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beszélgetés 
krležaval 

MATVEJEVIC: — Krleža egész alkotását áthatja a történelem, és legsors-
döntőbb megállapításaival belen őtt a korszak történelmi szellemébe, a térségbe, 
amelyben gyökerezik. 

Nehéz megszabadulni attól az érzést ől, hogy a történelmiség pillanatonként 
több helyet foglal el, mint amennyit maga Krleža is kezdetben adni akart neki; 
nemegyszer az író akaratán kívül foglalja el helyét. Ennek az ellentmondásnak az 
elemei —akárcsak az elkötelezettség és a távolság, az elhatározottság és a haj-
landóság stb. — jelzik és adnak értelmet Krleža útjának, korszakainak és meg-
oldásainak, a történelmi valóság és az alkotó szabadság szembehelyezkedésének .. . 

Így azután a Hrvatski bog Marstól a Zastaveig, a Legendet ől a Baladón áL 
az Aretejig ott áll az ember a Történelem el őtt, tehetetlen szubjektumként, ki van 
szolgáltatva az objektivitás mindenhatóságának, ott áll az egyén tudata a világ 
véletlenszerűsége előtt ... A Véletlenszerű  okozatiságra való hajlamosság össze-
egyeztethetetlen Krleža elképzeléseivel: és ez az összeegyeztethetetlenség szakadat-
lanul fölhabosodást szül, radikalizálja az ellenkezést. És valószínűleg mindennek 
folytán Krleža viszonyát a történelem iránt leginkább az ellenállás tölti ki. Szá-
mára a történelem —így mondhatnánk — inkább következetesség, mint okszer ű  
függőség, ritkán szándékos, még akkor is, ha érthet ő  és túlságosan gyakran jel-
lemzik az »ellentmondásos és érthetetlen emberi törekvések«, .úgyhogy »keverék 
re«, »zűrzavarra«, az »ostobaság évkönyvére« hasonlít: »a történelmi eseményekben 
semmiféle különösen meghatározott tervszer űség nem érvényesül«, ellenkezőleg: a 
legtöbbször »eszeveszett mennyiségek« jutnak kifejezésre ... A »Zapisi o historiji 
jeseni 1940« például, amelyb ől a fenti idézetek néhányát vettük, tartalmazza talán 
Nietzsche óta a legsúlyosabb ítéletet a »Magister Vitae-r ől«: az a kísérlet, hogy 
a történelmet a maga kvintesszenciájában vagy lényegében értelmezzük — hang-
zik a megállapítás —, évszázadokon át eredménytelenül végz ődik. Hogy lehet hát 
akkor történelmi iránytű  — és természetesen a Gondviselés — nélkül utat találni 
az időben? 

Az ember még keresi önmagát 

KRLEŽA: — A »Zapisi«-ban, amelyet említett, a sok Iehető  válasz közül né-
hány valóban megvan erre az örökös kérdésre. Nem tudom, mennyire szükséges 
ismételni, hogy minden történelem, baloldali és jobboldali, materialista vagy idea-
lista, egyházi vagy politikai, pártbeli vagy államalkotói — akár a sokféle feltéte-
lezés, a különféle metodoiógiák, holmžféle fogalmak, szempontok és meggy őző-
dések alapján végzett vizsgálatok — mind és mindig csak arról tanúskodnak, 
hogy az ember még nem talált önmagára, és hogy a legnemesebb szándék  is  —
sajnos —még mindig csak ábrándozás a megvalósulatlan illúziókról. 

Egy egységes és egyetlen történelemr ől mint olyanról beszélnž, teljes mér-
tékben absztrakt dolog, aminthogy éppen ilyen üres szóbeszéd egy egyetlen és 
mindenre kiterjedő  filozófžáról szólni, mert nyilvánvalóan vannak különféle törté-
nelmek és f iiozóf iák, méghozzá nem is egy, az egyetlen bölcsesség azonban, ame-
lyet ebb ől a történelmi kavargásból kivonhatunk az, hogy valamennyi történelem 
története azt bizonyítja, hogy még mindig csak a történetem kezdetén vagyunk. 

Irányt venni a véres törtéиelmž kavargásban, megtalálni a helyes értékelést, 
a sok tragikus és véletlen korszak szellemét és értelmét, meghatározni egyes drá-
mai helyzetek vagy bizonyos, különösen izgalmas žd őszakok f ő  jellemvondsait, ez 
volna a fő  témája egy igazi történelemnek, erre a feladatra azonban — tehetségük 
és képzel őerejük alapján — csak néhányan méltók, s arra is, hogy valóban ko-
ruk történetíróinak nevezzük őket. 

MATVEJEVIĆ : —Így azután visszatérünk bizonyos kezdeti stádiumokhoz, 
akarom mondani, a kérdések rendszerint inkább kezdett ől fogva, mint újból me- 

691 rülnek föl. Egyszersmind rendkívüli módon idegesítő  a patetika, illetve — ami 



még rosszabb — a szentimentalizmus bizonyos adagja: »Planétánk egy melanko-
likus betegre emlékeztet, aki azért írja le ifjúságának történetét, hogy elfelejtse a 
jelent« —írta Nietzsche. 

Nietzsche leleményes módon ismerte föl a történelem három fajtáját: »mo-
numentális«, »ódon« és »kritikai« voltát ... Talán még a »monumentális« és az 
»ódon« közé beszúrhatnánk a »vallásit« (dogmatikust, igazhiv őt, eretnekellenest) 
is. 

Az ön írásainak politológiai implikációi éles ellentétben állnak a történelem 
olyan értelmezéseivel, amelyek lényegükben nem kritikusak. Innen erednek a meg 
nem értések és az ellentétek az ön álláspontjai és a jugoszláv vonatkozásban 
értelmezett monumentális, ódon és vallási között. 

Tegyük még ehhez hozzá Nietzsche ítéletét: »A történelem legérdekesebb és 
legbolondabb korszakai azok, amelyekben a mindenfajta komédiások lettek az 
igazi urak«. 

Mit mondott volna Nietzsche, ha a mi korunkban él, ha átvészelte volna —
mondjuk — a második világháborút, amely kétségtelenül a legbolondabb törté 
nelmi korszak közé tartozik? 

KRLEŽA: —Semmiképpen sem hiszem, hogy kevesebb okom lenne rá, hogy 
enyhébb ítéletet mondjak arról a komédiáról, amely magas színvonalú európai 
cžvžlžzá сžбnk árnyékában tombolt és tombol még ma is. Annál kevésbé, mert 
maga a történelem, az emberi gyengeségek dicsér ője, a megvesztegethet őség tör-
vénye szerint hajlandó hazudni, amint csak alkalma nyílik rá, márpedig az ilyen 
alkalmak nem ritkák. Már Homérosztól kezdve a harctereken jár-kel, azonos 
közönnyel vizsgálja a h ősök és gyávák halotti maszkját: a lovasrohamok után 
éppen úgy szimatol a döglött gebék farka alatt, mint a magasztos bronzemlékm ű-
vek tövében, indiszkrét módon vizsgálgat kompromittáló leveleket, régi elszámolá-
sokat és leszámolásokat, férges múmiák rongyait, úgynevezett nagy emberek tžt-
kos előszobáiban és ágyasházaiban kutatgat, fennkölt gonosztevők és bérgyžlkosok 
jó és rossz tulajdonságai között, magas egyházi és polgári méltóságok, istenek 
és félistenek, politikusok és politikus csizmadiák, csavargók és koldusok titkai-
ban turkál, akiknek koponyájával rakták ki ezt a vég nélküli történelmž utat, 
amelyen évszázadokon át dübörögnek a babérral koszorúzott gy őztesek négyes 
fogatai: Vae victis!... 

Mi a történelem? 

MATVEJEVIC: —Már több mint egy fél évszázada tudatos részese a Tör-
ténelem Asszonyság tragikomikus szeszélyeinek. Milyen képzettársításokat ébreszt 
önben ez az elkerülhetetlen randevú? 

KRLEŽA: — Mi a történelem? Klepsidra. Napok, évek, évszázadok, hosszú 
éjszakák, virrasztások, Hajnalok. Folyók, a holtak folyói. A vér folyói. És ha mind-
erre azt mondtuk, hogy Történelem, s elmondtunk mindent, amit csak tudtunk, 
még mindig nem sok. úgyszólván semmi. 

A Történelem Asszonyság? Valami Valért'-féle mar  quise, már mindenki unja. 
És senki sem olvassa. Meghallgatja-e valaki is a mondanivalóit? 

Ő  lenne a Magistra vitae? Ki tudja. Mindenesetre inkább ringyó, mint ta-
nítónő. Mindazt, ami megadja magát a bájának, elviheti az ördög. S mindaz, ami 
szembeszáll vele, elszáll, mint a bibliai vizek fölött a felh ő . 

Valóban meg kellene már állapítani a kžlétét. Kicsoda? Honnan jött? Mit 
akar? Mivel foglalkozik? 

A titka abban rejlik, hogy sohasem egy és egyetlen, és sohasem ugyanaz, 
ami Verlaine nő-fantomja. Egyszer márványból faragott istenn ő, amely ott áll 
a Castel Gandolf o-i ligetekben, máskor pedig hiéna, amelyet pompás zene kísér: 
embercsontokat ropogtat vérszomjas állkapcsai között. 

Történelem? Egy egész Of f e пbach-együttes: és az operettegyütteš élén a 
primadonna — Mademoiselle Clio áli. Enyhén hervadó költőnő, tele van a keze 
papírlapokkal és tekercsekkel. Az egész világot gyötri kézirataival. Aztán trombi-
tás. Mindig készen áll rá, hogy megfújja harsonáit kedvencei dics őžtésére. Zsém-
bv..c. hö1еv. Arnvékában rord, álarcős férfiak sötét társasága set-
tenkedik. Krónikaírók menete. Vannak köztük gonosztev ők és gyilkosok, vakmer ő  
puzu ікuso і , ooi-zemei', trageažaíróк, mindenfajta kellemetlen alak, de ártalmatlan ro-
mantikusok is akadnak köztük. A történelem kiválasztott hiv ői, úgyszólván truba-
dúrjaž, akik nem érnek el számottev ő  sikert a történelmi arénában, amelyben díj-
birkózók uralkodnak, így hát ostoba tréfákkal keltenek der űt a tunya tömegben. 

MATVEJEVIC: — lУgy vélem, hogy az író kritikai tudatának nevében a tör-
ténelmet mindenekelőtt az embertől elidegenültnek tekinti... 

KRLEŽA: — De hát mi az ember? Milyen mértékben állandó? Az ószövet-
ségž típ шΡú ember? A IV. század hellenistája, aki éjjel-nappal retteg a maga éle-
téért, mert titokban Szophoklészt és Euripidészt olvassa? Körötte remeték, vezek-
lők, leendő  metafizikai karrieristák, szentek üvöltöznek. A tudattan tömegek élén 
könyveket, templomokat, könyvtárakat égetnek föl, gyermekeket és asszonyokat 
gyilkolnak — történelmet csž пálпak. Emberfölötti emberek, akik az еrkölcsž in-
tellektuálžs tudat nevében a következ ő  két évezredben úrrá lesznek a történelem 
fölött. És a hellén dekadensek —akár a gyászdalok — szertefoszlanak, mint a 
magányos elme lírai reгžgпálása hosszú éjszakákon. Ez is történelem. Ezek a 
szentek is mozdonyai voltak a haladásnak .. . 

A rabszolgák urai eltűnnek a színpadról. Eltűnésük hosszú id őn át tart: a 
társadalmi struktúrák átrétegeződése a mai napig folyik. A kohók, gépek, bányák, 
hajók tulajdonosai ma éppúgy eltűnnek, mint ahogy el őbukkantak, évszázadokon 
át főszerepet játszva a lőpor és a tűzvészek füstjébén. Nyaktilók, ágyúk. Politzkaz 
pörök .. . 692 



Elidegenülés 

MATVEJEVIC: — Nem volna-e helyes szembeállítani a véletlenszer ű  törté-
nelemmel, amely elárulja az embert, egy másik történelmet, amely valamiféle mó-
don az emberi mellett foglal állást? 

KRLEŽA: — Az elkötelezett történelem iránti szükséglet manapság nagyobb, 
mint bármikor volt. Az áttekinthetetlen elkötelezettségek ciklusának keretében. 
azonban fölbukkannak az emberi gyengeségek, a történelmi események, a létért 
vívott kilzdelem, azaz a politikai irodákban és bizottságokban, az udvarokban, az 
oltárok és a szentképek el őtt elérhető  karrier indokaikdnt. De kinek a nevében? 
A gályarabok vagy a hajótulajdonosok nevében? A liberális »halaáó szellem ű  törté-
nelem« számára mindkét lehet őség meg van engedve. Az;  is, hogy hol jobbra, 
hol balra foglaljon állást, aszerint, hogy mi hasznosabb — a lényeg csak az, hogy 
»történelem« legyen, holott rendszerint nem az, hanem rosszul fizetett író »mun-
kája«. Az elidegenülés klasszikus példája. Hogy mit ől idegenednek el? Az ember-
től? Az ember melyik képletét ől? Absztrakt elidegenülések ezek az »emberr ől« 
alkotott képt ől, az embertől, aki ártatlan, mint Adám az ősbűn előtt. Medd ő  gon-
dolatok ezek, amelyek szerint az embernek eszményi alakot kellene öltenie, de ha 
ez az idealizált kép nem a michelangelói félisten hellenizált fogalma, akkor meg-
kérdezhetjük, hogy tulajdonképpen mi ez az »Ember«? Ami az »Ember» képének 
humanizálási folyamatát illeti: számtalan édeskés cantilena szólt és szól az ember-
ről. Csak úgy nyüzsög t őlük az európai esszéisztika. Ennek az žllúzžónak az ábrá-
zolása igen sokféle, kezdve Voltaire-tól Nžetzscheig. 

MATVEJEVIC: — Amikor az ember ír, alkot, mindig vagy többé-kevésbé alá-
rendeli magát a történelemnek, már azáltal is, hogy múlhatatlanul állást foglal 
vele szemben: a filozófus, az író, a m űvész, a politikus — mindegyik a maga 
módján ... Ezeket a viszonyokat természetesen nem lehet levezetni a történelem 
bármiféle módon értelmezett »determinizmusából«, mert az ember akarata, állás-
foglalása, tehát az új alkotásának koefficiensei nem jelentéktelenek. A játék min-
denképpen teljes: mondjuk történelem és irodalom, történelem az irodalomban, 
irodalom a történelemben és így tovább a végtelenségig. . 

KRLEŽA: — Ez a szerencse, a rulett kérdése. Vörös és fekete. Ki tudja, 
hol ál; meg? 

Történelem az irodalomban? Machbeth boszorkányai. A csúnya szép, a szép 
rút... 

Irodalom a történelemben? Regényes életrajzok? Plutarkhosz, Shakespeare. 
A történelem mint irodalom? Az irodalom mint cselédlány, vagy pedig a 

cselekmény lázadása az istenek és a zsarnokság uralkodásával szemben. Az effajta 
történelmi kilengések id őnként hisztérikusan jelentkeznek. Savonarola? Ha Savo-
narola megszerezte volna a tiarát, Lojolai lett volna belőle. Lojolai nak nevezték 
volna. 

Létezik Erasmus történelme is, az antimilitarizmus holmiféle eiöljá гбja, de 
létezik Ulrich van der Hutten történelme is, aki lekakilta korának történetíróit. 
Nagy szólisták volta ezek, utánuk következett a kispolgári eszmeiség kimondhatat-
lanul unalmas időszaka, ostoba korszak. Két-három halkan, sotto vice, elmondott 
nyugtalan versszak... Melankolikus, könnyes rezignáció. Egészen macabre. Stir-
nerianus és szolipszisztikus módon eljátszottak mindent. Semmijük sem ma-
radt. Altőst foglalni? Ki mellett? Tagadni az aranyozott faszentek, erkölcsi hülyék 
és uralkodók bölcsességét? Kétségbevonni valamit? Mit? Az ostobaság győzebnét? 
Minek a nevében? Egyébként szükség van-e rá, hogy egy ilyen történelem egyál-
talán valamiféle szerepet is játsszon? Milyen szerepet? A mindentudóét? Miért 
tudjon ez a történelem többet, mint egész marhagulyái, amelyek szintén nem tud-
nak semmit. 

A valóság dеSztи lációja 

MATVEJEVIC: —  Оjra fölmerül a szélesebb körű, általános probléma: a 
történelemírás célja, továbbá a történelemr ől való írás célja. 

KRLEŽA: — Az »írás céljának« kérdése azonos azzal a sorsdöntő  és nem 
kevésbé titokzatos rejté11ye1: Ti  az élet célja. Van-e célja egyáltalán? Valami kü-
lönös célja valбsгínűteg nincsen. Valami létez őnek a légnem ű  halmazállapota. 
Izzó vagy felhigított, nedves vagy száraz. Mindezt már Hippokratész is régen tudta. 
A szelekr ől szóló könyve a filozófia valóságos összessége. Víz, tűz,  föld, leveg ő  és 
az ötödik esszencia — a pneúma. Ezzel az ötödik esszenciával hitegeti magát az 
ember_ mind a mai napig. Ez a saját önáltatásának módja. Holmiféle vigasz. 
Nem túlságosan gyógyító! Egy sóhaj valami fölött, valami vulkanikus, tüzes, ba-
zaltos, szerteszórt valami fölött. M űvészet és költészet? Ez is történetem. Gyász-
beszédek. Gyászszertartások és botrány. Van-e a történelmi retorikai fölépítmény-
nek nagyobb értelmük, mint a sírokban hever ő  történelmi tetemeknek? Rózsa-
illat a holttestek fölött. A valóság holmiféle d'esztilldciója. A szépség morfinizmusa 
— a plebs. (nem nép, hanem népség) ópiuma még mindig a kábulat és a babona 
korszakában van. 

Nyájszellem 

MAT VEJE VIC: — Az önimádó szépírók szembeszállnának ezzel, mondván: 
»És mi van a költészettel? A szépirodalommal?» 

. KRLEŽA: 	Еs mi a szépirodalom? Holmiféle társasjáték, amelyet kipró- 
bált szabályok szerint játszanak. A többi, ha őszinte, felemás módon zagyva. 
Gyanús. Kisebb érték ű. Alaktalan keverék. Nincsenek világos jelzések. Valami-
féle katalizátorral ki kellene csapni a belletrisztikából az idegen elemeket, meg-
szabadítani őket a látszólagos kapcsolatoktól, de akkor megkérdezhetjük, mi lenne 

693 ennek a furcsa munkának az eredménye? 



Adhat-e a költészet valamivel is többet azoknál a tudatlanoknál, akiknek 
fogalmuk sincs a szépségr ől? Ki lesz olyan naiv, hogy a vezérkos szerepét játssza 
a versszakok között? A nyáj szelleme ez. A tudatlan nyáj szereti, ha valaki vezeti, 
még ha vak is az a valaki. A történelemben és az irodalomban egyaránt. A nép 
választotta vakok — sajnos — nagyon gyakran vezet ők és vezérek. Isten áldotta 
nyomorultak. Nincs hozzá bátorságuk bevallani, hogy olyan szerepet vállattak, 
amelyre nem méltók. A »csillagoktól megittasult« Admirális lovagi játéka ártatlan 
lelkek számára írt érzelgős mese. Az emberiség egész flottái úsznak ismeretlen 
irányban, az eszményien kék Holnap irányában, mintha a »Holnap« nem az lenne, 
amit »Mának« nevezünk, csakhogy ezt átaludtuk. (Zseniálisan határozta meg az 
Iddt egy hároméves kislány, amikor megkérdezte édesanyját: »Anya, mondd, ha 
fölébredtünk, miért nevezzük a Tegnapot Mának?«) Beismerni a balsikert — ez az 
intellektuális és erkölcsi bátorság csúcsa, a többi általában nem más, mint szem-
fényvesztés! Ki hajlandó karikatúrát rajzolni önmagáról, amikor már trónra ke-
rült? Már a történelem is unalmassá vált ez esetben a maga tanulságaival, ame-
lyek szerint a hatalom a legnagyobb veszedelem az egészséges emberi elme szá-
mára, és ezzel kapcsolatban semmiféle történelmi elkötelezettség nem hozott gya-
korlati hasznot. 

MAT VEJE VIC: — A Történelem Asszonyság ;  a Magistra Vitae, a Made-
moiselle Clio stb. számlájára elhangzott megjegyzések hevessége természetesen 
nem a történelem és a történelmi módszerek tagadása: mindenekel őtt a Suludi 
kvantiteti szolgál rá az elmarasztálásra, továbbá különféle történelmek, a míto-
szokkal álcázott »emberi ostobaság«, az emberi munkával és reménységgel, az 
ember sorsával manipuláló misztifikációk. Az említett elidegenülés tagadása nem 
a történelem egy magasabb rend ű  humanizálása iránti vágyat fejezi ki, noha —
minden jel szerint — a történelemben nem sok »anyag« marad, amelyet a költészet 
az elkötelezettség útján szublimálhatna. Az elkötelezettségre mint a történelem 
és a politika szublimációjára gondolok... 

KRLEŽA: — A történelem és a költészet szublimációja... Katekizmusok.' 
Két világ, két logika, harminchárom világnézet. Mind értelmetlen, széthulló, az 
időben és a térben szerteszóródott. Százegy játékszabály. Sikerült-e egyetlen köl-
tőnek is olyan vakon politikailag elköteleznie magát, hogy nerclétez ő  árnyékként 
szertefoszlott a maga elkötelezettségében? Igy hisznek a misztikusok az istenben. 

Lunacsarszkij az ő, valójában érdekesség nélküli irodalmi meditációban arról 
beszél, hogy Klim Szamgi п  képviseli a századforduló orosz értelтžségének mind-
azokat a visszataszító elemeit, amelyek Gorkij számára olyan rettenetesen ellen-
szenvesek voltak. Еn ennek megfordítottját állítom: Klim Szamgi п  Gorkij saját 
önarcképének kísérlete. Klim Szamgin Makszim Gorkij képe, olyan, amilyen ön-
maga volt, amikor nem játszotta az elkötelezett írót. 

Ha már az »elkötelezettségről« van szó, azt hiszem, nem .sikerült leírnom 
egy politikailag százszázalékosan elkötelezett ember alakját, aki a maga politikai 
szerepén kívül nem ismer el semmiféle más szenvedélyt. A lenini típusú ember, 
aki kizárólag és csak az, ami valdjdban százszázalékosan: politikailag elkötelezett 
ember. Vlagyimir Iljics legbens őbb énjét mind a mai napig áthatolhatatlan fátyol 
takarja. 

Amikor aktivista típusokat, cromwellien egyszer űeket és egyoldalúakat, ön-
magukhoz hasonlóakat, akik teljesen összeforrtak saját szubjektív tudatukkal, te-
hát amikor zendülőket ábrázoltam, mindig többé-kevésbé dekoratív trükkök ha-
tása alá kerültem. Az irodalmi bazárokban túlontúl sok ilyen áru van. 

(od jek ) 
bodrits istván fordítása 
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utasi csorba 

lélekvesztő  
a „vajdasági 
nembánomság 
nagy 
óceánján "* 

a kalangya irodalompolitikájáról 

Ma már mindennemű  habozás nélkül leszögezhetjük, hogy Szenteleky Kornél 
munkássága, elméleti ,alapvetése nemcsak irodalmunk két háború közötti kor-
szakát határozta meg, hanem közvetve vagy közvetlenül jelen v an  a felszabadulás 
óta eltelt majd három évtized törekvéseiben is, hiszen egyesek, a misztifikáció 
eszk'özeitől sem idegenkedve, ismételten megkísérlik reaktiválni a helyi színek el-
méletét, mások pedig, a mucsaiság, a templomtorony-persepktíva, a muskátlis-
árvalányhajas népiesség vak apológiáját látva benne, radikálisan és egyoldalúan 
elvetik. 

E megújulón egymásnak feszül ő , szélsőséges nézeteknek puszta megléte is 
arról tanúskodik, hogy mindmáig nem világítottuk meg megnyugtató módon a 
Szenteleky-féle couleur locale elmélet létrejöttének okait, beleértve mindazon tár-
sadalmi, politikai és kulturális körülményeket is, melyeknek figyelembevétele és 
vizsgálata nélkül ez az elmélet egykönnyen id őfeletti esztétikai modellé válhat, s 
mint ilyen, különféle célok és szándékok eszközévé is. Igaz ugyan, hogy irodalom-
történetírásunk megtette már az els ő  fontos lépéseket a kérdéskomplexum köriil-
tekintő  felmérésére, ám mindeddig nem mutatott rá kell ő  nyomatékkal, hogy 
Szenteleky elmélete csakis a két háború között tölthetett be pozitív szerepet, mint-
hogy az akkori vajdasági élet adottságai kényszerítették napvilágra, azok képezték 
táptalaját, s azokra is akart visszahatni a maga jellegzetesen »kisebbségi« plat-
formjáról. 

Mindebből egyenesen következik, hogy Szenteleky elmélete csakis oly módon 
válhat eleven örökségünkké, ha szükségszerű  ellentmondásaira, rövidzárlataira is 
ügyelve, maximális kritikussággal közelítjük meg. 

A programadó cikk és ami mögötte van 

A Kalangya els ő  száma 1932 májusában jelent meg, melyben a szerkesztóség 
meg próbálta határozni a folyóirat jellegét, céljait, szerepét. »Gy űjtsd a termést 
kalangyába! A Kalangya szekeszt ősége ezt a jelmondatot írta a lap homlokára, 
mert tökéletesen kifejezi azt, amit a Kalangya körül egybegy űlt íróemberek akar- 
nak. Igen, kalangyába gyűjteni az irodalmi termést, azt, amely a jugoszláviai ma- 
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nyilvánulása« — olvashatjuk többek között a programadó cikkben, s e gondolatot 
maga Szenteleky bővebben is kifejti, egyéb dimenzióira is rámutat. »A Kalangya 
tulajdonképpen a Vajdasági Írás folytatása, s őt még több szeretne lenni, mint 
elődje« —írja. «,Élni akarunk. Fejl ődni akarunk. Lombosodni akarunk. Kultúrát 
akarunk teremteni, és fogunk is teremteni ... A Kalangya kötelességének tartja, 
hogy művészi átültetésekben bemutassa a jugoszláv irodalom kiváló értékeit ... 
Mi tudjuk legjobban, hogy milyen fontos egymás megismerése, hiszen minden 
félreértés és ellentét okozója egymás nem-ismerése vagy félreismerése. A két kultú-
ra közötti hídverés életünk egyik legnemesebb feladata.« Majd végül leszögezi: »Mi 
elsősorban közönségünkre számítunk, egyre öntudatosabb és egyre lelkesebb kö-
zönségiinkre Ez a lelkes megértés ad munkánk számára hitet, er őt és értelmet.«` 

Oly nagyfokú bizakodás hatja át e sorokat, mintha irodalmunk fejl ődése 
előtt 1932-ben váratlanul fényes távlatok nyáltak volna, melyek nemcsak hogy fe-
ledtetni tudják az elmúlt évtized minden kudarcát és csalódását, hanem még az 
elért eredményeket is hamályba borХtják. Természetesen nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy indulásukkor a folyóiratok általában életes, bizakodó terveket lobog-
tatnak meg, hogy már a kezdet kezdetén megnyerjék olvasóik tetszését, hogy élet-
teret biztosítsanak maguknak, ez azonban Szenteleky optimizmusát illet ően, melyet 
akár kétségbeesett optimizmusnak is nevezhetnénk, aligha szolgalhat magyaráza-
tul. Éppen ezért legalább futólag érintenünk kell azokat a valós, »kinti« _ tényeket 
is, amelyekről 'a program érthető  okokból nem beszél. 

Köztudomású, hogy a régi Jugoszláviában, különösen a január 6-i diktatúra 
bevezetése után, nagyszerb burzsoazia legszívesebben csírájukban elfojtotta volna 
egyebek közt a vajdasági kisebbségek szellemi kezdeményeit is, amir ől leg-
kézzelfoghatóbban talán az tanúskodik, hogy a rendszer nem csupán a cenzúra 
útján éreztette hatalmát, hanem a kisebbségi írók rezervátumba kényszerítésének 
különféle módszereivel is. A harmincas évek elején már-már megoldhatatlan prob-
lémának tetszett például egy zombori Kalangya-est megtartása is, mivel, mint 
Szenteleky írja, »nemigen hiszem, hogy ezt a rend őrség engedélyezné«: S az iigyész-
ségről, alapelkobzás örökös veszélyéről sem feledkeznetíink meg; hiszen már egy 
»erősebb, öntudatosabb szó« felboríthatja az egyensúlyt, »s akkor megint vissza 
kell zsugorodnunk a puhányos lagymatagságba«: Ezt a szellemre egyébként orszá-
gosan is ránehezedő  politikai nyomást csak még elviselhetetlenebbé tették az iro-
dalmunkban uralkodó állapotok. Íróink egymástól távol, az esetek többségében 
magukra utalva, vidéki elszigeteltségben tengették profán mindennapjaikat, anél-
kül, hogy akcióra serkentő  találkozások, véleménycserék részesei lehettek volna, s 
ilyenformán az irodalmunk el őtt álló fő  feladat egyelőre természetesen nem is 
a minőségért, a mind szélesebb horizontokért vívandó küzdelem volt, hanem 
a megszólalók felszínen tartása, elnéz ő  bátorítása, felkarolása, egyszóval a szerény 
erők mindenáron való összefogása. Annál is, inkább, mert azok a természetes hi-
dak, melyek egyrészt az élő  magyar irodalommal, másrészt pedig a jugószláv 
népek irodalmával kötötték volna össze kultúránkat, meglehet ősen felemás mó-
don vagy egyáltalán nem funkcionáltak. 

A magyarországi irodalmi körök kezdett ől fogva közönnyel elegy bizalmat-
lansággal szemlélték, ha szemlélték, a tájunkon nagy üggyel-bajjal kibontakozó tö-
rekvéseket, s a Pest-centrikus egyetemes magyar kunturára esküdve, károsnak, 
megsemmisüléshez vezetőnek itélték meg a határokon tíali magyar irodalmak 
külön útjait. Nem véletlen tehát, hogy Szenteleky, miután a húszas évek végén 
föltépi »tündéri elszigeteltsége« burkát, szembenéz ezzel a kérdéssel is, s a magyar 
kultúra közönyén, meg nem értésén fölháborod.va, többek közt ezt írja: »Ma még 
mindig egy-két irredenta jelszó, néhány hiú, kótyagos, ostoba ábránd jelenti 
a törődést, a felfigyelést, az együttérzést a határon túliakkal, pedig már rég észre-
vehették volna, hogy ilyen kótyagos és komolytalan szónoki vlragok nagyon sokat 
árthatnak a kisebbségi magyarságnak ... Levelezésében is föl-fölt űnik időnként a 
pesti íróknak, kultúrmunkásoknak az az alakja, aki »nem tud kikecmeregni kávéházi 
odújából«, nem lát túl annak »műmárvány falain«, ám mégis hivatottnak érzi ma-
gát arra, hogy a körülmények ismerete, híján is elmeditálgasson a kisebbségbe 
szorult írók és irodalmak feladatairól. 1932-ben aztán újra apropót szolgáltatnak 
Szentelekynek Pestről, hogy még egyszer rámutasson a két kultúra közötti egész-
ségtelen viszony okaira. Szabó László Kalangya címmel cikket tesz közzé a Pesti 
Naplóban, üdvözli az induló folyóiratot, ám azt az aggályát sem hallgatja el, hogy 
a magyar kultúra széttagozása szétforgácsolódáshoz vezethet. Válaszcikkében 
Szenteleky nem kis keserűséggel hívja fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtized-
ben »gyarmati viszonyba kerültünk a magyarországi irodalommal szemben, mert 
amíg a magyarországi írók megkövetelték, hogy őket a határokon túl is jól ismer-
jék, olvassák (és közönségünk valóban tekintélyes magyarországi könyvet és lapot 
fogyaszt, és a magyarországi irodalomról legalább olyan tájékozott, mint a magyar- 
országi városok és' vidékek olvasói), addig ők nem akartak tudomást venni arról, 
hogy a határokon túl is van magyar kultúra. Csak fogyasztókat láttak a határokon 
túl ..«5 

A vajdasági magyar irodalom és a jugoszláv népek irodalma közti hidak 
hasonlóképpen járhatatlanok vagy inkább járatlanok maradtak, noha e téren »gyar-
mati viszonyról« aligha beszélhetünk. A Kalangya, de előtte a Vajdasági Írás is, 
valóban mindent megtett az intenzívebb »kultúrközeledés« feltételeinek megterem-
téséért, s ha a közeledés mégis sajátosan egyoldalú maradt, annak alapvet ő  okát 
nem a másik fél, tehát a szerbhorvát nyelven alkotó írók el őítéleteiben kell keres-
nünk, hanem abban, hogy akkortájt irodalmunk még nemigen tudott olyan érté-
keket felmutatni, amelyek »kisebbségi« mivoltukban is állhatták volna a versenyt 
a szerbhorvát nyelvterületen, arról nem is szólva, hogy az adott belpolitikai hely-
zetben még műveink kölcsönösségén alapuló, udvariassági fordítására és kiadá-
sára sem kerülhetett volna sor. 

Hadd szemléltessük csak egyetlen példával a híd-funkció egyoldalúságát. A 
Bazsalikom anyagának válogatása, rendszerezése és fordítása idején Szenteleky 
különösen élénk levelezésben áll Mladen Leskovaccal, megtanácskozza vele, kiket 
kellene okvetlenül szerepeltetni az antológiában, kik maradhatnának ki, kikéri vé- 
leményét egy-egy versről, vagyis a közeledés legígéretesebb, mert közvetlen kon-
taktuson alapuló módját választja. Épp akkoriban Leskovac is hasonló munká-
ban  van, Ady verseit ülteti át szerbre, leveleiben olykor egy-egy elkészült fordí-
tást is megküld Szentelekynek, véleményére kíváncsi. Termékeny együttm űködés 696 



kezdődik tehát kettőjük között, melynek során azonban a jugoszláviai magyar 
ji vaalom továbbra is »áramkörön« kívül marad. Természetesen egyetlen pillanatra 
sem gondoljuk, hogy Leskovacnak Ady helyett tétova és fáradékony költészetünket 
kellett volna választania, hiszen Ady verselnek szerbhorvát nyelven való íljraalko-
tásával mind ő, mind a jugoszláv irodalmak kétségkívül csak gazdagodtak, szé-
lesültek határaik, amire irodalmunk felemás eredményeinek fordítása nem nyúj-
tott volna lehetőséget. Leskovac tehát, és nemcsak ő, helyes úton járt, amikor 
elsősorban esztétikai céloktól vezérelve a magyar irodalom evidens értékei felé 
fordult, éppen ezért az áramkörön kívül maradás kérdését nincs szándékunkban 
ez irányban kiélezni, pusztán csak arra szeretnénk rámutatni, hogy a jugoszláv és 
a magyar irodalom közt épülő  hidak, hogy képletesen fejezzük ki magunkat, vala-
hogy Szentelekyék fölött találkoztak, s ebből kifolyólag a vajdasági magyar iroda-
lom létbizonytalansága tovább növekedett, mivelhogy mindennapjaival nem tudott 
hova gyökerezni, bekapcsolódni. 

Annál kevésbé, mert a Szenteleky emlegette »egyre öntudatosabb és egyre 
lelkesebb közönség« is merő  vágyképzet volt csupán. A Kalangyáról szóló megem-
lékezésében Szirmai Károly többek közt elmondja, milyen nagy nehézségekbe iit-
között a folyóirat közönsegenek megszervezése. Csuka Zoltán keresztül-kasul be-
járja Vajdaságot, előfizetőket gyűjt, s egy ilyen topolyai »tarhálására« Szirmai is 
elkíséri. »A nagy magyar községben azonban csak kevés el őfizetőt szereztiink. Or-
vost, ügyvédet, papot, malonítulajdonost, fakeresked őt, hivatalnokot. Csupa közép-
osztálybelit. Egyik ajánlgatta a másikat.« 6  Valószínű, hogy nemcsak Topolyán, 
másutt is az »áldozatkész« középosztálybeliek soraiból került ki az el őfizetők zö-
me. Megszánhatták a házaló írókat, »nagylelk űen« a segítségükre siettek, ám 
a folyóiratot nem olvasták, mint ahogy mást sem. Már a Kalangya második szá-
mában arról értesülünk, hogy »Fekete Lajosunk Tengerzúgásából 580 ezer magyar 
közt csak 24 példány fogy el...«' nem sokkal kés őbb pedig maga Szenteleky kény-
szerül vitába szállni az Új Hírek szerkeszt őjével, aki oly módon képzeli el a Ka-
langya »olvasóközönségének kiszélesítését«, hogy »irodalmi folyóirat helyett kül 
földi mintára inkább magazint kellene kiadni« 8 Mindezek a jelek, a példákat per-
sze sorolhatnánk tovább, arról tanúskodnak, hogy a folyóirat majdhogynem vissz-
hangtalanul, fennmaradásának már-már elemi feltételei nélkül indult el, Bencz 
Boldizsár kifejezésével élve, a »vajdasági nembánomság nagy óceánján«. 

A mindenünnen szorongatott Kalangya helyzetét csak súlyosbította a szabad-
kai Napló csöndes aknamunkája. Fenyves Ferenc úgy vélte, s nem véletlenül, hogy 
Vajdaságban csakis a Napló csinálhat irodalmat. A Napló ugyanis »sok betiltás és 
egyéb viszontagság után« már 1920-ban megjelenik, s a napi események regisztrálásán, 
kommentálásán kívül helyet kíván biztosítani a szépirodalomnak is. Fenyves kez-
dettől fogva Pest felé kacsingat, nem hisz a vajdasági értékekben, a sajátos vajda-
dasági irodalom megteremtésének lehet őségében, s ily módon mindenekelőtt azo-
kat az írókat és újságírókat próbálja lapja köré tömöríteni, akik már a háború 
előtt sikereket értek el Pesten. Csakhamar megtöri, mint maga állítja, Mllká Izi-
dor »tartózkodó visszavonultságát«, »felrázza közönyéb ől« Radó Imrét, majd ké-
sőbb Borsodi Lajost, s őt megnyeri az ügynek Szenteleky Kornélt, a »szíves, ked-
ves, halk szavú írót is«? A lap irodalmi rovata viszonylag gyorsan feler ősödik, 
úgyhogy a Napló 1928-ban megjelent, Vagyunk című  almanachjában már több 
mint hatvan »író« hallathat magáról. Maga a szám leny űgöző , ám a gyűjteményes 
füzet már kevésbé: a legvérmesebb csep űrágóktól kezdve a szerencsétlen féltehet-
ségeken át egészen a jelentősebb, ma is számon tartott írókig mindenkit meg-
szólaltat a Napló köréből, a »táboron« kívüliek közül azonban nem egy »befutott<. 
alkotóról megfeledkezik, mindenekel őtt annak a jeleként, hogy Fenyveséknek nincs 
határozott tervük, elképzelésük irodalmunk fejlesztésér ől. Számukra csak a va-
gyunk puszta ténye a fontos, akissé egocentrikus önfelmutatás, s éppen ezért 
nem érzik szükségét egy olyan programnak sem, amelynek alapján a leszünk 
kérdéseivel is szembe tudnának nézni. Joggal írhatta tehát Szenteleky, még ha 
a kelleténél talán kissé elfogultabban is, hogy »Fenyves irodalmi elgondolása elég 
egyszerű  volt: ami a Naplóban van, az irodalom, ami a Naplón kívül van, az nem 
irodalom. Semmi tehetsége, kedve és érzéke nem volt ahhoz, hogy új tehetségek 
után kutasson és új tehetségeknek új utakat mutasson. Tagadta az önálló élet ű  
kisebbségi irodalmak létjogosultságát és diktátori korlátoltsággal irodalomnak 
minбsítette azt a riportos, lagymatag, ollózott, szirupos zagyvaságot, amit a Napló 
vasárnapi mellékletein hoz.« 10  

Az irodalmi »pápaságra« törekvő, »cezaromán« Fenyves mint laptulajdonos 
elsősorban üzleti érdekeit tartja szem el őtt, s kihasznál minden ]ehet őséget, hogy 
a Naplót megkerülő  irodalmi megmozdulásokat lejárassa, ha másként nem, hát 
úgy, hogy lépten-nyomon a Napló-beli irodalmiság egyedüli létjogosultságát han-
goztatia. amivel csakis bomlasztóan hathatott amúgy is differenciálatlan ízlés ű  
оlvasóközönségünkre. 

Ha az eddig érintett körülmények mellett számba vesszük, ho ~v sem rend-
szeres, megalapozott könyvkiadásunk nem volt, sem pedig művelődési intézmé-
nyeinek, melyeknek révén fölfrissülhetett volna a szellem; élet vérkeringése, azt 
kell látnunk, hogy szinte elkerülhetetlenül meg kellett születnie annak a program-
nak, ;amely majd úgy-ahogy össze tudja fogni irodalmunk atomizálódott er őit. 
S hogy e program megalkotására épp Szenteleky Kornél vállalkozott és vállalkoz-
hatott egyáltalán, azt sem kell véletlennek tartanunk. 

Irodalmunk történetének egyik legizgalmasabb paradoxona az, hogy a vajda- 
sági portól átvitt értelemben is fuldokló, hontalan, fart pour fart-os m űvészetre 
esküvő, »halk szavú« író »váratlanul« az ellenkez ő  végletbe csap át, s amit addig 
tagadott, tájunkat és kultúráját, egyszerre alfává és omegává teszi meg azt. Ho- 
gyan kerülhetett erre sor, tették fel egyesek a kérdést már a halála utáni évek- 
ben. Szirmai Károly 1934-ben még úgy látja, hogy Csuka Zoltánnak, a »vajdasági 
irodalom örök kovászának« köszönhető  a Szentelekynél bekövetkezett változás, 
hiszen Csuka volt az, aki 1927-ben »sorsdönt őn tört be a sztárisziváci, magánvos 
poéta elefántcsonttornyába«1 1  Hasonló következtetésre .jut hat esztendővel később 
Herceg János is, megállapítva, hogy »Fekete Lajos er őteljes, kisebbségi öntudat- 
tól telített versei és Csuka Zoltán hite, rugalmassága és szervez ő  készsége adták 
meg Szentelekynek ... az els ő  lökést az itteni nép felé«1z Nincs szándékunkban 
lebecsülni Csuka és Fekete szerepét, amikor mégis azt valljuk, hogy Szenteleky 
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ugyanis feltételezni, hogy Szenteleky csakugyan holmi hermetikusan elzárt »elefánt-
csonttoronyban« élt volna, melynek falai mintegy varázsütésre pattantak meg. 
Ehelyett egy hosszan tartó érlel ődési folyamatot kell feltételeznünk, melynek s o-
г .л  Szenteleky egyrészt mind szorosabb kapcsolatba került irodalmunk hétköznap-
jaival, másrészt azonban bizonyos pontig makacsul őrizte korábbi nézeteit. Azt 
is mondhatnánk, hogy amilyén mértékben önnön probhémájvá kezdtek válni iro-
dalmunk kérdései, olyan mértékben növekedett benne a »tagadás« hangja is, 
hangsúlyozom, bizonyos pontig. Ez a pont pedig a Levél D. J. barátomhoz a »vaj-
dasági irodalom«-гól című  írása. Bori Imre figyelte meg, hogy ez az 1927-es cikk, 
melyben írónk még egyértelműen elveti a couleur locale-t és a sajátos vajdasági 
lelket, »lényegében nem is tagadás, hanem a múltnak és a jelennek a kritikáját 
hirdeti meg, mind kultúrtörténeti, mind pedig társadalmi síkon«. 13  Vagyis vízvá-
lasztónak kell tekintenünk ezt az írást, amelynek mély keser űsége, »nem«-jei 
és »nincsen«-ei olyan embert állítanak elénk, akit messzemen ően hatalmukba kenf-
tettek immár irodalmi és nemcsak irodalmi életünk súlyos kérdései, mintegy 
készenlétbe helyezték energiáit, de mivel a lehetséges kiutat még nem látja Pon-
tosan, maximális telít ődése ellenére sem tudja megszüntetni holtponthelyzetét: 
tagadva af firmái. 

Ezt a ;helyzeti energiát fedezte és szabadította fel Csuka Zoltán, amikor 
a Vajdasági írás szerkesztésére megnyerte írónkat, de a maradéktalan szellemi 
elkötelezettség útjára mégsem ő, hanem Julien Benda Az írástudók árulása című  
könyve irányította elsősorban. Babits a Nyugat 1928 szeptemberi számában ismer-
teti a művet, s Szenteleky mintha csak az alapvetéséhez még hiányzó téglák közel-
ségét érezné meg, azonnal Leskovachoz fordul Belgrádba, venné meg neki sürg ősen 
a könyvet a francia könyvesboltban. Hozzájutva, valósággal belázasodik. »Hogy 
visszaéltek tudásukkal az írástudók!« — kiált föl. »Visz, f űt, elképeszt ez a nagy-
szerű  éleslátással és fölénnyel megírt könyv.« 14  S jóval később is •úgy vall erről 
az olvasmányáról, mint amely az »utóbbi évek nem szépirodalmi« alkotásai közül 
a »legtartósabb hatást« tette rá, »mert igazságait szinte nap nap után bebizo-
nyítva látom, s a mindennap irodalmi eseményei akaratlanul is eszembe juttatják 
Julien Benda megállapításaita 1 5  Elhatároló jelentőségű  tehát a Benda-könyv által 
Szentelekyben kiváltott hullámverés, annál is inkább, mert nem csupán a ,jöv ő  
felé nyitott számára ablakot, de lehet ővé tette, hógy nyíltan szembenézzen előbbi 
önmagával is, s a halál kapujában immár, rádöbbenjen, hogy irodalmi munkássá-
gával valójában éveken át a romlást gazdagította csupán. A mellékvágányra jutott-
ság felismerése természetesen meghatványozta akarásait, s err ől a mozzanatról 
nem szabad megfeledkezni a Kalangya programjának vizsgálatakor, mivel Szen-
teleky éppen az évtizedes mulasztásokat pótlandó kardoskodott elméletének olyan 
összetevői mellett is, amelyek majd kés őbb a misztifikáló kisajátítás sorsára jut-
nak irodalmunkban. 

Am még mielőtt ezeket az összetev őket megvilágítanánk, hangsúlyoznunk 
kell Szenteleky köztudottan polgár voltát, persze nem azzal acéllal, hogy tevékeny-
ségét elmarasztaljuk, hanem hogy rámutassunk szemléletének polgári meghatáro 
zóira és korhátaira. A magát pánhumanistának valló író kétségkívül a legprog 
resszívebbnek hitt módon készül ődik »vezéri szerepére«, irodalmunk megváltására, 
de cselekvéséb ől végső  soron mégis az önként vállalandó kompromisszumok elve 
kгjstályosodik ki. Szenteleky ugyanis nem látja meg, s ez logikus is, hogy irodal-
munk és egész kisebbségünk életén csakis a fennálló társadalmi rend megdöntésé-
vel lehetne sorsdöntően változtatni, s éppen ebb ől kifolyólag nem is íróink és olva-
sóink forradalmasításán, hanem egy egységesen védekez ő  kisebbségi magatartás ki-
építésén fáradozik. Közös nevez ő  után kutat, melynek segítségével tömöríteni lehetne 
a vajdasági magyarság szellemi er őit, sőt minél szélesebb tömegeit..Miután tehát 
elfogadja a »kinti« tények kihívását, maradéktalanul szembe is fordul velük, de 
sajnos nem radikális meghaladásukra tör, hanem pusztán ' »belülr ől« való ellen-
súlyozásukra. Közös nevezője pontosan ezért rejt magában oly sok ellentmondást. 

Elméletében központi hely jutott az írói felel ősség kérdésének. Nem kis 
mértékben a Benda-könyv hatására Szenteleky kimondja s mind többször hangoz-
tatja, hogy irodalmunkban lejárt az »asszonyról, a szalonokról, a spleenr ől, a há-
zassági háromszögről« szóló »sima, kedves, üres kis csevegéseknek a korszaka«, 
minthogy ma már »írni kell( és nem csevegni, be kell kapaszkodni valamibe, gyö-
keret kell ereszteni, színt kell vallani, új embert, új világot kell teremteni hittel, 
lelkes' képzelettel, de mindig a pozitívumba kapaszkodva«1 6  Első  pillantásra is 
nyilvánvaló, hogy ezek a sorok, melyek egyértelműen arról tanúskodnak, hogy 
Szenteleky az élet felé kívánja közelíteni az irodalmat, nemcsak a kibontakozás 
lehetőségét villantják föl íróink előtt, hanem közvetve ítéletet is mondanak róluk. 
Hiszen ha a századvégi üres csevegés vonzásában „alkottak« 'mindeddig, ez azt 
jelenti, hogy a mindenkori nagy írók egyik alapvet ő  sajátja, a tudatosság hiány-
zott munkásságukból, mely ilyenformán természetszer űleg nemigen lehetett több 
irodalmasdi játszadozásnál. Szentelekynek tehát nincsenek illúziói íróink felől, 
nagyon is jól látja, hogy zömmel még nem érték el az egyénné válásnak azt a fo-
kát, amelyen nemcsak hogy fölöslegesnek bizonyulna mindennem ű  közös program, 
de eleve megvalósíthatatlannak is. Márpedig ha egy irodalomban nincs legalább 
néhány kimagasló író, akinek kisugárzása maga köré gy űjthetné vagy maga ellen 
lázíthatná a többi alkotót, akkor elkerülhetetlenné válik a közös esztétikai-eszmei 
platform. Ez ugyan nem kedvez az egyéni törekvéseknek, de legalább úgy-ahogy 
egybefogja a jellegtelen erőket, melyek különben a gyors elpangás sorsára jut-
nának. 

Ez a kettősség teljes mértékben jellemzi Szenteleky programját is. Egyrészt 
maximális elkötelezettséget követel meg írótársaitól, néha oly nagyfokú türelmet-
lenséggel, hogy már-már »forradalmasító« szándékot kell feltételeznünk sorai mö-
gött, mint az Irói felelősségünk című  cikkében is, ahol többek közt így fakad ki: 
»Ki ne látná társadalmunk ezernyi fekélyét, de kevesen vannak, akik minderre 
őszintén rámutatnának. Az írástudók legnagyobb része vakok és süketek módjára 
mosolyog, mintha nem látnák a bajt, nem hallanák a beteg szervezet siralmas 
nyögdécselését.« 17  Másrészt azonban minden tekintélyét latba veti, hogy útját állja 
azoknak az explozívabb művészi megvalósulásoknak, melyek a vajdasági élet prob-
lémáit mélyen egyéni módon tárgyalják és vetítik ki. Nem egy levelében feddi 
például Szirmai Károlyt, amiért novelláinak hangulata túl sötét, ember- és élet- 698 
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szemlélete, kisebbségi vonatkozásban is, pesszimista. Der űlátásra buzdítja, hitre, 
bizakodásra, sőt, bátran mondhatjuk azt is, mindezt megköveteli t őle, akinek pe-
dig kora ifjúsága óta legnagyobb élménye és ihlet ője a halál. 

De hasonló fékező  mozzanatokra figyelhetünk föl Szentelekynek a kritikáról 
vallott nézeteiben is. Fölhívja a figyelmet a kritika szerepére az új, vajdasági el-
kötelezettség affirmálásában, ugyanakkor azonban váltig hangoztatja, hogy a »kri-
tikus feladata — különösen nálunk — nem lehet ítéletmondás, hanem egyedül 
az író vagy írás értékeinek nyugodt, objektív megállapítása« 18, illetve hogy a »mi 
kritikánk első  és legfőbb kötelessége a megértés. A környezet, a kisebbségi sors 
megismerése 'és figyelembe vevése«:' Egyfel ől tehát kétséget nem ismer őn az új 
elkötelezettségen inszisztál, másfel ől azonban futni és futtatni hagyja a dilettáns 
»üres csevegőket«, mindenekelőtt annak a jeleként, hogy elmélete, melyt ől élet és 
irodalom egyensúlyának, harmonikus egymáshoz való közeledésének megteremt ő  
dését várta, végs ő  soron mégiscsak az élet diktálta szempontok egyféle uralomra 
jutását eredményezte, részben az irodalom rovására is. 

A kritika funkciójáról kialakított nézeteivel összhangban messzemen ően el-
lenezte az irodalmi pártokra szakadást, a különböz ő  esztétikai és világnézeti alapon 
való csoportosulásokat, tudniillik meggyőződésévé vált, hogy a jugoszláviai ma-
gyarság soraiban a geopszichoíógiai tényezők kiegyenlítő  hatása a dönt ő, nem 
pedig az osztályellentétek feszít ő  ereje, minthogy a »magyarság polgári rétege is 
— az általános viszonyok következtében —elproletarizálódik«?" Mondanunk sem 
kell talán, hogy ezt az oly árulkodón ahistorikus gondolatát is a mindenáron 
megteremtendő  egység képzete hívta életre. 

Az elkötelezettség, az írói felel ősség hangsúlyozásával elsősorban íróink 
magatartásán szeretett volna változtatni, elméletének másik fontos komponensével 
pedig, mely persze nem független az iméntit ől, a közönség érdekl ődésének felkel-
tésére törekedett. Alig néhány hónappal az induló Kalangya lázasult májusi prog-
ramja után kénytelen ugyanis beismerni, hogy »íróink és népünk között nincs 
őszinte kapcsolat, talán még érdeklődés sincs« 21  Еppen ezért — a csehszlovákiai 
és a romániai magyar irodalom példáin is felbuzdulva — »életbevágóan fontos«_ 
nak tartja, hogy »megismerjük földünk és népünk lelkét«2 2  Rádöbben, hogy a nép 
életének, kultúrájának, hagyományainak megismerése és feltárása nélkül a ju-
goszláviai magyar író nem törhet ki az egymásnak írás b űvös köréből, továbbra 
is bázis nélkül marad, vagyis nem jöhetnek létre irodalmunk tényleges életének 
eiбfeltételei. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a nép és a föld felé fordulást 
mereven fogta fel, s olyan »népiességr бl« álmodott, melynek képviselői a nép 
szükségképpen korlátolt érzelmi-gondolati világán belül maradva, önszántukból le-
mondanak a szélesebb szellemi látóhatárról. Már 1931-ben leszögezi: »Messze va-
gyunk attól, hogy teljesen elzárkózzunk népünk —különben sem zárt — lelki-
világába, és elfelejtsük Európát meg az örök katholikont: a nagy emberi egye-
temességet.« Az örök katholikonról kés őbb sem mondott le, még akkor is állan-
dóan lelki szemei előtt lebegett, amikor ismételten a nép felé fordulás sorsdöntö 
jelentőségét emelte ki. Az Akácok alatt cím ű  novella-antológia anyagának begy űj-
tésekor körlevéllel fordult írótársaihoz, melyben félreérthetetlenül a helyi színek 
másodlagos szerepére utal: »Természetes, hogy a m űvészi értéket, az ,írás erejét 
többre becsülöm az erőltetett, gyenge írásba ágyazott helyi színeknél, de annak 
örülnék legjobban, ha az esprit local, a genus loci egyesülhetne az er ős, életes 
művészettel.« 24  Majdcsaknem ugyanezt a gondolatot ismétli meg magának az anto-
lógiának az el őszavában is: »Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy 
Bánátban játszódik le, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj szí-
neinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl megérez, s ami-
vel az író némi közösséget érez.« 25  Intenciói tehát világosak, de jellemző  módon 
halála után fokozatosan elkopnak elméletének nüánszai, s végül is a couleur locale 
egy olyan változata kerekedik felül a Kalangyában, mely a provinciális bezárkózást 
teszi meg követendő  eszménynek. Persze hogy erre sor keriilhetett, abban azért 
Szenteleky is ludas egy kicsit, hiszen az életes művészet és az esprit local viszony-
latait taglalva, különösen életének két utolsó esztendejében, mégiscsak jóval több 
figyelmet szentelt a tájnak, mint a m űveltség és a tehetség kérdéseinek. Nem tu-
dunk egyetlen olyan írásáról sem, amelyben a vajdasági problémákat tárgyaló 
cikkeinek intenzitásával mutatna rá, hogy műveltség és tehetség nélkül nemcsak 
a táj felé, egyáltalán az irodalom felé sem lehet és szabad elindulni. E téren nem 
követel, nem sürget, sőt, mint láttuk, igyekszik lefegyverezni még a szelektív kri-
tikát is, nyilvánvalóan acélból, hogy ne rettentse el az írókat már a kezdet kez-
detén. Az arányok sajátos megbomlására figyelhetünk fel tehát elméletének e vo-
natkozásában is, s valójában ennek következtében kerülhetett föl kés őbb a Ka-
langya zászlójára éppen a tőle származó, jelszóvá n őttetett »Szeressük azt, ami a 
miénk«. A végérvényesnek éppenséggel nem mondható Kalangya-program egymás-
sal sokszor feleselő, erőnek erejével összebékített téziseit ugyanis Szenteleky utód-
ja nem tudta, de nem is akarta vaskövetkezetességgel egybefogni, továbbvinni, 
ehelyett sürgősen hozzálátott a helyi színek elméletének felülvizsgálásához, miköz-
ben az egység érdekében kénytelen-kelletlen elfogadta az említett jelszót, melyet 
a folyóirat köré csoportosuló írók zöme, hiányos készültségénél fogva is, a leg-
könnyebben tehetett magáévá Szenteleky szerteágazó gondolataiból. 

Harc a dilettantizmus ellen 

Szenteleky nivelláló irodalompolitikájának egyik legkézzelfoghatóbb fogyaté- 
kossága az volt, hogy lehet ővé tette a dilettáns irkafirkák elburjánzását. Aranyady 
Györgyről, a fiatalon elhunyt novellistáról šzóló szép megemlékezésében Herceg 
János beszámol egy Szentelekynél tett látogatásáról is, kit kéziratokba temetkezve 
talált: »Képviselve volt ebben a kézirathalomban a falusi világmegváltó elcsépelt 
filozófiai frázisaival, a mániákus széplélek meggyötört versikéjével, önképz őköri 
hangjával és a múlt ködében él ő  álmodozó, Cicerót megszégyenít ő  körmondataival. 
Mindenki, aki valaha itt akár borászati közlönybe is leírta a nevét. Izzadságszag 
csapott meg a kéziratokból, és megborzadtunk ennyi elpocsékolt energia és az 
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Károly kerül a folyóirat élére27, szembetalálja magát e nagyfokú „energia-túlten-
géssek<, s első  számú feladatának tartja, hogy leszámoljon az irodalmunkat szerinte 
végveszélybe sodró dilettantizmussal. Harckészségét egy hangsúlyozottan egyoldalú 
felismerés táplálta. Szirmai ugyanis úgy véli, hogy a »szegénység és a dilettan-
tizmus tette unalmassá és buktatta meg a szépen induló Mi Irodalmunkat«, s 
Ugyanez okból volt nehezen beszervezhet ő  a Kalangya »műveltebb olvasóközönsé-
ge« is, mivel a műkedvelői írások tömeges leközlésével minden hitelünket elvesz-
tettük« 23  Ebbéli meggyőződését évek múltan sem korrigálja, s még 1941-ben is 
Szenteleky irodalompofitikájának »elhibázottságát« emlegeti, fölhánytorgatva, hogy 
»ezen a szegény tájon, máról holnapra, a kötelező  mérték elvetésével, mindenáron 
irodalmat akart teremteni « 29, amit aztán megsínylett az egész jugoszláviai magyar 
irodalom. Meglehetősen mereven ítéli meg tehát el ődje szervező  munkáját, el sem 
töpreng afölött, hogy mi minden játszhatott közre Szentelekynél, miközben az 
adott irodalmi és társadalmi pillanatot tartva szem el őtt, a talpra állás és fejlődés 
lehetőségeit kugatta. Szirmai »műveltebb olvasóközönség« meglétét feltételezi, holott 
épp a művelet enség zátonyán akadt fönn tájunkon majd minden lelkes megmoz-
dulás. Nem látja be, hogy az alapvető  probléma mégsem a dilettantizmus »árada-
tában« van, hanem a »művelt olvasóközönség« műveletlenségében, igénytelenségé-
ben, abban, hogy e közönség kontárt és alkotöt egyaránt semmibe vesz. Mi sem 
bizonyíthatja ezt jobban, mint hogy e nagyrabeesült »olvasók« képtelenek voltak 
rezonálni Szenteleky heroikus er őfeszítésével, teremtő  lázaival, s anélkül hogy 
egyetértettek vagy vitába szálltak volna vele, egyszer űen tudomást sem vettek 
róla. 

Szirmai szemléleti egyoldalúságának okát abban látjuk, hogy ő  az élet 
és irodalom viszonylatában jóval kisebb kompromisszumokra képes, mint Szente-
leky. Az objektív körülmények parancsára hajlandó ugyan kisebb-nagyobb meg 
alkuvásokra, de Szenteleky elvének leglényegét nem tudja magáévá tenni. El ődje 
Ugyanis, közvetlenül halála előtt, arra inti, hogy kompromisszumokat »okvetlenül 
kell tenni, mértékegységünknek éppúgy alkalmazkodni kell szegényes adottságaink-
hoz, mint igényeinknek és álmainknak« 30, s ezzel Szirmai legérzékenyebb pontját 
találja telibe. Mert Szirmai akceptálja ugyan, hogy a kisebbségi sors összetett 
feladatok megoldása elé állitja az írót, méltányolja is az e téren tett er őfeszíté- 
seket, ha azonban az álmok és igények alkalmazkodásanak kérdése közvetlenül is 
felmerül, nem kétséges, hogy mindenkor vonakodni fog pozitív megválaszolásától. 
Számára nincsenek olyan tényezők, melyek miatt bárki vagy bármi szolgálatába 
lenne szabad áilitani az irodalmat. E kétségkívül el őremutató, progresszív meg- 
győződése azonban, sajnos, »örök emberi« mozzanatokon inszisztáló időfelettiséggel 
társult, s így esztétikai hitvallásának bizonyos mértékben óhatatlanul meg kellett 
csontosodnia. 

Már Szentelekyről írt 1934-es megemlékezésében jelzi, hogy szerkesztői gya-
korlatában el fog tekinteni a helyi színek elméletét ől. »Követelte a magyar kisebb-
ségi tudatot írja —; a vajdasági színt, a vajdasági poblémát, bár maga is tisz-
tában volt vele, hogy a couleur locale sok esetben megvalósíthatatlan.« З 1  Elkép-
zelhető , hhogy milyen nagy ellenérzést válthatott ki e gondolat, mely által, 1ha 
óvatosan és burkoltan is, de kimondja, hogy Szenteleky csupán szerepvállalásból 
erőltette a helyi színeket, amib ől egyenesen következik, hogy elméletén еk ezt az 
aspektusát nem is kell túlságosan komolyan venni. Kiilönősen azokban a tollfor-
gatókban csaptak magasra Szirmai írása nyomán a gyanakvás és vád lángjai, 
kik a már-már legendássá váló vezérre esküdtek ugyan, de lépten-nyomon meg 
hamisították őt: már az aszongyázásban, az olcsó tájnyelvi ízesítésben, a Márl 
nénik puszta fölvonultatásában is a vajdaságiság frappáns példáit vélték fölfedez-
ni, spanyolfalat csináltak maguknak Szenteleky unalomig ismételt jelmondatából, 
s írásaiknak egészen periférikus jelent őségű  vidéki jegyei alapján bebocsáttatásu-
kat követelték irodalmunkba. 

A feszültség nőttön nőtt, s 1935-ben be is következett a robbanás. A Kalan-
gya két írója, az érzelmes novellákat írogató, eszmeileg mindinkább eltévelyed ő  
Kristály István és Kisbéry János, a »bezdáni esztéta«, ahogy Herceg nevezi egy 
helyütt, árulással vádolja Szirmait, els ősorban azt lobbantva szemére, hogy letért 
Szenteleky útjáг  1. Szirmai az önérzetében vérig sértett ember hangján szólal 
meg, s egyebek közt a következőket írja: »Mi nem frissen átmázolt vajdasági ín -
kat kérünk, mert jól tudjuk, hogy ilyesmit nem lehet er őszakolni, hanem önma-
gáért felelős, tehetséggel szavatolt írást, melyb ől nem csap ki a sivár szegénység 
szag, vonatkozzék ez akár a témára, akár az író kultúrájára. « 32  A dühös elkesere-
dés teljes Пyíltságra készteti, itt már nem tud rejt őzködni, köntörfalazás nélkül 
kimondja, hogy számára az irodalomban az immanens esztétikai érték a dönt ő , 
mely nélkül egyetlen »alkotás« sem állhat meg a maga lábán, még ha a legkülön-
félébb irodalmon kíviili mankókra próbál is támaszkodni. Mindaddig szó sem 
lehet semmiféle helyi színekről, kisebbségi sorskérdésekről, ilyen vagy olyan köve-
telményekről, míg a tehetség és szellem deleje át nem járja a szöveget. Egyetlen 
impozáns, ma is vallható tézissel helyreállítja tehát a Szentelekynél kibillent 
egyensúlyt, elrekeszti a mellékes körülmények misztifikálásának útját, egyszóval 
lefegyverzi a dilettantizmust. S viszonylag könny ű  is a dolga, hiszen nézetével nem 
marad egyedül. Arató Endre csatlakozik hozzá, aki seregszemlét tartva a vajdasági 
költészet fölött, még szekeszt őjére is rá kíván duplázni; »felelősség nélküli piaci 
trombitálást« emleget, »valami szörny ű  iszap áradatát«, majd patetikusan leszö-
gezi: »Fiskálisok és orvosdoktorok, nyafogó patikusok nem sajátították ki a vajda-
sági urát, a Duna—Tisza köze várandós még az igazi lírikussal.« 33  A dilettánsok 
és a (már szimplifikált) couleur locale elmélet hívei megroggyantak ezen írások 
érvelésének és hangvételének súlya alatt: sem Szirmai, sem Arató igazságait nem 
tudták elvitatni, úgyhogy végül is vissza kellett vonulniuk a porondról. 

Szirmai azonban, mint már jeleztük, egy jellegzetesen id őfeletti, esztétikai 
kultúrás platformról csatározik, s ež nagymértékben csökkenti törekvésének ér-
tékét. Nem pusztán arról van szó ugyanis, hogy a m űvelt tehetség műhelyében 
létre jövő  esztétikumot tartja alapvetően fontosnak, hanem arról is, hogy fenn-
tartással tekint mindennemű  olyan irodalmi szövegre, amely az aktualitás, a  tar • 
sadalmi elkötelezettség jegyében sziiletett. »Az id őszerűség iszapos hullámai el-
borították az egész irodalmat, s csak alig néhány tehetség maradt t őle érintetlen .. . 
Az aktualitás úrrá tette az anyagot a problémán, a valóság követelésével lefokozta 
a művészi szempontokat, sablonizálta a regényeket, tipizálta a jellemeket, riporti- 700 
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zálta az irodalmat s megfosztotta a problematikus regényeket még meglev ő  kon-
junktúrájuktól is« 34  — panaszkodik, egészen félreérthetetlen tanúbizonyságaként 
annak, hogy a csírátlanított, »tiszta« irodalomra esküszik, mely az itt és most kér-
déseivel mit sem törődve, örök emberi dolgokat feszeget. Annál inkább így van 
ez, mert nem konkrét példák bemutatása, elemzése útján jut el következtetéseiig, 
hanem rapszodikusan végletekbe lendül, s kivételeket szinte nem ismerve, mind-
végig általánosít. 

Felmerül a kérdés, vajon Szirmai nem tért-e le mégis Szenteleky útjáról. 
Minden látszat ellenére — nem. Világnézet tekintetében ugyanis szinte teljes 
az azonosság kettejük között. Szenteleky éppúgy a polgári liberalizmus talaján 
állt, mint később Szirmai is. Nyíltan kimondta, hogy a Kalangyát semmiképpen 
sem szabad egy világnézet szolgálatába állítani, látszólagos apolitikusságot hirde-
tett meg tehát, hogy a létesül ő  »szabad« térségen annál nagyobb nyomatékot kap-
hasson az önmagára utalt, magába zárkózó, passzivitásra berendezked ő  »kisebb-
ségi« politikum. S az apolitikusságnak ezt az elvét Szirmai teljességgel magáévá 
teszi. Több ízben is szólt a kérdésr ől, de legegyértelműbben talán mégis 1934 
tavaszán, az induló Hidat üdvözölve: »Ez a fiatalság —írja — józanon mérlegeli 
helyzetét, nem csatlakozik sem az egyik, sem a másik uralkodó világeszme köve-
tőihez — nem válik sem fascistává, sem bolsevistává —, hanem megmarad annak, 
amire érzése és helyzete predesztinálja: kisebbségi magyarnak. Belátja, hogy ez 
lehet számára az egyetlen valóság.« 35  Három esztendővel később Csuka János, a 
Kalangya »kisebbségi szakért ője«, szintén ezt a gondolatot ismétli meg: »A ge-
rinces kisebbségi öntudattal telitett polgár nem indul el sem a jobb-, seln a bal-
oldali eszmeáramlatok útjain, mert tudja, érzi, hogy sem az egyik, sem a másik 
szélsőség soha nem elégítheti ki azokat a különleges kívánságokat, amelyek —
úgy látszik — mindaddig megmaradnak, ameddig kisebbségi polgár lesz a földön.« 3б  

E »kisebbségi tudat« folytonos szem előtt tartásával és elmélyítésével a Ka-
langya a szellemi élet csendes és langyos vizeit választotta, melyeken hajózva meg-
fosztotta ugyan magát az igazi távlatoktól, ugyanakkor azonban sikerrel ki tudta 
küszöbölni a nacionalizmus elveszejtő  lázait. 

Hadd illusztráljuk néhány példával a folyóirat »apolitikusságát«. Amikor 
1934-ben Krleža és Crnjanski között vita robban ki a pacifizmus és nacionalizmus 
kérdéséről, a Kalangya regisztrálja a véleményharcot, ám a nyílt állásfoglalástól 
óvakodik.' S nem véletlenül, hiszen Szirmai B őrcsök Erzsébet A végtelen fal 
című  regényéről írva, éppen a nacionalizmus kapcsán arra hívja föl a figyelmet, 
hogy »felülemelkedett szellemiségénél fogva« a folyóirat egyetlen pillanatra »sem 
keveredett bele az emberi indulatok zúzó és romboló zajlásába« 33  A legtudatosabb 
következetességgel alkalmazza tehát a hangfogókat, nem engedi meg, hogy a Ka-
langya hasábjain elszabaduljanak a romboló indulatok, de ez csak az érem egyik 
oldala, minthogy semmivel sem kisebb következetességgel visszaszorítja a pozitív, 
építő  indulatokat is, mondván, hogy a tömeg »megszervezése, öntudatosítása és 
irányítása a magyar napilapok feladata«, a Kalangya ezt a munkát csak kiegészít-
heti »magasabb szempontú« cikkekkel és tanulmányokkal, annál is inkább, mert 
minket »nem érdekel egy mozgalom sem, mely tisztán a földhöz akarja kötni 
az emberiséget« 39  

Szirmai azonban az »arany középúton« járva is jelent ős eredményeket ért 
el. A »felülemelkedett« szellemiség »magasabb szempontjainak« parancsára mégis-
csak nagy területeket tudott átfogni, felölelni, s e tényt nem lehet lebecsülni, még 
akkor sem, ha a Kalangyában nem az előremutató mozgalmiság ismérvei domi-
náltak, hanem Szirmai »almanachosító« törekvései. Elég, ha meggondoljuk, hogy 
a »tiszta« irodalom biztosításán munkálkodva, sikerült elérnie, hogy az él ő  világ-
irodalom szele is megérintse a folyóiratot, de szorosabb kapcsolatot teremteti 
a magyar, továbbá a romániai és csehszlovákiai magyar irodalommal is, miközben 
a jugoszláv népek irodalmáról sem feledkezett meg. Liberális »magasabb szem-
pontjainak« tudható be az is, hogy a vajdasági »szociális« irodalom képvisel őit 
ugyancsak meg tudta nyerni a lap számára. Mindennek következtében a Szirmai 
szerkesztette Kalangya irodalmunk két háború közötti korszakának legjelent ősebb 
orgánumává nőhette ki magát. 

A teljes regionalizmus cs ődje 

A folyóirat első  »háborús« száma 1941 novemberében látott napvilágot, im-
már Herceg János szerkesztésében, a Délvidéki Magyar Közm űvelődési Szövetség 
anyagi támogatásával. A lap írói tábora csaknem teljesen széthullott: egyeseket 
elsöpört a háború, mások elhallgattak, a német megszállás alá keriilt bánátiak 
pedig csak nagy ritkán hallattak magukról, úgyhogy a Kalangyának óhatatlanul 
mindenes ládává kellett válnia. A vérszegény szépirodalom mellett terjedelmes be-
számolókat közöl, ilyen címekkel: A dolgozó Délvidék, Végvári sorsvállalás, Bácska 
kegyhelyei, Délvidéki színek és hangulatok, Délmagyarországi címerek, A bácskai 
németek, A délvidéki görögkeleti szerbek egyházi élete stb. stb. Els ő  pillantásra 
is kitetszik, hogy ezek a numizmatikától a zombori galambászkodásig minden 
itteni életjelenségre figyel ő  írások pusztán »délvidéki« vonatkozásuk ürügyén ke-
rültek a folyóiratba. Herceg Jánosnak akarva-akaratlan így kellett szerkesztenie 
a lapot, hiszen a hatalmon lev ő  »mélymagyarok« árgus szemekkel kísérték min-
den megmozdulását, minek következtében számról számra fel kellett mutatnia 
a »délvidékiség« eszméjét, különben megszüntették volna a folyóiratot, vagy ami 
még rosszabb, mindenestül belerántották volna a »magasabbrend ű  magyar kul-
túrának«, a »Magyar Birodalom védőszárnyainak«, az »örök magyar géniusz cso-
dálatos, éltető  sugarainak« eszmei mocsarába. 

A helyzet azonban rendkívül paradoxális: miközben a körülmények kénysze-
rítő  erővel teljes regionalizmusba taszítják a folyóiratot, Hercegnek mély meg-
győződése, hogy irodalmunkat csakis a regionalizmus jegyében lehet és kell is 
tovább fejleszteni. A sors iróniájának tekinthetjük tehát, hogy a regionalizmusról 
vallott nézeteivel éppen a zaklatott háborús években kellett próbát tennie, alpikor 
is azok jóval torzabb és felemásabb műveket eredményezhettek, mint ha békésebb 
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35  Szirmai Károly: A Híd, Ka-
langya, 1934. 6. sz. 

56 Csuka János: Kisebbségi 
életszemlélet, Kalangya, 1937. 
5—б . sz. 

~ гΡ A szerkesztőségi cikkben 
többek közt ez áll: bA ju-
goszláviai magyarság, mely 
úgy Krlezsa, mint Crnjansz-
ki magyar nyelven megje-
lent írásait ismeri, nem 
avatkozhat ebbe a vitába. 
Nem foglalhat đllást és nem 
mondhat ítéletet. Az egész 
dolog annyiban érdekli, 
hogy azok a délszláv írók, 
akiknek az írásait els őknek 
ültették át magyar nyelvre, 
milyen világnézeti változá-
son mentek át." — Kalan-
gya, 1934. 6. sz. 

38 Szirmai Károly: 1934, Ka-
langya, 1935. 1. sz. 

‚ Szirmai Károly: Válasz —
bírálat — ellenbírálat, Ka-
langya, 1939. 3. sz. 



^‚ Herceg János: A délvidéki 
magyar irodalom kžsebbségž 
évez, A visszatért Délvidék, 
i. m. 115. o. 

д2  i. in. 119. о . 

ao Herceg János: Gél és vallo-
más, Kalangya, 1938. 10. sz. 

+ Szenteleky Kornél: Bdcska 
Tini művészi és szellemi 
egység, Kalangya;  1932. 7. 
sz. 

Herceg János a harmincas évek végén illúzióit vesztve hazatér Pestr ől, az-
zal a gondolattal tarsolyában, hogy a jugoszláviai magyar írónak itt a helye, iti 
kell önálló irodalmi életet teremteni, mindenáron, s mialatt ennek módjait és 
lehetőségeit kutatja, az a felismerés rögz ődik benne, hogy mégiscsak Szentelekynek 
volt igaza, s nem Szirmáinak, aki oly könnyen lemondott a helyi színek »közösség-
teremtő« erejéről. rogy találhatta, hogy a jugoszláviai magyarság szellemi életében 
Szenteleky halálát követően újabb kiesés következett be, s éppen ezért revízió alá 
vette Szirmai elveit, noha a vele való nyílt vitát taktikusan elkerülte. »Nekünk 
nem csak a művészi tökélyre kell törekednünk —írja —, hanem els ősorban né-
pünket, környezetünket kifejezni. Kialakítani magunkban a vajdasági népi tudatot, 
a vegyeslakta vidék tarkaságának, a szerb, magyar és német hatásoknak eredmé-
nyét. De ehhez nemcsak tehetség kell, testvérem, nemcsak önbizalom, m űvészi for-
maérzék, hanem elsősorban a szélesebb horizont feláldozása a sz űkebbért ...« 
Majd hozzáteszi: »... mindent a népből és mindent a népért, mert a nép kultúránk 
őrizője, nem pedig a világpolgár ... Széles nemzeti horizontok helyett regionali-
tást! е  Herceg tehát már ekkor er őnek erejével višszafordítauá a kormánykere-
ket, s mivel a Szirmai hangoztatta »magasabb szempontok«-at szeretné semlege-
síteni, vagy legalábbis másodrendűvé megtenni, végzetesnek ígérkez ő  leegyszerű-
sítéseket végez. Vajon a »mindent a népb ől« jelszava nem a múlt század végére 
parlagivá deformálódott népies-nemzeti iskola áporodott leveg őjű , szűrös-tulipános-
muskátlis irodalmára emlékeztet-e? 

Szirmai udvariasan leközli a cikket, a vitához neki sincs kedve, s így Herceg 
egy ideig még kénytelen kivárni. 1941-ben, miután a magyar csapatok megszállják 
Bácskát, a folyóirat átmenetileg befullad, s az intermezzo, többek közt arra is 
megfelel hogy a megváltozott adottságok között íróink felmérjék irodalmunk 
kisebbségi éveinek történetét. Ekkor kezdi feszegetni Herceg János újra, de most 
már név szerint Szirmaival kapcsolatban is, a regionalizmus kérdéseit. Elismeri, 
hogy Szirmai »kemény kritikája hasznos volt, f őleg nyelvi és esztétikai szempont-
ból«, de el is marasztalja, mondván, hogy ez azonban a »lokális jelleget... nem 
hozhatta ki. Pedig acél mégiscsak ez volts 40  Ugyanezen meggondolásból még Szir-
mai víziós művészetébe is belekap: »Persze bármily remekm űveket mutasson is 
fel ez a valóságontílli irodalom, mégis csak eltévelyedés a józan világtól, eltávolo-
lodás az. egészséges, kiegyensúlyozott élettől, ami a délvidéki embernek különben 
áltatában ismert jellemvonása.«42  (Kiemelések: U. Cs.) Nem érezzük feladatunknak, 
hogy e dolgozatban Herceg János fullánkjának esetleges mélyebb okait is kutas-
suk. Éppen csak egy ijesztő, de rendkívül tanulságos párhuzamot szeretnénk meg-
vonni: Szenteleky még 1932-ben is, tehát amikor már elmélete nagy vonalakban 
készen áll, »meddő, forradalmas, közönyös, útonállášos, háborús és tétlenül pipáz-
gató«" bácskai esztend ők hosszú soráról beszél, tájunk kultúrálatlanságát pana-
naszolva föl, de lám, egy évtizednek sem kellett eltelnie, s máris akadt valaki, 
aki Szenteleky tanítványának tudva magát, eszménnyé tette meg a tétlen pipáz-
gatást, józan világunkat, Talán épp itt kellene keresni annak okát is, hogy a fel-
szabadulás után, a hatvanas évek elején jelentkezett fiatal nemzedék, mely — ezer 
más kérdéssel viaskodva — eleinte csak közvetve ismerkedett Szentelekyvel, mién 
vetette el oly egyoldalúan és kíméletlenül a pánhumanista el őd elméletét. Mert 
ne feledjük; kétféle couléur locale van irodalmunkban! 

A teljes regionalitás igézetében egészen 1944-ig fönn tudta tartani magát 
a folyóirat. Utolsó száma az év szeptemberében jelent meg, mindössze harminc 
oldalon. Ezzel aztán meg is sz űnt a végsőkig hajszolt tájimádat, mely egészségte-
len beszűküléshez vezetett, s mintegy irodalmunk súlyos válságát jelezve, a dilet-
tantizmus melegágyává lett. Ebb ől a válságból irodalmunk majd csak az ötvenes 
években kezd kilábalni, immár a szocialista realizmus korszakát is maga mögött 
tudva. 
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danyi magdolna 

József attla: 
a kozmosz 
éneke 

1.1. József Attila els ő  költői korszakával, az 1922-ben, 1923-ban és 1924-ben írott 
versekkel aránylag sokan foglalkoztak; mind a korabeli kritika, mind az újabb-
kori marxista kritikaírás értékelte és jellemezte is József Attila költ ői pálya-
kezdését. 

»Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam« — írja ő  maga 1937-
ben, szűkszavúan s bizonyos öniróniával a Curriculum vitae-ben. 

Kritikusai pályakezdésének képét egyértelm űen a különböző  költői vonások, 
elsősorban a Nyugat első  nemzedéke költészetének vonzáskörében rajzolják meg, 
egyöntetűek abban, hogy »csodagyereksége« f őként tanulékonyságában, a költ ő  
elődök — Ady, Juhász Gyula, Kosztolányi, Tóth Arpád s Babits, majd Füst Milán 
költészete, Baudelaire szonettjei s kés őbb Kassák expresszionista költészete —
utánzásának kivételes képességében nyilvánult meg. 

Szabolcsi Miklós a »Fiatal életek indulója, József Attila pályakezdése« cím ű  
könyvében kimerítően, filológiai alapossággal elemzi az 1922-ben és 1923-ban írott 
verseket, kimutatja a hatásokat, melyek mind formakultúráját, költ ői nyelvét, 
mind tematikáját, élmény- s gondolatvilágát dönt ően befolyásolták. A »kamasz 
költőnek«, a »virtuóz tanítványnak« általa megrajzolt portréját mégsem tarthatjuk 
teljesnek. 

Hogy szükségszerűen torzítással jár e pályakezdés vizsgálatát pusztán a ha-
tások tudatosítására redukálni, arról Szilágyi Péter József Attila id őmértékes ver-
selését tudományos igényességgel elemz ő , nagy jelentőségű  összegez ő  tanulmánya 
is tanúskodhat; aki, habár nagyszámú, meghatározó jelleg ű  azonosságokat mu-
tatott ki a jambusok alkalmazási módját/rendszerét illet ően (az arzisok és therzí-
sek arányszámát vizsgálva a jambusi verssorokban) a korai és kés ői versekben, 
egyértelműen elhatárolta magát attól, hogy a korai verseket ritmikai struktú-
rájában többet lásson, mint a mestereinek hangját/versritmusát próbálgató fiatal 
költő  ritmus-kísérleteit, —Szabolcsi Miklós tapasztalataira is hivatkozva. 

Nem a hatások, a Nyugat-költészet vonzásának meglétét — kimutatható je- 
lenlétét — akarjuk elhallgatni, sem a tényt, hogy József Attilát, akárcsak pl. Szabó 
Lőrincet rendkívül sok szál fűzi elődeihez; csupán a kérdés komplexebb, s eddig 
kellően meg nem világított voltára hivatkozunk. Ú'gy hisszük, amennyiben a kri- 
tikaírás József Attila pályakezdésének vizsgálatakor kiindulópontnak a közvetlen 
kortárs-költészethez való kapcsolódásokat és eltéréseket (egy Szabó L őrinc, Iilyés 
Gyula, Erdélyi József pályakezdésével, de pl. Sinkó Ervin költészetével való pár- 
huzamba állíthatóság kérdéseit) tekintené, s a hatás kérdését a kor-áramlások 
közegében vizsgálná s minősítené, s e tapasztalatokat szembesítené az eddigi kri- 
tikai tapasztalatokkal, teljesebb s talán hitelesebb képet nyerhetnénk a költ ői kez- 
désről. S több lehetőség adódna arra is, hogy összefüggéseket fedezzünk fel az 
ún. »hangját próbálgató« és a »saját hangjára lelt« költ ő  költészetében (pontatla- 
nok ezek a terminusok, éppen azért, mert túlságosan is általánosítók). Különösebb 
nehézség nélkül felmutathatunk ugyanis átvett költ ői-nyelvi megoldásokat, Adytól 
kölcsönzött szimbólumokat, Kosztolányitól eltanult rím-megoldásokat, s akár Füst 
Milán-i versmondatokat is, felismerhetjük, hogy e versek költ ői világképe gyakran 
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élményekre alapozódik, ám elbizonytalanodunk akkor, ha pl. az »érett« költésze• 
tének költői nyelvére jellemző  kompleх-képeknek az előzményeit keressük, s jel-
lemezni kívánjuk, pedig bizonyos, hogy a komplex-kép teremt ő  versformáló ten-
dencia már ezekben a versekben is jelentkezik, s őt irányadó versformáló elem; 
s akkor is, ha azokat a költői-gondolkodói realitásokat keressük, melyek a fiatal 
költő  sajátja lehetnek, még ha a felvett magatartás alárendeltjeként, képi jele-
nítőjeként épülnek is be a versbe. 

1.2. Dolgozatunkban József Attila 1923-ban írott, els ő  nagy szintézis-versét ;  A koz-
mosz éneke című  szonettkoszorút elemezzük, egyrészt mint a »virtuóz tanítvány-
nak a magyar jirodalomban egyedül ő  [б  »formai bravúrját«, másrészt a szonett-
koszorú költői-gondolati világképét elemezve, a költ ői-nyelvi megformálás irá-
nyát/módját vizsgálva, választ szeretnénk kapni a kérdésre, legalább részleteiben, 
mely a leglényegesebb kritikai kérdésnek t űnik: mi az, amit A kozmosz éliekében 
már József Attila-inak tarthatunk, melyek azok a sajátosságok, sajátos költ ői je-
gyek,melyek megléte kezdeti önmegvalósítást jelent. 

1.3. Ha értékelni akarjuk a szonéttkoszo гút, egészében elfogadhatjuk Szabolcsi 
ítéletét: »Nagy játék, izom-mutogatás, költ ői erőpróba hát a szonettkoszorú; nem 
nagyon sikerúlt, mint végs ő  teljesítmény, de sokban összefoglalja, magába s űríti 
az alakuló, változó fiatal költő  gondolatait, problémáit; megmutatja formateremt ő  
erejét, fegyelmezettségét; s a mesterkélt formában él ő, friss eleven képek, hason-
latok bu к  unnak fel, — olyan megformálással s képzeletkörb ől, amelyek már az 
érett költőt előlegezik.« 

II. 

1.1. A szonettkoszorú (Corona dei Sonetti) az olasz lírában alakult ki, Petrarca 
nevéhez fűződik, majd Amnibale  Can  és Torquato Tasso fejlesztik tovább, a 15. 
században a sienai Academa degli .Intranati viszi a legmagasabb fokra. Francia-
országban a 16. században írta szonettkoszorúkat. A jugoszláv irodalomban a szlo-
vén költő, Prešern szonettkoszorúját ismerjük. A magyar irodalomban József 
Attiláé egyedülálló vállalkozás. A Nyugat költői ismerik s használják is a szo-
nettformát, főként Babits és Kosztolányi, majd Szabó L őrinc; Kosztolányi ír is 
szonettkoszorút, a Számadás cím ű  hét szonettből álló verset, .de ezt valójában 
nem tékinthetjük szonettkoszorúnak, csupán szonettcsoportnak, melynek darab-
jai, ahogyan Németh G. Béla írja, »összetartoznak, de nem egyenl őképp tételezik 
föl egymást«, s formailag mindegyik szonett különálló, zárt egészet alkot. 

1.2. A tizennyolc éves József Attila gimnáziumi tanulmányaiból s a Juhász Gyu-
lával való beszélgetésekb ől ismerhette Petrarca szonettkoszorúját. Nemcsak a mo-
dell formai-szerkezeti kötöttségeinek betartására törekedett, hanem a forma kí-
nálta minden technikai kombináció kihasználására is. 

A szonettkoszorú 14 szonettb ől áll, s a 15-bőt, a mesterszonettb ől. Mindegyik 
szonett utolsó sora egyben az őt követő  szonett első  sora, a 14. szonett utolsó so-
rában pedig az 1. szonett els ő  sora tér vissza, — a mesterszonettet a 14. szonett 
legelső  sorai alkotják. 

Ahogyan Szabolcsi is leírta, a szonettek mindegyike klasszikus jambikus 
lüktetésű, 10 vagy 11 szótagos sorú, — klasszikus jambikus lüktetés ű, de nem 
tiszta jambusi sorok ezek: 

»Külön világot alkotok magam, 
mert mint baktéržumnak csepp is tenger, 
idegen, messzi bolygó minden ember, 
kinek csak vágya, álma, gondja van.« 

(1. szonett 1. quartinája) 

Szilágyi Péter emutett összegez ő  tanulmányában elemzi e jambusi sorokat, 
tapasztalatait itt nem ismételjük meg (Szilágyi Péter: József Attila id őmértékes 
verselése, Akadémiai Kiadó Budapest, 1971). 

Ez a kötött versritmus a szonettek többségében töretlenül s mesterkélet-
lenül valósul meg, így a mesterszonettben is, de számos. példát találhatunk arra, 
amikor erőltetetté válik, a versritmus, a szabályos szótagszám csak nyelvi-gram-
matikai szabálytalanságok, költ őietlenségek árán valósul meg: 

pl. 
»kiváncsian kandit kitárt szívembe, 
(mert nem tudok gyöngy szót hullajtani 
s bús nyájnyögést aklán túlhajtani) — 	 ' 

hajnalt kacag, mert nagy-nagy szeretetre« 

. 	 (10. szonett 2. quartinája) 

Ezt a jambikus versritmust József Attila nem itt alkalmazza el őször, egyik 
alapritmusa ez a Szépség koldúsa cím ű  kötet verseinek is, s A kozmosz éneke 
előtt már olyan tökéletesnek mondható, hibátlan zeneiségü megvalósításait is ismer-
jük, mint a Fiatal életek indulója, Tél, Ad sidera ... cím ű  versek. 

A ritmúsbicsaklásokat nyilvánvalóan a feladat összetettsége okozta; a szo-
nettkoszorú szerkezeti modelljére, a verssorok szótagszámára s a rím-kombiná-
ciók változatosságára ügyelő  fiatal költő  nagy-nagy összegezést, kíván egyúttal 
végezni, a »mindenség kimondásara« készül, s a nem letisztázott — mert nem is 
lehetett az — gondolati anyag ellenálló ereje sokkal nagyobb volt, semhogy ebben 
az archaikusnak tekinthet ő  formában teljesértékűen magára találhatott volna. 

1.3. Különös gazdagságot mutat A kozmosz éneke rímkombinációiban. »Ezen a 
kereten (ti. a jambusi versritmus s a szonettkoszorú adott szerkezeti modelljén) 
belül a fiatal költő  szinte a matematika szabályai szerint minden kombinációt 
kipróbál, amit a szótagszám s rímképletek csak adhatnak« —írja Szabolcsi. 704 



A mesterszonett rímképlete: abba / abba / ccd / eed; a négysorosok rím-
képlete: ölelkez ő  rímek, a háromsorosok, a tercinák rímképlete: páros rím + nyi-
tott rímhelyzet iii. magányos rím, s a két tercina magányos rímei egymással ölel-
kező  rímeket: alkotnak. 

A szonettek többségében, az 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11. és 12. szonettben ugyan-
azt a rímképletet találjuk, ha az absztrakt rímképletet vizsgáljuk, de eltéréseket, 
rímvariációkat találunk ezekben a szonettekben is, ha a konkrét rímhelyzeteket 
tekintjük. 

pl. Az 1. szonett konkrét-nyelvi rímképlete a magas és mély hangok rímelését 
tekintve első  két négyesében eltér a 2. szonett ől, s egyezik a mesterszonettéval, 
tercináinak rímképlete ebből a szempontból mindegyik szonettól különbözik. A 2. 
szonett négyeseinek rímképlete á magas és mély hangok rímelésének szempont-
jából azonos a 12. szonett négyeseivel, de különbözik a mesterszonett négyeseinek 
rímképletétől. Tercmáinak rímei viszont egyeznek a mesterszonett tercináinak rí-
meivel. 

1. szonett 
	

2. szonett 	 15. szonett 

(теlу) 	10 a 	(magas) 11 a (= 1. sz. »d« (теlу) 	10 a 	(= 1. sz. »a« 
(magas) 11 b 	(те lу) 	10 b 	ríme ivel ) 	(magas) 11 b 	rímeivel) 
(magas) 11 b 	(mély ) 	10 b 	 (magas) 11 b 	(= 1. sz. »d«, 
(теlу) 	10 a 	(magas) 11 a 	 (теlу) 	10 a 	2.  sz. »a« 

rímeivel) 
(теlу) 	10 a 
(magas) 11 b 
(magas) 11 b 
(те lу) 	10 a 

(mé ly) 	10 a (magas) 11 a 
(magas) 11 b 	(теlу) 10 b 
(magas) 11 b 	(mé ly) 10 b 
(mély) 10 a (magas) 11 a 

(теlу) 	10 c 	(magas) 11 c 
(mély ) 	10 c 	(magas) 11 c 
(magas) 11 d (magas) 11 d 

(magas) 10 e 	(теlу) 	10 е  
(magas) 11 a  (теlу) 	10 е  
(magas) 11 d (magas) 11 d 

(= 9., 10. sz. 
(magas) 11 c 	»a«, 7. sz. 
(magas) 11 c 	»c« rímei- 
(теlу) 	10 d 	vii,  stb.) 
	  (= 11., 14. sz. 
(magas) 11 1 	»a«, 6.  sz. 
(magas) 11 a 	»d« rímei- 
(теlу) 	10 d - 	vii)  

(= 12., 13. sz. 
»a«, 11. sz. 
»d« rímei-
v
ii

) 

További eltéréseket találunk, ha a rímkombinációkat hím és n ői jellegük, 
mássalhangzóra és magánhangzóra végz ődésük szerint különböztetjük meg, ille-
tőleg ha tovább osztályozzuk a magas és mély hangokat is, variálódásuk alapján. 

Minden eltérést, rímkombinációt nem írhatunk le, elégedjünk meg annak 
megállapításával, hogy még azok között a szonettek között, melyeknek absztrakt 
rímképlete megegyezik, sem találunk két olyan szonettet, melyek konkrét-nyelvi 
rímképletükben ne különböznének. 

A szonettek másik csoportja (a 3., 5., 6., 7., 13. és 14. szonett) absztrakt rím-
képletében is különbözik a mesterszonett ől. Az eltérés a szonettek tercináinan kö-
vetkezik be, a négyesekben József Attila mindenütt betartja az abba rímképletet. 

pl. A 3. szonett tercináinak rímképlete: cdd / ece, vagyis: magányos rímhelyzet 
+ páros rím, keresztez ő  rím + magányos rímhelyzet; s a magányos rímek egy-
mással rímelnek. A tercinák magányos rímei konkrét-nyelvi helyzetükben azono-
sak a szonett négyeseinek küls ő  rímpárával. 

Az 5. és 6. szonett tercináinak absztrakt rímképlete: ccd / dee, vagyis: páros 
rím + magányos rímhelyzet, és magányos rímhelyzet +páros rím; ahol a két 
egymás mellé kerülő  magányos rím páros rímet alkot. A második tercina konk-
rét páros ríme azonos az 1. és 2. szonett tercináinak távoli rímeivel, valamint 
a 2. szonett quartináinak küls ő  ölelkező  rímeivel. 

Ha a konkrét-nyelvi rímhelyzetet vizsgáljuk ezekben a szonettekben, az el-
térések, az egyedi kombinációk s a köt ődések végtelen nagy számát tapasztaljuk. 
Ezek leírása táblázat segítségével lehetséges lenne, de ha minden szempontot 
figyelembe akarnánk venni, egy eléggé bonyolult képet kapnánk, melyb ől kitűnne, 
hogy a szonettek mindegyike különbözik egymástól ritmikai struktúrájában, de 
sokszálú kapcsolódást, különböző  szintű  párhuzamosságokat tartanak fent egy-
mással. 

Lotz János, strukturalista nyelvész tanulmányát ismerjük, aki vizuálisan, 
rendkívül szemléletesen oldotta meg ezt a feladatot, s ábrázolta a szonettkoszorú 
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1.4. Figyeljük meg József Attila rímelői készségét a szonettkoszorú egyik ritmi-
kailag leghibátlanabb szonettjében, a 2. szonettben: 

»Kerengő  bolygó friss humusza lelkem, 
nehéz ekével szántja milliárd 
vad, barna fájdalom s hegyes vasát 
mélyen lenyomva gázol át a telken. 

Gőzös, meleg barázdákon vetetten 
kincses kalászok bólogatnak át 
az út f elé, hol kényes büszke fák, 
a szépség fái búgnak át a berken. 

Alattuk szíven ül, a mindig éhes, 
sötét szeme s paraszti szája véres. 
És éles sziklán gyilkos késeket fen. 

Egy tiszta érzés arra bandukol 
s forró vér gőze száll ködökbe, hol 
szépség-fák állnak illatokkal telten.« 

A versmondatok feszesek, grammatikailag pontosak, akadály nélkül gördül-
lüktet bennük a jambusi ritmus, a verssorok könnyedén, er őltetés nélkül csendül-
nek össze, Kosztolányihoz hasonlítható magátólértet ődéssel. Kosztolányira emlé-
keztet a enjambament-ok olyan magabiztos alkalmazása is, mint ahogyan az 1., 
2. és 3. versszakokban történik; a verssor végére kerül ő  szó (jelző, ige) rímmel 
való kihangsúlyozása, »kicsendítése«, amitől a jambusi ritmus oldottabbá lesz, 
a versmondat dallama modulált. 

Számos olyan példát mutathatnánk fel, ahol az enjan ►bament erőltetett szer-
kezeti megoldást jelent, szemmel láthatóan a rím és a szótagszám miatt kerül 
rá sor, s így sem a rím nem tud tisztán kicsendülni, sem a versmondat dallamos-
sága nem érvényesül; ahol a verssor ritmikai struktúrájához való következetes-
ség a versmondat értelme és költőisége károsulásával jár. 

pl. A már idézett példák mellé egy újabb példa lehet erre a 14. szonett két ter-
cinája: 

»a Békesség. Noé szivembe jöjjön, 
nagy tisztulás-özön zúg bennem és 
bár keserűségvulkán dübörögjön, 

lávás szitokkal födve a vetést, 
nekem van ször Пyű  s lesz szép igazam. 
Külön világot alkotok magam.« 

Mégis nem ezt, hanem a 2. szonett példáját tarthatjuk jellemz őnek a szonett-
koszorúra, példázva, hogy egy olyan költ ő  alkotása, aki »verselni« már jól tud, aki 
mestereinek formakultúráját helyenként a mesterhez hasonló érvénnyel tudja 
megismételni, s aki előtt a legszigorúbb, legösszetettebb forma sem jelent tech. 
nikai, tehát »verselő« akadályt. 

1.1. Kíséreljük meg jellemezni József Attila költ ői magatartását, s A kozmosz 
énekének gondolati anyagát, mely e magatartás hordozója. 

Az Ad sidera ... című  versben olvassuk a következ ő  sorokat: »De nagy hi-
tem van, s szép jövőnek élek: / Ne ordítson pénzért gyerektorok.« Szó szerint 
kell értenünk e sorokat, annál is inkább, mert a költ ő  következetes ehhez a gon-
dolathoz költői-versírói gyakorlatában. S A kozmosz énekében, melyet »mutat-
ványnak« és »összegezésnek« szánt, még inkább a többi versben. Atvett költ ői 
látásmódról, pózról kell beszélnünk A kozmosz énekének gondolati világképét 
elemezve, s paradoxon, hogy a költő  tragikusan őszintének tudhatja magát, amikor 
életét, léthelyzetét elhallgatva, magában a panaszkodó kisgyereket lecsitítva, hitére, 
különb —más — voltára, kitárulkozó szellemiségére, a félelmetesen-hatalmasan 
gazdagnak látszó, s éppen hogy csak felfedezett szellemi világra/létre ape11á1. 
Megittasodik saját hangjától ... Mi mindent tud már! Ady »csak« »kimondja'< 
azt, amit ő  maga is gondol, sőt továbbgondol, »csak« megvilágítja; talán nem is 
érti mindig pontosan, amit olvas, de magát mindig »beleérti«. 18 éves, gimnazista 
s egy kicsit csavargó is, valóságos szeret ője nincs, de már vágyakozik, joggal 
érezheti, hogy Ady szinte helyette énekelt »a messzi, fehér asszonyról«. S ami 
Adynál is póz, nála kétszeresen pózzá lesz. Németh László írja a Tanú egyik 
Kosztolányi-kritikájában, hogy aki következetesen pózol, az igazat mond. József 
Attila nem következetes, ő  magyarázatot keres, metaforát minden újonnan felfe-
dezett érzésére, gondolatára. Idegen épületekb ől lopkodja tégláit, de a maga kis 
kunyhóját építi, azt a kunyhót, ahol egyedid otthon tudja magát. A fiatal, a ma-
gára ébredő  szellemiség gyakori s nagyon természetes reakciója ez. 

Adott költői•gondolati helyzetekben láttatja, nevezi meg saját magát, de 
A kozmosz énekének világképe már csak részhelyzetekben jelezheti az átvételt, 
a vers gondolati világképének egésze újdonságot, másságot jelent, akár Ady, Tóth 
Arpád, Juhász Gyula vagy Babits költ ői világlátásával hasonlítjuk össze. A kozmosz 
éneke költői világképének teljes elemzését ezért a közvetlen kortársak költésze-
tének ismeretével, összehasonlító elemzésével végezhetnénk el. 

A kozmosz énekében az állításon, az igenlésen van a hangsúly, — a szellemi 
lét igenlésén —, ami gondolatilag lehetséges, az egyben létez ő  is a kamasz-költő  
számára. A »negativ leltárt« majd csak évek múlva írja meg, amikor már eltá-
volodhat annyira önmagától, hogy »látja« is magát; most még csak »felérzi«; 
s ha hamisan kiáltó, »torkát repeszt ő« hangon is, de önmagát mondja, azt, amivé 
konokan, a kamasz-filozófus szent komolyságával képzeli magát. 706 



S hogy nem »nagy« költészet ez, nem azért van, mert »utánzó«, mert kultúr-
élmények táplálják valóságos élmények helyett — hivatkozhatunk Babits költésze-
tére —, hanem azért, mert nincs distanciája velük szemben, a felérzés stádiumá-
ban van. 

1.2. Melyek azok a gondolati elemek, amelyek A kozmosz éneke világképének 
anyagát jelentik? 

Mindenekelőtt a különb —, a más-létet élő, s ezért a világban, közegében 
izolált Költői Én helyzetének a felmutatása, gondolati felnagyítása; a magában 
feltétlenül bízó, hivő  ember hangján. Az idegenség élménye, nem mint önmagában 
adott, önmagában-való jelenik meg, hanem mint szükségszerű  s természetes vele-
járója a kiválasztottságra ítélt sorsnak, költ ői szubjektumnak. Az idegenség él-
ménye tehát nem is lehet egzisztenciálisan átélt, megszenvedett, amivel nem azt 
akarjuk mondani, hogy a költő  nem érezhette sajátjának, csupán azt, hogy benne 
is elsősorban a maga kiválasztottságára talált magyarázatot, igazolást. Az idegen-
ség élménye gondolati eleme ennek a költői világképnek, de a költői nyelv nem 
vállalja a vele való szembenézést is. Ezért is szólhatott róla ilyen »harsány« szí-
nekkel, »hetykén«, már-már fölényesen: 

»Külön világot alkotok magam, 
mert mint baktériumnak csepp is tenger, 
idegen, messzi bolygó minden ember, 
kinek csak vágya, álma, gondja van. 

Csak néhány gondolat őrül bele, 
hogy mért virít, bár marja űr szele, 
kerengő  bolygó friss humusza, lelkem.« 

Ez Fiz Én-kultusz szólal meg pátoszi hittel korábbi verseiben is: A leg-
utolsó harcos, Az erdőben elülnek, Elköszönő  szelíd szavak, örök reménység is-
tenajka (»Az isten legszebb gondolata lelkem« —írja itt), Komoly, komor, magá-
nyos ... , Versem komor, A bátrak, Igaz, őszinte búcsú, Önarckép című  versek-
ben, azzal a különbséggel, hogy A kozmosz énekében az általánosítás egy magasabb 
fokán, elvontabban, hihet őleg, a lényegében igyekszik ezt megragadni. Az Önarc-
kép című  — ugyanebben az évben íródott — versben még így ír: 

»Dacos, vad erdő  sűrű  nagy hajam. 
Már meggyötörte asszonyujj viharja, 
forró száj baglya néha megzavarja. 
Alatta zúg a gondolatfolyam. 

Milyen mély medr ű, nem tudom, de mély.« 

Ez a kép, a naturálisan személyesnek ezek a képi jegyei a szonettkoszorúból 
teljességgel hiányoznak. Az Önarckép-beli verskép sem törekszik valamiféle h ű-
ségre, a személyes jelleggel bíró elemek itt is csak eszközök, tartópillérek, képi 
elemek, a hangsúly a kép által szuggerált »egészen« van, de ezt itt a »rész« ki-
nagyításával ragadja meg. S hiányzik a szonettkoszorúból az a kis »negatívum« 
is, amit ebben a képben a beismerés (»Milyen mély medrű, nem tudom ...«) je-
lenthet. 

A kozmosz énekében a Költői Еn a végtelenség relációjában, kozmikus di-
menziókban szemléltetik és próbáltatik meg. A kozmosz énekében a lélek a világ-
mindenség, az »Úr« egészét tekinti át, magát itt szemléli, a maga ereje itt mutat-
kozik meg. »Szépség fák állnak« itt »illatokkal telten«, egyrészt, s végtelenné nö-
veszti a veszélyeket is másrészt, egészen a kozmosz megsemmisülésének gondo-
latáig, csak azért, hogy a költői énbe, a lelkébe vetett hit nagyságát, mindenek-
fölötti helyzetét érzékeltethesse, megfogalmazhassa: 

»Ha bolygók és világok mind kih űlnek, 
igazságot gyujtván, hűs fényt az Irnek, 
komor bolygóm a legszebben lobog.« 

A vers alapgondolatának nevezhetnénk ezt, mely körül, ezt kiteljesítve, raj-
zanak a mellékgondolatok, ha nem lenne er őszakolt az »alapgondolat« megneve-
zés A kozmosz énekével kapcsolatban. A kozmosz énekében akölt ői-gondolati szán-
dék, a lélek teljesértékű  kivetítése, hatósugarainak vázolása nem egy meghatá-
rozható gondolat tehát, hanem egy lelki-szellemi »káosz« rendszerré, gondolati vi-
lágképpé formálása. A kozmosz éneke filozofikus költeménynek készült, melynek 
nem alapgondolata, hanem gondolati áramlása van, benne sodródik mindaz — az 
összegezés, a rendszerezés igényével —, ami a 18 éves filozófus-költ őnek szellemét, 
tudatát megérintette. 

Nem csupán a kozmosz gondolati víziója, az a mozzanat, hogy a szubjek-
tum helyzete a világ végtelen mozgásában lesz kifejezetté, a maga helyzetét, sze-
repét itt kísérli megfogalmazni, de a lelki-szellemi »káosz« gondolati rendszerré 
formáló igénye is a Nyugat költészetét бl merőben különböző  világlátásról tanús-
kodik, melyet, ha megszorítással is, de expresszionistának kell neveznünk. József 
Attila a szonettkoszoгz archaikus modelljéhez ragaszkodva, költ ői nyelvben szo-
rosan kötődve mestereihez, már új tartalommal tölti fel A kozmosz énekét. 

1.3. A szerelem gondolata-élménye a 2. és 3., valamint az 5., 6. és 7. szonettben, 
mint a »távoli szépség« s mint a nagyra növesztett, »birkózó« vágyakozás jelenik 
meg; a költő  talán itt a legkevésbé önálló, az Ady-féle »véres csókok«, »héja ná-
szok« emléke s a Margit-szerelem sápadt, hervadt szépségeszménye egyszerre kí-
sért: 

»Egy tiszta érzés arra bandukol 
. s forró vér gőze száll ködökbe, hol 
szépség-fák állnak illatokkal telten.« 
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»Világbogárkák szárnya csókra rebben, 
az elefánt nagy vére mennydörög, 
a vadgalamb turbékol és sürög: 
az ember szebben csókol s véresebben. 

Mert az ölelő  asszonytest esetten 
vonagló vággyá őrjít, 	« 

De találunk olyan költői képeket is, ahol ugyanez a látásmód mint élmény-
szerű, mint élményre alapozó érvényesül, — a kamaszt idézi, azt hitelesíti: 

»Ilyenkor két gonosz titángyerek, 
— kedvvel piroslik tátva-nyitva szájuk —
csinál a hóbul élő, furcsa bábut 

és hógolyóz, míg messzi munka van.« 

Az idézett képet követő, a 3. szonettet bezáró képi gondolat nagy bet űs 
Robotja erőltetett »odafigyelés« valamire,. amit az ezt megel őző  kép nem kíván; 
a verskép gondolatilag is, képileg is széthullik, szétforgácsolódik (»Hol tört Robot 
izzadtan ténfereg, / dübörg ő  gépváros zúgó agyam.«). A szonettkoszord modell-
jéhez való ragaszkodás romboló visszahatását látjuk itt, s teljes elemzést végezve, 
több alkalommal tapasztalhatnánk az anyagnak ezt az ellenálló erejét. 

A »gépváros«, á »Robot«, a »földéhes izzadt gazda« stix nem élmény-reali-
tásként, csupán felhaszná ШΡató metaforaként jelenik meg, a gondolkodó én bels ő  
víziója; funkciójukat tekintve e szavak itt éppúgy viselkednek, mint a »szépség-
fák«, . »vad, barna fájdalom«, »búbánat pehely« stb._ S a 4. szonettben megidézett 
lázadás — »izzadt ölükben őrület fogan« — sem a sorsközösség vállalását jelenti, 
az ész gondolati dinamikáját, a mindent számba vev ő  szándékot minősíti. 

De beépül e gondolat-áramlásba a kapcsolatkeresés gondolata, az egység 
igénye is, többször .is, a gondolati kifejezés különböz б  szintjein. A 12. szonettben 
egyfajta panteisztikus világközösség, sorsközösség víziójában: 

»Ha bolygók és .világok mind kihülnek, 
minden atom azósbe visszahull, 
minden 1é1ek az Úrba szabadul, 
fakír és kéjenc ott eggyé békülnek, 

tömeggyilkos meg Krisztus testvérülnek, 
mint illat s dögbűz a magasba, túl, 
nyögés s röhej, mely tébolyog vadúl, 
fönn halk žllatszžmfónžába gyülnek.« 

s a 13. szonett záгбképében a költői én-bolygó hite vonzza magához, gyűjt maga 
köré mindenkit: 

»Velem az 3s, ki csakis halni él, 
egyenlő; ám, hogy választott vagyok, 
komor bolygóm a legszebben lobog.« 

1.4. Egy vers költői világképének hitelessége a megformáláson múlik, de még 
mielőtt költői képeivel, aköltői-nyelvi megformálással foglalkoznánk, kíséreljük 
megnevezni, mi az oka annak, hogy ez az összetett, nagyarányú gondolati világ-
kép nem lett hitelessé. 

A vállalt szerep és a személyiség közötti ellentmondás okozza ezt. A költ ő  
szerepet játszik, s nem tud róla. Belehelyezi magát a szerepbe, melyet nem ő  
alakított ki, de mellyel ,azonosulni kíván; magához formálja a szerepet, s nem 
tudja, hogy az nem azonos vele. (A szerepjátszás valójában a szonettkoszorú mo-
delijének választásával, vállalásával kezd ődik.) Egyéniesíti a szerepet, kétségtelen, 
illetőleg kitágítja azt, új gondolati tartalmakat kényszerítve bele, — valójában túl 
játssza magát. Nem azt látja, ami, hanem azt, amivé a szerepben, a szerep által 
lehet, — s beleszédül ebbe a látványba. S mert a szerep biztonságosnak, megalapo-
zottnak tűnik, fel sem merül benne a kétely, a kételkedés; a szerep megkérd őjele-
zéséhez tudnia kellene, hogy szerepet játszik. 

IV. 

1.1. tJgy hisszük, nagyon tanulságos lenne elkészíteni A kozmosz énekének lexžkaí 
szótárát. Nem csupán azért, hogy összehasonlítva azt Ady költ ői nyelvével, Tóth 
Arpádnak, Juhász Gyulának, Kosztolányinak impresszionista jegyeket felmutató 
költői nyelvével, közös vonásokat keressünk, hanem hogy lemérhessük, mennyire 
gazdag ez a szókészlet, mind mennyiségét, mind a szavak .eredeztetését, eredet-kör-
nyezetét tekintve. Ilyen »szóáradattal« s a jelz ős szerkezeteknek ezzel az özönével 
mestereinél aligha találkozunk. Ez önmagában ugyan nem lehet költ ői érték, de 
jellemezheti a költő  nyelvi vitalitását. 

Jelzős szerkezet jelzős szerkezetet, hasonlat hasonlatot, metafora metaforát 
követ, a költő  új szavakat, szóösszetételeket alkot, gyakran él megszemélyesítéssel. 

pl. a 2. szonett 23 főnevére 22 jelzős szerkezet s egy jelz ő  értékű  mód-állapot-
határozó (23:23), a 6. szonett 26 f őnevére 21 jelzős szerkezet s két jelz ő  értékű  
mód-állapothatározó (26:23), a mesterszonett 23 f őnevére 15 jelzős szerkezet s há-
rom jelző  értékű  mód-állapothatározó jut (23:18). A jelz ő  értékű  szók magas arány-
számához párosul, hogy az állítások többnyire metaforikusak, illet őleg megšzemélye-
sítő  jellegűek, a főnévi szók önmagukban már képként funkcionálnak; s ehhez járul 
képi kiegészítőjük, a jelző, gyakran halmozva is (»milliárd, vad, barna fájdalom«, 
»gőzös, meleg barázdákon vetetten kincses kalászok«, »kényes, büszke fák, á szép-
ség fái« stb.), vagy hasonlat-szerkezetbe állítva (»Komor bolygóm a legszebben 708 



ban / sültek maga meg illatos borok / se mankózzák úgy vágyát, mint robot / 
ban /sültek szaga meg illatos borok / se mankózzák úgy vágyát, mint robot / 
után ha lángom rácsán át beharsan / fásult szivébe, mint hol ész аksark van, / fel-
bukkan bús, de tiszta napkorong... / a Békesség«). 

Ahogyan József Attila szerkezeti-ritmikai megoldásaiban sem pusztán a Pet-
rarcai szonettkoszorú modell betartására törekedett, hanem ezen belül minden 
lehetséges szótagszám- s rímvariáció kipróbálására, a modell kínálta minden 
szerkezeti lehetőség kiaknázására, mintegy a modell szerkezeti »betet őzésére«, ha-
sonló törekvést tapasztalhatunk költ ői-nyelvi építkezésében is. 

József Attila költői kezdésére a hagyományokhoz, els ősorban a Nyugat-köl-
tészet hagyományaihoz való köt ődés a jellemző ; a költészetr ől, az ún. költőiről való 
tudatát elsősorban ennek az önmagában nagyon is különböz ő  költészetnek az is-
merete alakíthatta ki. A kozmosz énekének Жöltői nyelvében nemcsak a hagyomá-
nyok beépülését, vállalását láthatjuk, de a továbblépés szándékát s irányát is. 
Sajátos módon, de A kozmosz éneke fontos fordulópontot jelenthet József Attila 
költészetében; ha a kísérletezés, a »hangpróbálgatás« kora nem is fejez ődik be, 
bizonyossá lesz, hogyan nem lehet viszonyulni a Nyugat-költészet hagyományai-
hoz, s az is, hogy azt »tökéletesíteni«, egy magasabb formai s nyelvi tökéllyel 
megismételni — nem lehet. A kozmosz éneke költ ői-nyelvi felépítményéb ől ui. ezt a 
törekvést is kiolvashatjuk. A kozmosz énekének költői nyelvében szinte minden 
költői rekvizitum jelen van, amit a költ ői hagyomány felkínált. S nem ellent-
mondás, ha azt mondjuk, hogy egyik oka ez annak, hogy A kozmosz éneke esz-
tétikailag nem teljesértékű . 

A nyelvi zsúfoltság, a »költői« túltelítettség öntörvényűségétől fosztja meg 
a szót; jelentés-környezetéb ől kiemelve állítja azt a képbe, hangulati/gondolati 
összetettségre törekszik, s a túlzsúfolás, a túlhalmozás következtében az egyedi 
szókép elveszíti gondolati/hangulati szuggesztivitását. A költ ői nyelv oly mértékben 
táltelitetté válik, hogy ezt a telítettséget nem bírja el, a »költ ői« már önmagát 
semmisíti meg. A költői képek túlburjánzása a »költ ői« érvényre jutását akadá-
lyozza, s paradox módon éppen ezekben a mozzanatokban kell keresnünk a sajá-
tos, az egyéni vonásokat is. 

A szókép, a szóállomány ilyen méretű  gazdagsága nem a Nyugatosok lírájá-
ra, hanem a kortárs expresszionista költészetre jellemz ő; a nyelvi gazdagság, mely 
az archaikus forma szabályainak szigorú, fegyelmezett betartása ellenére is szét 
töri, szétfeszíti azt, ennek irányába mutat. 

S ha a költői képek megszerkesztésének sajátosságaihoz keresünk analógiá-
kat, azt nem a Nyugatosok költészete, hanem József Attila érett költészete kí-
nálja. 

1.2. A szonettkoszorúra úgy is tekinthetünk, mint a képteremtés nagy próbájára. 
Összetett költői képekből áll mindegyik szonett, s képpel is zárja le azt minden 
alkalommal. Ekkora gazdagságban itt találkozunk költészetében el őször többszö-
rös metaforákkal, megszemélyesítésekkel. 

‚re  pl. egy megszemélyesítéssel többszörösen él ő , de a vers képállományának egé-
szében szemlélve mégis aránylag egyszerű  szerkezetű  költői kép: 

»Alattuk szívem ü1, a mindig éhes, 
sötét szeme s paraszti szája véres. 
Еs éles sziklán gyilkos késeket  fen.«  

Figyeljük meg sírjuk le egy összetett költői képét: 

»Sötét hitem szent, hömpölyg ő  folyam, 
mélyében földet, iszapot keverget, 
de szűzre mos minden fekélyes lelket 
hideg hulláma s mormol komolyan, 

és hangja, mint bús apaszó, olyan: 
Gyertek fürödni hozzám, gyertek, 
ó gyertek hát fürödni, lelkek! 
S kirúgott, éhes kutyaként rohan. 

De nyáron új erőt dajkál a földnek, 
komor télen rajt jégtáblák törődnek, 
s kžönt, ha zúdul bánat görgetegje. 

Mely fényét róla híven visszakapja 
fölötte a magyarság bolygó napja.« 

A több összetett képi szerkezetb ől álló komplex-kép az egész 8. szonettet 
kitölti — nem sorolva ide a szonett utolsó sorát (»S kereng a bolygó, mint fáradt 
agy este.«), mely szerkezetileg is, gondolatilag is, lazán kapcsolódik a szonetthez, 
a 8. és 9. szonett összeköt ő  eleme, s így a 8. szonett szerkezetileg nem más, mint 
egy többszörösen összetett metaforája a hitnek. Az én hitem a kép központi nyel-
vi/tartalmi eleme, a szonett egészében ezt min ősíti. 

A komplex-kép grammatikailag is zárt nyelvi egységet alkot. A két quar-
tinát egyetlen többszörösen összetett versmondatnak tekinthetjük, akkor is, ha a 2. 
quartina 4. sora nagybet űsen, mintegy új mondatként indul. Nemcsak a köt őszó 
jelenléte s az alany hiánya jelzi ezt a szoros összetartozást, de a versszak ritmikai-
nyelvi szerkezete is ezt sugallja. A komplex-kép els ő  összetett képi egysége itt 
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A tercipák grammatikailag kii1önálló egységet alkotnak , de grammatikai 
önállóságuk a kontextus értelmi egészében tekintve viszonylagos. Az 1. tercinát 
kitöltő  2 . versmondat az 1. versmondathoz ellentétes mellérendeléssel kapcsolódik, 
s a viszony grammatikai formajeggyel (kötőszóval) is kifejezett . A 2. tercina első  
két sorát kitöltő  3 . versmondat a 2. versmondat idő  okhatározói méllékmondatát 
értelmezi . Az alárendelői viszony itt is formajeggyel (vonatkozó névmással ) jelölt. 
A 2. és 3 . versmondat a komplex kép újabb két összetett képi egységeit jelenti. 

A komplex-kép grammatikai meghatározottságát tapasztaljuk akkor is, ha 
az egyes képi egységeket tovább bontjuk képi összetev őikre . Két kivételtől elte-
kintve minden verssor grammatikailag is egységet jelent (tagmondat), s képileg 
is. Kivételt képez az 1 , quartina 3. és 4 . verssora ; a 3. verssor enjambament-nal 
zárul, s az 1 . versmondat 4. tagmondata a 4. verssor (5+6 szótagolású gagliárda) 
ritmikai felezőpontjáról indul. 

A másik kivételt a 6. és 7 . verssor, az 1. versmondat 6. és 7 . tagmondata 
jelenti, mely mint idézet a komplexkép grammatikai -képi struktúráján belül rend-
kívül szorosan összetartozik , így a 6 . és 7. tagmondat grammatikai egységet jelent. 

Az első  képi síkváltás a hit (a komplex-kép központi eleme, a grammati-
kai struktúra alanya ) és jelzője között jön létre: 

sötét 
hitem 

Az elvont fogalomhoz egy színérték ű, komor hangulati .. töltésú 'melléknév 
társul. 

A jelzős szerkezethez egy halmozott jelzős szerkezetű  metafora társul, 
mely szerkezetében metatézis , s így újabb síkváltásra ad alkalmat: 

sötét 	szent 
hitem 	hömpölyg ő  folyam 

áll helyette: 

sötét és szent 
hitem 

hömpölyg ő  folyam 

A továbbiakban minden képi állítás a hitet metaforikusan megidéz ő /mi-
nősítő  természeti jelenségre vonatkozik , s csak közvetve , metaforikus áttétellel 
magára a hitre. 

Az első  verssor az 1, versmondat 1. tagmondata ,- s egyben főmondata, a 
»folyam« grammatikai helyzetét tekintve itt állítmányi érték ű , de a többi tagmondat 
szempontjából - ideértve a 2. és 3 . versmondatot is - alanyként funkcionál; te-
hát a komplex-kép központi nyelvi eleme grammatikailag is kiegyenlít ődik meta-
forikus megfelelőjével. 

A 2., 3 . és 4. verssor , illetőleg tagmondat ezt a metaforát fejti ki: 
megszemélyesítő  jellegű , egyszerű  képi közléssel a 2. tagmondatban, 
a 3. és 4 . tagmondatban a megszemélyesítés újabb képi síkváltásokat 

eredményez ; a konkrét és elvont képi elemek ütközésére kerül sor . A 3. tagmon-
dat elvont képi elemeit az ige (»mos«) köti a »folyam« metaforához , ez a kötődés 
tartja egybe a képet , s hangsúlyozza egyúttal, hogy a képi történések a lélek bels ő  
gondolati síkján játszódnak le; vizionáris síkon. . 

A 4. tagmondat a 3. tagmondattal együttesen alkot képi egységet , benne -
a konkrét és elvont képi elemek egyensúlyozzák egymást: 

elvont: szűzre 
minden fekélyes lelket 
mormol 
komolyan 
konkrét: 
mos 
hideg hulláma 	 . 

Az 5 ., 6. és 7 . tagmondat a 4. tagmondathoz köt ődik , annak képi állítását 
értelmezi további megszemélyesítéssel . Az 5. tagmondat egy hasonlat -szerkezettel; 
a 6. és 7 . tagmondat pedig meg is idézi a folyam hangját , megszólaltatja. 

A hasonlat és a 4 . tagmondat elvont képi állítása közötti tartamli /hangulati 
párhuzamosság az első  összetett képi egység alaphangulatát jelöli , a'megszólalta-
tott folyam - hit hangjában a megszemélyesítő  módhatározóval , hasonlattal 
előkészített hangulat tetőződik be. 

»Gyertek f ürödпi hozzám, gyertek, 
ó gyertek hát fürödni, lelkek!« 

Szilágyi Péter szerint a sorok ritmikai különböz ősége (9 szótagos sorok, 
gyorsító ritmusváltással , ellentétben a . szonettkoszoni 10 és 11 szótagos , lassúdó Jam-
busi ritmusával) hangulatilag is zavaró disszonanciát eredményez . »A laús apaszó 
hangja semmiképpen sem igényli a gyorsító ritmusváltást « - írja. Tudjuk, hogy 
a két sor eredetileg is kétsorosnak íródott , mint verstöredéket a költ ő  változta-
tás nélkül emelte be a versbe, - s ez is Szilágyi Péter gondolatának érvényessé-
gét igazolhatja . Ennek ellenére sem érzünk itt hangulati /tartalmi disszonanciát. 
Ha az 5 . verssor (»bús apaszó«) ritmusában a jambusok »melankólikus gordonka-
hangjai« csendülnek fel, a 6 . és 7. verssor gyorsító ritmusából az indulat aprózó 
szívdobbanásait hallhatjuk ki. Ezt jelzi a verssorok grammatikai szerkezete is, 
a grammatikai felaprózottság a ritmusváltással együtt a szaggatottságot fejezi ki 
(ezt fokozzák az ismétlések), az indulat dinamikáját er ősítik, s ez hangulatilag 710 



nincs ellentétben az apaszó »bús«, tehát érzelmileg telitett hangjával . Ha pedig a 
versnyelvi zenére is alkalmazható az, ami a zenében érvényes , ahol a sziinet is 
idő  értékű  — s bizonyos , hogy alkalmazható —, akkor mindkét verssor 9+m szó-
tagú, ahol a a szótagnak , a sziinetnek a verskép hangulatiságának megvalósítá-
sában egészen fontos ritmikai s tartalmi feladat jut. 

A szonettkoszorú legköltőibb két sora ez, olyan szerkezeti remeklés, 
melynek párját a szonettkoszorúban nem találjuk . Egyszerű  nyelvi/szerkezeti meg-
oldásaival is több síkváltás előidézője . A »fürödni« igenév közvetlen értelmi össze-
függést tart fenn a »folyam« képzetével , de közvetlenül kapcsolódik a hit fogal-
mához is, ezt hangsúlyozza a »lelkek« megszólítása . A társkeresés vágya a szonett-
koszorúban többször is kifejezett , de sehol ennyire hitelesen , póz mentesen, s 
éppen ezért sehol ilyen intenzitással , mint itt. 

Ismétléssel többször találkozunk a szonettkoszorú versképeiben (nem gon-
dolunk itt a szonettkoszorú modellje megkívánta verssor -ismétlésekre), de ezek 
az ismétlések legtöbbször er őltetetten hatnak , kiérezhetően szótagszám betartó, 
ritmus kitöltő  funkciójuk van, s nem a kép öntörvény űsége igényli: 

pl. az 5. szonett utolsó tercinájában: 

»S mimet éjjel-nyíló áloé virágon, 
a kertben, úgy csókolnak elheverten 
a holdas fények rajta, mintha kertben.« 

A 8. szonett elemzett két során az ismétléssel s a rímeléssel (»gyertek« —
»lelkek«) kifejezett párhuzamosság az emberi indulat intenzitásának fokozására 
képesül. 

A 8. verssor újabb képi egységet jelent , a »hömpölygő  folyam« hason-
lata. A folyam hömpölygése s a »kirúgott , éhes kutya rohanása « között olyan 
mély hangulati , tartalmi , természetbeli különbségek vannak , melyeket a kép egy 
köznapi hasonlattal meg nem szüntethet . A hasonlat-szerkezetnek a 6. és 7. verssor-
ban  kifejezett indulati er őmozgás fokozását kellene vállalnia , ám kiteljesítés he-
lyett valószínűtlenné teszi , visszamenőleg lerombolja azt. A komplex-kép egészében 
disszonánsan hat, a kép nehezen megtartott egyensúlyát felbillenti. 

Zavaró ellentmondást jelent azokkal a képi információkkal szemben, me-
lyet a kép mindeddig közölt a folyamról , illetőleg a metaforikusan megjelenített 
hitről . A »hit«, mely »szent , hömpölygő  folyam«, »szűzre mos minden fekélyes 
lelket«, »mormol komolyan«, s »hangja , mint bús apaszó«, nem egyeztethető  össze 
a magatehetetlen »kirúgott , éhes kutya« képzetével , — legalábbis itt nem, s az 
ezután következő  2. és 3 . képi egység sem ezt a gondolatirányt folytatja ; emelke-
dett hangon szólva róla , profétikus tulajdonságokat , hatalmat juttat neki —
összhangban a komplex-kép egészével , s a szonettkoszo гú gondolatiságával is. 

A komplex-kép második képi egysége a hömpölygő  folyam képzetét tá-
gítja , szélesíti , viselkedés-formáit újabb szituációkban mutatja fel. A képben az 
elvont és konkrét fogalmi elemek összejátszását tapasztaljuk . Az évszakok meg-
idézése, kiélezve a »nyár « és »tél« ellentétét, nem természeti leírást ad , a hitről 
van szó mindvégig , a hit gondolat-vizionárus jeleгхftéséről . A hit ellenpárja a hitet 
lenség , de ennek képzete, a »semmi ágán ül szivem« gondolata itt még nem merül 
fel, a hit megkérdőjelezése a szélsőséges szituációk egyikében sem következhet be. 

»Az  én hitem a földnek melegsége 
és miként a föld szétosztja melegét 
gyenge füveknek, rengeteg erd őknek egyaránt, 
az én hitem úgy osztom szét közöttetek.« 

— írja a Tanítások című  — ugyanebben az évben íródott — versében . s erről a 
krisztusi , tolsztojánus hitfelfogásról van  szó itt . A »komor tél« szituációja itt első-
sorban a hit fokozását szolgálja , s nem jelent valóságos ellentétet (Továbbgondol-
va, talán , a Tiszta szívvel alapszituációját is megsejthetjük benne... ); a komplex-
kép kifejező-megjelenítő  érzékletesség helyett túlbonyolítottá lesz. 

1.3. Nem hibátlan ez a komplex-kép, de tanulságai nem itt mérhet ők le. 
Egymástól távol eső  élményvilágokat egyeztetne benne össze, elvont és konkrét 
ötvözését igyekszik megvalósítani , melyet későbbi , érett férfiköltészetében m űvészi 
tökéletességgel valósít meg. 

A kozmosz énekének komplex-képeiben legtöbbször kitapintható a képek 
»gondolati csontváza«, a metaforák , hasonlatok , megszemélyesítések erre épülnek 
rá, de mert a költő , gyakran , túlzott engedményeket tesz a szavaknak , a kép , a szósor 
fénylőn kiáltozóvá lesz, de a jelentés , a tartalmi szuggesztió letisztázottsága nélkül. 

»Világbogárkák szárnya csókra rebben,« 

— olvassuk pl. a 7. szonettben , s a képet az indulat , a ritmus tartja egybe. 
A kozmosz éneke egyetlen komplex -képének elemzése is szolgálhat egy lénye-

ges tanulsággal . A versképek jelzős szerkezeteiben sokszor fedezhetjük fel az imp-
resszionista költői nyelv hatását , szokatlan szóösszetételeiben ; képbe szelídített 
szimbólumaiban Ady hatását , de az a mód, ahogyan a gondolatokat képpé szer-
vezi , a sajátja. Az ő  képei sohasem impresszionisztikusan leírók , képei öіimagá- 
nak, a gondolati anyagnak a kivetítése a vizuális síkra. 

Hankiss Elemér József Attila érett költészetének kompleк-képeit elemezve 
írja : »A tárgyak nála sohasem feltételezett „jellemükhöá", „egyéniségükhöz" illő  
tulajdonságokkal ruházódnak föl... Egyetlen funkciójuk van -itt ; _ az;  hogy :a költő  
élményét , örömét és nyomorúságát sugározzák ... A vizüáliš 'kép nem cél itt, ha- 
nem csak eszköze a kifejezésnek .« S ez A kozmosz . éneke költői képeire is érvé- 
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kiss jovák ferenc 

réják 

elháríthatatlan prológus 

Az ide halmozódott versek 
»gyűlölt időm« kényszerneuró- . 
zisának papír cicomázta 
maradványai. 
A velük való vesz ődések 
éppúgy ellenemre voltak, 
mint közvetlen okozójuk. 

Szerz ő. 712 



kenyértörés 

mindahányszor túlélnž 
legyűrni 
mžndahányszor megtaposni 
megrágni 
mindahányszor nekifeküdni 
sodró 
elsodró észrevétlen- 
ének 

megkésett előhang 
(a költő) 

a költő  a gondolatot felszámolta 
letisztult 
a baleset mindennapos felújítását 
(miriád ját) 
véglegesen megakasztotta 

nincs hát kibontakozása 

hontalan 

körötte a tér 
a helyénvaló szavak uralmától 
delejes 

anonym us 

ki — (senki) 
ki — (senki) 
éjjel-nappal borzalommal 

tömjénzi a sorokat 
ki — (senki) 
rémálom lehével 
hánykolja a szavakat 
ki — (senki) 
én vagyunk 
a katlanban 
paraffin  magányban 
megmártva mint a gyertyabél 
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nélkül én 

( nem magán- nem más-) 

éП  ellépett- 

önnönvisszavonó jelhang 
seholból- 
nem magán- 

nem más- 

vénelve én 
nem menteget őző  
— nem másító 
— nem tagadó 

csak finom gúnyt szitáló 
éltét (rég) feledtet ő  
felindult árnyékát 
még megmaradt (szavakkal) 
marató 

tagoló 

(túl) 

hangnyelv 	 oly varázs 
rezdületežn csapong 
tovább 
mind tovább 

dallamtévelygésež regiszterén 
— 	túl 
túl önmaga 
hullámgyűrűs kör- 
körein 

én elhajított hangszer 
— morajjal 
nagy garral sújtott húr 
túl 

(lélekzet) 

hajóingásban 
fagyban 
ólomfehér izzásban 

halkan visszahangzó zsongásban 

( hangvonalon ) 

egyénjegelő  
hangjegyforralón—
én 

gúnygőg — halkanhangzdn 

еп  

714 



vád o I 

szűkre zárt ajkai közül 
szakad ... 
s hiába 

hiába hogy bírom 
nyitogatnám bár lelkei összes pitvarát 
meggy őznž 
meggy őzni nem tudom— 

írás indítóokának érlelése 
— tömény szóra sóvár 

nincs/kincs 

az eredet 
a lényeg 
kideríteni 
f el tárnž 
nem hagyja önmagát 
a szó 
a lét 
nem fedi önnön fogalmát 
hibbant csillogtatja 
fitogtatja tudását 
a szó 
a lét 
filozófusok 
költők 
gyengék menedéke 
káprázatra 
káprázatot halmozók 
bűvös szentélye 

»kiátkoztam magamat« 
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jelenés egyesben 
(előzmény) 

a filmszalag = 

= a vetítőgép 

a vászon = 

= az akaratgyenge gépmester 

az ide tuszkolt néz ő  = 

= a felülbíráló 

a tükörhatás = 

= s az álmodó 

no nieg 

önnön készítette tréfákkal 

az altató 

szabadon 

. 

csápok az áramlatban 
himbálódzó keretek 

csáklvák a szárazon 
kampóik elkalapálva 

»mindenütt szédület honol 
középpontját vasalom« 
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két csavaros szomszéd 

életem élem 
szemben magammal 
két csavaros szomszéd —
amivel esténként 
nilglepném magamat 

(hangszálaik elő ttem 
rajtuk felf űzött karikák csilingelnek 

ringat a fagy) 

»Igyál szomszéd!« 

puha oly puha 

sejtelem közelg 
pehely 
hamuíz 
és néz 

hull hull 

horn rage  

én a költemény 
az önutálat megszokott 
dögleszt őjében vergődék 
ínikor figyelem ér 
mint könny ű  
fuvallat enyhülésre nógat 
ám túlerőben 
a szeméttel együtt 
engem is eltakarít 
az ellenség 

köd 

»— Egész behajtasz, 
mi? 

— Hát igen.« 

dallamigéző  
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theodor w. adorno: 

nyílt levél 
rolf hochhuth -hoz 

Igen tisztelt Hochhuth úr, 

a Lukács György tiszteletére kiadott Festschriftben, amely csak most került a ke-
zembe, Ön közreadott egy tanulmányt, s ebben lényegében velem vitatkozik —
talán azért, hogy közvetve a Lukács és köztem több évvel ezel őtt kialakult vitát 
folytassa. »A mi divatos fdteoretikusunk« — olvasom, s a szöveg összefüggései 
alapán fel kell tételeznem, hogy ön itt engem emut, habár számomra nem teljesen 
világos, hogy miféle kollektíva húzódik meg e »mi« mögött. Ilyenfajta szerepet rend-
szerint csak totalitárius államokban szokás kiosztani; nekem nincsenek ilyen igénye-
im és nincs ilyen hatásom. Amikor pedig ön ehhez hozzáf űzi az »és az ő  másolói« 
formulát, akkor ahhoz a klisészerű  ítélethez alkalmazkodik, amely azáltal szeretné 
filozófiai intencióimat semlegesíteni, hogy azokra, akik jobb híján t őlem tanul-
tak egyet s mást, ráüti a bélyegét, hogy gyenge utánzók; az én esetemben gyanút 
kelt az, amihez a jogot egyébként filozófusoktól nem szokták elvitatni: egy is-
kola létrehívása. Mégsem az ingeriiltség késztet arra, hogy válaszoljak đnnek, 
hanem az az érzés, hogy alaposan félreértettek és eltorzították gondolataimat. 
Korántsem csupán irodalmi álláspontokról vitatkozunk. 

ön Lukácsnak abból a tételéb бl indul ki, amely szerint az irodalomban »a 
konkrét, a különös ember az els ődleges, az ábrázolás kiinduló- és végpontja.« Ez 
számomra nem oly magától értet ődő, mint a magyar esztéta számára. Jó ideje 
már, hogy az irodalomban is kialakult a különösség ideológiája, a felcserélhetetlen 
emberre összpontosítva a figyelmet, mintha most is úgy lehetne elbeszélni róla 
valamit, mint annó dacumál, miközben — Brecht szavával szólva — a lényeges 
átcsúszott a funkcionálisba. Lukács aligha felejtette el, hogy Hegel és Marx az 
individuumot nem mint természeti kategóriát definiálták, hanem mint történeti 
lényt, tudniillik mint olyan lényt, aki csak a munka révén jön létre; éppen az 
volt a legnyomósabb oka annak, hogy Marx szembefordult Feuerbachhal és igaz-
ságot szolgáltatott Hegelnek. Ha azonban az individuum olyasmi, ami keletkezett, 
akkor semmiféle világrend sem garantálhatja, hogy egyszer ismét megszűnjék. Ha 
Lukács tiltakozik e felismerés ellen, ha a különös embert az irodalom invariánsává 
nyilvánítja, akkor csupán azt bizonyítja, hogy a világnézetté kövesedett dialektika 
igézetében elillan a dialektika sava-borsa. Hegelnél az individuáció foka öntudatot 
jelent, mivel az individualitás nem egyszerűen biológiai értelemben vett egyedi 
lény, hanem egy egyedi lényég az ész révén különösként egzisztáló reflexiós for- 718 



mája. A nagy irodalomban nem kevés szól amellett, hogy az önmagát meghatá-
rozó egyedi ember egyáltalán nem ma lett kérdésessé. Az egyén legújabb válsá-
gának az az oka, hogy azokat amin őségeket, amelyeket a társadalom egykor meg- 
követelt tőle, s talán magának a minőségnеk a kategóriáját is, féleslegessé teszik 
a termelés új módszerei. Horkheimerrel egész sor változatban mutattuk fel e 
tényt. Visszataszító dolog az embereket termelési módszerek szerint modellálni, 
ám ilyen a világ folyása azóta, hogy az emberek alá vannak vetve a társadalmi 
termelésnek, ahelyett hogy uralkodnának felette. Mivel azonban másfel ől a ter-
melési apparátusnak az emberért kell léteznie és mivel célja az emberek felszaba-
dítása — tudniillik a fölösleges munkától —, ezért az individualitás pusztulása 
egy ellentmondásos, valóban abszurd elemet is magában foglal. Nem utolsósorban 
ez a körülmény hozza létre azt az  On  által kevéssé kedvelt irodalmat, amelynek 
jelölésére az »abszurd< igúnynév megnonosodott. Ez az ,irodalom helyes !tudatot 
testesít meg. Egy folyamat kényszerjellegének felismerése mindamellett nem azo-
nos a folyamat helyeslésével. Eperdönt ő  kérdésben đn, mélyen tisztelt Hochhuth 
úr, .egyszerűen félreértett engem. Engedje meg, hogy ennek bizonyítására önma-
gamat idézzem, először a »Fétiskarakter a zenében« cím ű  1938-ban a Zeitschrift 
für Sozialforschungban közreadott, majd a Dissonanzen cím ű  kötetemben újranyo-
mott tanulmányom utolsó mondatát. Ebben az írásomban jeleztem el őször bizo-
nyos antropológiai tapasztalatokat; ma sem tudnék bármit is visszavonni e kijelen-
tésből: »A kollektív hatalmak likvidálják... a menthetetlen individualitást, ámde 
csakis individuumok képesek arra, hogy e hatalmakkal szemben őket felismerve, 
a kollektivitás ügyét képviseljék.« Az lenne a javaslatom, hogy ne fogadjuk el a 
morgensterni bölcsességet, mely szerint »aminek nem szabad léteznie, az nem 
is létezhet«, ne költsük eleve rosszhírét olyan gondolatoknak, melyek a megdöb-
bent ember elé merednek anélkül, hogy bármiféle vigaszt nyújtanának, miszerint 
még a legszörnyűbb rettenetet is túléli az ember; az ilyen vigasz nagyonis köny-
nyen fajul ama rettenet igazolásává. Amit  On  az »ember megmentésének« nevez 
(engem riaszt ez a formula) az — ha ilyen megmentés egyáltalán lehetséges —
előfeltételezi, hogy végiggondoljuk a legszörny űbb katasztrófát. Ezért az indivi-
duum is felelős. Ami ma vele történik, az továbbra is fenntartja a megmereve-
dését és hidegségét. 

ön vonakodik annak elfogadásától, hogy az »ember a tömegben nem 
individuum többé«, mintha az, aki erre rámutat, valahogyan maga is hozzá-
járulna ehhez; holott a fejl ődés juttatta ide az embert. Ám ön m űvész, és 
bizonyára van némi tapasztalata arról, hogy hogyan is állunk ma az individuum-
mal, Rilke mondása a saját halálról, amelyre  On  hivatkozik, kegyetlen gúnyolódássá 
vált azokon, akiket a lágerekben meggyilkoltak és akik Vietnamban elpusztultak. 
Az én kijelentéseim, melyek sokkolták önt, szeretnék megvédeni az áldozatokat 
e gúnyolódástól. Az ön feltételezésével ellentétben éppenséggel nem volt szándé-
komban azok rovására gyalázkodni, akiknek individuációját a dolgok folyása le-
hetetlenné teszi.  On  még mindig úgy képzeli: hatásos jelenet, amit Sztálin és Tru-
man Postdamban csupán néhány mellékmondatot szentel a népirtás fegyveré-
nek, miután a Tenni már tíz nappal korábban felajánlotta a kapitulációt; amint 
úgy mellesleg megszületik a felesleges határozat, hogy a bombát le kell dobni 
Hirosimára. Mit tegyek: én nem találnám hatásosnak a színpadon e jeleneteket, 
hanem inkább olyasminek, amire az amerikai szleng a phoney szót használja, s 
amit csak pontatlanul fordíthatnánk kongóan tiresnek vagy látszatszer űnek. Több 
évtizeddel ezelőtt, még a fasizmust megel őző  időben, Ortega Y Gasset megfigyelte, 
hogy világtörténetet tulajdonképpen már csak eljátsszák, mégpedig saját közön-
sége kedvtelésére; Karl Kraus pedig AZ emberžség utolsó napjaiban felismerte: 
éppen az az iszonyatos, hogy a megjátszott történelem a légreálisabb dolog, s ta-
lán még félelmetesebb, mint a korábban kevésbé megrendezett történelem. Hitler 
gaztetteket eljátszó ripacs volt, nem pedig individuum. Engedje meg, hogy még 
egyszer idézzem önmagamat, ezúttal a Dialektik der Anfklurungból, amelyet Hor-
kheimerrel 1947-ben adtunk közre: »A sztárkultuszhoz mint a kiválóság kiegészítése 
hozzátartozik a társadalmi mechanizmus, amely nivellálja azt, ami felt űnik; a sztá-
rok csupán szabásminták az egész világot átfogó konfekció számára, ollók, ame-
lyekkel a jogi és a gazdasági igazságszolgáltatás a legutolsó fonálvégeket is el-
tünteti«. Teljességgel ilyen szabásminták a diktátorok a színpadon. Brecht he-
lyes ösztönére vall, hogy a »Rettegés és nyomor a Harmadik Birodalomban« C.  
művében a fasiszta garázdálkodást a lakosság köréb ől vett alakokon ábrázolta 
és nem az urakén. Cserébe ezért fel kellett áldozni a tragédiaforma hagyományos 
pátoszát és epizódokat kellett egymáshoz f űzni, talán a tulajdonképpeni drámai-
ság rovására, — ez is a szubjektumon eluralkodó phoneyness, a társadalmi lát-
szat következménye. Csakhogy Brecht, miközben a politikai drámát a szubjektu-
moktól az objektumok felé tolta el, feltehet ően még mindig nem ment eléggé 
messze. A szubjektumok sokkal nagyobb mértékben váltak objektumokká, mint 
ahogyan ez Brechtnél látható. Ebb ől a szempontból a becketti embercsonkok 
realisztikusabbak, mint a realitás képmásai, melyek már képmás-voltuknál fogva 
enyhítenek a realitás szigórán. 

Engem az emberi kiválóságról szóló mai színművekben leginkább az irritál, 
hogy e művek szép csendben alkalmazkodnak a kultúripar szokásaihoz; a kultúr- 
ipar szeretné elhitetni, hogy a kiválóság a lényeges és az ember számára fontos 
dolgok ismérve. Emellett már nincs is olyan nagy különbség Soraya, Beatrix és 
a legkülönfélébb szervezetek élén álló igazi hatalmasok között . Mindenütt meg- 
személyesítésre törekednek, hogy az anonim összefüggéseket, melyeken az elmélet- 
ben járatlanok már nem tudnak átlátni és melyeknek pokoli hidegségét a megfé- 
lemlített tudat már nem tudja elviselni, eleven emberekként ismertessék el, s ez- 
által megmentsenek valakit a spontán tapasztalat el ől; ön sem járt el másként. 
Amde egy dolog, hogy még mindig léteznek spontán módon cselekv ők és más 
dolog ezek ábrázolása. Ha viszont az áldozatokon akarná az iró ábrázolni az iszo- 
nyatot, akkor az iszonyat elkerülhetetlen sorssá magasodik, anélkül, hogy lehet ővé 
tenné az átlátást az őt meghatározó hatalmi viszonyokon; ha nem tévedek, ez jel- 
lemzi az  On  darabjainak témaválasztását. Nincs mód kitörni e borzalmas körb ől. 
Csaknem eхperimentális vizsgálatok állnak ebben a tekintetben rendelkezésünkre. 
Jóakaratú emberek kísérletet tettek arra, hogy ellenálljanak a borzalomnak, még- 
pedig úgy, hogy segítséget kérve prominens személyiségekhez, a katasztrófák 
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ezek a kísérletek kudarcot vallottak. Ha a m űvész sem elfeledtetni, sem ábrázolni 
nem tudja a legrosszabbat, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy az áldoza-
tok megjelenјtésével kezdje dolgát, ábrázolásukat mindamellett emelje ki az átla-
gos élet megszokott hatásösszefüggéseib ől: az áldozatokon táruljon fel a kataszt-
rófa teljes mélysége, anélkül, hogy tematikává válna; a szemérem alig meri a bor-
zalmakat néven nevezni. Az Ön által követelt realista színház és az abszurditás 
tényleg konvergálhat —egyébként Önnél is feldereng ez a felismerés. Hogy azon-
ban ez a megoldás sikerüljön, ahhoz már olyan művek kellenek, mint a huernica 
vagy Schönberg Varsói menekültje. Semmiféle hagyományos, drámai . h ősökre 
épülő  dramaturgia nem képes többé erre. A realitás abszurditása olyan formát 
sürget, amely szétrobbantja a realista homlokzatot. 

Az embermegvetés számomra semmivel sem kevésbé ellenszenves, mint az• 
In  számára. Senkinek sincs joga az elithez tartozók önhittségével szembehelyez-
kedni a tömeggel, amelynek egyik mozzanata ő  maga is. Másfelől viszont az 
sem elégséges megoldás, ha ragaszkodunk az egyén fogalmához.  In  úgy véli, hogy 
embertelenségre vall azt írni, amit én írtam: »Sok embernél már az is szemér-
metlenség, ha azt mondják: én.« Tényleg nem vette volna Ön észre, vagy talán 
erőnek erejével nem is akarja észrevenni, hogy ez a kijelentés nem a kiskorúak 

' módjára viselkedőket vádolja? Hogy a vád a hatalom ama birtokosát illeti, aki 
ezt írta: »én pedig elhatároztam, hogy politikus leszek«, vagy Babbit-ot, aki így 
vél ítéletet mondani egy nagy műről: »I like it«? 

Hogy a színháznak végét jelentené-e —miként ezt Ön gondolja 	ha 
elfogadnánk azt a tételt, hogy az ember a tömegben nem individuum többé, —
erre a kérdésre nem tudnék válaszolni. Amikor tizenöt évvel ezel őtt megtámad-
tam Kafka Perének Gide-féle dramatizálását, én is đnhöz hasonlóan gondolkod-
tam; időközben azonban az újabb drámai produkciók megtanítottak arra, hogy 
a dráma túlélheti saját előfeltevését, a szubjektum szabadságát, és éppúgy ábrá-
zolhatja és kell, hogy ábrázolja a szubjektum pusztulását, mint ahogyan valaha 
Athénben feldolgozta a mítosz világából magát kikiizd ő  individualitás keletkezé-
sét. De tegyük fel, hogy Önnek van igaza, s a fenti premisszák mellett a dráma 
már nem lenne többé lehetséges. Ebben az esetben aligha szabadna kitérni ama 
mélyreható tapasztalatok elől, hogy ezáltal dráma egyáltalán lehetséges legyen. 
Еppen đnnek, aki annyira szorgalmazza a dráma éthoszát, kellene ebben egyet-
érteni velem. Ehelyett Ön kinyilatkoztat: »Az ember nem változik meg alapjaiban. 
Túlságosan komolyan veszi magát az a korszak, amely az ellenkez őjét állítja.« 
Amde az emberi természet változatlanságába vetett hit —err ől meggyőződhet,  ha  
egy pillantást vet a mai vulgárszociológiára és vulgárpedagógiára —id őközben 
éppen amaz ideológia részévé vált, amelyet az  On  drámái támadnak. Az  In  szemre-
hányására, hogy egy korszak túlságosan komolyan veszi magát, ha »alapjaiban 
való •változást tételez fel, azt válaszolom, hogy az az éthosz viszont, amely be-
hunyja szemét az ilyen változás el őtt, nem veszi eléggé komolyan magát. Az in 
dividualitás fel nem oldható sajátosságát védelmezni óhajtó tételeinek egyike 
olyan szférába juttatja Önt, amelytél Ön is undorodik: »Aki figyelmen kívül 
hagyja, hogy egy gyári munkásnő  és testvérei, akik könyvet soha nem olvasnak —
hogy még ők sem nagyranőtt egyhasi kölykek egy bérkaszárnyából, hanem többek 
és azok is maradnak, mert teljességgel személyes konstellációkkal rendelkez ő  em-
berek, az a sznob ne lamentáljon, ha azok, akik megafonokon át proklamálják 
a terrort, egy szép napon őt magát is kiszolgáltatják az azonosításnak és meg-
számozásnak. Mert a gazfickók nagyon is szívesen hitetnék el magukkal, hogy 
áldozataiknak már nem volt emberi arcuk, hogy szavazó barmok és még annyira 
sem egyének, mint a középkori városlakók, akiknek nem a televízió, hanem a pap 
rágta szájba nap mint ,  nap, hogy mit tegyenek.« Tényleg nem hajlandó Ön észre-
venni, hogy a magát különb embernek tartó sznobra szórt szidalmak minden or•• 
szágban ama népközösség számára szolgálnak igazolásul és biztatásul, amely leg-
szívesebben rárontana arra, aki elhajló, aki feltehet őleg még a leginkább meg-
felel az ön individualizmusról alkotott fogalmá лak, akit azonban törvényen kívül 
kell helyezni, mert kifecsegi, amit a hivatalos ideológia elkend őz és igazol? Nem 
figyelmezteti Int történelmi belátásra, mely egyébként szeretne megszabadulni 
az illúzióktól, hogy a fasizmus alatt az individuum amaz elveszíthetetlen értékeire 
való hivatkozás, melyeket —úgymond — meg kell védeni az eltömegesedéssel 
szemben, remekül egybevágott ama védnökök gyakorlatával, akiknek szótárában 
megkülönböztetett helyet foglal el ez a kifejezés: »kikészíteni valakit«, — az 
egyenlősdi, egészen a halálig? Amit ezek ma eltömegesedésnek neveznek — én 
ezt aszót mindenkor csakis használatának kritikusaként használtam —, az eltö-
megesítés: finom klikkek és egyének kényszerítik a tömegre, amelyet igazgatnak 
és aztán mint tömeget szidalmaznak. Minden sorom ellenállás és szembefordulás 
akar lenni ez ellen, ezzel szemben. Nem szeretném feltételezni, hogy Ön engem 
egy tömegellenes sznobbal téveszt össze, de bárki is legyen ez, nem irigylem Önt 
azért a fenyegetésért, amellyel — nyilván nem minden elégtétel nélkül — őt il-
lette: csak ne lamentáljon, ha őt magát is — az ön szavaival élve — kiszolgáltat-
ják az anonimitásnak és a megszámozásnak. Mintha valóban ő  hitette volna el 
a gazfickókkal, hogy áldozataik már nem emberek — holott ő  bizony — borzadva 
a dolgok ilyen alakulásától —csupán felismerte azt, hogy a gazfickók terrorja egy-
bevág a történelem azon irányzatával, mely ilyen anonimitásra kárhoztatja az em-
bereket. Miközben  In  a humanitás érdekében elfordítja tekintetét attól, ami e 
humanitásból lett — Valéry jóval Auschwitz előtt látta, hogy az embertelenségnek 
nagy jövője van  —,  In  is közeledik az embertelenséghez. Erre nem retorikus 
meggondolásból szeretném felhívni a figyelmet, hanem azért, mert miközben  In  
bízik a humanitás elveszíthetetlenségében, a humanitás valószín űleg megtéveszti 
Int. Alighanem igaz, hogy a középkorban, a Lukács által egykor értelemmel teli-
nek magasztalt időkben sem sokkal jobban mentek a dolgok, mint ma; hogy végül 
az individuum csak azért megy tönkre, mert szabadsága az egész történelmen 
át kudarcot vallott. Valójában egyetlen ontológia maradt fenn az egész történel-
men át: a kétségbeesésé. Ha azonban ez a kétségbeesés a történelem ével ő  jelen-
sége, akkor a gondolkodás minden korszakot úgy él át, mint a lehető  legrosszab-
bat, mindenekelőtt azonban a saját korát, melyr ől közvetlenül tudja, hogy valóban 
az. 
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predrag matvejevi ć  

a kultúra 
és a. kritikus 
szellem 

El kéne gondolkozni azon a megszokáson , hogy nálunk a kulturáról arány-
talanul .több szó esik, mint amennyit tesznek az érdekében. A ikultúrpolitikát 
kampányszerűen definiálják és újradefiniálják, perspektíváit elvitatják vagy el ő • 
irányozzák , diagnózist készítenek róla, vagy terápiát írnak el ő  számára .. . 

Ezzel nem azt akarjuk mondani , hogy a kultúráról beszélni itt és most szük-
ségtelen , hogy a nyílt művelődési problémák és a valódi szükségletek szem el őtt 
tartása fölösleges . Ha azonban a kimondott szavak nem jutnak át a küszöbön, 
mely a tettől elválasztja őket, valójában senkinek nem használnak, egyszer űen 
kárbavesznek . Ezért először is válasszuk szét a kultúráról való beszédet a tevő le• 
ges kultúrától. Mindjárt tegyük is fel a kérdést: kit kötelez mindaz, ami a kultú-
rában vagy a kultúráról elhangzik ? Mindaz , amiben megállapodnak , hogy a kul-
túráért гn ílhatatlanul meg kell tenni ? Mindenekelőtt még a kevésbé merész kultúr• 
tervek megvalósítására sincsenek meg rendszerint az alapvet ő  anyagi előfeltéte-
lek ... Pedig nemcsak vágyaink , szükségleteink is nagyok , megkerülhetetlenek: egy-
részt egy szédületesen előrehaladó világgal szembesültünk , másrészt a magunk 
lemaradásával és elmaradottságával , amit egy olyan történelemben , amilyen né• 
peinknek jutott osztályrészül, elkerülni nem lehétett. Kérhetünk-e tehát keveset 
sok helyett , amikor nagyon is sok mindent el kell érnünk , meg kell teremtenünk 
s alkotnunk? 

A kultúra és a kritika viszonyáról létez ő  értekezések és polemikák kereté-
ben cikkünk egyszerűen megkísérli a kultúráról való gondolkodást a kritika gór-
csöve alá helyezni. Ennek értelmében kezdjük a következ ő  megállapítással: a mi 
kultúráról való beszédünk egy utópisztikus tudat része — sokkal inkább , mintsem 
arról rendszerint tudomásunk v an  —, olyan mértékben , amilyen mértékben Mann-
heim definíciója szerint »utópisztikus az a tudat, mely nem kongruens azzal a 
„lénnyel", mely ezt a tudatot körülveszž<, Karl Mannheim: »Ideologija i utopija«, 
Nolit, 157. old. 

Helyes tehát a kultúráról való beszéd és a tevőleges kultúra viszonyának 
élesebb kritikai megvizsgálása érdekében szem el őtt tartani épp az utópisztikus 
tudattal kapcsolatos megfelel ő  meghatározást . Csakhogy ilyen valójában nincs is; 
vagy pedig példátlan viszonylatokban van meg. Az utópia toposzaiban hiányoznak 
a kellő  kritikai ismereteink, melyeket sziikség esetén meghaladhatnánk. Kivált 
nincs egy kitűnő  utópia-poétikánk , mely megmutatná , milyen mértékben ihletőd-
tek általa az összes szellemi vállalkozások az ember felemelkedésének vonalán. 

Térségünk kultúrájától megtagadni, hogy vágyait utópisztikus láthatárokra 
vetítse, legalábbis elővigyázatlanság lenne. Mert végül is a valóságnak nincs jobb 
korrektívumá a szembesítésnél , mi a valóság és mi nem , ám jó lenne , ha azzá 
válna, az volna; a szembesítésnél Bloch egyféle »konkrét utópiájával«. Azonban 
az elgondolt vagy kívánt kultúra megvalósítható vagy éppen megvalósuló kultú-
rává válása folyamatában az utópisztikus mozzanat nem csupán korrektívum. 
Egyetemessége nem tarthatja számon a tényállást , megengedi magának a részletek 
és különbségek elhanyagolását , az absztrakt vágyakat előnyben részesíti a konkrét 
lehetőségekkel szemben. Az utópia új valóságot vetít az adott valóság fölé — ha 
pedig szükséges , ellenében is —, olyképpen , hogy minden merészebb szárnyalása 
alkalmával összeütközésbe kerül épp a való adottságok inerciájával, amit fölül-
múlni igyekszik... 

Valószínűleg mindennek következtében , mihelyt a kultúrához való hozzá-
721 állásunkban a bevezetésnél tovább jutunk , nemcsak hogy elválnak útjaink, hanem 



rendszerint el is veszítjük a kapcsolatot a kultúrakciónak mint olyannak reális 
lehetőségeivel. 

Ebben az összefüggésben gyakran figyelmen kívül hagyunk egy éppannyira 
döntő , mint elvi álláspontot : a polgári eredetű  kultúrával (mindegy , hogy a Múl-
tunkból eredőről, vagy a világból hozzánk érkezőről van-e szó), a forradalom által 
lehetetlenné tett rendszer kultúrájával szembeni oppozícióban — nemcsak nálunk: 
mindenütt, ahol a szocializmus előfeltételeinek alapvet ő  politikai platformját tor-
radalmian tisztázták — kezdettől fogva fennáll egy olyan kultúrfolyamat megalapo-
zásának a szükségessége , amelyet mai terminológiával »kontra-kultúrának« ne-
vezhetnénk . Mi — és persze nemcsak mi — sohasem tisztáztuk le, hól és milyen 
kontra-kultúrát létesítsünk : »kulturális forradalmunk« kezdettől fogva a szavak 
szintjén maradt , míg a gyakorlatban legalább annyira gyanús kultúrtermékek lát-
tak napvilágot , mint amilyenek azok voltak , amelyeket égvényteleníteni kellett. 
Ennek eredményére úton-útfélen rábukkanunk talán a legbeszédesebb példa a 
fiatalok és a fiatal nemzedékek lelkesedése a burzsoá szub-kultúrák holmiféle 
futószalagon gyártott produktumai iránt (eme tájékozódásnak a tudat és az esz-
mék szintjén létrejövő  korrelációira gondolni se jó). Ám hogyan hozzunk létre 
bizonyos »kontra-kultúrát« egy sokat szenvedett országban, ahol a kultúra oly-
annyira hiányzik ... A következtetésnek ezen a szintjén sokkal könnyebb fonák-
ságokat keresni , mint cselekedni : holott a fonákságok javíthatnak a dolgokon 
legkevésbé! 

A legélesebb bíráló ítélet után ahhoz a megállapításhoz égkeziiлk, amit már 
kezdettől togva tudtunk : »A szocializmus mért nem egy fejlett országban próbálta 
ki lehetőségeit, melynek teljesítőképessége nagyobb, demokratikus és kulturális 
tradíciója mélyebb ?« Miért? S ha már nem probálta ki , ismereteinket szemernyi-
vel sem fogjuk kibővíteni a föltételezéssel , mi volna,  ha...  

Ma, amikor az »utópisztikus tudat«-nak egy, a miénknél szélesebb köгíí, 
mondhatnánk , depresszíós tázisával szembesultin к, amikor — jaj ! — a valóság 
annyi utópiának szegte szárnyát durván (reшéljiik csak átmenetileg), kritikusabban 
vizsgálhatjuk s kell is, hogy vizsgáljuk utópžaž előéletünket. Mi mutatkozott eb-
ben az elóéletben a legmead őbbnek vagy legalábbis a legkevésbé megvalósítható-
nak? Eléggé nyilvánvaló , hogy az utópia nagyjából azonos toposzokat kínál kúlön-
féle sajátos alkalmakra , hasonló képletek mas és más köгühnények közt, a valóság-
ban pedig — s ezt is jól tudjuk — szinte elő  sem fordul, hogy egy formula azonos 
módon alkalmazható lenne. A különbségek , melyeket a különböző  történelmi vi-
szonyok idéztek elő, s ezeknek következményei , a nemzeti tradíciók megosztott-
sága, a fejlettségi fokok aránytalansága , a jellegzetes tulajdonságok , mentaiitások, 
viselkedésformák stb. láthatólag még ma is hatnak . Nem kell bizonygatni a tényt, 
hogy népeink közösségében nem vaiósítottunk meg egy egységes kulturális szžnté-
Zist. Távol állok attól , hogy nemzedékeket vádoljak , azokat, melyek kivételesen 
nehéz történelmünk folyamán a kultúra és a szellem utópisztikus egységét hittel 
és reménnyel megidézték : hiszen végül is a világ kulturális erőfeszíteseшek szin-
téziséről már évszázadok óta álmodoznak ! Azt látjuk azonban, hogy kulturális 
köreink tradíciói , az egyes nemzeti örökségek mint olyanok , nem adják föl a 
különleges formákat , melyekben fölnevelődtek. 

A világon máshol is észlelhető  hasonló ellenállás , közös nevezőre hoтliatat-
lanság . Claude Levi-Strauss a »kultúrák együttm űködéséről« szólva mégállapította, 
hogy »Az egységes civilizáció nem lehetne más, mint a kultúráknak a vuágban való 
koalíciója, melyek megtartják a maguk eredetžségét« (C. Levi-Strauss : »Race  it  
Historie«. Gonthier, 77. old.). Az egyetemesség elavulásáról van-e itt szó, mivel-
hogy a kultúra megvalósításainak legértékesebb része köztulajdon ? Vagy pedig 
a különféleségeknek mint b őségnek védelméről, ama veszély ellen , hogy a szin-
tézis általánossága ne vezessen egyhangúsághoz , s így épp az alkotás eredeti for-
máit ,el ne sorvassza ? A kritikus szellem általános égvény ű  feleletet 'nyilván-
valóan nem adhat ; csak úgy igazodhatunk él, ha minden esetet fölülvizsgálunk s 
értékelünk mint olyat . Az a probléma merül itt fel , amelyre Radomir Konstanti-
nović  a Kultúrakció Kragujevaci Kongresszusán helyesen rámutatott : »a több-
szólamúság szellemének és az abszolút egység szellemének« alternatívája. Az al-
ternatíva fölismerése nem lehet haszontalan , de tudni kell meghaladni is. Lehet, 
hogy e pillanatban oly mértékben éljük nyugtalanabbul ezt az alternatívát, ami-
lyen mértékben nem vagyunk tudatában minden implikációjának .. . 

Az, amit általában »európaž kultúraként« (civilizációként, művészetként, iro- 
dalomként stb.) megjelölnek, lényegében inkább a kulturális értékek konvergen-
ciája , mintsem igazi szžntézžsük: ez az összetartás kihat az együttm űködésre, a 
kapcsolatokra és az összeköttetésekre . Ilyen értelemben nem csoda , ha a művelt 
Európa nem egy markáns képvisel ője az »európai kultúra« eszméjét hirdeti. A 
kizárólagos állásfoglalás a »többszólamúság« vagy az »abszolút egység« mellett 
csakis abban az esetben jelent veszélyt , amennyiben valóban kizárólagos. Ez azon-
ban még csak nem is az egyetlen és a legnagyobb veszély! Ha — országunk, a 
világ és bolygónk kulturális valóságának gyakorlatában — megszabadulunk a világ 
abszolút kulturális egyesülésének utópisztikus képzetét ől, az említett veszély más 
szintre helyeződik : ha a nemzeti kultúrák szűk tejületén létrejövő  szintézisek nem 
veszik föl a kapcsolatot egymással , mindenekelőtt a maguk geopolitikai térségé-
ben, akkor egy jóval veszélyesebb hierarchiája bontakozik ki az elidegenedésnek —
mely különböző  mérvű  lehet s különféle néven nevezend ő , mint: campanileizmus, 
provincializmus , regionalizmus , izolacionalizmus , bezárkózás , korlátozottság , szkle-
rózis. 

A kultúrformák kilönböző  arculata természetesen nem zárja ki a rokon 
értékek pártolását: A szociális , de a kulturális tervek közös irányítását is a hu-
manista tudat közösségére lehet alapozni , amely — definíciója szerint túln ő  a föld-
rajzi határokon s a szellemi korlátokon , ösztönözvén azt, ami individuális , és jóvá-
hagyva , ami specifikus . Említstik-e ezenfekil , hogy a kulturális értékek megítélé-
se olyan alapon történik, melynek paraméterei fölülmúlják a lokális és alkalmi 
kritériumokat. Más szóval ez annyit jelent , hogy egy köглyezet sem mérheti föl 
önmagát . Az értékelés nem azonos a szintézis létrehozásával s a saját szintézis 
nívóján mint olyanon meg sem valósítható . Ha termékeinket csak saját mércéink-
nek vetjiik alá, az jól ismert partikularizmust szül : s e szűk köpű  valóság szemben 
áll az univerzális szellemmel , innenső  oldalán marad az egyetemességnek , mely 722 
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mellett az igazi humanista tudat lándzsát tör. Tulajdon értékeinket mi másoknál 
jobban megértjük, könnyebben felfogjuk, de mások sokkal pártatlanabbul — tehát 
objektívebben —ítélik meg őket. 

A bonyolult etnikai és politikai helyzet ű  országok kulturális életének ritmu-
sát követve (Kanada, Belgium, Svájc, Németország stb.) egykönnyen megállapít-
hatjuk, hogy ahol a szélesebb egység keretén belül a részek — nyelvi vagy egyéb 
rendezetlenségek és súrlódások miatt — nem eléggé vagy inadekvát módon kap-
csolódnak egymáshoz, a teremt őerő  mindenütt lelankad. 

Tehát hogy a lehetséges külön szintézisek szűkebb vagy tágabb területet 
fednek-e majd Jugoszlávia területén, az kevésbé fontos annál, hogy korrespondedi-
nak-e  majd egymással: ha nem, az esetben a legnagyobb veszteség minden bizony-
nyal azt éri majd, aki a kölcsönös kapcsolatokat leginkább megbolygatja, aki 
bármilyen módon elzárkózik előlük, vagy másokat próbál t őlük eltántorítani. Min-
den egyes kultúránk a világgal kapcsolatot tartva, a világ felé fordulva fejl ődött: 
a kulturális kapcsolatok még akkor is hasznosak voltak, ha a népek, melyek a 
megfelelő  kultúrát birtokolták, fizikailag veszélyeztették létünket. 

A kritikus szellem — mely a kultúra leglényegesebb viszonylatait értékeli 
és irányítja — arra hivatott, hogy eleget tegyen halaszthatatlan feladatának. Ha 
igazán mélyen felfogja a különféleség és pluralizmus értelmét, úgy eredményesen 
küzdhet a türelmetlenség és rivalitás, a szektásság és mitológiák ellen. A harcias-
ság, mellyel elveti mindazt, ami nem kultúra, a határozottság, mellyel megállapítja 
az igazi feltételeket, amelyek közt a kultúra kibontakozik és hat, kihívást jelent, 
amit ebben a pillanatban közülünk senki sem tud könnyen elfogadni. 

kovács lukács fordítása 



bosnyák istván 

a soronkívüli III 

5. A permanens világháború tudata 

Az egészében célt és irányt vesztett , »gazdátlanná« vált világnak s ezen 
belül a kapitalizmus jelenének és távlattalanságának , valamint a csak jövőjében 
igenelt szocializmusnak az élményén kíviil a soronkívüli embert a Senkiföldjéhez 
kötötte korai felismerése is, hogy az alig befejez ődött világháború voltaképpen, 
ténylegesen be sem fejez ődött , hanem egyelőre csak »kis« csatározások formájá-
ban ugyan , de szakadatlanul folytatódik s máris készül , feltartóztathatatlanul kö-
zeledik az 1914-18-as »premier« apokaliptikus »repríze«. 

Optimista nemzedékének rendíthetetlenül — és naivul — optimista tagjaival 
ellentétben , akik európai emigrációjukban a húszas években is váltig az új, egye-
temes-európai vagy épp a Világforradalom »biztos« kitörését jósolgatták , SinКÓ, 
a világforradalmi mámor invalidusa , a messianisztikus reményeiből egy életre 
kijózanodott soronkívüli ember már nem egy új , sikeres Világforradalomnak, ha-
nem csupán — egy új világégésnek a megszállottja tudott lenni . S a »történelem«, 
sajnos , az ő  történelmi pesszimizmusának s nem a csakazértis -optimistáknak adott 
igazat. 

Még tízéves »jubileuma« sem érkezett el az ideiglenesen félbeszakított nagy 
világmészárlásnak , amikor az :új kataklizmától való elemi félelme valóságos há-
ború-iszonyban kulminál. 

Új háború elő tt (közölet-
len) 

Lesz festék a hóra, kisded született! 
Csak felcseperedjen, lesz festék a hóra! 
Lesz piros hó, lesz piros f ű, lesz piros víz! 
Tanult már pár vad átkot, 
Tanul majd pár újat, tanul hozzá az ember 

— szól a keserű  profécia az 1927 januárjában írt szarajevói versb ől,' »a virrasztás 
hideg bagolyszemével« nézett s illúziók nélkül látott korvalóság pontos diagnózisa-
ként, s a címével is az új háborút hirdet ő  jövendölés záróstrófája Sin КÓ minden 
idegszállal átfélt, átreszketett öldöklés -iszonyát kozmikus vízióval , a meghibbant 
történelem és önmagát öklendező  Föld képzetével konkretizálja: 

Eső  lesz, eső, véreső, 
Annak van igaza, ki fél. 
Cikkázd villám utat nem mutat, 
Kiszáradtak a bölcsességkutak, 
Cserepes ajkkal locsogunk, 
Hazudunk reményt s már itt a szél, 
Félrebeszél, jajt beszél és vért beszél 
Vadul cibált fák közt a szél 
đklend, öklend a föld. 
Eső  lesz, eső, véreső. 

Az Tij háború előtt idézett sorai felfokozott intenzitásukkal önmagukban is 
arról tanúskodnak , hogy írójuk számára a »háború« nem holmi. humánus-pacifista, 
objektív »téma«, melynek megverselése mindenkor hálás , didaktikus pátoszú írói 
feladat , hanem a személyes létélmény, a legkifejezettebben szubjektív létviszony 
objektuma ; egy magánegzisztenciát megül ő  kísértés , mely a létveszélyt mint egy-
idej{íleg egyénit -általánost , a magánélettől elvonatkoztathatatlant tartja napirenden 724 



szakadatlanul. Nem véletlen tehát, hogy pár hónappal e vers megírása után a 
közeledő  háború biztos tudata együtt jelenik meg a bécsi naplóban a háborúval 
szembeni személyes magatartás kérdésével — a rettegéssel, hogy az új öldök-
léstől ő  lmajd távol tudja-e magát tartani —, és a teljes 'hontalanságnak, még 
a szülőföldtől is idegen létérzésnek a kinyilvánításával: 

»Sokat foglalkoztat a közelžnek érzett háború, katonáskodástól való irtózás 
és a kérdés,- hogy mit fogok és t u d o k majd tenni, ha behívnak. A Пazaré-
nusokrdl szóló szerb újsághírek. Egy hónap múlva megyünk S. H. S: be, 
„haza".« 

A soronkívüli ember, akinek már csak azért sem találhat tevékeny élet-
formára képesítő  »fogódzót« kora társadalmi és politikai valóságában, mert ezt 
a »valóságot« az egyelőre még pcsendes« folyó, de biztos kulminációval kecsegtet ő  
permanens világháború démonikusan valószer űtlenné, ma-holnap kártyavárként 
összeomlóvá teszi: ezt jelentette az ifjú Sinkó számára az elemi háborúiszony 
a húszas évek végén. S amit evvel az iszonnyal szembeszegez, az nem több, de 
nem is kevesebb, mint etikus fantáziája, mely a feledés ellen, 1914-18 »múlttá« 
tevése ellen lázad és lázít szakadatlanul. Az els ő  világháború már az 17j háború-
slőtt emlékező  soraiban is múlttá tehetetlen jelenvalóságként, el nem földelhet ő  
— s a köztudatban mégis elföldelt lidérces valóságként v an  jelen. 

Az éhesek a lelküket felejtik, 
A járókelők a börtönöket felejtik, 
A féllábúak az elvesztett lábukat felejtik, 
Csak a leölöttek piros sebe nem heged, 
CDket nem kísérheti feledés, 
De ki látja őket? 

— szegezi szembe a feledés ellen lázadó etikus fantázia vádoló kérdését a háborús 
szörnyűségekkel szemben erkölcsileg indiferens köztudattal, s ez a vád kés őbb 
is állandó tartozéka lesz háborúiszonyos írásainak. 

A Nagy költ őnek való téma című  esszéjében2  az etikus fantáziának e lázadó 
és lázító gesztusa nem kevésbé er őteljes, mint volt az Új háború előttben. Az esszé 
kiváltó oka, valóságos kiprovokálója a sajtóhír volt, hogy az 1914. szeptember 5-e 
és 12-e között lezajlott marni csata színhelyén a francia hadsereg alakulatai had-
gyakorlatot tartanak: megismétlik, rekonstruálják a tizenhárom évvel azel őtti csa-
ta eseményeit, hadmozdulatait... S e kishír, mely a fantáziátlan köztudat szá-
mára nem lehetett egyéb, mint puszta »érdekesség«, kuriózum, melyen az újságot 
»olvasó« — de morálisan vak — szemek gyorsan átpásztáznak, a soronkíviili 
etikus ember számára képzeletet mozgósító s erkölcsi tiltakozásra késztet ő, tör-
ténelmi szimbolikával információt jelentett. Olyan »híranyagot«, mely az ő  látó 
szemei előtt korának démonikus és irracionális »valóságát«, múltnak, jelennek 
és jövőnek egy tőről fakadó, egyazon kannibalizmusból táplálkozó folyamatossá-
gát jeleníti meg szemléletesen, afféle hátborzongató történelmi színjáték formá 
jában. 

»Nagy költ őnek való téma. A marnei csatatéren többször tízezer ember, 
kik a saját és gyermekeik jövend ő  sorsát játsszák meg. Nem reprodukció, 
hanem — az esztétika szempontjából ez a fontos — egyben p r e -produkció 
is. Előre játsszák, előre, mint játékot megjátsszák, a holnapi valóságos sor-
sot. Véres, őrületes sorsot, a magukét és gyerekeikét« 

— ironizál Sinkó e történelmi színjátékkal, s e lágy irónia fanyar, szarkasztikus 
vádba csap át: 

»A marnei csatatéren pedig maguk a tízezernyi emberek játsszák el el őre 
jövendő  valóságos sorsukat. Azok is, akik ennek tudatában vannak, de azok 
is, akik renyhe fantáziájuk tompaságában azt hiszik, hogy csak elmúlt véres 
sorsot játszanak el, idegen sorsot, mely rájuk már nem lesz a valóságban 
érvényes: ennél nagyobb és méltóbb témát egy, az irracionális és démonžkus 
iránt érzékeny költ őnek senki se ajánlhatna.« 

Tizenhárom évvel az »elmúlt« és — tökéletesen mértani szimmetriával —
tizenhárom évvel az eljövend ő  nagy »carnago mondiale« előtt íródnak e fanyar, 
a fantáziátlan köztudatba maró sorok, s kegyetlenül tárgyilagos, illúziómentes ví-
ziójukat csakugyan nem lehet másnak, mint profétikusnak nevezni. Kannibalizmus 
»múltat« és még kannibalisztikusabb »jöv őt« ilyen ijesztően pontos szinkronban 
1927-ben csak az az ember láthat, aki jelenét, társadalmi »médiumát« nemcsak 
»nézi«, de lénye legmélyéig, minden idegszálával átérzi és átféli, s aki a »múltat« 
— ifjúkora világháborús éveit — etikus fantáziájának hála képtelen elmúltként 
félretenni, mert képtelen megtagadni a szolidaritást az er őszakosan kioltott —
egy vagy millió és millió —emberélettel. Az esszé írójának meggy őződése szerint 
viszont a kortárs-sokaság épp ezt teszi: megtagadja a közösséget a kioltott és 
kioltandó életek sokaságával, közömbösen viszonyul hozzájuk, s őt — a fantáziát-
lanság netovábbjaként — még saját életéhez is, hisz az 1914-18-as mészárlás túl-
élői, akiknek szintén a bőrére fog menni az új öldöklés, ők is kezdik elfelejteni, 
hogy 1914-ben is meglepte őket a háború s hogy milyen is volt az a »meglepetés«, 
mely egyfolytában négy évig tartott... 

A Nyugatban közölt esszé korszemléletéhez hasonló annak az antimilitarista 
írásnak a szemlélete is, melyet a krisztianizmusból kilábaló s az abszolút Senki- 
földjére lépő  soronkíviili ember egy évvel később, a Századunkban tett közzé, 
s amelynek apropója Markovits Rodion háborús regénye volt' A könyv erényeir ől 
szólva Sinkó felteszi a kérdést, mi az oka annak, hogy más antimilitarista re- 
gények, melyek szintén a háborús szenvedésekr ől szólnak, valahogy hidegen hagy- 
ják az olvasót, s e kérdésre a háborús patetikában találja meg a választ: a háború 
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• L. Vagyunk! A vajdasági 
magyar irodalom almanach-
ja, 1928, A Bácsmegyei Nap-
1l karácsonyi melléklete 

5  L. Sinkó első  pрΡosztumusz- 
kötetében: Kehéz honfogla- 
hIs,  Forum, 1971. 

az egyébként majdnem borzalmaktól mentes világra szakad rá, holott a lótó 
ember számára nyilvánvaló, hogy »a kötelező  vérontás legvadabb formáitól elte-
kintve az emberiség nagy része számára ez a mai világ is — legalábbis szibériai 
garnizona»... A Markovits-regény humánus értékét a recenzens ezért abban látja, 
hogy tartalma mindenkit illet, s nemcsak mindenki múltját, hanem — talán közeli 
— jövőjét, sőt a múlttól és félelmetes jövőtől nem kevésbé félelmetes jelenét is. 
A korvalóság mint permanens, múltat-jelent-jöv őt egybetartozóvá tevő  háború: 
erre figyelmeztet tehát Sinkó ebben az írásában is, és nyilvánvaló, hogy ez a fi-
gyelmeztetés mindennél, minden esztétikai értéknél s annak recenzensei kimuta-
tásánál fontosabb ekkor a számára. 

Az új, voltaképpen máris tartó háború iszonya egész egzisztenciáját birtokba 
veszi a húszas évek végén —épp akkor, amikor a krisztianizmustól szabadulva 
megtehetné a határozott lépést mozgalmi, cselekv ő  múltja újravállalása felé! —
s az egész lényére ránehezedő  létérzés ekkori eluralkodásáról tanúskodik két, 
1918-ból való verse is. Az 1914-1918 című, áprilisi keltezésű  kéziratos emlékvers 
közvetlenül csak a »múlt« világháború kannibalizmusáról szól, de a kifejezett él-
mény intenzitása révén közvetve a jövő  háború iszonyát is anticipálja. S hogy 
mennyire foglya a számára ekkor mindennél fontosabb »témának«, az  kitűnik 
e tavaszi vers év végi változatából. Emlékezés: 1914-1918-ra 1928-ból a címe a 
Bácsmegyei Naplóban is megjelent, az 1914-1918 oímű  alapszöveget felhasználó 
s annak jelentését kiteljesít ő  variánsnak,° mely nemcsak a címével utal arra, 
hogy a »régi« háború emlékében az újnak az el őre átfélése itt közvetlenebbül, nyo-
matékosabban jut kifejezésre: az egész vers is erről tanúskodik. 

Hiszen igaz: mind a földeken 
Fii nő, süpped a sírok dombja 
S kéklik az ég, nevet ő  arany élet 
S volt véres lankákon ujra nő  búza. 
A föld csak föld, csak ontódó életnedv, 
Sebezhetetlen, bármint dulnak rajta 
És baráttalan a mult, mint a megholt ember 

— rajzolja meg Sinkó a korvalóságnak a »normálisa életszemléletben egzisztáló 
idillikus képét, melyből kiesett a gyilkos múlt, hogy ezzel az ál-idillel azon nyom-
ban szembeszegezhesse a maga tragikus létérzését s a nem feledni drámai intel-
mét: 

Igaz, igaz, de nem igaz ember az 
Aki felejt, mert az ember felejtése gyilkos. 
Az ember, ki felejt: vak és csak 
Az irgalmatlan emlékez ő  Iát mát és elkövetkez ő t. 
A h űlt sebeket mécsekké gyullasztja 
S a felsistergő  lékelt, porladt homlokok 
Fölidézik, ráigézik léha küszöbökre 
Jós borzalomnak fényes, szigoru angyalát. 

A feltartóztathatatlanul közeled ő, . voltaképpen a régit folytató világháború 
a harmincas években is vissza-visszatér ő  motívuma Siлkó írásos megnyilatkozásai-
nak, elsősorban naplóinak. Nyilván belátva az irodalmi pacifizmus, a nyilvánosság 
előtti verbális háborúellenesség hiábavalóságát, az egy évtizede változatlan inten-
zitással tartó iszonyát ekkor már inkognitóba szorítja, de párizsi, moszkvai, majd 
ismét párizsi, valamint szarajevói és drvari naplójában továbbra is viaskodik 
vele. E küzdelem azonban egyre gyöngül: a húszas években írt háb ог  is profé-
ciáinak egyre gyorsabb ütemű  s mind drasztikusabb valóra válásával párhuzamo-
san fokozatosan csökken nála a szembenállás készsége. Az új monstrum-háborút 
állandóan mélyillő  rezignáltsággal egyre inkább kész ténynek veszi, s párizsi és 
drvari naplója tanúságaként lemond az illúzióról is, hogy az új világégés — a 
régihez hasonlóan — esetleg egy új, egyetemes-európai forradalmi hullám elindí-
tója lehet. »Egy elvesztett háború azel őtt a forradalmat hozta meg. Most az elvesz-
tett háború még a forradalom kísérletét se hozhatja« —állapítja meg rezignáltan 
1940. június 18-i, drvari naplójegyzetében, 5  két nappal azután, hogy a németek Pá-
rizsba való bevonulása hírére egyetlen lemondó felkiáltással már elköszönt az 
ilyen-olyan, de kulturális valóságával mindeddig mégis életre képesít ő  Európától: 
»Mi marad meg majd mindennek a végén abból, amiért érdemes volt élni!« 

Proféciái ezzel végképp beteljesiiltek, korán rátör ő  háborúiszonyát igazolta 
a »történelem«. A huszadik század történelme, melynek hajszálpontos, keser ű  diag-
nózisát a soronkíviili — tehát látszólag történelmen kíviili — ember tizenhárom 
évvel azelőtt, a »nagy költőknek« ajánlott »témájában« már végérvényesen meg-
adta: 

»Egyszer, tatán 20, talán 30 év múlva, ha történetet fognak írni rólunk, akik 
ma élünk, akkor az 1914-ben kezd ődött világháborúról azt kell majd írniuk, 
hogy 1918-ban néhány évre megszakadt a háború folytonossága, de akkor is 
csak részben, mert közbe is tartanak helyenként nemcsak gazdasági, de 
fegyveres háborúk is — de a folytonosság e látszólagos megszakítása elle-
nére a háborúban megint helyre lett hozva ezerkilencszáz (20., 30. vagy 40. 
évet írnak-e majd ki tudja ma?), de csak egy kis intervallumról van szó 
s az elmúlván, a háború 14-18-ig terjedő  első  szakaszában gyűjtött tapaszta-
latok alapján a háború tökéletesített eszközökkel, szorgalmasan folytatódott. 
Minden egészséges fiúgyermek, aki a világháború ún. befejezése óta született 
és születik, folytatni fogja a mészárlás és mészároltatásnak azt a munkáját, 
melyet apái és testvérei, mi, 1914-ben nem egészen dicstelenül kezdtünk.a 726 



Ilyen történelemélménnyel, a permanens világháborúnak evvel a terhes tu-
datával járta Sinkó a krisztiánus, majd senkiföldi útjait, s csoda-e, hogy már 
pusztán ezért sem tudott egykönnyen egy egzisztenciális fix pontra, a soronkívüli-
ség felszámolásához és a mozgalmi létforma újravállalásához elengedhetetlenül 
szükséges létalapra találni? 

i i. a visszatérés imperativusai 

Egyik krisztiánus esszéjében Sinkó azt árja, az individuum nagysága abban 
manifesztálódik, hogy saját kora a legnagyobb intenzitással válik benne élménnyé. 
Ha őrá magára is vonatkoztatni akarnánk e meghatározást, joggal állíthatnánk, 
hogy emigrációja idején korának nagy egyéniségei közé tartozott, hisz a húszas-
harmincas évek társadalmi valósága — mint már az eddigiekben is láttuk —
valóban intenzív élményévé vált: egzisztenciális gyökértelenséget eredményez ő , kö-
tődést kizáró és cselekvést bénító negatív élménnyé. Azonban lírikusi, »hamleti« al-
kat lévén — minden világrengésben a saját intim lélekrezdüléseire is figyel ő  ember 
—, életútját természetszerűen nem csupán és nem kizárólag az »odakint« élménye 
határozta meg; legalább ekkora hatóerővel egyéniségének benső  determináltsága, 
szubjektivitásának elemi parancsai, egyszóval egész emberi alkata is befolyásolta 
szenvedélyes útkeresését. 

Vonatkozik mindez a »senkiföldi« pozíciójára is. A sehova nem tartozás, 
a mindennemű  társadalmi realitás elutasítása, mint láttuk, els ősorban a felszín 
alatti, dezideologizált látással korán felismert és intenzíven átélt korvalóság kö-
vetkezménye volt. E negatív, tagadásra késztet ő  »kinti« hatóerőkkel azonban ellen-
tétes irányú szubjektív hatóerők szegültek szembe: a következetes, önmaga medd ő-
ségéhez is kritikusan viszonyuló eticizmus; a kollektív, legelemibb szükséglete 
ként. Mások után sóvárgó, önnön elszigeteltségét feltörni akaró individualizmus; 
a lírikusi alkat antipódusát képez ő  tett-nosztalgia s az animális valóságban elutasí-
tott, de lehetséges, emberi tartalmaiban mégis igényelt politikusság. Ezek az ellen-
tétes előjelű, »pozitív« és »negatív« hatóerők nem diakróniában, hanem egyidej űleg 
vannak jelen a senkiföldi ember alkotásaiban, nem egymást követ ően, külön »fá-
zist« képezve, hanem egyszerre hatnak életútjának, létformájának, szubjektív ma-
gatartásának alakulására, drámaian ellentmondásossá téve egész útkeresését. 

i. »A közösség rossz lelkiismeret ecc 

A konfliktus, mely krisztianizmusa idején az ég—föld, isten—ember, végte-
len—véges ellentétében nyilvánult meg, s amely, mint láttuk, végül is a krisztiánus 
életérzés kiégéséhez vezetett, az új, »senkiföldi« id őszak alatt mint szubjekti-
vitás és objektív valóság, kierkegaard-i végső  egyedüllét és társadalmi közösség 
ellentéte van  jelen írásaiban, de nem tárgyilagos, magától ért ődő  tényként, hanem 
mély etikai dilemma, intenzív erkölcsi konfliktus formáját öltve. 

A kierkegaard-i pozíció — a szubjektivitás mint egyetlen valós valóság, a 
benső, az objektív világtól elforduló élet mint egyetlen igaz létforma — már a 
krisztiánus Sinkó számára sem maradhatott problémátlan. Az etikus példaképek 
közt hánykódva legtartósabban ennél a pozíciónál tudott megállapodni, ez a meg-
állapodás azonban nem volt végleges, a krisztiánus ember kierkegaard-izmusa, mint 
láttuk, szintén korrekcióra szorult. A krisztiánus életérzés feloldása-felszámolása 
után, a Seл.kiföldjén viszont a külvilágtól elforduló szubjektivitásban élés egészé-
ben is lehetetlenné vált a számára: a nagy Magányos életútjával szembeni krisz-
tiánus hiányérzet heves tagadásba — teoretikus tagadásba — csapott át, s a goethei 
hitvallás, ember és világ széttéphetetlen szimbiózisának a tudata lett magatartásá-
nak — nem-cselekvő  etikai magatartásának — vezérl őelve. 

A Don Quijote-esszé 1938-as változatábanb Sinkó higgadt tárgyilagossággal 
fogalmazza meg ezt a vezérl őelvet, mondván, hogy nemcsak az ember van a világ-
ban, hanem a világ is az emberben, s ezért még a heroikusan vállalt izoláltság se 
izolál a világtól. S már 1935-ben, az Europe-ban közölt nagy önéletrajzi esszéjében' 
is úgy emlékezik vissza az elvileg már túlhaladott, senkiföldi id őszakra, mint évekre, 
melyek alatt a régi közösség nélkül egyedül volt a h űtlensége terhével, azokkal 
a viselnivalókkal, melyeknek hordozásához nem kaphat segítséget az ember. Ami 
azonban ekkor, a krisztianizmus felszámolása óta megtett majd egy évtizedes út 
távlátából már puszta objektív ténynek látszik a számára, az a Senkiföldjén tett 
első  lépései ideén, a húszas évek végén, s őt később is, még emigrációja második 
évtizedének elején is heves konfliktusok, önnön gyakorlati soronkívüliségével pör-
lekedő  elvi-etikai küzdelem formájában nyilvánult meg írásaiban. 

Az emberközösségtől elszigetelt szubjektivitás már utolsó, még kifejezetten 
krisztiánus .dokumentumaiban is mint etikailag problematikus valóság jelenik meg. 

Régi költ ők még beszélgettek a fákkal. 
Én meg épp szóba elegyednék a fákkal 
S tüstént felakasztott emberek lába lógáz a gyönyör ű  
Lombok közül 

— előlegezi az etikus problémát az Idei téli vallomások című, a Testvérben közölt 
versciklus második verse8, s ez a szándékoltan tárgyias hangnem heves szubjektív-
lírai panaszba csap át: 

Régi költ ők! Nekik lehetett b űntelenül állniuk 
S szent, istenek-áldotta magányuk 
És édes viz ű  szök őkút volt lelkükben a szépség. 

727 	Én keserűn freccsenő  sós tengerben gázolok magam, 

b Don Quijote útjai, Europe, 
1938. ápr. 15. Korunk, 
1938/4-5. sz. 

7  En face du Juge, Europe, 
1935. ,május 15. 

3 Arról, hogy irigy vagyok a 
régi költőkre, Testvér, 1925, 
/3. sz. 
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Magamban s nem egyedül. Mindenhová követnek idegenek 
Csapzottan, mintha mindnyájukat mérges kígyó marta volna meg. 
Kérdőre vonnak minden versemért. 
Maradni s elfutni se közülük nem tudok. 

~ Testvér, 1925/3. sz. 

Ami e vallomásban az esztétikában elvonuló, s individualitását a szenved ők 
sokaságától ily módon elzáró alkotóember metaforizált erkölcsi problémájaként 
jelenik meg, az egy másik Testvér-dokumentumban, a  Hit,  vétó és tetemrehívás 
című  etikai esszében' az értelem nyelvén kap hangot s társadalmilag is konkreti-
zálódik. A kívü1állás, kíviil maradás etikailag problematikus volta a senkiföldi 
ember már ismerétes motívumával, a háborúiszonnyal együtt jelenik meg ebbeli 
az esszében, s a készillő  új háború itt sincs elvonatkoztatva a máris tartó gyilkos 
jelentől, az öngyilkosok tömegeitől, az utcai harcoktól s a permanens világháború 
korának egyéb animalitásaitól. Az ilyen világvalósággal szembeni egyéni maga-
tartással kapcsolatban teszi fel a féllábbal már senkiföldi krisztiánus író a »te-
temrehívás« kérdését: >ki a bűnöš, ki akarta, hogy így legyén, ki Vitette,  оgy 
így lett?« S válasza arról tanúskodik, hogy gyakorlati kivülállásának, társadalmon 
kívüliségének már ekkor is szerves tartozéka a társadalmi élettel, az emberi kö-
zösséggel való erkölcsi szolidarizálás. 

»Senkž sem állhat oda Pilátussal kezét mosni, mert senki sincs kívül az 
életen. (...) morális semlegesség sincs (...) nem ártatlan egyikünk békés 
keze sem abban, amit elmulaszt tenni. Mert valamit elmulasztani nem ke-
vésbé rossz, mint rosszul, de tenni valamit« 

— anticipálja 1925-ben az ekkor még krisztiánus Si лkó a babitsi »vétkesek közt 
cinkos aki néma« erkölcsi imperativusát, s a kívülálló Babits 1937-es etikai konk-
lúzióján túl voltaképpen a Thomas Mann-i felismerést is anticipálja, miszerint 
a fasizmus évei erkölcsileg egyféléképp »jó id ők« voltak, mert —lehetetlenné 
tették a morális kívülmaradást: 

»A közömbös semlegességnek még illúziója is — hál' Istennek — mindig 
átlátszóbb lesz; hdl' Istennek (...) mert jd az, hogy ha már önként nem 
akarjuk hallani a tetemrehívást, az idők gondoskodnak róla, hogy kény-
szerítve legyünk meghallani mind, kivétel nélkül. A történelem tendenciája 
a medréből kitépő  tengeré: fi maradjon sziget, mindig általánosabbá;  min-
dig mindent érintőbbé válni, mindig erősebben belevonni mindent a kény-
szerbe: felelni a kérdésekre, állást foglalni, dönteni.« 

Az egyetemes bűnösség tudata, a jelenért — és jöv őért — való általános 
felelősség, mely alól nincs, nem lehet kibúvó az erkölcsi semlegességre törekv ő  
egyes ember számára sem, hisz az erkölcsi közömbösség a szolidaritás megtagadását 
jelenti a szenvedő  sokasággal: ez az itt megfogalmazott felismerés egyik vezér-
motívuma lesz a »senkiföldi« ember etikai esszéinek. Ezt variálja a Middlesex és 
Utdpia című  írásában», s ezt vallja a Bemard Shaw és F riedrich Adler vitájáról 
írt glosszájában" is. E rövid kis kritikai reflexió újszer űsége az előző, a morális 
semlegesség amoralizmusát bizonyító megnyilatkozásaival szemben abban van, hogy 
az állásfoglalás, az etikai döntés, az erkölcsi színvallás »morális« megkerülése itt 
az ellentétes táborokra szakadt világ politikai valóságára, másrészt ,pedig Sinkó 
saját táborára, az értelmiségiekre van vonatkoztatva. A szóban forgó vitának 
ugyanis — melyben Shaw az »objektív«, »kontemplatív« szemlélettel voltaképpen 
Mussolini védelmére kel — Sinkó mindkét részvev őjét sajátságos értelmiségi-típus 
megtestesítőjének nyilvánítja, Szerinte Shaw, annak ellenére, hogy egész életében 
közelеbb állt a proletariátushoz és a forradalomhoz, mint az uralkodó rendhez, 
mégiscsak a művész-individualista, a kívülálló értelmiségi, a »passzžonátus intel-
lektuel« képviselője, azon értelmiségi-típusé, mely harcosként megbízhatatlan, mi-
vel annyira szabad minden »előítélettől«, hogy szabadsága azonos a kívülállók, a 
mindenen és mindenkin kívülállók szabadságával. Ezzel szemben Adler a közösség 
kötöttségében dolgozó, a részvev ő  értelmiségi típusát képviseli, s ami Shaw-nak 
csak téma, az őneki »ő  maga, az ő  közösségének, a proletariátusnak élete« .. .  
A sinkói magatartás-eszményre önmagában is jellemz ő , s a hegeli »rossz végtelen-
ségre« emlékeztető  tipizálás szemszögéb ől nézve a glosszában feltett kérdés és a rá 
adott válasz különös jelentőséggel bír: 

»Kinek van joga f elülemelkednž a jelenen? Lehet žgazságosság, mely a jelen 
ben az igazság megtagadása. Aki a mai táborokra vált vžlágban kontemplatív 
turista tud lenni, kilép a szolidaritás kötelékeib ől. Ott, ahol a vér folyik, 
életre-halálra megy a harc, ott az egyetlen emberséges magatartás a szubjek-
tivitás és nem a szemlél ődőnek objektivitásra törekv ő  žgazsag-osztása.<гΡ 

‚re,  a meghasonlott élet! Egyrészt a kristálytiszta felismerés, hogy lehetetlen 
bűntelenül az individualitást elszigetelő  esztétizmusba vonulni; hogy. etikailag med-
dő  kísérlet az erkölcsi semlegesség fenntartása, a pilátusi »kézmosás«, hisz maga 
a kor, a történő  történelem szorgósan gondoskodik az egyetemes »tetemrehívás-
ról«; hogy az állásfoglalást, erkölcsi színvallást megkerül ő  »tárgyilagosság« ál-
objektivitás csupán, mely szükségképpen a történelmileg is amorális pártjára áll; 
hogy a »passzionátus« értelmiségi mindenen és mindenkin »felülemelked ő«, kon-
templatív szabadsága is a szolidaritás megtagadását jelenti épp avval a sokaság-
gal, melyhez intime közelinek érzi magát ... Másrészt pedig ott a kívülálló élet 
mindennapi valósága, mely gyakorlatilag folyamatos cáfolata mindennek! Nem 
kétséges, hogy a Senkiföldje emberének erkölcsi szenzibilitása ezen az új poszton 
is épp akkora kifinomultságról és korszer űségről — a történelmileg lehetséges 
etikai szinttel való »szinkronban levésről« — tanúskodik, mint tanúskodott a 
forradalom, majd a krisztianizmus idején. Azonban e korszintet nemcsak elér ő , 
de meg is haladó, »disszidensen« el őrefutó etika kényszer ű-kelletlen teoretikus, 
elvi, programatikus etika maradt, melynek a mindennapi életben nem volt, a so-
ronkívüli poszton, a »gazdátlan világ« peremén nem is lehetett gyakorlati fede-
zete. S ismét csak e morális érzékenységet dicséri, hogy a soronldviili ember eti- 72$ 



kája önnön »kantizmusára«, a puszta »ke-lle-ben  való kimerülésére is idejekorán 
ráérez, felismeri a saját »kategorikus imperativusai« és a mindennapi életvalóság 
közt tátongó szakadékot — és problémájává válik önmagának. 

Az elvileg, programatikusan a közösséggel való intenzív szolidaritást hr-
dető  etikai drámai összeütközése tulajdon gyakorlatával egyféleképp már a krisz-
tiánus évek végén megtörtént. 

És fogaimmal leveg őt harapok 
És a mindenkinél rosszabb én vagyok, 
Mert nem megyek senkivel 
És nincs felelnem semmivel 

— vonja kétségbe az etikai program az etikai gyakorlatot a Margžnálžák-ciklus 12 	Testvér, 1925/il. sz. 
VIII. versében, s az ugyancsak a Testvérben közölt Árvay-novellal' és közöletlen  13 Mr Black feljegyzései Ax- változata, Az áruló is a bűnnel terhes soronkívüliségnek az itt felhangzó tudatát 	vay Abris esetéről, Testvér, 
variálja. Arvay, az egykori katonatiszt, a forradalom leverése után, a fehérterror 	1925/6. és 7—б . sz. 
unetikus látványa hatására a megkínzott közösséggel való erkölcsi azonosulást 
vallja életprogramjának, amikor azonban e programot cselekvéssé, tetté, gyakor-
lati magatanasšá kellene váltania, képtelennek bizonyul az etikus elv praktikussá 
tételére: képtelen végrehajtani a merényletet, mellyel a Mozgalom bízta meg, s haj-
nali magányában, a mi ,nkára siető  tevékeny emberek láttán racionális felismeréssé 
válik benne a szorongás, amely a merénylet el őző  esti elpackázása óta szakadat-
lanul fogva tartotta: 

»... most érezte, hogy ő  kívülmaradt a szenved ő, a gúzsbakötött milliók kö-
rén, néző  maradt, nem lett a mindenki testvére s hallja és érti a kžáltó szá-
monkérést, de nem tud mit felelni.« 

A kívülmaradás, a közösségből való kirekedés miatti rossz közérzet, szoron-
gás, bűntudat példázata a Aegidius-regény is. Közösségének — az Egyháznak — s o-
ralból kényszerű-kelletlen kiszakadva Aegidius is létébe maró erkölcsi konfliktu-
sok hordozója lesz, mert hiába szilárd a meggy őződése, hogy hitében — morálisan 
— hű  maradt saját táborához, gyakorlatilag mégis az Egyház ellenségeihez kerül 
közel, vagy legalábbis azokhoz a tétlenkedő  ál-hívőkhöz, akik épp renyhe passzi-
vitásukkal jdrutnak hozzá az Egyház alapjainak megingásához ... S nem ilyen 
tudatos etikai fölismerésként, de valami megmagyarázhatatlan, nyomasztó, rossz 
közérzetként nehezedik a kívülmaradás ténye az Optimisták bájos, szelíd humor-
ral övezett munkás-kispolgárára, Eizíngerre is, aki úgy érzi ugyan, hogy a tüntet ő , 
kenyeret és munkát követelő  tömegekhez képest őneki »jól, sőt lehetne mondani, 
hogy luxusosan jól megy«, mégis valami megnevezhetetlen kényelmetlenségérzés 
veszi hatalmába, valahányszor e harcos, küzd ő  tömegekkel kerül szembe; kívülál-
lása valósággal lebetegíti, alig alszik, állandóan rosszkedv ű  s végül is elhatározza, 
hogy »megreszkírozza a költséget és orvoshoz megy« e furcsa nyavalyájával... 
S kívülállásának nyomasztó, rá-rászakadó etikai terhét vonszolja életútján Bollert 
Mihály, a Tžzennégy ; nap önéletrajzi író szereplője is. Sallaiék drámájának szenve-
délyes kísérőjeként, az áldozatokkal, az eszmével, az üggyel való intenzív erkölcsi 
szolidarizálás megtestesít őjeként is állandó problémája, hogy azonosulása a tör-
ténsekkel pusztán érzelmi, nem-cselekv ő, passzívan erkölcsi azonosulás. Etikus 
pozíciójának e felismert kétarcúsága fogalmaztatja meg vele a tételt, hogy aki sza-
badon jár, az valóságosan sose lehet szolidáris a börtönben lev őkkel, s minden, 
ami puszta szimpátia, az csupán a h űtlenségnek egy szenvedélyesebb formája, 
hamis, talmi, nem igazi sorsazonosság ... E felismerés miatt válik Bollert számára 
egyre elviselhetetlenebbé a kívülálló pozíció, melyet egyik heves, önvizsgáló pil-
lanatában a legutolsó ember, a kibic pozíciójával azonosít, háromszorosan is lesaj-
nálni valónak nyilvánítja a »szenvedélyes kibic« magatartását .. . 

Az etikus életprogramot cáfoló, unetikus, a közösség életével szemben gya-
korlatilag a hűtlenségig közömbös életvalóság a soronkívüli ember erkölcsi tu-
datában állandóan »alibie után kutatott. Miután felismerte — s igen korán felismer-
te! — a pusztán »lelki« szolidaritás hamisságát, nem-igazi voltát, ennek az erkölcsi 
tudatnak természetszerűen szükségletévé vált az önigazolás, saját medd őségének 
a kivédése. S milyen érvekkel kísérelte volna meg ezt az önvédelmet, ha nem —
morálisokkal! Krisztianizmusa idején, mint részben már láttuk is, a kívülállás er-
kölcsi igazolásának leggyakoribb módja annak az értelmiségi magatartásnak a 
fel-felmutatása volt, melynek megtestesít őjét az ifjú krisztiánus a világháborús 
»valóságtól« gyakorlatilag elforduló Ady Endrében tisztelte... A kívülállás az 
őrzők posztja, akiknek a tömegmészárló, véres világban az egyetlen, h űtlenül is 
hűséges feladata az emberiség erkölcsi posztulátumai feletti őrködés: a háborús 
Adyt etikai példaképpé megtevő  krisztiánus poéta evvel az »alibivel« csitítja el 
a soronkívüliség miatt háborgó lelkiismeretét az egyik cím nélküli, közöletlen ver-
sében: 

—.— — — jaj elfut a föld tán maholnap 
a rohanókkal s a robajban mi állunk az űrben 
sziget, rémület két szirtje, nyársra bukottan 
és mégis: dagadjon bár fölénk tengerek villó árja 
~s mégis: tiprott árva vágyak süvöltve hozsannázva 
mégis itt voltunk, itt voltak s ha senki se látta is, 
s ha senki se volt is, ki bánta, 

de volt, és őrhely volt és jó és marad 

A strázsa-pozícióval való példálózás egyik vezérmotívuma marad a krisz- 
tiánus ember alkotásának, s mint ilyen, a kívülállás miatt b űnnel terhes erkölcsi 
tudat legfőbb »nyugtatóját« képezi. Ezzel szemben a kés бbbiek során, a teljes 

729 Senkiföldjén már nem ilyen kifejezetten etikus az »alibi«; a passzív erkölcsiség, 
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az etikus tettet megkerülő  moralizmus tudata ekkor már pusztán az emberi lét 
»mint olyan« voltával, az emberi élet determináltságával, els ősorban pedig az 
erkölcsi parancsoknak is ellenálló egzisztenciális paradoxonokkal védekezik. Ez 
az önvédelem a paradoxális világ és paradoxális élet nagy regényében, a Tizen-
négy napban teljesedik ki, közvetlenül, tételesen pedig a magát a renegátság 
vádjától védő  Bollert Mihály monológjában, mely az emberi egzisztencia össze-
tettségére, kívülr ől, a puszta tények »világegyeteméb ől« meg nem ítélhető  rejtett 
valóságára hivatkozva szegtil szembe »az itjúság és a neofiták« leegyszerusít ő  
szemléletével, amely kívilr ől nézi az embert, nem látja meg paradoxális bens ő  va-
lóságát, s ezért csak a tiszta pozíciókat, a teljes »igene-t és teljes »nem«-et. ismeri 
el, míg a harmadik álláspontot — a kívülre kerülőkét, kívül maradókét — puszta 
renegátságnak tartja: 

»Ez nemcsak a neofiták s nemcsak az ifjúság, hanem minden id ők leegy-
szerűsítő  ítélkezési módja. Még az Új-Testamentum is csak igenr ől és nem-
ről, mindössze két lehet őségről tud: azokról, akiket a Jozafát völgyében az 
Atya a maga balján, s azokról, akiket a maga jobbján fog felsorakoztatni; 
csak a vagy-vagyot ismeri e1: az igent és a nemet. S ami közben van? Ami 
maga az ember?« 

De hiába az önmagával való vita, a nem-tevékeny erkölcsiségre keresett 
»alibik« sora, a kivü'illó etikus ember nem tud más lenni —épp az eredend ően 
etikus szellemi alkata miatt —, mint »a közösség rossz lelkiismerete«, ahogy ezt 
már az első  Don Quijote-esszében15  találóan meghatározta. A gyakorlati kívülállás 
miatti bűntudat terhesebbnek bizonyult, semhogy teoretikus-erkölcsi ellenérvekkel 
ellensúlyozni lehetett volna, s őt a Tizennégy napban, mint látjuk, nemcsak az er-
kölcsi »kibicség«, hanem a vitatva bár; de mégiscsak felmerül ő  renegátság tuda-
tában kulminált. S nem itt először. A Politika és mai if júság16  című, objekt>vizált 
hangnemével a tizenkilences értelmiségi nemzedékre vonatkoztatott kistanulmányá-
ban  — voltaképpen pedig a Forradalommal való saját konfliktusát feltáró vallo-
másban — Sinkó ugyanis nemcsak azokat a szubjektív motívumokat elemzi, me-
lyek kiállították a Sorból, hanem azokat is, amelyek a Senkiföldjén ei nem hárít-
ható etikai teherként nehezednek rá — s arenegát-forradalmári poszttal való 
szembenézésre kényszerítik. 

»Mindezt összevéve, a renegát intellektuel-forradalmár typusát a rossz lelkž-
žsmeret jellemzi. Rossz a lelkiismerete, mert külön lelkiismerete van, míg 
a csatasorban áli és még rosszabb, mikor ez a rossz lelkiismeret kiveti, ki- 
űzi a csatasorból« 

— összegezi az ál-objektív, szándékosan eltárgyiasított önvallomás Sin КÓ forra-
dalom alatti és »senkiföldi« személyes tapasztalatát, s ez utóbbi posztjának er-
kölcsileg drámai, sőt tragikus színezetet ad, már itt felvázolva értelmiségi-egyén-
nek és történelemnek azt a konfliktusát, melyet végs ő  formájában majd csak tíz 
év múltán, a Don Quijote-esszé második változatában fogalmaz meg. 

»... a szellem (ti. a renegát intellektuel-forradalmár erkölcsisége) egyrészt 
a szolidaritást követeli, a különállás helyett az általánosba felolvadást, más-
részt tartósan nem tudja magát önmagán kívül helyezni és csak önmagának 
akar szolgája lenni, nem tud egy magáénál alacsonyabb életformához asszi-
miidlódni, ha tudja is, hogy ez a ma alacsonyabb életforma egy, a jövőben 
legmagasabbá váló szabadító élet edénye« 

— sejteti a Politika és mai ifjúság írója az értelmiségi egyén »senkiföldi« pozí-
ciójának önhibáján kívüli, társadalmi okait, a »disszidensen« el őrefutó emberi 
igényesség és objektív okoknál fogva létrejött, de letagadhatatlan tömeg-igényte-
lenség összeütközését, s a továbbiakban ezt a konfliktust történelmileg és osztály-
szempontból is konkretizálja — és beláthatatlan id őkig szükségszerűnek nyilvá-
nitja: 

Igy történik, hogy az intellektuel-forradalmár a proletariátustól különválik 
és csak a proletariátus céljaiban, de nem harcaiban válik eggyé a proleta-
riátussal s amint a célok megvalósultak, már megint különvált, hogy a leg-
kózelebbi új célokban találkozzék vele. Individuumnak lenni mindig b űn-
tudattal jár együtt a tömegekkel szemben, s ez a b űntudat a renegáti in-
tellektuel-forradalmárt kétszeres erővel köti a proletariátushoz, melytől el-
távolodott s mely őt szükségszer űen kitaszította magából. 

A történelmi er ők osztályokat mozgatnak és az intellektuel-forradalmár 
kívül áll az osztályokon, ő  az osztályok nélküli, szellemi emberiség polgára. 
Morális szempontból a mai emberiséghez való állásfoglalása: árulás, de ez 
az árulás az ő  szubjektivitásában tragikusnak és tragédiaként érlelődik. A tra-
gédia a szellem és a történelem konfliktusa, melyet a szellem nem, hanem 
csakis a történelem fog harmóniában feloldani tudni, de csak akkor, ha 
igaz lesz, hogy a történelmi er ők a szellem megvalósításának irányában 
mozognak.« 

»A szellemi emberiség polgára«: 1927-ben ez a szinonimája a soronkívülí 
ember »disszidens öntudatának«. S a kívülállás etikai problémáival viaskodva vol-
taképpen mindig is erről volt szó az emigráció éveiben-évtizedeiben: szellemiség-
ről, mely az adott reál-világban nem találja honát, a beláthatatlan történelmi táv-
latokba vesző  Jövőbe disszidál, anélkül azonban, hogy ebben az utópisztikus vágy-
világban valamiféle idillikus Еdenre, vagy legalábbis egy viszonylagos nyugalmat 
biztosító Ethoszra tudna találni; önnön majdani hazára találását nyílt történelmi 
kérdésnek tartva a Senkiföldje fölött, irracionális valótlanságban »létezik« csupán, 
s etikai felelősség természetszer űen nem a ködbe vesző  Jövő, hanem a »reális« —
véresen, igénytelenül, anímálisan reális — jelen miatt terheli els ősorban. S a sinkói 
életút további alakulása szempontjából nem az a lényeges, hogy ez a teher ekkor 
még nem akkora, hogy a »szellemi emberiség polgárát« a szellemtein valósághoz 
tudná rögzíteni, hanem az, hogy máris létezik, van, elementárisan hat. Mint ahogy  730  



az sem a legfontosabb, hogy szellem és történelem merev ellentéte, el őbbinek va-
lótlansága és valóvá — történelmivé — válása szembeötl ően hegeli, s nem marxi 
pozícióról van meghatározva: a fontos az, hogy a krisztia г  9zmustól egyre határo-
zottabban távolodó ifjú útkereső  tudatában van e történelmi ellentmondásnak, 
s keresi, kutatja az utat, melyen maga is visszatérhetne azokhoz a reális történelmi 
erőkhöz, amelyek »osztályokat mozgatnak« s amelyek egyszer tán képesek lesz-
nek feloldani ezt az ellentmondást és megvalósítani az osztályok nélküli, egyete-
mesen-emberi Ethoszt ... 

»A szellemi emberžség polgára«: a hovatartozásnak ez a tudata már szembe-
ötlően nem kimondottan metafizikai, nem csupán a krisztiánus ember kierke-
gaard-ian elszigetelt s csakis az Abszolútumnak él ő  individualitásnak a megnyilvá-
nulása; az etika, mely e közösségtudat mögött lappang, már nem a végs ő  magá-
nyába merevült, oldódni csak a metafizikai abszolútumban képes individuum eti-
kája, hanem a létmagányából »kilépni« kívánkozó, a relatívumok földi valósága 
iránt is szolidáris felelősséget érző  — s nem csupán a maga metafizikai-etikai tö-
kélyével bajlódó — ember erkölcsisége. A krisztianizmussal való szakításának do-
kumentumai közül ezt a tényt leghatározottabban a Politika és mai  ifjúsághoz ha-
sonló ál-objektív önvallomásában, a szintén 1927-ben írt Middlesex és Utópiában 
fogalmazza meg. 

»Szubjektíve még soha se élt mélyebb magányban, inkább közösséghez tar-
tozás érzése nélkül ember, mint a mai és épp ennek a mái embernek cse-
lekedeteiben objektíve úgy kell élni — etikai szubjektív parancs folytán —  

mint ha  szubjektivitása nem is volna, hanem mintha csak egy csoport lé-
leknek, közösségnek szubsztanciátlan része volna. ő  tud valamit, amit a 
középkori ember nem tudott: neki nemcsak az abszolút, hanem a relatív 
felé is van kötelessége, kötöttsége« 

— határozza meg Sinkó a kierkegaard-i izolált szubjektivitás és a közösségi pozí-
ció, illetve a krisztiánus életelv és a világi etika közt morzsolódó ember para-
doхális helyzetét, s a következtetés, melyet e felismerésb ől levon, a »közösség 
rossz lelkiismeretét« megtestesít ő  ember végső  győzelmét —egyel őre még csak 
teoretikus győzelmét — jelenti a metafizikai Abszolútumnak s csak annak áldozó 
krisztiánus etika fölött: 

»A szóbanforgó egyén (...) tudja, hogy ő  egyén, tudja, hogy cselekedetežért 
kizárólag ő  felelős — de nemcsak cselekedeteiért, hanem azért is, amit nem 
cselekszik; nem dönthet tehát úgy, mintha egyedül állana a világban s csak 
Istennel szemben, — alá van ásva az utópisztikus tudattal az emberekkel 
egyesülés szükségességér ől — nem húzódhat vissza „az ő  kamrácskájába", 
mert nemcsak ő  róla van szó az ő  Istenhez való viszonyában, hanem összes 
társairól a szegénységben, kiket elárul, ha kivonja magát a szegénység ellen 
folytatott harcból. Igy történik, hogy mikor legvilágosabb az egyén szubjek-
tivitása, morális öntudata, ugyanez az öntudat kérdéssé teszi jogát, hogy 
mint közösségt ől független, abszolút morális öntudat cselekedjek. ő  és az 
ő  Istene közé odaállnak a többiek b űnei, mint az övéi.« 

Evvel a konklúzióval aztán, mint látjuk, nemcsak a krisztianizmus végs ő , 
elvi felszámolása történt meg, hanem megszületett az els ő  lépés is a »senkiföldi« 
pozíció elhagyására. S ilyen szempontból a »közösség rossz lelkiismerete« mint 
szubjektív motívum nem volt egyedülálló. 
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az ú j sym porion szerkesztőségének 
közleménye 

Az Уј  Symposion szerkesztő  bizottsága a JKSZ Elnöksége Végrehajtó Iro 
dájának és a JKSZ elnökének Levele és más KSZ-dokumentumok kulturális és 
eszmei vonatkozású irányelvei alapján, szem el őtt tartva az önigazgatás fejleszté-
sét a kultúrában és a munkásosztály e folyamatban való hathatósabb részvételé-
nek szükségességét, több szerkesztőségi értekezleten 

— mérlegelte a megválasztása óta eltelt id őszakban kifejtett tevékenységét, 

— megvitatta a folyóirat kritikai és művészeti irányvonalát, 

— kitért a lap szerkesztési koncepciójának megvalósítására és az ezzel kap-
csolatos mulasztásokra, 

— eszmei szempontok alapján értékelte a lap olvasottságának, valamint 
társadalmi szerepének kérdését. 

A viták és beszélgetések során még jó néhány kérdés merült fel, gyakorla-
tiak és elviek egyaránt, melyeknek letisztázása és megoldása sokban hozzájárul 
majd a lap további pozitív irányú tevékenységéhez. Ez azt jelenti, hogy a meg-
kezdett munka ezekkel a beszélgetésekkel nem zárul le, s őt az eddigi tapasztalatok 
alapján a kritikai önvizsgálatot er őteljesebbé és határozottabbá kell tenni. 

A beszélgetések és viták során, többek közt; megállapítást nyert,, hogy 
Az Új Symposion elmúlt évi munkájában bizonyos ernyedtség és hatá-

rozatlanság volt megfigyelhet ő, különösen a betiltásokat követő  szerkesztóségi vál-
ság időszakában. Az utóbbi hónapokban azonban sikerült, ezt az ernyedtséget fel-
bontani, okaira rámutatni, s így — főként az ez évi számokban — a folyóirat 
ismét mozgalmasabbá vált, ami különösen a kritikai rovat feler ősödésében figyel-
hető  fineg. Tovább kell azonban fokozni ezt a tevékenységet, s ki kell térni a 
kultúrpolitika és az eszmeiség különféle jelenségeinek vizsgálatára is. 

Az Új Symposion az elmúlt időszakban néhány jelentős marxista, elsősor-
ban filozófiai szöveget tett közzé, de ez nem jelenti azt, hogy a marxizmus rneg-
felelő  módon van jelen a lapban, hanem —éppen ellenkez őleg — nyilvánvalóvá 
teszi a mulasztásokat, és rámutat arra is, hogy milyen irányban kell a lap tevé-
kenységét ezen a téren tovább fejleszteni. Sürg ős feladatként jelöli meg a bizott-
ság az eredeti marxista szövegek közlését és annak vizsgálatát, hogy a közölt 
bírálatokban és tanulmányokban milyen módon vannak jelen a marxista szem-
pontok és módszerek. Ezért külön bizottság alakult egy különszám megszerkesz-
tésére, amely meghatározhatná a marxista szempontokat alkalmazó irodalom-
és társadalompolitikai, valamint filozófiai tevékenység továbbfejlesztésének irányát. 
Nyilvánvaló, hogy ezt elsősorban eredeti szövegek közlésével lehet elérni. 

Az iУj Symposionban, a mostani szerkesztő  bizottság munkájának időszaká-
ban, nem jelentek meg önigazgatási társadalmunk szellemével ellentétes, annak 
alapjait tagadó közlemények; egyetlen közreadott munkában sem bukkantak föl 
nacionalista, kizárólagos, bezárkózást hangoztató szempontok; ugyanakkor azon-
ban megfigyelhető  ,volt bizonyos tartózkodás és tétovázás, amikor könyvekben, 
újság- és folyóiratcikkekben megnyilvánuló, eszmeileg tarthatatlan nézetekkel s 
álláspontokkal kellett volna leszámolni. 

A folyóirat jelentős eredményeket ért el a fiatal, tehetséges alkotók 
(keltők, kritikusok, írók, képzőművészek) támogatásával. Ez érthet ő  is, ,hiszen 
a folyóirat olvasóinak tebb mint ezer előfizetőt számláló népes tábora els ősorban 
a fiatalok köréb ől kerül ki, és ha ők maguk —írásaikkal, problémáikkal és tö-
rekvéseikkel — nem volnának jelen a lapban, a lap sem érdekelné őket. A szer-
kesztő  bizottság azonban megállapította, hogy az eddiginél szorosabbra kell f űzni 
ezt a kapcsolatot, mégpedig oly módon, hogy minél nagyobb számú fiatal és te- 
hetséges alkotót, olvasót kell angazsálni a lap sz еrkesztésében, irányvonalának 
kialakításában: a szerkeszt ő  bizottság, az alakítandó szerkesztőtanács és a Munka-
társi Értekezlet révén. 

Az iУj Symposion — nyilván az els ő  pontban jelölt ernyedtség miatt —
az utóbbi időben nem vett részt tevékenyebben a jugoszláviai magyar irodalom 
életében, s ezért a folyóiratnak, az elkövetkez ő  időszakban; határozottabban kell 
állást foglalnia a könyvkiadásunkról, az írók szervezkedési formáiról, a kritikai 
és irodalmi elvekről, vagyis az önigazgatási társadalmunk kultúrpolitikájáról foly-
tatott vitákban. Különösképpen határozottan kell felszólalnia az irodalmi csopor-
tosulások monopolista törekvései ellen, minden szinten, de f őként akkor, ha az 
ilyen törekvések a folyóiraton belül mutatkoznának meg. 

A folyóirat továbbra sem fog -elzárkózni, s őt támogatni fogja az új mű- 
vészéti, irodalmi és kritikai kutatásokat s kísérletezéseket, azzal, hogy még nagyobb 
éberséggel vizsgálja majd felül az egyes törekvések esztétikai és eszmei alapjait. 
A szerkesztő  bizottság kiemeli, hogy meddbnek tart minden olyan irodalmi és 
esztétizáló vitát, mely az irányok, törekvések els őbbségi jogát kívánja kivívni. 
mert azt az eddig is alkalmazott nézetét tartja fenn, hogy az irodalmi értékek 
ügyében az intenzív keresés, az új befogadására való kritikai képesség, a megvaló-
sított esztétikai standard és a társadalmi hozzáállás az els ődleges. 

A szerkesztő  bizottság eddig megtartott megbeszélései alapján és ennek a 
közleménynek a szempontjait követve jelentést készít a megválasztása óta el-
telt időszakról, valamint a következő  időszakra (mandátuma végéig) szóló tervei-
ről, és azt a Munkatársi Értekezlet, az Ifjúsági Tribün KSZ aktívája és az Ifjú-
sági Tribün tanácsa elé terjeszti megvitatásra és elfogadásra. 

A szerkesztő  bizottság hangsúlyozza, hogy a folyóirat tevékenységének és 
irányvonalának kritikai felmérése terén ez a .közlemény csak az els ő  lépések ered-
ménye, ami azt jelenti, hogy közzététele után még határozottabban és kritikusab-
ban kívánja felmérni saját tevékenységét, s ebben a munkában az olvasóktól és 
a munkatársaktól egyaránt segítséget vár. 732 
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