melyeken mindig át lehetett jutni a túlsó partra" (Szente-
leky: A vajdasági magyar irodalom fdradt napjai, 1930). De ugyanakkor milyen 
képet mutatnak a „túlsó partok"? Vállalkozott-e vajon valaki is a szerbhorvát 
nyelvterületen arra, hogy mondjuk, egy Bazsalikomhoz hasonló válogatást szer-
kesszen költészetünkb ől, s az akkori folyóiratok, újságok közöltek-e legalább ti-
zedannyit irodalmunkból, mint a jugoszláv népek irodalmából a Vajdasági Irás, 
A Mi Irodalmunk, a Kalangya késdbb, vagy akár a Bácsmegyei Napló? Nem. S 
a magyar irodalom? Ma is borzadva gondolunk e másik híd „egviránvúságára" 
is. 5zenteleky már 1927-ben „magyar könyvimperializmusról" beszél, s fölteszi a 
kérdést: „Vajon a kisebbségi sors-e a keser űbb, avagy a gyarmati?" Aztán 
1932-ben, mintegy összegezve az elmúlt évek tapasztalatát, így fogalmaz: „Egye-
did a pesti kiadók siették közönségünk kultúrigenyét kiszolgálni, de ez a kiszol-
gálás veszedelmesem hasonlított a gyarmati kereskedelemhez. Másod- és har-
madrendű  szellemi termékeket, aranyozott kötés ű, szedett-vedett sorozatokat adtak 492 



el a szapora beszédű  ügynökök ... A kiadón keresztül a pesti irodalomnak is 
ilyen gyarmatosító anél'lékíze lett ezen a tájon. Azt kellett éreznünk, hogy gyar-
mati viszonyba kerültünk a magyarországi irodalommal .szemben ... Csak fo-
gyasztókat láttak a határokon bút, akikre minden holmit, színes gyöngyöt rá 
lehet sózni, de nem akarták elismerni, hogy a íbennszülöttek is tudnak termelni" 
(Szétforgácsalódás felé?). Iblyen szituációban vigasznak túl kevés a „túlsó par-
tokra" való eljutás ténye, s őt annak meggondolása :is, hogy végs ő  :soron a túlsó 
partok maradnak szegénydbbek, ha nem iiuhilnak el a fel'kínalt „pontonokon". 
Hiszen kitörési kísérletei során egy-egy 'kisebbségi irodalom kétségkívül állan-
dóan gazdagodik, de mit hozhat számára minden ifelszmdett kincs, ha tovabbra 
is a senki földjén, elszigeteltségben, gettóban kell élnie? Legfeljebb ha pom$-
sabb halált! 

Еippen ezért ,a sztentori hangon megszólaló Csuka Zoltánnak kétségkívül 
igaza volt: Hencegnék Pe tről nyilván nem a sanyarú vajdasági irodalmi álla- 
pofokat kellett volna megostromolnia, melyekről maga is nagyon jól tudta, hogy 
miért olyanok, amilyenek, mivelhogy épp miattuk „szakadt el" tájun'ktál a táv-
latokat nyitó Budapestre. Ha azonban a .kérdés etikai vonatkozásaitól eltekin-
tünk, világos, hogy Herceg „kedvezőtlen írása" is 'jogosult volt. Mert nincs olyan 
mítosz, illetőleg míbosziba öltöztetett irodalmon kívüli érdek, bármily ígéretes-
nek vagy szükségszerűnek látsszék is, amelyлék nevében felelősségre lehetne von-
ni egy-egy induló értelmiségüt, ha nem hajlandó f őt s térdet hajtani az adott 
irodalmi és művelődési viszonyok elбtt, ha fölszabadult energiáival netán sz ő-
röstül-bőröstül ;megtagadja is azokat, hiszen negációját egy kés őbbi affirmáciá 
nosztalgiája váltja Iki. Máskülönben nem is vállalkozna a tagadásra, hanem e 
viszonyok csendes tudomásul-nem-vételévét járná a maga kietlen és hazátlan, 
rendkívül magányos, de mindvégig szuverén útjait ... Herceg azonban erre nem 
tudott vá'llalkozni. Figyeljük csak meg, hogyan folytatja már fidézett írását: 

„A »garázdálkodó« is én voltam, a »szegénylegény« is én voltam, ,holott 
csak a provincializmus ellen keltem ki koromhoz ill ő  hévvel, 'de újabb kockáza-
tos vállalkozásba már nem mertem belefogni. A két tisztességben meg őszült 
erdélyi költőt azért még kiolktattam a versírás mikéntjér ől — nem is sejtve, 
hogy életem végéig ifo,gom majd szégyellni magam emiatt szívem azonban 
már a Nyugathoz húzott." 

Milyen szomorú: íróságasak egyik fordúlápontját Herceg ma már riasztó 
józansággal üdézi föl, a fiatalság, bolondság „bölcsességével", mintha a „koromhoz 
illő  hév" s a „tisztességben megőszült" költők kioktatása miatt valóban életreszó-
lóan széngyenkeznie kellene, s nem arról elgondolkodnia, de komolyan, az olvasó 
felé való sűrű  'kacsingatások nélkül, hogy mi is lappang a „nem mertem" kitétel 
mögött. De erről később, hiszen Hercegnek volt azért még egy „újabb kockázatos 
vállalkozása", mégpedig az 1929 ben, itthon indított, de csak egyetlenegy számot 
megért folyóirata — az IKSZ. Programadó cikkében többek közt ez olvasható: 
„az IKSZ nem egyetemes, nem vajdasági, nem önzetlen, de a beteg id őkben felne-
velkedett ifjú generáció világszemléletének, életmegnyilvánulásának manifesztuma 
akar lenni". A meglehetősen homályos szöveget Herceg utólag alaposabban meg-
világít] a іКёnуvёьеn. A „nem egyetemes" •azt akarta sej tetni, hogy „nem tartozunk 
a magyar irodalomhoz, mert 'külön útjaink vannak" (ezt maugy mondanánk, hogy 
nem akarunk :olyan ötágú síp ága lenni, amelyet Pestr ől fújnak), .a „nem vajda-
sági" akkori irodalmunk „va ј 'daságiságának" elvetését jelzi, tehát nem egyenérté• 
kű  a tájegység tagadásával, a ,nem önzetlen" pedig, itt már a mai Herceg is bi-
zonytalan, szerintem arra utalhatott, hogy semmiféle ,fentebb" cél érdékében 
nem hajlandók lemondani a „beteg id ők"-eben kialakult individualitásukról, azaz 
annak ellenére, hogy „akácok alatt" kell irodalmat csinálniuk, mindenáron szink-
ronban akarnak maradni a korral. A húszas évek végén ennél frissebb és prog-
resszívebb programot aligha adhatott volna más Vajdaságban, ám az IKSZ mégis 
megbukott. Nyomtalanul. A !feltételezettifjú generáció" nem zárkózott föl a lap 
mögé, a többiek meg csúnyán elhallgatták s ennek következté јben Henceg végképp 
eltávolodott attól az úttól, amelyen pedig minden jel szerint haladnia kellett vol-
na, egészen a .mai napig — egy mélyabb, гgazabb Két vilagig. Ha meg -tudott 
volna maradni e pályán, ma !biztosan nem „rösetelkedne" az IKSZ egyik-másik 
mondata, írasa miatt, s nem 1atná „nagykép űnek" és „nagyhangúnak" program-
cikkét sem, melynek sikertelensége után a tétova ingázók sorsára jutott. Persze 
nem egészen előzményék nélkül. 

;Már az IKSZ előtti évekre vonatkozó emlékezések is egy helyét nem lel ő , 
meglehetősen bizonytalan embert mutatnak: egyszer a 'baloldalon t űnik fel, más-
szor a polgári körö'kben, fölsiet Pestre, majd vissza Vajdaságba, s mindenütt, ahol 
csók megfordul, a kívülálló, sodortatott szemlél ő  szerepében látjuk. Természete-
sen naivitás lenne elvárni, hogy egy tizenvalahány éves kezd ő  író kiforrott világ- 
nézettel vagjon neki az életnek, azt azonban mégis leszögezhetjtik, hogy már a 
fiatal Hercegben megvolt a sorsdönt ő  szellemi elkötelezettség nem-vállalasának 
halvány hajlama, mely az IKSZ kudarca után teljes mértékben érvényre jutha-
tott. Folyóirata elsüllyedt a „vajdasagi nembánomság nagy óceánján", ő  maga 
pedig, támpont nélkül maradva, még kmtibb pályákra került, ahol már csak az 
„irodalmi érvényesülés" csillaga vezethette. 

Így 'kertilt sor aztán arra, hogy alig néhány évvel az iL к'SZ bukása után is-
mét Magyarországra készül ődik, méghozzá ezúttal „örökre", s abban a „gyarmat- 
tartó" irodalomban akarja próbára tenni tehetségét, amelynek útjaitól nemrég 
még radikálisan elzárkózott. Az „örökre" azonban viszonylag rövid ideig tartott, 
minthogy irodalmi érvényesülése elé megannyi akadály tornyosult, s ráadásul oly 
nagyfokú megalkuvásra kényszerült, amilyenre álmában sem gondolt, noha, mint 
jeleztük, ekkorra sikerült kigyógyulnia ellenzékiségéb ől, sóvár soha-meg-nem-elége. 
déséből, egyszóval többé-kevésbé kiálmodta már magát, s csupán akissé roman-
tikusan felfogott íróságnak a gondolata vezérelte. 

Nem lesz talán érdektelen, ha közelebbr ől is megvizs,gá'1'juk ennék az m de- 
terminált írói tudatnak egy-két megnyilvánulási formáját. 

Miután megérkeznek M: mel, a feleségével, Herceg átmenetileg „visszafia-
talodik" hét esztend ővel azelőtti önmagához. „Expresszionista mozdulatokkal jár- 
ja az utcákat, szinte lobogni látjuk haját a pesti éjszakában, de lépten-nyomon 
le .kell fékeződnie, mivel M. minduntalan figyelmezteti, hogy nem .tud viselkedni, 
zúgolódik, mert talponállóba viszi vacsorázni stb. Egy ilyen méltatlankodást kö- 
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„— iró vagyok! Mit érdekel engem az Ilyen hülye illemszabaly! Nem tudok 
viselkedni! Mintha ez volna a fontos, s nem az, hogy ember legyen az ember!” 

Minden naivitása és komplexusos színezete ellenére is szép ez a pátosz, •de 
csak addig, míg egy más környezвљen és szituációban is meg nem pillantjuk 
írónkat. Mint a MAN'SZ teadélutánján, mondjuk, ahol mddfelett zavarba jön, mi 
után Tormay Cecilnek és Herczeg Ferencnek bemutatjálk. A „rokonszenves asz-
szonynak —írja többek közt — most mély hódolattal borult :mindenki a kezére, 
én azonban, ügyetlen és félszeg gőggel, csak megráztam a kezét ostobán..." 

Paralelunk, azt hiszem, ónmagáért іьіѕzёІ. Mert vaiában: a іІеgѕzёгnуйьь  
Janus-ancúság volt Herceg sorsa Pesten. Kirobbanó örömmel, enengiásan, balos 
hangulatokat ringatva és elesztgetve érkezett meg, de ugyanakkor szomorú, ön 
magában sem bízó, 'kishitű  arcát is látjuk; megelégedett polgár, állása van, jó 
ruhája, jó lakása, ahol a pártás szobalány akár három nyelven is !fogadhatja a 
vendégeket, de egyszersmind , ;drámaian vigasztalan" • is  mindezek miatt; óriásit 
szeretne kiáltani, de nincs hozzá ereje és bátorsága; gyengécske, kelend őnek hitt 
novellákat írogat buzgón, hogy :aztán annál jobban fájjon föl benne a ,;könnyel-
múen elvetett" Kekez Tuna emléke stb., stb. 

Sehal egy biztos ,;belső" pont, alap, melyre épiteni lehetne. Nem (kell tehát 
csodálnunk, (hogy Herceg mégiscsak hazatért, .sót azt .sem, hogy annyi egyensú-
lyozó balyongás után végial iás egy mítosznál kötött ki. A Szenteléky-féle couleur 
loca'le-elmélet mítosszá fejlesztett változatánál. Figyeljük csak, mit követel meg 
пtегdtusaiлΡktól a Pestnek most már ismét hátat fordító író: „A Vojvogyanszki 
Zbonnik mozgalma közel bb van hozzáxik, mint ibármilyen anyaorszagi mozgalom, 
ha nem is magyar, de vajdasági. Ez az egyetlen út, amelyen a vajdasági iroda-
lom kiibonta'kozását látom. іЅzёІеs nemzeti horizontok helyett regionalitást!" Illet-
ve még pontosabban: „... mindent a népb ől és mindent a népért, mert a nép kul-
túránk őrizője, nem pedig a világpolgár..." (Cél és vallomás, Kalangya, 1938. 10. 
sz.) E platformnak, amellett hogy vészesen le kívánja szíúkíteni irodalmunk élet-
terét, s a „mindenekel őtt regionalitáэt" elvének hangoztatasával a kibontakozás 
helyett valójában a besülést, az igényék és álmók további romlását anticipálja, 
van egy másik fontos dimenziója is, az tudniillik, hogy „biztos" menedéket nyújt 
minden olyan író számára, aki valamilyen oknál fogva nem tudja vagy nem meri 
vállalni egyéniségét. Abban a pillanatban ugyanis, amint egy-egy író valami vagy 
valaki szolgálatába állítja művészetét, rohamosan csillapodik vagy teljesen el-
csitul bensője háborgása. Megszabadul az én-világ relációin adódó legsúlyosalbb 
prablémákbol, megszabadul az idők terhétől, megszabadul a détezés végs ő  kérdé-
seitől, egyáltalán mindentSl, ami szolgálatát megkérd őjelezhetné, ugyanakkor azon-
ban, s ez logikus is, „megmenekülésének" nagy ára van. Szellemi burokba kerül, 
melynek szűkössége kedvezőtlenül hat ki művészetére, 's mércéi is elsatnyulnak: a 
fetisizált szolgálandó éhíveit kihívóan tömjénezi, a mítosz rambolóit pedig nem-
hogy nem érti már meg, de meg Is veti őket ... Gondoljunk csak ezzel kapcsolat-
ban Herceg szerepére a hatvanas évek elején. Ö, aki valamikor régen, talán igaz 
se volt, 'keményen kikezdte irodalmunk provincializmusát, s bátran megcsinálta 
az ,IKSZ-et, most — a mítosz rabjaként immár — ott állt szigorú-leckéztet őn, meg-
kérgesedett szellemmel azok tábarálban, akik gondol'kadás nélkül letörtdk volna 
megújhodó Irodalmunk első, zsenge hajtásait. De itt álljunk is meg, hiszen a 
Két világ lapjain csak 1938-ig kfsérhetjük nyomon írónk életútjának állomásait. 

Mindezek után és végezetül hadd vessük föl ismét az írásunk elejé л  érin-
tett kérdéseket. Miért úgy írta meg ikönyvét, ahogy megírta? Miért az önéletrajzi 
„novella" formáját választotta, melynek helyzetei, párbeszédei már-már abszolute 
ellenőrizhetetlenek, s eppen ezért az önarcképretusáiás állandó veszélyét hordoz-
zák magukban? Miért a felszínen szánt végig, joviális stílusban, anélkül, hogy a 
magot ikomolyablban me~iközelítené? Nyilván az is közrejátszott, hogy a kötet 
„novel'l'ait" heti penzumkent írta (először a Magyar Szó hasábjain láttak napviid-
got hosszú hónapokon át), de e tény nem tudja semlegesíteni azon benyomásun-
kat, hogy a Két világ szórakoztató irodalmisága mögött voltaképpen egy életével 
és munikásságával szembenézni nem mer ő  ember áll, aki több mint negyven év 
után mindmáig nem tudta megteremteni mayának az ítélet nincs-szituáctot. Még 
mindig nincs ereje a vallamástevéshez, még mindig irodalmat csinál. 

Persze lehet, hogy írásom kiindulópontja merőben téves. Lehet, hogy a fia-
tal Herceg magános szembeszegülése a provincializmussal csakugyan nem volt 
egyéb meggondolatlan és megalapozatlan, kamaszos h őbörgésnél, ami miatt ma 
csakugyan szégyenkeznie kell — legalábbis önmaga el őtt. Lehet. Ettől a lehető-
ségtől azonban el kell zárkóznom, mert fia elfogadnám, a könyv miatti szomorú-
ságom csak tovább növekedne. 

Utasi Csaba 

struktúra, koherencia, érték 

Nikola Milošević : Ideologija, psihologija, stvaralaštvo, Duga, Beograd, 1972. 

Igen ritkán találkozunk olyan irddalomellmélet'i jellegű  művel, amelyben egy egy-
séges rendszert követhetünk nyomon. Ezzel ellentétben mind több olyan m ű  lát 
napvilágot, amely konzisztens módszert igyekszik alkalmazni. Mintha a rendszer 
és a modszer között egyfajta diszkrepancia jelentkezne, mintha a következetes 
módszer akadályozná a következetes rendszer kialakítását. A módszer ennélfog-
va különös módon bukkan fel: szegmentárisan, vagyis bizonyos elméleti kijelen-
tések (ítéletek) úgy szerepelnek egy-egy іѕzёvе bеn, mint egy hipotetikus rendszer 494 



kiszakított mód'szer'beli ,;csápjai", könnyen aperacionalizá'lható részletei. Ezek a 
törékvé'sék mеППyiségre jelentősek, nagy kérdés azonban, hogy mennyire lendítik 
előre az irodalomelméleti kutatásokat. Ez a helyzet hozta létre a kritika és az 
irodalomelmélet hibrid találkozását, s ennek a jellemz ője az, hogy a kritika, távol 
tartva magát az axeológiai proh1émáktdl, egy-egy módszer részmozzanatát repro-
dukálva, vagy különböző  módszerék mozzanatait (eklektikusan) egyesítve, világít-
ja meg az irodalmi művet. Ez az institucionalizált eklekticizmus bár bizonyos el-
méleti modellek гtörmelékeire épít, mégis kifejezetten ateoretikus beállítottságú, 
mert noha az elméletét több-kevesebb :sikerrel reprodukálja, a módszert teszi 
rendszerré. Külön •kéndés az, hogy ebben a helyzetben a módszer hogyan válik 
tautológikus bizonyítgatássá, hogyan válik a pozitivizmus egy specifikus intuíció-
elméletté. 

Mindezeket a kérdéseket meg 'kell említenünk Nikola Miloševi ćről szólva. Egy-
részt azért, mert a szerző  szüntelent1 bíralja a fenti metodológiai következetlen-
séget oly módon, hogy ad absurdum vezeti le megállapításait, másrészt pedig 
azért, mert egy ateoretikus klíma bizonyos mádon visszahat Miloševi ć  munkáira 
is. Milošević  igyekszik megvizsgálni századunk legismertebb és legtöbbet alkal-
mazott irddalomelméleti kutátásait, szembeállítja konkluzióikat, és ebben a kon-
frontáCióban elemzi hiányosságaikat é's eredményeiket, következetlenségedet. Ez a 
feladat tehát kimondottan kritikai-elméleti jelleg ű. Szükséges hozzá a résztanul• 
mányok nagy száma. Itt azonban már megjelennek a fent vázolt egyoldalú ,ten-
denciák, és ennélfogva Miloševi ć  kénytelen kombindlt módszerrel élni, ez pedig 
a szintetžzmus veszélyét jelenti, egy olyan szintetizmusét, amelyben a különböz ő  
elméleti rendszerek legértékesebb elemei kapnának 'helyet. Hogy ezt elkerülje, 
Milošević  mdd'szere kritikai jelleget 'kapott; nem az egyesítés acélja, 'hanem az 
elválasztás. 

Milošević  tehát szétbontja és analžzálja a módszert, 'kutatja a rejtett e'lméletii ala-
pot, amely, Уégső  fokon, minden módszer mögött ott lappang. Ez az analízis azon-
ban mind 'szélesebb kutatási körökbe vezeti a 'szerz őt. Éppen ezért eddigi kuta-
tásaiban (Antropološki eseji, Negativni junak) csak sejteni lehetett, hogy iroda-
lomelméleti kérdésekre (koncentrál, mert behatóan foglalkozott antropológiai és 
fiiozófiai kérdésekkel. Új műve azonban egyértelműen j'e'lzi, hogy egységes iro-
dalomelméleti 'koncepcióról van szó, s minden m űve láncszeme ennek az inten-
ciónak. 

E láncszem központi szféгdјdt az irodalmi mű  struktúrájának kérdése képezi. Ez 
persze jelen volt korábbi vizsgálódásaiban is, ám eddig az antropológiai •kérdés-
feltevésen volt a hangsúly. Most egy ellentétes irányról van szó, amelyben az ant-
ropológi i kérdések szintén el őtérben vannak, ám Milošević  ez alkalommal 'kife-
jezetten a műalkotás struktúrájának szemszögéb ől vizsgálja őket. 

Nem szabad összetéveszteni azonbban ezt az intenciót a strukturalista 'kritikai gya-
korlattal. 'bgaz, hogy tanulmányaiiban felfedezhet ők ennek az iskdlánák a nyomai, 
de Milošević  •kritikailag felülvizsgálva alkalmazza egyes eredményeit. Miloševi ć  
strwktúra;fo,galmának fő  'kérdése a koherencia és a kollízió viszonya. Ennek az 
alapvető  kategórianak az alárendelt eleme a lingvisztikai, az eszmei 'stb. struk-
túra. 

Legjobb elemzéséi közé 'sorolható az a tanulmány, amelyben 'kimutatja, hogy Dosz-
tojevszkij Bűn és bűnhődés c. regényében miként válik kollízió el ő idézőjévé a 
nagy orosz regényíró vallási prekoncepciója. Ez azt jelenti, hogy a vallási prekon-
cepció nemcsak a regény anyagává vált, hanem olyan mozgatóer ő  lett, amely 
kihat minden más részre, minden más elemre, tgy pl. a lingvisztikaira is. Ebben 
az esetben arról van szó, hogy a prekoncepció dezintegrálja a f őhős motívumait: 
két egymás mellett meghúzódó motívum elétezik, ez pedig konstituáló er ővel bír 
a regény egész szerkezetére vonatkozólag. Miloševi ć  tehát nem skolasztikusan te-
szi fel a kérdést, hogy mi a spećiálisan „esztétikai elem" a regényben és mi az 
„idegen test", hanem egy totalizalt tárgyat lát a m űalkotásban, amelyben 'külön-
böző  erők működnek, és ezeknek az erőknek a működése teszi nyilvánvalóvá, hogy 
mi az idegen test, mi az, ami megbontja a m űalkotás rendszerét. Egyik 'következ-
tetése tehát az, hogy nincs , a priori idegen test". 

Könyvében 'két kollíziós erőről, az •i•deolágiai гбl és a pszichológiairól szál, ide hang-
súlyozza, hogy ilyen erő  lehet bizonyos esetben a nyelv, vagy bármely más elem 
is. Minden elem, amely megbontja a m űalkotás immanens logiká át, kollíziós er ő-
vé válik. Milošević, hogy elkerülje a sematizmus bármelyik válfaját, oly mádon 
relativizálja a „művészi érték" kérdését, hogy bevezeti a műalkotás immanens 
logžkájának a fogalmát. 

Eelmertilhet a kérdés, mii is ez az immanens logika. Miloševi ć  egy analóg példá- 
val él: szerinte a műalkotás immanens logikája hasonló a leibnizi „előre megálla- 
pított harmónžá-hoz. Ezek szerint létezik egy ideális egyensúly a „monászok", a 
műalkotás külön'böző  elemei között. Kérdés, hogy ez az „ideális idea" tisztán 
a teremtés, az alkotás pro'blémája-e, vagy pedig kapcsolatban van más ontológiai 
kérdésekkel is? Ha Miloševi ć  az utóbbit ismeri el, akkor az „immanens logika" elve 
relatív érvényű  lenne, az előbbi alternatíva választásakor pedig közel kerül egy 
különleges „idea-tan" határához. A második alternatíva a visszatükröz ődés-elmé- 
let veszélyét rejtegeti, az els ő  pedig a formalizmusét. Ezeket az alternatívákat 
úgy utasítja el, hogy a műalkotásnak önálló létet biztosít, de napirendre t űzi a 
formalizmus egyik sarkalatos kérdését, az „esztétikai elem" problémáját, és el- 
veti az ebből fakadó végső  konklúziókat. Sklovszkíj példáján mutatja ki bizonyos 
formalista tézisek abszurd voltát. Sklovszkij egyik tanulmányában ugyanis kifej- 
ti, hogy a „gondolat az irodalmi m űben vagy anyag... vagy pedig idegen test". Ho- 
gyan válik azonban anyaggá az idegen test? Ez az a kérdés, amelyre a forma- 

495 lista iskola nem ad választ. A formalisták ezt úgy próbálták áthidalni, hogy pl. a 



regényiben e'lvetet'ték a reális motiváció ,s'ziíkségességét, mert tippen ez az, ami 
el&éx+be helyezi arc „idegen test" problémáját. Ezzel a hiány értékké vált. Tolsztoj 
műveiben a motiváoiós elemek nagymértékben jelen vannak, .sdk .régi kínai szö-
vegiben pedig iteljesen hi лyozna'k ezék a motivációs anyagok. Felmerül a kérdés, 
hogy emiatt Tolsztoj regényei kiisdbb esztétikai értéket képvi'sélnek-e? A forma-
lis'táfk ezt kompromisszummal oldották meg: bármennyire is a minista iroda-
lomelméletž koncepció hívei voltak, mégis egy dualista szempontnál kötöttek ki, 
vagyis elismerték az idegen test potenciális esztétikai szer еpét. Ez a dualizmus 
kimutatható Lévi~Strauss strukturalista koncepciójában is, mert Lévi- Ѕ trauss hol 
autonóm struktúráról ibeszél, hol pedig más koordináta-rendszerből vezeti le a 
struktúrát. Ebbdl мilošević  arra a 'következtetésre  jut,  hogy a monista irodalom-
elmélet semmiképpen sem lehet önmagához következetes. Felvethető  ez a prob• 
léma az „immanens 2•ogika" elvénél is. Biztosít-e vajon konzekvens elméletet? Mi-
lošević  elismerőleg szó'1 Ingarden és Hartmann гátegelméletérői, megállalpítja, hogy 
Ingarden twdátában volt annaik, hogy az alapvető  kérdés az, hogyan válik homo-
génné az irodalmi mű  struktúrája. Ez Miloševrć  szerint is központi irodalomelmé-
leti kérdés. Irngardem úgy próbálja homogenizálni a különböz ő  rétegéket, hogy be-
vezeti a „polüfónia" ifogalmát. Ez az a központi funkció, amely biztosítja a műal-
kotas homogén voitát. Mitošević  azonban felveti a kérdést, nem rejt-e magában 
ez a megoldás egy paтadoxont. Mert ha a polifónia homogenizál akkor nem 'kap-e 
a polifónia köbponti strukturális helyet, tehát nem hierarehia szii'letik-e ott, ahol 
himogenirхáoiónak kellene létrejönnie? Midoševi ć  az immanens logikai kdheren-
ciában látja a homogenizálló er őt. Ez az „erőközpont" Milošević  szerint nem 
struktúra, ám felvetődik a kérdés, nem több-e ennél. Nem métastruktúra jön-e 
létre akikor, ha az egész rendszeriben 'központi szerepet kap az ,;immanen їs logika"? 
Tehát fennáld a veszély, hogy ugyancsak a hierarchia kérdése hatol el ő térbe. 

Miiošević  'könyvének másik fontos problémája axeológžai jellegű . Korunk inoda-
lomelméleténekegyik fontos priblémája, hogy miiként válik homogénné a struk-
túra, a másik pedig az, hogy milyen a viszony a struktúra és az érték között. 
Wellek és Waren Ingardennel vitázva ,megállapították, hagy a fenomenológiai is-
kola az általános ítéleteket psгeшlo-í#életeknek tartva, .mesterségesen elválasztotta 
az értéket és a struktúrát. Inigarden válaszában igyekezett c йfodni ezt a véleményt, 
állítуán, hogy ő  :az értékeik helyét a metafizikai struktúrában találta meg, a psze-
udo-4téletek tehát csak egy bizonyos aspektushól ;tarthatók azdknak. Tagádhatat-
lan, hogy ez a vita máig is Mart. Milošević  oly módon „revideálja" a fenomenoló-
giai iskolát, hogy identikusnak nyilvánítja a m űalkotás gnosszeoligiai dimenzžó-
ját, valamint a műalkotás értékét és struktúráját. 

Ezt a koherencia-elv miatt meg :is tehette, hisz ez relatžvizálja az elemek közötti 
viszonyt, s egyúttal titalizádja is a struktúrát, megszünteti a nyelvi, psziohológiai, 
ideológiai süb. centr pétá'lis er őket, .s egységes ismeret еQméleti modellt biztosít. 
Ha a koherencia-elv köbponti kérdés, akkor a struktúra olyan dinamikus mádon 
épül fel, hogy könnyen azonosítha'tó az értékkel. Tehát minél koherensebb egy 
mű, annál nagyohb értéket képvisel. Ezek után azonban feltehet ő  a kérdés, hogy 
vajon értéltibiztosító, vagy csak „értékvezét ő" a 'koherencia (az immanens logika 
esхméje)? Ú,gy véljiik, Milošević  az utóbbit vallja: tekintette, "hogy a koherencia 
mégsem autonóm réteg, hanem logikai elv, amely könnyen opera сionalizálható az 
egész istruktúгában, nem jelenthet autonóm értéket ;senъ  

Ezek a péidák tehát azt bizonyítják, hogy M'ilo'šević  kritikai szemlélete igyekszik 
kiküszöbölni az irodalomelmélоti vizsgálódásikból az új sematikus eljárásokat. 
Munkájának ez a része igen tanulságos. Ugyanakkor a szerz ő  arról az intencióról 
tesz :tanúságot, hogy egy isajátos iroda'lomehnéleti rendszert ts kiépítsen mag-
nak. 

végei kfszlб  

konfliktusok és osztályhelyzet 

Ivan Kuvačić : Sukobi, Razlog, Zagreb, 1972. 

Ivan Kuvačić  filozófiai esszéi rendkívül érzékeny kérdésekkel foglalkoznak: a tár-
sadadmi összeütközések bonyolult szerkezetét t űzik napirendre oly módon, hogy 
nemcsak leírják az összeiitiközések jellegét, hanem fel akarják fedni a mizgató-
rugáit is. Еppen ezért ebben a könyviben nem a végkövetkeztetések, nem az egyes 
jelenségek megnevezése és leírása az els őrangú feladat, hanem az elemzések, ame-
lyek a jelenség okait kutatják. 

Kuvačžć  a jelenlegi társadalmi összeütközések gyökerét a középosztály (ez a kate-
gória természetesen sok fenntartást igényel) megjelenésében és meger ősödésében 
látja. A középosztály meger ősödése szerinte európai jelenség és a legközvetlenebb 
kapcsolatban van a termelési feltételekkel. F őleg az „új középosztály" kialakulása 
ilyem jellegű, mert ezt a réteget a modern technológiai viszonyok hozták létre. 
Az új középosztályba sorolja a szerz ő  a technikai értelmiség egy részét, a mened-
zser-réteget, s azokat az egyéneket, akik a modern ipar és az új, áttételes keres-
kedelem és az igazgatás struktúrájában játszanak dontos szerepet: 
A szerz ő  szerint Jugoszláviában is növekedett a középosztály ereje és szerepe. 
Ennek a rétegnek (osztálynak) •egyik legf őbb célja, hogy az adott іszituйсібt kin- 496 



zerválja: a ipro'letarizáció és a polgárosodás között egyértelm űen az utóbbit vá-
lasztja. S természetesen ezt az alternatívát nem választhatja antagonisztikus mó-
don, tehát nem olyan alternatívát állít fel, hogy „vagy marxizmus, vagy polgári 
ideolágiák", hanem az adott körülmények között igyekszik egy pszeudo-alternatíva 
elé állítani a társadalmat, vagy pedig saját világnézetét, intetve annak lényegét 
igyekszik a marxizmushoz idomítani. Párhuzamosan szeretne egz Јisztálni a marxiz-
mussal, egyfféle „magán-pluralizmust" kikényszeríteni. Ebben a helyzetben a marxiz-
mus formális szerepet játszana, sokszor pedig a demagogikus mamipuláciot :szol 
gálná. 
A középosztály ideológiájának klasszikus megnyilvánulási formája a nacionaliz-
mus. A nacionalizmus — a középosztály ideológusai szerint — nem ellentétes a 
marxizmussal, hanem párhuzamos vele, a munkásosztály érdékei és a nemzeti 
érdekék — mint eleve két kiІönböző  entitás! — békésen megférnek egymás mellett. 
Kuvaćić  az ilyen pluralitást összeegyeztethetetlennek tartja a marxista, a baloldali 
szempontokkal. A nacionalizmus a középosztály legkifejezettebb (és sokszor leg-
hatásosa'hb) megnyilvánulási !formája, „osztályöitudata", s ez ,gyakran funkoio-
nális társadalmi mozgatóerővé válük. Кuvačić  ennek illusztrálásául a zágrábi 68-as 
egyetemista mozgalmakat idézi: ebben az esetben nyilvánvaló volt, hogy a 'közép-
osztály ideológusai 'követelték leghangosabban a represszív int&kedéseket az 
egyetemisták ellen, s az agyetemistak szociális programját azon nyomban ,;kínai" 
ideológiának minősítették. Ѕ  — folytatja Kuvačić  —jellemző  a középosztály po-
tenciáljára, hogy az ezt követ ő  időszakban, szociális helyzetüket féltve, a :közép-
osztály képviselői úgy „kanalizálták" az egyetemisták „szociális ipátoszát", hogy 
egy nacionalista mozgalmat igyekeztek ¶kialakítani és felerősíteni. 
Ez a példa arra világít rá, hogy Kuva čić  a társadalom alapvet ő  koetfliktusait a 
közéiposatály megjelenésében látja. De ezek az összeütközések nem speciálisan 
;politikai", szellemi" eredetűéé, hanem gyökerük a termélési feltételekben van. 
Ebből világosan következik .az is, hogy a „neuralgikus pontokat" éppen itt 'keld 
felfedezni, s itt is kell magszüntetésüket elkezdeni. 
Természetesen Kuvačić  nem fogad el egy fetisizált mechanikus sémát, amely sze-
rint, ha megoldádik a ,bázis" kérdése, akkor a közé'letben magától megoidádnak 
a konfliktusok. Kuvačić  a termdési viszonydkat állandó mozgásban látja: bizonyos 
ellentmondáso'k felülmúlása után újak születnek, s ezek a társadalini életben 
újabb kosi flilktusokat hoznák létre, amelyeket a középosztály felhasználhat saját 
céljaira. Ezeket acélokat csakis manipuláció útján közelítheti meg. A középosz-
tály a manipulálás érdákében olyan „tudat-ipart", olyan „tudat-piacot" szeretne 
teremteni, amely eleve biztosíthatna mindennem ű  manipuláéiót, vagy „beugrást" 
a már іКёsz „manipuláciás.csatomákba". (Ilyen lbeugrdst végez a középosztály, 
amikor a bürokrácia manipulációs csatornáit adaptálja és használja.) Ezek a té-
nyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a szellemi harcot nem lehet „másodrangú" 
jelenségként kezelni. Kuvaőić  szerint rendkívül fontos, hogy a szellemi harc alapja 
az önálló kritikai gondolkodás legyen. A 'történelmi pélidák arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy a negatív történélmi er'ő'k csók ott tudtak egyértelműen .győzedel-
meskedni, ahol valami oknál fogva hiányzott a 'kritikai gondolkodás. A szerz ő  
tehát a kritikai 'gondoJkodásban látja azt a „nembeli öntudatot", amit Marx min-
dig hangsúlyozott a mechanikus materialisták fatalista koncepcióinak bírálatakor. 
Kuvačić  kritikájának tárgya a ,;korszer ű  jobboldal", az a jobboldali rétegeződés, 
amely a szocialista társadalomban is létrejöhet. Az ut бbbi esetben persze nem jön 
létre világos és explicit program. Ez azonban nem jelenti azt, hggy nem tart igényt 
egyféle teljességre, vagyis arra, hogy a társadalmi élet minden szférájában presz-
tízst vívjon ki magának. Ennek a törekvésnek különböz ő  ifdkai és formái vannak: 
a „neutra'lizm!ustól" kezdve egészen a лacionadizmusig minden forma eredménye-
sen tud funkcionálni egy-egy szituációban. 
Kuvačić  esszéietek csak fődob gondiolatmeлetét vázoltuk. Meg kell említeni azon-
ban azt is, hogy elemzései nem eléggé konzisztensek. Ezt természetesen az esszé-
isztikus forma is lehetővé tette. De hozzájárult ehhez az is, hogy a szerz ő  nem 
világította meg eléggé azokat az új mozzanatokat, amelyeket a mode rn  technoló-
gia eredményezett a munkásosztály struktúrájában. Egy ilyen 'konstelláci бban a 
konfliktuselemzések sakkal dinamikusabbak, a nyílt vagy lappangó jobboldali prog-
ram bírálata eredményesebb lett omolna. 

végei lászlб  

márványfal 

Nagy Pál: MONOLOGIUM, Magyar Műhely, Párizs, 1971. 

Monologium — az író önmagához s az olvasóhoz ihtézett, önmagában 
folytatott hol sivatag ter ű, hol acél-hó tapintású, hol meg mályvazöl Іd ipuhaságd 
beszéde a világ .dolgairól, a létezésr ől, a halálról, önmagáról. De meg lehet-e 
ilyen pontosan határozni tárgykörét, az ilyen jelleg ű  írások esetében a :formától 
kevésbé, vagy alig elválaszthatót? A meglev ő  műfaji kategóriák valamelyikére 
valló legáltalánosabb jegyei alapján helyezzük-e kritikai ruhatárunk számozott 
fogasai egyikére? Miképp 'kategorizálható az, aminek rendez ői elve a számtalan 
variációs lehetőségre törekvés? 

Lírai és prózai hangvételű  írásokra bonthatnánk a 'kötetet, elkülönítve is 
tovább vizsgálhatnánk, kialakítva a megnyilatkozás és megjelenítés fokozatait, 
de efféle rendszerező  készségürlik — amitől már hozzászoktunk, hogy mindig 
várunk valamit — legfeljebb öncélú strukturálgatásban teljesedhetne ki. Leg-
félj еebb az írásfüzérré összeálló monológ hullám- és rezgésfonalának egyre tá-
guló, egyetemes jelentésszférába olvadását, az általánossal való kiegyenlít ődését, 
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(totenkammer). Egy idegen szó. A könyv élére helyezett írás címe. Az 
írás. egy 1!degen szó indította as!n¢oc'üábü б-lombosodás. Az asszociácüó-áradat: kö-
zépszerű  emberi sors fáradt olaj halmazállapotú küömlése. A középszer ű  sors: 
egy szürke élletű  nyugdíjas .gyermekkorának ágacskai, élete mozzanatai, halott 
felesége emléke. A halott élettárs: képzettársítás-mezejének egyetlen rögzített, 
közјpoлtü elhelyežkedesű  pontja. Ez a mozdulatlan mag: a kiinduló, éltávіlodó, 
de minduntalan viisszaюsatolódó'gonddatgomolygds tér-koordinátarends тerének 
nuliipontja. Képzelete útjain bármennyire eltávolodik is ett ől az előtérbe nyo-
mult gonddlkodási gácátó'1, eltéphetetleai fonal köti hozzá. A könyvolvasás - kbz-
ben, egy szó kapcsán támadt gondolatok rajzása id őnként — a képzettársítás ter-
mészeoből adódóan megszakad, ldőlben előre, hátra stb. ugorva folуtatódik, 
míg üsmét be nem ál'1 egy át-, ‚nissza- vagy előrekapcsolás. A hagyomanyos új 
bekezdés helyett a¢ átkapcsolá'skor beállt új gondolatfolyamatot „sorokat meg-
sza гkító »írás 'szünet«" — ahogyan Papp Tibor nevezi — vezeti be, melynek mind-
végig megmarasd funkcionáli's haszná1atánál. !Nyelve az egyszer ű, nyugodt közlé-
sé. Egyenletesen felbuzgó, asörgedezéJsék, csi'llárnlások nélküli h űs forrás. A (les 
adieux d'e fontainebleau) alapfokon végigvezetett, intenzitás, kilengés, vibrálás 
nélküliségével azonos — amely úgy hat, mintha hűvös márványfalat tapogatnánk 
végig éj jel — , azzal 'a skülönbséggel, hogy azt már alig érzékelhet ő, ködszerű  
fanyar ízek lengik be. Fanyar ízel őbe mosódnak a fontaiindbleau-i park őszbe 
áramló virágágyásai, sétányaü és az üdőt fenyőként végigálló múlt emlékeü: Ro-
mulus, T.iberiius, Diána kütja, Se г4lio kapuboltja ... 

Kinagyított hópehely(csipketerítő)afeherséggél induló monológ. Ez a ?roma 
egy 0,1 mullméteres tollal —műszer pontossággal — meghúzott fiizetlap meret ű , 
egyenlő  oldalú háromszög, mint a leonardói konlpozíeió (Madonna 'a sziklahar-
langiban) egyensúlyháromszöge, cs ők nem az ünnepélyes emel'kedettség, hanem 
egy egész ldtбteret (kitöltő  vitorla nyugalmának kifejez ője: A madoлnaЈképnél a 
fényék és árnyékok sejtelеYв-játéka elrejti a harmónia mértani szerkezetét, itt a 
szaibályosság, a váz elfedetlein marad, az említet írások konvencionális töltés ű  
valóságtartományát összetartó !kdhéaió's csatornák nem tölt ődnek fel feszülő  
mágnességgal. 

Az as'szociációs módszer 'sokkal er&teljesebb az („épülő  velencei hajó éj-
jel")miben, amely palimpszeszt jellegénél (fogva igen szaggatott, töredezétt vonu-
lású, iulk Ј  b képzеték füzére, mint gondolatok egymásutánja, az elmondás pró-
zaiságát felváltják a tőbb-, majdhogy végtelen jelentés ű  fogalmak 'képzetfelhői. 
összhatá'sálban fokozottan induktív és lírai. iSzentkuthy Praejének kiragadott so-
rai, sor-töredékei indítják el itt Nagy Pál 'ké'pzéttársítás-rendszerét, s adnak néki 
újabbnál úja гbb impulzusokat. Tulajdonképpen saját hangulatát és Prae-élményét 
hélyettesiti be az elhagyott szövegrészek helyébe, a szórványasan maradt, önma-
gukban összefüggéstelen töredékék közé: 

„a város Pietro Lombardo Mauro Coducci Jacopo Ѕansovшо  Baldassare 
Longhena házai: üres paloták: úgy hevernek az égbolt zöld és homorú pohara 
mellett mint egy feld űtött zöld korsó mellett az asztalra ömlött habmaradék 
nem is hevernek: feküsznek földrerogyva mint a haldokló gladiátor mint rossz 
oldalukra fordított skatulyák mint omlatag maya-piramisok (mitológiaü skan-
zen)" 

Idézetünk — természetesen — csak írói módszerét példázhatja, kö'ltészetét 
már aligha, hisz ahhoz az írást egészéhen, vagy pedig egy igen terjedelmes asz-
szociáoiásorát kellene bemutatnunk. A 'tárgyilagos közlést — stílusára jellemz ő  
— hangulatkeltő  felsorolásra, 'képzettársításos fogalomsorra váltja. Az épül ő  ha-
jó környezetrajzáho¢, a holdsütötte Velence képi megjelenítéséhez el őszór — az 
„expozíoüóban” —, a város csatorna-, tér- és épületneveinek sorát, majd a hold-
dal kapcsolatos fogalmak —egész oldalas — halmazát használja fel, majd a 
csillag-, csüllagkép nevekkel istb. ér el az el бzőekhez hasonló hatast. Egyedtil az 
I. bonus és a II. bonus szakaszok nem illeszkednek a mű  világába, funkciót'la-
nok maródnak, és így — moridhatnü — feleslegesek is, habár a funkciójukból 
kiemelt dolgok nemcsak rossz f unkcžót jelentenek hanem mindig egy olyan té-
telt  is  mely szerint az a bizonyos funkció csak szofizma nem létezik helyette 
más van" — figyelmeztet bgnnühnket a Prae szavaival. 

Csakhogy itt a fuтilkciótlanság; , az a bizonyos „más" nem rejt magában 
semmi mást, mint szervezetlensgget, az alapközagbé idegenül ékel ődő  más-lüikte-
tésű  szöveget. 

A (‚földi .dolgokról")fiban és az (irs dies  irs hora)-ban a Mono'lo-
gium puha gondolati tájak elmosódó — nem személyes közelség ű  (!) — vallomá-
sért sejteti. A földiekhez a nemlét idő tlensége felől közelítő  inteliektuáli's szem-
lélet Apáczai-idézetibe foglalt — közvetett — uzenete kifejezheti az es őbe. merült 
tájat a'bla'k mögül szemlélő  ember lét-érzését, a világ .dolgai és önmagunk lassú 
múlttá válását. Kifejezheti a világ tárgyisága változandóságát. A XVII. század 
nyugalma, „nц'nlden igaz és hasznos böltseségnek szép rendbe" foglalási igyeke-
zete sugárzik életerős gyümölcsfáik termékenységével mérhet ő  nyelvezetéből. Az 
Apáczai által módszeresen csoportosított, egysegekre osztott földrajzi ismeretek 
új környezetükben asszociációs halmazként hatnak, többszörözött jelentéstágulá-
suk következtében — az olvasó számára — egyetemes jelentések kisz űrési lehe-
tőségét  is  hordozzak. Világképpé tágulnak, az egyetemes létezés minden  pride-
terminditsdgdnak és kilátástalanságának fülozáfiai értelemben vett hordozóivá, 
akár az (omnis dies omi'iis bora) többszáхéves feledésből kiemelt nevei. A szét-
hullás, megsemmisülés életérzéssé lényegül. 

Az (elhatározás) szenvtelenségével, :objektivitásával a (totenkammer) hul-
lámhosszára tér vissza, maJ.d ritmikai élményét dolgozza fel a zongorakompozí-
ció-szerű  (alfa! alfa!)-ban, es a szívverés egyenletesen ismétl ődő  ritmusára . em-
lékeztető  „s¢ó-zenében", a (tacžte:.«en paix avec ses džeux»)-ban. E?ikai folyam-
má a Monologium leginkább a (eonrad ferdinand meyer .kiadatlan utznaplójábdl) 
című  írásában duzzad, aho'1 korabeli nevek, tények, történetek teszik patinássá, 
XIX. századivá mindvégig egyszerű, a nyelvi üdeség benyomását kélt ő  stílusát. 
A .(csigasor). közmondásokból, szólásokból több-kevesebb változtatással, szöveg-
környezetbe illesztéssel összesz őtt függönyét (de egész „prózáját" is) szemlélve -a 
középkori ezüst ötvösmunkákat képzettársítjuk, melyekr ől nem tudjuk megálla-
pítani, mi volt rendeltetésük, és ha eszünkbe jut, még mindig várunk t őlük vala-
mit, talán azt, hogy többвt jelentsenek számunkra cizellált mesterm űveknél. 498 



A többértelműség mértani haladvány szerint lombosodó határtalansága a 
kötet útolsó, i'l'letve a ,;hátla'ptal" számítva els ő  (tulajdonképp nincs eleje és 
vége, mert a ikönyv úgy van megszerkesztve, nagy kétfel ől kezdődik) írásában a 
(nyílt tér) dinamikus jel- és asszociáció-áradatában válik a legtágabb értelemben 
vett jelentós јtér hordozójává, itt ér véget merül ő  hajó megszakadó segélykérése-
ként a mano'lág: 

egy + ik 	ikes ikénytelen 	(formában) /miért?/ 
után/ 	 [előbb az egyik azután a másik ] 
egymás után hallgatnak el — egyik a másik után/egyik a másik 
egymás után hallgatnak el a ■ ■ ■ /hős/ hđsi gusztus — 
magja sem marad/ 	[megint a 	] mikor e sorokat morí 

/megrovás/ /sok van a rovásán/ amikor e romokat í-rom /ír 
amikor e sorokat rovom 

[ máris a 	] 	egymás után hallgatnak el > 
alulírott 	/felül/ 	mint akit 	/leírtak/ 	kiiktattak 

	

kezdő(d)ik 	(ik) 1  & (ik)2  
/// ////// ///// ///////// /////////////sos/////sos /////// 

///// //// ///un//////////nu////////////l/ //l// l // /// 

/ //// / //////////// /////// //////////////////////// 

(» » i-l-li E— I - '' F- --E-( >- ~ M M) 

Pusztulása, menthetetlen alámerülése azonnali bekövetkeztét aidja tudtunk-
ra az idézet els ő  soraiban. Az „amikor e sorokat rovom" vübráló változatai —
ez az idegtánc-„játékosság” — a vég másodpercnyi közelségének lecsapódásai. 
„mint akit (leírtak) kiiktattak" — mondja miel ő tt pattogó távíró-jelei fel-
hangzanának. A vonuló szálkasorok közé étkelt sos hívójeleket 'követ ően kattog 
még egy darabig üresjáratban a gép, de er őtlen rebbenései visszahullnak az éter-
ből. Nyílsor indul, megszakad, erő teljes rövidzárlatsorkent fel-le cikáz, szembe-
fordul, ismét előre lendül... majd végérvényesen visszaindul, megroppan. A 
zárójel bezárul, a csend megkezdi hosszú vonulását:  . 

A szövegértélmezés, leíró taglalás — bármennyire érzékletes is — nem. 
vagy csak némileg adhatja vissza az eredeti kisugárzását, legjobb esetben is csu-
pán részarányos mása, tükröz ője lehet. Az „érthet őbb", „egyszerúbb" megfogal-
mazású (hagyományosabb) írásoknál is cs ődöt mondhat az idézve elemzés mód-
szere, mit szóljunk hát a Monologium esetében? Ki lenne megmondhatója, idé-
zetünkben mi sűrűsödik, miféle delejesség összpontosul ezekben a töredékes szó-
vonulatolkban? Mivel telítődnék a vergődő  haránt-rovátkák, a forgolódó nyilak, 
szabályosan sorjázó vízszintesek? Hát alattuk az üres fehérség? Nem egyszer ű  
feleletet adni, a legbiztosabbra vehet ő  válasz is megkérd őjelezhető  lenne. Csak 
azok számára több ez a fontoskodók m űvészet-akarásánál, jel kombináló játszado-
zásnál, akik el őtt oldalral oldalra haladva rajzolódik ki, er ősödik fel a mű  mám 
nesés mezeje. 

garai 1ászló 

én ienni* 

Domonkos István összesen hat könyve közül kett ő t hozzáférhet ő  a szerbhor-
vát ajkú olvasóközönség számára, amely meglehet ősen kis számú fordítás alap-
ján ismerkedhet csók a jugoszláviai magyarok irodalmi alkatómunkájával. Az 
első  könyv, a Prevodi trajanja című  versesfüzet 1970-ben jelent meg az újvidéki 
Ifjúsági Tribün Szerz ői Csoportjának kiadásában, a második pedig, a Kitömött 
madár c. regény, mely előzőleg Híd-díjat kapott, ez év elején az újvidéki Munkás-
egyetem Kairos sorozatában. Domonkos legújabb könyve, az Athúzott versek 
(Forum, 1971) — ugyancsak rangos elismerésben részesült, megtkapta Újvidék ez 
évi Októberi díját — a fiatalabb nemzedékhez tartozó költ ő  (1940љen született) 
utóbbi években keletkezett alkotásainak válogatass. Ez a valogatás, melyet Tol-
nai Ottó állított össze, nem tekinthet ő  merőben reprezentatívnak, inkább áttekin-
tésnek, amely Domonkos költ ői potenciáljának érését szemlélteti az olyan kivéte-
lesebb eredmény eléréséig, mint a Kormányeltörésben c. költemény, amely a 
könyv végénall, mint annak min őségileg legmagasabb foka, gondolatilag és nyel-
vileg pedig — legalábbis ideiglenes — záradéka. 

Motívumai és formája szerint a Kormányeltörésben egyféle Gastarbeiter- 
vallomás, egy új, szociális és lélektani szempontból id őszerű  mihajlovići Sampion 
siratóéneke (aki ez esetben alkalmasint volt muzsikus), és aki vendégmunkás ke- 
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* A szerző  Domonkos Ist-
ván Аthúzott versek cím ű  
verseskötetéről írt kritiká ј'a, 
amely a belgrádi rádió III. 
műsorán, 1972. október 24-én 
hangzott el. 



ménytelenség alaphangját megadja maga a kompozíció: hosszabb és rövid вbb stró-
fák váltogatják agymást, melyek feltételesen ellentétes tdltés ű  fázisoknak tekint• 
hetők; ezek köziil a második legtöbbször negatív reakció az els őre. Az első  fázis 
mindannyiszor az én lenni témájának egy-egy új variánsa, amely e kialakulatlan 
és nyers formában végigverklizik a versszakok élén, mint valami hitvallás, amelyy-
ben nem nagyon lehet hinni. Ez a szubjektív fázisa, de megfosztatott .a szubjek-
tum alapvető  funkciójától: a megfontolt és alkotó akciótól. Az én lenni nem feЛ-
tételez semani mást a puszta létezésen, az élésen kíviil, amely nívó'jában, követel-
ményeiben, szellemében és nyelvében egyaránt nyomorúságos marad. Ez egy elmo-
sódó, védetlennek kiszolgáltatott állapot; véletlen ismétlődésék és véletlen, leg-
többször kínrímek útján jut kifejezésre. Az én lenni az adott szövegösszefüggés-
ben valójában én nem lenni-t ijelent, tehált az igazi élet és tartalom, a dhfferen-
ciált emlékezés hiányat. Az én lenni-t önnön manifesztácidi tagadják meg, тnég 
mielőtt kívülről, a vágni engem nyakon formájában, bekövetkezne az interven-
ció, amely refrénszer űen mindig ugyanaz, de különböz ő  köm.lmények idézik elő , 
s amely abban lelhető  fel, amit föltételesen negatív fázisként јеlöltünk meg. 

Ez utóbbi, az előzőtől eltérően, az egyenes vonalú és egyértelmű  beállított-
ság, a hathatós, 'de nagyon egyszerű  ergamizáció mintaképe, az egyetlen bizonyos-
ság megtestesülése: „ ... ékit nercbundában jönni / vágni engem nyakon ..." Az 
akció csak negatív 'lehet, .az objektívt ől, a külvilágtól indul a szubjektum felé, 
el-eltalálva a siubjektumot illető  tartalmak egyes központi vagy szimbolikus motí-
vumait. Az akció és a kezdeményezés tehát nem az ember fel ől irVdull, hanem a 
külvilágtól, amely őt veszélyezteti, s il'y módon az ember és a külvilág viszonya 
is csak oly mértékiben létezik, amilyen mértékiben a kiivilág fölhasználja az em-
ber ellen magának az enilbernek érveit. Benn ösztönösség és bizonytalanság, a 
megismerés és önmegismerés léphetetlensége; kinn az organizáció, a bi.zonyosság 
és a tudás, de csak az agresszió +funkciójában. 

E viszony ismétlődik és elmélyü4 nyelvi síkon is („ ... én lenni / én nem 
tudni magyar ..."). Nyilvánvaló, hogy a baj nemcsak az anyanyelv, 'hanem általá-
ban a nyelv felejtésében, annak használhatatlanságig való groteszk redukálódásá-
ban rejlik. Az a létezés, mely nem mut аthatja meg aragát, nem szolgálhat infor-
máCióval önmaga felöl, valójában nem is létezés. Az agresszió mindig nyelven 
kíviili, nemcsak azért, mert meg van fosztva a nyelv és szellem igényét ől, hanem 
mert ezek útjában állnak. A nyelv és az erő'szak hathatóssága fordított arány-
ban áll egymással. Az efféle elkorcsosulás föltételei között lehetetlenné válik maga 
a költészet is. A költészet egyrészt egzisztenciális és szellémi іsеmmигsёg, másrészt 
pedig állandó testi és lelki fenyegetettség közt 'szorong, de ugyanakkor ezek köl-
csönös egymásra kacsingatásának, kölcsönös egymást feltételezésének és 'kiegészí-
tésének áldozata  is,  is mint ilyen, a nem-szabadság, a meddő  zártság szimbóluma-
ként mutatkozik meg. 

„ . . . ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
belülnž lenni szivacs..." 

A vers lehetősége a másik oldalon van, ott ahol a dolgok közötti relációknak és 
ezek fölülmúlásának kérdése megfogan, a lehetetlenr ől való első  kérdés .(még ha 
az infantilis tudat terminusaival is), azaz az els ő  kérdés egyáđ talán. 

„ ... vers lenni kérdezni: 
bírni el pici egér 
hátán egész-ház 
ha bebujik lyuk? ..." 

Mindenesetre méh mindiig tócsa, tócsa vers, tócsa mint alaktalanság, a szel-
lemi rend széthullása es rétegeződő  viszonyainak kiforgatása a társadalmi és szo-
ciáliѕ  rend komplexumával, ez a központi fogalma ennek a — hogy egy lejára-
tott és 'kissé divatjamúlt !kifejezéssel éljünk —entrópia-költészettannak. Ebben az 
értelemben kell fölfingni a vers címét iás, amely annak ellenére, hogy elsősorban 

/ polütikai kicsengésű, valójában közös nevezőre hozza az igazgatás kibernetikailag 
értelmezett rendszereindk zavarait, fiiggetle пül attól, hogy politikai, szociális-gaz-
dasági vagy szellemi és költészeti anyagról van-e szó. 

(Fordította Koliger Károly) 
Judita Ša1go 
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sáfrány Imre 

fehér 
golyóstollal 

Amtkor a pravoszláv templom el őtt az úttesten földhöz csapódtam, azt 
hittem, hogy az arra járók a részeget látják bennem, és sajnáltam, hogy a park 
messzebb van, és bokor alá begurulni nem lehet. 

Felnéztem, a fiamat és anyját láttam ott magam mellett, (bámultak, ne 
bámuljatok, mondtam nekik, hanem segítsetek felemelkedni. 

Hát segítettek, és elindultunk hazafelé. A liftb ől kijőve, búcsút vettem a 
Fejvadász kettőtől, •magamra zártam a lakásajtót, és te'lefonáltam volna Scaké- 
nek, ha a fürdőszobában földhöz nem csapódom újra. Igy kezd ődött a baj, 
aminek a vége a katonaiorvosi akadémia 'lett, ahol ágyban feküdtem ruha és 
pénz nélkül, Rengeteget viccelteink erre a témára. Gyógyultam 15 napot. Az els ő  
két nap azzal múlt el, hogy aludtam és álmodtam. Az els ő  nap többek közt azt 
álmodtam, hogy Zentán voltunk, az ablakon át furcsán jött be a fény, szokatlan 
kompozíciókat nyújtott, meg mertem volna esküdni, hogy Benes Jóska festmé- 
nyei. Persze nem Zentán voltam, hanem bent a kórházban, és arra gondoltam, 
hogy miként definiáljam, hogyan fogalmazzam meg a professzornak, hogy ho- 
gyan vezették engem ide. Rájöttem, hogy mint részeg kandúrt, és ezt meg is 
mondtam neki, amikor beszélgettem vele. Azonkívül mulattunk azon is, hogy 
a vászon preparalásánák leírását kérte t őlem, persze ez a szokványos teszt volt, 
de nem törődtem vele, izgatott, hogy szépen megcsináljam. 17 pontban meg is 
szerkesztettem a vászon preparálását, s őt még arra is vigyáztam, hogy a pro- 
fesszornak alakor is јó Tegyen a receptem, ha a kisfiának vagy kislányának akar- 
ja adni, de megfeleljem abban az esetben is, hogyha valami szemrevaló fest őnő- 
nek udvarolna időközben. Hát ilyen volt az indulás. Egyébként szép vastag, fe- 
hérre festett vasrács fedte az ablakot az utca fel ől is, a •park  felől is, és az ágy 
úgy valahogy állt, hogy hajnalban, amikor ébredtünk, a balom fel ől, a bal lábam 
felől seregélyek és vadgerlicék tanyáztak. A gerlék szépen búgtak, jabbról pedig ve- 
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magam képzelni légynek vagy szúnyognak, amint a rácsokon defilírozok, és •fe-
hér galyóstollal javítgatom a festéshibákat. De hát a képzelet nem mi гvdig ak-
tuális itt, különösen nappal nem, hiszen azok a fiúk, akik mellettem hevertek, 
húsz évvel fiatalabbak voltak málam, egészen más generáció, egészen más szó-
tárral. Jdbbra tőlem egy Gomji Tavan,kut-i diú feküdt, színtiszta magyar neve 
volt, Hegedűs Jóska, de nem tudott magyarul. Megbarátkoztunk. Egyszer az 
ablak felé fordultam, ibalra. Váratlanul &resa hangokat hallok. Azt mondja vala-
ki: gospodine Branko, ,gospodine Branko. Odafordulok, s látom, hogy Jóska 
töltött keksszel kínál, anondom neki, köszönöm .Branko, ‚vala Branko, és attól 
a pillanattál kezdve Biankónak hívtuk egymást. Kérdeztem, hogy hány éves. 
Megmondta. Mondom neki, hogy akkor nem tárgyalhatunk egyenjogú felekként, 
mert 24 éves koronљan akár megcsinálhattam volna őt. Azt mondja, tényleg 
nagy a különbség köztünk, de a legnagyobb különbség az, hogy én már élten}, 
ő  pedig még nem. Egyéabként kegyetlenül káromkodott minden étel miatt, s én 
megmagyaráztam a szoba lakóinak, hagy a Biankónak csak az az étel tetszik, 
amit saját maga készít el. Meg is egyeztiirnk, hogy idénásszel Szabadkán meg-
ölüilk egy kakast, megsütjük a remiben, és saját kez űleg megesszük. Hát nekem 
sem nagyon fogadtak szót a kezeim, de Biankónak a jobb 'keze abszolút nem m ű-
ködött, úgyhogy a megegyezésünk egyben gyógyulási szándékot fejezett ki. Hu-
szonvalahány évvel егelőtt Vinkler Imre festő  ibardtommal •hívtuk egymást Bran-
kónak. Belgrádban, az Akadémia mellett volt egy iborbély, néha eljártunk hozzá 
borotválkozni. Branikának hívták, és amikor egy ízben cetértünk hozzá, éppen 
egy Branko nevezetű  kuncsaft volt nála. A nyírás és boratválkozás ,művelete kö-
zött agyonaBrankózták еgymást, minket ez rettenetesen szórakoztatott, s miután 
kiléptünk a boљélyműhelуből, Biankónak kezdtük hívni egymást. Elmúlt •két év-
tized, és most a katonai orvosi akadémián újra. Branko lettem. 

Bátran elviseltem ezt a tizenöt napot. Az igazi betojás el őtte •kezdődött: 
Draginja, aki megautóztatott bennünket Sicckéval a Belgrádot övez ő  parkban, f~l-
hajtott valami e гnelkedésre, aztán lefékezett, hagy lássam a panorámát. Itt ré-
müitem agyon. Elhitettem magammal, hogy akárkivel nem nézetnek panorámát, 
tehát valaminek történnie kell. Akkor már a kórházi beutaló ott volt a n ők zse- 
bélben, és hát most búcsuzunk az élett ől, panorámával, ami nagyon szép volt, vi-
szont elmúlt, mert a következ ő  napokéban bekerültem. Amikor az említett profesz-
szor .elé vezettek, jabbról az egyik n ő , јbalról a másik, a professzor azt mondta, 
hogy micsoda ünnepélyes megjelenés ez, jobbról is, balról is szemrevaló dáma. 
Mondom neki, kedves uram, a napirend els ő  pontjában tökéletesen egyetértün Г . 
A továbbiakban kegyetlenül levetk őztettek, valami két háború közti pizsamát 
húztak rám, és betettek az ágyba. Részletesen kivizsgálták a bajaimat, naponta 
kaptam egy injekciót és hat tablettát. 15 nap alatt sikerült megértetnem az or-
vosokkal, hogy az injekciót és a tablettákat otthon is megkaphatom. Amikor 
S•iccke el'jött értem, ünт epélyes kivonulást rendeztünk a kórházból. Leszedtiik az 
ókori pizsamát, és újra a saját ruhámba kerültem, a saját cip őmbe, félrecsapott 
kalap alá. öltözés közben (egyensúlyérzákem akkor sem volt éppen rendben) rá-
támaszkodtam a Siocke vállára, és úgy hátrafordulva magyaráztam a szemlél бdő  
bagázsnak: „Figyeljetek jól fiúk, történelmi pillanatnak vagytok tanúi, ez az a 
pillanat, amikor egy férj saját asszonyára támaszkodik." Ott a kórházban csak 
arra kellett vigyázni, boldog-boldogtalan, ápolón ők, orvosok, mindenki azt mon-
dogatta, hogy vigyázzak, el ne essem. Mindig őrizkednem kellett, nehogy elessem, 
mert ha elesik az ember, összetörheti a fejét, a csontját, s akkor komplikálódik 
a helyzet. Könnyen abba a szobába juthat, ahol üd őnként oxigén-sátor alá kerül-
nek egyesek, hogy másnap reggelre már el is t űnjenek. Olyankor az a szoba arról 
volt híres, hogy előtte agyonöltöztetett hivatalnokok ültek. Egyszer az árnyékszék-
re mentem, a falat tapogatva, s oda köszöntem az őröknek, hogy jó estét, kelle-
mes jó estét kívánok. Nem válaszoltak. Másnap hallottam, hogy valaki meghalt a 
szobában, ahol ültek, tehát a halált várták, és nem voltak felkészülve az üdvözlé-
semre. Vidám pillanatok azok garmadával voltak. A két évtizeddel fiatalabb ge-
nerációt nem lehetett elkedvetleníteni. Esténként, a félhomályba в , összedugták a 
fejüket,. meséltek egymásnak, s akkor 'kiderült, hogy azok a cilinderek, amiket 
riegy vagy ötezer évvel ezelőtt csináltak a Közel-Keleten, és az utábbi id őben 
meg is találták őket, nahát azok a cilinderek nem kitalált kaparások, hanem 
tényleg megtörtént ügyeket prezentálnak a világ nagy múzeumainak, a párizsinak, 
a londoninak, a New York-inak stb., mert ahhoz hogy valaki egy állatfejet és állat-
bбrt magára húzzon és valami tannivalót elvégezzen, ahhoz nemcsak fantáziakellett, 
hanem azonos események itt-ott a világban, hogy azután az a vésés felk еriiljön a 
cilinderekre. 

A fiúk, akik az esti félhomályban összedugták a fejüket, egy ilyen esetet is 
elmondtak. Azt mesélték, hogy az éjszakára beosztott őröket rendszerint megké-
selte valaki. Egy albán fiú megoldotta a helyzetet: makétát vitt az őrhelyre, amit 
saját képére készített, és beállította a házacskába, ő  pedig gödröt ásott a kerítés 
mellé, és belebújt a puskával. Éjfél már elmúlt, olyankor a legveszélyesebb. Egy-
szer csak jön egy kutya, egy kutyabőrbe öltöztetett ember, 'keresztülmászik a ke-
rítésen, egyenest be a bódéba, és megkéseli a makétát. Az albán kivárta, amíg a 
kutyafejű  emiber távozik, és amikor újra a kerítésen volt, rákiabált, hogy állj, 
vagy lövök, de ugyanabban a pillanatban l őtt is. Agyonlő tte, és amikor megérkez-
tek az illetékesek, hogy kivizsgálják a dolgot, kiderítették, hogy nem kutya, ha-
nem ember, és hogy egykor ugyanabban a szolgálatban volt, mint aki l őtte, csak 
hát onnan töröltetett, és úgy látszik, utána azzal szórakozott, hogy ijesztgette 
emezeket. 

Hazafelé araár ibérkocsival jöttünk, ama bizonyos félrecsapott kalap alatt. Vi-
dám utazás volt, illetve lett volna, ha a taxis nem kapcsolja be a rádiót. ln 15 
napig ál'landóan hallgattam ott a kórházban, szóltam neki, hogy kapcsolja ki. Ki 
is kapcsolta, csend lett. Az út az szép volt. Jegenyék szegélyezték. Mondtam Sicc-
kének, hogy az éjjel nem tudtam aludni, mert ibúcsúztam a kó гΡiháztól, és kigon-
doltam a könyv utolsó mondatát. . 

l 
Az ember szőnyegként utcahosszit kiteregetheti a lelkét, az arrajá гбk leg- 

feljebb suttyomban, kendőzött álszeméremmel, szamtalan barna tónusban csillogó 
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Luca napján az anyám ,búzát ültetett lapos cseréptányérokba, vigyázva meg-
locsolta, aztán a tányérokat felrakta .a kemence párkányára, hogy m иnél előbb 
csírázni kezdjenek a búzaszemek. Közeledett a karácsony. Estémként már megje-
lentek az ablakuk előtt a kisgyerekek, énekelték az angyali vigasságot, a nagydbb 
gyerekek pedig a betlehem-játékokat gyakorolták karácsony estéjére. Megmozdul-
tunk mi is: az apám olcsó bort és pálinkát szerzett valahonnan, az anyám Ld ібt, 
mézet és mákot vásárolt a boltban, én meg a régi, rozsdás csöv ű, fanyelű  pisz-
tolyunkat tisztogattam, amivel karácsony éjszakáján lövöldözni szoktam. Sze-
rettem ezeket a készül ődéseket, amelyek Luca napján a búzaü tetéssel ikezd ődtek, 
szerettem a karácsonyt, a karácsony hangulatát; a betlehemeseket, a lövöldözése• 
kit, az éj:fély misét, amiikor az egész Tuk és az egész Zöld utca a templomban 
szorongott és áhítattal énekelt, és szerettem a karácsony másnapját is, amikor 
a névnapom volt, és amikor még a bátyáim  is  kedvesek szoktak lenni hozzám. 

Mire a véikony, halványzöld búzaszálak kin őttek a cseréptányérokban, a 
két bátyám is Hazaérkezett. Piszkosak, trágyaszagúak voltak, fél napig mosakod-
tak, súrolták magukat, aztán elmenték a 'borbélyhoz megnyiratkozni, onnan pe-
dig a Kiss János 'kocsmájába. Most még nem voltak kedvesek hozzám, jóformám 
észre. sem vettek. Egész éjszakákat töltöttek a Kiss János kocsmájában, ittak, ve-
rekedtek a Zöld utcaiakkul, hajnalban bedagadt szemmel vagy betört orral jöt-
tek haza, 'kialudták magukat, és mentek vissza a •kocsmá•ba. Nem tör ődtem velük, 
nem engedtem, hogy elrontsák a 'karácsonyvárás Hangulatát, ha már nagyon un-
tam őket, átmentem a Kálváriára a Kopasz Halászt hívni, és egyúttal megnéztem, 
hogy Török Ádám disznóhólyag csomagja ott van-e még a fekete bronz Jézus 
lába mögött. A csomagot seniki sem bántotta, Török Ádám sem jött érte egész 
télen, őszintén szólva nem is hiányoltam. Csupán Rézi hiányzott egy kicsit, nem 
volt kinek mesélnem azokról a helyekről, amiket іbејбг taш , de azzal nyugtattam 
magam, hogy tavaszra majd valamnképpen szerét ejtem, hagy ismét találkozhas 
sam vele. Most a karácsonyt és a névnapomat vártam, és nem engedtem, hogy 
bármi is elrontsa a kedvemet. 

És elérkezett a karácsony estéje: szép volt, mint mindig. A 'két bátyám is 
megemberelte magát, otthon maradtak, csendben megvacsoráztunk, rneggyújtot-
tuk a gyertyákat a karácsonyfán, azután az apám citerázott és 'karácsonyi dalo-
kat énekelt. Kés őbb jöttek a gyerekek, akiknek néhány fillért adtunk, amiért Luca 
naptól kezdve minden este énekelték az ablakunk el ő tt az angyali vigasságot, jöt-
tek a betlehemesek is, eljátszották a három király látogatását az újszülött Jézus-
nál, kicsit részegek voltak már, mert ahova csak betértek, mindenütt itallal kínál-
ták őket. Éjfélkor valamennyien a katolikus templomban voltunk. Én a kóruson 
álltam végig az éjféli misét, egészen hátul, ahol a harangkötelek lógtak, figyeltem 
a szemüveges kántort, ajki kidagadt nyakerekkel válaszolgatott a •kórusról az ol-
tárnál miséző  papnak, csendítéskor segítettem a harangozónak a köteleket húzni, 
azután pedig együtt énekeltem a többiekkel. Ott volt az egész Zöld utca, a Tuk, 
a Kálvária utca: az emberek most mez voltak olyan fáradtak és csúnyák, mint 
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Az éjféli mise után rohantam haza, kivittem az udvarra a pisztolyt meg 
egy nagy doboz puskaport, és •övöl'dbzni kezdtem a régi, rossz pisztollyal, ami-
ből talán sohasem lehetett ,golyót kilőni, ide szörnyü nagyokat dörrent, kevés em-
bernek volt pisztolya, mások tölbbлyire falbavágókkal 'durrogtak, amik szintén 
elég hangosan szóltak, ha jól megtömték őket puskaporral, vagy gyufafejek'kek. 
Gsakha ~nnar zem!geni kezdett az egész Tulk. Minden ház udvarában lövöldöztek, 
hangosan dörögték a falbavágók éѕ  a pisztolyok, apró fények villogtak az éjsza-
kában és messziről, a Szív és a temetők mögül a Zöld utcaiak válaszolgaфtak, ők 
is vidám lövöldözéssel ünnepekték a karácsony éjszákáját. 

A névnapom már nem lett ilyen szép, .sokkal rosszabbu1 sikerült, mint más-
kor. Karácsony napján ugyanis maglátogatott !bennünket az öreg Imris Lázár, 
Várt' Jánosnak a mindenese. Több mint húsz éve dolgozott már a Várt' kastély- 
bon, és tényleg mindenes volt; félig !gazdatiszt, :félig szobainas, talán még sza-
kács  is  néha, és ő  járt a faluba bevásáraknu. ünnepnapokon is bejött a templom-
ba és ilyelvkor meg szokott látogatni bennünket. Azt hitten, most is csak azért 
jött, hogy iszogasson és beszélgessen az apámmal, Ide borozgatas közben egyszer 
csak odafordult hozzám és m еgkérdezte: 

— Mennyist 'keresel 'a házubál аКban? 
Kicsit meglepődtem, nem tudtam, hogy miért kérdezi, vállat vontam, és 

azt válaszoltam: 	 . 
-- Fkdléreké і+t játszom. De abból elég sok összejön. 
— Nálunk koronákat kapnál. 
—a  Hol? — kérdeztem meglepetten. 
— Kint a kastélyban. 
— Nem — ,tiltakoztam. —(Nem leszek béres, sem 'kocsis. 
— Nagyon kényes 'gyerek ez — mondta gúnyosam Pál bátyám —, legfeljebb 

barkapásztornak menne e'1. 
Az öreg I.mriјs Lázár ügyet sem vetett a bátyámra, nekem kezdett magya- 

rázni: 
— Nem béresnek jönnél. Hoznád a catеrádat, és zenélnél az uraságnak a 

névnapjára. Két hétig maradná'I kint. 
— Két hétig ünnepli a névnapjat? 
— Igen — bólintott nagy komolyan az öreg Imris. — Mindig így szokta. 
— El fog menni — szólt közbe r&högve Pái 'bátyám. —Cigánynak elmegy, 

csak béresnek nem. 
Megdühödtem a bátyámra, és azt mondtam: 
— Hem megyek. Nem fogok két hétig piszkos •béresek között aludni. 
— Vigyázz a szádra — mordult ráun apám szigorúan. 
— Ne veszekedjetek — kérlelt bennünket az öreg Imris. — A kastélyban 

aludnál. Van ott egy rendes, kis szoba az én szobám mellett. 
— Nem mehetek — mondtam. 
— Miért? 
— Az uraság egyszer elzavart aBékás-rétr ől. 	 . 
— Mikor? 
— Egy nyáron. Török Adómmal voltam ott. 
— Te voltál az? —ámuldozott az öreg Imris, aztan nevetve csóválta a fe-

jét. — Az az 'titkozott Csoszogó ... A Kriszulyák Péternek örökre forradás maradt 
az arcán. De ne félj, terád nem haragszik az uraság, csak arra az átkozott Cso-
szogó gyerekre. 

— Te a Gsoszogókkal !barátkozol? — kérdezte felhбborodva Antal bányám. 
— K!ijössz hát? — türelmetlenkedett az öreg I,mris. 
— Nem tudom — szabódtam, mert egyáltalán nem volt kedvem a kastély 

ba menni. — Mikor kellene kimenni? 
— Holnap. 
— Nem lehet — mondtam gyorsan. — 'Holnap nekem névnapom van, azt 

itthon akarom tinmepelni. 
Az öreg Imris apámra és a bátyáimra nézett, és .most ismét közbeszólt Pál, 

de ezúttal egészen komolyan: 
— Ne lеgyék bolond. Ha 'jats7ihatsz a házibálakban, akkor játszhatsz az ura-

ságnak is. És sókkal 'több pénzt kapsz. 
— Többet 'kapsz két hét alatt, mint a Tulkiban еgész télen — bizonygatta az 

öreg .Imrus. — Én csak neked akarok jót. 
— Keresek én eleget a Tutiban is — makacskodtam. — Holnap pedig a 

névnapom van. 
— Bejövö'k érted holnap délután. Addig eleget ünnepelhetsz. 
— Elmész a kastélyba — mondta ki apám. — Szükségiink v an  arra a 

pénzre. 
Kénytelen voltam beleegyezni, habár egyáltalán nem lelkesedtem a ikasté-

lyért őszantén szólva féltem egy kicsit. Szívesebben játszottam inkább a tnki házi-
bálakon, ahod mindenkit ismertem, még kevesebb penzért is. Nekem elég volt, 
ha haza tudtam ,adni annyit, hogy ne ikelljen elmennem béresnek, vagy a földe-
ket túrni. Dehát az ápámmad nem ellenkezhettem. 

El volt rontva a névnapom, meglehetősen rosszkеdvüen ünnepeltem, de 
amikor délután megérkezett az öreg Jmris, szó лélkül fogtam a citerámat és a 
lúdtollat, és !felültem mellé .a .szánra. Kis szán volt, de két szép ló húzta, Várt' 
Jánosnak !tényleg szép lovai voltak, az öreg Imris Lázár büsztkén tartotta a gyep-
lőt a kezбben, gyorsan magunk mögött hagytuk a tuki házakat. Csak á :deve-
cseri dombok között jutott eszembe, hogy m еgkérdezzem: 

— Ki játszott azelőtt az uraságnak? 
— A Bogár cigány — mondta az öreg Imris. 
Keservesen nyeltem egyet, ha ezt otthon mondja meg, el nem indultam 

volna a kаastélylba. Most már 'késő  volt, nem ugorhattam le a szánról, hogy a 
nagy hóban visszagyalogoljak. 

— Mzért nem játszik neki most is a Bogár cigány? 
— Frédi nagysagos úr nem szereti a cigányz еnét. 
— Ki az a Frédi nagyságos úr? 
— Az uraság vendége — magyarázta az öreg bmris —, régi, jó barátja. 

Pestről jött, vagy valamelyik másik nagyvárosból. Képviselő  volt valamikor, 
most meg pártot akar alakítani. 504 



— Miért nem szereti a cigányzenét? 
— Nem tudom. Azt mondja, hogy utálja a cigányzenét. 
— A citerát szereti? 
— Azt 'szereti. Az uraság tegnap szólt nekem, hogy kerítsek egy rendes ci-

terást. Mindjárt rád gondoltam, az apád jó eanber, miért szedje össze más azt a 
pénzt, nem igaz? Meg aztán szépen is 'játszol, és huszonegyezni is tudsz. 

— Huszonegyezni? — kérdeztem megrökönyödve. — Miért keld nekem hu-
szonegyezni? 

— Úgy gondolom, hogy te :fogsz osztani holnap — •mondta az öreg Imris. 
— Mit? Kinek? 
— Nem hallottál még az uraság névnapi kártyapartijairól? — kérdezte 

csodálkozva. 
— Nem. Miféle névnapi kártyaparti? 
— Majd meglátod. đsszejön ott mindenféle hitvány ember, kereskéd ők, 

mesteremberek. E'1 ákarjá)k nyerni az uraság birtokát. Te majd osztod a lapokat. 
— Semmit sem értek — mondtam kétségbéesetten. — Magyarázza meg 

rendesen, mert mindjárt visszafordulok. 
— Ne ibomolj — mordult rám az öreg Imris. —Csodálom, hogy nem hallot-

tál még ezekrdl a kartyapartikról. No, ide 'figyelj: tegyük fel, ,hogy te is egy hit-
vány kupec vagy, és akarsz nyerni hatszáz lánc földet. Magadhoz veszel egy lánc 
föld ára pénzt vagy árut, mindegy, az a f ő , hogy megérjen egy lánc földet, és ki-
jössz Szent János napján a kastélyba. Az uraság mindjárt leül veled buszon-
egyezni. Te tartod a bankot, a bank az indulásnál nem lehet se több, se keve-
sébb egy lánc lföddmél. Szóvál, te tartod a bankot, az uraság pedig látatlanból 
bankot üt, ha te nyertél, ismét bankot üt, egészen addig, amíg el nem veszted az 
egy lánc föld árát, amit kihoztál. 

— Ez nem lehet igaz — mondtam dühösen. Egy pillanatra azt gondoltam, 
bogy az öreg Lmris !talán ugrat engem. — Hiszen fél óra alatt elnyerhetem az 
egész birtokát. 

— Nem nyerheted el. Az uraság addig ,üti .a bankot, amíg nem nyer. 
Neki elég, ha egyszer nyer. 

Még most sem 'hittem el, hogy ez igaz :lehet, de azért villámgyorsan elkezd-
tem számolni. 

— Ha kilencszer egymás után nyerek, enyém a birtok — vágtam ki dia-
dalmasan. 

— ЛΡIem — razta a fejét az öreg Imris Lázár. — Akkor még csak ötszáz-
tizenegy lánc •földet nyertél. Az uraság a megmaradt földdel, meg a kastélyával, 
meg a lovaival még egyszer üthet. 

— i s ha akkor is én nyerek? 
— Akkor tiéd lenne a birtok. De ilyesmi nem Mordulhat el ő . 
— Miért? Könnyen nyerhetek tízszer egymás után, kralönösen, ha az ura-

ság látatlanból üt. 
— Eddig még mindenki veszített. És ezután is veszítetl fog. 
Ekkor bátran megkérdeztem az öreg Imris Lázártól: 
— Csal az uraság? 
— Nem hiszem — mondta. — Csak •szerencséje van. Kétszerháromszor 

nyerhetsz, de utána már ő  nyer, és minIdent visszavesz. 
— Mi van akkor — jutott eszembe még valami —, mi van akkor, ha én 

háromszor nyerdk, vagyis hét lánc földjét elnyerem, és akkor kilépek a játékból. 
— Azt nem lehet. Végig kell játszani, amíg a birtokbál van valami, vagy 

amíg a te bankod áld. 
Egészen belemelegedtem az izgalomtál, most már majdnem örültem, hogy 

az apám kiparancsolt a kastélyba. Ilyesmit még életemben nem 1attam. 
— És én fogok osztani? —'kérdeztem izgatottan. 
— Nem tudom. Úgy gondolom, hogy te fogsz osztani. Azel őtt az uraság osz-

tott, de tavaly már követelték a kupeook, hogy osszon valaki más, akinek nincs 
semmi köze sem az urasághoz, sem őhozzájuk. 

— Mondja, 'tényleg igaz ez? — kérdeztem még mindig hitetlenkedve egy 
kicsit. 

— I•gaz — mondta az öreg Imris Lázár. — Majd meglátód. 
Alkonyodott, mire Váry János kastélyához értünk. A kastély nem sokban 

különbözött a környez ő , fehérre meszelt tanyáktól, ugyanolyan földszintes, lapos 
épület volt, csak legalább háromszor hosszabb azoknál, téglából épült és díszes 
tornác volt elő tte. Ёѕ  hatalmas volt az udvara, akkora, hogy tíz deveeseri tanya 
elfért volna benne: mindenütt cs űrök, górék, kocsiszínek, aztán a nagy lóistálló, 
meg egy vert falú, alacsony épület, ahol a béresek laktak. Az udvaron egy-két em-
ber lézengett, a béresek többsége még a falúban ünnepelt, a kastély ablakai sem 
világítottak, az öreg Imris azt mondta, hogy az uraság és a vendége vadászni 
mentek, ёs majd csak 'később térnek haza. Leugrottunk a szánról, citerámat a 
hónom alá szorítottam, és nézelődtem a havas udvarban, megvártam, míg az 
örag I,mris kifogja a lovakat és 'beköti őket az istállóba, utána felmentünk a 
kastély tornácára. 

Széles, tiszta tornác volt, faragott oszlopok tartották föléje a tet őt, dí-
szes karfák kötötték össze az oszlopokat. Kíváncsian nézegettem őket, és kissé 
megilletődve lépkedtem az öreg Imris után. Rideg, ünnepélyes csend volt itt a 
faragott oszlopok és a kastély sötét ablakai között. De egyszerre a kastély má-
sik végéről éles rikácsolas, ,gágogás hallatszott, és nyomban vége lett az ünne-
pélyes csendnek. 

'— Ez a Kedves — mondta az öreg Imrus. — Biztosan éhes már. 
A Kedves vadliba volt. Nagy, barna tollú vadliba, a tornác ikanfá јán állt 

mozdulatlanul, mintha ő  .is a kastély faragott dísze lenne, csak a nyakán borzo-
lódtak a tollak, és fülsért ően gágogott. 

— Vadliba? —kérdeztem csodálkozva. — Hogy kerül ide egy vadliba ? 
— Az uraság lőtte két évvel ezel őtt — mondta az öreg Imrus. — A szárnyát 

találta jel, nem tudott elrepülni, az uraság hazahozta, és nekem adta, hogy csi-
náljak vele, amit akarok. Nem volt szívem levágni, itt tartottam a tornácon, 
etetgettem, úgyhogy teljesen ideszokott, mindig itt áll a karfán és gágog, ha meg- 
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— Nem tud elrepü ni? 
— Dehogynem. El is repülne, gyorsan meggyógyult a. szárnya; de én ki-

téрtem a nagyobb tollait, így aztán itt marad. Úgy látom, hogy nem is bánja túl-
ságosan. Nyugodtan á11 itt a 'kanfán, csak olyankor fut ki az udvar iközepére, ha 
vadhbák repü1г  ek erre. Olyankor néz fel az égre, kiabál és csapkod a szárnyaival, 
de ha elrepültek a vaidhbák, a Kedves visszajön megint ide a tornácra. 

— Hagyni kellene szegényt, hadd repüljön el — mondtam. 
— Megdöglene a többi vadliba között. Elszokott már a hosszú repülésék-

től. Gyere, megmutatom a szobádat. 
Az öreg Imris Lázár a kastély 'legvégében lakott, itt volt egy nagy szobája, 

ebből nyílott egy kisabb szoba, amit bizonyára szintén ő  használt, de most átadta 
nekem. Rendes 'kis szolba volt, egy ággyal, egy asztallal és 'székkel, meg egy vas-
kályhával, amelyben délután óta égett a 't űz, és most kellemesen melegített. Le-
raktam az asztalra a citerámat, és visszamenetem a nagy szobába, ahol az öreg 
Imris már meggyújtotta a рetráleum+lámpát, és éppen a tél2kabát ј dt cibálta  le  
magáról. 

— Ebmegyek a konyhába — mondta —, megnézem, hogy hol tartanak. Reg-
gélre minden készem kell, hogy álljon. Ha vacsorázni akarsz, egyere utánam. A 
konyha a kastély másik oldalán van. 

— Nem vacsorázom — mondtam. — Inkább megetetem a Kedvest. Mit ad-
jak néki? 

— Talál'•SZ ott kukoricát — іьёkы t az egyik sarak .felé. — Nem tudom, hogy 
mikor jövök vissza. Te feküdj le, és aludd ki magad. Holnap egész nalp citeráznod 
kell. 

— És 'kártyázni. 
— Lehet, hogy kártyázni is. 
Az öreg Imris elment a konyhába, én meg odamentem a sarokba, ahol egy 

kis sza'lmahordó kosárban morzsolt ekukorica volt, kerítettem egy pléih bögret, 
mertem a kukoricából, és 'kivittem a tornácra. Kedves, a vadliba türelmetlenül 
gágogott, nyújtogatta a nyakát, gyorsan befalta a kukoricaszemeket, a cs őre na-
gyokat 'koppant a :pléh bögre o1'dalán. Aztán lassan az udvar felé fordult, felemelte 
a fejét, mereven nézett a magasba, mintha a sötétben is látna, és mintha feszUl-
ten figyelne valamire. Most tényleg olyan volt, mint a kastély valamelyik .fara-
gott dísze. Melléje könyököltem a kanfára, és az udvart (bámultam, ahol most 
mar nem volt egy élő  lélek sem, a béresek ebehúzódták az odúikba, a szép lovak 
csöndben álltak az tstálldban; az egész Váry •kastély olyan volt akkor este, mint 
egy kihalt 'kis falu. Sokaig álltam ott e mellett a furcsa vadliba mellett, sajnál-
tam, hogy nem beszélgethetek vele, mert akkor szívesen elmondtam volna neki, 
hogy ;milyen szép helyeket szoktam én ibejárni, sokkal :szebbeket, mint ez a 
kastély. Késdob kutyaugatás hallatszott messzir ől, a sötétb ől, Váry János és a 
vendége tért haza a vadászatról. Akkor otthagytam a mozdulatlan vadlibát, be-
mentem a szobába, és lefeküdtem aludni. 

Reggel az öreg Imris Lázár korán felkeltett, ideges volt, 'sürgetett, hogy 
gyorsan mosakodjak meg, és rohanjak a konyhába reggelizni. A •kastélyban már 
mindenki talpon volt, nagyon is elevenné vált az este még 'kihalt udvar, 'béresek, 
kocsisok, asszonyok sürgölődtek, csupán Kedves, a vadliba ült továbbra is nyu-
godtan a tornác díszes kanfáján, és néha felborzolt tollal gagogott. Szerettem 
volna most is megetetni, de nem lehetett, siettem a konyhába, ahol háromnégy 
asszony tüsténkedett a tűzhelyek körül, egyikük tükörtojást és kenyeret rakott 
elém, gyorsan megettem, és rohantam Vissza az öreg Imrishez. Türelmetlenül várt 
a szóbája előtt, hóna alatt volt a citerám, a kezembe nyomta, aztán ,siettünk vé-
gig a tornácon. Betuszkolt agy ajtón valami el őszobafélébe, ahol fogasokat láttam, 
onnan meg bementünk a szalonba. Az öreg .Imris nem engedte, hogy Кöriilnéz-
zek, a szalon végébe vezetett, a fal mellé, leültetett egy zsámolyra, odahozott egy 
alacsony asztalkát, amire rátehettem a citerát, és akkor azt mondta: 

— Kezdj el játszani, és ne mozdulj innen, amíg én nem szólok. 
— і e hát nincs itt senki —mondtam. — Kine'k játsszam? 
— Te csak játsszál. Az uraság hallja az ebédl őben is. Később majd átjön-

nek ide a Frédi nagyságos úrral, de te akkor se állj fél, köszönni 'sem 'kell, csak 
játsszál tovább. Ha nagyon kifáradsz, pihenj egy keveset, öttíz +percet, aztán foly-
tasd, amíg én nem szólok, hogy hagyd abba. 

— Mit játsszam? 
— Mindent, amit csak tudsz. Kezdd el. 
Rendben van, elkezdtem. Pásztordakxkat kezdtem játszani, ezekból rengete-

get tudtam, és 'legjobban is szerettem őket. Az öreg Imris Lázár figyelmesen hall-
gatott, aztán elégedetten bólintott és kisment a szalonbál. Egyedül maradtam, 
egymás után játszattam a pásztordalo'kat, és közben alaposan körülnéztem: a sza-
lag közepén hatalmas asztal állt, rajta mindenféle italok, az asztal körül tíz szék, 
faragott székek, nagyon emlékeztettek a tornác oszlopaira és a karfára, az egyik 
sarokban majednem a plafonig ér ő  cserépkályha melegített, •a kályha közelében 
két heverő , velem szemben a falon két nagy kép, az egyiken egy öregasszony 
imádkozott, a másikon pedig egy báránybekecses 'kisfiú á'lit térdig ér ő  hóban, es 
sírni készült, ezenkívül a falak mellett vagy öthat alacsony vitrin sorakozott, a 
tetej'ü'kön rengeteg kisebb-nagyobb vázával, amit bizonyára Váry János felesége 
rakott oda, amikor még itt élt a kastélyban. Tudtam, hogy valamikor itt élt. a 
felesére és a két fia is, de én sohasem láttam őket, .régen elköltöztek már, itt 
hagytak Váry Jánost egyedül ebben a hosszú épületben. Еs én most játszottam 
neki a névnapjára anélkül, hogy láttam volna, +lehet, hogy hiába is latszottam, 
lehet, hogy még ágyban feküdt valamelyik távoli .szobában, es nem is hallotta a 
citerát. 

Egy i'dő  múlva kezdtem kellemetlenül érezni magam a tágas szalonban, na -
gyon üres volt, és nagyon hangosan pengtek a citera húrjai az ürességben. Szeret-
tem volna, (hogy bejöjjön valaki, mindegy, hogy ki, ha más nem, hát legalább a 
Kedves, az a furcsa vadliba. Aztán megláttam a Kedvest, illetve az els ő  pillanat-
ban azt hittem, hogy ő  az: szakasztott olyan vadliba volt, mint a Kedves, az egyik 
vitrin tetején állt, a vázák között, mereven el őrenyújtatta a n 'ya'kát, mintha fi-
gyelne valamit, de ez nem a Kedves volt, halott vadliba volt, 'kitömött vadliba. ö 
volt az egyetlen vadásztrófea a szalonban, pedig Váry János sokat járt vadászni, 
és sok vadat lőtt. Igy hát az egyetlen kitömött vadl'ibá'nak játszottam a pásztorda-
lokat elég sokáig. 506 



Éppen .pihenni akartam egy kicsit, amiikor nyílott az ajtó, és іьеіёре tt egy 
ritka hajú, 'szemüveges ember, aki engem főleg a kántorunkra emlékeztetett. S űrűn 
pislogott a szemüvege mögött, és nyájasan rám mosolygott. Ő  volt Frédi nagy-
ságos úr, aki pártot akart alakítani. Mögötte felt űnt mindjárt Váry János is, a 
legszebb devecseri ,gazda, ahogyan a Tukban nevezték; ötven év körüli, magas, 
széles vállú eі 'ber, akkora volt, mint a vörös hajú Csoszogó Törökök, csak kar-
csúbb és szebb azoknál. Ő  nem mosolygott rám, észre sem vett, odalépett az 
asztalhoz, bort töltött két pohárba, .aztán a Frédi nagyságos úrral leültek egy-
mással szemben és inni kezdtek. Rengeteg bort megittak. Gyorsan ürítgették a 
poharakat, közben egy szót sem szóltaik egymáshoz. Úgy ünnepelték Váry Janos 
nevenapját, mintha gyaszolnának. Fel őlük nyugodtan játszhattam, amit akartam, 
játszottam is összevissza mindent, aztán újra a pásztordalokat kezdtem, ők meg 
egyenes 'derékkal ültek a faragott székeken, és szótlanul •ittak. Késób'b Frédi 
nagyságos úr lassan elóregörbült, Váry Jánosnak meg csúnyán megduzzadtak a 
szemhéjai, .de még akkor sem hagyták abba. Ittak tovább, egészen ,addig, amíg 
Frédi nagyságos úr keserves sóhajjal raborult az asztalra. Akkor Váry János 
töltött magának még egy pohár bort, egy hajtásra kiitta, felállt, vádára vette az 
alélt vendégét, és kivitte a szalonból. Utána mindjárt bejött az öreg Imris Lá-
zár, és azt mondta: 

— Megállhatsz. Most aludni fognak. Te is lepihenhetsz délutánig. 
— Mi volt ez? — hápogtam. — En még eleterrrben nem láttam ilyen név-

napüіzneplést. Isznak és hallgatnak. 
— Ne törődj vele — mondta az öreg Imris. — Minden évben így van. 

Legtdbb.zör azonban egyedül ünnepel, és olyankor még többet iszik. 
— Es két hétig csak ezt csinálja? 
— Néha vadászik .is, olyankor majd többet pihenhetsz. 
— Mikor 'kártyázik? 
— Ma délután. Menj és pihend ki jól magad. 
A délután ugyanúgy kez јdődött, mint a reggel. Egy ideig csak a kitömött 

vadlibának játszattam az üres szalonban, aztán bejött Vá ry  János meg Frédi 
nagyságos úr, és nekifogtak az ivásnak. De most nem részegedtak le, mert meg-
jöttek a vendégék. Els őnek a két német érkezett meg, Jakab Hajzer, az eladóso-
dott іtéglagyáros és Johann Friédrich, a hentes, aztán Táth Imre, aki lovakkal 
kereskedett, Gálik Imre, a boltos és Kiss János, a kocsmáros, végül pedig a két 
szerb Miloš Rocanov, a gazdag •disznókeresked ő  és Ilija Janković, a fényképész, 
aki képes levelez őlapokat is csinált. Az öreg Imris Lázár .sorra bevezette őket a 
szalonba, bort töltött nekik, Váry János pedig nyájasan +biccentett feléjük, ami-
kor leültek az asztalhoz. En közben szorgalmasan vertem a citera húrjait, és 
nem tudtam hova lenni a csodálkozástól: ezekkel az emberekkel Váry János 
szóba sem állt, amikor a hintóján végiggördült a szenttamási utcákon, most 
meg együtt iszik velük az asztalnál. De Vá ry  János csakhamar megmagyarázott 
mindent. Miutan a vendégék kényelmesen helyet foglaltak, és már megittak 
kétahárom pohár bort, Váry János az öreg Imris Lázárhoz fordult: 

— Várunk még valakit? — kérdezte. A névnapján most hallottam el őször 
a hangját. 

f— Nem mondta az öreg Imris, aztán egy papírlapot húzott el ő  a zsdbé-
bői és felolvasta: — Nyolcszor 'készpénz, egyszer hízott disznók, írásban adva, 
egyszer téglarakomány, írásban adva. 

— Szükségünk van  téglára? — kérdezte Vá ry  János. 
— Igen — mondta az öreg Imris. — B ővíteni kell a láistállót. 
Váry János akkor 'kezébe vette a poharát, felállt, és rövid beszédet tartott: 
— Öndk a vendégeim. Önök pénzzel jöttek és kártyázni akarnak velem. 

Lehet, hagy félóra múlva valamelyikükb ől földesúr lesz. Önök most nem hitvány 
kereskedők, hanem piszkos mesteremberek és nem alázatos szatócsok. Amíg a pén-
zük tart, önök egy magyar földesúr vendégei. önök most ... önök most urak. 
]reтzék 'jál magukat nálam. 

Kiitta a poharát, leült, és Frédi nagyságos úrra mutatott. 
— Ismerjék meg a vendégemet, Frédi nagyságos urat. El őkelő  ember, 

pártot akar alakítani, olyan pártot, amely testvérekként vezeti egymás karjaiba 
a magyarokat és a nemzetiségieket. Szerinte a demokrácia és az azonos jogok 
biztosítasával válhat csak Magyarország er ős nemzeti állammá. fgy álmodta ezt 
meg Jakwbovics Oszkár is. 

Ne gúnyolódj — mondta Frédi nagyságos úr, és ő  is beszédet akart 
tartani: — Jászi Oszkár .. . 

— Ilagyjad — intette le Váry János. — Az urak véleményét akarom hal- 
lani. 

A hét ember, akik kártyázni jöttek, kérd ően összenéztеJk, de senki sem 
szólt. Váry  János azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Azt mondta: 

— 'Szerintem már így is túl nagy a demokrácia. A nemzetiségek már most 
is külön államot alkotnak az államban. Bankjaik, színházaik, érdekközösségeik 
vannak. Iskoláikéban megtagadják a magyar nyelv tanítását. Ilyen a vilag egyet-
len nemzeti államában sem létezik. 

— Mi a Monarchia polgárai vagyunk — mondta Johann Fnedrich. 
— Önök Magyarország polgárai, ezt jó1 jegyezzék meg. A kiváltságaikat 

meg kell nyirbálni. 
— Nono — morogta dühösen Miloš Rocanov. 
— De kérem! — ugrott fel méltatlankodva Frédi nagyságos úr. 
— Köszönöm — mondta Váry János Miloš Rocanovnak. — Pontosan ezt 

akartam Frédi nagyságos úr tudtára adni. Egyébként nem volt szándékomban 
senkit sem megsérteni. Érezzék jól magukat az urak. 

Néhányan elmosolyodtak a tréfán, csendben iszogattak tovább, kés őbb pe-
dig Váry János felém mutatott és megkérdezte: 

— đ  megfelel? Nem az én emberem. 
— Megfelel —mondták a többiek, és Felálltak az asztaltól. 
— Én három lánc föld árával jöttem — mondta akkor Miloš Rocanov. —

Betehetem egyszerre a bankba?. 
— Nem — mondta Váry  János. — Nem ravaszkodunk. Csak egyenként. 
Az öreg Imris Lázár odajött hozzám, kezembe nyomott egy ,kártyapaklit, 
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— Alulról osztasz . Előbb az uraságnalk . Két lappal indulnak. Minden osz-
tás után újra összekévered a lapokat . Emelés nincs. 

Az egész táхsaság átment a kártyaszobába , izgatottan siettem utánuk az 
öreg knxjssil, hiszen egész idő  alatt erre vártam . A kártyaszobában csak egy 
kis asztal állt (hét székkel , seánmi más. várt' János helyet foglalt az egyik szé-
ken, és elsőnék Мні  Rocanov ült le vele szemben. A többiek a fal me11é húzód-
ták. Az öreg Imris Lázár megállt az asztal közelében, el őhúzott egy paírdara-
bot, aztán intett nekem , hogy menjek az asztalhoz . Odaálltam Várt' Janos és 
Milaš Rocanov közé, és remegő  •kezekkel összekevertem a kártyáikat. 

— Egy lánc föld a hank — mondta ünnepélyesen az öreg Imris Lázár. 
Kezemben tartottam a kártyacsomagot , osztottam nekik egy-egy lapot, 

amit fel :sem emeltek az asztalrál , mindjárt eléjük raktam a következ ő  lapot is, 
előbb Váry Jánosnak , aztán Milaš Rocanovnak . Akkor megnézték a kártyákat. 
Mivel én állva osztottam , felülről beleláttam a lapjaikba . Miloš ikocanovnak ti-
zenkilence volt, ezzel természetesen megállt. Vá ry  János nyolcat és hetest tar-
tott a kezében, újabb lapot kért . Tízest kapott , elbukott. 

— Két lánc föld a bank — mondta az öreg Imris Lázár. 
Ismét megkevertem a kártyapaklit , és osztottam . Ezúttal mindkettőjüknek 

tizenkilence volt, .de miivel QVliloš Rocanov tartotta a bankot , ő  nyert. 
— Négy lánc föld a bank — mondta az öreg Imris. 
A іКёvеtkеzё  osztásnál megint Milo Rocanov nyert huszoneggyel, Vá ry  

Jánosnak tizennyolca volt. 
— Nyolc lánc föld a bank. 
Egyre izgatottabb lettem. Még hét osztás és elúszik a hatszáz láncos bir-

tok. De Váry  János (biztos volt magában. A negyedik osztásnál megállt tizenhét-
nél. Két lapbál Milo Rocanovnak . is tizenhétje volt, ha megáll, negyedszer is 
nyer. Kért még egy lapot. A zöld hetest kapta. 

— Vége — mondta az öreg .Imris. Rövid várakozás után pedig ismét kö- 
zölte: 

— Egy lánc fölrí a bank. 
Miloš Rocanov ezt a játszmát az els ő  osztásnál elveszítette . A harmadik-

nál •már idegeskedett , először nyert ugyan , de aztán egészen jó kezd őlapokkal 
elbukott . Váry János alig öt perc alatt elnyerte t őle a három lánc föld árát. 
Utána Kiss János, a kocsmáros következett , aki két lánc föld árávalött. Há-
rom osztással elveszítette . A többiek csak egy lánc .föld árát hozták. Most már 
nem izgultam. Ez a kártyázás гtulajdonképpen nem is volt érdekes. Váry János egy-
szerúen nem veszethetett : higgadtan , megfontoltan játszott , mint aki holtbizto-
san tudja, hogy a .s¢erencséje nem hagyhatja el. A -többiek viszont idegesek vol-
tak, kapkodták , bizonytalanlkodtak , és minden úgy ment, ahogyan azt az öreg 
Imris Lázár idefelé jövet elmondta nekem . Legfeljebb két-három osztással nyertek, 
utána azonban sorra elbinktak. Egyedül Johann Friedri ~чΡh , a német hentes nyert 
négyszer egymás után . Az ötödik osztásnál azonban .már majdnem 'kihullottak a 
kártyák a kezéből, olyan 'ideges volt, és tizenkilencre is újabb lapot kért, holott 
egy alsó már nála volt , még egyet csak akkor 'kaphatott , ha csoda történik. Nem 
történt csoda . Váry  János fél óra alatt (kifosztotta valamennyiüket , és akkor 
megvetően odaszólt az öreg Imrisnek. 

— Lázár, dobd ki a házamból ezeket a hitvány embereket. És mondd meg 
nekik , hogy a magyar földesúr •még mindig erősebb a kupecoknál és a szató-
csoknál. . 

A hét ember lehorgasztott f ővel ment ki a kártyaszobáiból , az öreg Imris 
szinte terelgette őket . Váry  János meg átment a szalonba , és bort töltött a po-
harába. 

— Mire való ez a (komédia? — kérdezte ekkor felháborodva Frédi nagysá- 
gos úr. 

— Évenként egyszer meg kell őket leckézteteti — mondta Váry  János. — 
A :feltörő  polgárság tanulja meg tisztelni a magyar földesurat. 

— Nem méltó hozzád ez a bohóckodás — mondta Frédi nagyságos úr. 
— Tudom — mondta Váry János , és felhajtotta a poharát . — A dúsgazdag 

Dunđerskiakkal kellene kártyáznom és örшlni, hogy maguk közé fogadtak. Eset-
leg koszinába járni, és egy éjszaka szemrebbenés nélkül elveszíteni a birtoko-
mat. Utána bizonyára elhelyezkedhetnék a vármegyénél . Nem, kedves barátom. 
Láttam én már elbukott dzsentriket zsidó keresked őnek kibicelni néhány pofa 
italért . Nem. A polgárság jöjjön ide hozzám , adja meg a tiszteletet , és hagyja 
itt a pénzét. 

— Erre neked nincs szükséged. 
— Elárшlok valamit: szükségem van rá. 'Nagyobb szükségem van a pén= 

zükre, mint a tiszteletükre . A hatszáz lánc föld mellett is. 
— Annyira nines szükséged a pénzükre , hogy kockáztasd a birtokodat. 
— Semmit sem kockáztatok . Láttad , hogyan játszanak ? szánalmasan. Nem 

tudnak ellenállni . a csábításnak , hogy negyedóra alatt kieibrudalhatnak a birto-
komról . De amikor a közelébe kerijinek , elvesztik a fej űket. 

— Jöhet egyszer valaki , aki nem veszti el a fejét. 
— Megválogatom , hogy kikkel ülök le kártyázni . Az öreg Lázár tudja, hogy 

kit szabad beengedni. 
— Egyszer még így is cseљenhagphat a szerencséd. 
— Nem csak a szerencsémben bízom. 
Váry János az asztal lapjára csapott . Aztán .felemelte a kezét. Az asztalon 

egy kártyalap maradt : a makk ász. 
— De János .. — rebegte halotthalványan Frédi nagyságos úr. 
Ekkor észrevették, hogy én is ott állok a hátuk mögött. Én ugyanis nem 

tudtam , hogy mit csináljak , az öreg Imris nem volt a szalonban , hogy utasítást 
adjon , így hát tanácstalanul ácsorogtam és hallgattam a beszélgetésuket. Vá ry  
fenyegetően elébem lépett , és azt mondta: 

— Ha valaha egy szót szólsz arról , amit láttál .. . 
— Miről? — kérdeztem ostobán , és ezzel életem legokosabb válaszát ad- 

tam. 
— 5emmit 'sem láttál? — kérdezte gyanakodva Váry János. 	 508 



— semmit. 
Váry János és Frédi nagyságos úr egymásra nézett, és akkor Vá ry  János 

azt mondta: 
— Ezentúl minden évben te fogsz osztani és citerázni a névnapomon. 
— Köszönöm — mondtam. 
— Jól érzed itt magad? 
— Igen — montltarn, holott egyáltalán nem éreztem jól magam. 
— Okos fiú — mondata elégedetten Vá ry  János. 
— És remekül játsziak a citerán — mondta Frédi nagyságos úr. —Kiváló 

hallása van. Ёгtdemes lenne tanrttatni ezt a .gyere'ket. 
i-- Nem rossz ötlet — moivdta gyorsan Váry János. — Majd beszélek a 

pappal. Járhatna zenedébe. Lenne egy rendes kántoruruk a templomban. 
— Mindig irigyeltem a zenészeket — mondta álmodozva Frédi nagyságos 

úr. — Nem a kántorokat, (hanem akik a pádiumon játszanak. (Láttam néhány 
nagy zenészt, és 'láttam, amikor az emberek innepelték őket. 

— Játsszál, .fiam — mondta Váry  János. — Névnapom van. 
Két hétig játszattam a citerán a Vá ry  'kastélyban. Többé nem szólt hoz-

zám sem Váry János, .sem Frédi nagyságos úr. Egymáshoz sem beszéltk, ami-
kor a szalonban ültek. Csak ittalk á4landóan. Egy hét múlva Frédi nagyságos úr 
lebetegedett, attól kezdve Vá ry  János egymagában ivott. Néha elment vadászni, 
olyankor kipihentem magaara, és megetettem Ke'dvest, a vadlibát. És t ő1b pénzt 
kaptam, mint a tuki házibálokban egész télen. 
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bosnyák istván 

sinkó erein 
Petőfi -képe 

* E tanulmány eredetileg a 
Magyar Tanszék készillő, a 
Petőfi-jubileumra megjelend 
kiadványának íródott. 

L. a zágrábi JAZU In . 
dalomtörténeti Intézetében le-
vđ  Sjnkó-hagyatékban , magyar 
nyelven és szerbhorvát fordí-
tásban, Petőfi Sándor, jll. Pe-
tőfi címen. A kézirat láb -egy-
zetébdl kitűnik, hogy a Pete-
fi šandor: Izabrane pesme 
(Budućnost, Novi Sad, 1946.) 
c, válogatás megjelenése al-
kalmából íródott, de — tud-
tunkkal — nem jelent meg 
nyomtatásban. 

A kézirati hagyatékban, 
szintén Petđfi cinnel, csak 
14 oldalas szerbhorvát szöve-
ge található . Megjelenéséről 
nincs adatunk. 

1949. július 30-31-én 
hangzott el a Zágrábi Rádjó-
ban, a költő  halálának száza-
dik évfordulója alkalmából. 
A kétrészes elđadáshoz Sinkó 
— szerbhorvát fordításban —
a köv. verseket mellékelte: 
Tűz, Elsđ  eskiim , A faluban 
utcahosszat ..., Forradalom, 
Befordultam a konyhára, 
Akasszátok föl a királyokat, 
A magyar nemes, Nemzeti dal, 
A XIX. század költdi. 

đnállб  megjelenéséről 
nincs adatunk. 

L. az Epikurosz hervadt 
kertje c. kötetben (Forum, 
Novi Sad 1964.) 

Sjnkó Ervin a Magyar 
Tanszéken Petdfirdl els ő  ízben 
1962 tavaszán tartott eladá-
sokat. Kézirati hagyatékában 
a Petőfi-elđadások vázlatait, 
jegyzeteit tartalmazó füzete is 
meeőгződött . Rajta kívül Ge-
rol i László barátomét és a 
saját jrodalomthгténet-fiizete-
met használtam Petđfi-motívu-
mainak rekonstruálásakor.  

1 

Egy tí'zóklalas 'tanulmányl és kisébb módosításokkal gazdagított változa'taz; 
egy kétrészes, sгerb'horvát nyelvű  rádjóelőadás3 ; A logika és a költészet logikája 
című  'kjseaszé4  és jeleтltékteleа  mértékben át•dolgozott variánsa mint Az érthető-
ség, az érthetetlenség és az értetlenség című  'tanulmány5  bevezetője; a tanszéki 
előadások vázlatai egy kis formátumú jegyzetfüzetben, valamint ipar tucat ki 
sébb лagyob'b Petőfi-digresszió a (különböző, más témájú tanulmányokban: tény-
szerűen mindössze ennyi köze van a sinkói életm űnek a Petőfi-irodalomhoz. Ѕ  ha 
figyelembe vesszük azt is, hogy e terjedelmиknél (fogva meglehetősen szerény 
adalékok a Költő  művének megnevezéséhez még csak nem i's azonos id őszak• 
ban, hanem az életút legkülönböz őbb, látszólag merőben összеféгhetetlen — „krisz-
tiáпus", „szocialista realista" és „öregkori" — szakaszaiban íródtak, akkor ma-
gától adódik a 'kérdés, lehet-e mindezek a'lapján jegy iSjnkó rajzo'lta egységes, 
véglegesített, lezárt Petőfjчportгéгбl beszélni, vagy inkább csak kisebb-nagyolbb 
reflexiók, töredékek és kjrtér ők soráról, melyeket fjlolágusi buzgalommal ki le-
het ugyan „rostálmi" a sinkái életmíúb ől, anélkül azonban, 'hogy ezá'Ttal egy sa-
játos Petőfi-vízió 'körvonalai iás kirajzolódnának? 

Ѕ  egyáltalán: a nagy évforduló idején érdemes-e toválbb növelni, duzzasz-
tani a megoly teljes és autentikus „filológiai adalékok" már-már ijeszt ően nagy, 
a Költőt és Kozmoszát elfed ő , költészetének eleven életvalóságát eltakaró hal-
mazát? Az ünneplők szerte a nagyvilágiban nem avval tennénak-e igazán jó szol-
gálatot az @letmű  szeІІemének, ha — јеІКёре sел  — ,fölégetnének" vagy legalább• 
is „elfelednének" minden eddigi Pat őfi-,filológiát, Petőfi-szakkritikát és Pet őfi-iro-
da4omtörténetet, minden amat őr és tudós, szépírói és akadérmikus adalékot, a 
„széptani" és „aestheticai", „philológjai" és „stilisztikai" cikkek, kri гtikák, dolgo-
zatok, disszertaciók és monográfiák, a pozitivista és dialektikus, idealista és 
marxista betűhalmazok mázsáit és tonnáit, melyek költészetnyomorító teherként 
ülik meg a legigazibb valóságában örök-eleven, lázadó és lázító Pet őfi-ёletmű-
vet? A Petőfi-értelmezés történetének értelmezése, átértelmezése és újraértel-
mezése helyett nem az volna-e az egyetlen értelmes 'szellemi aktus, ha az ünnep-
lők magával és csakis magával a Pet őfi-verssel foglalkoznának, szaktudományos 
előítéleték, dogmák és fétisek nélkül, megkövesedett fél- és ali'gigazságok termé-
ketlen újramondása és „korrigálása" helyett úgy viszonyulva e vershez, mintha 
betűképén most száradt volna meg a nyomdafesték, s misztériumát itt és most 
kellene első  í.zben megfejteni, neven nevezni, arról és csakis arról szólva, mit 
jelent a imi -számunkra — a ma élő  én, te és ő  'számára — a Pet őfi-vers? Más 
szóval: mások Petőfi-képének „megrajzolása", „kiegészítése" vagy „kritikája" 
helyett nem az-e ma is a legértelmese ьь  feladat, ami mindig is volt, az ti., 
hogy a verssel közvetlen, intim, egyedi, •szubjektíven termékeny viszonyt kell 
teremteni? 510 
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7) Az ifjú Sinkónak a Nyu-

gathoz és Babitshoz valб  vi-
szonyát L „Az új művészet 
él". (Kassák Lajos és Sinkó 
Ervin vitája 1925-ben) c. do-
kumentum-elemzésben (HITK, 
1970/4). 

Sjnkó Ervin talál'kozásaj a Köbt ővel nem mindig s nem egészében je4en-
tettek ilyen termékeny kontáktu5t. Legterjedelmesebb tanulmánya, az 1946-Iban 
írt Petőfž Sándor élsősoliban korrajzot ad a jugoszláv olvasónak az akkor meg-
jelent szerbhorvát Pet őfj-válogatás kapcsán, s a jellegzetes sjnkój ;mádszerre4 el-
lenftétJ еті , az életrajzra alapozva világít rá a m űre, s nem fordítva; a versek itt 
inkább csők иlluszrá:cjók az élethez s a költ ői karakterhez, melyet Sjnkó f őleg 
a Petőfi-napló és a Petőfi nem alkuszik nyomán rajzol meg, s nem magukból a 
verse`kből bont ki, mint ahogy ezt legjobb, más témájú esszéjfben és tanuirod-
nyaiban tette. S 'jellegben a Petőfi címet viselő  változat is megegyezek evvel az 
1946-os alápszöveggel, az 1949-es rádió-el őadás pedig vobtaképpen nem más, mint 
e két, előző  szöveg kiegészítése egy rövisd ibevezetővel s egy versválogatással való 
illusztrálása. 

ЅІ:nkó Petőfi-értelmezéseinek azonban van néhány Olyan vissza-visszatér ő  
motívuma, amely mintegy ,;fogva tartja" őt, újra és újra ,)kiprovokálja" a vissza-
térést, újrakérdezést. Ezeknek a vezérmotívumoknák az összessége képezi voita-
képpen Sinkó Petőfi képének a bázlatát, annak a portrénak a körvonalait, ame-
lyet egy Csokonai- vagy Kazinczy-, de még egy Bessenyei- vagy Batsányj-port гé-
hoz hasonló te'ljes'séggel és a 'rájuk jellemz ő  felfokozott szubjektivltással sem 
tudott már megrajzolni, csak ant'jctpálrri. 

Ennelk a , dolgozatok" ellen lázadó „dolgozatnak" tehát — jobb híján — 
az a feladata, hogy felmutassa azokat a termékeny találkozásokat a КёІ tбvеl, ame-
lyek révén S'inkó „a" Pet őfjaportгét nem, ide saját Petőfi=képét meggyőző  hiteles-
séggel elő'legezni tudta, miközben —  mint  látni fogjuk — aflfirmált •egy megköze-
lítési unádot is, melyre talán a nagy 'jub иеum napjaiban sem árt vlsszatérnj, 
emlékeztetni. 
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Az 'jfjú Sinkó Petőfivel való intenzívebb foglalkozása a magyar irodalom 
és irodalomtörténet hagyományos djlemmájával kezdddik: Arany vagy Petőfi? 
Bécsi o'lvasánap'ló'jánák 1924. augusztus 15-i bejegyzése szerint kezébe kerül Babits 
Két kritikája, mely egyrészt „megsajdítja" az emigráns szívét pár magyar könyv 
után, amiket egyhamar nem fog még látni se, másrészt pedig rögtön állásfoglá-
lásra i's kés,z'teti: 

„B-nak Petőfivel szemben igaza van, de Aranyt — azt hiszem — túlbecsüli." 
A Petőfi-értelmezés szeliemiség kérdése, s honnan az ifjú Sinkónál a babitsi 

szellemjséggél való feltétlen, fenntartás nélküli egyetértés? Mi készteti a 26 éves 
emigránst arra, hogy intime, a naipló nyújtotta inkognjtába і-і  oly határozottan 
azonosítsa magát a másfél évtizeddel el őbb készült Petőfi-karikatúrával, a nyárs• 
polgárian egészséges, idealisztikusan forradalmi, szociális világnézetében korlátolt 
és naiv, a v и2ággyülölet és byronizmus beteges életnézetével kacérkodó, a véres 
szájú forradalmi hős szerepé(be magát bekényszerít ő , az élőkelők és minden arisz-
tokratizmus ellen valódi nyárspolgári gy űlölettel vjseltető  etc. ál-Petőfi képével? 
S méghozzá annak az embernek az ál-Pet őfijével, akinek szel'lemiségéről — a 
szabadkai nap'ló tanúságéként — az jfjú Sjnkónak már 1917 ~ben, a Kassák-kör 
tagjaként igen lesújtó véleménye alakult ki a .híres-hírhedt Ma-kritika miatt? („Ba-
bits ,kritükája'! (...) most már agresszíven fel kell iépnj a Nyugat ellen. Épp 
annyira ellenséges a mi tendencjánkka1, mint az új Id ők. U.tábbi legalább nem 
akar más lenni, de a Nyugat... Borzalmas! Ilyennek kell lenni miniden öregség-
ne іk?"s) Mi történt az ifjú literátorral 1917 és 1924 között, hogy véleménye .a 
babitsi —ezúttal a Két kritikában magnyilvánuló —szellemiségről ennyire meg- 
változott? 

Sinkó 1920 tavaszán befejezett, Az út című  kéziratas könyve, a forrada-
lomban уaló részvételének etikai krónikája nagy általánosságban választ ad e 
kérdésre: a Tanácsköztársaság bukásának el őestéjén kialakult .s a fehérterror-
ral csók még jobban elmélyült politika-iszonya, mindennem ű  politikának és po-
litikai harcnők az elvetése természetszer űen idegenné tette számára a politikai 
költészetet, következésképpen Petőfi költészetét is. Aranyban viszont ez id ő  tájt 
épp azt kedveli Sinkó, amit Pet őfiben csak idegenül szemlélhetett: 

„Ami az előtt M. o-ban (Magyarországban) visszataszított — .ti. az elvek 
mellékessé süllyesztése (...) —épp ez nagyon vonz most. Tulajdonképpen 
az érzelmi életnek a politika fölébe helyezése..." — 

határazza meg bécsi naplójában a Murány ostroma iránti szimpátiájának okát 
mindössze négy nappal azután, hogy feltétlen l azonosult Babits Pet őfii-kritjká-
jáva'l, s elbbő'1 a meghatározásból kiolvasható ennek az azonosulásnak az indí-
téka is: Arany contra Pet őfi az ifjú Sinkó számára annyi, mint a politika szen-
vedélyes elvetése, az elvközpontú életforma megtagadása s vele szemben az in-
timitás, a bensőséges érzelmek, a rejtett emberi szubjektivitás Arany János-j 
pjedesztá'lra emelése. Ezért ünnepli Sinkó a Murány ostromában a tragédia si-
keres, még egy Prinz Friedrich von Hamburgban jelen levő  kísérletnél is si-
keresebb megszüntetését: 

.. .. .az érzelmi életnek a politika fölébe helyezése — valami olyan, ami 
hasonlít a tragédia megszüntetéséhez, mint ahogy Kleist megkísérelte (Prinz 
von Homburg). Pl. a vérpad jelenet mind a kett őnél. De Aranynál nem 
bántó, mert elejétől kezdve biztos, hogy idyllikus vége lesz — Prinz von 
Homburgnál ellentmondás, hogy színjáték és nem tragikus a vég.” 

Az Arany költészete iránti szjmpátia életérzésbeli és világnézeti indítékai e 
naplójegyzetben nyilvánvalóak tehát, de maga a szimpátia mégsem egyértelm ű . 
Babits alighanem túlbecsüli Aranyt, az egyébként helyesen megítélt Pet őfivel 
szembeállított Aranyt: a naplóírónak ez a kételye iközvetve a szimplifi'káló Babits 
képlet — „Petőfi nyárspolgár a zseni álarcában. Arany zseni a nyárspolgár álar- 
cában" — megkérdőjelezését is jelenti, ,közvetlenül pedig annak a kinyilvánítását, 
hogy Sinkának semmiképp sem egyértelm ű  az állásfoglalása a Petőfi—Arany dilem- 
mával szemben. Milyen értelemiben vélte Sinkó, hogy Babits túlbecsü'li Aranyt? 

511 — A Murány ostroma írójának zsenjalitását — a von Kleist fölé helyezésb ől ítélve 



8) r1ö1'áró beszéd. Testvér, 
1924/1. A tanulmány hozzá-
férhetőbb újraközlését 1. a2 
Vj Symposfon 35. számában. 

— ;bizonyos mértékben el tudja fogadni, viszont szellemiságének a .Pet őfiénél ki-
válább — kevésbé лyarspolgári — voltában nyilván nem tud hinni fenntartás nél-
kül; Arany zsenialitása és látszólagos nyárspolgársága szembeállítva Pet őfi nem 
zseniális és hete) áben még .„valádi” nyárspolgárságával aligha lehetett meggy őző  
Sinkó számára. Ezt Qátsz űk igazain a Testvér programcikkének$ Nyugat-kríti'kája 
is, melyben Sinikó — a szabadkai napló szenvedélyes Nyugat-e цeлesságére emlé-
keztetve — a fdlyóirat látszólag forradalmi szellemisége ellen Adyt, s a szellemi 
rokonainak nyilvánított Balassit, a :kurudkölté'szetet, Csákosait és Pet őf t hozza 
fel döntő  érvkánt — Arany János éllenéfbeп  is: 

„idő  kellett, míg nyilvánvalóvá lett, hogy a „Nyugat" írážnak egyik csoport-
jában csak Kazinczy, Dayka, Berzsenyt, Vörösmarty, Arany végs ő  konzek-
vericžája, míg az egyedül álló Ady Endrében Balassi, a kurucköltészet, Cso-
konai és Petőfž szelleme ünnepel feltámadást..." 

Petőfi szelleme Adyban feltámadva, is Arany Jármos végs ő  •konzekveпoiája a nem-
forradalmi, a magyar irodalom konzervatívabb hagyományának örökébe lép ő  Nyu-
gatiban megtestesiilve: íme, az ifjú S2nkó nem egyértelm ű  viszonyulása a Petőfi.—
Arany dilemmához, illetve a Babits-kritikához, melyet csak részben tud a magá-
évá tenni. 

E dilemma tartás'ságát .bizonyítja •a tёny, hogy a két klasszikust még az 
idős Sinkónál is éles ellentét választja el. 

„Arany sose volt, Petőfi mindig ragyogó kamasz maradt. (...) Ellentétben 
a gyerek-költővel, a tükörbe-néz ővel, P-vel, Arany s o s e pózol, se prózában, 
se versben" — 

vonja meg SinКб  az éles határt az 1962-es irodalomtörténeti jegyzetfüzetében, s 
ezt a számára 'lényeges külenbségét el őadásaüban is hangsúlyozta: Pet őfi a fiatalo-
san üde, •kamaszosan bá'jos Ipoátal'élék, aki azonban gyakran tetszelegve tart tük-
röt maga elé, Arany viszont :a pózmentes, de „öreges" szellem ... Ez a versben 
megnyilvánuló alkáti és temiperamenroumbeli különbség azonban az id ős Sinkó 
számára nem jelent értékmeghatározó, a két életm ű  minőségére, költői értékére 
kiható tényezőt. Az ellentétes költői alkatok meggkkülön'böztetése, éles elhatárolása 
jellemző  az öregkorj Petőfi-, illetve Arany-reillexíóira is, azonban 'kifejezett  ben-
niik a törekvés az ifjúkori dilemma végleges (feloldására, felszámolására. S a 'két 
költői mű  esztétikai értáke'lését 'illet ően ez a törekvés sikerrel is járt. Már a 
Szétfoglaló el őadásban  is  hangsúlyozza, hogy Pet őfi „a világ egyik legnagyobb 
és legluсidabb forradalmi költője", aki „az vtjasdg minden bdjanаk fénydben su-
gárzik", azonban „emberi mélységben, szavai súlyában méltó, páratlan barátja" 
Arany János, i'rod'alomtörténeti jegyzetfü.zet бben pedig R1ed1 Arany-könyvével vi-
tázva ldi lézi ifjúkori szkepszisét Babits nézetével szemben: 

„Arany J. (-t) eddig mindenki túlságosan szimplifikálta; Babits leginkább!" — 

hogy végül is a Pető firől tartott !tanszéki előadasaban az egész dilemmát inadek-
vátnak, Babits és Ady гészérol egyaránt eltúlzottnak érzékeltesse: 

„Amikor a Nyugat megindul, Ady és Babits egyszerre ír Pet őfiről. Babits sze-
rint Petőfž egy geniális, de nem mély költ ő, akinek a képzelete az egészsé-
ges emberek egyszer ű, nem komplikált képzelete. Ellene mint a komplikált, 
mély költ őt Aranyt játssza ki. Ady szerint Pet őfi a legmélyebb és leglátno-
kibb költ ő. (Ady sohasem szerette Aranyt.) Pet őfi tehát ismét zászlóvá válik, 
s Arany is, Petőfi ellen."1a 

Költői értékežket illetően az %dős Sinkó tehát :nem tud elfogult :lenni a ha-
gyományosan szemibeál'lított kéjt költészet .egy űkével szemben sem. S nem is ldhe-
tett az, hisz a 'két életm űbe való utolsó, alapos elmélyülése, a Pet ő firől és Arany-
ról tartott tanszélki el őadásai előtt a Berzsenyi-életmű  pel'dáján megszilárdította 
és véglegesítette esztétikai krédóját, hogy az es ~шei érték a költészetben nem 
jelent feltétlenül esztétikai értéket is, és fordítva: esztétikai megvalósulás lehet-
séges a legvaskosabb eszmei 'konzervativizmus ellenére is. „Berzsenyi már a maga 
korában is anakronisztikus jelenség. Vidéken él ő  barbár — ősbölény. Maga az or-
szág is lemaradt Európa mögött, s Berzsenyi ezt a távolságot testesíti meg  men-
talitásával, magatartásával, szemléletével" —állapította meg a Berzsenyir ől tar-
tott tanszéki előadásai egyikén, s a költészet eszmei és esztétikai értékézk in-
kongruenciáját a téma és tartalorn azonosíthatatlanságával, az esztéti'kai érték 
létrejöttét pedig a forma jelentőségének nyomatékos hangsúlyozásával magyaráz-
ta, nemcsak Berzsenyi költészetének jellemzéseként, ,de alapvet ő  észtátikai kré-
dójáként is: „a vers ,tartalma' (témája) nem képezi még a vers igazi tartalmát. 
Amit a költő  mond, ahhoz szervesen hozzátartozik, hogy hogyan mondja. S ett ől 
a „hogyantól" függ a .kvalitás. A „hogyan" teszi a költészetet iköltészetté s nem a 
téma. Berzsenyinél pl. a ,tartalom' ez: milyen kár, hogy let űnik a magyar nemes-
ség, nem járnak magyaros ruhában stb. De ahogyan ezt kimondja, az a nagy köl-
tészet! (...) ilyenfajta ember tízezrével volt Magyarországon, de aki err ől az 
„ilyenségről" verset tudott írni, csak egy volt: Berzsenyi." 

Egy ilyen esztétikai krádénak a vélegesedáse után láthatott-e az id ős Sin-
kó értékkülönbséget Petőfi és Arany költészete között? — Nyilvánvaló, hogy nem; 
épp ez a krédó tette számára lehet ővé, hogy e 'két költészet egymás fölé licitá-
lását inadekvátnak, esztétikán kívüli elfogultságok eredményének tartsá. Efogu-
latlan azonban csak klasszikusaink költészeti értekével szemben tudott lenni, a 
két költő-óriás egymás elleni kijátszásának kritikájában viszont némiképp maga 
is részrehajló marad, amennyiben Babitscsal szemben „keményebb", Ady iránt 
viszont elnéző  egyazon túlkapasok, egy t őről fakadó egyoldalúságok esetében is: 
a székfoglaló előadásban szellemi élsótétiilésnek, kisiklásnak és (pillanatnyi) élté-
velyyedésnek tartja — teljes joggal —, hogy Babitsnak a Magyar  in-
datontbarn a kísértetjáró nemzeti vagy faji mítosz, „a mi magyar lelkünk" arra 
szolgál, hogy a ikonzervativizmust a magyar, a forradalmisságot pedig a kevésbé 
tiszta magyar tulajdonságok közé sorolja, szemlbeállítva „a legtisztább fajú ma-
gyar írókat", Aranyt és Deákot akevésbé tiszta magyar fajból származó" s 
ezért a „ szalmatüzet" képviselő  Petőivel és Kossuthtal, — azonban sem a szék- 512 

L. Magyar  irodalom,  Fo-
rum, Novi Sad 1963. 

A tanszéki előadásokat 
1962-es jegyzetfüzetemb ől idé-
zem; a citátumok csak tar-
talmilag pontosak. 	- 



foglaló előadásiban, sem másutt nem utal arra, hogy a Pet őfi: Arany dilemma ki-
élezésében egyféleképp a Pet őfi nem alkuszik írója is a faji mítosznak áldozott, 
hisz Petőfi forradalmiságat és 'páratlan internacionalizmusát csak a ékölt ő  szár-
mazásával tudta egészen meigmagyarázni ... 
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Az ifjú Sinkó tartózkodó álláspontját Petófi költészetévéi szemben csak nagy 
á italánosságlbaл  magyarázza akkori Ipoljtikael'lenessége. Hogy 'konkrétan mi az, 
ami a forradalmi —egyféleképp forradalmi — `költészetiben idegen a 'számára, azt 
a Testvér második számá(baл, A gy űlölet könyvei című  polémikus írásában fejti 
ki egészen egyértelműen. 

Az írás apropóját egy ibécsi könyvesbolt kirakatának antiszemita fanatizmust 
szító könyvei képezik; ezek adják az ötletet a krisztjánus ifjú szerkésit őnek, hogy 
folyóiratában egy más je иІegű  fanatizmustál áthatott irodalomról, az új magyar 
költészetnek arról az ágáról írjon, „amelyikben a féktélen gy űlölet virágai nyíl-
nak", ti.: „a proletár forradalmi költészetr ől". Illusztrációként főleg Gábor Andor-
versek szolgálnak e 'költészet jellemzésére, a vitacikk azonban voltaképp nem-
csak a „féktelen gyűlölet virágaival" díszítétt legújább magyar iköltészettel vitá-
zik, hanem a magyar irodalomtörténetnek egy egész irányával: 

„Ennek a költészetnek Ady Endre az elkezd ője, persze Petőfžt ől sem lehet 
megtagadni az elkezdést, de akkor még századokra vissza kellene menni ..." 

E történeti összefi ggés hangsúlyozásával a vitacikk új megvilágítást ad Sinkó 
pár hónappal azelőtti, Babits Petőfi-kritikájára vonatkozó naplójegyzeténék is. 

Mi az, amit a krisztiáлus esztétall indulata a legújabb — és közvetve nem-
csak a legújabb — magyar politikai köl'tésrzetben célba vesz? — Az általánosító, az 
osztályellenséget absztrakt, amorf tömegnek s nem konkrét, különböz ő  mértékben 
bűnös emberi egyedeik táborának vevő  intoderáss fanatizmust, azt a forradalmi 
jezsuitizmust, amely nem válagat az estközökben és emberékben, mert a mítosz 
vak áldozata: 

„Manapság ilyen versek olvashatók: ,Nem vertük agyon a burzsoákat, nem 
vertük agyon a szocdemeket ... másodszorra jobban csináljuk.' (...) nagyon 
tanácsos volna a ,burzsoák' szó helyett neveket leírni, vagy mindenesetre 
nagyobb precizitás kedvéért közelebbr ől megjelölnž, ki értend ő  burzsoá és 
szocdem alatt (..) Csak a lázítás, a kívánatos harchoz szükséges gy űlölet-
me•nnyžség felkeltése a fontos? De akkor, ha így van, közönséges felel ő tlen-
ség esetével állunk szemben, az írói Ielkžžsmeretlenség tovább nem fokozható 
legfelsőbb fokával. Akkor arról van szó, hogy pálinkát adunk roham előtt a 
katonáknak, kulacsszámra rumot, hogy megreszegedjenek — mert a szent 
cél érdekében gyilkosokra, gátlás nélkül gyilkoló gyilkosokra van szüksé-
günk." 

A forraida9 јm mitizált szellemével va'ló szenvedélyes vitának itt is, e cikk-
ben — mint a soron ikivLili Sinkó Ervin valamennyi ilyen jellegű  megnyilatkozá-
sában — az ad történelmi dimenziót, hogy a baloldali fanatizmus egy pillanatra 
se fedi el előle a jobboldali fanatizmust, és fordítva; a szemben á1:ló mítoszok 
lobogásában a kor, a század egyetemes „véres mítoszának" labiogásat látja és 
reszketi itt is: felteszi az „eretnek", ha mást nem, a „nemzeti szocializmus" l -
sőbbi valóságát félélme'tesen anticipáló kérdést, vajon a gy űlölet, melyet a vad 
antiszemita könyvék árasztanak, s az a másik, melyet az ellenkez ő  tábol'ban uszí-
tanak, nem fog-e egyszer összetalálkoznž az elkínzott és kétségbeesett emberi lé-
lekben? 

A mítoszoknak ez az „eretnek" szemlélete, nemcsak a jobb-, de a baloldali 
fanatizmusnak, a Célt is kompromittáló forradalmi jezsuitizmusnak s az ezt (kife-
jező  politikai irodalomnak e szenvedélyes megtagadása a sorból kiállt, .egykori 
forradalmárt nem veti forradalomellenes platformra ebben a cikkében sem. 
Krisztiánus megszáldottságával már fél évtizede soron іКјvёl, zászló nélkül áll, 
de az egykori szépséges célt megtagadni — és cselekv ően, s főképp har-
cos fanatizmussal vállalni sem tudja; nem tagad'a meg az erkölcsi .kö-
zösséget a harccal és a harcolókkal, de saját posztjt, egyetlen lehetséges írói 
magatartásformáját Ady Endre háború alatti 'költészetének strázsa-pozíciójába 
jelöli meg: 

„Vajon nincsenek célok, amelyek önmagukban, önmaguk á1ta1 elégségesek 
hozzá, hogy telkesítsenek? (...) Miért becsülik le annyira az embert, hogy 
jobban bzznak gy űlölete kitartó erejében, mint belátása, esze és szeretere 
erejében? (...) Еn is tudom, hogy nem könny ű  ma nem gy űlölni, mindazon-
által n e m s a b  ad.  Mert azt gondolom én, hogy nem lehet a költ őnek az 
emberséggel — de még a proletariátussal sem —messzebbmen ő, nagyobb, 
mélyebb szolidaritást vallalnz, mint h ű  templom őrként — ... az emberi lélek 
tisztaságának templomáról beszélek — nem hagyni el a templomokat még 
akkor sem, ha húsz lépésre t őlünk vér folyik is. (...) Ha értelme van a 
harcnak, csak az lehet, hogy a békéért történžk, a tűzéit, melyben majd 
mindenki áldozatának füstje ég felé szállhat. De kellenek olyanok, akik a 
tüzet sohase hagyják kialudni az oltáron. Ha elmúlnak a harcok, legyen 
hova hazatérnž a katonáknak, minden táborból való katonának — embe-
rekké." 

I 
A gy űlölet könyvelben még csak egy, Adyra és Petőfire való utalásból tű- 

nik ki közvetlenül is, hogy az ifjú ,Sinkó voltaképp nem csupán Gábor Andorral 
és a húszas éveik osztályfanatikus-agitpropos politikai irodalmával, de a magyar 
költészet egész, a „féktelen gy űlölet virágaival" díszített hagyományával is pör- 
lekedik. A •kínai forradalmi költészet némét nyelv ű  antológiájáról írt s a Nyugat 
1927-es évfolyamában megjelent könyvismertet ője12  viszont már egészen egyértel- 
múen tanúskodik erről. Ez a recenzió már nyílt polémia a régibb politikai költé- 
szetünk, az európai romantikus forradalmi líra — és Pet őfi költészetének bžzo- 

513 nyos :gyakorlatával. Az alap, melyről ezt a vitát eliiidítja, a kínai forradalmi нrá- 

Sinkó krisztiánus eszté-
tikájáról 1. bővebben ,A ho-
mokóra madarai." Dé гy Tibor 
és sinkó Ervin vitája 1927-
ben c. dokumentum-elemzést 
(HITK, 1972/9). 

Albert  Ehrenstein: Kína 
forradalmi 	lírája, Nyugat, 
1927 szept . 1. Az antológia a 
Malik Verlagnđl jelent meg 
China ktagt címen , s belőle 
Sinkб  szemmel láthatóan egy-
oldalú képet fogmált magának 
a kínai politikai költészetről, 
ami azonban ekkori Petőfi-ér-
telmezését nem befolyásolta 
zavarólag. 
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13) L. erről bővebben a 

Nemzedék, melyet megcsúfolt 
a történelem c. tanulmányyo-
mat (Tanulmányok, lУividék 
1971). 

nak a német anфológiálbál megismert valósága: csalknem teljesen hiányzik !bel őle 
.t  gyűlölet — ezt iaz inkább csak szemrehányó, keserű  alaphang pótolja —, s ha 
fel les csend benne a gyíúlölködés, azt szinte szabályszer űen „a 'kreatúra ibárány-
.~zelíd nyögése" nyomja el. 

„Ez a Јогаdаіn і  Líra alázatos sírás, mintha csak ima volna egy rejtőzköd ő  
dsten felé s art forradаk?u benne, az a panasznál néha er ősebben fetvžllanó 
remény" 

— 'definiálja $inkó a kínai forradalmi költészet szellemét, s e meghatározás maga 
is a Testvérben közölt vitacjkkre asszосiáltat. Még ~johiban arra emléikeztet azon-
van az a történelmi háttér, melyet a recenzens a kit, mer őben más szeliemjseg.. 
forradalmi líra mögé va.zol fal: .Kínában az idegengy űlölet a történelem folyamán 
épрpoly ismeretlen (!) volt, mint a vallásfelekezeték köztj hál огúság, Európáiban 
viszont mind a közéipkori, mind az újkari nacionalista háb оrúk :szakadatlanul á 
gyűlölet és elfogultság iskdláját járatták a népekkel... Mint ahogy a Testvér 
cikkírója sem csupán „a fékteleл  gyűlölet virágaival" díszített könyveket, hanem 
az egyetemes fanatizmus korát, a „véres mítosz" ,gy űlöletes válóságát is (tagadja, 
a Nyugat recenzensében is a gyűilöl!ködés meggyűlölt világa hevíti a szenvédélyt, 
mellyel a kínaitól élesen elhatárolt magyar és európai forradalmi lírával — és Pe-
tőfivel pöl'lekedik. 

„Forradalmi költészet! Különösen mi magyarok, kiknek Pet őfijük, vérbelž 
és a világirodalomban tán legnagyobb forradalmi költőjük van, másként 
képzeljük el a forradalmi lírát, mint ahogy ebből a .kínai antológžából elénk 
áll. A forradalmi líra, ahogy mi ismerjük, a gy űlöletnek naivitása nélkül 
elképzelhetetlen. (...) Gyermekžen tiszta hit és egyben az ördöngösnek vak 
megszállottsága, szent téboly és mindenek felett angyali, szubsztancidlis op-
tžmžzmus kell hozzá, hogy valaki a forradalom lírikusa legyen" — 

polemizáil Sjnkó a magyar irodalmi köztudatban meghonosodott forraidaln й  dg-
eszméшіyel, s miután egy mérges nyilat rgppent a 'kortársi ,)hivatásos forradal-
mi költők" felé, akik vént izzadnák és túlдrdítј álk magukat, holott kárоmkodás-
bó1, vadságból, nyegle rlígkapálásibóil nem születik forradalmi líra, —ismét a ré-
giblb magyar forradalmi költészetet és világirodalmi képvisel őjét 'teszi meg bírá-
lata tárgyául. Az eszköz a Föl a szent háborúra!, acélpont pedig, melyre ösšz-
pontosít, e Petőfi-vers első  strófáiból sugárzó gondtalan, könny d, hetyke opti-
mizmus, a naivan magabiztos 1цt, melyet Sinkó végtelenül inadekvátnak nyilvá-
nít: e vers születésekor a bels ő  árwlástál összemart kvs nép forradalma már ment-
hetetlenül bukás előtt áll, s „minden épeszű  ember tudja, az orosz cár megmoz-
dítja s megmozdította hadseregét és a forradalom halálra lett ítélve" ... E gond-
talan optimizmus naivitását bizonyítandó, Sjnikó suрdn az első  strófákból idéz, 
s ezáltal abszolutizálja a versiben csakugyan jelen 'lev ő , de nem egyedül tиб  né'pi-
es-1 g es, betyárosan hetyke optimizmust, s egy sort sem emel ki az uto3'só négy 
versszakból, amely az els ő  rész felhőtlen, gyenmekded optimizmusának komor el-
lenpontját képezi, mivel a nemzeti retorikával el őzőlegg biztosnak jósolt .magyar 
győzelmet emberfelettien nagy er őfeszítésektől teszi függővé s vggül is nyitva 
hagyja a nemzeti lét-nemlét, győzelem vagy elbukás kérdését. Ily módon, e rész-
leges kinagyfftással aztán eleve adva volt az „angyali, szubisztancla'lls optimizmus" 
feletti teljes — és a vers egésze szémpontjából kétségkíviil igazságtalan — kriti-
kusi győzelem; az ilyen, s csak ilyen Petőfi-sorok idézése után, hogy „Sok az 
orosz, nagy a 'száma, / Mi haszna? /Több lesz ott a magyax: talán /Száz is jut 
egy oroszra. / És ha volnánk kevesebben, / Mint azok: /Hála isten, minkét hí 
úgy / A vilag, hagy magyarok!" —, az ilyen sorok után nem volt nehéz Pet őfi s 
a magyar és európai romantikus !forradalmi líra fölött kritikusi diadalt ülni: 

„Ez a végtelen felel őtlenség, mely csak egy igent ismer, jmely mindenb ől 
végtelen leleményességgal új okot és jogot kovácsol lelkesedésre és biza-
lomra, mely egyazon er ővel, egyazon nyaksággal gy űlöl és imád: ez az a 
romantikus forradalmi líra, melyet mi magyarok Petőfžb ől és — ha lénye-
gesen máskent is — Adyból s Európa sokkal halványabban pl. Bérangerból, 
Heineből vagy Freiligrathból ismer." 

Az 1919-ben kiégett hite, a Vjlágforrad]alom bukásával megcsúlfolt saját fel-
hőtlen optimizmusa, az őszirózsás forradalom idején és a Tanácsköztá тsaság első  
heteiben méh őrá is jellemző, egy tőről fakadó gyűlölet- és rajongáskészség: ez az, 
ami a Ikriisztianus ііfjй  vinkónak szemmel láthatóan hiányzik ahhoz, hogy nagyobb 
szimpátiával vagy legalábbis nagyobb toleranciával tudjon viszonyulni a forra-
dalmi romaл tikához életben és költészetben egyaránt. A romantikus forradalmi 
lírával vitatkozva voltaképpen nem is annyira esztétikai, mint önéletrajzi vitát 
folytat, a tizenkilences értelmiségiek „oiptimista nemzedékének" és saját legin-
timebb, a ,;történelem" által megcsúfolt egzaltá сіóit temeti13, s a recenzió befeje-
zésében feltett kérdése — „A mai forradalmi szellem már nem volna optimista, 
utópisztikus, hanem csók egy szükségesség rosszkedv ű , kényszerített, keseredett 
végrehajtója?" — valáјábaті  nem is '•kérdés, hanem kinyilatkoztatás: az ő  számára, 
a Forradalom dhiliasztikus mámorából keser űen 'kijózanitott s a mozgalombál ki-
állt ember számára már csak ilyen forradakniság lehetséges; a forradalom szük-
ségességének belátása, сélj.ainak igenlése, de rnagának a harcnak extatikus só-
várgása nélkül. Így aztán egészen természetes, 'hogy az európai romantikus he-
lyett inkáibb a kínai forradalmi líra képezi szimpátiája igazi tárgyát, mert bel őle 
azt olvassa ki, hogy 

„Kína nem szereti a forradalmat, ha acéljáért meg  is  hal. A kínaiak csa-
tadala egy szóval sem dics őítž a forradalmat magát, csak a célját" — 

ezzel szemben viszont 

„Petőfi szerette a forradalmat, a forradalom az ő  számára (...) valami várt, 
szent chiliasztikus beteljesedést jelentett, az žgazságnak a földön való 
apokaliptikus megjelenését s egyszer s mindenkorra való megvalósulását." 514 



Az ilyen kö•1té'szettel szemben aztán a saját ohiliasztikus reményeitől meb 
fosztott іkгіѕzt і nuѕ  esztéta lehet-e más, mint — tartózkodó? 

Ezt az ifjúkori, a saját életútjából és egzisztenciális prolblémaköréb бl nézve 
teljesen érthet ő, de Petőfi szellemével szemben kétségkívül igazságtalan tartóz-
kodást a korosodó Sirikó úgy іkёѕzі b Іј  ki, hogy felismeri a iforradalmi karakter 
„kétarcúságát" 14 : szépprózájában a Lenin és az Appassžonato-motívumot variálva 
megalkotja a kifelé rendíthetetlen és intoleráns, az inkognjtába szorított „jobbik 
énjével" viszont emberségesen iagy, lírikusi forradalmár figuráját (Árorv szerelme), 
s a PetőfiгŐl tartott .rádió-el őadásában már szenvedélyesen vallja: 14) vö. A forradalmár , t- 

jai c . esszémmel (Laskói es- 

a gyűlölet, a forradalmi gyűlölet költ ője a kimeríthetetlen gyengédség rdk, Forum 1968). 

költője is tudott lenni"... 

Tanszéki előadásában egyszer még felsejlik ugyan a romantikus forradalmi lí гá 
val — voltáképpen a romantikus forradalmi karakterrel — szemlbeni ifjúkori 'tar-
tó~kodása, azonban az egykori heves tagadás, szenvedélyes polémja nélkül: az 
Akasszátok föl a királyokat kapcson ti. arra tesz utalást, hogy minden forradal-
már egy bizonyos pillanatban leegyszerúsíti a dolgokat, jókra és rosszakra osztja 
a világot, azonban ezt az egyoldalúságot immár nem a vak remények és korlátolt 
fanatizmus megnyilvánulásának, nem pusztán személyi prediszpоzíció kérdésének, 
hanem objektív kényszer, egyféle szükségszer űség következményének tartja: ez a 
szimplilfikálás feltétele annak, hogy a forrádahndr harcolni tudjon .... 
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A (kínai forradalmi líráról írt könyvismerte't őben a Petőfi képviselte remény, 
a iforradalom biztos győzelmébe vetett hit, az „angyali, szulbsztanciális opti пliz-
mu's" snár-már 'történelmi fele'l őtlenségnék minősül: gyermekien tiszta s egyben 
öYdörtgösen vak megszállo.ttsággal, szent tébollyal harcra buzdít akkor is, amikor 
a vereség már minden ép eszű  ember  számára világos és elkeriilhetetlen .. . 

„Épeszűség" és iforradalmi utópizmus, „realitásérzék" és megszállottság vi-
szonya Petőfi költészetében a korosódó S іn'kót is 'foglalkoztatja, azonban az djú-
kori diiemma ekkor már lényegesen másként merül fel írásaiban. 

Az 1946-os tanulmánylban kitér arra, hogy Petőfi előtt a szabadság, a világ-
szabadság és a népek testvérisége egybefolyjk valami köze'lelbbr ől meg nem hatá-
ra~ható egyenlőségnek és a Robespierre-re és Saint-Just-re eшlékeztető  antik erény-
nek az eszméjével, s álmai, reményei, a jöv őről való elképzelései néha történ еl-
mietlenek, illuzorikusak, mert „egy szabad parasztokból álló, nemcsak prae-kapi-
talista, de praeáeudali!sztikus köztársaság" víziójával azonosak. Ezt az u•tópiz-
mntst, ezeket az olykor-olykor fefbdkkanó 'történelmietlen elképze'léseket azonban 
a tanulmány írója immár nem csupán a költ ő  alkati sajátságaival, „türelmetlen" 
forradalmi ,temperamentumával hozza összefüggésbe, hanem életközegével, az 
akkori magyar társádalo.m jellegével is. Forradalmi romantizmusnak ezt az ár-
nyaltabb érzékeltetését szolgálja a tanulmányban az utápista sz осialistákгбl al-
kotott engelsi ítélet hangsúlyozása .is, mi szerint a jöv ő  társadalmának általuk 
festett fantasztikus képe megfelelt az akkor még геndkívül fejletlen, saját hely-
zetét szintén fantasztikusan értelmez ő  prolétariátus szintjének, az örökölt tár-
sadalom „általánds megváltoztatására" vonatkozó proletár-elképzeléseknék. Ilyen 
összefüggésben aztán Pet őfi forradalmi romantizmusa sem min ősül olyan fan-
tasztikusan naivnak s már-már felel őtlenül optimistának, mint a félig kiidézett 
Föl a szent háborúra! kbmmentárjában. Az utópjzmust konstatálja ugyan itt is, 
de azért nem a költő  alkati meghatározottságát, az európai forradalmi líra kép-
viselőireáltalálban is jellemző  „angyali, szubsztanciális optimizmust" és „szent 
tébolyt" kárhoztatja immár, hanem mindenekel őtt Petőfi társadalmi közegének 
forradalomra való éretlenségét. A költ ő  szabadságeszményének 'bizonyos törté-
nelmjetlenségével kapcsolatban ezért hangsúlyozza oly nyomatékosan, hagy még 
Petőfi zsenije sem volt elégséges ahhoz, hogy szabadságeszménye ,magán ne vi-
selje az akkori magyar társádalmi viszonyok fejletlenségét. 

„Előrefu'tott" forradalmi szellem, s katasztrofálisan lemaradt ország, nép, 
nemzet: a Petáfi-sors háttereként ez a ikontraszt dereng fel e tanulmányban, ez 
motiválja a költő  utápjzmusát — és donquijoteriáját. Mert Sinkó a történelmi 
szerepet, milyet Pet őfi gyerekes rajongással vállalt — a tanulmánysorok kö-
zött, inkább érzékeltetve — megsejtetve, mint közvetlenül 'kimondva nem 
tudja elvonatkoztatni a Don Quijote-i szerept ől. A költő  bukással végződő  jelöl-
tetése kapcsán azt írja, 

„Annyira a forradalom eszméjének megszállottja, hogy nem látja a siral-
mas magyar valóságot (...) Nem számol a valósággal, neki az őszinteség, 
a republikánus őszinteség erénye a fontos", 

míg Petőfi naplójegyzetét kommentálva, mi szerint az Országgy űlés mágnás-kö-
rei közt elterjedt a pánikkelt ő  tévhit, hogy Pet őfi 40 ezer paraszttal Rákoson 
tanyáz, a tanulmányíró még egyértelm űbben asszociáltat Cervantes nagy kalan-
dorára: 

úgy tört be a magyar történelem sáncaiba, mintha csakugyan 40 ezer 
fölfegyverzett paraszt állna mögötte"... 

De ez a naivam lelkes Pet őfi-szerep ezúttal már nem a szenvedélyes kr'iti'ka, a 
csaknem ironikus lesajnálás tárgya, mint a Kína forradalmi lírájáról szóló cikk-
ben volt, nem negatív, vagy legalabbis kétes érték ű, a felelőtlenséggel hataros 
romantizmus következménye, hanem — forradalmári erényé: 

„A csoda titka: az ő  verseiben nem 40 ezer, hanem mžližó és millió ma-
gyar jobbágy némasága kapott fenyegető  hangot. Mindaz, ami erő  és élet, 
bátorság, gyűlölet, szépség és akarat az országban s ami még több: az 
egész XIX. században élt, az a Pet őfi verseiben példátlan fénnyel villámlik 
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Romantikus rforradaimiságnak . és forradalmi utápizmusna'k ezt az árnyal-
tabb, nemcsak az individuális szegiem inadekvát „előrefutását", ide a „hon" 
szžntén inadekvát, anakronisztikus történelmi lemaradását  is  figyelembe vevő  
sinkói szemléletét nyilváлvalóan ibefolyásolta Szabó .Ervin 1848-ro1 száló, a ta-
nulmányban ibóségesen idézett könyve is. Ugyanis annak az adatai és megállapí-
tásai nyomán rajzolja meg Sinkó azt a hatalmas űrt, mely a költő  forradalmi 
hevülete és a valóság között tátongott: forradalmi elemet a 48-as Magyarorszá-
gon csak , a parasztság tömegei іkёрvіѕеІіе tnёnеЖ, de a nyomornak olyan fokán 
állnak, a meg-megismétlődő  kétségbeesett felkelésekben úgy elvéreztek s a kul- 
túrának, 'sőt a civi'lizációnak olyan gyarmatian alacsony szиtjén élnek, hogy ob-
jektíve nem  is  lehetnek az ország újjászületésének a hordozói, míg a nemesi és 
fél-proletár értelmiségiek egészen vékony forradalmi rétege légüres ténben mozog, 
csak önmagát képviseli, mert nem óli mögötte egy .gazdaságilag é's Ikutturálisan 
fejlett 'polgári osztály, s így maga i' jórészt korrumpálódik, a kormány hiva-
tali és tisztség-alamizsnái lekenyerezik, a 'kevesek is megállnak a tfélú:ton ... A 
48-as Magyarországnak ez a Szabó Ervin-i víziója teszi lehet ővé Sünkó számára, 
hogy a 'költő  donquijoteriáját teljes egészében megfossza a szarkasztikus vagy 
tragikomikus külszíntől, s élbrefu.tottságána& egyértelműen tragikus színezetet 
adjon: 

„Ami Petőfžben szinte megfoghatatlanul nagy, az egyben az ő  tragikumának 
eredete is: ő  a forradalom költője, ő  anticipálja a szociális forradalmat 
egy országban, ahol még a polgári forradalom következetes keresztülvžtelé-
hez szükséges társadalmi feltételek hiányoznak." 

. Féltőnő, hogy a költő  korának ecsetélésében, az el őrelfutott ember és a 
lemaradt haza kontrasztjának a megrajzolásában Sin КÓ mennyire törekszik .az 
objektivitásra, a már-már elszemélytelenített tárgyilagos hangnemre. Holott Szabó 
Ervin könyve mennyire nemcsak „olvasmány" a számára! .Benne saját töгténelem-
élményének igazolósat, az Optimistákban és a Tžzennégy napban oly erő teijesen 
kifejezett meggyőződésénék a hiteles, történelmi dokumentálását taláihatta, hogy 
Magyarország a kevesek, a tragikusan e'l őrefutók forradalmainak az országa. Ezt 
az „individualisztikus" történelemélményt azonban 194&ban Zágrábban sem lehe-
tett nyíltan bevallani, hisz az egy évvel később megjelenő  horvát Tizennégy nap 
kapcsán is •azért ront rá a jugoszláv zsdanovizmus, hogy ő, a magyar író quasi 
nem jól — túl sötéten, pesszimisztikusan, individualisztikusan etc. — látja és 
ábrázolja a magyar történelmet, s megfeledkezik a reális magyar forradalmi er ők-
ről ... Így aztán a Petőfi-tragikumot 1 ц46-ban nem 'lehetett Ady Endre nyelvén ne-
vén nevezni, hiába van  jelen a tanulmányban a Petőfi nem alkuszik tragikum-szemlé 
lete is; :a legtöbb, ami ekkor „eretnekségben" megengedhet ő  volt, az annak a fél-
igazságnák a 'kimondása, hogy Petőfi forradalmát megállították „az úri politi-
kusok, képvüselő'k félúton", azt azonban közvetlenül, tételesen megvallani még 
egy Ady-üdézettel sem 'lehetett, hogy Pet őfi sötét, kis Magyarországa" igazában 
nem is akarta a forradalmat, s hogy ez a „zenebonás népkölt ő" nemcsak az úri 
politikusoknál és képviselőknél, de tízmillió .embernél is tisztábban látott, jobban 
látott, s előrébb — tragikusan el őrébb — rohant... Amit azonban nem lehetett nyíl-
tan megvallani, azt a ravasszá tett, az ideológiai tilalmakat kiskijátszó stra'tégia-
szókimondás mégiscsak nevén nevezte: az 1946-os tanulmány változatában 'Sinkó 
már nem az utápüsta szocialistákat bíráló Engelset idézi, hanem a forradalmi utó-
pizmust egy alkalommal közvetve, Piszarev-idézettel védelmébe vev ő  — Lenint. Az 
álmok és a valóság nem egyezése nem okoz semmiféle kárt, amennyiben az álmo-
dozó .személy komolyan hisz is az álmában, figyelmesen szemléli az életet s a 
vele kapcsolatos észleleteit összeveti a légben épült váraival, s egyáltalán, ameny-
nyiben becsiiletesen munkálkodik is fantáziája valóra váltásán — emlékeztet Sin-
kó a Petőfi című  változatban a forradalmi utópizmus és a költ ő  védelmében a 
Lenin •indéate Piszarev-tételre, s noha az ilyen „álmodozónak" nyilvánított Pet őfü-
veđ  csupán az „elmaradott Magyarország" eufemisztikus figuráját állítja :szembe, 
a valódi, a teljes, az inkognitóba szorított közölnivaló, az 1919-ben saját nemze-
déke 'sorsán „verilfikált" személyes történelemélmény egészen nyiivanvaió: 1848-ban 
is a kevesek forradalmának országáról volt szó, s megszállottan optimistának, a 
kétely árnyékától is mentesnek kellett lenni ahhoz, hogy a „realisták" milliói kö-
zött valaki forró fej ű, forró !szívű, fele úton meg nem  6116  forradalmár tudjon 
maradni! 

Az 1949-es rádió-előadás újabb 'lépést jelentett a Pet őfi-tragikum adekvát 
értelmezése felé. A költő  tragikus előrefutását ugyanis már nemcsak etikai kiиé-
telessége, hanem politikai értékessége miatt is dicséri: 

politikailag távolba látó: tudja, hogy minden forradalomnak, 
melynek nincs bátorsága végigmennž a megkezdett útón, könyörtelenül el 
kell buknia." 

S e megállapítás után S'inkót már csak egy lépés választja el az ifjúlkori dilemma 
teljes feloldásától: tanszéki el őadásában i n ndr nem Engelsre s nem is Leninre. 
hivatkozik Petőfi forradalmi utápizmusa kapcsán, tragikus el őrefutásának törté-
nelmi igazoltságát nem velük akarja magyarázni vagy kivédeni, hanem a perm- 
nens forradalom nagy teoretikusával, Trockijjal: 

„Az a forradalom, mely nem permanens, ellenforradalommá válik"... 

Ebben az összеfilggésben aztán a költő  forradalmi szelleme végleg meglelte 
igazi hazáját: nem felel őtlenül disszidens, bűnösen előrefutó romantikus, nem na-
ivan esetlen, történelmileg haszontalan donquijotteria, hanem etikai pátoszában 
és ipolitikai rezonjában egyaránt nagy, a legnagyobbakra jellemz ő  forradalmi 'kö-
vetkezetesség: hűség a Forradalomhoz, melynek nincsenek s nem lehetnek hatá-
rai, mert ahol megjelennek és megszilárdulnák, annak a , ;forradalomnak" az ör-
dög — az ellenforradalom öndöge — jó éjszakát mondott... 516 
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SiYikó lényeges Petőfi-notívumai közé tartozik a költ ő  és szerep, a valódi 
ember és az országos nyilvánosság el őtt álönmagát megjátszó színészpoéta viszo-
nyának az értelmezése is. Az Ara тly—Petőfi dilemmának, a forradalmi líra és mi-
tikus szellem kérdésének s a költ ő  történelmileg tragikusan előrefutott figuráj4-
nak a vizsgálata mellett ez a vezérmotívum vezette el Sinkót az életm ű  „belteré-
be", a legszembeötlőbb külszíntől a rejtetteibb régiókba — a ,)közismert" Pet őfi-
től az ismeretlen felé. 

A 'kétarcú, a nagy nyilvánosság el őtt szerepbe lovalt, kle e szerep ellen nem 
is igen tiltakozó, sőt azt már-már hálával vál'laló Pet őfi problémája az ifjú Sinkót 
is foglalkoztatja. Egyik, 1925-ben írt cikkébenu a magyar író hagyományos hazát-
lanságát, egy éltető  népközösségből való kirekesztettséget ecsetelve állapítja meg, 
hogy italon Jókai volt az egyetlen, akit ténylegésen 'befogadták, míg el őtte és 
utána csak a araagyar köbt ők oldták, egy ,nemzetük' van, a ,nemzet' viszont, mely 
a népközösség értelmében nem is létezett, nem tudott róluk, s e „magyar átok" 
alól Petőfi — az igazi — se tudott szabadulni: 

„Petőfž se kžvétel, mert bel őle az árvalányhajas kalapján és fiatalos fene- 
gyerekségén kívül minden kžcsúszott a ,nemzet' kezéb ől. (De az árvalányha- 
jas kalap az benne maradt és tőle sokáig láthatatlan marad az igazi Petőfi.)" 

Az olcsó, a legsi2ányabb fol'klór szintjére süllyesztett s e szint alatt a ,nem-
zet' által fel nem ismert valódi ember és valódi ikölt ő : ez az e'lső  részkérdés, 
mely az ,)ismert" és rejtett Pet őfivel kapcsolatban foglalkoztatni kezdi Sinkót, s 
ettől kezdve ember és szerep kett ősségéneik újább és újább vonatkozásaira figyel 
fel a költővel való alkalmi találkozásaikor. 

Az 1946-os tanulmány változatában pél іdául utal az ePlentétre, hogy a költ ő , 
aki a „természet vadvirágának" vélte magát, Tacitust és Shakespeare-t olvasott s 
Dantei is eredet űben, továbbá Lamartine, Midhelet és Mignet alapos ismer ője 
volt, Louis Blanctól is olvasott, s jól tudott németül... „Természetességnék" és 
űntel'lektualizmusnalk e kiabáló kett ősségét azonban ekkor még nem nyilvánítja 
riyiltan is szerepjátszásnak. Tanszéki el őadásiban viszont ez a kett ősség egyértel-
műen álarcnak, a szereipeklbe lovalt és szerepeket vállaló Рetőfi igazi arcát elfedő  
álarook egyikének minősül: 

„Rossz ripacsot, hazafias figurát csináltak belőle, a természetnek egy ,vad-
virágát', holott (...) egy žntellektualžsan képzett költ ő." 

Ugyancsak az előadásaiban vilagít rá Sinkó a könnyen sze гvbeötlő , könnyen 
félreismerhető  és az inkognitóba szorult igazibb ember, réjtélyes költ ő  'kettő s-
ségének egy másik vonatkozására: a ІkoгјZlёЅh.Іz való hozzásimulás — és az on-
nani ösztönös, a költőiség elementáris erejét ől fűtött kitörés jelenségére. A bieder-
meiert a nagy szenvedélyeket kerül ő  mesterséges idill kultuszának, polgári roko-
kónak minősítő  S űnkó az induló, a ,;gondűző  borocska" mellett üldögél ő  Petőfi-
ben még kornfliktusmentesnek látja korízlés és іКёltбi egyéniség viszonyát. Miután 
azonban felállította az el őadásában eléggé ki nem fejtett és nem dokumentált 
tételét, hogy Pet őfi még a legforradalmibb verseiben is megmaradt a ibiedermeier 
keretei között, nyomatékosan utalt e konfliktus kés őbbi, szükségszerű  jelentke-
zésére: lírájának az intenzitása Pet őfit fel-felemel'te :a korízlés fölé; a Honderű  
langyos szenvelgésével szemben, mellyel a „honleányok" hófehér, bársonyos, puha 
kezébe ajanlja magát, Pet őfűvel egy óriási, felfokozott konvencióéllenesség lép 
fel, s ennek a felfokozott intenzitásnak köszönhet ő , hogy a provinciális Honderű  
poétája legkevéšbé sem provinciális ... Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a 
konvenciót romlboló köbtő  a biedermeier keretei közül teljesen és maradéktalanul 
ki tudott törni: 

„a baj az, hagy a fiatal Petőfi észreveszi ezt a hatást, s ez a magatartás 
modorrá válik nála (...) A biedermeier keretei között úgy marad, hogy —
egy kicsit öltögeti rá a nyelvét." 

A szerepékbe lovalt és szerepjátszó költ ő  portréjáлak újabb vonását Sinkó 
a Кáгш  л-tanulmánybanlб  domborítja ki. Miután érzékelteti a szentimentalizmus 
jelenségének rendkívül erős, araég egy Rousseau-t, Goethét, Byront, Puskint és 
Lermontovot is gyakran saját költ ői szintjük alá kényszerít ő  hatását, az Etelke-
dalok szerzőjét a Fanіъž hagyományai „érzelmes", a „könnyáztatta illatos zséb-
kendők divatjánalk" áldozó ifjújához hasonlítja, s irodalomtörténeti jegyzetfüzete 
tanúsagaként az Etelke-dalok Pet őfijének e költői vereségét, szentimentalizmus 
előtti főhajtását az élmény sékélyességével magyarázza: 

„Rendkívüli fontosságú az élményanyag ,milyensége és b ősége — e z t senki 
költő, a legnagyobb tehetség se pótolhatja. (...) a bizonyíték rá, hogy a 
legnagyobb költ őt is rajtakapni a pózon és hazugságara, az akart, az ál-fáj-
dalmon (Etelke-dalok)." 

Đlcsó „népieskedés", a természet „vadv űгdgánaik" megjátszása, szerepjátszó 
behódolás a biedermeiernek s vele összefüggésben a szentimentalizmusnak: ezek 
a közismert Petőfi~szerepék. Azonban a költő  autentikus tartalmait 'keres ő, már 
akkor is a felszín alá tör ő  ifjú Sinkó A gy űlölet könyveiben rábukkan egy prob-
lémára, mely a sok arcú Pet őfi kérdéskomplexumában nemcsak a kevésbé ismer-
tek, de a legizgalmasabbak közé is tartozik. 

E vitacikkben Gábor Andor költészeténék „szörny ű  kettősségével" polemi-
zálva állapítja meg Sinkó, hogy ahol Gábor magán keresztül, saját lelke közegén 
át szól, ott megrázóan emberi, ahol viszont kifelé beszél, 

„ahol nem monológról van szo, hanem agžtációrdl, ott Petőfi rossz verseire 
emlékeztet és nem a tömegek lelke beszél bel őle, hanem egy kívülálló szól 
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E rövid, de annál jelent ősebb 'digresszió mögött az vndividualitása ibörtönábe 
sorsszerűen bezárt ifjú Sinkó kételye lappang: lehetséges-e egyáltalán a közösség-
gel, a másokkal, a tömeggel való maradéktalan, a szerepjátszás legkisebb jelen-
lététől is mentes azonosulás? Ahogy ez az iifiјúkori esszéiibál és közöletlen versei-
ből, de legteІjesеbben s 'legnagyobb konfessziós er ővel az Optžmžstá Кhбi kitűnik, 
vörös Bu іda ~pest központi munkástanácsának a •ag)a, Kecskemét (katonai város-
parancsnoka, a Szovjetház védelmének egyik iranyhtója a ІьеtеІјеѕјјёѕ  viszonylag 
boldog napjaiban, a győztesnek hitt forradalom sokaságában ,minden kétségbe-
esett erőfeszítése eіІenére is eljut Ady Endre — az „egyik" Ady Endre — konk-
lúziójának cáfolásához: nem szűnt meg „minden külön Pokol" .. Az ifjú Si.nkó-
Báti ibárhogy is szeretné tagadni, végül iás kénytelen bevallani magának, hogy a 
Forradalomhoz elvezet ő  szubjektív indítéka, sorbaállásának egyik іdіnt6 — ha 
nean a legdöntőbb — imperativusa, a Mások után mohón sóvárgó, olthatatlan 
egzisztenciális szomja vereségre, kielégíthetetlenségre ítéltetett, mert a sorban 
állva, a tömegben és a tömegekkel együtt (harcolva is maradt az ő  személyes, kü-
lön, a „szent Sokaság" számára közömbös és feloldhatatlan magán-Pokla . A 
gyűlötet könyveiben aztán ez a tudat — személyisége, in іdividualitása bezártságá-
nak a tudata — sziili a kéte'lуt, hogy lehet-e egyáltalán bárki számára is problé-
mamentes, ellentmondás és konfliktus nélküli az individuum és közösség viszonya. 
Gábor Andornak — s іközvetve, az agitáciás rossz versekre való utalással Petófi-
nek is  —1  meghatározottság elhallgatását vagy nem létez őnek való megjátszását 
rója fel: 

,A misztikus egyesülés (a közösséggel, B. I.) csak úgy lehetséges, ha egész 
lelkemet, meghamisíthatatlanul, minden bels ő  ellentmondásával fel tudom 
emelni a magasabb egységbe, de aki ezt nem tudja és úgy beszél mégis, 
mintha tudná, az akaratlanul is titkos hazugság bűnében válik b űnössé." 

Sinkó e „titkos hazugság bűnét" Gábor Andor versein meggyőzően ki is 
mutatja: ikihönválasztja az agitációs, szimplami"-verseket a vallomásos, a sor-
ban levés, gyakorlati forradalmárság individuális prdblémáit feltáró meg лyilat-
kozásoktól. Adós marad azonban — itt teljesen érthet ően — e kettősség 'kimuta-
tásával a Pet őfi verseken. Jelen van-e a néppel, a tömegekkel való egyiitt-létezéš, 
együttharcdlás e nagy megszállottjának a (költészetében is az ilyen jelleg ű  távol-
ság ember és szerep között? Volt-e meghasonlás nála is a „misztikus egyesülés" 
vagya — és valósága között? — A konkrét elemzéssel, mely erre választ adna, 
Sinkó a késő!bbiеЈkhen is adós marad, halott e dilemmát —saját életének nagy 
dilemmáját — végérvényesen nem oldta fel sohasem. A legközelebb állt a kérdéš 
tételes, de ismét csak verselemzést nélkülöz ő  cáfolatához a Petőfi című  változat-
ban, ahol a költő  népiességével kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy más magyar 
költőik is énekelték a népr ől, sőt a romantikáva'1 nálunk is divattá lett úgy éne-
kelni, mintha maga a nép énekelne, viszont Petőfi épp abban egyedülálló, hogy 
nemcsak énekel a népről, hanem a néр  szemszöpéből nézi és ítéli meg a valósá-
got. De vajon ez a sajátosság — a neip szemszogéb ől nézni és lírikus kifejezést 
adni a válóságnak — azonosa a néppel való tényeleges és teljes, maradéktalan 
nagy eggyéalvadással? A közösséggel való viszonyából nem maradt-e ki nála iás 
valami csak-egyéni, feloldhatatlan, egységibe nem olvasztható? Pet őfi csakugyan 
képes lett volna arra, amire századának — és az azt követ ő  mai századnak — in• 
diиiduиm-óriásai nem voltaik képesek? Életben és költészetben ő  valóban hatály-
talanitani tudta individuum és közösség évszázados nagy konfliktusát? — Izgal-
mas és izgató kérdésére Si іїkó végérvényes választ nem .adott, ide a kérdést ma-
gát hátrahagyta. 

E különféle Petőfi-szerepekkel kapcsolatos :raflexióifbál az sejlik 'ki, hogy 
Sinkó a költő  zseahialitását többek között abban is látta, hogy lírájában a leg-
kiilönfélébb és legbonyolultabb szerepek mögül is fel tudta villantani autentikus, 
a 'korízléssel, divattal, közönségigénnyel el nem torzított szellemi arculatát. A 
„népnek" szánt árvalányhajas-vadvirágos tetszelgés mellett a spontán. népiesség 
és nemcsak emocionálisan, de intellektuálisan is mély költészet; a biedermeier 
langyos provi oializmusából a 'szó intenzív erejével kítör ő  líra; az Etelke-dalok 
mint az életmű  ritka, kivétélesen „könnyes" mélypontja; ha nem is egyértelm űen 
a „tömegek lelkéből", de nem is csupán a „tömegeknek" száló költészet: íme, a 
szerapelaből kisebb-nagyabb mértékben ki-kitör ő  Petőfi siлkói víziója..S a Petőfi-
szerepekkel kapcsolatos reflexióinak éppen ebben van az értéke: nem a babitsi 
szerep-abszolutizáló hagyományt folytatják, de nem is a vele pörleked ő , minden 
Petőfi gesztust és Petőfi-sort „készpénznek" vevő , szintén egyaldalú szemléletet 
érvényesítik; a nagy nyilvánosság „színpadán" zajló élésndk és írásnak felmutat-
ják a versre visszaható káros hatását, de ugyanakkor kiemelik a lehúzó hatáso-
kon való zseniális іfеlеге lКеdёѕ t is. Es ami nem kevésbé fontos, a költő  szerepek 
előtti főhajtását Sinkó nem tulajdonítja kizárólag szubjektív gyengeségnek. A 
Csokonai-monográfiában ugyanis meggy őzően rajzolya meg azt az objektív, :törté-
nelmi háttért, amely előtt a legnagyobbak is — Petőfivel egyetemben — minden-
kor szerepjátszásra, öntetszelgésre s őt ripacskodásra kényszerültek, a 'költ ői te-
hetségiikkel azonos szintű, velük termékeny rezonanciára képes olvasóközönség 
hiányában. A magyar költ ő  a „nagyközönség" szemében századokon át egy ki-
csit mindig egyet jelentett a háhortos különccel, s így egyféleképp természetes 
a természetellenes szerep, melyet a legnagyobbak is magukra еltöttek, hisz még 
ott se, ahol művésznek lenni nem azonos a háhortos kпlönccel, 

„ott se könnyű  az alkotó m űvésznek, hogy ne žngadozzék, ne tévessze össze 
magát az elhagyott vagy a torzképpel, mely róla ,a közönség' vagy a céh-
beliek szemében kialakult. Még ott sem könny ű  elkerülni, hogy saját sorsa 
csendes hőse helyett csak azért is vagy öntetszelegve ennek a sorsnak szí-
nészévé, egyszerre vátesszé és kicsit ripaccsá is váljék, mint ahogy ez Pet ő-
fivel, de élete útjának nem egy szakaszar Ady E•ndrevel is megesett." 

Ebben az összefüggésben Pet őfi szerepjátszása nemcsak személyi gyengesé-
geknek, de a hozzá hasonló költőóriásokra, egy Csokonaira vagy Adyra is ránehe-
zülő  objektív sorsnak a következménye is egyúttal, s Pet őfi nagyságát az iro- 518 



dalomtörténeti jegyzetfüzet ta лúságaként Sinkó többék között épp abban látja, 
hogy e sors viselöј eként, e sors eltenére is 'leginkább mégsem „vátesz" és ragyo-
gó pozőr, hanem — -költő  tudott maradni: 

Adynál póz, nemegyszer hamis, affektált nyafogás, ami Pet őfinél leg-
többször művészet." 
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A szerepek mögötti autentikus Pet őfi mellett Sinkót a vallomásnak tudato-
san határt szabó s csak részben feltárulkozott lírikus is tartósan foglalkoztatta. 

Az 1946-os Petőfi-tanulmányban és változatában vallomás és inkognitó, fel-
tárulkozás és rejtve hagyott szubjektivitás kett őssége még nem jelenik meg prob-
lérnaкént. Ellenкezőleg, itt a monolit ember 'lirizmusán van a hangsúly, akinek 
nincs külön, a közélettől elválasztott s a versb ől „kimaradó" élete; legbens ősége-
sebb Ira és legelragadóbb forradalmi vers e két szövegben egy t őről fakadónak, 
azonos szellemúnek és egymástól elválaszthatatlannak min ősül. Azzal a küiönb-
séggel, hogy az 1946-os alapszövegben még csak a puszta tétel van jelen — 
tóti szeméoen a politika és a költészet nem külön szférák, szerelem, költészet, po-
litika egyformán együtt teszik 'ki az életet" —, a variánsban viszont ezt a versben 
is megnyilvánuló monolitságot Sinkó alaposabb vizsgálaL tárgyává teszi, a már-
már tökéletesnek látott egységet, privát és közösségi, intim és közéleti, bens ő sé-
ges és külvilági tartalmak megvalósult szimbiózisát esztetikai ókelkkal, a költ ő i 
szemlélet jellegével, a valóságlátás és szub,jektivitás-kifejezés módjával is :bizo-
nyítja. „Belső" és „külső" realitás spontán eggyéötvözöttsége mögött azt a jelleg-
zetesen '.pet őfies szemléleti egységet +látja, mely nem is ismerheti ,;odakint" és 
„idébent" 'kettőségét, hisz a tárgyi valóságot szakadatlanul szubjektivizálja, a 
szubjektivitást pedig ezzel egyidej űleg tárgyiasítja, mindig és csakis az objektivi-
tás közegén átjuttatja kifejezésre: 

A külvilág, ha ő  szól róla, saját benső  életével telít ődik, s az ő  legintimebb 
bensősége, még a legszubtilisabb és leggyöngédebb sejtelmei és érzelmei is 
a tárgyi világ merész képei révén szólalnak meg. Ilyen értelemben senki sem 
inkább lírikus, mint ő." 

Az alanyi költő, akinél az eruptív szubjektivitás minden küls ő t, tárgyiast 
bevon és beolvaszt önkörébe, s épp ezzel ismetelten feloldja magát, tárgyiasságra 
váltva át újra és újra az alanyisagot: az 1946-os tanulmány változata még kül-
sőndk és bensőnek e teljes, tökóletes egységét hangsúlyozza, s ezzel implicite a 
maradéktalan vallomasosságra utal; a szub,jektivitás, mely ekkora következetes-
séggel tárgyiasul, szakadatlanul szubjektivizálva a tárgyi világot, nem is ismerheti 
az inkognitót, hisz képtelen rbdrmirdl is szólni, hogy eközben ne beszélne legrej-
tettebb önmagáról is ... 

A logika és a költészet logikája, ez a legkisebb, de egyúttal legjelent ősebb 
Petőfi-esszé azonban már lényegesen másként láttatja költ őnek vallomásosságát: 
szubjektivitásnak és objektivitásnak pet őfies egysége itt nem :fedi el a tényt, hogy 
még ez a külvilágba állandó szenvedéllyel „kikívánkozó" és beolvadó, a tárgyi re-
alitás által szinte mágneses er ővel felszínre „szippantott" szubjektivitás is ismeri 
— sőt nagyon is ismeri — az inkognitot. 

E kisesszében Sinkó az elbeszél ő  elem állandó jelenlétéb ől vezeti le a Pe-
tőfi-vers vallomásasságának nem-teljes, korlátozott voltát. 

„Petőfi legszubjektívebb verseiben is van egy elbeszél ő  elem, fia más nem, 
akkor egy képzettársítás vagy egy hasonlat által válik valósággal tárgyila- 
gossá" — 

állapí•tja meg a költő  lirizmusanak mélyrétegeit vizsgalva, és az els ő  két Petőfi-
tanulmányában már részletezett szubjéktivitás-objektivitás állandó szimbiózisára 
utalva, azonban ennek az egységnek itt egy új, a lírai ön кífejezést nemcsak élet-
rehívó, de ibizonyos mértékig fékez ő, korlátozó szerepet is tulajdonít: 

„Nem maga az érzelem, az indulat, a vágy az, ami megszólal nála, hanem 
ő  az, aki az érzelemről, az indulatról, a vágyról beszél, valósággal leírja." 

Az elbeszélő  elem, mely oly mádon teszi tárgyilagossá a vallomásos lírát, 
hogy közben meggátolja közvetlen feltörését, korrigálatlan felszínre jutását s véá 
ső  soron nem :magukat a szubjektív tartalmakat juttatja érvényre, hanem azok-
nak egy „kommentált", értelmezett változatát: az objektivizált Pet őfi-lírának Sin-
kó ebben látja egyik főókát. Az elbeszélő  élem állandó jelenlétén túl azonban 
számon tart egyféle racionális öncenzúrát is: 

„A leghalkabb, legintimebb vallomásaiban és legeruptívabb kitöréseiben se 
haladja túl a plasztikus tudatosság v i l á g o s határait; ami nem tudatos, 
az az ő  számára nem téma. Naivitása titka, hogy a lehető  legteljesebb egyé-
ni őszinteségnek érzi a maga gondtalan nyíltságát. Nem szükséglete, hogy 
a gondtalan nyíltságon, a n y i 1 v á n o s nyíltságon túlmenően szólaljon meg. 
Nem szükséglete, hogy a társadalmi konvenció szempontjából szóvá nem 
tehetőt, be nem vallhatót tegye szóvá." 

A vallomásos ember, ékinek tudatosan felismert, vilagos képe van önnön 
szubjektivitásáról, serr ől Ikészséggel vall, de ami e racionális intimitás-tudatból 
kireked — az ösztönös, az irracionális, a maga számára sem világos, a racionáli- 
san .megnevezhetetlen —, az a versb ől is kireked; a lírikus, aki feltétlennek, kor- 
látlannak, mindent-kimondónak véli saját lirizmusát, holott annak megvannak a 
szigorú — a társadalmi konvenciót tiszteletben tartó — határai, melyeken túl nem 
tud, de nem is akar menni; a vallomástevéssel is szerepet játszó 'költ ő , aki a 
nyilvánosság előtt gondtalan nyíltsággal mutatja .fel egyik arcát —  a racionálisat, 
a maga és mások számára világosan áttekinthet őt —, de nem hajlandó a má- 
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szemérmetesség •tartaná vissza a társadalmi konvenció határainak átlépését ől, ha-
nem egyszerűen azért, mert nem is szükséglete a lehető  legte7jesebb magaJelmu 
tatás, az egyénisége legmélyeJb(b, legzavaras а Jљ  tartalmait is felszinre kavaró &i  
kijfeje.zes: íme a vallomásos és mégis inkognitóban maradó költ ő  sinkói arckép-
vázlata. A logika és a költészet logikájána& az írója a kétarcú vafllomásos,Pető& 
felmutatásával az életmű  felszeli, könnyen feljsmerhet ő  valóságától eljut a belső  
régjókig, a szóba foglalt és szóból kimaródó egzisztenciális valóság közelébe, 
élet és költészet egymást metszésének és konfliktusainak zónájába, voltaképp a 
legizgalmasabb prablémakö г(höz, ahol em)ber és anű  igazi mjsztériuma kezdddik. A 
talányhoz, az ismeretlen Petihez — mint ldttu'k —, az „élet" — a szerepék —  

vіzѕgdІatѓ.vаІ  kezdett közelíteni, s miután szubjektivitás és ábјektivítás, alanyí-
ság és tárgyiasság azonosulásának tfelismerésén át eljutott a Petofi-kon іfesszió kor-
látozottságának megihatározásái јg, e kisesszében ismét az élethez — ezúttal az idé-
ző'jel лélküli életheg — tér vissza, az egyéniség nem-dekoratív szfé гdjá(ban, valós 
válóságáЈban fedve fel a korlátozatt vallomásosság másik alapokat. 

„Naiv, mert nem élménye az az ellentmondas, mely titkot terem s mely 
vallomásra kényszerít, mely úgyszólván vallomásra k í  no  z z a az embert, 
nem élménye a kínvallató egyéni magány. Az ő  érdeklődése nem az embert 
fedezi fel a világban, hanem gyermeki szemét a világ köti le. A p гoblémát 
nem az emberben, hanem kint a világban látja, a külső  helyzetekben s a 
kiilső  akadályokban" — 

húzza meg &inkó az éles határt az A'dy képviselte „vallani mindent" életelvű  alko-
táegyéniseg és Petőfi között, s ebből a 'koіttгasztból a Balbits-féle nem-komplikált 
költői alkat sejlik ki ugyan, de a karjkírozó elnagyolások nélkül; az ellentmondás 
hiánya itt nem az egyéniség szjmplaságát, nem-mély és nem-modern vitát sej-
teti, hanem pusztán az egyszeriségét és kiilön3egességét, amelyb ől nem egy iprob 
témátlanul áttetsző, egysíkú, szimpla életmű  nő  ki, (hanem ellen'kezőleg, minden 
látszat és külszín ellenére is — mély, rejtelmes, örök-talányos: 

„ha (...) minden versét a legfigyelmesebben is elolvassuk, pontosan megtud-
juk, merre járt, milyen ideáljai voltak, milyennek képzelte ;a boldog csa-
ládi étetet', a hőst, a forradalmat, rengeteg adatot tudunk meg az életéről 
— de Petőfi, az ember, aki huszonhat éves korában már halott volt, szá-
munkra mindörökre ismeretlen marad, mert a verseib ől csak az élete tör-
ténete szól hozzánk, de a világ egyik legnagyobb lírikusa igintimebb ma-
gárdl sose szólt." 

Az érthet őség, az érthetetlenség és az értetlenségben ez a tétel némiképpen 
árnyaltabb megfogalmazást nyer, az .inkognitóban maradás nincs ennyire abszo-
lutizálva („annyira el volt foglalva az objektív világ al és az objektív vilá ~lioz 
v m aló viszonyával, hagy legintimebb önagáról sokkal, sokkal kevesebbet szólt"), 
de az alapbenyomás, mely Sinkó Pet ő  -élményének ifundaxnentaiis elemét képezi, 
változatlan marad továbbra is: 

„akárcsak Homérosz, mindörökre ismeretlen marad (...) Mindent kimon-
dott, amit kimondhatónak ítélt, és hallgatott mindarról; amit soha többé, 
helyette, senki se mondhat ki." 
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17) Vö. a 11. sz. jegyzettel. 

A készséggel ifeltárulkozó „egyik” Pet őfi mögött az іПkognitában maradó, 
valQomásának tudatos határokat szabó „másik" Pet őfi: az életmű  e kettősségéne.k 
élménye íratja ,Sinkóval A logika és a költészet logikáját, s e kisesszé, mely Az 
ismeretlen Petőfi alcímet viseli, nemcsak az „ismert" Pet őfi legendáját, de a 
„közérthetőét" is sikerrel rombolja. 

Az esszé a Megy a juhász szamáron elemzéséből, a kérdés szubjektív meg-
válaszolásáb~l indul ki, hogy mi az, ami e versben, mely „a világirodalom egyik 
legtüneményesebb szép alkotása", elbűvöli azt az olvasót, aki esztétikai bafogadó-
k "épességgel s nem az ésszerű  logika mércéjével közelвd'ik hozzá. S miközben a 
választ fogalmazza, Ѕiлkó sikerrel illusztrálja kedvelt tételét, miszerint a vers nem 
költemény, ha csupán a racionális fogalmakkal meghatározható „tartalmat" fog-
lalja magába. 

„Mindenekelőtt a varázslatos képesség ütközik szembe, a képesség, hogy 
valaki hangok, szavak és a szavak üteme erejével k é p e t idézzen fel. A 
képesség, hogy úgy mondja ki a szót és olyan szót mondjon ki, mely a ki-
mondás pillanatában előttünk csodamódra testté válik. (...) minden szó-
val a maga helyén, koroktól, változó ízlésekt ől, irodalmi divatoktól függet-
lenül mindaddig, amíg lesz, aki magyarul olvasni tud, a vers els ő  négy sora 
magába az örökkévalóságba véste bele a juhász, a szamár és a boldogtalan-
ság képét, különösen azoknak a földig ér ő  lábaknak a segítségével. A földig 
érő  láb mint a boldogtalanság szimbóluma? Ebben valóban nincs semmi 
logika. Illetőleg van logika, a vízió logikája, amely a szó mágikus hatalmé 
ból és nem fogalmakból s á fogalmak rendjéb ől terebélyesedik fölénk" — 

határozza meg S'inkó a Megy a juhász - • . kiváltatta versélményét, s ésszer ű  ii. 
gikánák és vízió lagikájáііak, a szó logikai tartalmának és mágikus jelentésének 
e szembeállításáva'1 az omlített öregkori tételére variál — és egyúttal visszatér 
Petőfi-élményének egyik legkогát i, ifjúkori meghatározásához. 

A Déry Tiborral folytatott 1927-es, Korunkabeli vitájában17  ugyanтs az ifjú 
Sirlkó többek 'között vitatársának azon tételével is szembeszegiii, hogy ellentétben 
az új, avantgarde urával, mely tudatosan !kíviil helyezi magát a logikán s annak 
bukását jelenti, a régi típusú költ ő  mindenkor a logikai valбszínűségek keretei 
között mozog. E tételét Déry a vitát kiváltó, A homokóra madarai című  előadá-
sában Arany János költészetével t  pontosabban egyetlen metaforájával igyekszik 
bizonyítani, s m űközben meggyőzön fejti ki az avantgarde antimimetikus hitvallá-
sát, egyféleképp karikírozza Aranyt, „aki egy margitszigeti vagy hűvösvölgyi rét 520 



kеbdét ékesítette ifel viragjaiva'1", s ezzel a m бdszerrel a valószínűség foglya, a 
valószínűség rendjének, a racionális logikának az áldozarta maradt mindvégig .. . 
Az avantgarde dal évek óta opponáló df јú iSinkó ennek a szeлvеdélyesen I dfigurá-
zott „régi költészetne'k" és Arany Jánosnak a védelmében nem kisebb szenvedéllyel 
egy másuk „régi költő t" — Petőfi Sándort hozza fel perdönt ő  érvként. 

E védеlem szépséghibája, hogy az ifjú, az avanúgarde-dal krisztiánus pozí-
ciбkról vitázó Sinkó a Reszket a bokor, mert... első  strófáját еmlékezetből és 
tévesen idézi, a harmadik sor „lelkem"-je helyett „szivem"-et ír — mint egyéb-
ként Déry is a Csicsergés a homokóra körül c. valaszá'ban —, azonban ez az el-
írás 'léлyegesen nem befolyásolja érvelésének hitelét, nem csökkenti meggy őző  ere-
jét. 

„Tehát: a régi költő  — Déry szerint — a logikai valószín űségek keretei kö-
zött mozgott, míg az új líra a logika bukását jelenti és mert az új líra 
tudatosan kívül helyezi magát a logikán — D é r y logikája szerint — alko-
tása megtámadhatatlan. (...) Kezdjük a logikán. 

„Reszket a bokor, mert 
Madárka szállott rá, 
Reszket a szivem (!), mert 
Eszembe jutottál." 

Vajjen Petőfi ebben a négy sarában a logika keretein belül maradt-e vagy 
sem? Se belül, se kívül, hanem egy új logikát, egy új logost nyilatkoztatott 
ki: a bokor, a madár, a szív (!) és egy kedves arc emléke egyazon érzésnek 
mozduló testévé váltak és ez az érzés pillanat ebben a versben minden id đk-
re valósággá lett, világvalósággá. Ez a poézis, a teremtés, melyet az adott 
világkomplexumon a poéta, a teremt ő  végez." 

A „régi" Petőfi-vers, mely kreatív jellegénél fogva, a ,;logikai valószín űsé-
gek" túih~ladása szempontjából éppolyan új, mint a mindenkori legújabb költé-
szet: íme, az ifjú és idős Sinkó Petőfi-élményének azonossága. S változatlan a 
„logikai valószínűségek" szorításából szintén kitörő  Petőfi-vers rejtett esztétiku-
mának a meghatározása is; 1927aben egy új logika, új logos, s két évtizeddel ké-
sőbb a vízžó logikája az, ami iSinikó számára a .Pet őfi-verset 'költészetté teszi. Szem-
beötlő, hogy e kreatív logika m űnІdkét esetben élesen el van  határolva a •köznapi, 
racionális dogikát бl, s ebből következóeл  a Petőfi-líra teremtő , antimimetikus 
funkciója hangsúlyozott szerdpet kap, s e teremt ő  mozzanat ugyanakkor mindkét 
esetben egyaránt kapcsolatos a geotheilíra id ő-fixáló, pillanat-megállító hatal-
mával: 1927aben Sinkó azt hangsúlyozza, hagy a Pet őfi-versben felidézett érzés-
pillanat ,;minden időkre valósággá lett, világvalósággá", A logika és költészet logi-
kájaІban pedig ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazza meg, hogy Pet őfi a versben 
felidézett képet , ;koroktól, változó ízlésektől, irodalmi divatoktól függetlenül" idő-
allóvá tette, „magá'ba az örökkéva ósagba véste bele". S e specifikus, a köznapital 
elütő , legnagyobb mértékben újat teremt ő  és pillanatot állaлdósító logikától sem 
az ifjú, sem az ildős Sinkó nem tudja elvonatkoztatni az érzéki megjelenítés ké-
pessegét: a Déry T űborral vitázó cük'kében az érzés dinamikus t еtté válását emeli 
ki s tételesen is leszögezi, hogy az ú'j (avantarde) lírávál szen љen a régi, a Pe-
tőfi (és Arany) képviselte líránál „állt a törveny, '.hogy a bels ő, a szellemi, a lelki 
megnyilvánulásának útja a külsőn, a megfoghatón keresztül vezet. Ha a szellem 
láthatóvá, 'testté akar válni (...), a matéria, az érzékellhet őség logikája köti", s 
két évtizeddel később, A logika és a költészet logikájában is ugyanezt a :követel-
ményt látja mеgvalósítottnák aPet őfi-versben: a szavakkal történ ő  képáelidézés 
varázslatos képességét, a szó testté váltását .. . 

A ,)közérthető", mert racionálisan logikus, valójában pedig a köznapi logikát 
tagadó, a .logikai valószínűségek szoritásábál (az avantgarde=lírához hasonlóan) 
szintén kitörő  s ugyancsók egy új, kreatív dogost érvényesít ő  Petőfi-versben az 
ifjú és az űdős iSinkó számára — mint ahogy a korlátozott vallomásosság ,motívu-
maná•l is láttuk már —egyaránt a szellemink és anyaginak, bens őnek és külső-
nek, testetlennek és érzékinek a megvalósult dialekt пká'ja képezi a jel'legzeteset, a 
Petőfit karakterizálót. 'S ea a jeblegzetesség Si лkó számára sohasem formáli.s-esz-
tétikai; mögötte meghatározott egzisztenciális élményt, világérzést, az objektív 
léthez való sajátsagosan pet őfies viszonyulást tart számon és mutat fel minden-
kor. A Déry Tiborral polemizáló írásaban e jellegzetesen pet őfies viszonyulást az 
Ady-életmúben megnyilvánulóval állítja szembe, s az ellentét kiélezésével dombo-
rítja ki; e párhuzam szerint az Ady-líra „a küls ő  és belső  dissociáltságából fakad", 
a ,szem'bená'llás érzéséból", abból .a 'poétai magatartásbal, amely „verekszik, er ő-
szakot tesz a világon, ti. a külsőn, hogy megtörve ellenállását, idegenségét, a bels ő , 
a szubjektív törjön át rajta", ezzel szemben viszont a Pet ő fii-líra ilyen vonatko-
zásban, nem :más, mint „a bels ő  és külső  naiv egymáshoz simulása", szellem és 
anyag „testvériesülése", békés, harc nélküli egymásra találása: 

„a külső  világ csak a belsőnek a képpé vált valósága és a belső  csak a külső  
világnak alak után sóvárgó, testetlen vére." 

A Petőfi-lírának e definíciószerűen meghatározott teremtésmódja szembe-
ötlően egy világérzést, az anyagi léthez való 'konkrét vi,szonyu'lást is revelál, s 
szinte kínálja a paradoxon kiélezését: a társadalmi iközegével, emberi valáságá-
val szemben oly forradalmian intoleráns és harcosan gyűlölködő  Petőfi az emberi 
és költői egzisztenciája legmélyén, az objektív, tárgyi világhoz való viszonyában 
gyermekien lágy, naivan gyöngéd és „harciatlan"! E paradoxont — melynek fel-
ismerése feloldhatta volna A gylölet könyveiben és a kínai forradalmi 'líráról írt 
cikkében kinyilvánított tartózkodását Pet őfi s általában az európai romantikus 
Forradalmi 'líra ,,gyűlölet-virágaival" szemben —, a gyakorlati forradalmár kett ős, 
harcos és fírikus egzisztenciájára utaló рaradoxont Sinkó a kés őbbiekben sem 
élezte kd, de A logika és a költészet logikájában ismét csodálattal tért vissza a 
„testvériesülő", a külvilággal homéraszian békés egységben lev ő  Petőfi-egzisztencia 
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„Nekem úgy t űt-іžk, hogy épp az a tüneményszer űen egyedülálló a Pető  f ž költ ői 
nagyságában;  ahogy a természet nemcsak mindig jelen van, hanem úgy jelenik 
meg, mint az ember egyéni bens ő  világának a jelképes beszéde. Csak a Homé-
rosz épaszának van ez a naiv, gyermeki bája. Valósággal összefolyik nála a 
külső  természet képe .és élménye az ember egyéni bels ő  életének a hullám-
zásaival. (...) A természet beszél ő  természet és benne Pet őfžnél nemhogy 
nincs az ember idegenben, hanem úgy néz egymásra ember és természet, 
mintha egymásban ki-ki a maga tükrébe tekintene.” 

A ,,közérthető", a „logikai valószínűségek" szintjén maradó Petőfi-vers nem 
azonos az autentikus Petőfi-költészettel, a 'látszat, a felszín alatt egy nem-hétköz-
napi logikával, a vízió logikájával megteremtett id őálló költői valóság, egy testet 
öltő , az érzéki megjelenítés révén tormát kapott vilagérzes, az objektív léttel egy 
homéroszian spontán együtt-létezést teremt ő  emberi egzisztencia rejt őzködik: ez 
az egyik leglényegesebb felismerés, melyhez Sinkót a Pet őfi-vers elvezette. S 
mint ahogy a Költőr&1 körvonalazott víziójának legtöbb eleménél, itt sem az a lé-
nyeges, hogy meglátása „abszolút eredeti"-e vagy sem. Hisz Ady Endre is úgy 
látta pélldául, hogy Pet őfi, a világosság Pet őfije, a mindig átlátszásra a Nap elé 
á'lló, ragyogó Pet őfi voltaképpen soha meg nem érth еtő , meg nem magyarázható, 
azonban az a ..mód, ahogy ezt az Adyéval rokon felismerést már a Déry Tiborral 
vitázó ifjú Sinikó, majd pedig A logika és a költészet logikájának írója saját esz-
tétikai érzékenységével megragadta: ez az, ami ebben a sinkói Pet őfi-portrérész-
letben lényeges és maradandó. 
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A 'leglényegesebb motívumokat, melyek a ékölt ővel való alkalmi talá'lkozásai 
során a négy évtized alatt vissza-visszatérnék, sokszor árnyalati, de nemegyszer 
lényeges, szemlélerobelз  kiilönbségek jellemzik. Ami viszont e reflexiókban mind-
végig változatlan maradt, az Pet őfi költői nagyságának feltétlen tisztelete: A gy ű-
löget könyveitől a Csokonai-monográfia :digressziá ј dig e tékintetben nincs eltérés. 

A költő  életművének jelentőségét azonban Sinkó egy-egy alkalommal más-
más szemszögből nézte, következésképp a magyar irodalomban betöltött szerepét 
is változó szempontokból határozta meg. 

A Kína forradalmi lírájáról írt ismertet őben az életmű  irodalomtörtéлéti 
sajátosságát a forradalmi korszak közszelleménák megjelenítésében, a korral való 
teljes alkotói rezonancia megteremtésében Tátja, s ennek jelent őségét a huszadik 
századi politikai költészéttel, pontosabban az 1917-19-es forradalmak lírájával való 
szembesítéssel domborítja ki. A huszadik századi Európában, Oroszországot is be-
leértve, az iфjú Sinkó 1927-ben csók egy-egy költ őt tudna felmutatni (, ;mint nálunk 
Kassák Lajos"), aki saját korának forradalmáról néhány hatalmas iforradalmi ver-
set is írt, míg á politikai költ ők zöme csak verses vezércikkekkel, párt-kiáltványok-
kal szaporítatta az utóbbi tíz év :forradalmi líráját. Ami viszont Pet őfit még a hu-
szadik századi ritka kivételék, igazi forradalmi verset is író l гr kusok fölé emeli, az 
az, hogy közöttük 

egyetlenegy költ ő  se akadna, akire 1920 úgy mutathatna, mint 1848 pél-
dóul P e t ő  f i r e mutathat, mondván: az én költ őm, akiben minden kí-
nom, vágyam, reményem, er őm ezerszeresen tükröz ődžk." 

Az adekvát korkifejezést az id ős Sinkó is méltányolja Petőfi költészetében, 
ennek jelentőségét azonban — az akkorára véglegesedett esztétikai hitvallásával 
összhangban — nem a guszta tematikai, s őt nem is csak az eszmei korszer űség-
ben látja. Tanszéki előadásában Petőfi politikai lírájának id őállóságáról szólva, is-
mét kedvelt témájára variál: a múvészi alkotás több, mint a témája; a téma 
szinte csak ürügy, hogy a költő  kifejezzen valamit, ami messze meghaladja az 
időhöz és társadalonihoz 'kötött téma jelent őségét; amit a művész alkot, nem ma-
gyarázható meg személyes társadalmi helyzetéb ől vagy kora •társadalmából; amit 
gondolt, az lehet felépítménye a társadalmi valóságnak, de az, hogy hogyan for-
málja meg mondanivalóját, a társadalmi kördlményeket messze ,felülmúlja; ha 
nem úgy volna, hogy a mű  több, mint a társadalom szolgai függvénye, minden 
kor csak a maga számára produkálhatna művészetet :.. Ilyen összefüggésben az• 
tán Petőfi politikai lírája sem csupán a tematikai-eszmei korszer űségének köszön-
heti időallóságát: 

„Ha Petőfi nagy forradalmi versei csak 1848-ra volnának érvényesek, úgy 
olvasnánk őket, mint történelmi dokumentumokat, mint Kossuth publz-
cisztikai m űveit. (Igaz, hogy vannak •ilyen versei is.)" 

A költő  életművének jelentőségét Sinkó nem szűkíti le még az ilyen érte-
lemben időállónak tartott politikai lírára sem. Az 1946-os tanu'lmányban is, mely-
nek sorai hangsúlyozottan „csak Pet őfiről, a politikai költőről kísérelnek meg 'ké-
pet adni", szükségesnek tartja leszögezni, hogy ugyanez a politikai költ ő  „a líri= 
kus szenzibilitásnak csúcsait érte el", A logika és a költészet logikája viszont —
összefüggésben a Petőfi-konfesszió korlátozottságáról vallottakkal - ennek a líriz-
musnak az újszerűségét nem az individuális tartalmaknak a magyar költészetben 
eladdig meg nem szólaltatott mélységében, a személyiségfeltárós forradalmasítá-
sában látja, hanem a hagyományos lírai témakör forradalmi kitdgftdsdban: 

Forradalmi merészséggel kiszélesíti a költészet akkori hagyományos téma-
körét, de nem az egyéni szubjektivitás; hanem a tárgyi valóság síkján." 

Az 1946-os tanulmány még egy — legkevés'bé eredeti — szempontból is je- 
fentősnek minősíti a iköltő  életművét: a magyar népi irodalom megteremtése szem- 
pontjából. Már önmagában is egyféle politikai aktusnak nyilvánítva a magyar 
nyelvű  költészetet, mély a németesít ő  Habsburg•+politikával szemben pusztán a 
nyelvével is rebelliót képviselt egészen a XIX. század közepéig, Sinkó ennek az 
,;immanens rebelliót" hordozó irodalomnak a korlátait szociális alapjában és 
politikai intencióiban határozza meg. Pet őfi megjelenéséig ez az irodalmi rebellió 
kizárólag a nemességre épít, hisz csak abban latja a nemzeti öntudat hordozó- 522 
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ját; szaciális tartalmát illet ően ez a politikai költészet voltaképp a iközép- és kis-
nemesség lázongása a dinasztiával szövetkezett nemzetietlen f őpapság és főnemes-
ség ellen, illetve a varmegyei középnemesség és hivatalihoz nem jutó elszegénye-
dett лemesség melankóliájának, haragjának és vágyainak a megszólaltatás. Az 
ilyen „rebelliót" képviselő  politikai költészettel állatja aztán szemibe A magyar 
nemes íróját, aki politikai és intim 'költészetében egyaránt a lírikus szenzibilitás 
csúcsait érte el, mégpedig 

„költészete forradalmi lényegének megfelel ően nem egy parnasszista exklu-
zivitás, hanem épp a népdalok, a nép nyelvén", 

s ezáltal a Petőfi=pálya, melynek igazi jelent ősége 1844-gyel kezdődik, azonos a 
magyar nép irodalmának létrejöttével: 

„Amit ez alatt az öt év alatt teremt, az nem kevesebb, mint a magyar nép 
irodalmának a megteremtése." 

Sinkó Petőfi-értékeléseinek végezetül még egy, irodalom'történet-koncepció-
jából szervesen kövebkez ő  s rá igen jellemző  szempontját 'kell kiemelni. Az iro-
dalmak történetét a nagy alikotó egyéniségek magányos produkciójára s a kisebb-
nagyobb epigonok ténykedésére választva szét, a Pet őfi-életművet nem látja olyan 
szerves egységben a magyar irodalommal, mint a hagyományos magyar iroda-
lomtörtéпetírás. A Széljegyzetek a költészetr ől, a költészet és a történelem viszo-
nyáról és az žrodalomtörténet problematikájáról című  taтіulmányábanl$ az irodal-
mi élet szempontjaból el nem hanyagolható, a szellemi alkotásnak folyamatossá- 
gát és áitalaлosságot 'biztosító fontos tényez őnek tartja ugyan a nagy, magányos 
életműveik ánnуékában 'kialakuló kis-opusokat, azonban a „kicsik" tényleges visz-
szahatását az életmű-csúcstikra és a nagy magányosok vívmányainak általuk tör-
ténő  folytatását 'kizártnak minősíti: „A kivételek, a magányos vulkanikus csúcsok 
az irodalomban csak vannak, de semmiképp se folytathatók." Ebből az ir•odalom-
történet-szemléletiből aztán logikusan következett a Pet őfi-életmű  egyediségének, 
egyedülállóságának abszolutizalása s jelent őségének nemcsak elvonatkoztatása a 
korszaknyitó 'szerelptő•1, de határozott szembeállítása is evvel a szereppel: 

„Petőfi önmagában korszak a magyar irodalomban, kivételes, magányos vul-
kanikus csúcs, de semmiképp se abban van a jelent ősége, hogy epigonok 
végtelen sorával, sajnos, ,korszaknyitó' volt." 
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Petőfi vagy Arany; romantikus forradalmi líra és „véres mítosz"; költ ő  a 
keverék forradalmainak országában; emlber és szerepek; vallomás és inkognitó; 
a „közérthető" és talányos költő ; Petőfi és a magyar irodalom: tényszerűen, tema-
tikailag mindössze ez az, ami :Sinkót az életm ű  alkalmi vizsigálatai közben tartó-
san éldekelte. Az eredmény, mely e vezérmotívumókkal való foglalkozás, vita, 
nemegyszer pedig valóságos pörlekedés közben a felszínre ikerült, természetszer ű-
en nem m'inősíthető  „abszolút eredetinek"; kiilön , ;dolgozat" célja 'lehetne kimu-
tatni, hogy Sinikó legintimebb nézetei, legszubje'ktívebb meglátásai, a felfedezés 
szenvedélyével kinyilatkoztatott Pet őfi-élményének egyik-másik eleme milyen köz-
vetett vagy közvetlen, véletlenszer ű  vagy nézetazonosságból eredő  rokonságban 
van egy Ady, Babits, Horváth János, Szerb Antal, Illyés Gyula vagy •éppen Révai 
József PetőfiJportréjánák valamely vonásával. E „határkutatás" köžben nyilván 
nem lehetne szem el ől téveszteni a drvari naplóban megörökített és Sinkó egez, 
mindenekelőtt szubjektív felismerésekre alapozott maganesztéti'kajára is fényt 
vető  élményt, hogy a véletlenül s első  ízben kezébe került Aesthetik als Wissen-
schaf t des Ausdruckst und allgemeine Lžnqužstžk љen saját, eladdig fel nem ismert 
„crосéizmusát" látta viszont, egy egész sereg saját gondolatára ismert rá az ad-
dig ismeretlen .crocei rendszexben ... De ,még akkor is, ha Pet őfi-motívumairól 
filológiai aprómunkával sorra lehántanánk a közvetett és ikö гvetlen „hatásokat", 
a soha nem véglegesített, csók körvonalaiban sejtetett Pet őfi-portréjának akkor 
is méltán mottója lehetne a Petőfi nem alkuszik írójának célkitűzése: „És nem 
is akarom, hogy mások helyén is 'lássam Pet őfit, .de azt el akarom mondani: 
hogyan látom én." 

Ez ,a ,szulbjektivizmus, egyéni élményre alapozás, az intim szellemi viszony 
megteremtésének a szándéka Sinkó Pet őfi-reflexióinak nemcsak 'immanens saját-
sága, de tételesen kifejezett, programatikus célkit űzése is. Lehet, hogy puszta 
véletlen eredménye, de akkor is jelent őségteljes a tény, 'hogy SinКб  épp a Pet б fi-
életmű  vizsgálatával 'szerzett tapasztalatokra alapoz, amiikor irodalomtörténészi 
hitvallását, a költ ői szóhoz való viszonyulásának vezérl đelvét fogalmazza. Az ért-
hetőség, az érthetetleпšég és az értetlenség című  nagy vallomását ugyanis leg-
jobb Petőfi-esszéjére, A logika és költészet logikájára építi, s így fogalmazza meg 
azokat a közismert, egyszer ű , magától értбdő  igazságоkat, melyeket irodalmi nagy-
közönség és irodalmi szakérták hada nemzedékr ől nemzedékre újra és újra —
elfelejt: 

„Keli a közléshez a kifejezés képessége, de kell hozzá a kívülálló is, aki 
meglepetten, gyökeréžg megrendülten r á  is  m e r a kifejezd szóban a ma-
ga alaktalan nehéz némaságának eladdig nem is sejtett és végre fеZtört, 
minden konvención riasztó világossággal átütő, megszólaló hangjára. (...) E 
nélkül a pro d u k t i v i t á s ra k é s z fogékonyság nélkül, költ őnek és 
olvasónak a költői szó révén létrehozott ily e n találkozása nélkül a köl-
tészet, még a leghatalmasabb is, csak gyámolatlan és tehetetlen dadogás a 
racionális logika süket és önelégült ellenállásával szemben." 

Nincs költészet, mely önmagában, pusztán a papírravetés által is volna, 
létezne, élne; csak potenciális, koronként és nemzedékenként változó, a termé-
keny alvasói közeg által életre hívott, életre keltett költ ői szó van, ezerarcú •költ ői 
szó, mely a vele dialógust teremt ők szenzibilitásától, esztétikai-etikai érzékenysé-
gétől .függően mindig újabb és újabb arcát műtatja fel, s ezáltal — és csakis ez- 

18) Magyar irodalom. i. m. 



19) Ilyen kreatív viszonyyuu-
lásró tanúskodnak Fehér Kál-
mán Petđfi-variáciбi, melyeket 
az Oj Sутрp sion jelen évfo-
lyama kbzól folyamatosan. 

által — teremt magának időállóságot, utóéletet, élő  hagyományt: ez a szenvedé- 
-~ lyesen 'hirdetett spinkói esztétikai ћіtvа1lás legteljesebb és végs ő  formát épp a 

Petőfi-esszére épített nagy vallomásiban, Az -érthetőség, az érthetetlenség és az ér-
tetienségben kap, s ily módon nemcsak a költészéthez, de a Pet őfi-lírához való 
sinkói vlszanyulást is programatikusan meghatározza. S ebben a sinkói program-
ban voltaképpen nincs semmi új, semmi abszolút eredeti; pusztán egy olyan vi-
szonyulást affjrmál Petőfii életművéhez, amely természetes, magától ertet ő  k —
csak éppen hogy legújabban is nagyon sokszor mell őzött: 

I 
„Se a társadalomnak, se az irodalomnak és általában a művészeteknek a 
történelmében nincs nyugvópontot jelent ő  végső  diadal: minden megérkezés 
ideiglenes, minden megérkezés csak afféle álneve az új elindulásoknak. (...) 
Petőfi könnyen érthet ősége illúzió, az értetlenség ilZúzzoja. Ez az, amit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Minden m űnek van egy felúleti rétege, amelyen 
túl kell haladni, amelynél mélyebbre kell hatolni, hagy a látszólagos megér-
tés helyett eljussunk az adekvát átélésig. Ahol elég a felületi réteg, ott 
nincs mit megérteni." 

[me, a sinkói Pető fi-vizsgálatok végső  konklúzidja. 5iпkó Ervin nem alkot-
ta meg végleges Petőfi-képét, s nem alkotta volna meg akkor sem, ha maradt 
volna Ideje Petőfiről is vaskos monográfiát írni. A költővel való alkalmi talál-
kozásai ugyanis, mint láttuk, arról tanúskodnak, hogy Az érthet őség ... elvi prog-
ramja az ő  számára nem maradt „elv"; testet öltött sajátgyakorlatában is, hisz 
Petőfi-proiblémáinak újra- rés újrafogalmazásával maga is a , ;felületi réteg" ismé-
telt áttörését célozta, araaga is folyamatosan hardban állt „a racionális logika süket 
és önelégült ellenállásával", az „értetlenség illúziójával", hogy Petőfi költészete 
könnyen érthető  és végérvényesen, egyszer s mindenkorra megérthet ő . 

A költő  életművével való alkalmi küždelmeiлek ez a legvégső  tanulsága, s 
erre talán nem árt emlékeztetni a nagy évfoa+duló jdéjén sem. A Pet őfi-vers a 
Sjnkó jellemezte ,kívülállók", a termékeny rezonálásra 'kész mai olvasók és olva-
só zakértők elementáris rácsodálkozása гévén — s nyilván nem a lelketlen, leolt 
filologizálás révén! — új életre kelthet ő  és újraismerhető ;l9  •de nem kellene-e jó 
élőre lemondanunk az értetlenségnek arról az illúziójáról, hogy mi, mai olvasók 
és olvaso-szakértó'k ezzel az újrafelfedezéssel majd megalkotjuk ám a költ ő  „iga-
zi" végleges" az eddigi ,hibáktól" végleg megtisztított „marxista", „struktura-
lista",  „neoimpresszionista" vagy ,;bármjlyasta" portréját? Ha „a" Pet őfi-életmű  
nem létezik, 'ha Petőfii-vers „mint olyan" nincs, csak a nemzedékenként újra- és 
újraszülető, az egymást követő  saját •felismeréseivel, egzisztencjális problémáival, 
kérdéseivel és kételyeivel megteamékenyül ő  ezer lelkű  •Petőfi-líra van, volt és lesz, 
akkor ünneplés helyett nem öntudatlan temetési szán'dékot képvisel-e minden 
olyan kísérlet, mely kérdőjel és kéгdő jelek helyett pontot és csakis pontot sze-
retne tenni az időfilen és határtalan Pet őfi-életmű  végére? 
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1849 ápr. 22. du. Már azt gondoltam körülfog az ellenség. Zászldt 
sem láttam mely alá sorakozhattunk volna. 
Az éjjel egy futár jött. 
Váczi nev űnek a vállát lőtték meg 
Vörös nev űben két golyó maradt 
Jonák nevű  me11é ágyúgolyó esett 
Bogdánovich nev ű, Földváry nevű, Tatlián József nev ű, 
Gergelyi љ-рp d nevű, Fehér nevű, Gürten nevű, Bárány nevű, 
Tóth nev ű, Konkolyi nev ű, Dedinszki nev ű, Nachtigal nevű  
Törölve 
Hadipótlék 
120 f. p. p. 30. f. 40. f. p. p. 10. f. p. p. 4. f. p. p. 

1849 jún. 27. Egy előőrs elsüti a puskáját. Több vizeken átlábalva 
egy helyen hasig a vízben. A gyengébbek a lovak farkába kapasz-
kodnak 

1849 Júl. 31. „Lžeber Petőfi, 
bleiben sže bei dim Wagen" 

1849 Vérrel oltott mész 
Sprache deutsch, ungarisch und valachžsch 
Dögölj meg, kegyelem útján élve 
Világom és sötétem 
augusztus  13.  
okt. 5 
okt. 6. 
Dir springt noch auf! 
D. g. m. k. u. élve 
kötél általi halállal 
golyó általi halállal 
kötél általi halállal, kegyelem útján golyó általi halállal 
golyó általi halállal, kegyelem útján várfogságra, vasban 
november 16-án g. á. h. k. u. 18 évž v. f. v. 
november 17-én k. á. h. k. u. 18 évi v. f. v. 
december 5-én k. á. h. k. u. g. á. h. 
k. á. h. 
g. á. h. 
k. á. h. k. u. g. á. h. k. u. 16 évi v. f. v. 
g. á. h. k. u. 8 évi v. f. v. 
10 évi v. f. v. k. u. 6 évi v. f. 

1858 Nach der deutschen Mode 
1868 Haja volt 
1879 Szeme volt 
1889 Keze volt 
1908 Gyönge szél fújdogált 
1918 Valakinek apja is 
1919 Kett őnek fia  is  
1928 Testvérje, társa, barátja 
1938 Kabátja beszakadt 
1940 Május 14-én 
1948 Leggy űlöltebb ember álmában 

A nép legfanatikusabb barátja 
1958 Aki mindig visszanéz 
1968 Ziihne gut 
1969 Stirn hohe 

1972 december 11-én este 
december 12-én hajnali kettőkor 

1972 december 12. Elmenni M-hez. Levelet írni. 10 órakor megbe-
szélésre menni Számolj tízig! 12 és  13  között a szer- 
keszt őségbe. 2 égőt. Játékot. Kolor šampon br. 5 ili 8. Citrom. 
Kenyér. Citrom. 



fehér kálmán 
	kron®Iбg iák 

E 
ии  и У 

 

F- 

ti szavakra figyeltek? 
(szomorú a szavak hatalma) 

889 Földön forgó bogár 
896 Vízen forgó bogár 
998 Légben forgó bogár 

1000 Ne jöjj álmaimba 
1278 Ellen 
1280 Emlék egy duzzadt tó fölött 
1389 Ne légy emlékezetemben 
1448 Hiányozz 
1458 Hiány nélkül 
1485 Se tudjalak 
1528 Őrült nemzet 
1538 Színes madár 
1598 Megnyílt sírokban áll 
1682 1687; 1687 

1708 Én csak a te nyelved vagyok 
1718 Aki magával viszi fejszéjét és korsóját 
1778 Esküszöm, esküszöm, sohasem említem többé 
1781 És esküszöm, sohasem magyarázkodom többé 
1784 Nem egy garasért mondom én ezt 

Egy garasért 
1811 A lélek és a test így is 
1819 Úgy  is  
1848 Álruhában szenvedés 

márciusban tüntetés 
törvények, országgy űlés 
200 000 újonc és 42 millió forint megajánlása 
szept. 29. 
okt. 7. 
okt. 30. 
Görgey Artúr f ővezér 

1849 Bem 
Dembinski f őparancsnok 
febr. 9. 
26-27-ig 

1849 április 2-án 
április 4-én 
6-án 
19.n  

1849 április 20. Reggel 6 бra tájban visszamentünk. Hideg szél 
fújt és hó fedé az utat. 
Takarodó után hiányzók 	 4 
Századbeteg 	 2 
Kórházban 	 . 23 
Börtönben 	 — 
Vezényelve 	 3 
Reggeli 8 órakor indultunk el. Szép nap volt. Délután 
2-3 óra körül megérkeztünk. Az el őőrs a téglaháznál 2 szép 
vadászfegyvert és kalapot szerzett. 
Volt bukdácsolás, eleinte, mid őn éppen mellettem süvített el 
s kett őt le  is  ütött a golyó. Furcsán éreztem magamat. Én is 
bukdácsoltam, de már kés őbb ezt is eluntam s csak helyben 
maradtam. Lassan, lassan jobbra vonultunk, midőn egyszerre 
nem állhatták ki embereink a s űrű  tüzelést, s szerteszét fu-
tottak. 
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