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NYUI, ÉS CÉLBA TALÁL, MINDIG 

POZITÍV, BÁRMILYEN ÉLES ÉS KE-
MÉNY IS. 

(A JKSZ Elnöksége 

„... MI NÉHA JOBBAN ISMERJÜK, 
PÉLDÁUL A MOZAMBIKI NÉPM ŰVÉ- 
SZETET, MINT A SZÉKELYKEVEIT," 

gadott dokumentumbói) 

kelhet-e   a mosógép, a hűtőszekrény 
gyanugy, mint a ruhaszárító kötél, vagy 

a nagy Pannón - alföld? 
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AZ ÁLMODOZAS FT.F,SEN MEGHATA- 
ROZOTT KđZPONTJAI AZ ALMODO- 
Zб -і MBFrREк  KöZÖTTI KOMMUNLKA-
CII ESZ,KöZEI, ÉPPÚGY, MINT A GON-
DOLKODб-ЕЛ/J~REK1\ BER кözđтTl KđZ- 
LEKEDÉS ESZxđZEцVEK VILÁGOSAN 
MEGHATÁROZOTT VAZLATAI. 

AZ ALIVIODOZ6 ÖNTUDATLANSAGA 
AZ  ALMODOZI JбZANSAGA. AZ AL- 
MODOZO — LÉNYüNK E KETTđSSÉGE, 
A GONDOLKOD6 LÉNY E CLAIR OBS- 
CUR-ЈЕ  — A SZERÉNY .FÉNY ALMO- 
DOZASÁвAN A LÉTEZÉS BIZTONSt4- 
GAT LFт  т  MEG. . 

A bachelard4 álmodozás a legaktívabb, 
legtе~n kenyebb állapót¢ a szefemnek, az 
egyedüli állapot, melyben a gondolat tisz-
tán, a GONDOLAT-iFLОTTI anеgfoghatat-
lanságban, tökéletességében, minden még-
rontó, romboló hatástól mentesen jelent-
kezhet. E gondolat legerősebb variása a 
nem-gondolat eredetisége, kézdetisége, ele-
mi ereje, a kimérttő'1, a tudatostól, a „ki-
gondolttól", a megszerkasztett-t ői, a mes-
terkélttől fölszabadult, ösztönös épzelet. 

Képzelet, mely visszanyúl a.gondolat elé, 
eredeti képekben lüktet, előkészíti az QJ-
TÉR döbbenetét, megállásra kénysze гΡíti az 
összefüggésbe hozott dolgok tökéletes ösz-
szefüggéstelensegével, a KEZDETTEL, a 
költői kép pillanatával, melyben jelen van. 

A kép polbanа  Аban való jelenlétet, ITTLÉ-
TET, étre-lé-t az elsődleges álmodozás 
képzelete ibiztostt(ja. Terméke az ÚJ-GON-
D•OLAT, amely egyidős a képpel, amely 
nгan-kevésbé4d obbke aig-erеdéti, nifint a 
söšeдn-hallott, sosem-látott; le-sosem-írt 
költői kép. ,Ez az: új-gondolat +az úd-tér, 
mely a kép-:gondolat (i пnage-pensée),. a 
gоndоlat-kép (pensée: imaege) kбё  rende-
ződik,_ ginem_ гΡész-4јár, ,nem гΡész gondolat, 
amely az adott kap nélkül vagy csak az-
zal együtt állhat meg, hanem vele dialek-
tikws összefüggésben lev ő, önállđsult egész. 
Az álmodozás teremtette ј -bér egyetlen 
kiterjedése_ a . _ 

MINDENмIRÁNYBA-TERJEDđ-ELSöD -  
LEGES-xöZ VETI дЕIN-GOND OLАT 

Az elsődleges gondolat a képektől Is az 
elsődlegességet kéri számon. Ha a képnek 
megvan ez az elsődlegessége (e гΡedetisége, 
elemisége, kezdetisége, ősisége), •akkor az 
elsődleges gondolat (-képzelet) is vissza-
nyúlhat a kép elé, jelen leshet a képben, s 
maga is мÉG-гKI-4VіЕM-МONÚOTTAN 'új 
esz. 

MEGSEMNZIS•ITENі  МlNDENT," AMI 
KÖZVEЂETT ÉS AM;1 ÁTMENETET KÉ-
FE'Z... 

A kеp tközvetlenül kEll tá гΡta•Ignához kap- 
csolódjon, a kеp közvétlenül kell az álmo-
dozásból eredjen. A gondolat közvetlenül 
kell az álmodozásbál eredjen, a •gondolat 
közvetlenш  kell  a képhez kapcsоlódjan. 

A Ikép eredetét kutatva jutottunk el az ál 
madozás állapotáig. Az álmodozás állapo-
tát vizsg "alva jutottunk el a kép eredetéig. 
A kép tehát az áimodоzó képzelet termé-
ke,  mint  ahogy az új-gondolat, az eszme, 
a kép teremtette-álmladozás-állapotának 
terméke. E gondolat, ez az eszme éppúgy 
áhnodozó, mint á közeg, amely megszülte, 
mint a képzelet. 

A képzeletnek tehát kett ős szerepe van: 
megteremteni a képet; 
olyan erőt sűríteni a képbe, amelynek 

kisugárzása GOND.OLAT-ELđттd-ERŐS-
S GТУ- GONDOLATOKAT tud knváltand. 
Mindez ugyanabban a téten jиtszódik le, 
abban a térben, melynek er ővonalai 
ugyanabba a pontba vonzzak a képze-
let, a ,gondolat összes oikázásait, villódzá-
sait, összes utalt: ez a pont a humanizált 
tér központfia: 
AkáгΡ datosan, akár öntudatlanul jelen 
lenni, гΡészt venni, hozzájárulni a humani- 

A  MEGHITT TÉR ÉS A KULsO TÉR 
SZAKADATLANÚL, HA .SZABAD IGY 
NEVEZNI, EGYMÁST đSZтđNZIк  Nđ-
VÉSÚ,KiBЕN. 

AZ dNТЛMITÁS TЕRE ÉS A VILAG TE-
RE „1VIÉRHETETLENSÉGÜK" . ALTAL 
KERÜLNF)K . ÖSSZHANGBA. . AMIKOR 
ELMÉLYÜL A NAGY EMBERI MAGÁNY, 
E KÉT MÉRHETET1.FNSÉG TALALKO-
ZIK ÉS EGYESTJL. 

Adott belső  terünk kiszélesitése, 1VLÉRHE-
TETLENÍTÉSE, .adott vllágunk kibovitése, 
gazdagítása — a képzelet. (AZ. EMBER 
VILÁGA SOHn4 +SIIINCS FĐ1  ЕЈ}.ZVE. AZ 
IMAGINÁCIÖ ' SEGIT 'BÉNIVÜNKET, 
HOGY FOLYTASSUK.) A -meghitt (bels ő , 
esetleg külső  váló) térrel •párhuzamosan 
megjelent a másik pólus is — a mérhetet-
lenség. Mint Bacheland-nál mindenütt, itt 
ds;két végletesen tálvak dolog •kénül egymás 
mellé, hogy OSSZHANGBA hozza ezeket, 
hagy đSZTđNđZZÉK EGYMÁST NđVÉ-
sÜKBEN, hogy EGYESÜLJENEK. S itt a 
harmadik pólus, :a kitteljesedett hároomszög 
harmadik szöge: a magány is. 

RILKE (egy levelében) EGÉSZ LELKÉ-
VEL „AMA HATARTALAN MAGÁNY 
(felé törekszik), AMELY MINDEN NAP-
BбL EGY ÉLETET TEREMT, AMA VI-
LÁGGAL., TÉRiRЕL, LATHATATLAN 
TÉRREL VALI EGYSÉG FELÉ, АмЕ -
LYET AZ EMBER MÉGIS BE TUD TE-
LEPPITENI, S AMELY' SZÁNITALÁN JE-
LENLÉTTEL VESZI кđRÜL -• 

Nem véletlen, hogy a meghitt tér, a mé гΡ~ 

hetetlenség ,és a _magány az .a . háгom do-
lag,'. •amely , megalkotja az egyik légtöké- 
letesebb bacheland-;i háromszöget. Nem-
csak a dialektikus taszítás vonzza ezt a 
bánom elemet egyenlő  táivolsigra .az el-
képzelt ponthoz, nemcsak 'a képzelet, 
amelynek túlzásokat, akaág-elleniséget is 
megengedünk. Az emubér .az az-  em-
ber,  aki kívül-belül van s akin kívül-be-
lül vannak ezek a dolgok, az ember, aki 
meghitt szögleteibe, intim teredbe belátja-
érzi a mérhetetlenséget, a végtelen bizal-
mat, s jól érzel magot benn стik, laki magé- 
nyába¢i is a meghittség érzésével :tudja 
áltatni magát, aki a mérhetetlenben vég-
telenül magányos, :akinek magánya mér-
hetetlen-elviselhetetlen, akit meghitt szög-
letedbe  Is  elkiséri magánya, aki 

ÁMIKOR ELMÉLYt)'L A NAGY EMBERI 
MAGÁNY, E HÉT IMÉRIi3ETETLENSÉG 
TALÁLKOZIK ÉS EGYESŰL 

Minden meghittségnek, rnirhetetlensignek, 
magánynak köaapontja az ember. A hánom-
szög állandó, de szüntelenül v "altozó, plasz-
tikus formápa által, hol egyik •kerül kö-
zelebb a központhoz, hol a másik, hogy 
magukkal ragadják, saját SZ đGLETÜKBE 
vonják az •unlbent, .ahonnan a másik két 
pólustól ugyanolyan tálvolság választja 
majd el... 
Hiinonxsziget említek a bachelard-.i geo-
metriai né. kс  ili térben, ahol még a ma-
gánynak Fis van geometriája, de ahol nem 
A DIMENZIOK KÖZ. đNSÉGES JÁTÉKA-
RIL VAN SZ б , hanem 
HOGY DESZOCIALIZÁLJUK EMLÉкЕ-
INKET ÉS ELJUSSUNK AZ ALMODO-
ZÁS AZON SZINTJÉIG, MELYET MA-
GANYUNK TEREIBEN ÉLTÜNK MEG. 

thomka beáta zilt  tin. egalkotásához vagy továbbfor- 
málásához `— azt hiszem, `.a legsúlyosabb, 
a legnagyobb feladal, amelyre vállalkoz-
hatunk. A humaniz"a1t tér — Baóhelard 
legszebb agondolata.  

Az  alábbiakban, ;a humanizált térnek az-
zal  a „r~azével",.azzal a ;szdgletével" fog- 
1а•1kOzunsk, melyet ,Bachelard meghitt tér- 
ként  (intim térként) hatáпalt el a тег - 
tarиsága ellenicre sem-geometriai  téntő'1. 

MцVDEN LÉNYEN EGYSÉGES TÉR  HA-
TOL  ,AT, A VSIL.tLG NIEGHITT TERE. 
RIT  áKЕ 	 . 
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Az álmodozás legmagasabb siiatje s mint-
egy előfeltétele — a magány. Magányos 
a gyertyalláng elemzi :egylszerűségéhez visz, 
szamenekülő  öreg álmodozó-•gondolkodó; 
akt eler az abbszolút magány terébe, hogy 
azön költői képek hatásé •á1á kerühre ál-
modozhasson, melyeket költőik ugyaneb-
ben a tökéletes magány állа+potában kép- 
zeitek el, s ekkor válik a gyertyaláng az 
abszolút magány s .a іьіІёІі  eredő  fiiggőle-
gesség •legerősebb . jelképevé. 

EGYEDÜL VAN A LANG, EGYEDÜL VA-
GYOK ÉN. 
TZARA 

A LAMFA ELđTT ALMO:DOZVA, ILYEN 
MAGÁNYOSAN ÉS TÉTLENÜL, MOST 
MÁR TUDJUK, HOGY AZ ÉLET, AMELY 
ELÉG, EGYBEN A BESZÉLđ  ÉLET IS. 
A KÖLтСк  AZOK, AKIK MEGTANÍTA-
NAK BENNÚNKET ARRA, HOGY HALL-
GASSUK. 

IGY, ELMÚLT •MAGÁNYAINK MINDEN 
TERE, A TEREK, MELYEKBEN MAGÁ-
NYUNK MIATT SZENVEDTÜNK, ÉL-
VEZTt1K MAGANYUNKAT, KIVÁNTUK 
MAGANYUNKAT, VESZTETTÜK MA-
GANYUNKAT — K+ITÖR ČSLHETETLE- 
NEK MARADNAK ,BENNÜNK. A LÉNY 
VALOJABAN NEM ZS AKARJA KIT đ-
ROLNI AZOKAT. đsZTONđsEN TUD-
JA, HOGY MAGANYUNK TEREI KON6-
TdTUTIVAK. 

A magány ilyen ;könyörtelenül világosan 
megnevezett építő  pellegeről — Ba•chelard 
s •költői előtt — aligha szólt valaki. 

A gyertyaláng meghittsége mellett azon-
ban, talán nem  is  lehetne másként be-
szélni a magányról, arról a mindenüitt je-
lenlevő  tudatról, melyet ;mindannyian 
énünk, valáságunik, jelencink legrambo-
lább jelenségeként deliniáltunk, holott 
ne¢n külső  tеnyezők kényszerítik ránk, ha-
nem 'lénycink, mélységeink legelemibb sa-
játsága — SZ0KSÉGLETE. 
S Noél Arnaud szavait — Én ,vagyok a 
bér, melyben vagyok — parafrazálva, k!-
хnondhatj•uk: 

ÉN VAGYOK A MAGANY, MELYBEN 
VAGYOK 

mert ez a magány, nemcsak elidegenedé-
sem, va~jíudásom, +kétségbeesett menekülé-
sem előiіdézőp•e, amibe ibelgpus гΡtulok, ha-
nem azé az álm:odozásé is, amely EGYE-
DÜI:I KREATIV ÁLLAPOTOM .. . 

A LANG ÁLMODOZOJA KONNYEN 
VALHAT A LANG GONG OLKODOJAVA. 

A láng itt .az a .közeg, amely átlendíti az 
embert az 

ÁLOM~MAGANYB6L A GONDOLAT- 
MAGÁNYBA 

Mekkora utat kell befutni, hogy :bel ől ma-
radhassu könmagunkon .. . 

ÉS A KöLTđ  FOLYTATJA AZ ALMĐ-
DOZO ÉS A VILÁG SZERELMI KETTđ-
SÉT; OSSZEKđTVE, PARADOXALISAN 
EGYESITVE, MAGANYUNK PÁRBESZÉ-
DÉBEN, A VILAGĐT ÉS AZ EMBERT. 

Szerelnnl kettős! szerelmi kettős Bache- 
lard-nál, akitől oly távol van az irónia ...! 

A világ magánya... Az ember nélkül van 
egyedül a világ, vagy vele együtt, vagy 
együtt külön-:külön? És az emberek. 
Együtt magányosak, vagy egyedül, 
vagy... 

EGYEDÜL VAGYOK. LEGMÉLYEBBEN 
EGYE yOL, VALAKI MASNAK A MA-
GÁNYÁVAL. 

AZ đ  MAGÁNYANAK ELđIDÉZŐI NEM 
ELŐIDÉZÓI AZ ÉN MAGANYOMNAK 

ALNIODOZÁs 
ALMODOZO EMBEREK 

CLAIR-OBSCUR 

NEM-GONDOLAT 

KÉPZELET 

EREDETI KÉPEK 

KđLTđI KÉP 
FILLANATA 

ÉTRE LA 
RÉVERLE FREMIÉRE 

ELsODLEGES 

KÖZVETLEN 

ALMODOZO GONDOLAT 

HUIVIANIZALT TÉR 

MEGHITT TÉR 

KULsO TÉR" 

MÉRHETETLENSÉG 

MAGÁNY 

EMBER 

MAGÁNY-GEOMETRIA 

MAGÁNY-TÉR 
FÜGGD ЕGESSÉG 

KREATIV ALLAPOT 

UGRÁS 

TOVÁBB-ÉGJEN 

ÉRTÉKES TÁRGYAK 

ELHATÁROLT TÉR 

TÉR-NYELV 
MEGÉLT TÉR 

DIALEKTIKA 

DINAMIZALÓDIK 

AKTIVIZALODIK 

HAZ 

DOBOZ 
LÁDA 

MEGHITTSÉG 

REJTEKHELY 

BIZTONSAG 

SZOGLET 

MOZDULATLANSÁG 

ÁLMODÓ NYELV 

NYELV-TÉLI 

SZi  

IS. A MAGÁNYNAK NLCS TđRTÉNE- 
TE. AZ  ÉN EGÉSZ MAGANYOM BEN-
NE FOGLALTATIK VALAMELY ERE-
DETI KÉPBEN 
i 
Az ÉN magányom egy EREDETI KÉP-
BEN... 
Az én EREDETI magányom .. . 

MAGÁNYOM MÁR KÉSZEN VAR ARRA, 
HOGY FELGYÚJTSA AZT, AMI MEG-
NYÚJTOTTA. 
L. ÉMIÉ 

Ez volna .a láng-magány? Nem Itt rejlik 
a fölfelé lángoló láng FÜGGOLEGESSÉ-
GÉNEK LÉNYEGE? Az ugrásban, az ön-
magát átugrásban, HOGY FELGYÚJTSA 
AZT, AIVL[ MEGGYÍIJTOTTA? 

AZ UGRÁS, ÉNÜNK AMA MÁSIK OL-
DALARA — MINDENKOR A LEGNA-
GYOBB CSELEKEDET.  AZ  ÉLET KLIN-
DULOPONTJÁT, GENÉZISÉT JELENTI. 
A LANG NEM MAS, MINT EGY ILYEN 
CSFiТ ~EKEDET. IGY, A FILOZOFIA IS 
ÉPPEN OTT KEZDODIK, AHOL A FILĐ-
ZÓFUS ÖNMAGAT FILOZOFALJA, TE-
HAT AZT, AHOL  KIMERÜL  ÉS AHOL 
MEGÚJUL. 
NOVALIS 

Hogy fölgyújtsa azt, ami meggyújtatta —
hogy megsemmisü]p•ön és megteremtődjön, 
hogy tovább-:égjen. 

Bachelard mindenkor kitart a tovább-égés 
— pozitív-égés) mellett, mert az általa 
megérintett .(megteremtett?) közeg — a 
humanizált tér — megkgvete'ln, BIZTO-
SITJA az égést, az étre-lá-t. 

A +bachelard-i meghittség-komple хumnak 
van egy tárgyákban folytatádó dlmen іiója 
is. A tárgyak vdlágából, a világ tárgyai-
bóll Bach.elard „értékes •tárgyalt"-at választ 
ki, melyekre MEGHITTSÉGÜK MIATT 
VAN SZtУкSÉG. Hogy a tárgyak meghit-
tek lehessenek, hogy megfelelhessenek a 
meglи:ttség mérhetetlen arányainak, elha-
tároltaknak kell lenniük: elhatárolt teret 
kell körülzárjanak. .Itt jelenik meg az 
újabb, tökéletes, nagy bachelard- đ  para-
doxon: végtelen követelményeinknek vé-
ges, zárt, bezárt terek felelnek meg: la-
kottá, számunkra funkcionálissá, csak csu-
kott, .b.i гΡtonságos, elhatárolt tér-részeket 
tudunk tenni. ,S ekkor a teljes tér (geo-
metrial tér) ellenségünkké válik, mene-
külnünk kell, a tér negatív végtelen, ne-
gatív mérhetetlenség lesz; BORZALMAS 
KIVOL-BELÜL. 

Ba.ahelard továb;bra  is a tér nyelиén be- 
sгél. 

Értékes dolgai +megélt •teret •zárnak be: 
BOLDOG TERET. 

NEM ЮZITIV VALOSAGA, IIANEM A 
KÉPZELET ELFOGULTSAGA ÁLTAL 
MEGÉLT TERET. 

Ebben az álmodozásban uonuln.ali föl k ёр - 
zeietiink HAZAI, A KUNYHOK, FdOKOK, 
LA+DAK, SZEKRÉNYEx, A FÉSZEK, A 
KAGYL6, A SZđGLETEK — s Bache- 
1+ard, mindezek összegezéseképpen A 
KÜLSđ  ÉS A BELSO DIALEKTSKAJA- 
VAL  foglalkozik. 

A DIALEKTIKA BAR;MELY P6LUSARA 
IS HELYEZKEDJEN AZ  ALlVIODOZO, 
LEGYEN AZ A HAZ VAGY A VILAG- 
MINDENSÉG, A DIALEKTIKA DINAMI- 
ZALODIK. A HAZ Е6 A VILAGEGYE-  
TEM NEM КЕТ , EGYMÁSSAL SZEMBE- 
HELYF.9.F,TT TÉR. A KÉPZELET BIRO- 
DALMABAN EGYMAST OSZTOiNZIK AZ 
Fr T.F  NTÉTES ALMODOZASOKBAN. 

A képzeletnek jutott az az alapv еtő  fel- 
adat, hogy immár nem a kauzalitás-elle- 
niség jegyében kapcsolja össze a dolgokat, 
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hanem d аlektilkus összafüggéѕükben hozza 
közеi egymáshoz azokat. 

MINDEN AKNVIZÁLÓDIK, HA FÖL- 
SZAPĐRODNAK AZ ELLENTÉTEK. 

Aktivizálódik a ház: 

A LÉLEGZET ÉS A SZÉL HÁZA 
A 1ATALMAS, KOZMIKUS HÁZ 
AZ IRODALMI HÁZAK 
A KONCENTRÁLT HAZТ  L A KITAGI-
тOTT, SZÉTTART HÁZIG minden ház. 

Aktivizálódik a doboz, a láda, ja ládika: 

A KINYfL0 DOBOZ ÚJ KITERJ,FОÉSE 
A MEGHITTSÉG VÉGTELEN DIMEN-
ZIŐJA. ANNAK, AKI JÓL ÉRTÉKEL, 
ANNAK, AKI A MEG1ITTSÉG-ÉRTÉ-
KELES PERSPEKTÍVÁJÁBA HELYEZ-
KEDIK, EZ A DIMENZIO VÉGTRТ .FN 
LEHET.. 

A LADIKA A TÁRGYAK REJTEKHE-
LYE. 
SENKI SEM LATJA, HOGYAN VALTO-
ZOM. DE KI .IS LÁTNA? 
SAJÁT REJTEKHELYEM VAGYOK. 
BĐU.SQVET 

Aktivizálódik a fészek: 

EGY FÉSZEKR.đ•L ÁLMODTAM, MELY-
NÉL A FA ELTASZITOTTA A HALÁLT. 
A. SHEDROW 

Aktivizáládik a szöglet: 

DE A SZÖGLET, MINDENEK ELđTT, 
AZ A  REJTEKHELY, AMELY BLZTO- 
BITJA A LÉNY KIVAL6 ÉRTÉKÉT: A 
MOZDULATLANSÁGOT. 

BIZTOS HELYE, К07.Fт .т  HELYE MOZ-
DULATLANSÁGOЛΡ/INAK. 

A MDZDULAT•LANSАG SUGÁRZIK. 
TESTÜNK KČSRÉ RENDEZđDIK AZ 
гМАGLNARIS SZOBA, S TESTÜNK HI-
SZI, HOGY _JOL EL VAN REJTVE, HA 
BEHÚZ ЈDUNK EGY SZÖGLETBE. 

A képzelet maхvnláIisаn aktivizált min-
den tárgyat, minden nyelt-zárt teret, tér-
részt, amelyet ёtđntett. A képzelet álmo-
dozása .:által aktivizáltra a .kqp-te гemtő  
nyelvet, . olya,nnyisa, hogy a NYELV AL-
MODNđ  KEZDETT, a költői képet pedig 
olyast в' &télфen, hogy ЕGЕSZ LING-
VISZTLKAI AKTIVITÁST •INDITOTT 
MEG. 

AZ EMBER NÉMA, A KÉP BESZÉL. 
MERT NY'ILVÁNVALO, HOGY CSAK A 
KÉP TARTHAT LÉPÉST A TERMÉSZET-
TEL. 
PASTERNAK 

S :itt mára nyelv-térben jósunk, amely-
ben a SZAVAK teljes önáІІóб  ággal ren-
delkeznek. . 

MINDEN SZO, A KÉPZ:Fт .FT BESZÉL 
BENNÜNK, ÁLMAINK BEŐZ, LNEK, 
GONDOLATAINK BESZÉLNEK, KÉPZE-
LETÜNK KÉPEI PFd)IG SEM AUDITI-
VA гΡK, SEM NEM VIZUÁLISAK: BESZi -
LŐ  KI;PEK. 

MA NEM TUDOK MIT MONDANI. 
A SZAVAK MIND MESSZE MARADTAK. 
ÖNNŐN MAMOLRUiK FOGLYAI. 
SUFERVТF,Т ,Т .F  

Igy lesz a szavak hallgatása A GONDO-
LAT HALDGATASÁVA, s így lesz a sza-
vak belső  tere, belső  k¢tirjedése, nyugal-
om a bеsaélő  kép tere, kiterjedése, nyu-
galma — ama másik végtelen dimenzió 
mellett, melyet a kápzвlet biztosít a kép-
nek. 

A KÉP NYELVÜNK ÚJ LÉNYE LESZ, 
KIFKJEZ BENNÜNKET, AZZÁ TÉVE 
BENNÜNKET, AMIT KIFEJF.7,; A KÉP 

Gaston Bašlar 
Poetika prostora 
(La poétique de l'espace) 
Kultura, Beograd, 1969 

Gaston Bachelard 
Plamen voštanice 
(La flamme dune chandelle) 
Razlog, Zagreb, 1969 • 

EGY,IDQBEN KIFEJEZÉS-KELETKEZES 
ÉS LÉNYÜNK • ЕLETKEZÉSE. ITT 
A KIFEJEZÉS MÁR A LÉNY ALK.OTÓ-
F.т :F,MÉVÉ LETT. 

Rachelard poetikájába ömkwrntelenül is be-
lelátok valamit a áékozló fiú megtérésé-
ből. 

A XX. század tudása, az anyagi világ nagy 
polihisztora, .a filozófus, azzal kezdi fej-
tegetéseit a költésze~rđl: 

A FILOZOFUS, AKI EGÉSZ GONDOL- 
KODÁSAT A TUDOMÁNYOK FILO:ZO-
FIAJÁNAK ALAiPVETđ  TÉMÁLBОL KI-
INDULVA FORMÁLTA, AKI A LEGKÖ- 
VETKEZETESERBEN HALADT AZ AK- 
TIV RACIONALIZMUS IRÁNYÁBA, A 
MODERN TUDІMANYOK MIND NA-
GYOBB RACIONALIZMUSÁBA — F.9,  A 
FILOZ0FTJS EL KFт .Т , FELEDJE TUDA-
SAT, SZAKITANIA KELL A FILOZÓ-
FIAI KUTATAS.OK SZOKASAIVAL —
HA A KĆSLTđ.I KÉPZELET PROBLÉ-
MÁIVAL KIVAN FOGLALKOZNI. 

Bachelard itt :lnsagáról ,beszél. Bachelard 
maga az, aki féЖ'еtesz minden objektív 
Lsmeretet, hagy TELJESSÉGGEL adhassa 
át magát az ALMODOZAS KÉPZELETÉ-
NEK, mert csak így lehet jelen a K ČSL-
TŐI KÉl? PILLANATABAN — s (adott 
esetben) ezt mindennél többre értékeli. S 
még tovább haladva, Bachelard így kiált 
fel: 

MENNYIT TANULNÁNAK A FILOZO-
FUSOK, HA OLVASNÁK A KŐLTŐKET! 
Nem elfogultságról van  szó, nem a vi-
đágból .kiábrándult öreg tudós :költészet 
magasztalásáról, hanem a költészet leg- . 
alapvetőbb tudj:danságának felisanenésé-
ről. Arról az EGYSZERÜSÉG.RŐL, ROM-
LATLANSÁGRÓL, EREDETISÉGRŐL, 
SPONTANEITÁSRÓL, đSISÉGRŐL, KEZ-
DET•ISÉGRŐL, ELSŐDLEGESSÉGRÖL, 
mely egyedül a :költői kép sajátsaga, a 
költői képé, amelynél hitelesebben semmi 
sem fejezheti ki az ember legmélyebbr ől 
jövő  reakaiáit, mert a .gondolat (a tu-
dat) m:ár tavolrál sem olyam eredeti; a 
költői képé, mely felkínálja az egyedüli 
módot arra, hogy 

ELJUSSUNK A BESZÉL Ő  LÉNY KEZ- 
DETEIHEZ 
Ez a felismerés a k и, ndulópantja annak a 
rendszerré teljesülő  •gondolat (tudás) tö-
megnek, amely már kezdeteiben megpró-
bál belül helyezked'n'i, átvenni az eksztá-
zist, s nem az objektív hvdegség távolsá-
gából ítélkezni; ,belül helyezkedni, jelen 
lenni a költői képben, hogy misnél tökéle-
tesebb legyen az ítélet, amelyet a költ ői 
kép felett kimond. . 

Az, hogy Baohelard sok helyen nemcsak 
„belül van", hanem :maga Fis álmodozik, az 
téziseinek bizonyítékául kell szolgaljom, és 
minden tévedése vagy hiányossága ellené-
re is, KÖZVETLENSÉGE által kell pozi-
tívertékké váljose. 

HOGY ÚJRATEREMTSÜK AZT, AMIT 
LATUNK. 

Baóhelardnak еіkelп3lt újrateremtemd a 
meghittség, a biztonság, a rejtekhely, a 
magány legmegszokottaahb k ёрei:t, a házat, 
a fészket, a gyertyalángot stb. 

Újrateremtése áilta г Ρl fedezhettük fel azoknak 
az „értékes dolgoknak" végtelese dimen-
ziáit, melyek !számunkra már csak meg-
kövesedett, k:itel)jedés riniktili, meggyár-
tott, hideg metaforák, elavult szimbólu- 
mik voltak. 

ATHALADVA A LANGON, A LÉGHIDE- 
GEBB METAFORÁK IS KÉPEKKÉ LESZ-
NEK.  

Baáhelard legerősebb szimbóluma maga a 
költői kép — .az eredeti, elemi, ősi, spon-
tán, az ember legmélyebb mélуеiből ki- . 
törő, vásatlan_:. seakaió szi гnbóluma. 

THOMKA Beáta 
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„ ьnelk száll fel minden egyes tárgyból” 
— unja Objets (Tárgy+ak) cíanű  .versében 
Jean Fo]lain, .a fmanaia. 
ЕnekеLhet-e is mmságep, a hűtőszekrény 

ugysanúgy, mint a ruhaszám цtó 'kötél, vagy 
a nagy Plammón-alföld? — Valószín űleg 
Igen, ment n жuсsarlelk-e •túlteю gő  tragikum-
mal és ikomltКuвихual megáldva az enilített 
istenadta villaanossági bere¢Idezések, mint 
bánya más, amiit ezen a világon alapos 
utánajárással rarnantikusabbnak találnánk, 
de seaгшniképp sem .taslálábbnak, lant szim-
bólumost, a korra, amelyben annyi költ ő  
él és dolgoјlk, mint még soha, és nyugod-
ban mondhаtjuk, hogy dlyen vagy olyan 
megfоПtdlásak al1apjám, nagy részük je-
lentős, viфathatóan jelentős; de a gyöke-
rek Homéroszig nyúlтдak vissza, aki egy-
m,agáaban legalább harminc köbtő, vagy 
sЖakespeaгe-mg, aki már csak háromra 
redukálódik az isss> int körgalliéгos arckép 
mögött: a költő  tehát sohasem önmagát 
valósitja meg, önmagánál jóval •több kel-
lene, sőt illendő  volna, hogy Đegyen, fiig-
getĐenül attól, hogy most már csak egy-
maga pályázik a nevére, és személyazonos-
sága igazolványát a születési anyakönyvi 
kivonat alapján kapja a hatáságtól. soha 
annyi feІúletesség, és soha annyi kísérlet, 
mint napjainkban — hiszem ének száll fel 
minden egyes táгgуbó0 —, és soha oly dön-
tđen nem ibefolyásolták a költészetet az 
elődök, mint ma, fenn mdnősegében, ha-
nem hatásában, mivel az ún. új költészetet 
mindenónon .szükségesnek t агtják — a kri-
tlkusok, az koda tбгt&іѕzеk — össze-
veimi a гégivel, mivell a kettő  között sza-
kadás érezhető, Olyan fokú eltérés, amire 
nincs példa; árllitó?lag lehetetlen a kett őt 
nem csak egynek, hanem összefüggö 
egésznek eldsmesmii, viszont az túlságosan 
szembеöшб, hagy a köi1készet f иlozófiai 
módszerekkel történ ő  megmagyarázása, le-
vezetése visszafordul önmagába; a költé-
szet áшítólagos zsálkutoájábál a maga igé-
nyeinek megfelelđ  kiutat kertes a költészet 
számјra, és a krtikáma hárul az a fel-
adat, hogy ezt az új költészetre гákénysze- 
ritse, .amennyiben ez az új költészet léte-
zhlk. 

Valójában tehát a költészet dmtemp гetá-
lása válltozatt, ami fiiggetlem ringótól a 
kölrflészettđl, az interpretálás eltávolodott 
a varstđd, mivel hogy a vers nyelvi rege-
nerációm ment át, tudatos nyelvi eszközök-
kel bat vagy* küszködik, magyarázata egy-
re nagyobb temet igényel, és gyakran még 
igy is hdjávad van az ítéletnek. A nyelvi 
asszociáкtióból, vagy a nyelvi asszociació 
útján lehetetlen Igaz kávetkezbetést levon-
ni — a másik oldalon pedig a nyelv és 
az ének mimdinkáibb összefügg: a vers ily-
mód képtelen abba ,a térbe hátdlmi, ahol 
megmagyaгázzбk és tndokolják, mivel is-
mételten nincs magyarázata, és indokolat-
Iаa ттfl van je0en a világban, tárgyi magya-
rázata ugyanis nincs. 

Iii  diii toten hemden 
ruhn die blinden hunde 
121fl die kranken kassen 
gehn die  wunden 2vdscher 

(a holt ingekben 
nyugszanak vak kutyák 
beteg kasszák köriúl 
járnak sérűlt mosók) 

Hogyan érteknezzen én most Hans Mag-
nus Enzemsbergernek ezt a wortbildungs-
léhre (szdkléjpzéstan) című  versét? Nem 
kényszerülök-e arra, bogy az illet ő  neves 
német költőiek minél több versét Qdsérel-
jem meg elolvasni, hátha nyomára tudnék 
jutni annak is, többék között, hogy ml! ez, 
miit akar ez jelenteni, amit itt idézek? 

De bra a vers, konkгétan ez a vers, tel-
jesen azonos önmagával? Ha nlekem itt 
cines semmi vimsgálmivá'iаn? l е  elfogadom 
a költeményt így, ahogy ínva áll? Mert 
megtehetem. 

Az ollv!asó ;azonban merőben más hely-
zetbe kerül, ha tudományos igénnyel lép 
fel a verssel szemben. Mert az emutett 
idézet 

ё t1quе tt£ • 
a 

költő  
azért 
%1 

süllel 
odahall- 

~at 

brasnyó istván 

műfaja: szemmel láthatóan vers, hiszen 
ritmusa van, szabályos vemlábak •üktet-
nek benne 

(indun/tot  en!  heinmden 
rulindie/bdun/hurvii 
umdielkrankenikassen 
gehndielwunden/w iiseher), 

ám ezzel nem kertikenu közélebb a vers-
hez, inkább úgy tűnik, megölbmn egy da-
rabját, a ritmus is vesztett a vlarázsábál, 
ha mám tudom, hogy mi — megismertem 
a szerkezetét. — Mennyire msddđ  minden 
effajta vizsgálódás, töprengés, más ember 
— ez esetben a 'ködtő  — ösztönös reagálá-
sának a tisztába Лβéte{Lе ; engem a sírbaatré- 
telne emlékeztet e fölösleges munka. Ha 
a szerkezete csorba lenini, solokai inkább 
meglepne, izgalmasabb lenne, ha aim tud-
nám lekopogni,  mint  a jó szerencsét. —
AnatónnLa — mondják, — a vers aвató-
miája, és már el is kezdődik a hullabon-
colás, teljesen fárjdalommentesen. 

Pedig a fájdalom, némiképpen a fájda-
lom tarbjia életben •a költeményt, bánho-
gyan is vessziik, és erre az egyre leg-
alább áliandáan figyelnünk kell. 

Michelangelo Buonarotti ífjúkoгi madni-
gáljai között van egy som, amely tíilságo-
san is durva fordításban így hangzana 
ó, istenem, istenem, istenem! (~tletes ma-
gyar fordító, aki nem csak a szótagszám-
hoz tartotta aragát, mert a initmushoz sem- 

miikiéppen seffn igazodhatott, eJloéppen vá- 
zolta: 

Egek, egek, egek! — amii Michelangelo 
Buonarottinál, a versben, ennyit tesz: 

0, dio, dio, dio! 

Ez az a bizonyos sor, ani sit kiizldudópont- 
nak vehettük. Michelangelo Buonasrotti 
sohasem •tartatta magák költ đnek, mégis 
irigylésre тnéltó azoknak a verseknek 
a száma, aгelyekből költđЭ  élet-
műve összeáll. Versein hosszasan dol-
gozott, barátaiak kшdözgette, bizonyos 
simítások végett, és a legtöbb versnek 
több változata van, ami megmaradt. Az 
еmпΡ tett verssor egy helyütt így hangzik; 

Odiodiodio! 

тбiшбгebb aregfogalmazása a fájdalom-
nak, semmilyen költészetben nem létezik, 
lбtezhestetlеn, hogy szűkebbre, kisebbre 
rántsa össze az embert az a gö гcs, amely-
ből ez a kiáltás felszakad, hogy a világ 
egyetlen más nyelvén se émttsék és ne 
magyamárгhassák — szélső  határán moz-
gunk az emberi kékségbeesésnek, és ezen 
túl már maim Ё1јёtегі1k, nincs költészet, és 
nincs nyelv sem, amelyhez báaіminemű  
költészet igazodhatna. 

A költészet, sajnos, akбrá maga a vers 
is, vseges. Egy bizonyos téren túl mám 
nem költészet, hanem tragédia, amit már 
csak megjátszanom lehet, legalább olyan ér-
zelmi szinten, mint a nagy görög t гagé-
diákat. 

Akkor napjaink költészete ez •a határ-
sáv? itt za~jlilk le mindaz, amit ma költé-
szeimek kelii mеvеznüтіk és akként is kel 
becsilkiQak? Ezen a gazdátlan videken, 
ahová már ember igen ritkán juthat el? 
Csak költő  marad, olyan kö tő , akinek 
nem sikeп iil a fiilszímme, a nyugodt, tágas 
levegőгe kitömnie, és osalk kószál a tudat 
sötét szegleteiben, egymaga, maga-maga, 
és éppen eméгt mim létezik rá semmiféle 
új vagy rйgi magyarázat? 

Itt kérdezhetjük meg azt is: mi a költ ő  
élete? Mi a célja? Miféle eszköz-szubjek-
tum, és minek a hatására az? 

Ezek azok a kérdéselk, amelyeket min-
den magyarázat szándékosan elkerül, mi-
vel önmagukban váló kérdјések, és pusz-
tán csak gépies választ lehet ezekre, és a 
többi, még idevágó kérdésre kioko5kodnt, 
mivel ezek ;azok a megválaszolatlan kérdé-
sek, amelyekben — rakárhogy is tagoljuk 
a költészetet — egzisztál. 

No, és a költő? — kérdezhetjük ma-
gunktól — a (költő, akinek az a feladata, 
hogy minket ide elvezessen, vagy legalább 
megpróbálkozzék vale, a költő  mit ,tesz 
most? 

Nagyon oda kellene fіgуеdnйПk erre a 
válaszra: A költő  nem tesz semmit. Nem 
a .költő  .a vakvezető  (kutya. 

Ha a törvényesség fenntartása oéljából 
valamely váгosban, itt vagy távol innen, 
feliratok jelennlé аek meg, olyan feliratok, 
mint amelyek takar@kosságra intik a la-
kosságot, az úttest felett és nilndeniitt, 
hogy ha bárki :akárhová néz, jól láthassa, 
mégpedig a következő  szöveggel: 

Mielőtt bármihez hozzálátna 
legjobb •elejét venni. 
Gondoljon a börtönre, 
a kórházra, 
a temetđre, 
családjára — 
Oldа lfegyverét szolgáltassa be 
a sarki őrszemnek minden id őben. 

Hát látott már valaki is ilyesYnit? Mert 
az ilyesmi ne¢n is lehetséges . Annyira nem 
lehetséges, hogy valójában (komikus. Es a 
költészettel is valahogy így állnunk: c ke-
veredik .a mindennapi zörejekkel. hamis 
és véletlen olykor, véletlen, ezt se feiled-
iL k, akárcsak a nagy hegyek, meg annyi 
minden más. Ez .az, amit névleges való-
ságnak nevezhetnénk, a 'költészet az, ének, 
amely minden egyes tárgybál felszáll, és 
amiire a költő  fél füllel odahallgat. 



Vajdaság Alkókх  блуb ,v nyének 35. sza-
kiasza éntеLmében, a Tamtаmány ,területén 
élő  nemzerf іségek minden tekintetben 
egyenjogúak. Az egysnlóség különböz ő  
ftxiцnálkban nyillvánul mneg. Ezek közül az 
egyik Legjelentősebb, minden bizonnyal, 
a nemzetiségek nyelvének szabad, egyen-
jogú használjata. 

Ez a jog, amely .a legnagyobb számú 
nemzetiségi polgáпt a legкszveitlеnebbül 
&'int, hsz alkalmazása vagy nem alkal-
mazása miлΡ.den:napn munkáját könnyíti 
vagy nleheziti meg. Fbntossága abból is 
lóig!, hogy az ALkonвánytörvény külön 
feladatul) tűz ki a Tartománynak, vala-
ínint !az érdekelt munkaszervezeteknek és 
szervezeteknek, hogy hatásköriekben tör-
vénnyеl, illetve á7 ta іlánдs előírásakkaú, 
részletesen і lbáQyozzák ezt a nemzeti-
ségi jogot. 

Az A9katrвánytönvény ren,deilkezésevnek 
értelrcnében, rövidesen ta kim бnуi törvény- 
nyel szabályozzák .a Vhjdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány területén él ő  népek 
éls nemzetiségek nyelvének egyenjogú 
használatát és a1Кalmazásá t. A törvény 
tételen mar elkészültek és közvitára van-
nak bocsátva. 

A tételek először .is azzal foglalkoznak, 
hogy mely földгajze (területeken kell  al-
kalanarni a nemzetiségi nyelvet, és meg-
á'llapítjá!k: „A nemzetiзégi nyelvet azon 
a .területen alkalmazzák, ahol a nemze- 
tđség él." 

I>bt rögtön felmerül a iчΡrdbléma; mikor 
lehet kétnyelvűé nyiilvánitanfl egy ierüle-
tet. Azt, hagy egy helyi közösség, telepü-
dés vagy !körség össz lakosságában milyen 
szánarányban kell részt vennie az iget ő  
nemzerfüségгek ahhoz, hogy ,az ihlető  terü-
ltet kétmyelvűvé nyS vánírfsák, a közvltá-
nak kel eldömtenee. 

Ugyanígy, a kSzvitániak kel választ ad-
вбa arra a •kérdésre is, hagy a nagyobb 
városokban, ahol a nemzetiségek arány-
szárcna itúl kicsi, hány nemzetiségi hova-
tartozású lakosnak )kell lenni ahhoz, hogy 
az illető , várostt, kéltuiyelvű  terщеtté lehes-
sen nytillváаn tana. 

Ezzel litaдкsala!tb.an, felmerülhet az a 
pгabléma, hogy lesznek olyan nenngetisége 
polgárok, •akik .az !anyanyelvüket tartomá-
nyi szinten egyenjogúan, községi szinten 
pedig csak szabadon használhatják. (A 
nemzetiiaSgi nyelv egyenjogú használata 
azt jelente, -hogy a ,po(Lgár iaz állami és 
más szervekkel való érentkezésben !hasz-
nálh гΡatjla anyanyelvtét és azok kötelesek az 
ő  nyelvén válaszd9 іnіi. A nemzetiségi nyelv 
szabad használata esetén az állami és 
más szervek nem köteLessek a nemzetiség 
nyelvén váJ)aszo]ni a pеLgáг  nak, míg ő  
használhatja anyanylelvét, amikor az illet ő  
szervekhez lordul.) 

A .toválbbШakban, a tételek meghatároz-
zák azokat a szerveket és szervezeteket, 
amelyek kötelesek a nyelvi egyenjogúsá-
got bnztosibani; 1: A társadcultmi-politikai 
közösségek. Ide tartoznak a ,tamtorcnányn és 
krozségi szkupstinák. 2. Az állami szervek 
(ilyenek a közigazgatási szervek, a bírósá-
gok, a közvádlóságok, közjogvédőségвk, 
vásт  Yхаtóságdk stb.). 3. A közszolgálati 
munkaszervezetek (tánsadalombnztosító in-
tézetek, munloaaközvety"t őik stb .). 4. A mun-
kaszervezetek és_ társadalmi-politikai szer-
vezetek. Ebből a flsorölásből nem látszik, 
kinek kell bi tosí+ta¢хi a kehnyelvűséget a 
nemzetiségi hov агtk záa' ak közaktatásá-
nak ,területén. A tézisek értelmében ugyan-
is, a nemzetiségei hová,tartozású polgárok 
közoktatásában érvényes az anyanyelv 
egyenjogú használata. 

A tézisek szerint .a nemzetiségi jogok 
magvlalósцtása és a nemzetiségei hovatar-
tozásúak közoktatásának terén az anya-
nyely egyenjogú; a nemzetiségi kultúra 
fej!esztése és a .tájékoztató eszközök útján 
való gondolatnyцlváníitás terén pedig a 
szabad anyamyely-használat érvényes. A 
tézisek részletesen nieghatá іbzzák, melyek 
azok a formák, amelyeken kereszttel a 
nyelvi egyenjogúságg megv аióеul. A nemze-
tiségek nyelvének alkaиlmazásn módja kü- 
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lörnbözіik, atitnl fi.eggően, hogy tartományi, 
vagy köлségi szinten keri.el rá sor. A 
nemzetiségi nyelvne! a községi  szinten 
történő  al1ka11anazásával kapcsolatban,  a 
tételek előszcir is lkiunondják: minden köz- 
ségben meg  hell ,ha!táraznd,  melyik nemze- 
tiségi nyelvet lehet egyanjogúan hasz- 
п 'aLni  as mllető  község terüileGán. 

Azok  as államn  szerveik és közszolgálati 
munkaszervezetek, vtal,amint munkaszer- 
vezetek és pdktikai szervezetek, aanelyek 
két- vagy többnyelvű  lközségzlk területén 
mwködnek, szintén köteleseik alapszabá- 
lyaikban lefektetni, bogy  melyik nemze- 
tiségn nyeslv egyénjogú, ás milyen fbrmák- 
ban vailbsfithatS meg ez az egyenjogúság. 

A nemzetiségek nyelvének sgyenjogú 
hiasználaáa a következő  formákban való-
ad meg: . 

1, az eljárás folyamán; 
a nemzetiségi hovatartozásúak állami 

rendelkezések közzé!tét еlébeл ; 
döntések, más előírások és általános 

szегvelklkel folytatott értekezésében; 
végzés, 'bizonylat, bizonyvtvány, nyug-

ta kézbesísbésénél; 
5, kérvény, fellebbezés, beadváлy be-

terjeszt йsében; 
hivatalos kđzleménуek kiiadásában; 

7, a képviselő  testülеáek munkájában; 
8. a képvi elő  .testületek számára készü- 

lő  tanulпnányolkbЈan, 
9, az raktában és az ikоllskor előtti in-

tézлnényekben folyó іtanhtйsьaв . 
Abban az esetben, ha egy községben va-

lamelyik nemzetiségi nyelv egyenjogú, az 
eljárás a különféle szervekben lehet egy-
es többnyelvű . 

Egy nyelven — a nemzetiség nyelvén —
folyik az eljárás akkor,  be a résztvevők 
megegyezésre jutnak a nyelvhasználat 
kérdésében, és ha az eljárást vezet ő  sze-
mély beszél,. dlvas és ír azon a nyelven, 
amelyet az eljárás nyelvéül kijelöltek. 

A nemzetiségek egyikének a nyelvén 
folyó eljárás vezetésériek :alapszabályai a 
következóek: 

A jegyzőkönyvet a 
vén kell vezetni. 

A felek, tanúk és sisakértők vadllbma-
sant annak a nemzetiségnek a nyelvén 
veszik jegyzőkönyvbe, amelynek nyelvén 
az eljárás folyik. 

A dokumentumokat és más iratokat 
annak a nemzetiségnek nyelvén megírva 
kell átadni a szervnek (bíróságnak), amely-
nek nyelven az eljárást folytatják. 

A szerv annak anemzetiségnek nyel-
vén hozza meg s adja ki a ha!tározaltait, 
amelyen az eljárást folytatta. 

Az eljárás nyelvének 'a szerv állhal tör-
ténő  megá lарításávаS kapcsolatban, a té-
telek kimondják: 

Az eljárás nyelvének megállapítása céi-
jábál..., az eljárást vezető  szerv köteles 
a féktől, illetve a terhelttől az első  szóbeli 
értekezés alkalmával megkérdezni, hogy 
melyik .nyelven kíván részt venni az el-
járásban. 

A közvitán valószínűleg felvietődiik majd 
a dilemma, vajon, nem lenne-,e helyesebb, 
ha azokban az esetekben, amikor a fél 
megjelenésével indítja meg az eljárást, az 
eljárást vezet ő  szerv nem azt kérdezné 
meg a féltől, hogy melyik nyelven kíván 
részt venni az eljárásban, hanem azt, 
hagy is fél melyik nyelvet beszéli jobban, 
és eszerint határozza meg az eljárás nyel-
vét. Ez a módszer, véleményem (szerint, 
jobban beztosítja az egyenjogú nyelvhasz-
nálat céljainak megvаlósitását, mint a je-
lenlegi megoldás. 

Azokban a községekben, ,amelyekben 
valamelyik nemzetiségi nyelv egyenjogú, 
kétnyelvű  lesz az eljárás akkor, ha a 
résztvevők nem tudnak megegyezni abban, 
melyik legyen az eljárás nyelve. Ekkor az 
eljárást szerbhorvátul és azon a nemzeti-
ségi nyelven folytatják, amely az illet ő  
területen egyenjogú.. 

A kétnyelvű  eljárás szabályai a követ-
kezőek: 

A jiegyzőkönyveket szerbhorvát nyel-
ven vezetik. 

A felek, tanúk és !szakértők vallomá-
saikat $s kijelentéseiket a nemzetiségek 
nyelvén is megtelhetik, de a jegyzőkönyvbe 
ezeket szerbhorvát nyelven vezetik be. 

A dokumentumokat és más iratokat 
a nemzetiség nyelvén eredetiben lehet be-
nyújtani a szervnek, anélКi 1, hogy le-
fordítanák azokat. 

A felek, tanúk és az eljárás többi 
résztvevőjének szerbhorvát nyelven !tett 
kijelentéseit és vallomásait, a résztvev ők 
kívánságára, le kell fordítani a nemzetiség 
nyelvére. 

A szervek (bíróságok stb.) az eljárá!s-
sal kapcsolatos határozataikat és írásaikat 
a •nemzetisségek nyelvén is kiadjá гk: 

Azon formák közül, melyek a nemzeti- 

nemzetiség nyel- 
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ségek nyelvének egyenjogú használatát 
hиvatottak b ztosntani , azokban .a közsё-
gekben, amelyek kimondták területikön 
a kétnyelvűséget , még két formával kell 
külön foglalkozni. 

A tézisek kimondják, hogy a kétnyelv ű  
területeken a képviseleti testületek, tár-
sadalmi-politikai közösségek , a közszolgá-
la}tј. sniariika , valamint más szervezetek 
nemzetiségi tagjai és más szentélyek 
egyenjogúan használhatják a nennzetnség 
nyelvét ezekben a munkaszervezetekben 
és testületekben . Ez azt jeleneti , hogy az 
illető  testlilétek tagjainak jogában áll a 
ћallgatókhoz saját ,anyanyelvükön iszóLni, 
ezen a nyelven kijelentéseiket , eskiit ie-
tenni stb. 

Hogy ez megtörténhessen , az illet ő  szer-
vek kötele š ek biztosítani az egyes szóbeli 
és írásbeli kijelentések nemzetiségi nyely-
ről szerbhorvátra, valamint szerbhorvált-
ról a nemzetnsegi nyelvre való fordítását. 

A tételek kimondjak, hogy a nemzetiségi 
nyelvek egyenjogú használatát a nemzeti-
ségi hovatoгtozásúak közoktatásánlak terén 
is alkalmazni kell. Alkalmazási forrtaként 
a tételek a tanítás nyelvét említik. Ennek 
a formának részletesebb meghatározása 
kimaradit a tételekb ől, valószínűleg е  éгt, 
ment a nemzetiségek jogait a közoktatás- 
ban több más el őírá >s, törvény is szabá-
lyozza. Mégis, jó lenne, ha a közvita fo-
lyamán •tnatázódna az a kérdés , hogy a 
nemzetiségi jogok megvalósítóm formánt 
egységes törvénybe kell-e lefektetni, vagy 
pedig megelégszünk azzal, hogy helyet 
kapjanak mindazokban az el őíráaokb•an, 
amelyekben felmerül a nemzetiségi jogok 
alkalmazáisának kérdése.. 

Véleményem szerint , gyakorlati szem-
pontból, sokkal hatásosabb lenne az egy-
séges törvény , mert így könnyebben ki-
sérhetnénk megvalósulását , amely, minden 
bizonnyal , jóval egyenletesebb tenne, mint 
jelenleg. 

Tartományi szinten — az Alkotm бny-
törvény értelmében — a nemzetiségek 
nyelve .és írása egyenjogld. Tehót, a árnem-
zetiségi polgár a tartamlányi szervekkel 
való érinitkezásbcn használhatja anyanyel-
vét, éls azok kötelesek neki ezen a nyelven 
válaszolni. 

A Vajdaság $ZOCiali3ta Autonóm Tarto-
mány +területén élő  népek és nemzzeitlségeik 
nyelvénekegyenjogú használatáról és al-
kalnnazбs гΡól szóló törvény tézisei szilárd 
alapplt nyújibana іk .a széleskörű  vita kiben-
takozására . A ,tézisek részleteisen ismerte-
tik azokat a földrajzi teriileteket , amelye-
ken alkalmazni kell a kétnyelvíisёget, a 
nyelvet, +aцelyeit egyenjogúan Illhet ha sz-
nám, azt, hogy ki köátеles a nyelvi egyen-
jogíiságot biztosítani, azt, hogy mely tár-
sadalrni viszonyokon belül lehet alkalmazni 
a kétnyelvűséget , és azt is, hagy a nem-
zctivségi nyelvek alkalffnazásának milyen 
formáit kell figyelembe venni. 

Nem foglalkoznak azonban a tézisek arz-
zal, hagy milyen káderekkel tehet és kell 
elérni mindazt , amit a nyelvi egyenjogú-
ság megvalásvtásáémt tenni kívántunk, és 
azt, hogyan bizltos đtsuntk kádeirekeit e fel-
adat megoldására . Márpedig , ha ennek ,a 
problémának a részletes szabályozna eset-
leg kimarad a törvényből, fennáll a reális 
veszélye annak, hogy °a nyelvi egyenj,agú . 
tAg megvalásításá гΡa iгΡányuló törekvések 
részben vagy teljesen maghiúsnlnak. 

K.ét tikbál tűnhet feleslegesnek a prolb-
Iémakör tartományi ѐrvénnyel való rész-
cetes szabályozása. 

Előszöir is : a tézisek részteltesen meg 
határozzák mindazokait az iratdksalt, zene-
lyeket .az egy- vagy kétnyelvű  elјбгΡás fo-
lyamán le ke ll  fordíitani az egyik vagy 
a másuk nyelvre . Ha tehát, a szerv, amely 
a¢ eljáráist folytatja, :nem akar törvény-
szegést elkövetne — mondhatná valaki —, 
kénytelen tesz elegend ő  olyan káder t al-
kaknaani, amely ismeri, mind a kélt nyel-
vet. A sörvény, tehát, közvetve kötelezi 
mindazokat a szerveket , amelyek a nyelvi 
egyenjagúsбgat hivatattialk biztosítani, hogy 
erre acélra találjanak megfelel ő  kádert. 
Ez azonban csak rбszigaу_sóig, meгΡlt a nyel-
vi egyenjogúság megvalósításához két fajta  

káderre van szükség. Egyrészt, kellenek 
fordítók , akik az írdtit :anyagot fordítják 
egyik nyelvről a máчsikra, s ugyanakkor 
szükség van olyan tisztvisel őkre, akik a 
felekkel való közvetlen értekezésben való-
sítják meg a nyelvi egyenjogúságot, olya 
makra, akik beszélik mind a két nyelvet. 

A tézisek szerint , az első , a fordíttók 
kategóriájába tartozó tisztvisel ők felvétele 
indirekte valóban kötelező  azokra a szer-
vekre nézve , amelyek több nyelven hozzák 
meg határozataikat . A kétnyelvű  okiratok 
kiadásának kötelezettsge pontosan mér-
hető : egy tartományi szervben például, 
könnyen megaltapítható , hogy hány ok-
iratot, határozatot kel évente lefordítani 
a másik nyelvre . Mivel pontosan tudják 
azt, hogy egy fordíittó mennyit tud elvé-
gezne naponta , egyszerűen ki lehet Iszámí-
dan:i, hány fo гΡdítára van szükség. Ezen 
a térem valószínűleg a gyakorlatban sem 
Lesz probl~n:a. 

Más a helyzet azonban a második ka-
tegórla, a felekkel közvetlenül értekez ő , 
mind a két nyelvet beszélő  tisztviselőket 
iletően . Takarékossági szemportokitól ve-
zérelve, minden szerv, amely biztosítani 
köteles a nyelvi egyenjogúságot, farra tö-
rekszik majd , hagy minél többet megta-
karíitson, •legalább itt, ha már a tisztvisel ők 
első  kategóriájánál nem lehet . Mivel nincs 
törvénnyel szabályozva , hagy melyik mun-
kahelyre kell olyant •tisztvisel ő , aki ismeri 
mindkét nyelvet, éis az 'sem, hogy mikép-
pen kell biztosítani ilyen tisztvisel ők fel-
vételét, a gyakorlatban valászinííleg .sokkal 
kevesebb ilyen ti :sztviselőlt alkalmaznak, 
mint a-hányra szükség lenne. 

A tisztviselők e kategóгΡnбјбnak munká-
ját nehezebb mérni, ment a tézisek gazt 
nem teatározzák meg, hogy ajk a iszervek 
amelyekben a nyelvi egyenjagíuság inelg-
valásul, milyen mértékben kötelesek hasz-
náini és :ismerni a nemzetiség nyelvét. 

Feleslegesnek tűnhet a kádemkérdés 
részletes tartományi törvénnyel való sza-
bályozása azért is, inert sok községben és 
munkaszervezetben szabályozták ezt a kér-
déskomplexumo't. Az igaz, hogy ,sok helyen 
hoztak már el őírásokat a nyelvi egyen-
jogúsággal kapcsolatban , de ezen előírások 
között, mind a kiválasztott megoldásdk+ban, 
mind a szabályozás terjedelméb еn, olyan 
nagy különbség mutatkozik, hogy a tar-
tományi törvény egységes megvalósítására 
gondolni senn lehet. 

Hogyan kellene tehát szabályozni ezt 
a kérdéskomplexumot? 

Először is,  le kell iszögezгtn •azt, hogy 
nincs szükség részletein szabályozásra. Ez, 
egyrészt osorbitaná a munkaszervezetek 
tagjainak önigazgatási jogait, másrészt —
éppen azáltal, hagy részletes szabályokat 
erőltetünk rájuk —, esetleg egyenl őltlen 
helyzetbe hozná őket. Olyan megoldást 
kellene italá đni, amely mгndenekelőtt — a¢ 
anyagi kiadás k tekintetében —egyenl ően 
terhelné meg mindazokat a szerveket, 
amelyek kötelesek a kétnyelvűséget b'izto-
sítani. Ezenkívül — és ez társadalmi-póli-
tikai szü'kségessбg —, olyan objektív ke-
retet kellene nyújtani a nyelvi egy еnjpgй-
ság megvalósításának, amelyben a munka-
szervezetek tagjait önigazgatási alapon 
lehetne érdekeltté Menn i a nyelvi egyan-
jogűság biztosítására. 

Hagy ezt elérjük , véleményem szerint, 
a 'következőkre van szükség: 

a Vajdaság Szooialista Autosn&n Tar to-
mány területén élő  népek és nemzetiségek 
nyelvének egyenjogú használatáról és al-
kalmazásáról .szóló törvényben, ki kell 
mondani, hogy a különféle szervek, mun-
ka- és más szervezetek alapszabályaikban 
kötelesek meghatározni azt, hagy melyik 
mudkalhelyekre kell olyan tisztvisel ő , aki 
ismeri a nemzetiség nyelvét Ј . 

A törvénynek ezenkívül ki kell monda-
nia :azt, hogy a szervek , valamert ra mun-
ka- és mais szervezetek által kétnyelv űvé 
nyilvánított munkahelyekre kiírt pályáza-
fokban a két nyelv tudása kábelez ő  pályá-
zati feltételként szerepeljen. 

Ha ra készülő  törvénybe belerkerül a kit 
új szakasz , ez a megoldás eleget rtesz majd 
mindkét fenti követelménynek. 

Először is, :ami ,a kiiadгasakart illeti, az 
azonos munkát végző  szervek és munka-
szervezetek megteгütelése egyenl ő  lesz, 
ment a kétnyelvű  munkahelyekeit valászí- 
nűleg .az egymásközötti önigazgatási meg-
ál;Lapodások írtján határozzák meg. itt a 
közvélemény is komoly hatást fejthet ki, 
ment ellenőrizheti az önigazgatási megbe- 
szélések lefolyását. 

A fenti megoldás biztos, objektív kire- 
tet nyújt a nyelvi egyenjogúság megvaló-
sítására . Azáltal , hogy a munkaszervezetet 
a itörvény kötelezi a kétnyelvűségi pályá-
zati feltétel beiktatasára, a munkaszervezet-
neJk éndekében  611, hogy önigazgatási alapon 
támogassa mindazt, ami fejleszti a két- 
nyelvűséget, mert csak így tud törvény-
beli Ikötelemettségeinelk eleget tenni, és 
megfelelő  munkaergt találni. 

A kötetező  kétnyelvűsésgi pályázati  fel-
tétel förvénybeiktaltása az egyetemen m ű-
ködő  narnzetдségi lektorátusok létének is 
újabb, teljesebb értelmet ad. A tör-
vény által megteremtett szükséglet min-
den bizonnyal , megnövelné az érdekl ődésit 
a lektorátusok iránt, nemcsak .az egyetemi 
hallgatók, hanem a munkaszervezetek kö-
rében i;. 

Az elmondottakon ;kiviit, van neég egy 
jogi, vagy inkább logikai ik Tarra, hogy a 
fenet emutett két szakasz is bekerüljön a 
készülő  törvénybe. A tézisek, többek kö-
zöst, részletesen meghatározzák azt, hogy 
mely földrajzi területeken kell megvalósí- 
tani a nyelvi egyenjogúságot (hiszen a 
községtik csak alkalmazzák a törvényt, 
amikor ez ott lefekteiteát elvekkel össz- 
hangban<kétnyelvű  területté nyilván цiják 
önmagukat). 

Részletesen meghatározzák .a tézisek azt 
is, hagy a társadalmi viszonyok mely szfé- 
Tóiban érvényes .az egyenjogú és melyek-
ben a szabad nyelvhasгnálat . Nem küh n-
ben., a tartományi törvény határozza meg, 
hogy ki körteles biztosítani a nyelvi egyem 
jogúságot. 

A törvény tehát tantonnányi é гΡdekkért 
kezeli azt, hogy mely földrajzi területen és 
a itársaddalmi viszonyok mely iszféгбjában 
valósul meg is nyelvi egyenjogúság, vala-
mint azt is , hagy mely szervek és szer-
vezetek biztosítják a kétnyelvűséget. Mi 
sem átermészetesebb , minthogy társadalmi 
érdekként kell kezelni iaudknak a káderek-
nek a problémáját is, amelyeken áll, vagy 
bukik ,az egész nyelvi egyenjag uság. 

Tisztában vagyok azzal , hagy nem lehelt 
egyszerre megvalósítani a nyelvi egyen-
jagíuságat. Megtörténhet, hogy ezeknek a 
törvényes rendelkezéseknek a munkaszer-
vezetek neon tudnak majd eleget tenni, 
egyszerűen azért, ment a рбlубzatxla nem 
jelentkezik a törvénynek megfelel ő  mun-
kaerő . 

Mégis, politikailag helyesebbnek taittosn, 
ha van egy olyan szabály , amelyhez a 
gyakorlatot mérni és igazntani Leheit. Ezen- 
kívül a közvélemény igy legális és f őleg 
világos mérne falapján ellenőrizheti a pá- 
lyázatok lefolyásat. Persze, ezek a törvé-
nYes rendelkezé ѕak lehetővé teszik azt is , . 
hogy a sértett fél munkapörben harcoljma 
ki igazát . A nyelvi áegyenjogúságról szóló 
törvény biztos kerete kell hogy legyen a 
nyelvi egyenjogúság politikai gyakorlatá-
nak. Ezért, módot kellene találni arra, 
hogy a törvény utaljon olyan, iratán tech- 
nikaixnak tűnő  problémák megoldására  is,  
minit amilyenek a nyelvi léktorátusok lé-
tеѕítése, vagy a kétnyelvű  gépírók, fordí- 
ták, iatlézményes képesítése. 

Az e némákra vonatkozó részletes szabó- 
lyok községi , munkaszervezeti statútu-. 
mokbia kívánkoznak ugyan, de meghoza-
talukat a tartományi törvénnyel kellene 
kötelezővé tenni minden kétnyelvű  köz- 
ségben és munkaszervezetben. 

Mindent öcsszegezve tehát, módot kell 
találni arra , " hogy törvényileg b iztositsuk 
a megfelelő  kaderörsszetétel kiarlakítását, 
azokban a szervezetekben, amelyekben 
megvalósul a kétnyelvűség. Igy könnyebbé 
és aredményeѕebbé válik az a politikai 
harc is, amelyet ra nyeld egyenjogúság 
elvének és ezáltal áa nemzeti egyenjogúiság 
megvalósitásáért vívunk. 
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NAPOK  

gyengék szemében 
az elmosódott harcvonal felett 
kóválygó fekete csillagok 
megperdülnek a dobok 
a t ű z néger izmai alatt 
távol már az ismeretlen titok 
a fellegeket beborító készül ődés 
örök-retteg ő  árnya 
és 
miként derül fényre 
az egek bódító nyugalma 
vagy legalább 
a beesett szemek mögött fuldokló 
átkozott gond 
a szirénázó felszín csillogásban 
ugyanazon-örök penész-szegényes tartalom 

napjaink szabványa az unalmas türelem 
hoz-e még néhány lobogó csodát 
él-e még bennünk a rácsok lázadása 

KIFESZÍTETT ÁLMOK 

összeszorított fogakkal élj 
ha 	 . .. 
mert hová lett a szikár szobrok lázadása 

zászlókból lepel 
O 

. mi már ott hevertünk 
gy ű rötten és erotikusan 
mint Nell Gwinn ledobott szoknyája 
közben a gömböly ű  út végén lebukott a nap 
s a fák vörösen álltak 
mint Marx mögött 
színes képeslapokban 

és meggátolhatnánk a teljes megismerést 
mert a természet színei kikeverhetetlenek 
minden csak megfakult elégtétel ... 
ha ha 
ha 
hazugság —üvöltöttük 
mert hittük hogy 
tenyerünkön titokzatos teaházak 
szemünkben színek és csodák 
fogunk közt megáldott kalász 
és csattogó akarat 

közben reggel lett 
fáradt fák árnyai lógtak a tavon 
s a nagy csöndre ráhulltak 
Respighi szökő kútjai 

8 

Der Krieg wind nicht mehr erklürt, 
sondern fortgesetzt. Das LJnerhörte 
ist alltđglich geworden. Der Held 
bleibt bei den Kampfen fern. 

Ingeborg Bachmann 
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Ó~fiUDATOS EPlGRAMNlA 

és ez lenne itt a Munkástanács terme 
kérem hát kivinni a rulettaszfalokat 

EVOÉ FAKÓ SUGÁRUTAK 

még mielő tt megmutatnám 
Darwint nektek 

állítsuk vissza az ÉN kultuszát 
kimondatlan takarta sokáig a Tízparancsolat 

már láttam a klasszikus Tökét 
a Mediterránon 

ahonnan még csak képeslapot küldtem 
végre itt is 
hátukon forognak a díszes bogarak 
evoé 
fakó sugárutak! 
a tüntetésben 
hazugság a hét baleset nekrológja 

cs simon lsiván 

FOLÖSLEG 

1 
bennünket uniformizál 
köztéri táborba lök 
magáz de a véletlenre bíz 
várja hogy ígéret-csontokon 
fogunk törjön 

mint zúgó folyókat 
annyira zaboláz 
hogy mocsárrá vagy árvízzé fokoz 
megvon medremt ő l 
és csodáikozik 
hogy gy ű jtőmedencénkbe nem jutok 

m ű fogas szájában sámánok 
lángnyelve 
mindenre rámond 
egy varázsszót 

2 
félhomály-szem ű  padlások 
konkolyos búzájába rejtett 
ő szibarackként értél 

(ugyan most mire föl csodálod 
a kényszerérés küls ő  jegyét) 

külső  jegyem lett 
átvert 
ahogy salétrom veri át a falat 

pedig nagyon magamba zártam 

9 

SZINDIKALISTA VERS 69-BEN 

ez meg itt a szakszervezeti otthon 
zászló- és szalagdíszben 
figyelem 
itt a beszámoló mellé 
évente egyszer ételt és italt is 
kapnak a tagok 
(kenyeret és cirkuszt) 
hallom a hatodik osztályból 
ez szind!kát-terem 
pókháló és képek a falon 
Marxot az elvtársak felismerik szakálláról 
képek a falon 
de Darwin hiányzik még 
pedig tekintetébő l már ki kellene 
sz ű rni a dzsungel-gyökereket 
és a közmondást az er ősebb kutyáról 

ADALEKOK 

Igazgatók irodájában ácsorogsz hetenként, 
hónapokig, egyazon kérelemmel, egyazon eredménnyel 
távozol, majd ismét visszatérsz, 
töprengsz, Iám, itthon vagy végre, 
a csalódás neveden szólít. 
Eszedbe jut, egy kötelez ő  olvasmányban olvastad, 
ha kell, ököllel is küzdj, 
s megpróbálod kiharcolni azt, 
ami csatározások nélkül is járna. 
Tuskóvá dagad az öklöd. 
Felszisszensz. A régi szeret ő re se mosolyogsz többé, 
törött poharak közé söpröd 
mitológiád néhány szent alakját, 
másnap hosszan néznek utánad az utcán. 
Magadba roskadtan ülsz egy padon, 
a pad kényszertrón, mások kegye, 
félig-megoldás, félig-megalázás. 
A megoldással feloldott és a megalázott 
nem ismerheti régi !smez ő sként egymást. 
Érckő -sóhajú mártírságokon, 
hamisgyöngy ű  lányokon, 
felbomlott tájakon hajszolod 
arab te!ivérként az elméd. 
Paripák patái tépik fel 
homoktengerek nyugalmát. 
A homok újra visszahull, megnyugszik, 
a paripák habosan kinyúlnak. 



10  

taras 
kermauner 

a 
költészet 
és 
az 
olvasás 

A mai szlovén költészetről beszéflni any-
nyit tesz, mint a költészet еgym+ástól igen 
elikő  típusait vdtatni. Ha radikálisak 
akarunk lenni, akkor еlkiblönítjük a td-
pusók egyikšt, és csak ezt nyilvánítjuk 
valódi vagy vadában modern költészetté. 
Ez a +költд  vagy az ddealógus néz őpontja. 
Az iтodaiosntörténésznek azonban uras-
képpen kell eljáxmia. Minden létez ő  típus-
sal számolnia kell. Az ő  feladata éppen 
abban áll, hagy meghatározza a típusok 
különbözőségét, hogy :bizonyos verseket 
bizonyos tipusok köré csoportosítson, föl-
vѓzalja a típusok töгvéлyszerűséged't, s 
ugyanakkor meg is határozza a iközöttük 
fennálló kapcsolatokat. E kapcsolatok is 
különbözőek lehetnek: történelmiek, struk-
turálisak stb. Az irodalomtörténész azt 
végzi el, amit a költészet maga nem tesz 
meg. Igaz, egyfelől kisénletet tesz, hogy 
megállapítsa, ml is az egyes költészet vagy 
a vers: itt alárendelt helyzetbe kerül ve-
lük szemben —másfelől viszont úgy bánik 
a költészettel, ront tárggyal, acélra való 
tekintettel, amely +ki lönböz& magától a 
költészettől; Ilymód hangszereli a költésze-
tet, rés valami poétikán túliba illeszti. 

A vers —vers. Ha közönséges ember 
olvassa — nem szakértő, úgy olvassa, mint 
veret. Az irodalomtö гt&пΡi sznеJk vagy :el-
méletd kutatónak másképpen  kell olvasnia. 
A versekben megkülönbözteti a diakroni-
kus, azaz id'óbеli, és szinkronikus, vagyis 
télbeli szerkesztést — természetüket, tör-
vényüket, értelmüket. Hagy ez a — meg-
határozott, felfedezett — t гvény valóban 
törvénye-.e .a versnek, vagy a költemények-
nek valóban saját törvényszeгűséguk,szán-
dékoltságuk van — ezekre a kérdésekre 
semmiképp sem adhatok igenlő  választ. Ha 
verset olvasok, már magával az olvasás ajk-
tusával meghatáлozott világba helyezem, 
meghatбrozott struktúrába, .amely az бn 
olvasási modellemet jellemzi, s amelyet 
a meghatározások!hosszú sora határoz meg. 
És ez érvényes mind a hozzáért ő, mind a 
laikus olvasóra. A kettejtuk közötlп  kii-
lönbség csak annyi, hagy a nem szakem-
ber megelégszik az olvasással, mint meg-
másíthatatlan ténnyel, gondolván, bogy 
amit olvas, az abjektív költemény, s ő  
maga csak passzív átvevője a versnek, 
míg a szakembernek — az dтodalomtör-
ténésznek vagy az ehnélet і  kutatónak —
nгΡindenekelőtt tulajdon olvasását kell ol-
vasnia, hogy kifejtse és +te іnatdzálja olva-
sásanak kiindulópontjait, az idevágó el-
veket, lгitériumokat és •eszközöket, md 
szerint felfedi tángyának, létének és ide-
olágiájának rejtjeleit. Tudnia: kell, hogy 
amíg a verset olvassa, egyidej űleg a ver-
set és önnön magát is olvassa. A versnek 
csak az alva ó figyelembevételével van 
saját struktúrája, az olvasó szeme és tu-
data számára, mig mindkett ő  — a köl-
tészet és az olvasás — széiesebb jelentés-
beli rendszereken-stтuktúrákon belül he-
lyezkeddk el, és amelyek megint csak az 
olvasó és ténykedése számára rendsze-
rek-struktúrák. Tulajdonképpen ott jelent-
kezik az alapvető  kérdések egyike a köl-
tészet olvasását шetően. Amit az olvasó 
elolvas, objektív-e vagy szubjektív, do-
log-e vagy tudat? Cinmagát olvassa-e az 
olvasó, vagy csak az objektív tárgyi vilá-
got, vagy pedig e két lényegbevágó elem, 
7az olvasás és a költészet között, a tudat 
és a világ között jön létre kapcsolat, haj-
landóság a szintézisre? Ёѕ  hja igen, s nпfé-
le kapcsolatról van  itt szó? 

E kérdéseket annyiban is nehezebb 
megválaszolni, mivel a költészet nemcsak 
egyszerű , „objektív" dologi világ, mint, 
mondljuk, a- kő  vagy a rozsa A költészet 
termük, melyet alkotás hoz létre, amely 
már önmagában is a világ strukturálásay 
átgondolása. A költői alkotás eгedmrnбnye 
sohasem lehet egy jelentés nélküli kő, ha-
nem j elentésbeld struktúrák alapján ki-
dolgozott, melyeken belül a költ ő-alkotó 
létezik. Ebből következik, hogy az olva-
sás először is a j:elentéabeli struktúrák 
megfejtése, melyeknek alapján a vers —  

tudatosan vagy nem tudatosan — felépiilt, 
szerkesztődött. >Js e jelentésbeli struktú-
rák — figyelembe véve az olvasótt és az 
olvasást — „objektívek", benne foglal-
tatnak a költeményben, mely az olvasás 
tlényéig mint abjektív dolog viselkedik. 
Téhát 'az olvasó nemcsak önmagát ol-
vassa, hanem e dolgot is? Tehát az ol-
vasást tulajdon tudatunkon kenesztii1l át 
lehet adni a világba? Tehát a világ a vi-
lágban abjektivizálóddk? Ha ez ,nem létez-
ne, a világgal való minden közlekedés 
meghiúsulna, lehetat іlenлé válna az á11í-
tás, miszerint A=B, zárt körökön beltU 
éihetпnéвК  csuprán, és a versek niiiiden 
megfejtése — olvasása — mindig ugyan-
az volna: örökösen önmagunkat olvas-
nánk. Hogy elkerülje a tapasztalattalanf-
tott világnak e csapdáját, a modem tör-
ténész-kutató еJlső  feladata tu+la аjdonkép-
pen az, hogy szabatosan és szigorúan fel-
kutassa az olvasás és a vers közötti vi-
szonyokat, hagy épp ,azokat a töprengé-
seket tárja fel, amelyek az embert a vi-
lággal, a tudatot a dolgokkal kötik össze. 

A modern  irodalomtörténész-kutató tö-
rekvбse ,az legyen mindenekelőtt, hagy 
megsemmisítse az olvasást, mint olyat, 
azzal a folytonos követelménnyél, hogy 
a kritikusok, akik a költészetet elemzik 
és ítélkeznek róla, tolmácsolásaikkal és 
ítéleteikkel egyidej űleg magyazázzák meg 
az eljárást, az olvasás struktúráját, mad-
szeredket és értékrendszerüket. A plurá-
lis és diffехе  nciált társadalomban, amely 
megszííПik totális eszmei egységként lé-
tezni, tehát miint totális Nemzet, a köl-
Lészet is elveszti valamikori eszmei és 
szakrális szerepét. Az drodadomtörténész 
és a kritikus többé nem ideális értékek 
közvеtítőj+e. A költészet és a költészet ol-
vasása közöttd összefriiggés, amely a szak-
rállis eszmei rendszer-struktúra: összefüg-
gése volt, s amelyen belül esett . mind  a 
költészet, mind az olvasás, szétlliuliott. 
Ezért megsemmisült az olvasás megmásdt-
hatatlan ténye; ugyanis e magától éhtet ő- 
dő  tény az agyedtiláцó rendszer-struktúra 
eredménye volt, melyen beli. a szlovénok 
léteztek, s épp ezért •n e пг  láthattak mint 
alapvető  feiltételezettségiiket. A differen-
ciált tánsadalomban egész sor rendszer-
struktúra alakul ,ki, s ezzel egyiitt egész 
sor módja az olvasásnak. Szakrális olva-
sás csak egy van — egy az Igazság, laikus 
olvasás számtalan — számtalan az igaz-
ság. Abban a pillanatban, amikor a laikus 
társadalom viszonylagossá teszi az Igaz-
ságot több ig•azságért, •az olvasásnak is 
tőbb módozata jelentkezik, az értelmezé-
sek, knitikáК, iradaionntöгténetek agész 
sora. A modern irodalomtörténész-kuta-
tó feladatkörébe -tartozik az is, hogy meg-
kísérel rendet teremteni a különböz ő  ér-
telmezések között, rendet, amely a laikus 
társada+lam-világ új strukltúráltságába ve-
zet. >s épp itt találkozik megint a különib-
ségek kapcsolatával: a vers olvasása ol-
va+sás a versre való tekiв+tеttel, és az ol-
vasás fölé rendelt ?meghatározott társa 
dalam-világ rendszer-struktúrájára. E 
rendszer felfiedezése, hogy mint iroda-
lomtörtlénet, a közösségi történet mint kö-
zösségi történet — mindkettő  az alap- 
vető  +emberi szinkronikus és diakronikus 
stru!kturáitság leírasát adja, bár csak le-
írást, di amelyre sor sem Qсегшt volna, ha 
nem kezdjük a költészet felfedezésével, és 
ha nem maradunk meg e felfedezés mel-
lett. 

A 'modem irodalomtörténész-kutató fel-
ada+tadról és teendőiről 'beszébtem. Vil+á,gos, 
hogy ezzel nem valami ddeá+lis történész-
re-kutatóra céloztam, és a tudományos 
kutatás és önttilгöződés egyetlen lehető  
és megengedhető  módszerére. Minden 
módszert megengedek, bárnnllyen is le-
gyen az. Tehát nem általánosságban ír-
tam az irodalaпitörténetről, hanem a tu-
lajdon munkámon és a felmеrii+lő  konkrét 
feladatokon keresztül, amelyeket meg kell 
oldanom. 

Fordította BRASNYó István 
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há som 
dél-bánáti 

székely 
falu 

E 	R 5 

A :három falu, Sándaregyházát kivéve, 
mind több iskolázott fiatalt nevel, főleg 
onnan, ,ahol a továbbtanulást lehetővé te-
szi .az anyanyelvű  aktatós. Ezek az ada-
tok azonban bánáti mércékkel mérhet ők, 
bácskaiakkal nem. Ennek részint anyagi 
helyzetük az oka, másrészt a szerb nyelv 
hiányos ismerete, :amit nini .pótolt, ha-
nem még megnehezített a felemás iskoláz-
tatбn rendszer. Magyar nyelvű  középis-
kola egész Dél-Bánátban nines; se Pan- 
esován, se Versecen, se Kovinban. Annak, 
aki anyanyelvén •akar továbbtaвuLni, Új-
vdékre, Szabadkára stb. kell mennie. Ezt 
a megterhelést igen kevés család képes 
viselni. 

Dél-Bánátban, az Al-Duna mentén, 
az 1880-as évek elején három falut 
létesített, más nemzetiség ű  lakosokkal 
telepesekkel együtt, az a mintegy 
4000 székely-magyar, aki addig Bu-
kovinában élt. székelykeve (skoreno-
vac), sándoregyháza (Ivanovo) és Her-
telendyfaVva (Vojlovica) ma, mintegy 
hétezer székely lakost számlál. 

A .bukovinai skely-magyarxxk sorsa, 
múltja, szánnazása mtindig foglalkoztatta 
a tösténészdket. Ma Ls gyakori, hagy a 
Romániában, Magyarországon, Jugoszlá-
viálban stb, élő  ibwkovinaiakat felkeresik 
nбpra,jzasok, nyelvészek, tö ~témészek. A 
történelmi kutatások eredménye, hogy Va-
lamelyest tisztázódott származásuk. A ku-
tatók véleménye szerint, a bukovinai ma-
gyarok, részint az EtakövЈbeл  maradt ma-
gyar törzsek Kárpátal јára vándorolt le-
saбгma оttjai, részint a huszita üidözések 
elől menekülő  magyarok, ;kés őibb pedig a 
Mádéfalvi veszedelmet (1764, január l-
én) tú%lő  székelyek ivadékai. 

A szájhagyomány ebben :a három szé-
kely-magyar faluban már nem őrizte 
meg ,a távolabbi múltat. A bukovinai kö-
zös sors, a bójárok birtdkán eltöltött ne-
héz, ínséges eszteгndők, jégül is egybeko-
vácsolták a mindenhonman űsszevemődött 
népet. A Bukovinából való ,kitelepítés 
azonban élérvken él itudatukban, hisz 
most, 1969-ben, mindössze nyolcvanhat 
esztendege unnak, hogy Bánátba költöztek. 

A hámom dél-:bánáti székely falu lako-
sainak beilleszlkedése, a tarkanemzetiség ű  
viidékhez való ;ailkalmazkadása nehezebb 
volt, mint a szlovákoknak, bolgárok иnak, 
románoknak. Az 1800-az évek elejéл  az 
osztrák kormány sokkal nagyobb gond-
dal, anyagi befdktetéssel végezte a tele-
pítési akciókat, mint későbib a kiegye-
zés koraibeli Magyarország. A székelység-
nek araár kevés jó föld jutott, a „martos 
termőföld" márr előbb gazdára lelt, s ma-
rad .az árvizes, sovány vagy erd ővel bo-
rított árterület. A gazdag szerb, német, 
az aránylag jómódú román é;s szlovak 
fёldanűvesek, poLgárok mellett kellett vol-
na іtбгѕаdalmі  tekiшltélyt szerezniük. 

s 
Anyagi helyzetükből kifolyólag, hamar 

megindult a гétegeződés. A vojiovioaiak 
idénymunkát vállaltak: napszámesok, bé-
resek, kaвászok, zsákolók, kubikosok. Ké-
sőbb ugyanez történik .Szdkelykevén; Sán-
doгegyházán csak az utóbbi évek idéztek 
elő  •nagyméretű  változásokat. 

Vojlovicának ma tdbb, miset kétharma-
da munkás, egyhasanada földműves, kis 
hányada tismtviselő  és értelmiségi. A föld-
művelést mindinkább háttérbe szorította 
a falu határában éршб  két hatalmas 
üzem: a műtrágyagyám és a Кőodajfiano-
snító. Kisajátított földterületeiken épült 
ugyanis Pancsorva két legkorszer űbb be-
rendezésű  áriása, olyan ígéretekkel, hogy 
majd .a föld nélkül maradottaik gyerme-
kei itt tjú munkásokká lehetnek. A falu 
lakossága tehát jobban jár, noha ezek a 
földek voltak a legjobbak Vojlovica ha-
tárában. 
. Székelykevén többnyire földsníbveléssel 
és idénymunkával foglalkoznak. Ma is 
sok a Joibiikos, szakmát tudó kisiparos. 
A szobafestők, építő  munkásék tavasztól 
késő  őszig csak egyszer-kétszer jönnek 
haza, míg a környező  városokban dolgo-
zókat az üzemi :kacsi, busz szombaton-
ként hazaczá'llítja. Mintegy hatszáz ál-
lasndó utazó és .:idénymunkás járja gaz 
országot, s eddig több, mint ezer külföldön 
vállalt munkát. 

Sámdoregyháza helyzete ir hasonló. Az 
emberek vagy saját földecskéjüket m űve-
lik, idénymunkára járnak, főleg a mező-
gazdasági birtakokra .és mintegy ötszázan 
Svédországba mentek, az utobbi id őben 
pedig sokan Ausztrália felé vették út-
jukat .. . 

A székely-magyalok mentalitása, éгték-
rendje, szokásai —érthető  okokból — el-
tér a többi vidék magyaarj:aáétál. Nem is 
igen іёгintКеznеk a .többi falvak, városok 
magyar Lakosságával. Eцsziigeteltségiik még 
a gyorsan fejlődő  Panesova melletti Voj-
lovicán sem mosta el az ősi hagyományok 
ápolásának igényét; megőrizték népvise-
letükeit, míg a másik két faluban, úgy lát-
szik, nyoma veszett; myelvilk archaikus, 
székely ,tájszólással beszélnek, népkölté-
szetiik elevenem él. 

Közvéleméлyürvk keveset foglalkozott 
ezzel .a vidékkel, .a kutató munkák száma 
is elenyésző. Kiss Lajos és Király Ern ő  
ugyan ősszegyűjtőtte népdalaikat, az új-
vidéki Вölоsészettudományi ,Kar Magyar 
Tanszéke nyelvj,áгásukat 'tanulmányozta. 
Az eddig megjelent kutató munkákról 
azonban most nem iszólunk részletesebben, 
ezeket feldolgozza majd •a Vojlovicá л  ké-
szülő  monográfiúa. 

A székely-magyarokról, világnézetük-
ről, mentalitásukról, múltjukról, jelenük-
ről, vágyaikról, mtí,velődгasi prablémáik-
ró1 s még sok egyébről, véletlenül szüle-
tett meg ez a beszéLgetés, amelyet magnó-
szalag örökített meg. Dr. Nagy Sándor, 
vojlovieai születésű  .orvos, most Bácská-
ban, Orabovón él, de szül őfalujának sor-
sa élénken foglalkoztatja, Varga Sándor, 
tanító kora ifjúságától 'kezdve a legaktí-
vabb kulturmunkások egyike, ő  a leghiva-
tottabb, ha a falu művelődési életéről kell 
szólni. 

■ 
Ílgy tapasztaltam, mind a három falu 

igen zárt közösség. Hogyan illeszkedett be 
a székelység a bánáti életbe a század fo-
lyamán; mennyiben észlelnek változáso-
kat a múlthoz viszonyítva? 

Dr.  Nagy: A felвzalbadulásng mind a há-
rom falu zárt közösség volt. Nehezen tör-
tén á t ,a nemzeti .és vallási gátakat. A 
vojlovioaiak refoгmábusok, a kat másik fa-
lu lakosai :túlnyomórészt katolikusok. A 
székely falvak küldrnben jóval zártabbak 
voltak, mint b "amely bácskai falu. Ve-
gyes :házassá.g .alig volt, s ha vegyes házas-
ságra lépett valaki, kiközösitették. 

A vallási különbség még ma is létezik, 
amint tapasztaltam, de maga az a tény, 
hogy Bukovinából együtt jöttek az Al-
Duna vidékére, ugyanazt a tájnyelvet be-
szélik, mei,talitásuk is igen hasonló: je-
lent-e valamit? Szociológiai szempontból 
— pontosabban: létezik-e székely tudat? 

Dr. Nagy: ,zermntem létezik, létezett 
is,  ,de fura radon nyülvánult meg. Ha va-
laki magyarnak kiáltotta ihi magát, leg-
alábbis ezen ,a vidéken, .az feltűnő  volt, 
de ha kissé tompítva székellyt mondott, 
ezzel jobban lehetett manipulálni. Ekné-
zőbb,ek voltak vele szemben, mert ez ki-
sebb etnikai csoportot jelentett. 

Létezik-e most a falvak lakói között 
tartósabb baráti vagy kollegiális kapcso-
lat? 

Varga: Nem •ismerem az el őbbi helyze-
tet, de nem nagyon lehet ,dicsekedni illyes-
snivel... Vendégszereplésekkel ugyan 
igyekeztünk közelebb hozni ezt a három 
falut, de szerintem sikertelenül. Valóban 
egy :tradíciót vettünk magunkra mi is. 
ik mindig úgy néztek ránk, hogy mi 
burokok vagyunk, mi meg rájuk, hogy ők 
páipiisták. Tehát, :a vallásban voltak a 
gyökerek. 
Еs az értelmiségiek? 
Varga: Az értelmiségiek között sincs 

különösebb kapcsolat. Basád kapcsolat 1 6-
tezik a nemzedékek között, rnég az isko-
Laévckből. Együtt tanultak s id őnkéлt 
sneglátoigat,ják egymást. 

A m űvelődési egyesület sem foglalkozott 
azzal, hogy ápolja a falvak egymás közötti 
kapcsolatát? 

Dr. Nagy: Egy ízben az egyik falubeli 
értelmiségivel beszélgettünk еrról, hogy jó 
lenne közös kultúrtanáesot ,alakítani. Mi 
így neveztük ,annak idején. Ez olyan szerv 
lett volna, amely egybefogja a falvak m ű- 
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velődésd egyesületeit és közős vonalveze-
test Ibiatosát. A rt gondoltunk erre a sta -
nácsra, mert ia kultúiimualkát szerettük 
volna tdat,ositaini, hagy az anyanyelv és 
a hagyosnányók ápolásával ms foglalkoz-
zon, xőzös lapról fis •beszélgettünk. 

Varga: Nem tudom, hogy miért is hagy-
tuk abba tulajdonképpen. Az egész ta-
tán azon múlott, hogy amikor Dr. Nagy 
Sándor elkerült községii¢nkből, itt neon 
volt ember, akivel komolyabb munkát le-
hetett volna végezni. Mellesleg, már ez-
előtt nyolc-tíz évvel, amikor összevonták 
a n íívelődési egyesületeket, megsz űnt 
mindennemű  kultúrtevékenység; az egye-
sület иЈjaélesztesével azonban a munka 
is fellendült, de ez mrég nem elegend ő . A 
múltkor mondottam, hogy mi néha jobban 
ismerjük, pélldául a mrozambiki népművé-
szetet,  mint  a székelykevedt. Ez Igen ko-
moly kaerdés, amnire azt hittem, hogy vá-
laszt ad a gombosi tanácsikozás, a Gy őn-
gy&sbokгбta megrendezése alkalmával. 
Azt mondhatom, hogy tájélkozatlanok va-
gyunk; azt is olvastam a Magyar Szába л , 
hogy a művelődési egyesületekre néhol 
hamarosan lakatot teszti nk .. . 

Ha szervezettebb volna a m űvelődési 
élet, ha tájékozottabbak lennénk arról, 
hol, mi történik, ez valószín űleg serken-
tené a kultúraktivitást ezen a vidéken is. 

Varga: Természetesen. F¢ a munka ak-
kor nemcsak .abból állana, hogy betanu-
lunk egy-egy színdarabot s elmegyünk 
valahova vendégszerepelni. Ez már ósdi 
módszer... de azért jó volt ez ,is ... 
mert még ha bor, pálinka mellett is be-
szélgettünk, mégis megismertük egymás 
gondólkodását, problémáit. De most még 
azt sas ismerji k, mert még bor, pálinka 
mellett sem jövünk össze. 

Az egyesületnek ebben a kis épületé-
ben nem nagyon lehet dolgozni, mind-
össze egy kisebb terme van az egyesület-
nek, amíg az új föl nem épül, az pedig 
tetemes összegbe ke тül. Kitő l kapnak 
anyagi támogatást? 

Varga: A mfűroеtődésd egyesület új nagy-
terme önkéntes adományokból, mnznkaak-
cióval épült, és abból az ő  szegiből, amit 
az egyesület megkeresett... Figy milliót 
kaptunk eddig a panesoval МV velődésđ  
Közparttól, még egy milliót (régi áruárról 
beszélek) ígérték. Ezenkívül segélyt kér-
tünk a helybeli Mütságyagyartól is. Elő-
zőleg azt ígemték, hogy adnak, csók kér-
jünk. A tanács megirt egy levelet, de azt 
válaszolták: sajnálják, az idén már nem 
adhatnak, talán majd dövőre. Ezt a leve-
let emlékül őrizzük a levéltárban. 

Dr. Nagy: A mii embereink mindig va-
lahogy a végletek között mozogtak. Egyik 
végletből a másukba. Nézetegem őket: aki 
valamit tenni akar, az mind jó hazafi, 
mind jó .társadalmi munkás, de egy szép 
napon kiрdtxorítja a fagát, s mnindent jó-
nak tart, ami magyar, s minden rossz, 
amii nem magyar. A másik része olyan 
janlcsárakból áll, akiknek mindem jó, ami 
idegen és minden rossz, ami arca irányul, 
hogy egy ma elfagadható öntudatot alakít-
son ki az emberekben. Azelőtt nem lehe-
telt volna rávenni őket, hogy valakiihez 
segélyért forduljanak. Mert ilyen nyakas 
nép vagyunk, hogy vállveregetést várunk 
el azért, amit teszünk, vagy haragunkban 
egyszerűen passzdvitsr a ítélјiik magun-
kat. HiámyzLk asz a folyamat, az a hiber-
colás. Ez hiányzik és ez volt a baja min-
ding a művelődési egyesületnek is. 

Dr. Nagy: Láttuk, hogy senki se igényli 
ezt a kuilblrmunkdt, ki іvіéve a mieinhet, 
akik titt vannak és .. hált . . .rákénysze-
rülnek, hogy igémуeljék. De senki más 
nem ösrvemdezett annak, hogy ilyen kul-
túrmunkát végezzen bárksi a faluban, mert 
az silyenek lényegében kárára vannak a 
közösségnek. 

Talán inkább az unitaristák kárára? 
Dr. Nagy: Ilyesminek... mert nem vár-

hattuk aáttól a mvnkalközősiséagtől, hogy te-
gyen valamit a magyar kultúra érdekében, 
amely csupa arás memzetbelihől áll. Az  

egyáltalán nem érti, miért van szüleség 
erre a mi doiginkra. Azt szeretném mom-
aand, hogy nem ,varhato гn іёn azoktól, akak 
feljőnnеК  dele aurnadíjából, Boszniából, 
hagy azok gondosikod јаПak aarai helyze-
tünmrői.  in  art sem vánha'tóшn, hogy meg-
értsek a helyzetemet, az ém népem hely-
zetet... 

Ha nem is beszélnek róla, 
Dr. lvвgy: igen, ha nem is beszélek ró-

la ... Nem várh:amtuk a város svezetóségé-
tól esem, hogy valam> dit гб  szót szóljon 
ezért a munkáért, mert egyáutalán nem 
érezte, hogy erre a smun кara szi жksége 
van.  .ti zárt nem akartunk, meg .én se akar-
tam soha valakihez segélyt бoгdulni. Ye-
ciag ez lett volna a legjobb módszer: ve-
saekedmi, lv harnolni azt, ami ennek a nép-
nek jár. tgy, a végietek emberei vagyunk. 

Varga: volt egy Igen furcsa, de helyes 
politika. Furcsa volt azert, mert ellent-
mondásba keriilt. Azt mondottuk, hogy 
a kulltúrmun;кában azokat kel segíteni, 
akik dolgomnak, akik eredményt tudnak 
felmutatni. De vajon, egy ilyen magyar 
művelődési egyesület mire alapozott vol-
na, miből nőt volna ki, hogy megmutassa: 
Igenis akar dolgozni, tud dolgozni?! Hisz 
egy gyufaszála se volt! Hát tudod Te, 
hogy ahol kezdtük  ml?  Jól tudod! Székely 
tanító meg én elmenstümk a földm űveshez, 
s azt mondattuk: „Két zsák pol уváert 
jöttünk, hogy betapaszthassuk a régú épü-
letet ..." S ott kezdtük. Hogyan verse-
nyezhettünk volna «ni másokkal? 

Mióta létezik a m űvelődési egyesület? 
Varga: A rиgi Jugoszláviában is dolgo-

zott itt magyar művelődési. egyesület. 
Hogy sannak níi volt a neve, nem tudom, 
vagy csak egyszerűéл  művelődési egye-
sület volt, vagy saz egyház kereteiben m ű-
ködött — mindegy. De nagyokat szúada-
raboztak, oda menekültek ... Amit hát 
nem is nagyon bontottak sem csendőrök, 
sem törvények, legalábbis Itt, Vojlovlcán. 
Az egyesület .a megszállás alatt is dolgo-
zott a felszabadulás után Is. A felsza-
badulás után éppen Dr. Nagy Sándor há-
zában, mert az ún. Bengya-féle kocsuná-
ban volt nagyterem, színpad. xezdett ől a 
felszabadulásig ott dolgoztunk és ötven ..., 
nem fis ,tudom pontosan, mkör történt a 
lцzionálás, az évre már nem emlékszem 
vissza, s akkor onnan kihurcolkodtunk. 

A fúzió után miért harcoltak ismét a 
külön egyésületé гt? 

Varga: A mi tervünk és célunk az volt, 
hogy amit az iskola oktatási rendszere 
folytán neon nyújthat, nemileg enyhítse a 
művelődési egyesület. Merem állítani, 
hogy sikeresen dolgoztunk ebben a sze-
rény épülebben, olyan szakcsoportjaink 
voltak, melyek egymásnak adták a kilin-
cset. 

Az újra alakított művelődési egyesület 
1963-fiban megtartott évi közgy űlésének 
beszárnolájda — Varga Sándor készítette —, 
a nemzeti :kisebbségek jogarit is ismertet-
te az új alkotmány-tervezet tézise alap-
ján, majd kitért a falu nígyar lakossá-
gának iskoláztatási, тnшvelődémi problé-
máira. Varga, aki akkor elnöke volt az 
egyesületnek, 1963-ban már felmérte azt, 
amit csak kés6bb Ismertünk fel Dél-Bá-
nátban. „... Ami a anј  szempontjainkat 
illeti, az iskola, mint intézmény nem ad-
hat többet, mint amit ad. A magyar 
nyelv árvaszáma kevés, olyannyira, hogy 
Ifjaink anyaxiyelvismerete gyalázatos ál-
lapotban van. Maholnap oda jutunk, hogy 
sem a szerb nyelvet, de a magyar nyel-
vet se ,bírják kellőképpen, s kultúгáвk 
elparlagiasodik. itt az egyesületnek óa іási 
teendőd lettek volna és vannak, mert a 
szocialista öntudat kialakitásának lehet ő-
ségei s legközelebb álló módja az anya-
nyelvben található ..." —írta beszánwló-
jábam. 

Az utóbbž időben, az építkezésen kívül 
mit csinál az egyesület? 

Varga: ,Pillanatnyilag nincs semmilyen 
kultúrtevékenység. 

Dr. Nagy: tán megmondom, mii ennek az 
oka: azt hiszem, hogy az ilyen munkához 
hősiesség kell, .de amit ugyanakkor nem 
javadalmaznak. Így mindig vannak visz-
szaesések. Pillanatnymlag, az egyesület 
ebben a hullámvölgyben áll, ha csak a dél 
bánáti szemle nem serkenti fel őket. El kell 
jönnie annak az •időnek, amikor ismét 
megszületnek a „kцdtúгhősök", hogy ismét 
kezükbe vegyék ezt az egyesületet és va-
lanat produkáljanak. 

Téгjünk át most az értelmiségi repro-
dukciójának problémážra. Megállapítot-
tam, hogy amžóta ez a nép ideköltözött, 
s ahogy a székelykevež monográfiából 
(1936-ban Szabadka Gyula írta: Skoгeno-
vac története címmel), aztán a készül ő  
vojlovicai monográfia részleteib ől kiolvas-
hattam (Nagy Sívó Zoltán, történelemta-
nár írja, a Dolgozók hetilap négy folyta-
tást közölt bel őle 1967-ben), hogy az al-
dunai székelység mindig a társadalmi 
ranglétra legalján  volt...  

Dr. Nagy: Igy van. 
... és ott is maradt. Nagyon kevés em-

ber tanul tovább, kevesen vásá тolnak 
földet. Ivanovón (Sándoregyházán) repro-
dukálódik a szegénység, nem jutnak 
előbbre, kevesen építenek házat, kevesen 
korsze гusítik a gazdaságot, lakóházukat. 
Vojlovžcán viszont rég elindult a rétege-
ződési folyamat, a helybeli iskola egyik 
körkérdéséb ől tudom, hogy a mintegy 
négyszáz gyermek szüleinek kétharmada 
gyári munkás. Ha megnézzük azoban azt, 
mely munkahelyeken dolgoznak, megint 
azt ismerhetjük fel, hogy alacsonyabb kép-
zettségüknél fogva az alárendeltebb mun-
kákat végzik, s így kevesebb jövedelem гe 
tesznek szert. 

Varga: Van nekünk azért értelmisé-
gu nk, de azt talán nem érdekli ennek a 
népnek a sara itt Vojlovicán, sokan vi-
szont Bácskában helyezkedtek eL 

Miért nem Panesován? 
Varga: Nini tudnám megmondani, de 

azt hiszem .azért, mert amikor itt keres-
tek munkáit, nem kaptak, s közbeдn más-
honnan hoztak szakembereket. Ilyen p 0-
1ltika volt, és soha sem volt olyan em-
ber, aki peldául ,az orvosi munkahely be-
:töltéseko г  az iasztalra csapott volna, s azt 
mondta volna: ennek .az embernek itt 
kell dolgoznia, mert magyarul beszél, 
szlovákјul bеszél, meg szerbül is beszél és 
Ilyen .betegeink is vannak .a faluban. Nem 
kellett volna tolmáccsal menni, a nagy-
anyának az :unókájáиal, hogy ott nem tu-
dom én milyen betegséget próbáljon az 
ormos és a :beteg között megértetni. 

Tehát van azért székely értelmiségi, ha 
nem is sok? 

Dr. Nagy: Lényeges megvizsgálni azt, 
hogy melyek :azok a nemzedékek, ame-
lyek ezt az értelmiségit úrtrabocsátották. 
Amikor аnунnуежтй  iskola volt, ha nem 
is ment nzindenki, mert nem mehetett, 
de abból a néhány ezerb ől kettő-három 
mégis csak kiibújt is falvakban. De amióta 
bevezették ezt •az „eхperimentális" okta-
tást, mely szerint csak az alsó négy 
osztályt tanulták magyarul (Vojlovloán 
már гvisszaállították a teljes anyanyelvű  
oktatást, Székelykevén álírandóan teljes 
anyanyelvű  oktatás van, Sándoregyházán 
mRg mindig vajúdik az .ügy), meg kell 
számrolni, •hány kariilt ki a nemzedékb ől. 

Melyik az a nemzedék, amelyikb ől a 
legtöbb értelmiségi került ki? 

Dr. Nagy: A megszállás alatt Vojdovica 
gyerekeinek sa zöme középískolát végzett, 
mert vált lehetősége magyar nyelven to-
vábbtanukíia. Pancsaváгa jártak álginnná-
ziuraba. Ebből a tömegből kikerült né-
hány orvos, tanár, tanító ... Ehhez a 
nemzedékhez tartozunk mi  is,  Varga Sán-
dorral. Ezért fis magyarázom azt, hogy 
anyanyelvű  iskola kell, :mert ott egйrг  
tömeg indul. De ha eleve elveszíti a le-
letőséget az a gyerek, .akkor ;nem vár-
hatunik többet. 
Ha évenként néhányszor haza látogat 

s elbeszélget az emberekkel, szomszédok- 
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kal, rokonokkal, mit tapasztal: hogyan 
látják sorsukat? 

Dr. Nagy: Bizalmatlanok mindenkivel 
szemben. 

Varga: Azok is voltalt az idetelepítést ől 
fogva. 

Dir. Nagy: A végsőkig bizalmatlanok, és 
еzért _is ;ilyen nehéz tenni velük valamit, új 
utókra téглi ... Ezen nem kell esodálkoг-
ni. ik itt vannak (a vojlovicaiak) P an-
esova torkában, de a földművelés 1eg.ala-
asonyaabb fokáв  a mi ,parasztjaiimk álla-
nak. Ezt a helyzetet a báoskai úgy ki-
ha~sználná, osodákat teremtene. A mieink 
nem mernek nekivágni, mert nem bíznak 
senkiben, csak saját falúbelietkben. Ha a 
falubeli vezétđ  kihagy — .kihagy anin-
denki. Egyedül benne hisznek s van is 
oka, hogy miért benne hisznek. 

Ez azt jelenti, hogy a székelység el őre-
jutása, fejlődése a székelységb ő l való ér-
telmiségitől függ? 

Dr. Nagy: Pontosan igy van. ik egyen-
jogúak, de ez szerintem nem elég, ha vi-
láganézetük annyira maradi, s annyira 
passzívan szemlélik a társadalom fomron-
gásaiіt és kivid maradnak. Azért kell a 
székelység felemelkedése, az olyan ember, 
mint egynéhányan a faluban... mert, h.a 
eljő  .ide valaki s azt mondja: ennek meg 
ennek így kell lenni, de más az, ha azt 
idevalósi mondja. Ennek hisznek, másra 
meg azt mondják: , Ki tudja, mit forgat 
az az agyában ..." Rossz tap.aazitalataik 
vannak, ez tény. 

A társadalmi politikai elit szemszögébő l: 
hogyan viszonyulnak a Kommunista Szö-
vetséghez, hogyan az egyházhoz, a párton 
belül vezet ő  szerepe van-e a székelység-
nek? 

Dr. Nagy: A pártszervezetb đl di,stancál-
nak, a presbitériummal megvannak. Egy-
szerű  •az oka: egy .tiszteletes értékelni 
tudja, hogy mit jelent ennek a székely-
ségnek, például, •a székely varrotas. Egy 
tiszteletes eljár és megérdekl ődi, mi £aj 
unnák az embernek. A pártszenvezat ve-
zetői iviszomit gyakran úgy gondolták, 
hogy ők mindent tudnak, mindenibe bele-
látnak és éppen arcról feledkeztek meg,  

hogy figyelembe vegyék ennek a népnek 
a mentalitását. 

Varga: Az a néhány székely ,párttag is 
a pártan belül vezetett. Egy se volt kö-
zülük, aki kiugrott volna, hogy legalább 
vezessen. 

ÍTgy érzem, hogy ez a nép, mind a há-
rom faluban mély gátlásoktól szenved. A 
magyarok felé is, a nem magyarok felé 
többszörösen . Komplexusait azután a kis 
népek módjára ellensúlyozza: a maga zárt 
világát a többi fölé emeli. Zárkózottak 
ugyan, de nem barátságtalanok, csak ne-
hezen kötnek ismeretséget, barátságot. 
Hogyan lehetne ezt megmagyarázni? 

Dr. Nagy: Itt van például az els ő  ki-
telepítés, az a !bizonyos ,;hazatelepítés" az 
Al-Dunára, ami nagy esaládással fejez ő-
dött be. đk annak ideim fejlettebb tár-
sadalmi közösségbe jutottak itt Bánátban, 
s már ott alulmaradtak .a társadalmi ver-
sengésben. Azután csalódást okozott az a 
rengeteg ígéret, amit a megszállás alatt 
kaptak. Ha viszont valaki megjelent in-
nen a határon túlon, az bizonyosan rác-
magyar volt, vagy csetnik azoknak. Ez 
rettentően bántotta azt az embert, aki-
nek nemzeti hovatartozása mindig prob-
lémát jelentett. Később tudomást szerez-
tek •arról, milyen helyzetbe ,kerültek a 
rokonok, akiket 1941-aben telepítettek 
Bácskába. Ant is tudták, hogy szinte szu-
ronyosan kísértek őket Bukovinából. 
Nem igaz az, hogy jószántukból jöttek. Ami 
kor ide hozták a rokonokat, mert •azok 
mindig nokonságban vannak velük, azt 
mondták nekik: „Hazaviszünk ,benneteket 
az :anyaországba, ahol nyugodtan élhettek, 
dolgozhattok." De nem mondták meg az 
igazat, hogy ,;hazaviszüavk benneteket 
azoknak a helyibe, akiket eizavamtunk a 
földj:eikről." Azért annyi eszük volt, hogy 
amikor ,jöttek iaz oroszok, akkor kacsima, 
szekérre illitek, ki merre tudott s elmen-
tek. >rezték az előszelét annak, hogy itt 
leszámolás lesz, és volt is leszámolás. 
Egy-két család nem tudott elmenni, vagy 
úgy gondolták, bogy most már megma-
madanak itt ... Ez :a leszámolás nyomot ha-
gyott a kollektív tudatban. Ezt a nyomot  

kellene valamiképp kiírtani és új kollek-
tív szellemmel felcserélni. 

Hogyan tekint a székelység gyermekei 
sorsára? Mi lehet a társadalmi transzfor-
máció következ ő  lépése, vagyis a székely 
munkás mit akar nevelni gyerekéb ő l? 

Varga: 6еkan annak örülnek, hogy ke-
resethez Jutottak, szakiskolát végeztek, ha 
végeztek, munkába léptek, ha léptek. Be-
éri azzal, ha a gyereke felviszi a mester-
ségig. Tragédia, hogy ezzel beéri, mert 
többre kellene vágynia. Jobb gazdasági 
helyzetbe jutottak a régihez viiszonyátva, 
s ez a maximum, amit kíván magának, 
úgy véli többre nem viheti. 

A munkaer ő  alkalmazásával bajok vol-
tak ezen a vidéken, ez nyílt titok. A szlo-
vákok, de különösen a székelyek közül 
kevesen kerültek be az újonnan épült üze-
mekbe . Ennek egyik oka az, hogy nem 
szerezhettek megfelel ő  képesítést s mivel 
munkát nem kaptak, külföldre mennek, 
vagy inkább a külföld vonzza őket? 

Dr. Nagy: Nem utazott volna az a négy-
ötszáz ivanovói és a többi se külföldre, 
ha itt munkát kapott volna, miközben 
máshonnan tömegével vették fel .az em-
bereket. Néháлy hónapos .tanfolyam után 
szívesebben utazott volna ide Pancsovára, 
szívesebben igazgatná ezeket a gyárakat, 
a többiekkel együtt és •lenne bel őle olyan 
munkás, mint a többiből. Nem szeret ez 
megválni .a rögtől, szem olyan. 

Mi a különbség a falu régi képe és a 
mostani között? 

Dr. Nagy: Látom, hogy anyagilag sokat 
gyarapodtak, de amennyit anyagilag gya-
rapodtak, annyit •maradtak le szellemileg. 

Akkulturálódtak? 
Dr. Nagy: Igen. 
Varga: Mégiscsak vissza kell táncol-

nunk oda, hogy az embereket iskoláztatni 
kell. 

Dr. Nagy: Itt van a dalos nyitja! Jogi-
lag ők ki vannak egyenlítve, rendben 
van ez mind. Az oktatásnál azonban más 
elképzeléseim vannak: általános j•ugoszláv 
oktatási program kellene, egyöntet ű, mint 
a hadiigy. Egyformán kellene tudni bi-
zonyos ,dolgokat, •legalább a jugoszlnviai 
székelynek, a kasováinak, meg a Вoszniá-
ban élőnek. Ez az, .ami hiányzik лΡálunk. 
Másrészt a történészeknek volna itt nagy 
feladatuk, hagy ne azt áskálják, ami 
elválasztja a népeket, nemzeteket, hanem 
ami összehozza. A történelmi tényeket fel 
lehet sorolni, ide ott jelentkezik a hülönb-
e g, hogyan világi tјj k meg ezeket a té-
nyeket. Ez gyakran apróságon múlik, ami 
a történelmi tényeken nem hamisít, de 
összefűzheti a kisébbségeket ás a nagyobb 
nemzeteket. — A székelység iskoláztatásá-
val kapcsolatban még annyit, hogy ha 
lesz ,j ó, magyar nyelvű  iskola, mint a pan-
csovai reálgimnázium volt, arra aztán épí-
teni tud a gyermek, akár zulúkáfer nyel-
ven is. 

Végül egy utolsó kérdés: mi a vélemé-
nye az ivanovói esettel kapcsolatban? 

Dr. Nagy: sajnos, egy kissé csalatkoz-
tam azokban, •akikr ől eddig azt hittem, 
hogy támogatói lehetnek ennek az ügy-
nek. Gondoltam, hogy ki mernek állni, 
mert végeaedmémyben !a ma nevelte őket, 
ez a szocialista rendszer tanitotta őket 
arra, hogy •ki kell állni az :igazságért. De 
nini hallottam .a hangjukat. Nem csoda, 
ha :a szülők úgy vélik, hogy szerb isko-
lába kell adni a gyereket, azért, hogy 
érvényesülgön. Az lenne a fő  feladata 
minden tanügyi munkásnak, hogy fényt 
derítsen a :kérdésre és megmagyarázza 
azt, hogy anyanyelvű  oktatás nélkin le-
hetetlen egyetemi képesítést szerezni, 
legalabbis a homogén településű  környe-
zetből kikerülő  gyermeknek. Vannak 
ugyan olyan tanulók, akik bármilyen kör-
nyezetben képesek haladni, de a zöme nem 
képes arra, hogy kiugró teljesítményt mu-
tasson fel. Ezt bizcnyítja az іvаnovái 
példa is. 

Vojlovica, 1969. augusztus 2-án 
A  beszélgetést lejegyezte 

P6SA Rózsa 



hadsereg és 
hadiflotta a 
szocialista 
realizmus 

Ti 1 védelmében 
„Ismét előtérben a szocialista 

realizmus. Minden eltérés ett ől az 
irányzattól a két rendszer közötti 
t~arc feladását jelenti — hangaztat-
ták a szovjet művészek gyűlésén. 

Moszkvából jelenti a Tanjug: 
A szovjet közvélemény nagy ér-

deklődéssel kíséri a szovjet írók, 
képzőművészek, filmművészek és 
zeneszerzök közös plenáris ülését. 
A megbeszélés nagy jelentđségére 

utal az a tény is, hogy az írók és 
művészek mintegy ezer képvisel đje 
mellett részt vesznek az ülésen a 
szovjet köztársaságok központi bi-
zottságainak fбtitkárai, valamint 
(...) A. A. Jepisev, A SZOVJET 
НADSEREG ES HADIFLOTTA PO-
LITIKAI VEZETÖSEGENEK FОNÖ-
KE..." 

Magyar Szó, 
19.69, december 13. 

neretva 
avagy egy komoly 
szmoking-parádéról 
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tájékoztatásunk 
célja és értelme 
az igazság 
kiderítése és 
közlése 

„A Koanmlnista Szövetség ke-
ményen szembeszegül azokkal az 
irányzatokkal, amelyek a régi gya-
konlat felújítására irányuQпaik, ame-
lyek vissza ak атј  .К  álilitani a sajtó 
iii nőizésének iтégi módszemelt, és 
a sajtót heгm&féle fáгum vagy tes-
tüLet eszközévé aikasjá:k terme. De 
ugyanúgy szembeszegül azokinak a 
pгóbálkozásadval is, akik a tájékoz-
tatás eszközeit a saját kezükbe 
akarják venni és maгіapol helyzetet 
akarnak teremteni a maguk sat-
máma." 

„KOmumi,sta szövetségünkt đl és 
önigazgatású tбг&adаlmunktól idegen 
a, tényleges problémák nehézségek 
és melléfogások bámniityen lLken-
dđzése, a társadalmi helyzet báimi-
lyeл  eszinényítése, valaminnt a mes-
tersKges optmilzmus is.. Тá!кΡsada•1-
munkban az atkotó jellegű , haté-
kony önágazgatási és politikai ak-
c o előfalltétele a téiny}eges helyzet 
nyílit felmérése, az Igazsággal való 
közvetlen szembenézés, a kidtiikai 
tudat fejtesztéae, vdamiiait-a dolgo-
zok tevékeny viszonyubtsa mindaz 
mint, . 	.a aiizetekben és a gya- 
karlatan megnehezíti és gátalja a 
szocmaltlsta önigazgatás fejlődését, a 
gazdasági és társadalmi efo гm 
irányvonalának érvényesítését." 

„Ha a nyilvános tájékoztatási 
eszközök társadalmi iiсг:tiсбјбхб l 
van szó, akkor a Kommunista Szö-
vetség áilláspontja neon tehet. az , 
hogy „enyhítse" és „adagolj•a" a 
kritikát. A kritika, ha jó helyre 
irányul, és oé ba itatói, mindig po-
zitív, bánmoly en éles és kemimy is. 
Y?gyszintén, nem lehet szó mennyi-
ségi Mi szonytrláјsrбІ, valamint a he-
lyeselhető  és a vitatható közti 
egyensúlyról•. Nem lehet elvárni, 
hogy minden - egyes emlék a maga 
bonyoltihatgában ábrázolja a viszo-
nyokat, egy meghatámozott társadal-
mi környezet vívanányajt  is,  gyen-
geségeit is. A Ikérdés lényege az, 
hogy á krilfIka 'milyen álláspontról 
indul ki, milyen hatásokat vált Ici, 
milyen folyamatokat és erőket ser-
kint és ,mozgat meg, mit és mi-
lyen értelemben támad, mitt kínál 
fel megoldásul. A Komin uniвta szö-
vetség azt a fajta ,bírálatot báto гit-
ja, amely Leleplezi a meakcióѕ  na-
cionalizmus és unitamizmus, a mo-
nopбldum minden megnyilvánulási 
-formiját és.gyökemét, •a dolgozik jo-
gai kissjátításának minden formá-
ját, is  élősködés, a burok atikus 
önkény, a szocialista tirsadalmi vi-
szonyok elitorzititstnak minden ne-
mét." 	. . 

(A 1KSZ Elnöksége' 
V1. ülésén elfogadott 
dokumentumból) 

VeIjko Buiajić  állami rendezбnk 
nekilátott a Neretvának. Komolyan, 
felgyűrt ingujjakka -l . Ideje, volt 
más, sziikseg volt a jugoszláv film-
gyártás eposzira. 

Miért ne? 
Vannak miuiámdok, a Nemetva 

még mindiig kegyettenüd és maka-
csul folyik, vainx.all aperatőтđk, Ira-
me^ák. reflelktorok, van fényes tör-
térneLmi nnúltusiК , vannak statiszták, 
és ami a legfontosabb: os іidngelđ  
VILAGSZTAROK. Hókusz pókusz: 
Bцiajić  elvtárs, tessék filmet Iré- 
szítani. Ön már annyiszor beibiizo-
nyította, hogy kiváló, „egyedül-
áL1á ' tehetség, e tájon. 

Es Bninл  г, Bondaircsuk, Wells, 
Karcina mámis repültek Balkán eg-
zotikus tájad felé... 

Készültek más a világon fartnasz-
tíkus, gгandom ndás Ben Hurok, 
K! eopátгđlk. 
Ebben az országbaл  mindenre 

Vannak milRiáхdбk. 
Elvégre, ideje volt már egy 

NERETVANAK! 
Es megindultak a hadak, bombák, 

vezényszavak. Megkezd ődött a nagy 
csata. Majdnem hatvan fđszeгeplő-
veL.  ízz  gg-vérig pau-tizánhőssel. ha-
talma redclámplakátokkal, reklám-
i gуnöit kikel. Es •elvkiszült a „leg-
jobb, leghitelesebb jugoszláv fülm-
alkotáš". 

Lássa a világ, így volt, ilyen 
színien volt a csata. 

Van nékünk (sajnos) mindenünk, 
csak ízlésünk nincs! 

Van nekünk Banjalukáink, nátha-
lázjárványunk! 
Van nekünk 8kendeгij:ónk! 
Ragyogjon a bemutató napján 

mitiden!' 	' 
Neretve és dгr tezes szmoking. 
Neretva és tökéletes sztáirbemu-

tatб . 	 - 
Elvégre, a Nezetva mindezt meg-

éгd~mld. . 
Gyönyörködjön benne az egész 

világ! 

MAURIT$ Ferenc 

közvita - mi az? 
A kđzvetien tömeges demokrácia 

egyik fontos tulajdonsága, hogy az 
általános jogszabályokról, amelyek 
ilyen vagy olyan megfogalmazásá-
ban nagyobb számú polgár érdekelt, 
végleges meghozataluk előtt maguk 
a polgárok is véleményt mondanak. 
Ez a nagyon szükséges és helyes 
véleménynyilvánítási forma, önigaz-
gatási rendszerünkben a közvita né-
ven kapott helyet. Nézzük milyen 
is nálunk a közvita? 

Mindenekelőtt le kell szögezni azt, 
hogy a köztársasági és szövetségi 
szkupstina, valamint a közelmúlíćól 
kezdve a Tartományi szkupstina is 
olyan sok fontos, közérdekl đdésre 
számot tartó törvényt hoz, hogy ab-
ban az esetben, ha mindről külön, 
széleskörű  tömeges vitákat szervez-
nénk a véleménynyilvánításon kí-
vül, aligha jutna idđnk másra is. 

Erthető  tehát, hogy a legtöbb ter-
vezetét a Tartományi Szkupstina 
kőzvitára bocsátja ugyan, de a vita 
nem hagyja el az illetékes szervek 
berkeit. Igy, ha a polgárok közvet-
lenül nem is, de az őket és az đ  
érdekeiket képviselő  szervek véle-
ményt mondhatnak a készülđ  tđr-
vényekгбl. ' 

Erthető  ez az eljárás, de nem 
igazolható minden esetben. Vannak 
olyan törvények, amelyekгбl a pol-
gárok minél szélesebb rétegeinek 
tudomást kellene szerezni és. véle-
inényt kellene mondani. 
Ezek közé tartoznak a nyelvi 

egyenjogúságról szóló törvény tézi-
sei is. Attól eltekintve, hogy maga 
a törvénytervezet elkészítésére csak 
ezután kerül sor. ' 

A törvény tézisei már több: mint 
két hónapja kđzvitán vannak, de 
egy újságcikk és egy félnyilvános 
jogász-összejöveteltđl eltekintve, 
közvitára — amelyben a polgárok 
széles rétegei megismerkedtek volna 
a készülő  törvény tételeivel és eset-
leg véleményt mondhattak volna 
rбluk — nem került sor. Az újvidé-
ki Ifiúsági Tribünön volt ugyan egy 
vitakísérlet, de mivel áz est részt-
vevđi közül csak néhányan ismer-
ték a tézisek tartalmát, a vita meg-
maradt elvi síkon. Pedig: vélemé-
nyem szerint, nagy szüskég mutat-
kozik arra. hogy községi szinten is 
megvitassák a készül ő  törvénynek 
már a téziseit is. annál is inkább, 
mert a nyelvi egyenjogúság _gyakor-
lati megvalósítása legnagyobb részt 
a kđzségekre hárul. Jó lenne halla-
ni a véleményüket arról, mikor 
nyilvánítanak kétnyelv űvé egy köz-
séget, hogyan kellene biztosítani a 
nyelvi egyenjogúság megvalósításá-
hoz szükséges k дΡrdeгeket, pénzt stb. 
A széleskörű  kđzvita megszervezé-
sére, szerepénél fogva, valószínűleg 
a Szoeialista Szövetség lenne a leg-
alkalmasabb. Eddig — jóllehet a 
5zkupstina elnöksége egy határoza-
tában már kimondta: a tézisekkel 
kapcsolatban széleskör ű  közvitát 
kell szervezni, a vita megmaradt 
az illetékes szervekben. Minél el őbb 
változtatni kellene ezen a helyzeten. 

AGOSTON András 



újságírásunk 
rohamosan 
irodalmiasodik 

„S,svanyú káposztđt keт  estünk a 
piacon. Egј  asszonyka hangja irá-
nyított a hordó 'mellett álló férfi-
hiz és nőhöz: 

— itt vegyünk, ezeknél, ez bizto-
san jó — mondta. 

Ott vettt(ink mi is, és ..." 
(A riporter elbeszélgetett a ká-

posztás nénivel.) 
,tlzleti titok a káposztasavanyí-

tásban? Miért ne, erre talán nem 
vonatkozik a .gyönyörű  József Ali-
La mondás: 'Dolgozni csak pontosam, 
szip'n, ahogyan csillag megy az 
égen' ..?' 

(Hússal a legjobb, Magyar Szó, 
1969. dec. 7.). 

„Ki tudja, hol áh meg, 
s kit hogyan •talál meg?" 

,.Arany János Toldijának sorai 
érrényesek az idei náthalázra is. 
Nin tehet tudni, hogy milyen ki- 
terje3ésű  lesz...' 

(Az idei náthaláz, Magyar Szó, 
1969. dec.  14.). 	. 

Koaimesuttr'? 	- 
.Azt . hiis:ztik,  felesleges' 

kommentár 
nélkül 

вl вОгв ■ sz0 

Portréfilm Kelemen Mátyásról 
5  uкmaвr .rнвrwe Миегм  мetro І0ааиеоt 

РP NTEH 	 1645 
HÁZUNK TAJAN — 

Portréfilm Kelemen Mátyás-
ról, a Szocialista Szövetség 
ta гto і zányi elnökéről. A film 
bemutatja Kelemen Mátyás 
társadalmi tevékеnységеt 
azoknak a társadalmi-politi- 
kai.szervezeteknek a. kere- 
tében, amelyekben vezető  
tisntséget visel (Szocialista 
Szövetség, Kommunista Szö-
vetség). A fő  hangsúlyt a 
film a JKSZ Elnökségének 
jelenlegi tevékenységére he-
lyezi, különös tekintettel az 
elő ttünk álló időszak gazda- 
sági és társadalmi tervének 
irányvonalára; a párt szer- 
vezeti fejlődésére; a párt 
nemzetiségi politikájára és 
az ide vonatkozó konkrét 
tevékenyséf г' 	-  

fl'fm egyidej űleg ruta 
a be az embert és a politi-

kust. A zninden,napi élet ún. 
„emberi" vonatkozásai kö-
zött helyet kap a gyermek-
kór; az emberré érés, a csa- 
lád, a környezet és a kedv= 
1telések. 
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S az ember, aki há гobi jól kimért 
fejszeosapásával цΡkv!idálta -idős, te-
hetetlen eтnbertársárt, . s gyilkos fej-
széjét volt telni as udvarban gond- -
taФanul zavarócskázó epnberkékгe is 
felemeli (kettőjíik kđztil az egyik 
most gyengén lát, a másjk sak meg 
ki-kiesik a kanál félig-megbénult 
jobb kezéből, hogy a sokkról, me-
lyet a felél(l lendio fejsze oko-
zott, s amétyet egész életükön át 
magukkal fognak cipelni, ne 15  be-
szétjünk) — ez az ember, mindezek 
után, Igy nyilatkozott a táтgyislá-
son, hogy r-em éсez . telkiismerertfur-
da1áѕt, de sajnálja az esetet, mert 
tönkretette a¢ életét. Tudniillik: a 
magáét. 

Hogy a legyilkolt asszony fés-je 
csakugyan bűnrészese-e a fővádlott-
nak és cinlcosisѕak, az a tárgyalás 
folyamán majd tisztázódik s ezzel 
eldő'1 hogy ketten, vagy .pedig hár-
man felelnek-e a töгténtekéčt. 

Valaki azonban, egészen biztosan, 
nem fog a vádlottak padjára keгül-
nl, holott bűnössége egészen •nyil-
váewaló. 

A gyilkos, a 29 éves fővádlott ag-
rárproletár. CsaLádjáaal a munka-
ad3 •gazda tanyáján élt, s az áldozat 
férjének tanúskodása szerint pon-
tos, jó .munkás volt s nem vesze-
kedett. Gazdájával és lakásadójával 
azonban mégis összitűzött, mert az 
ne a Balt hajlandó elszámolni mun-
kabérét. A tárgyalási jélentésekb đl 
az is kitűnik, hogy e gazda igazi, 
hagyományos gazda-módon viselki-
del a későbbf gymtkossal Qs család-
jával szemben: megverte másálla-
potos feleségét — a tkoraszülött meg 
is halt! — s végül elzavarta tanyá-
ј tг31 az egész családot. A családos-.. 
tul hajléktalanná vált agrtrprole-
ttrnas azonban annyi pénze sem 
volt, kiegyenlítse iakbértartozását 
és elköltözködjön a tanyáról. Pénzt 
kellett tehát szereznie. 

S ékkor született szeg az elhatá-
ro ta: a pénzforrás a temerini, szin-
téin jómódú munkaadója lesz. A 
cinkos is könnyen jmegkeгii:it: gaz-
dája annak is rosszui és rendszer-
teleaüt fizetett, könnyen kapott te-
hát az ajánRaton, hogy elszeg đdriek 
egy játfizet ő  temervni munkaзΡdó-
hoz... 

És a fejsze lecsapott. Egyszer, 
kétszer, háromszor — és egy em-
heroettel kevesebb. Meg még ,né-
háhyazor — s két félnyomorék em-
ber életében fog fel-felvillanni még 
saáarrtalanszor, kitörölhetetlen, kí-
sérti emlékként. A tettes és cinko-
sa kézrékeгult. a bűn nyitváаvaló, 
kezdđdhet az igazságszolgáltatás. Az 
igazsáigszólgáitatás, amelynek azon-
ban van egy nagy, önhibáján kívüli 
fogyatékossá:ga: csak a b űn elkö-
vetőit, végrehajtóit tudja beidézni 
és felel$sségre vonni, de a bűn vég-
ső  okát éc eredőjét — az éhséget, 
szomjúságot, szerelmet, bosszút és 
más ehhez hasonló, absztrakt it-
nyeađt — természetszer űleg nem. 

Nyilvánvaló, hogy ez . esetben is 
így lesz, a fővádlott legfőbb bűn-
társát nem fogják a vádlottak pad-
já~ra á hLtaaui-' S ez egyféleképp most 
is temnészetes lesz, hisz ki tudna a 
bíróságra rendelni egy .megfogha-
tatlan, absztrakt tényezőt, egy 
misztikus Valakit, 'egy testetlen-lel-
ketlen -fátumot, melyet nevezhetünk 
Igy vagy ilgy — közgazdasági ob-
jektivitással: magantulajdbnnak és 
bérviszonyr_:ak; ideologikus foga-
hal: történelhmi maradványnak; 
osatályhareos frazeólógiával: halál-
naftétt feudokapitalista csökevény-

' nek; hlozofli usan• az emberi mun-
ka ettdegenitésének; etikusan: az 
emberi szolidaritás hiányának; me-
tafordkusan: Gazda-Világnak, és így 
tovább — de ez mit sem váitoztat 
rajta, e fátumot semmiféle „ráol-
vasással", néven nevezéssel nem ,le-
het l іі íktatnl az itt és most koordi- 
dilii közül: van, létezik, rombol, s 
miat esetünk is bizonyftj'a, öl is, ha 
kell. S a2 a szörnyűséges, hogy az 
teszi ,ezt láthatatlanul, észrevétle-
nül, .háttérben nnaradb misztikus 
Valakvkén;t, .akivel naponta érintke-
zünk, viszonytatba kerülünk, béké-
sen koegzisztálunk — egyféleképp 
és végsđ  fokon tehát mindannyian 
bűnrészesei vagyunk. 

BOSNYÁK István 
újvidék, 

időközben pédi;g ká~riasta az egyik 
drá!gszáinát ,  szer 	volt ~•  	~ 96Q. десет bем  S 7. 

a gyilkos, akit 
nem lehet a 
bíróság elé 
idézni 

E sorok írásakor, váratlan fordu-
lat állt be a temerini fejszés gyil-
kos bűnг~erében: a fővádlott állí-
tása szerint, az 48 éves asszonyt tu-
lajdon férje rábestiélkséee és a meg-
ígésut lcétniiltió régi dánár reményé-
ben ölte meg. Ne¢n tehetetlen tehát, 
hogy a gyilkoshoz és cinkostársához 
hamarosan még egy vádlatt társul. 
S nem kétséges, hogy igazságszol-
gáltaitsunk a tényleges b űnreszes-
sá; szerint fogja büntetni a részt-
vevđteet. 

Varalti 'azonban, egészen biztosan 
necaz fog a vádlottak padjára ke 
römi, halott bűnössége egészen 
nу  vénvaló. 

A fSvtldlott bűnösségéhez nem fér 
kétség: előré (megfontolt szándék-
kal rontott éildosatára és — bár a 
sajti tárgyalási tudósításaiból úgy 
tűnik, mintha eredeti terve csupán 
az asszony Leütése, 5 nem meggyil 
kaitsa lett volna — hámom fejsze 
cs ~páiѕsal agyonosapta, s ezenldviil 
a hámom-, Illetve hétéves kis uno-
kát is súlyosan megsebesitette. Bű  
n'ét svlycgbítja a köriilmény, hogy 
p&rnsaeгzés і  iéllal követte el 8 utá-
na pedig vialósá,gas gangszteri hi-
degvénrdi viszonyult tettehez> cin-
kostáraával szépen megosztotta  as  
elrabolt péxist, tejvidékre érve ii-
fényláépezteиts magát a fotoauto 
matával, Szenttamásán - csevapcsi 
csőt és •sönt fizetett cimbo пájánaik 
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„1;ppen anva éamknylsёpessége révéл , 
amely  a 4cö9 гtőt e.gyéntiIDeg kiwLtadan hely - 
zeteшben a k£чáség•beesёs felé vdszi, rej- 
lidc kélaazsége  olyan bávold perspektfvá- 
kart megláhгш, és költőd vfzi&kban meg- 
érz$kíteni, а¢melyedcet a jövő  igazoi, de 
amelyek a közöxцség.es emlaer гачгéге  
hozz'aférhetetienek." 

Lukács György: Pártköltészet 

a pokol 
tornáca. 

szolzsenyicin és a де  misztifikáló- 
dott kafkai világ 

vajda gábor 
A Bulgakov irodalmi hagyatékát gon-

dozó bizottság e]ѕіöke lejelentette, hogy a 
több mint negyed évszázadda3 ezel őtt el-
hún$, sokáig elhallgatott író, „Irodalmaink 
egyik legfényes еbb és legkinlönösebb te-
hetsége volt". Az újraértékelés Ideje (a 
szokásos fenntartásoktól elhelkintve) elér-
kezett. Ez látszólag érthetetlennek t űnik, 
hiszen Bulgakov „ellenzékisége" nem volt 
mérsékeltebb .a iSyolzsenymcknénád, akit vi-
szont, mint Ismeretes, nem rég zártak ki 
a szovjet írószövetségből. Úgy vélem, itt 
nem (vagy nemcsak) arról van szó, hogy 
a figyelmeztetés vеszélyesebb, ha élő  a•1-
kotó egyénség áil mögötte, és mégcsak 
nini is aггб l a közhelyszemű, de gyakran 
sajnálatosan Igaz helyzetről, hogy az a1 
kotót, részben Indokolt objektív és gyarló 
szubjektív okok miatt, csak halála után 
mérhetd fel .a maga telpessegében az utó-
kor knitkkája. Talán az itt .a leglényege-
sebb, hogy milyen fomгnában jut kifeje-
zésre az alkotás trsadalomkrit4káj е. A 
bürokráciát ugyanis, gyakran nem a tar-
talom, hanem a fomma botránkoztatja meg. 
Szalzsenyi,ckl és Bulgakov művel viszont 
elsősorban a „hogyan" szemipontjából kü-
lönböznek egymástól. A vízfiók, vagyis az 
áttételek, közérthetбségiik osökkeavése mi-
att a tényirodalomniál kevésbé veszélye-
sek. A szubjektívabb, a nagyközönség 
szémpontjából kevésbé hozzáférhető  for-
mát művelő  alkotót, kkább fenyegeti .a 
mellđzés, az elhallgatás, mint az elszánt 
üldöztetés. Ezzel magyarázható az is, hogy 
Bulgakov aránylag rövid Idő  alatt bűhibo-
csánatban részesült. Úgy tetszik, Szolzse-
nykoinnek tovább kell várna egy negyed 
évszázadnál. Ó ugyanis, a realizmus ha-
gyományainak folytatójaként, közvetlenül 
próbálja megfogalmazni azt az igazságot, 
mely túlmutat társadalma jelenlegi álla-
potán. 

Lukács György Mai szocialista realiz-
mus című  esszéjlében a ѕztIІљгй  korszak 
kritikai feldolgozását tartotta a mai szo-
cialista realizmus iegfoaltosabb feladatá- 

nak. E, mind a mai napiig kényes kémdés-
sel szembenéző, első, jelentős művet Szol-
zsenyicin Iván Gyemyiszovlcs egy napja 
című  elbeszéiésében iidvözölte, mely őszin-
te elkötelezettségével új hangot képviselt 
az államilag favorizált szabvány-művek 
áradatábaaí. Lukács nenlcsak egy új er-
kölesiséget látott meg Szolzsenykckn no-
vellájábаn, hanem egy új novella-korszak 
kezdetét is, mivel „;az új vadóság els ő  
körültapintásáról van szó". Linkács sze-
rint, egy új valóság kezdetének és végs ő  
szakaszának jellegzetes noviella-fonna fe-
lel meg, s a két idđszakot a totalitásra, 
szintézisre törekvŐ  nagy regény köti ász-
sze. Ezzel szemben, Szolzsenyicin — aka-
ratlanul ás cáfolni próbálva Lukácsnak azt 
a :ténisét, mely szerit a nagyregényhez 
vezető  út hosszabb folyamat — Az els ő  
körben és a Rák kQmnfika című  гegényei-
vel váratlanul összegezésme és exte аzív 
kгányú kiteljesedésre vállalkozott. 

Szo]zsenylcán íтól h tиallását i hársai-
hoz letézett levele szemlélteti legtömö-
rebben. Határozott '1dјj lentéseii („néhány 
évszázaddal elmaradtatok", „nálunk a sza-
vazáson és ,adminisztráción kívül nincse-
nek viták", „Még Kamra sem tudtok rá-
jönni, hogy azoienek a tálborába álltatok, 
akik ellen egykor harooltatok", „Zli ellen-
ség nélkül nem is tudnátok élni.") azt bi-
zonyítják, hogy maradéktalanul magáévá 
tette azt 'az íród p гogгaгot, amelyet Lu-
kács a mai szocialista realizmus els ődle-
ges célkitűzéseiként említ. Mint általában 
az orosz realistáknál, a forma nála is 
köуetkezmény, a küldetéstzudat viszont 
meghatározó erej ű. Érthető  tahót, hogy 
egy ilyen .töretlen emberi ania.gatartás ii-
gyében szшеtett művek. nem jelenhegnek 
meg a Szovjetunóban, s csak illegálisan 
terjedhetnek. 

A bürokrádia rezervátumokba kénysze-
ríti az ёrtelmflséget — írja Milan  Mkrkć  
Rezervati za snječ  a akciiju című  esszéjé-
ben. Ez .annyiit jelent, hogy az értelm і--
séget akadalyozzák eredeti küldetеének  

teljesítesében, nuan tarthat fenn szerves 
kapcsolatot 'a tömegekkel, mivel .gondo-
san figyelnek a közötte rés a mn akásosz-
tály közö.tt't ёatáгvonaia. Ennek a gon-
dolatnak művészi kifejezését adja Alek-
szandr Szolzsenylcin. Az elsđ  körben és 
részben a Rák klinIka című  regényeiben. 
Az első  regényn јek Sztálin külyiЈágtól el-
szigetelt tudományos kutatóintézete a 
színtere, :ahol az ország legrangosabb tu-
dósai különleges műszeneket készítenek a 
biirokrácia számára. A mű  címe az Isteni 
Színpiték negyedik fejezetére utal: 

... sеryгmгi vétek 
nem volt szivüklren; ámde, mert a vámon 
nem 'mentek át, mely kapuja hitednek, 
érdemük mind megtörik e hiányon. 
Mert a kereszténység előtt szüleitek 
és Istent nem törvény szerint imádták: 
és én is tagja vagyok e seregnek! 
Csak ily hiány, nem más b űn vagy 

zsivanyság 
okozta vesztünk, ily hiány okozóa, 
hogy elletünk reménytelen kívánság. 

E Diantetód vett idézet pontosan megha-
tározza az intézet hangulatát és hels đ  éle-
tének lényegét. Azonban, nemcsak azok 
„lebegnek" itt, •akik „Istent neon törvény 
szerint imádták", hanem a közönyök is, 
azok, lakik egész életükben nem foglal-
koztak politikával, de akiknek munkájára 
a bümokrácnának sziliksége volt. Szolzsеnyi-
cin tornáca .fókusz, mely legrejtettebb lé-
nyiikig átv2lágítja az embereket. Az in-
tézet tudósaik, akik araár tizenvalahány éve 
foglyok és akikre még tizenvalahány év 
börtön vár, szinte csak légüres térben 
mozoghatnak, s még csak a kockázat, a 
halál lehetősége, sem adatott meg nekik, 
nvint a Szлbéхііába száanűzötteknek. Hiva-
tásuk, hivatástudatuk р  sszájáma fordul: 
neon .az emberekért, hanem az emberek 
ellen ,kell dolgoznak. 

Szolzsenykјn .a klasszikus orosz iroda-
lom hagyományainak folytatója. E sajátos 
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regényformában testet ölt ő  ellenzékiség a 
realizmus legfényesebb pillanatalt idézi. 
Ami .a huszadik századi regény néhány 
fornnad újításának áthasonlításán kívül, 
íród egyéтvisggéndk töblaletét és sajátossá-
gát kéipezi, az az irándával váltakоzó 
üröm-keserűség, mely gyakran már-már 
túlfeszíhi klasszhd'sztikasan fegyelmezett 
mondatant. A kultúrbürókrácia által tá-
mogaitott forma, tehát b meráng-érték ű  is 
lehet. A hivatalosan támogatott !közérthe-
tőség olykor kodkázatos , raliként azt Szol-
zsenyicám műveinek pé'Ldáp ,a ds b zanyítja. 
Persze, Szolzsenyioin esetében inkább az 
író szempontjából kell kiindulnunk, aki-
nek életélménye van urnyira autentikus, 
hagy formm ,teremtő  öntörvényűséggel 
(iirnerciával) rendelkezhessen. 

Szolzsenyicin elsősorban abban követője 
elődemnek , hogy a közösségi vonatkozások 
az egyéni sors lényegének gondos boncos 
kása ellenére sem kerülnek mála háttérbe. 
Mert előtte is félvi4lan , ha még oly hal-
ványan kö гvonalazottan is, az a •ángosz-
lop, mely a múlt században gaz orosz író 
művészetének legfontosabb felhajtó erejét, 
úgyszólván, egyik pólusát jelentette. szol-
zsemyісіnдik azonban már több sгempoдt-
ból  is  nehezebb a dolga: neki olyan társa-
dalomlban kell folytanasan és megingatha-
tatlanul látna a l&igoszlopot, mely azt 
áLиtја , hogy élő  a megtestesítője az isteni 
jelnek . A szkepszis feltételei talán csak az 
öreg Tolsztojéhoz hasonlíthatók. Az er ő  és 
igény, melynek nevében szolzsenyicin 
prózája szól, megvalósította, tehát lemérte 
önmaga súlyát. Képes-e többre? Fölűl-
múlhatja-e önmagá гt? szolzsenуiсdn igent 
mond e nyugtalanító ké гdésre, mégpedig 
oly anódon, hogy hősei az embertelen kö-
гш]Пnények ellenére is emberek maradnak. 
Világuk túlságosan kafkai, semhogy meg-
engedhetnék maguknak A per hőse ma-
gányba-dermedésének , vdzdomálásának 
luxusát. Hittel , mélázó vágyakozással 
(ezek csak a Rák klinikában kapnak né-
mi szerepet ) saru á nítjálk magukat, ha-
nem spontánul , teгΡлn szetes életigényük-
kel és szívássá :gulkkal élik át egyéniségük 
és szabadságuk megcsonkításának borzal-
mát. Az első  nyomasztó •írói kérdés tehát 
az, hogy пΡлΡan-e j•elentđsebb fedezete az el-
lenszegülésnek . Ugyanis, a mai orosz író 
эΡem állhat meg is Hemlingway -d magános 
ordas nyugalmával vagy a Camus-i eg-
zisztencialista dfldeлgés kétšégbeesettségé-
vel önmaga és társada 'ma előtt. 

Lukács Gyöngy szerint a realista m ű-
veszak aszerint tartoznak két csoportba, 
hogy megélőd vagy pusztán megfigyelői a 
társadalmi folyamatnak. Szolzsenyicin mű-
vészete kivételes helyet fogdai el — ebb ől 
a szempontbál . đ  egy — kizárólag csak 
a jelenét tekintve — valóditörténelmi 
perspektíváját nem véve figyeleшbe —
negatív folyamat átélésiére kényszerült, 
olyanéra (mutatis mutandns ), amellyel 
szenxben az írok általában distanciát tar-
tanak (gе  dóljuвk a XIX , század másodlik 
felének francia míívészedre ). Nos, éppen 
az élmény testközelsége amiatt, a totalitás 
kifej •ezésd Sehetösége nem .adatott meg Szol-
zsenyicinnek. A totalitás pozitív elemeit 
önerejéből kellett ktiprésela ііe, hiszen nylil-
vánvaló , hogy a valóságban az elemi 
szifkagleteikben megcsonkított emberek 
aligha maradhattak :sokáig oly módon 
azonosak önmagukkal, ahogy •az író áb-
rázolta. :Szolzsenyicin tehát egyik legtra-
gikusabb írója az orosz irodalomnak: nem 
volt szabad vá đ asztási lehetősége. Társa-
dalma őt közvetlenül (és nem közvetvг , 
mint ahogy az írók többségénél megfigyel-
hető) .kényszerítette állásfoglalásra , illetve 
az élmények teljes lakú átélésére . Tragi-
kus sorsú , mert nem tarthatta meg a ne-
gatív folyamalak látványánál nélkülözhe-
tettlen •distanciát , azt a távolságot , melyre 
akkor van sztüksége az írónak , ha erköl-
csileg neon azonosulhat :a társadalrtni folya-
mattal . A regény egyenetlenségei éppen 
ebből adódnak, bogy iaz írónak nem min-
dig sikerült legyőznie az élmény elemen-
táris á >radását . A kritika közvetlen és köz-
vetett érvényesülése váltakozik, hiányzik  

a •tolsztoji vagy akár solohovi egyenletes-
ség és mértékletesség. 

Igaz:  ugyanakkor, hagy Szolzsenyicín 
műveinek helyzeti energiáját éppen a 
személyes é Іmnény szavatolja. A jelenségek 
átéiésélLg vezető  utat nem önerejéből kel-
lett megtennie az írónők , szituációját kül-
ső  erők készítették el ő, s rá csak a visz-
szahatás feladata , az elasztikusrag meg-
őrzése hárult. Az atkató h ősemvel azonos 
körüknényekbe jutott : eanbелü integritását 
kellett megőriznie. Amilyen erővel ragasz-
kodnak Szolzsenydoin hősei énjü'phöz, sze-
mélyiségük bonthatatlanságához, olyan 
erővel és fegyelemmel feszül az író né-
mileg felfrissített, az extenzitást fokozot-
tabb töanörséggel fölcserél ő  klasszikus for-
mája. A tónus, a viszonyulás azonban nem 
maradhat egységes , mivel a realistáknál 
né]kiilözhetetleaі  distanciát nem tudja ma-
radékta.lanul megvalásíta i. A vádat gyak-
ran :nem csak az objektív forma imma-
nenciája tartalmazza , hanem áttétel nél-
kül, krležai exp гesszivdtásra emlekezte-
tően is megjelenik, láva módjára tör fel-
színre, mintha mindent el akarna borí-
tani . Ezek a személyes ,közbeszólások kel-
tik azt az érzést az olvasób :am, hogy Szo1-
zsenyidinnek helyenként nem sikerült 
megvalósítania azt a realista objektivizá-
cdót, mely az orosz irodalom ábrázoló 
módszerének egyék legszembetűnőbb eré- 

nye. Ez .a jelenség azonban nemcsak Szol-
zsenyicinnél e három, egymásnak ellent-
szadyk százrad más alkotáiná :l is, akik a 
stilizálás , elvonatkoztatás és általánosítás 
helyett a célravezetőbbnek tűnő  tényköz-
lést választják kifejezési eszközi knek. A 
ma cselekvésre törekvő  emberének ugyan-
is ii=an:kгб tumokra van sztksege, s ezért 
az írók egy része .a tömbénet elemeit konk-
rét trényékre redukálja. Nem Кétséges 
azonban, hogy ez is :egyik módja a rea-
lista típuralkotásnalk. Míg azonban a Tolsz-
toj-regényekben az előre megfigyelt tipi-
kus jegyek összessége lecsapódásának 
eredménye s a regényhős, addig a tény-
irodalom :az egyedi esetből indul és a ti-
pikus jegyek tudatos-ösztönös el őtérbe 
helyezésével revelálja az általánosat. Szo1-
zse ^, e .h дr mi. egymásnak ellent-
mуndó módszer együttes jelenléte, valta-
kozása figуelhető  meg. Az írót egyrészt 
— amikként Solohovot is — tolsztoji ambí-
ciók fűtik, konkrét élményei ugyanakkor 
a tenyiirodalom felé csábítják, élményei-
nek intenzitása viszont ólikor arra kész-
tetfl, hogy a tények beanutatásában, azok 
elementáris hatásában se bízzon, és köz-
vetlenül, tárgyaik hatást redukáló iközve-
títése nélkül próbálja meggy őzni az ol-
vasók tapasztalata igazságáról. 

Szolzsemyicin stílusánák ökonómiája és 
hatékonysága ott i гvényesül leginkább, 
ahol az es еmény •embertelen jelentése és 
az író tarnpított, tartózkadó előadasmódja 
közötti diszharmónia megfigyelhet ő. Az 
iróniának •különböző  változataü és árnya-
latai figyelhetőek meg Szolzsenyicinnél. 
Az első  körben Sztálinról szóló fejezetei-
ből vett alábbi idézet kellőképpen szem-
lélteti az iróniát, mely néha ,tompítottan, 
néha élesebbem, iaz írónak majdnem 
mindegyik mondatát áthatja. 

„Sztálin legtermékenyebb id őszaka 
az éjszaka volt. Kritik б  szelleme reg-
gelenként lassabban működött. Az em-
bereket borongó reggellel hangulataiban 
bocsátotta el állásukból , esetleg .az ál-
talános kiadásokat csökkentette vagy 
két-három minisztériumot vont össze. 
Átható és rugalmas éjszakai szellemé-
vel viszon elhatározta, hogy emelni 
fogja a minisztériumok számát, s azon 
is gondolkodott , hogyan fogja nevezni 
őket; új költségvetéseket és új kineve-
zéseket írt alá. 

Legjobb ötletei éjfél és hajnali négy 
óra között születtek . Ilyenkor határoz-
ta el, hogyan helyettesítse a régi köt-
vényeket újakkal, oly módon, hogy a 
kötvények tulajdonosainak ne kelljen 
fizetniük; hogyan b űntesse meg azo-
kat, akik rendszertelenül járnak mun-
kára; hogyan hosszabbítsa a munka-
napot és a munkahetet; hogyan szok-
tassa munkára a munkásokat és a hi-
vatalnokokat . Ilyenkor gondolt a kény-
szermunkáról és az akasztásokról szóló 
rendeletre, •a harmadik inteгіwcionálé 
felbomlására, az áruló lakosság Szibé-
riába való száműzésére. 

Legnagyobb elméleti adománya és 
egyben legbátrabb kísérlete egyes né-
pek szám űzése volt; de az adott hely-
zetben nem tehetett mást. Egész éle-
tében ő  volt a Párt legkiemelkedőbb 
szakértője a szovjet nemzetiségek kér-
désében. 

Még egy egész sor fontos rendeletet 
hozott. Váratlanul egy gyönge pontot 
talált az egész architektonikus rend-
szerhen és ezzel kapcsolatban új ren-
de

l
et fogant meg agyában. Mindig 

mwindent rögzített, minden mozgást 
megállított, minden nyílást elduga-
szolt, mind a 200 millktó tudta hol a 
helye, csak a kolhozok fiataljai mozgo-
lódtak. 

A kolhozok természetesen hiba nél-
kül fejl ődtek. Sztálin akkor bizonyoso-
dott meg erről, miután megnézte a 
Kubán kozákokat és elolvasta Az 
arany csillag vitézét. A szerzők ugyan-
is korábban megtekintették a kolhozo-
kat. Mindent megfigyeltek és beszámol-
tak a látottakról . Az eredmény szem- 
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mel láthatóan jó. Sztálin személyesen 
is b•eszélt a kolhozok tagjakival a pre-
zídiumokban. 
Sztálin azonban az alapos és ön-

magához is kritikusan viszonyuló ál-
lamférfihoz méltóan, még ezeknél az 
íróknál is jobban el akart mélyedni e 
problémakörben. Az egyik provinciai 
párttitkár (később valószínűleg kivé-
gezték) elfecsegte ruek і, hogy nem min-
den megy olyan jól, mint ahogy lát-
szik. Az idősebb emberek ás asszonyok, 
akiket 1930-ban vettek fel a kolhozok-
ba, lelkesesedéssel dolgoznak, de a fiata-
lok (természetesen csak néhány fele-
lótlen suhanc) iskolájuk befejezése 
után megvesztegetéssel szerzett útle-
véllel városba akarnak menni. Sztálin 
hallott erről, és már gondolkodott is, 
hogyan lehetne segíteni a helyzeten. 

A képzettség! Az általános hét osztó-
lyos és az általános tíz osztályos isko-
lai végzettségr ől szóló eslegendák prob-
lematikusakká válnak, amikor a sza-
kácsnők gyermekei is egyetemre akar-
nak járrsi. Lenrinmek téves fogalmai 
voltak arról a kérdésrő l, de még túl ko-
rán volt akkor, hogy ezt közölje az 
emberekkel. Minden szakácsn őnek és 
háziasszonynak meg lenne az a képzett-
sége, ami az állam irányításához szük-
séges. Hogyan gondolhatta ezt él konk-
rét formában? Hogy a szakácsnők pén-
teker ne dolgozzanak, h¢uaem a tarto-
mányi végrehajtó fanács ülésére men-
jenek. A szakácsnő  maradjon csak sza-
kácsnőnek, az ő  dolga a vacsora el-
készítése. Az, emberek irányítása ne-
mes hivatás és csak különleges tehet-
séggel megáldott emberekre lehet bíz-
ni, olyan személyekre,akiknek meg-
bízhatóságát évek során ellenőrizték. E 
személyzet irányítása azonban csak egy 
kézben, a Vezér tapasztalt kezében 
összpontosulhat." 

Az idézetben megfiigyelhetjik, hogy 
Szalzsenуiсin a klass7 ШΡkus orosz realiz
mussal hasonló v ~iszonyhan van hősével.  
Az  is  világos azonban, hogy ez a hasonló- 
ság :többnyire csak kii] б  formai-szerke- 
zeti jegyeikre korlá+tozádLk, valamint a sza- 
vak konvencionális-гaescionális kapcsolódá- 

sáma. Gondoljunk arra, hogy Solohov is 
nemzete egyik problematikus időszakát 
ábrázolta, azt a pillanatot, amikor a je-
lenségeiket határozattan két egymásnak 
ellentдnondó szeunszögb ől lehetett ábітá-
zolni, oly módon, hogy a ekét szempontot 
maga a valósá.g, •a polgárháború kínálta 
fel. Solohov látszólag nem választott, pusz-
tán elfagultság néiküll krámikása maradt 
annak a •folyamatnak, melyben a hétköz-
napi életben tanúsmtоtt magatartások sem 
differenciálódtak elég határozottan (a ko-
zákok tgado гása). Látszó'lag tehát Solo-
hov is azt az utat j•árj;a meg, mint Grigo-
n j. Solohov pártosságára csak az ёѕеzbе-
Пуоmйѕ  világít rá, a •xtészletеk nem árul-
ják iel  az alkotó állásfaglalásáest. Lukács 
György ezzel kapcsolatos tézisét alkaknaz-
va: az író pártasága a faolyamat felisme-
résében rés elfogulatlan ábmázolásábaп  rej-
lik. (Gsljgonij elsiratása se nem reakciós 
visszasiratás, se nemerzelg đs filantrópia, 
hanem pusztán ,az összeroppant embernek 
és általábaam az elmúltaknak kijáró em-
beri magatartás, mely csak egy változata 
a .tolsztoji humánus abjektivitásnak. Nos, 
Szolzsenyíc!nnek — m Iл,t mám eleanezti k 
— nem volt meg a kúvQ.l "apás lehet ősége, 
következésképpen, az extenzív :objektivi-
tás krónikása sem lehetett, bár a jól is-
mert Varázshegyi mádszernel megkísérli 
megmenteni az epikus szélességet. Ahe-
lyett a mélységet adatott megismernie, 
mégpedig egészen. vегtіkбІіѕаn. 

A tapasz'balat mélysége tavoltartotta 
Szolzsenyicimt !attól, hagy esa Solohovéval 
egyenértékű  distanciát tarthasson meg 
anyagával szemben. Élménye 'közvetle-
nebbül, élmény-voltáesban ölt formát, el-
annyli a, hogy — mint ` Az első  körben 
fönt idézett nésmletéből láthattuk — az epi-
zódokat js eгikölcsj magatartás járja át. 
mely nem elégszik meg a jelenségek 
bemutatásával, esaz ítélkezést nem szándé-
kozdk +az iolvasóxla bízni, hanem önmag 
végzi el, s a jelenséggel párhuzamosan az 
ítéleten is revelálja. Nem azért nem bízza 
az olvasóra az ítélkezést, ment bizalmat-
lan vele szemben (a es nu gátas szocrealisták 
a bizalmatlanság miatt aesgjtálnak közvet-
leniil.), hanem pusztán azért, mert az él- 

mégy elementaritása köv іehkeztében a for-
ma sem tomфíthаtó. 

A fenni idézetben két dolog figyelhet ő  
meg: .a Vezér gondalkodásmód јának rea-
lista módon tйnténő  megragadása, objek-
tív szemLléltétése, másrészt pedig a Sztálin 
gondolatainak, cselekedeteinek helyességé-
ben való :kételkedés, mintegy állandó já-
ruléka az íгó elbeszélő  formájának. Az 
irónia nemcsak ,azért szembet űnő, mert a 
történelemből jól ismerjük Sztálin valódi 
szemepét és jelentőségét, mely teljesen el-
lemtrnond annak az öлanagáról alkotott 
képnek, hanem ;azért is, mert érezzük, az 
író á'11ásfoglalása ellentétes a stílus hang-
nemével. Szolzsenyic іn iгóniáját tehát a 
nagyrealista elbeszélő  technika és a le-
írás tárgya (ez iesetben a degenerált gon-
dolkodásmód, máshol az államapparátus 
valamelyik tagjának szerény szellemi ké-
pessége, vagy 'az elenni emberi igények 
kielégítésének .agyonbonyolított biirokrati-
kus módja) közötti távolság teremti meg. 
Kár, hogy ez .az irónia az emillített két elem 
gyakori túlfeszített súrlódása 'következté-
ben oly módon ibomlik fel, hogy az író 
még közvetlenebb vádbeszéddel helyette-
síti, és mintegy kibeszÉl a гΡegényből. 

Más kérdés, hogy az írónшa effektusra a 
klašszikus realista ábrázolásmódnak rész-
ben szi kségszeгíí következménye, ha a kö- 
zéppontban álló negatív h ős szituá•ciója is-
meretes a töntéлelеnnből. Ann, .az író ob-
jektiiválásának módszene, távolság-tartása 
lényegen módosíthatja•, tompíthatja vagy 
kiélezheti 'azt 'az iгóniát, amely ábrázolás-
ra választott történe Жгіі  hőséhez való vi-
szonyáról áгulkodik. Figyeljük meg, hogy 
milyen jelentős kiжlönbség Van Tolsztoj 
Napóleonja és Szolzsenyj;ein Sztálinja kö-
zött! Szolzsвnyicjnnél bizonyos kortelemben 
a tolsztojii hagyomány önmaga ellentétébe 
váló átcsapásáról van szó. A tolsztoji jró-
nla a kereszténység nevében való elnézést, 
megbocsátást гevélálta (gondoljunk Ob-
lonszkij hűtlenségeire Vagy Karenin biva-
talnok-anerevségéгe). Vele szexisben, ЅzoІ -
zѕеnуkіnnйl a kakai világot — épben 
azért, mert 'kafkai ё  mivel az író nem 
szakíthatja ki magát bel őle — gyilkos iró-
nia hiatja át. Tolsztoj ugyanis, még hihe-
tett abban, hogy a jó ,és a rossz aranya 
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baaunélyik emberben kedvezően megvál-
tozhat. szolaenyi,cin hőseit viszont már 
fokozottabban határozzák meg társadalmi 
körülmiényeik, és csók tialu4гбl a Nerzsin-, 
Rubin-, szologdov- valamint a ,Kosztogu-
tov-típusú, áхtatlanul áldozatul esett em-
berekkel tarthatja megválthatónak a vi-
ságot. A látószög, a tolsztoji perspektíva 
csökkenése éppen ebben mutatkozik meg: 
bár nem 'a fekete-fehér romantikus ember-
kép vagy :a kafkai elködösítés újra-meg-
jelenéséről van szó, hanem arról, amire 
már utaltunk is, hogy a közvetlen élmény-
szerűség ösztönös , forró pártossága csak 
a pillanat tapasztalatát mutathatja be, és 
így a sorsok genézsét és fejl ődését nem 
annyira :a jellemek öntömnény űségéből ve-
zeti le, mint inkább a szubjektív élmények 
hatására kialakult előítélzЛβеJkből, függet-
lеndil attól, hogy Szalzsenykiinііek ezeket 
az „előítéleteit" niá már egyértelműen he-
lyes és jogos ítéletnek minősítheti a mlar-
~oista fiitilozófma és társadalomtudomány. 

Szolzsenyicin iгбi-emхbeiц  á'llásfoglalбsб-
nak e sajátossága teannéвzetesen társadal-
mi-történelmi iaidítékú is. A szocializmus 
legválságos'a!bb Ikorszakának alkotójaként 
ahhoz is snéneddkhez Ikényszerült visszatér-
ni, amely a történelem problematikus idíí-
szakaiban sokaknak szolgált védőbástyául: 
az emberhez. Az emberhez általiban két 
ellentétes irányból lehet eljutni. Egyrészt, 
a jó felől, mikkor a költő  Mannaszónak 16-
nyegét, a jó lehetőségek kiinduló- és vég-
pontját cképezi. Másrészt, a rossz irányá-
ból, amikor védőbástyaként, egyetlen le-
hetőségként szolgál (Radnóti). Szolzsenyi-
cпnnél az embemideál utóbbi változata ér-
vényes, neki a totális rosszból ikiindulva 
kell mLegkeresn.ie az embert. Míg tehát 
Tolsztoj valaminek a nevében (humaniz-
mus, kereszténység-ideál, reformtervek 
stb. —persze, ezek köivеtkezmény ечi és fel-
tételezői egymásaаk) fölülkerékedhetett a 
hosszon, addig szólzsenyioin, akinel ez a 
„valami", .külsđ  kényszerűségből, kizáró-
lag az emberre redukálódott, e vigasztal-
hatatlanul 'leegyszeru"sült idealnak a ne-
vében, csak szeлilbeszegülhetett a rosszal. 
Ez egyik lényegi aneghatározój;a szolzse-
nyidn művészetének, mely mészben еlha-
tárolja a nagyrealizmus koncepcióitól. is. 
Az író világának egyensúlyt tartó pillére 
abban mutatkozik meg, hogy pozitív hđsei 
magától értődően, Ikonok következebesség- 

gel, bármilyen körülmények között, h űek 
maradnak önmagukYioz: emberségükhöz. 

szolzsenyiсіn, ,azzal, hogy korszerű  mon-
dpnivalója számára a hagyomlányos for-
mát választja, s hogy az eseményeket, me-
lyek elviselhetetlenül hatnak a huszadik 
század polgári szenzibilitású emberére és 
rémiképekеt, látomásdkat ébresztenek ben-
ne (a Kafka habásóra kialakult iroda-lom), 
kübsőlеg megragadhatóknak, leimhatáknak, 
mi ,több, minősithetőknek tartja — az em-
beriség jövőjébe vetett hitét, jelene viszo-
nyainak megváltoztatására irányuló áha-
ját fejezi ki. Mert a realista forma (még 
a Sw•ifté és a Flauberté is) naiтidig a fej-
lődésbe vetett hitnek, az értékek létezés е  
elfogadásának legegyértelműbb módja 
volt. Flaulbert úgy tette tul magát az el-
sekélyesedésen, hogy egyszer űen leírta, 
köriilhatárolta. A negatív jelenség шtnél 
objektívabb, minél határozottabb és egyér-
telműbab bemutatása (a tolsztoji részlete-
zés, .alaposság szolzsenylicinnél is gyakran 
felbukkan), a tárgy totalitása képzetének 
kiváltására való törekvés đnkább gyökеre-
ziгk abban, hogy az tialkotó vissza akar hat-
ni a tárgyra mint ',a negatív jelenség léte-
zésében v aló egyszerű  megnyugvásban. 
Hogy ez így van, az is bizonyítja, hogy a 
Kafka hatására kialakult irodalom m űve-
lői akaratlanul is deteгmináltnák ábrázol-
ják a tárgyakat •és a negatív jelenségeket. 
s itt bukkan fel a kérdés: hogyan kap-
osolódik szolzsenyicin Kafkához. 

Lukács azért fogadja el csak fenntartás-
sal Kaffka múvészetét,  inert  az korunk 
egyik lényeges jelenségét kizárála•gos ér-
vénnyel ruházza fel. szolz.enyicin nokvel-
lisztikáját viszont azért értékeli, mert 
„ábrázolásmódjának abj.ektivitása egy tár-
sadalmi-emberi berendezés »természet-
szerű« kegyetleaгsége és embertelensége 
minden patetikus kdeklamálásnál miegsem-
misítőbb ítéletet kép,es kimondani." és —
amit Lukács különösen fontosnak tart —, 
mert az író novellái tiel őјбtékai egy embe-
rek közötti, eljövendő  valódi életnek." 
Kafkának zseniális költ őnek kellett len-
nie (Ernst Fischer) ahhoz, hogy els ősor-
b;an, rátapinthasson a komában fokozatosan 
előtérbe nyomuló jelenségre, másodsorban 
pedig, hogy azt a .jövőbe vetítve abszolu-
tizálja. szolzsenyicin, ezzel szemben, szo-
rosabb értelemben prózaíró. A negatív je-
lenségek, ugyanis, csak távoliságukban,  

inkább a sejtés, mint a közvetlen tapasz-
talás állapotában váihatnak költészetté, 
mert ha már elviselhetetlenül .töménnyé, 
fojtóvá teszik a levegőt, csak a próza bir-
kózhat meg vettik. $zolzsenyicin egysze-
rűen szemben találta magát a kafkai vi-
lággal, számára nem a sötét világ m űvé-
szi kifejezésének megalkotása ütközött a 
legnagyobb nehézségbe,  mint  feltehetőeл  
Kafka számára, hanem „egy emberek .kö-
zöttii, eljövendő, valódi életnek" a hite. A 
történelem, az író szeme láttára, megal-
kotta, azaz demisztifikálta a kafkai vilá-
got, a kontúrok önmagáiktól rajzalódta'k ki, 
és a tíztől huszonöt éviig terjed ő , javarészt 
ártatlan emberekre .kimért börtönbiifnte-
tések, konkrétságuk következtében, a Jo-
seph K.-t legyilkoló késnél is veszélyeseb-
beknek bizonyultak. Az egyéniség és az 
ember halálába való majdnem perverzen 
kéjes belenyugvást csak a 'költészet nyug-
tázhatja, a látomáse szorítása nem ha-
sonlítható a valóságéhoz. 

Az író ellenmérge, annak a szubsztan-
ciának a felfedezése és görcsös magához-
szorítáѕa, mely az egyszerű  emberek több-
ségében mind 'körülmények között áll•andó 
marad. szoizsenyicán szeudnt ez az — mu-
tatis mutandis — anyaggal azonos (a tárgy 
külső  formája összezúzható, de anyaga 
nem semmisíthető  meg, mert legbels ő, leg-
kisebb szerkezeti egysége állandó), bels ő , 
emberi folytonosság az, amely rejtettségé-
ben őгyizve értékeit egykor még kiteljesed-
het. Ennek a kifejezésre jutásában elfoly-
tott, de megsemmisíthetetlen emberségnek 
megtestesít ői Nerzsin, Rihin, Horobrov, 
Prjancsikov, Bobinin stb. Az első  körben, 
valamint Kosztogutov 'a Rálk klinikában. 
Az egymással többnyire parázs-vitát foly-
tató hősök a szocializmus krízisében lehet-
séges átlagembemi és entellektüel állás-
pontók képviselői, — de alapanyaguk egy 
és állandó. Ezzel a szélesen érvényesül ő  
tipikusság-,igénnyel magyarázható ,az, hogy 
az író rengeteg ,embert vonultat fel, bár 
csak néhányat állít huzamosabb ideg pre-
mier planba. Mintha, önmaga és olvasói 
megnyugtatására, a típusok alaposabb-hu-
zamosabb megmintázásánál lényegesebb-
nek tartaná .annak megmutatását, hogy a 
torzulások csak 'a •felszín torzulásai. Ha 
ebből a szempontból min ősítjük Az első  
körben-t, akkor nem tűnik fogyatékosság-
nak, hogy csak három vagy négy h őse 
közelíti meg a Tolsztoj-hősök tavlati érté-
két. 

sokan azt vetik .az író szemére, hogy 
prózájában —különösen a Rá,k kliniká-
ban — túlsúlyba kerülnek a naturalista 
elemék, aminek következtében az „útmu-
tató" realista ábrázólás torzulást szenved. 
Szolzsenyicin valáb;an nem szerepeltet 
olyan hősöket, akik teljes mértékben kí-
vül állnanak, vagy sértetlenül élnék át a 
korszákot, melyet a sztálinizmus elmélete 
és gyakorlata szinte teljesen áthatott. Az 
író művemnek ez az általános jellegzetes-
sége, ha meg is akadályozza, hogy a nagy-
realizmus müntájára legyen nagy író, más 
irányban ad mély távlatot művészetének. 
Nem fenyeget ugyanis azzal, hogy hősei-
nek többnyire széls őséges helyzetekben 
kell helyt állniuk. A rendkívüli körülmé-
nyekre azért van  szükség, mert az értékek 
érték-vóltáról csak akkor bizonyosodha-
tunk meg, ha maximális próbatételen es-
tek át. Persze, a h ősök egy részének fizi-
kai megsemmisülése elkerülhetetlen. A po-
zitív erők peгspektívájka szolzsenyicinnél 
azonban épp 'a hősök többségének bukásá-
ban rejlik, ám ez nem közhelyszerű  katar-
zist, giccses erkölcsi egyensúly-fedezetet 
jelent, hanem is sókat szenvedett író re-
ménубt, hagy a pusztulásba men ők fegyel-
mezettsége az élőkben folytatódik. A po-
zitív erők közvetlen próbabétel nélküli be-
mutatását elfogadni, vagyis :közvetlenül 
utalna 'a szörnyűségek mellett könnyedén 
elsikló, hamarosan fölülkerekedő , haladó 
erőkre körü'lbelül •annyit jelentene, mintha 
Balzactól a ikapitalizmus már .az ő  korá-
ban is megcsúfolt ideáljánаk ,kđvetendő  
példaként való ábгбzalását kérték volna 
számon. Еrthető , hogy ka mai bürokrácia, 
mely közeli leszármazottja a Sztálin kora- 
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belelnek, a maga történel гni szerepének 
kihangsúlyozásat; sőt, abszolutizálását kéri 
számon az igáktól jelen esetben Szol-
zsenyi,cíavből. A bürokrácxia egyszerűen na-
turaliтmušavak nevezi azt, aam Szolzsenyi- 
ainnél anegszenvedett mélyseg, vagyis Jó-
zsef Attila nyelvére fordítva: színarany 
fedezet. Kétaágtelen, hogy a dukác54 külö-
nösséghez és tüpilkussághoz is az az út 
vezet, ;amelyet az író Az els ő  körben és 
a Rák 'klinika című  regényeiben megtett. 

A Szolzsenydcin-regény cselekményének 
iránya és folyaanata neon hagyományos. 
Nem olyan szálak alkotják a két regényt, 
amelyek 'egy jellemző  eredmény felé ve-
zeék, hanem diftva: a szálak — a Va-
rázshegyre emlékeztető  mádon — egy 
majdnem :kész eredményként eiénk állított 
állapotból indulnak ki és visszafelé mu-
tatnak. Ennek iaz egyébként már közismert 
modszernzek :az egyénítése abban nyilvá-
nul meg, hagy az el őre adott szövetb ől 
kifejtődő  .szá'lakat nem laza asszociáció-
sorók, memengések, látonásdk bontják ki, 
hanem a nagyreakzanust új szerkezeti 
megoldósakkal felfxtissitő  regénytechnika. 
Felmerül ;a kéіtdés: feltétlenül szüksége 
volt-e Szalzsenydcmn alak Іаата , hogy egy ku-
tatóintézetbe . ,és egy i-ik ikl niikába és 
őköré konсегrttг  lja regényed cselekmé-
nyét. Az :adottt társadalmi Г Ρkörulmények 
között aligha választhatott volna célja 
megvalósításához meg£elel őbb (keretet, i 
megoldásával a t јpizálás problémáját 
könnyítette meg. A lecsökkentett tér léhe-
tővé tette, hagy megszabaduljon a ma már 
higításnak tűnő, a múlt században még 
általonos epmkad járuléktól: a mesét ől, 
mely nél'kúlözhetetlen összeköt ő  anyaga 
lett volna a hősök életéavék, ha azok rela-
tíve korlátlan t&'ben mozognak. Fia ugyan-
is, a tipizálást a nagyreáliimus hagyomá-
nyaihoz mért tág (kereték között ágyéke-
zett volna megvalósátanü, meséjének a s'o-
lohovd epdkánál іѕ  összetetteb!bin.ek kellene 
lennie, hiszen •a szooializmusban. •részben 
megszűnő, mlészben ismét differenciálódó 
társadalmi rétegtik vtlбgálban, a tipikus-
nak vélt hősöket csak a ara araár mester-
kéltnek tűnő  mesével lehetett volna egy-
mással kapcsolatba hozni. A kutatóintézet 
azonban mám önmagában feltétélezi azok-
nak a típusoknak •a viszonyát, akiknek 
еgyanással való kapcsolatba hozása a 
mind ennapd életben 'külön mai •értelem-
ben nem is művészi — problémát jelent-
hetett volna •az író ,nőmára. Ily anódon Vi-
szont, a negyvenes évék szovjet társadal-
mának jellegzetes figurád (kaphattak he-
lyet a regényben. 

Ez alkalommal, a a7egénynek pusztán azt 
a két figuráját emudtjik meg, amelyek 
közvetlenebb kapcsolatban vannak a vi-
lágriгodalomban megkülönböztető  helyet 
el£oglaló orosz regényalakokkal. Els ő  sor-
ban Rubáira kell utalnunk, aki változat-
lanul hisz azokban az eszmiényekb•en, 
amelyek őt hosszú révekig tartó börtön-
büntetésre ítélték. Rubin lelkiereje csak 
a Gсakij-hősök énengiárj.ával mérhet ő . 

„Elismerte, hogy a foglyoknak, akiket 
minden ok nélkül zártak be, vagy akik 
azért kerültek börtönbe, mert ellensé-
gei a rendszernek — egyaránt nehéz az 
élete. Az ő  helyzete azonban ariszto-
telészi értelemben tűnt tragikusnak. 
Azok a kezek sújtottak le rá, amelye-
ket mindennél jobban szeretett. Az ér-
zéstelen bürokraták azért zárták be, 
mert nem az el őírások szentirat ragasz-
kodott a közös célhoz . Es ennek a tra-
gikus ellentmondásnak a következmé-
nyeként, hogy meg őrizhesse barátai és 
ѕzетёІіје  méltóságát, naponta arra 
kényszerült, hogy szembeszálljon a bör-
tön h vкztalnгokaival és őrelvet, akiknek 
magatartása egyébként, az ő  világné-
zete szerint, az igazságos , jogosult és 
haladó törvérzytsteljes •egészében kielé-
gítette. Másrészt, a barátai egyáltalán 
nem voltak barátok, mindegyik szobá-
ban csak szidták, rágalmazták, csak-
hogy meg nem marták, pusztán csak 
azért, mert nem tudtak fölülemelkedni. 
egyéni szerencsétlenségükön, amely mö- 

gött nem látták ,a szükségszerú törvény 
erejét. Minden cellában, minden' új tel- 
lálkozás alkalmával, minden vitában 
-- fáradhatatlanul és a sértődékenysé-
get megvetve — annak bžzonyítására 
kényszerült, hogy általában véve, min-
den rendben van, az ipar virágzik, a 
mez őgazdaság többhetet termel, a tudo-
mány .hatalmas léptekkel halad előre, 
a kultúra a szivárvány színeiben szi- 
porkőzik." 

„Céljažnk az emberržség történelmé-
ben legmagasztosabb tervek, úgyhogy 
nyugodtan mondhatjuk: szentesítik az 
eszközöket, melyekkel megvа4бsítot čuk 
őket." 

,;Tehát itt vagyunk", mondta szolog-
din, észгevéгe a fájó pontot, melyre 
támadása irányulhat: ,minél magaszto-
sabbak a célok, annál •nemesebbeknek 
kell •lenniük az eszközök_ nek. A becste-
len eszközök acélokat is lealjasítják" 

„Miért gondolod, hogy becstelenek? 
Ki alkalmaz becstelen eszközöket? Vagy 
tómagása irányulhat: minél magaszto- 
nek. erkölcsét? Esetleg a diktatúra 
szükségszerűségét is?" 

„Ne akarj belekeverni a politikába", 
mondta szologdin, miközben ujjával 
f enyegetőleg hadonászott Rubin orra 
előtt. „Engem az ötvennyolcas törvény-
aikkely alapján zárbak be, .bár soha-
sem foglalkoztam politikával és most 
sem érdekel. Az a kovács, aki ott ül, 
szintén ötvennyolcas, pedig írástudat-
lan." 

„Felelj a kérdésre!" Rubin nem akart 
engedni. „Elismered-e a proletariátus 
diktatúráját?" 

„Egy szót sem szóltam a munkások 
uralmáról. Pusztán ;erkölcsi alapon tet-
tem fel a kérdést: igazolják-e az esz-
közök acélt, ni-agy nem. Te viszont vá-
laszoltál. Kimondtad, amit erről gon-
dolsz." 

„Nem azt mondtam, hogy Fez szemé-
lyi vonatkozásban is érvényes". 

„Hát akkor?" mondta szologdžn, alig 
tudva uralkodгr4 magán, hogy ne ordzt-
son. „Az егkысs nem veszíthet ható-
erejéből, ha hatásterületét meg is nö-
zelž. Mert ha te megá sz vagy elárulsz 
valakit, akkor az bűntény; de ha az 
Egyetlen és Tévedhetetlen öt vagy tíz 
чn.žllióit intéz el akkor azt a természet, 
törvény értelmében cselekszi • és dicsér-
ni kell haladó tettét?" 

„Ezeket a fogalmкakat nem lehet ösz-
szehasonlítani , mert lényegükben kü-
lönböznek. " 

A rendkívül£ módon iellen&zdtt kutató- 
nntézetet, melyben minden ötödik ember 
spdoli, gyakran teszik hangossá .az idézett 
részlethez hasondó viták. A társadalom jö- 
vője készül e kivülről még láthatatlan 
mélységekben, a gondolkodáshun, a tudat- 
ban, mely az ellenőrző  szervek el őtt az 
egyetlen áttörhetetlen páncéhvak bizonyul. 
(Az egyik tudás .azt feleld megingathatat- 
lanul cinikus higgadtsággal felettese l i- 
hívó magatartására, hogy +azok az emberek 
a legveszélyesébbék és a 4egbefolyásollha- 
tatlanabbak, akik már nem veszthetnek 
semmit, a'ki'ktől már mindent elvettek.) 
Rublm alakja miém.ikáрpen ellenpontozza a 
regényinek azokat a helyeit, ahol az író 
etikai áttétel nélkül, 'közvetve mondja ki 
+ ~ rs~•'ia1omkr•щkáját. B.іahin talán a leg- 
tragikusabb alakja Szolzseny+iain regényé- 
rnek. Neki kettđzött energiára van szi:k- 
ségle: előszöre is. bele kétl. törődniie, hoav a 
rendszer mеg:gyđződéses 'híve létőre is bör- 
tönbe került; másodsorban pedig. követ- 
kezetnsnek kell maradnia leebels ő  etikai 
lányéhez, ahhoz a ¢reggyőződőséhez. mely 
az új reddszer katonáinak sorába át ítot- 
ta. Annak éldenére, hogy đ  ás áldozat, az 
egyes szubjektív sorsokat eltinró objektív 
igazság Bétát és jövőjót kell bizonygatnia 
baгбtadna'k, még akkor  is,  ha a mind n- 
napi életb a tiltakoznia  is  kell az őrök 
gorombasága ellen. Ennek az óгkisi ellent- 

a tenhévеl, Rubin alakja már- 
már tиtáni méreteket ölt. Az íгó benne 
szemályesdti meg napjaink szocializmusá- 
nak nagy paradoкonát. Rubin azonban 

csak •kívülről tekintve tragikus sorsú. Az 
ellentmodás nem roppantja össze, de nem 
is roppanthabja — Szolzsenydcin nem 
mert volna eddig .elmenni. A közösségi 
és magánerkölcs ellentmondásosságát kép-
viselő  Rubinnal szemben a magánerkölcs-
be görcsösen kapaszkodó, egyébként a leg-
nagyobb együttérzéssel megrajzolt figurát 
találjuk: Nerzsint. Jeliemének nemességét 
nem csökkеnti, hagy nem akar kiszakad-
íni a magánélet köreiből. Ellenkezőleg: ön-
magahoz és szétdúlt családi éleféhez való 
hűs gének megszilárd цlása heroikussá nö-
veszti alakját, hiszen. eіnbeіј  integritásá-
nak megőrzése érdekében a biztos pusztu-
lást, Szibériát kell váilasztania. Úgy t űnik, 
hogy a bürokráciának .az ember er őszakos 
elszemеlytelenítésére felhasznált eszközei, 
melyeket Rudi Supek A sztálinizmus rend-
őrsége, büroikгбс iбja és szerkezete című  ta-
nulmányában részlétesen elemez, az első  
kör hőseinél az eredeti céllal ellentétes 
eredményhez vezettek. Azok az emberek, 
ükük haladó értelnіiségiekként :részt vet-
tek a háború előtti Szovjetunió építés-
ben, akiknek egy része a német gy űjtőtá-
borokat is megjárta, s akiket éppen esz-
ményeik vetették börtönbe, nem roppan-
tak össze, hanem „téli magként" (Rad-
nótd) szívósságuklba zárkóztak. M%g Rubin 
a társadalmi cselekvésnek mindent, nem 
utolsó sorban életüket  is  aláréndelő  Gor-
kij-hősökhöz ka,pcsaládilk, addig Nerzsin a 
Tolsztoj-hősök meditatív-töprengő  pillana-
tait idézi. 

Nerce vl letlen, hagy éppen ő  az, akinek, 
mint Pierre Bezuhovnak, égy egyszer ű  pa-
rasztemberre van szüksége, hogy szkepti-
cizmusa megszűnjön iás hogy egyensúlyra 
találjon. Miként Karatajev Bezuhovot, 
Szptinidon is nyugodtságéival, egyszегбaégé-
vel, spontaneitásával, természetes eт+köl- 
Isiségével és elpusztíthatatlanságával hív-
ja fel magára az őt 'környező  vilбgban és 
önmagában egyaránt kétélkedő  Gleb Ner-
zsint. Van valami jellkéipes abban,. hogy 
bár elképesztő  kálvбiajárásában .Szрki-
don Danđilies a szeme világát  is  majdnem 
teljesen elxneszftitte, láthatatlan éltető  
anyaga mégis elpusztíthatatlan. Ezt a 
szubsztanciát fedezte Lel Bezuhov Platon 
Karatajevben, éz az ősanyag ;készteti cso-
dálatra Szpiridon Dandlücs láttán Nerzsint 
is. 

„szpžridon Danilics, már гégöta sze-
retnék tőled kérdezni valamit. Az éle-
ted tönkretették, éppúgy, mint a má-
sokét. A lehetetlent keresve barangol-
tál ide-oda. Miért? Akarom mondani, 
mely ..." (majdnem „kritériumokat" 
mondott) „milyen mértékek alapján ért- 
hetjük meg az életet? Vannak-e pél-
dául olyan emberek a földön, akik tu ~ 

datosan cselekszik a rosszat? Akik azt 
gondolják magukban, hogy „Ln ezek-
nek az embereknek rosszat fogok cse -

lekedni. Igy összeszorítom őket, hogy 
megfulladnak." Valószín űleg nincs, mit 
gondolsz? Lehet, hogy mindenki jót 
akar cselekedni, vagy legalábbis azt hi-
szi, de nem гпdni enki hibátlan és té-
vedhetetlen, csak ennek egyesek nin-
csenek tudatában, és talán éppen ezért 
cselekednek másakkal oly sok rosszat. 
Meggy őzik magukat, hogy jót tesznek, 
bár tettük eredménye rossz. Vagy 
ahogy te mondanád, rozsot cetnek és 
kórö nő" 

Szemmel táthatoan, nem fejezte ki 
világosan magát. szpžridon mogorván 
ránézett és összeráncolta homlokát; 
mintha gyanakodna, hogy Nerzs a ke-
lepcébe akarjia csalni. 

„Mondjuk, te valamilyen hibát vé-
tesz és én ki akarlak javítani. Meg 
szeretnélek gy őzni, de te nem hallgatsz 
rám, ső t, még szóhoz sem engedsz jut-
ni. Rendben van, de mit kell akkor 
tennem? Pejbe verjelek? Csak akkor 
tehetném meg, ha igazan lenne; de mi 
a - helyzet cakkor, ha . csak én gondolom, 
hogy igazam van, de csak egyszerűen 
meggy őztem magam az igazságomnál. 
Vagy talán egykor igazam volt, s csak 
most tévedek? Az élet változik vég-
eredményben, nem? Azt akarom lnon- 
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dana, ha az ember nem lehet mindig 
biztos abban, hogy igaza van, akkor 
egyáltalán mit lehet tenni. El lehet 
képzem£, hogy létezik olyan ember a 
földön, aki meg tudja mondani, hogy 
kinek van igaza és kinek nincs. Ki e-
het bizonyos ebben?" 

„Majd én megmondom neked!" Szpi-
ridon, akiben várwtkanul felcsillant az 
értelem, olyan készséggel válaszolt, 
mintha azt kérdezték volna t đle, hogy 
melyek đr lesz reggel szolgálatban. 
„Majd én megmondom: a farkaskutyá-
nak igaza van, az embеrevőnek nincs!" 

„Hogyan? Hogyan?" kérdezte Nerzsi.n 
az egyszerűségtđk és a válasz еrejétó'l 
zavarodottan. 

„Igy van ez", mondta Szpiridon, és 
kemény meggyőződéssel fordult Nerzsin 
felé, miközben forróan az arcába le-
helt. „A farkaskutyának igaza van, az 
emberev đnek nincs." 

Nerzsin a rialajt veszített értelmiségi mo-
hóságával és csadélatával tekint az egy-
szerű  ember életbölcsességére. A tudós 
meglodihatatlanmafk vélt l~évdésére az egy-
szerű  kiseenberi magatartás adja meg a 
választ. Ez azonban nini jelenti azt, hogy 
Szolzsenyickn hđse közel kerül a kispalgáxi 
fáчzék-шdкállhoz. A mй  ugyanis azt sugall-
ja, ahogy itt nem egy ember külön-utassá-
gáról van szó, hanem az ember megma-
radásánаk lehetőségárđl. Sтрiгцdon  a  född 
embere, életbölcsessége a mindennapok 
gomdjaiiból kbvetkezlk és a kispolgár 
mesterkéltségének tagadását jelenti. Az író 
száméra is ez kéреі  az egyetlen kiutat: 
a kitaтtás, .az értékek megđrzése. Nerzsin 
ingadozásai a Szрkdvdonnal való beszélge-
tése után megszűnnek, áll иΡScPoglalása egy-
éгtіlm(јvé válik. Az ősforrással való talál-
kozásától lelki-szellemi felfrissülést nyer, 
mindenekelőtt pedig kitarvást, hogy ellent 
tudjon mondani a paxancsnak, mely hoz-
zá nem méltó munka elvégzésére kénysze- 
rítenё. Inkálbb választj,a SrлbéгQát, sem-
hogy elveiből engedjen. 

Mint láthattuk, Nerzsin szkeptieitnusa 
is ellenpontozza a sztálinizmus közvetlen 
indulattal átitatott ábrázolását. Nerzsin 
ugyanis, amennyire •gyűlöld .a rosszat, any-
nyira becsületes gondolkodó fis, aminek kö-
vetkezteben mag is kérd őjelezd a rosszat. 
Jellemfejlődése belső  öntörvényűséggel 
rendelkezik, s ez azt jelenti, hagy egy p1 1-
lanatra sem válik az író ellenszenének 
szócsóvévé. 

A nagymеgényt, miiként azt La- kács meg-
á1Іapította, csak bizonyos idđbeld, törté-
nelmб. бs aff ktív distancia teremtheti meg. 
Az első  körben jelentős álkovás, jelen van-
nak benne a nagyregény elemei, de a 
prdblemakörnei való közvetlen azonosu-
lása, ,affektát/ kapcsolata miatt nem sike-
nil mеgvalósátania a tolsztoji vagy a solo-
hov'i rеgényszóvet homogerиtását és kom-
paktságát. A sztalinizmus még mindig túl-
ságosan jelen van, semhogy az írónak ma-
x,adéktalanul sikerцlne megvalósítania a 
kőze9nnúlt történelnak. eseményeinek nagy-
realista objektivádását. Persze, ezzel nem 
azt akarjuk mondani, bogy nincs egyen-
súlya a negknynek, s hogy emiatt amorf 
részekre bomlik.:E11mkezőleg: a mar-már 
szarkazmussá lényegülő  iт&ndát њљin be- 
esületes mеggyđződkse, szellemi rugalmas-
sága, valamint Nerzsin szkeptioдzinusa el-
lensúlyozza. Nyilvánvaló tehát, hogy a he-
terogendtás csak a negatáv és a pozitív h đ-
sökhöz való élesen elkülönitеtt viszonyu-
lásban rejlik. Ha a nagyregény szempont- 
jából közeledünk Szolzsmydcin művéhez 
(ezt az igényüket az író célkitűzése ha-
táгoztra meg, s ezzel kapcsolatos megálla-
pításainak nem noi,inatívak ks értékmé-
rđek), akkor olvasás közben néha (igy 
érezzük, hogy két reglény тagját  is  tartal-
mazza: egy dokumes гvum-jelegű, vádirat-
szerűt és egy mбі;téktartóbbav, melynek 
Rubin. Nеrzsin, Szologdin lenne a főhőse. 

A- Rák klinikában a kóтbáz képezi a 
szovjeit társadalom fÚkuszát. Ez a regny 
azonban már , лrodalmibb" allkotas; bár a 
legyđzheteklen kár olyan nyomastбan ne-
hezedik a klinika 1akó3nak tudatára, mint  

a kutatádntézet és azon keresztül a bürck-
rácia mechanizmusa a tudósok életére Az 
első  körben. A Rák klinika a minimális 
térfogatra osökkentett, köгü'Lhatárolt és 
állandóan fenyegetett élet haiá on aratott 
вnkőlcsi győzelménјek regénye. Ugyanezt, 
Az elsđ  körben-ne1 kapcsolatosan is le-
írhattuk volna. Kosztogutov, Demsa, Jef-
rem alakja a kór ellent hasztalan nema 
küzdelemben nő  nagyra előttünk. A végső  
kérdésekkel szembesített emberikben, mint 
Az eilsđ  körben is megfigyelhettük, fölna-
gyítódnak és mеgaoélosodrnaik azok a tu-
lajdonságok, melyek korábbi mindennapi 
életiikbвn jellemezték đket. Kosztogutov 
váratlan átmeneti javulásálban az életre 
készü4, de úgy, hogy az esetleges rosszab-
bodás sem erné fvámatlanul. Dernsa hatvá-
nyozott energiával veti magát tanulmá-
nyarcba, mivel tudja, hogy nincs sok ideje 
hátra. A robosztus Jefnem úgy emelkedik 
társai magasságába, hagy egy pillanatra 
sem áltatja magát, hanem elszántam szem-
benéz a halállal. A felsoroltáktól éles ha-
táгvonallafl különül el Rusztanov, az osto-
ba bürokrata ikarikatúráj кз. Az ő  alakjá-
ból má.r hiбnyaiik az a pátosz, mely Rubin 
naggyá és ¢negdöbbentové tette. A különb-
ség onnan ered, hogy bár mindketten 
megggyőződéses hívei a rendszernek, még-
seQn egyformán viszonyulnak hozzá. Ru-
binne'1 az eszme, a¢ objektív valóság ala-
kütása kezdet és végál7omás; a jelenlegi 
helyzet, mely .az ártatlan embeiiek гilllóit 
juttatja börtöтvbe, elkerülhetetlen társa-
dalmd-'történelmi szükségszer űség. Rubin 
e .koćkázatos hitét életének zálogba-téte-
lével fizeti meg. Rusztanov logikája ezzel 
szemben a másik pólusból lindul lei és 
egyéni igényekhez .alkalmazza a sztáliniz-
mus h+itvallását. Szolzsmyіcin zseniális 
éleslátással figyeli meg az ember bürok-
ratává fejlődésének folyamatát, azokat a 
sorozatosan egymás után következ ő, ön-
magukban jelentéktelen apróságokat, me-
lyek fokozatosan hivatalt csuігнáiak a hi-
vatásból és bü dkгatát :a nép nevelőjéből. 
Az író láthatatlan folyamatot fedez fel és 
elemez, melyet a nindennapi iéletben leg-
inkább mint kész eredményt figyelhetünk 
meg. Szolzsenylcin analitikus pontossággal 
és részletességgеl, de іényеgёbm realista 
egyszerűséggel rajzolja lel az egymás után 
következő  egységeket. A higgadtan sora-
kozó mondatok mögött hasonló, de tompí-
tottabb, árnyaltabb iróniát figyelhetünik 
meg, mint Az első  körben. 

„Természetesen, sohasem mehetett be 
egyszerre több ember Pavel Nikolaje-
vieshoz, hanem csak egyenként enged-
ték be őket és csak akkor, ha meghí-
vóval jöttek vagy ha telefonon megen-
gedték, hogy jöjjenek. 

Az igy vezetett hivatal, a felek fo-
gadásának e meghatározott rendje, le-
hetđvé tette, (hogy Ruszanov munkája 
komoly és szabályos keretek között ma-
radjon. A feleket figyeilnneztеtő  iroda 
nélkül azonban Pavel Nikolajevicsnek 
minden bizonnyal meggyűlt volna a 
baja. 

Lrthető, hogy Pavel Nikolajeviesnek 
a munkahelyén tanúsítоtt magatartása 
a valóság dolgainak dialektikus össze-
függése következtében a magánéletére 
is kihatott. Ruszanov és Kapitalina 
Matі ejevna évek múlva fokozatosan 
kerülni kezdték a tolongásokat, dulako-
dásokat és általában az embercsopor-
tokat. Visszataszítónak találtlik a villa-
most, a tralejbuszt és az autóbuszt, 
mert mivel mindig sok volt az utas, 
megtörténehetett, hogy megsértették 
őket, . e járműеekkel ugyanis gyakran 
utaztak piszkos ruhájú építő- vagy 
gyáripari munkásak, akik könnyen be-
szennyezhették öltönyüket. Az autó-
buszban és a trolejbuszban egyébként 
az a csúnya és bizalmaskodó szokás 
terjedt el, hogy az utasok az előttük 
álló vádlét érintve kérték, hogy to-
vábbítsa pénzüket a jegykezel đ  felé, a 
jegy és a visszajáró pénz, természete- 
sen, ugyanezen az úton ment vissza: az 
embernek a pénz és a jegyek vég nél- 

küli küldözgetését kellett vállalnia. A 
nagy távolságok miatt az ember nem 
közlekedhetett gyalog a városban, meg 
ez túlságosan is közönséges lett volna, 
nem felelt meg az ember állásának, no, 
meg a gyalogosok részéről is érhette 
kellemetlenség. Ezért a Ruszanovok a 
személygépkoes£t választották, kezdet-
ben a hivatalét vagy taxit, később pe-
dig a saját részükre vásároltak. Talán 
nem is kell említeni, hogy a vonatok 
kibírhatatlanok, nemcsak a szabad fül-
kék, hanem a foglaltak is: váratlanul 
subás emberek toppantak be, kannákat 
és tarisznyákat cipelve. Ezért a Ru-
szanovok csak első  osztályú különvá-
lasztott fülkében utaztak. Ruszanwvnak 
természetesen a hotelban is volt foglalt 
szobája, hogy zsúfoltság esetén nehogy 
vétetlenül a közös hálóterembe kény-
szerüljön. Az is magától ér čődő, hogy 
a Ruszanovok akármilyen nyaralóba 
sem mentek, hanem csak olyanokba, 
amelyekben megbecsülik a vendéget és 
illő  feltételeket biztosítanak nekik, és 
ahol a parkok és a strandok el van-
nak szigetelve a tömegt ől. Еs ha az or-
vosok Kapttalina Matvejevnának azt 
ajánlották, hogy minél többet sétáljon, 
ő  nem pihenhetett másutt, hanem csak 
ilyen nyaralóban, a vele egyenrangúak 
között. Bár, a Ruszanovok lelkük leg-
mélyén mindig igazi oroszak voltak čs 
elvben szerették a népi mulatságokat, 
mégis többre értékelték a vezető  embe-
rek illedelmesebb és biztonságosabb 
szórakozásait. 

A Ruszanovok szerették a népet, az 
ő  nagy népüket, mert ezt a népet szol-
gálták és az életüket is készek voltak 
odaadni ezért a népért. 

De ahogy az érvek múltak, mind ne-
hezebben viselték el a tömeget. Ezt az 
engedetlen tömeget, amely örökösen 
fészkel ődött, ellenállt és még követelő -
zött is." 

Az .idézet a regényt behálózó 2rónianak 
egyik súlypontja. Mégvs, •miként megfi-
gyвlbető, a kritika a •műa'lkotás határain 
belül valósul meg. Az áttétel sikeressége 
elsősorban a •tema jól megválasztott szi-
tuációjának köszönhető, amely lehetővé 
tette az indulat objekáiválását. Az els ő  
körben dühös, türelmetlen iróniját a hig-
gadt, fölényes irónfia váltja fel. Az idézet 
utolsó két bekezdése egyébként Szolzsenyi-
c mn јrónлra-művészetének csúcsát jelenti. A 
két mondat tartalma egymáshoz viszonyít-
va paradoxont képez, olyan mélyet, hagy 
messze tulmutat a konkrét regényh đs hely-
zetén és olyasa összefiiggés еkre utal, ame-
lyek a mai szocializmusnak leglényegesebb 
lélektani problémáit jelentik. Az els ő  
mondat egyértelműm ironikus („A Rusza-
novok szerették a népet ... "), mert ellent-
mondást érzüтvk a ténymеgállapítás és a 
valódi tényállás között. A második belkez-
dés -azonban ellеnsú'lyozza az első  egyol-
dalúságában kíméletlen iróniáját: a „nép” 
kifejezés helyett a „tömeg" használata 
ugyanis bizonyos fokú felmentést vagy 
legalábbis indoklást jelent („De ahogy az 
évek múltak ..."). Voltaképpen a másodIIk 
bekezdés az, ami a Rák klinika többletét 
képezi Az elsđ  körben című  regénnyel 
szemben. A második bekezdésben az író 
visszafogja hangját és a biinokrata miti-
kus körvonalát a korában élő, kora gyarló-
sáaainak engedő  ember alakjáv кal próbálja 
kitölteni — persze, csak az ábrázolás ob-
iektivitás•a érdekében. Az író tehát Az első  
körben jelentős részéitől eltérđm csak az 
olvasóban közvetve kiváltott, a második 
bekezdés áiltal ellеatmondásossá tett él-
ménven keresztül közvetíti állásfoglalását. 
Az irónia egyoldalúsága ahhoz a pártos-
sá ~hoz közelítene, amely a művész szá-
mára a kömnyеbbik utat jelentené, de 
amelyet például Lukács György szám űz a 
művészetb ől. Nos, ezt az ellenpontozást 
realizálni képes hatalmas, már-nyár objek- 
tívnek tűnő  erő  az, ami Szolzsenyícint 
mégiscsak közeli kapcsolatba hozza a nagy 
orosz realistákkal. 

VAJDA Gábor 
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A nemzetiségi. mrodalmakat mindenkor 
fenyegető  veszélyek között nincs nagyobb 
az е]ar і gеtеІёdёѕnéІ, .a provrindi a süllye-
désnél. Létezik persze — közvetlen tapasz-
talatbál tudjuk — egy ellenkező  előjelű  
provdno>lalizmus is, amely úgy dgykszik 
metnakűlnn a szűk tér szorításából, hogy 
felad minden helyi hagyomnányt, kötött-
séget, neofita buzgailоanmall csatlakozik 
mindig a legújabb dmada(Imi ddvathoz —
ezzel azonban sem ¢pagát, sem á nemze-
tiséggц  irodanmat nem váltjia meg. Ha hi-
szitnik Fábry Zoltán szavaiak (márpedig 
hdmnünk  kill!),  hagy a nemzetiségi. .iro-
dalm,ak — speciálisan a magyar nemzetd-
dégi irodalmak — sаjátos helyzetüknél, an-
nál a bizonyos híd-szerepnél fogva plusz-
humánumot hordoznak (hGszén lehet ősé-
geiktől függetlеaгiid, céljuik !közös), s ha az 
elméleti, ігоdaІоівtёгtёnеtі gуаkогІ .аtі  bi-
zonyvitást tiakben ds gyümölcsöztetni 
akarjuk, akkor .a nemzeti hagyoшámydk 
s 'a legmodernebb világművészeti törekvé-
sek együttes tova bbéfpitésében balálhatjuk 
meg az elđmelépést, a koг&zегű, értelmes 
lét lehetőségiéit. 

1V1 њјdеz, így, az dmoкlalom húsátód meg-
fosztva, nyilván közhely, de ;a magyar 
nеmzatiségi irodalmak — .a mománial, a 
jugosilevtet, csehszlovákiai, szo иjetunió-
beli — legfontosabb kérdésélvé váddk, mi-
helyt v alamelyпk drodalomtörtémetii sza-
kaszt, bármelyiek fejlődésszeletet vesszük 
közelebibгrol szemügyre. A romániai ma-
gyar irodalom kényszerű  kü2önfejiődesé-
nek kezdeteitől — tehát öven év óta --
néz szembe újra és újra ezzel a kérdéssel, 
s keresd a megoldást. Ilyen kísérlet volt a 
helikoni időkben .a transzilvan:izmus, 
amelynek helyes, dlfggulltságoktál mentes 
ertelmezéeéről ma is  vita folyik; a tran-
szi'lvlaniztnus, ha megsmaibadítjuk e fogal-
mat a гdеak6datt, több évtizedes, prolet-
kultos hordaléktál, éppen nem mint elгám-
kózási, hanem mint közeledési próbálkozás 
tűnik szeiniín!kbe, amely a •táj sajatassá-
gaib.a beleértette a magyar—román—szász 
egуЕttélést, egymásrautaltságit. Kétségte-
len, a transzidvaxиzmvs dlmálеte lehetőé 
tette a 1 tükör  p  о n а-z гtѕйgt is, de 
a tran•szilvan іsta Erdélyi Helikon nagyjai. 
Kuncz Aladár, Tamási Anion, Dsdda Jen ő , 
Apoly Lajos, sőt maga Kós Károly, az 
elmélet fб  propagátora, életművükkel be-
lenőttek 'az egyetemes magyar irodalom-
ba, egyikük-máakukpedig hatékonyan át 
tudta tömd a nyelvi .korlátokat is — amint 
azt például :a Fekete kolostor külfö'ldi 
visszhangja bizonyította. 

Gaá1 Gábor és a Korunk, Kósékkal éde-
sen polmpdzálva, az elszigdtеltségből más 
kiutam keresett; 'amellbett, hogy a remá-
ndatságot hirdette, a k оQnmunista mozga-
lom nemzetköziségében verte megtalálni a 
pгavina a túkrшtabó panspektivákat, s er-
re az 1919 uáán a tvi]ágba saétszó гt ma-
gyar kommunista eaniјgrácdó (melynek De-
nis László és Сіaál Gábor is tagja volt) 
kiválóan a,lkalsasnnk mutatkozott: Fábry 
Zoltán Csehszlovákiából, Simkó  Ervin  Ju-
gószlávinј  ál, I1yés Gyufa Pámdzsból küld-
te el írásait Gaái 'Gáborhoz, de e széles-
kömü anіunkatársi gárda mévém ismerkedhe-
tett .meg a Kmx+un'k-olиasó a német 
eхpressziandzmussai, Krležával vagy a •ko-
rabeli francia társada9mi-művészeti tö-
rekvése!kkal_ ms. Ёs persze a ltókör-tágí-
tást szolgálták József Attila, Deéry Tibor, 
Kassák Lapos verses vagy prózai szövegei. 
Ami közvetlemiid a somóniad magyar iro-
dalmat idleti,.a málig ёrezhatő  megtermé- 
kenyítő  hatáson húl, néhány író-eyénisé-
get ,is nevelt a - Korurak, ellik . kö¢iil bizó-
nyára Nagy . Z tvb dn életműve fennélhet 
lcgnkább fogott ima, begy bekemüljan a 
XX, századi magyar tirodalomtörténetbe, 
az irodaiba egyeteme vérkeringésébe. 
(Egyik regényét néhány évvel ezelőtt Ja- 
páiban fedezték fel!) 

Az 1945-ös komaforduló után, elsđsorban 
a Gaál Gábor-i kísérlet jutott törvény-
erőre — sajnos azonban nem az irstesna-
dionaiista gazdagság, hanem a proletkul-
tos . egyoldalúság vált mdndínkálbb uralko-
dóvá, s így a nagyszегű  Korunk-hagyo- 

kántor lajos 

valutád 
a 

magas- 
ság 

mány éppen isѕzjitііа  fordult, bészüitkü-
téshez, perspektíva vesztéshez vezetett. Ez 
az irodalompolitikai és nyomárian irodal-
ord gya!koеlat a hagyon*iydkat mind ha-
zai, mind nеmтretközi _ vánattlkdzásbam 
„megszűrte", és _nemcsak a Babitsék Nyu-
gatjához igazodó Helikont tagadta ki, ha-
nem a forradalmi avantgarde-ot , is. Te-
hetségek _ nyilván ebben a szakaszbán is 
jelen keztek, s itt voltak a Helikon vagy 
a Korunk Mberitbбl jött idősebbek; je-
1аu tős művek mógis alig-alig sziilliettek: a 
sematizmus egyeh аaneasége nem igazi 
egyetemesség, fez tán snég annyit sem ér 
(ha itt egyáltalán .lehet_ fokozni le- vagy 
fölfelé), mint a prbvinеіá a ragadó sájá- 

tos, eleve szűkebb körhöz szóló alkotás. 
Az ötvenes. évek apásodik felétől az-

után a romániai magyar üródal,om  is  is-
meét éledni kezdett. Tudjuk, nem a fees-
ke hozza a tavaszt, a fecakékben —. ro-
mantd(ka-e11eiesek  is  — mégis a tavaszt 
köszöntjük: valahogy ilyenformán értel-
mezhetjiiik azt a ankid általánopabb elisme-
rést, odafigyelést, amely a. Fbх ás-nemze-
eket övei. Mert ha nem  .ös lehet kizáró-
lagosan az úgynevežebt negyedik nemze-
délkn.ek t xiajdoxi'anli a róanámiad magyar 
irodalom mali megi гju]ásdt, minthogy eb-
ban a  megelőző, a harmadik is jelentős 
részt vállal, például Bajor Andor, Ká-
аyádd Sándor, Székely Janos, Siжб  And-
rás, Szabó Gyula, Fodor Sándor гévém, s 
az .idősebbek közöd is egyikmásik izgal-
mas felfrissülésre vett képes, azt nyugod-
tan, drodadamtöгbéneti b zonyossággal ái-
líthatjuk, hogy •a fiatal kötők, prózaí гák 
és kritјktasolk betömése az irodalmi életbe, 
relőbb .a lapokba, majd 1961-t ő!1, la Forrás-
sorozat megindutesdjvea ,a Iköiyvkiadáaba, 
fémjolzd, mind mennydségdleg, mind minQ-
sggцleg ta romándali magyar irodalom fej-
Q: désének újabb szakassát. A Korunk- és 
a Heldkan-hagyomány egészséges folyto-
nossága tulajdonképpen most teremt ődik 
meg, s talán ;azt is deírihatjuk, hagy leg-
jobb eredményeiben, ez az irodalom ha-
vatоvább. felnő  elődi bзz — egyetmes-
ség tekintetében is. A több mint negyven 
Forrás-kötet szerz ői között, természetesen 
vannak tehetslégesebbek és Кevéslbé tehet-
ségesek vagy éppen tehetségtelenek, es 
azonban nem vállboztat la tényen: sem 
mennyisPgileg, sem minőségileg nem le-
het ögszemérni mondjuk .az ötvenes és .a 
hatvanas évek fialatjainak - irodalmát 
vagy ;akár ,az egész románci magyar iro-
dalmi tenmést. 

Ha valamiképpen mégis jellemezni 
akarnánk a már sziikségszer űen diffeгen-
ciáiódatt Forrás.nemzedéket, nem annyi-
ra a 'közösen-sajátos :esztétikai -félfogóst 
kellene (kiemelnünk, mint inkább a ma-
gatartást. Mert igaz ugyan, hogy Lászláf-
fy Aladár és Szilágyi Domokos, Hervay 
Gizella. és Padocsay Zsigmond, Király 
László és Kádár János vagy Faalkas Ar-
pád költészete elsasorbam az avantgarde 
hagyományra, mindenekdQбtt József  Attila,  
dеisebb mértékben Kassák emedmény еіme 
épül, egyiküknёl-mlásikuknál erősebben 
színezve Szabó L őrinc ;hatásával, mások 
Viszont ugyanebből a nemzedékből —
például Jancsiik Pál, Mdfklós László —
Dsida és Apnily mai örököseinek tekint-
hetők, s verseik ugyam:an ~nalk a magatar-
tásnak ;a kifejeződ, mint iaz előbb emlitet-
teké, vagy mint a B limit Tibor, Veress 
Zoltán, Pusztai János, .Szabó Zdltán, Kiss 
János, Kocsis István, Vari Attila, prózája, 
a Láng Gusztáv és K. Jakab Antal (s ta-
1án e sorok. írójának is) kritikái. Abban 
ugyanis különbözhet a véleményünk a 
Szilágyi Domdkasétól, hagy .Ady apa meny-
nyiken tékinthdtđ  Кг  вk iő, haltó örök-
ségégnek (az .vfedulón lezajlott hosszú 
vitában a Forrds-nemzedék nem képvđ-
selt egységes állaspontot, s őt nemsokkal 
Szilágyi Domokos ,cikke uгtám jdlent meg 
Magyari Lajos erős Ady- Y аtást mutató, 
de . feltétlenül ígéretes veтaötete), abban 
viszont lényeggében egyek vagyunk, hogy 
az aezolбtm:ak hirdetett igazság fisat ké- 
ttelkedve fogadjuk, s magunk alkarjuk el-
lenőrizвd đket..Amikor ez a nemzedék fel-
nőtt, mám sem a régi, :sem az új igazsá-
gok nem mutatkoztak vitathatatlanul szi- 
lárdaknak, s, küzdelmünk az :eszménye-
kért annál elhatározóbb lett, mért egybe-
esett az emberré, íróvá válás felyamatá- 
val. Andi az idősebbeknél sokszor törések, 
megtorpanások,. nagy .:ikiábmándulások fon-
niájában mytivánwlit meg; az a Fo гrás- 
nemzedék legjobbjainál az alható kétely 
magataгtásáblan jelend еzett. 

Ennek a magatartásnak az etikai- és 
esztétikai ősszetevői egyaránt , figyelemre 
meltók sok .esetben szétválasžthatatla-
nak. Például Szilágyi Doinókns lírájában, 
amely Páskándii Géza és Lászióffy Ala- 
dér kdltésrJebével együtt e . fiatal iro-
dalom legmagasabb művészi szintjét kép- 
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vkseli, s .a . gjevlШegzеGesebban mutatja an-
nak sajáitosságait . S~i і1ágyk Domokos Ma-
gasan című  dlklusániak zárórészében ta1á1-
juk e „leltárt az •évszakokról": 

hurrául kikeletnek nevezik — egy 
nyelv amelyet meg kell tanulni 
elfeleliui két izmos karral többre 
mégy s többre ha 
kiöklözöl minden szót mely nem 
szabatos s gyönge ujakkal 
eszterkáncot fonni márciusi 
napéjegyenlőség utóm 
igyekezz hogy te légy a tavasz 
megkapó műaiikotása .. . 

Szilágyé és társad valóban óvakodnak a 
,,hurrául kikeletnek rcnevezilk" drodalom-
tól, szemlélettót, s ezt tudatosítják: „valu-
tád :a magasság a (hamis pénzt ől óva-
kodj". Voltak s nydtván ma Is vannak, 
akik ezt ia „magass чΡgat" hutaságból-érzé-
ketlenségbő1 vagy szándékosan, fé]reér-
ták, s a jelen psnblércnáitól, az „itt és 
most"-utál való elfordulást, holmi modern 
erlafántcsoл,ttorony-еnagaitaгtást иélnek ki-
olvasni belőle. Pedttg Szilágyi világosan 
inegmondj :a, hogy ,a magasságon (a vers 
egy repülőút emlékét őrzi) a „józanság 
honát" érti: „tessék fölcsataln іі  a bizton-
s gd övet gyúl Id a fökvat) tessék fölcsa-
tok ]ii a bdztonsági övet a gondolatokra 
szándékdkгчa". S aki rбg ebből se értene, 
azt még közérthetőbben vk ágosítj•a fel, 
szólљtja fal: 

magányod záloghá гЈba vidd s égesd ei a 
záiagcédnalát 

az révszak гegkezdődött nnunkáját te 
vezényeld .. . 

A „hamis pénzzel" szemben a „valutád 
a magasság" elv ,és magatartás sokféle 
lírai váltazаtát eleme Јhetnénk ra fiatalok 
vrselben , s tuz ajdonképpen egy ilyen ösz-
szefagLaló jellemzés :éppen az egyénségek 
barnutatását testi lelnetetlenn> . Pedig ha-
tározottan beszéihetilelk költ őd egyéndsé-
gekről, álkјknеЈk a ikötetei elmélyültebb 
esztétkkan elemzést igényelnek , hogy ne 
csak „becsiidetszóгa" kelljen elltessük: 
egy Páskándd Gézának , egy S7љlágyд  Do-
mokosnak, egy Lá4czlóffy Aladárinak helye 
v zi •a kozánsi magyar költészet egyete-
mében, a Juhász Ferenccel ás Nagy 
Lászlóval kezd ődб  újabb szakaszban, s 
nem is valahol :a közepén! Addig  is  azon-
bari, amíg ilyen elemző  tanulmányokra, 
a bearatóbb  d  ехkеdёѕге  sor kerülhet, 
néhány példa a romá јnіiak magyar líra 
újabb 'eredményeit nini ismerők érdeklő-
dését felkeithheti. 

* 

Roger Саt1 đ ,oшs-toll, „a költészet рaekázá-
sait" jól ismerő  francia kritikustól való 
ez a 4kitűnő  meghatározás : „A költészet 
birodalma az emberi lélek fédham ~álya." 
Nos, aki a „valultád a magasság" elvet 
meg akarja 'a gyalkorlatban valósítani, az 
nem tehet mást, mint hogy a mélybe, az 
emberi léieК  félhomályába szálljon alá. 
Páskándd Géza költészete ilyen alászállá-
sok sorozata. (Páskándí fогnnбlüsan nem 
tartozik a Forrás-szerzók közé, Piros ma-
dár című  kötete inéig e sorozat megindu-
lása előtt jelent meg, embет i-költőt ma-
gatartása s életkara szarina azonban in-
kább ide, mint •a hanmadik nemzedékbe 
sorolható.) Páskándi szürrealista játékai 
— nagyon komoly játékok. MniIt .ahogy 
Weöres Sándort egyetlen számottev ő  esz-
tétáznak sem jut eszébe pusztran nyelv-
zsoingaőrneik mlinősnteni , Páskándi játékos 
ötletei mögött Is megtalálhatjuk az Igen 
bonyolult gondolati összefüggéseket, a já-
télkba rejtett fklozofikumot. Emlékb ől: 
négy fel keszty ű  cíanű  versét idézem, egy 
gyermekkord emlék, az anyai gondosiko-
dás kőitől febldézését , amely éppen a sza-
bad :asszociációk , a szürrealista kapcso-
lásuk révén itör a részletekt ől a teljesség 
felé. A kabádnujjon csüngő  kesztyű  képe 
az emlékek s az újabb tapasztalások so-
rozatát löki a tudat felszínére , s az in-
tim líra fllozófiadsakra emelkedik: 

Odakötötte Kálv(irat nagyapám 
ujjasához valami anya 
azóta csüng predesztináció 
meg bor-öblű-ízű  isten-minden 
csak akkor van mid őn sosincsen 
csak addig 
s a többi 
a többi fél  pár kesztyű  
Lóg a keszty ű  lóg 
ösztönön a pedagógiák 
fejedbe száll a vбr 
ujjad: öt világrész 
csüng fejjel lefelé 

ujjaidnak mása 
kultúrád a keszty ű  
hányszor odadobtad 
vas-lovagok felé 
csüng fejjel lefelé 
„Lógatni a baromfit tilos!" 
állatkínzás 
kicsiny kis tűntetés 
(szurtos pénz tökmaghéj az oltárok 

tö vén) 
fejjel lefelé ujjal lefelé keszty űim 
ujjaim fölszállnak belőle 
bor-barbár velőbe 

Az ddázetet folytatni kellene, minden sor 
új kapcsolás, továbib tágítja a verset, a 
gondolatot — :anélkü ,l azonban, hogy a 
költő  elveszítené a kontrollt a sorok fa-
lett. Páskándi ebben a versében igazán 
magasas emelkedik, a hétköznapé valóság-
tól egy valóságfölötti költ őd világba, de 
nem szakad •el  múdiјбtól, legszebb emberi 
kötöttségeitől. fgy zárja a verset: 

Varrjátok anyáikon 
sorsotok éjszakáin 
varrjátok varrjátok kabátom 

ujjához 
amiről hiszitek 
hagy elveszithet ő  

Јб tékpsságban is komolyság , ;a valóság-
tól „elгugaszkodó" versépitményekben is 
átérzett emibevi-hars felel ősség iad  eszté-
tLkafi-etikai súlyt Szilágyi Domokos és 
Lászláffy Aladár dívájának is. Lászlóffy 
költészete: az emberiség emnlékezete id-
ván lenni. Lászlóffy számára a történe-
ten élő  valóság; mint ahogy legutóbb 
történe дmn regényében, jelent ősebb ver-
seinek majd míndenmkében Kismert vagy 
kevésbé Ismert történelmi s7 јituádókat 
teremt újra, s benne a mdnd еmkork em-
ber magatartását vizsgálja; az emberiség 
fejlődésének pillanatalt akarja meglesni, 
hőset azonban nem úgy, .nem olyan ünne-
pglves feszélyezettséggel mozognak, mint 
akikre ráirányították ;a reflektorfényt, ha-
nem a maguk hétköznapi teштnészatessé-
gében, felbánva •félelme бkеt, kielégületlen 
vágyaikat, meményeiiiket, b!izailmukat 'a XX. 
századi embег ben, ;aki :azonban iezidádg in-
kább osak kápességelvel, !technikai lehe-
tőségеivel , semmint humánumévad igazol-
ta .a ;szándékolt ;anákranizmusként vissza-
vetített reményeket. („A human7zm us 
nem a ikivégzésnerne!k tecbnIkali tökélete-
sítésében működik tovább, hanem a meg-
hagyott fejekben.") A részletiek pontos, 
mégis költőien sejtető , finom rajza Lász-
bóffy lírájának erejét mutatja, olyan ver-
sekben, mint például a Vivaldi egyik he- 
gedűse: 

. Este, a gyertyák és utcai lámpák 
már égtek, Vivaldii ott állt .a majdnem 
teljes :létszámú zenekar előtt a szokásos 
kétheti bеmuta,tához. Eljött •az Udvar, s 
Marsall, az Előkelőség , rózsaszin , haran-
gos szoknyák alatt a fehér ás fekete csip-
kék, taftok, szalagok, csatok, aranycip őcs-
kék ott lovagoltak a csakis iaz elmúit  61-
mokat иi iеtő  meggyporos pilüssön, aranyo-
zott kicsi gipszfenekeikkel a kecses pá-
holyoldalaikon mintegy példát mutattak 
álszent kisasszonyoknak a puttók, minden 
randevú megbeszélve ült a zsebkend ők 
közt a férfi kabátzsebekben, a parókák 
alatt a szokásos csintalan tervek sivata-
gában vonultak púpos ágyak, párnák, fe-
hérneműk, már csak a zene kellett, s 
mély zöld életöröan tilt az örökös állhata- 

tos 'és molytalanított függönyökön, csak... 
A zene tárgyiasítása, „átköitése" Lász-

lóffvnál nem öncél; unitközben elmúlt ko-
rak hangulatát eleveníti fel, a művészet, 
az emberi teremtés titkát kutatja. Tubaj-
danképрen ugyanennek a keresésnek a 
hajtásai expresszionista hangvétel ű  
programversei is, ha művészi kidolgo-
zottságuk gyakran neon  is  érti el •a Vi-
valdi egyik heged űse színvonalát. 

Szilágyi Domokos múlt-érzék еLése más 
pen ligai. Szihчgyitól idegen :az elérze-
tenmészetű , mint a Lászláffyé — máskép-
kenyülás (egyébként Lás7láffy Aladár is 
szívesen zavarja meg !belefeledkez ő  han-
gulatunkat egy-egy más stilisztikai érté-
kű  kifejezéssel, nyers közbeszólással), a 
képek és gondolati asszociációk gyors 
váltásáиad, a гeghökkеntёѕen át akar e1-
gondoikoztatnú, meggyőzni, bár — különö-
sen újabb köteteiben, A láz enciklopédiá-
jában •és a Búcsú a trópusoktól címűben 
— óvatas.an 'kerül minden tanácsot, le-
zá'rtságat. A múltat s a jelent nyugtala-
nító, ember-próbáló egységként éli át, 
furcsa azonosságokat s meg meg'döbben-
több ellentmondásdkat fedezve fel benne, 
és ezeket a furosaságekat groteszk anó-
don, polgárpukkasztó grimaszokkal, a sza-
vak, bet'ű'k, jelek önkénvеs használatával 
érzékelteti. Ezek .a küls őségek, •néha mes-
teri, .néha talán zavaró játékok nem ta-
karhatјбk el Szllágyd Domokos költésze-
tének mélyen humánus, katartikus jelle-
gét. fine egy részlet :a Hogyan írjunk ver-
set végéről: 

ó uram 
nincs pihenésem ó uram nincs 

étkem álmom italom 
vérem koleszterin-szintje n őttön n3 

gyomrom túlterhelték elméletek. 
csontjaimból lekalcinálódik a 
remény 

éjjel fölriadok arra hogy ez milyen 
szép milyen borzasztó ez és kere-
sem .a szavakat rá 

keresem keresem gyötr ődöm elalud-
ni nem lehet mert szóban ki-
mondva tán mégis megfoghatóbb 
a megfoghatatlan 

bár engem ez sem vigasztal de hátha 
vigasztal másokat 

jaj ha tudnátok mennyi mennyi 
szenvedést tudtok okozni akarat-
lanul is — hát még akarattal 

jaj ha tudnátok mi 'hal meg berniem 
oktalan észrevétlen fájások miatt 

és jaj nem bírom abbahagyni jaj 
abbahagyni nem bírom jaj 

A magyar irodalom hagyományaihoz 
híven, mIa .is a líra a vezető  műfaj Er-
dйlyben, de a próza ugyancsók előbibre-
lépett .az utóbbi években . (.a 'két világhá-
ború között talán a próza teljesítménye 
a legjelentősebb, ha például Tamásira 
gondolunk). A Forrás-ne гnтјedék novells-
tád sújabban regényíród is nem csupán a 
hagyományokat őrzik, hanem új terüle-
teket hódítanalk, új témákat is meghono-
eltanalk. Veress Zoltán Szeptembere a 
prausti modern próza tapasztalataiból me-
rít, igazi epikus tehetséggel, Bálint Tibor 
Önkéntes rózsák Szodomában című  kis-
regénye a science-fiction eredeti, humá-
nusiabb változatát 'teremtette meg a .re-
dániai magyar irodalomban, hatszázolda-
las új családregénye, a Zokogó majom 
pedig nemcsak méretednél, hanem művé-
szi hitelénél fogva is Ikiieanelked ő  teljesít-
mény. Elmozdult a haltpant гбl a romá-
nliad magyar dráma ügye is — jórészt a 
fiatalabbak inűvékvel: Páskándi Gézában 
és Kocsis Istvánban (valamint Kánvádi 
Sándorban) bírálatunk már nem .a sza. k-
maimesteaeinberi ismereteket dicsérheti, 
hanem a drámaíród teremt őerőt. 

A mai romaniai magyar irodalom s az 
abból jelentős részt vállaló Forrás-narnze- 
lék termel olyan. válutát is, amelyet a 
nemzetközi értékek szellemi börzéjén ér-
demes beváltani. 
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bizonytalan 
egyszernseg 

e 

(KÁNYÁDI sÁNDOR: 
Függő leges lovak, versek 
Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1968) 

Inkább á гtott , sеmmint  használt 
Kánvádi költőd alakulásának az a 
túlértékelёѕ . lelkes dicsőиtés, mely-
lyel Katona Adáfm , ramániad ma-
gyar tmгittkusа  közddtette meg köl-
tészatét. Katona magatatásából 
ugyanis a legrta1ј  sebben hnámyzіk 
a kпLmkai viszanyirliР% szubjelctiv 
lelkesedése mái-m г  bizonyas fokú 
natvitáának tekinthet ő : Némelyik 
versében a hegnagyobbakra em'lé-
ksztető  puritán eszköztеlenséggel 
ragad meg." Homályosan kifejtett 
pazitfvumokrdl ír: „Intellektuális 
költő, s ez azt is jelenti, hogy a 
rágó rítјáгб1 semmilyen divat ked-
véért aem hajtandó 1eté гni. Ezért 
tud modernül hözérthetđ  marad-
at." Ez a tétel még Kámyádi egyé-
niségétől teljesen elvonatkoztatva 
sem életképes . Egyáltalán , mint ért 
Katona (trodahr.l ) diпnatnalc , s meny-
nyiben tekinti azt rációt néLКt lözб  
valaminek? Igy beszélni összetett 
jeQ еnség .ekről, veszélyes köamnyel-
műségnak tűnik és katleusi loépes-
ségeinek megkérdőjelezésére kény-
szerít bennünket. 

Kányáidi új kötete rengeteg eldent-
moidást Qejt magában; vers és vers 
között súlyos éгtélkbеLi ingadozá-
sokat találunk. 

Egy vers nagyságát , mélységét so-
hasan 'a téma nagysága , mélysége 
határozza meg, hozami a költđi ér-
zéktetesség , a költđnek az 'a ké-
pessége, mennyire , mekkora dnten-
ptással llát a dolgok mögé , milyen 
hđfokon  611 •a valóságot , a felszin-
tđl mily mértékben tud elszakad-
ni. Vers és rémes tőménetek között  

.. 

бгnаsi, iknyegbеLi k(llönbség van, 
el nond'anL és б téЖхt valaanLt — két 
ki.uönböző  dolog. A 'öBtđ  sohasem 
ergo lheti . meg magának , hogy egy-
szirti 'krónikássá váljon , a vers mű-
vésszi értékét nsLnden esettem a Кбt-
tđ  egyéniségének a hozzáadása, a 
belđle eгedđ  danás,  éеzékletesség 
többhite jelenti . Ennek a követelés-
nek, mely a leglényegesebb — ta-
lán döntő  feltétele a költ ői aLkotás-
nak — Kányádd sok esetben nem 
tesz eleget . (Kovács , szerelem, 6, 
Jбsáyos nénike) 

Tematikai elerezést v$gezve, a táj 
Idhamgaúlyozott szerepére figyelünk 
fel. Az ember és a táj viszonya 
végsđkiig leegyszerűsített . A nosz-
talgikus havgvltelti, a teaneszit 
szépségének elbűvölđ, nyugtató ha-
tásától elérzé'enyedđ  Кб&tđ  szinte 
tragikomikus figumaként hat, zakla-
tott, súlyos és összetett probllémák-
hal terhes v1Lá•gunkban . (Nosztalgia) 
Kwnyádi, mintha maga is érezné 

eúlytatamságát, legszenenesésebb i l-
lianatat éppen az önlnaga felé irá-
nyuló kritikusi magatartás jellemzi: 

„Sírni kéne énekelni 
éjnеk lenni 
nem is tenni 
csak ne kéne beljebb menni" 

(Fától fáig) 

Az ilyenfajta egysze гűsé'g többé 
mAr nem a naivitás , hanem a tö-
mörségre való tö гekvés eredménye. 
Ide tartozik a kötet cinadó verse 
(Függő leges lovak) ,is. Súlyos, ösz-
szetett, rendikivüli fеѕzültségű  köl-
tői-emberi panasz, ki ибгulkozás ez. 
A vers egy alárenđeléssel kezdđdak 
(Miсor tomporára roggyan a  16  ...): 
ez a felszültség áллnedó fokozásával 
foly ćatá l k tovább , mígnem elér-
k'эzik a КuLnmináoLóhoz , aholmeg-
szakad az alárendelésés viszony, ós 
a fđmondat , azaz az alaphangulat, 
a lénryeg err і.щűv orl.slnek Va-
gyunk szemtanún (0 a függőleges 
Lovak fájdatandiu l / nagyobb csak 
číz ujjbegyben feszülő  lehet, mely 
tárgyilagosam l s hangtalan szoborrб  
gyúrja / a rettentet). 

Mindez Kámyádn kđ1•tđi lehetđsé-
gеіrđl tanúskodik. 

Katona Adám : Az egyszerűség 
köLtđ je, Új Symposiom, 28. szám. 

DANYI Magdolna 

hat vers 

e 
Szilágyi Domokos: 

Búcsú a trópusoktól, 
versek, 
Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1969. 

Hat vers — Szilágyí ,t ehhez a 
preparátumhoz " mély önbireLatból 

fej lödđ  kritikai gondolkodása, lét-
еLатіzéséneк  mán magába¢►  Lezárt, 
végLeg meggformait és letisztult fo-
lyaanata justatja ei. Mint birtokosa 
a .tudat alatti vílбgnak az „lrte]lmii 
aandszert érzelmi rendszerré" építi 
át. Költészete ezért — az összetett 
léLkd éhet jelenségeinek absztrakt 
megnyilatkozása . Az aktiv szerep-
ját zбr t irányító „örvtudat alatti ér-
zelmi logika" képzeteket , éllam 
megrajzolt •asszociádiIkat jelentet 
meg .a szavak elasztikus burkában. 
Emtsr, hábOPI, élet , halál — és az 
ezekhez 'leapcsollóiL szubjektív vi-
szaаyuLás. 

Thou hasi nor youth nor age 

Nincs szükség tér- és idő -dimenzió-
ra. A KETLÁBil TOLLATLAN 
ÁLLAT anélkill is fel'isarmerheti ma-
gát as űrben, megtalálhatja tulaj-
donkkppeni helyzetét a „két nemiét 
közötti ütkđzetben". A •rádđbbenés 
megindítója, csupán az akarat kell 
legyen, végcélja pedig a megvaló-
sathatatLan elhatározás prófétájává 
lenni e konfliktusokkal tell világ-
ban, és klniondaeai as egét: TESSEK 
LESZOKTATNI AZ ELETROL A 
HALAL GONDOLATAT. 

szilágyi — mert merészen szem-
benéz valódi énjével — egyedül ma-
rara ebben a 'magára vállalásban. Az 
élet-halál dJlemma •tudatig hatoló 
érzelnne kбltбd :indtvnduumát nem 
egy mereven lezá t alaphelyzetben, 
hanem egy nagyon is bonyolult szi-
tuáaiI rendszerben ábrázoltatja. 
вбr Szilágyi külsđieg inagatehe-

tetten szereplđje önnőm pesszimiz-
musának, mélyem elrejtett , 'akarattól 
független szubjektuma mégis örökös 
szегnbeszegüiđje az adott helyzet-
retek. 

Legyđzm az eletet gубtгđ  haLál-
gondolatot, megteremteni a magunk 
köruli . optixnizmust — talán mégsem 
szélmalorhacr . Mert megsejteni a 
menekülés lehetđségét egy ldlátás-
tai;ann  hitt vi.11gból, már félig 
megnyert küadelem , már félig ki-
alakult , új életfgrma. 
A Búcsú a trбpusoktól kétségtelen 

bizomyítIka 'a szilJigyl.ikLlttiszet 
nemcsak tartalmi , hanem formai 
metamorfózisának is. A modern ver-
selési mód akaratlanul megérintett 
fogalvдmтná válik. A ,mandandivaló 
értéke ugyan, még nem minden 
esetben jelenik meg a vele adekvát 
küisđ  formában , de már létexlk az 
az ösztönös fiLismerIs mély szerint 
az alkotás folyamatának a tartalom 
és  forma  asonosulásált 'kell megva-
ií sutania , lealakítva •a mű  tulajdon-
képpeni szarКezetét. 

FEKETE Elvira 

szilágyi domokos 
versei 
e 

SZILÁGYI DOMOKOS: 

Garabonciás, versek 

Ifjúsági Könyvkiadö, 
Bukarest, 1967; 
A láz enciklopédiája, 
versek, 
Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1967.) 

elkap a gomolygás 
az dtlótszetlan lebegés a vaksi 

közeg szemünkön átszигбdik 
s tđnkremennek bennünk a 
beidegzett kiterjedések megszokott 

tеrfogatak kéxхeifoghatб  irányok 
puhulnak gomolygássá s 

fülünk nyílásán kiszđkik as 
egyensúly... 

e. itt idefönn a józanság hona... 

Hogy eddig eljussunk , hogy eny-
nyire megkozelitlsük önmagunkat, át 
kell ütnünk a hangfalat , el kell 
rugaszkodnunk .az dbj .ektiv valóság-
tól. Itt Lehet csak felavatni a ti.i-
laj dosikIppeni én-vdlágĐt, józanul 
löizW hiuzni ,tetteinket és .a katarzis 
pnllanatátIl fogva, megtisztultan is-
mét •azonosulni lényegünkkel. 

Fzl~mellkedni .e mélyen elvonatkoz-
tatott vrtlбghoz — ez a Srdlágyi-ver-
sek circulus vduosusa , körbeforgá-
sa mert a höLtđi szándék nem egy 
letisztult, nem magán lezárt, 
szubjektiv átéllássel átitatott tulaJ-
don, hanem a felismerésnek egy bi-
zonytalanul és kiforratlanul tuda-
tosult tartalma. 

Nincs ösztönös megérzésezi alapuló 
elđrelátás, emIciIkra épül ő  éllet-
ezemlélet , csak konkrét külvilág 
ábrázolás, csak közvetlen tapasz-
talásakból levont következtetés. A 
tárgyi valósáig kötöttsége így fel-
oldatlan •marad . szilágyi csupán az 
alkotófolyamat alapálgásáyg jut el 
— a befogadói élmény külső  .meg-
foг mбlásáig . Az átért esemény pasz- 
szív tudattartalom , •költészetének 
idegen eleme , nem pedig alkotó 
egyéniségének enttlkezés útján tór-
ténđ  reprodukciója. 

Van  ugyan kísérlet a tudatalkati 
szf ra meg'бzeldtésére (Takarják be 
a nagyapát , A láz enеilklopédiáj бból 
az Őrlitek), de a hangfai-átütés din-
kább szándékos és tudatos folya-
mat, mint •akaratlanul ösztönös kö1-
t6n átél ás . A felfelé t&$, az önma-
gát egyre eléaml dgyеkvđ  alkotó 
egyéniség Igy nini csapódik be az 
emáeiók var igába,  hanem megtor-
parava áll a tárgyi környezet és 
szubjektív világ határán — most 
vagy végérvényesen m аgáгatalál, 
vagy visszazuhan az objektiv  kit- -  
t&tIsilgbe. 
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A Szegéііylegényekhen SzL đgyd 
nem jut till az Ady-felismerte ura-
ság-szegéлylegény viszonyon. Ez 
lényegében 'már egy leent és be-
fejezertit, pтabLéпnáiban imegoddott 
koaszak. NSnos :tehát meg az a tax-
tadmi és tannal elasztшkussлga, 
amely szabad teret biztoatasia a 
költői fantázia és adkotáer đ  szá-
mára. 

Az ihletés alanya ez esetben egy 
Ady-i meglátás, egy Ady-i helyzet-
felismerés. gzmláEyd  költői  egyénJi-
séчgélben ez a közvetlen reakeiót kL-
váltó külső  körnnyezet. A tőle füg-
getlen alkotó szubjeiktív tulajdona 
mélyen hatóképes és szuggesztív 
erejű. Szilágyi nem tud menektilni 
a bűvös körből. A kijelölt jelenség 
újbiti fekddlgozás'a igy vtltk egy 
esstéblkailag értékes forma ügyet-
len utárnzásává. 

NÉGY SZONETT A LAZ 
ENCIKLOPEDIAJAB6L 

(nyár) 
A sárga dombra 
pufók csecsemőneL 
karján, kaptat 
pufók madonna. 

Sallátgyd itt nem poétaként, hanem 
átLagembeilként egzisztáa. A létezés 
törvényén ek imeg£ellelően csupán a 
tapasztaiásnái tart, mindazon dol-
gok :tudatosftásámád, amelyek kö-
rtilvesSik. Az &zékszervekk'el ész-
lelt környezet nem élcelődik be in-
dtvidl álts világába, hanem, mint az 
alkotó szubjektivitástól független 
valdeig jelen9k :meg. 

;A költészetbenn a temnnészeti szép-
ség fogalma, hogy átttithesse .a 
puszta •tényközlés határát, túl  kill  
hogy haladjon 'a tulajdonképpeni 
értelemben vett ternnészeten, tel 
keld, hogy tárja a belső  emberi 
életet, az összetett társadalmi vo-
natkozásokat." (Lukács György) 

Szilágyi nem én ei az ilyen ot-
tetemben vett iköltés fogalmát. 
Avantgardizmusa csak tettetett tar-
tai il újitás, csak tettetett szembe-
állás a klasszikus verselés idieje-
zđivel. 

Ktlttészetének faг 'mabontái idd-
szakát csak a t9-ben megjelent 
Búosú a Arópusdktól című  kötete 
jelenti. 

FEKETE Elvira 

maradék- idill 
idill-maradék 

SZÉKELY JАNOS: 
Maradék , versek, 
Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1969; 
Dózsa , poéma, 
Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1968. 

A költészetet sohasem lehet telje-
son  elvonatkoztatni a valóságtól: 
össaefügg aszal, az alkotó vauság-
hoz való vtszonyulását tükrözi: igy 
magálhan hord bizonyos dokumen-
tumjelleget, mely a ,művészfl ér-
tékű  műbon egy öntörvényű, élet-
teljes harmónia szјntézisévé .nnбdo'-
suL Est az életteljességet keresstik 
minden alkalommag:, minden m ű-
vézsi 'al,kotáa an  — Székely János, 
ra náaiai magyar költ költészeté-
baii is. 

Az ún. sziget-iköltószet nem isme-
retlen jelenség a i őzegmúllt jugo-
szláviaai ,magyar irodalmá+baai sem. 
A sziget kálebkezlsének оkafi iás 
іneghatáхazhsгtóK, s ha már okokat 
említettünk, ezáltai megmagya iiz-
hatónaik, leheiz gesnek is tartjuk az 
ilyenfalta költđi létezés-viszonyulást 
bizonyos ;adott társadalmi körüliaé-
nyak között.  

® • 
Ezzel azonban semmiképp sem ál-

lom, hagy nem kall a legélesebben 
tüll akizni miadeliftbe sziget-etölte-
szet ellen, amely •az öncéLiiaág; az 
erőtlenség, a sápadt idill, az dllú-
ziákbál való táplálkozás, meddő  
szépség-ideálokról valló elmétkedé-
sak felé KörzeUt amely létezés he- 
lyatt annak konipndniutsazunios for-
рntј tЈt, a vegetálást vállasztja. 

Szédcedy esetében, a köitöi szerep 
teljes félreértésének vagyunk szem-
tanúi. A vers értékmér ő  grafikonja 
ennek következtében .a mélypont 
felé dcötelit. A költ elzáakózdk, 
visszavonul mesterségesen megte-
remtett szigetére, eagY lsei,iriitilkusan 
eltárt „költőt" -vitigba. Magatartá-
sának összegezését látjuk e sorok-
ban : 

„En nem mutatkozom meg 
senkinek. — 

E ugyaВ  ki tudja, in! rejtđzik 
b enmem.? 

Tеігmészetesen nem jut el az adott 
kötrnyezet, a társadalmi vadóság Krd-
tlkad álnaspontrál való megközek-
téеttg, Jeeptelen ,a Leghalványabb 
rezonálásra is. „Kiverten ődöng 
századában", hitetlentűi, kiégetten. 
Ez a kiégettség a legsúlyosabb jel-
lemzője verseindk. Állandó téÍmájá-
vá válik a szerelem (tipikus jelen-
ség), szonett-koszorút szán ándlvi-
duálii'  yőtrеКneinek megdrdkitlsl-
re,  ezzel egyúttal foa чΡnakászségéг& 
is tudásitarni kíván bennünket. Fon-
tos szerephez  jut  a táj, a törtIniel-
mi minit (Dózsa-poéma), a , gyer-
mekévek éterei :méz és kamilla il-
latáe mereng ő  költő  s&padt-erltle -
alt,  aШLegórikus képekben utal a 
jelenne: létezéstudatának egyetlen 
megnyilvánulása ez. .(A fakakukk) 

Legjobban •az önállóságot és •az 
eredetiséget hiányoljuk. A szó a 
Székely-versben nem rendelkezik 
az elég észéki er ővel, a költői ké-
pek nem képesek ,asszocláciák ki-
váltástara, a vers nem éi Intlill éie-
tet. Képtelen elénk ,táram az elide-
ge miatt ember bonyolult lelkivilá-
gát, nem jut el a 'belső  összeftiggé-
sek Imegértésélg és átérted? eleség. 
Az igazi mélység hiányzá'k ezekb đl 
a versekből, aaneiy helyette cseng ő  
rímekkel, metafonáddkal, rnegszemé-
lyésítésekkel, lágy !költői képeklkel 
(Daráss kivájta fürtök  illata) igyek-
szik ilktlpusitztattnt az olvasót. Igy 
váll modorossá - 'a belső  indulat 
és az egyéni ltntáainád hiánya miatt 
már-már az epigonnizmushoz érke-
zik el. Versei helyenként nem je-
lente nek többet egy-'egy Petőfi, 
Ady, József Attila renineszcenoiá-
nál-, nagyon. sok esetben egy-egy 
meghatározott vers átköltésér đl van 
szó. (Gépkocsin, Idill, Ember-jus-
son). 

Az ilyen verselést nem tekinthet-
juh költészetnek a szó vallód! értei 
mében. A vers, amely a már emlí-
tett okok miatt a legmininnálisabb 
hatással sincs .ránk, nem képes az 
átalakulásra, s mint ilyennek, min-
detikIppen érdekteleariek keld len-
nie számunkra. 

DANYI Magdolna 

a lírai 
érzékenységr ől 

• 

Balázs Béla: Válogatott 
cikkek és tanulmányok, 
Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1968, 

A URAI É RZÉKENYSÉGRŐ L 
— tanulmány 

A PILLANAT ERVENYEBEN ER-
Z.E г  A SORSOT LEGERŐSEBBEN 
(Balázs Béla). A SORS ALKALOM 
AZ EMBERI LÉNYEG MATERIA-
LIZACIOJA SZAMARA, NEM VA-
LAMI EMBEREN TIlLI, MAGAN-
VALl SZUBSZTANCIA TбBBE, 
HANEM AZ EGYEDüLI SZUBSZ-
TANCIÁNAK, AZ EMBERI LELEK-
NEK AKCIDENCIAJA (Fehér Fe-
renc). A LIRABAN SZEMBEN-
ALL' TARGGYA MATERIALIZA-
LODIK A LELEK, ES EZÉRT ER-
ZEKELHETŐVE LESZ. AZ  ERZE-
KENYSEG A DISTANCIAVAL  NO  

AZ rt JKORI LIBA TEHAT AZ 
„[ MAGANY LIRAJA, MELYNEK 
I7.! ÉLMENYFORMAI: A VAGY ES 
A PILLANAT  (Balžzs Béla). 

Behatolva a¢ esztéta és ;költ ő  gon-
dolatainak belső  terébe, lényeg-vá-
lágába, az empirikus és racion ilisz-
Lilkus következtetésekb ől összeállt 
EGESZ síulypoitj:át, hattxvinala!it, 
átlóit meghúzni, ez feladatunk, az-
az: időzíteni a legilnnyeget, mint-
egУ  sematikus formában vázolni 
nézeteinek fontosabb áiton saiit. 
Fejtegetései a J xtrIl, a lírai alko-
tás törvényszerűségedről távod  1 11-
nak az d гodaiigmfilazófus hideg-ob-
jelkiív ténymegánapitásaitó'1; önnön 
költőlénye, költői vinlágnézete, alko-
tćá tapasztalata bontakozik ki el őt-
tünk. 

Bal ~~s, 'a líra változása alatt, a 
ldraá lélek változósiót érti, tehát: 
amennyiben sokszínűbbnek, mé-
lyebbnek érezzük különböz ő  Korok 
líráját, ezt sem,rгiilaépp sem foghat-
juk fed úgy, hogy a világ, a dol-
gok világa, tehát •az dnddviduáais tu-
dattól függetlenül létező , de őt hI-
rii!lhatácoló természet képe lett az 
idő  folyamán más, sokszínűbb, 
iljab:b. A LIRABAN FELERZETT 
TERMESZET KEPE VÁLTOZIK, a 
költői hozzáállás (felérzés) mélyül, 
válik érzékenyebbé, differenoill--
tabbá. Az ember világhoz való vi-
szonya Kap új színezetet. 

Ebb&1 következik a qs  7adok Li-
RAI .KARAKTERE KÖZÖTT VAL6 
KÜLÖNBSEG. A líra a lélek, az 
LndividuáLis tudat dolog-viliáiggad 
való viszonyát tükrözi. A  lair-a  szü-
letésével tehát tudatosult a kett đs-
ség, a dualitás. A természet és a 
léLelc ianmár egymásital killönáuó 
szubsztancia, megszűnt az ősállapot 
egysége, a lélek más nem szerves 
része az egységes világszellemneh. 
A lélek és a természet közötti ilua-
iáits egyre iavkább élesedik, KVA-
LITATIV KüLÖNBSEG JÖN LET-
RE az ősállapotban lévő  természet, 
mint lelketlen obj -ekti'vlitis és •az  

ebben a vilálgban egyre idegenebbé, 
magányosabbá váló emberi lélek 
közöibt. AZ ERZEKENYSEG A DIS-
TANCIAVAL NO. A ,középkori ara 
duallitás-tudata - niIg nem von ma-
ga után •tragiikus-fájdailmas felisme 
rés ~k,et, a lélek kiialakítja a maga 
utopisztáku-a otthonát valla đ t. A 
vallás tehát .a közösségi érzés foko-
zatos elerđtLenedésével az egyén 
végérvényesen m:agá•ra marad, ma-
gánya eagyae hermetikusabban zárja 
körtil. A természet céllá változik 
szánára. A természet negációja 
pz ndannak, ami az egyén elixndege-
nedését olkozza. A TAJKEP MA-
GAN IT JELENT. Nem a táj reális 
ábrázolása ez, a bájéeslePéts teljesen 
szubjekltvizáiódik, az egyetlen egy 
svituácdában észlelt jelenség csak a 
11111ek aikahna, hogy felérezze ben-
ne öa m•agit, abban a nendkívet rö-
viI időegységben, an :a pillaacat. 
AZ ÚJKORI LIRA TEHAT AZ UJ 
MAGANY LIRAJA, MELYNEK EL-
MENYFORMAI: A VAGY ES A 
PILLANAT. 

Vajon mostam mi múlik el 
holdak, dalok és virágok 
mögött rejtve? 

Önkényes asszociációnk eredménye-
ként, .az esztéta fej.begetéseinnek ad-
lyát a költđ  alkotásán is lemérhet-
jük. A teljesen egyedül maradt  II-
leli pillanatnyi helyzetéből kell Ki-
indulni. MOSTAN. Eszel- nemcsak 
az allkotás, a megfigyelés tdejét ha-
tározza meg, hanem a magányosság-
nak egy új dimenzióját is érzélkel-
teli. A Vélek nemcsak vízszintesen 
(tirben-világban), hanem fiig:g őlege-
sen (időben) is magára marad. Eb-
ben van •a pillanat elsődleges sze-
repe. Az egyén csak a pillanatban 
felsejlő  jelenséget észleli, a pilla-
natot, mint elmúlás felé törekv đ  
idő•-lényeget, tehát a jelenségek kéit-
szanasen seninli felé tartó mozgását, 
A DISTAI'ICIA TUDATOSSAGA 
FAJ — a +lényeg dolgok-mögđtbi-
elnejtettsége, az elérhetetlen ádla-
potban létezđ  otthon-világ hiánya. 

Balázs aendlkívül hatékonyan ra і--
zolja meg a modern  ara lényeg-
jegyeit, tudatosítja •a láma mai álla-
potának okozati meghatározIít. A 
teljes eldologiasodás eredményeként 
lébrehozo нtt, dolgolsól absztinaháLt 
kifajezlsi fcoma — képvers, szám-
vers stb. mí пΡnt egy folyamat 
végpontja, a malgánnY llegtjményebb 
állapota, .a semmihez-érkezés twda-
tosul. 

Balázs Béla ehhez kaposolódó ál-
landó Lejlđdést reveláló zárógondo-
lataiat szkepttkusan kill fogadnunk. 
Goaudolafimenete valamiképpen stati-
kussá, válLk és idealisztikus vógki-
fejtlst nyer azzal, hogy a fejl ődés 
folyamatát a semmi — végallomás-
saIl lezártnak tekánti: 

AMIRŐL ITT sZO VAN, AZ MAR 
NEM A MAGANY, HANEM A SEM-
MI. EZ A FEJLđDES NYILVAN-
VALIAN NEM MEHET TOVÁBB 
MERT MEGSZONT A SZUBSZT-
RATJMA. ITT MAR VALAMI 
EGESZEN 'MASNAK KELL JÖN-
NIE... 

DANYI Magdolna 
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® •október 15 — báes:topolya gtimnázium 
— ,besгélget s •az  иј  baloъdalról — bos-
nyák ist+ván lлodolszki jóгsef varady 
tibor vágel 1ászló 
aktófbeг  17 — b'acstopolya — gi,on-re- 
gény — versek — gion nándor  tolnai  
ottó utasi csaba 
oktáber 20 — újvidék gimnázium — иј  
baloldal  — гцј  szenzibilit'as — versek — 
bitef — bcsnyák istván bönd őr ,pá1 ge- 
rold 1ászló király istván kIss jovák fe- 
renc ladik katalin •maurits ferenc szko- 
ра1 ,bé1a tolnai ottó várady tibor végel 
lászló 
október 21 — szabadka pedagógi,ai fő- 
isk•ola —  versek  — gion-regény — iro- 
dalmunk problémái — úј  baloldal  — 
új szenziыli!tás — besz•élgetés — baráth 
ferenc danyi magdolna gion nándor 
király дstván ladtk katalin sn•aurits fe- 
renc tolnai attó utasi esaba várady ti- 
bor сие,уе l 1ászló 

® október 29 — újvidék ifjúsági tribiin 
— .ladik kataLin sze,rz ő i estje a szerb 
rn~pszíniház közreдntiködésével 
okt"aber 31 — újvidéki ifjúsági tnibiin 
— várady rt'ibor — amerikaii pánhuza- 
mok — földalatti művászet — politika 
november  4 — ada kulrtúrotthon — 
gion-regёny — inemzetisdgi kéndés — 
versek  — ágoston andrás baráth ferenc 
gun nándor mauri•ts ferenc thocnka 
beáta tolnai о1`.i ó utasi csaba vajda gá- 
bor 
november  6 — zeavta i,fjúsági otthon — 
rviersek — lkullliúra-1ro1J5taiika — áigosltan 
anкlr'as ladik katalin tolnai •ottó várady 
tibor vIgil 1авгlо  
november 14 — pétervárad a könyvtár 
százéves éиfoгidulója alkaluná:ból — 
versek  — szerb nyelven —  tolnai  ottó 
dadik katalin 
december  4 — s z e g e id irodalomhudo- 
anánуi egyetem — ,önmagun,król —  ver-
sek  — elbeszёlésеk — .gion-гegény — 
beszélgetés — bmasnyó 'v эtván danyi 
rcnagdolna gion nán'dar ladik katalin 
tolnai ottó várady tibor vIgil lászló 

■ december 11 — újvidék •ifjúsági tribün 
— nemzetiségi kérdésr ől — ágoston 
andrás 

Az Új Symposon drámapályázatának bíráló bizottsága — Bos'nyák 
István, Gerold László (elnök) és Yárady Tibor — 1969. december 
21-én megtartott ülésén összegezte a pályázat eredményét és meg-
hozta döntését. 

Noha, 12 pályam ű  érkezett be, nem lehetünk elégedettek a pá-
lyázat eredményével. Egyetlen, teljes egészében következetes gon-
dolatisággal felépített, dramafurgiailag jól megszerkesztett, kidolgo-
zott pályamunkát sem találtunk. A legtöbb m űvet holmi sejtelmes, 
de éretlen és megfejthetetlen jelképesség, szintén csak felsejl ő  politi-
kai-társadalmi allúziókkal megt űzdelt, lényegében üres, gyökértelen-
nek érzett és hamis moderneskedés jellemez, amely a gondolati 
tisztaság, valamint a sikeres, drámaszerkesztés helyett els ősorban bi-
zarr jelenetekben vagy csak ötletszórványokban nyilvánul meg. 
Ugyanakkor, igaz jóval szórványosabban, mintegy ellenpólusként ta-
lálható a „vidám jelenetek" nyárspolgári di'ietta.ntizmusáf 'idéz ő  pálya-
munka is. 

A beküldött kísérletek néhányában akad egy-egy jó, ígéretes öt-
let, de ez rendszerint — a vékanyka frói szándékkal együtt — gyor-
san felszívódik az er ő ltetett modernizmus, a nélkülözhetetlennek hitt 
morbidság, vagy a semmitmondó b őbeszéd ű ség útvesztőin. (Egyik-
másik ötletbő l át- és hozzádolgozással nyilván kerekedhet érdemle-
gesebb, el őadásra vagy megjelentetésre is alkalmas m ű , jelenet.) 

Pályázatunk célj•a els ősorban a biztatás. Szándékunkhoz ugyan-
akkor, elengedhetetlenül fontosnak tartjuk hozzátenni, pályázatunkra 
elő legek juttatásával, ahogy szokássá vált a gyakorlatban, senkit sem 
hívtunk meg, s így eleve nem igyekeztünk — befutott irók részvéte-
lével — biztosítani egy minimális, hivatásos színvonalat. Nyilván ezzel 
is magyarázható a pályázat sikertelensége, de ugyanakkor ez nyújt-
hatott volna nagyobb lehet őséget a fiatal, s ő t a kezd ő  írók, tollforga-
tók számára. Hogy legf őbb szándékunk a buzdítás volt, szeretnénk 
olyképpen igazolni, hogy a beérkezeft munkák közül kett ő t, ,noha nem 
hibátlan m űvek, díjazunk. 

A BÍRÁLD BIZOTTSAG ÚGY DÖNTÖTT, HOGY ELSŐ  ES MÁSO-
DIK D1JAT NEM OSZT KI, AZ 1.000 DINÁROS HARMADIK DIJAT 
PEDIG, EGYENLŐ  ARANYBAN A MAGELLAN (JELIGE: MAGELLAN) 
ES AZ ARAMKORLATOZAS (JELIGE: AZAREL) CIMO PALYAMUN-
KAKNAK ÍтELf ODA. 

A Magell őn című  pályam ű  egy felismerhet ő , kidolgozott és végig-
vezefeft filozófiai alapkancepció mellett, szenzibilifásában is leg-
inkább, legszerencsésebben modern — a világ, az emberi kapcsolatok 
széthullásának, az emberi cselekvés determi!náltságának és abszurdi-
tásának, a 'közös játék Mehetetlenségének részleteiben érdekes — anti-
játéka. Az Áramkorlátozás pedig, gondolatiság, etikai állásfoglalás 
szempontjából a legkövetkezetesebb, a legkevésbé banális, ugyan-
akkor a legtöbb dramaturgiai alapossággal szerkesztett pályamu•nka. 

A BiRAL6 BIZOTTSÁG NEVESEN: 

GEROLD LASZLб  
Újvidék, 1969. december 21. 
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hírek 

szociográfia 
az Új Symposion szerkeszt ősége szükségesnek tartja a jugo-

szláviai magyar szellemi élet helyzetfelmérését, a múlt számba-

vételét, és a jelennel való szembenézést, a hagyományok ápo-

lását, illetve felfedezését, és az újabb törekvések, próbálkozások 

eredményeinek, fogyatékosságalnak mint kulturális, m űvelődési 

viszonyaink bázisának fehérképezését. A vállalt feladat sikeres 

elvégzéséhez szoeiográfiai-szociofógiai csoportot kívánunk ala-

kítani. Ennek érdekében b ővíteni szeretnénk munkatársaink kö-

rét, és arra kérnének minden érdekl ődő t, kapcsolódjon be akoió- 

sorozatunkba. 

A szerkesztőség több mint húsz témacsoportból áL 6 távlat-

tervet dolgozott ki, majd úgy határozott, hogy a legsürg ősebben 
fel:mérésre váró feladatként, mintegy indulásnak a következ ő  
tárgyköröket jelöii meg: 

— A KULTúRA A KUZSÉGI (HELYI) K(~ LTSÉGVETÉSBEN 
— A JUGOSZLÁV 'IAI MAGYAR É RTE LMISÉG ÉLETE, 
SZEREPE, TEKIN'тÉLYE, ÉRDE.KL® DÉSI KÖRE 

Az első  a m űvefődési élet objektív lehet ő ségeit, anyagi 
alapjait mutatná meg, a másik pedig a szellemi élet legfőbb 
hordozóinak, az értelmiség életének igényeire, törekvéseire, 

megtorpanásaira lenne hivatott — jó és rossz példákon — fi-
gyelmeztetni. 

Idővel sor kerüóne az alábbi témacsoportok feldolgozására 
is: könyvtárak, m űvelődési egyesületek, mozi a faluban, szín-
házi, képzőm űvészeti, zenei élet falun — városon, az Ifjúsági 

Szövetség és a müvel ődési élet, az isko.ia a település életében, 
az iskolahálózat és a területi iskolák, a szellemi élet szükség-
szerű ségének tudata az emberekben, a tudományos munka és 
érdeklődés lehetőségei, a „gyorsuló id ő" és a vajdasági tele-
pülések, emberek, a középiskolába és egyetemre kerül ő  falusi  

fiatalok életútja a közép- illetve fels ő fokú .képesítés elnyerése 

után, tanító a faluban, a m űemlékek vidékünkön, a szigetlakos-

ság (Szlavónia, Delkelet-Bánát, Baranya, Szerémség) m űvelődési 

éle#e, lehetőségei — és minden olyan más közérdek ű  m űvelő -

dési tárgykör akciószer ű  feldolgozása, amelyeket munkatársaink 

sajátos tapasztalataik alapján javasolnak, szükségesnek tartanak 

általános vizsgálódás tárgyává tenni. 

Ezúton szeretnénk megkérni, vizsgálódásait, megfigyeléseit 

vesse papírra, önálló frásaival és adatgy ű jtésset kapcsolódjon be 

a,koiónk'ba, segítsen egy sokszálú, hatalmas feladat minél sikere-

sebb elvégzésében, hiszen végs ő  ideje, hogy pontos felméré-

sek alapján tudjuk, hol állvnk szellemiekben, kik vagyunk, mire 

építhetünk. 

A tárgykörök természetükt ő l, jellegüktő l fogva különböző  
vizsgálódási módokat tételeznek fel. A szükséges útbaigazítást, 

segítséget mindenkinek megadja a szerkeszt ő ség. Mindenkinek 

elküldi a témakörökre vona#:kozö kérd ő ívéket, interjúkérdéseket, 

s természetesen, mindennél inkább, szívesen vesszük munka-

társainktól, ha a tárgykörhöz tartozó, saját tapasztalataikat, meg-

figyeléseiket közfési szándékkal, terjedelmesebb írásban, ta,nul-

mányba.n megírják, hozzánk eljuttatják. A megjelentetésért járó 

fiszteletdíjak mellett, a munkával járó kiadásokat is megtéríti a 

szerkesztőség. 

Az efsőnek kijelölt két tárgykörhöz szükeé:ges kérd ő íveket, 

interjúsémát már körlevelünkhöz mellékeljük. Ezen kívül pedig 

arra kérjük, értesítse a szerke zt őséget: részt vesz-e akciónkban, 

s ezzel összefügg ő  észrevételeit is közölje. 

Közérdekrő l lévén szó, nyilván nem tagadják ,meg segítsé-

güket, melyet előre is köszönünk. 

az Új Symposion szociográfiai-szociológiai csoportja nevében 

Ágoston љ ndrás Gerold Lászlá 
újvidék, 1969. november 12. 

Cím űnk: úJ SYMPOSION, Novi Sad, 
KatоU ka porta 5/11. 
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szánilánkrá (Tribina rnladih ÜJ SYMPOSION Novi Sad —
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