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Szerkeszti 

А  SZERKESZT Ő  BIZOTTSÁG 1 
Felelős szerkesztđ : 

MAIT$NYI MIHÁLY  

AZ E X I S Z T E N C I A L I Z M U S É S  
T Á R S A D A L M I GYIKEREI  

Az utóbbi időben• ismét többet beszélnek és írnak Sartre-ról, mint 
egyébként. mert a közvéleményt egy új exisztencialista választással lepte 
meg. Ezúttal a szovjet ügyhöz csatlakozott. 

Folyóiratának a ,,Temps modernes"-nek (Modern Id ők) 1952. júliusi 
számában közölte „A kommunisták és a béke" c. cikkének els ő  részét, 
amelyben többek közt igazolni igyekszik a szovjet külpolitikát, annak 
minden fejlődési szakaszát — beleértve az 1939-es német-szovjet egyez-
ményt is — és azt állítja, hogy „a Szovjetúnió békét akar, s ezt naponta 
bizonyítja". 1 ) 

E cikke után a „Temps modernes" következ ő  számában összeütkö-
zésbe került Albert Camus-val, akivel pedig eddig — saját szavai szerint 
„igen sok kérdésben egyet értett". Az összeütközést Camus egyik essay-
szerű  művéről írt bírálat közlése váltotta ki, amelyet Francis Jeanson írt 
a folyóirat számára, A „L'omme revolté" (Fellázadt ember) c. könyv 
bfrálatáról van szó, amelyr ől különben még több szó is esik e tanul-
mányban. Camus e művének alapeszméje egyébként nagyrészben meg-
egyezik Sartre több művének alapeszméjével, különösen pedig a „Les 
mains sales"-éval (Piszkos kezek). 

Camus nyílt levélben fordult Sartre-hoz és tiltakozott a bírálat el-
len, de Sartre ezt vi: szautasította, megszakította vele a további vitát s 
jelezte, hogy önmagában is tisztázni kíván néhány kérdést.) Ezután 
Sartre tudtára adja a közvéleménynek, hogy részt vesz a „Népek béke-
kongresszusán"., amelyet a Kominform rendezett 1952. decemberében 
Bécsben. Valóban el is megy oda, fel is lép a kongresszuson, de ugyan-
akkor megtiltja, hogy a „Piszkos kezek". c. drámáját el őadj ák a városban 
a kongresszus tartama alatt. 

Ez az röviden, ашігбІ  ma legtöbbet beszélnek és frnak Sartre-ral 
kapcsolatban. 

Nem akarunk jóslásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy Sartre 
vajjon Gide, Celine, vagy pedig Aragon útján halad-e. E két francia írQ 

„Temps modernes", 81. sz. 1952. július, 12. old. A szovjet külpolitika melletti  

védőbeszédet a következ ő  szavakkal tetézi be: „Nem szabad azonban ál-
tatnunk magunkat: ha a Sz. U. egy napon a háború elkerüléséhez f űzött  
minden reményét elveszti, maga fogja el őidézni az összeütközést". (18 old.).  
„Temps modernes" 82. sz. 1952 aug. 351. old.  

16 — HID - 1V-1953  233  



Borisz Ziherl: Az exisztencialiхnus  

közötti viszály, akik nálunk is meglehet ősen ismertek, 3) arra késztetett 
bennünket, hogy foglalkozzunk azzal a szellemi áramlattal, amellyel kü-
lönösen Sartre neve szinte elválaszthatatlanul összeforrt. Ez az áramlat 
a második világháború után élénk visszhangra talált a kispolgári ér-
telmiség bizonyos köreiben, nem csak Franciaországban, hanem más or-
szágokban is. Az exisztencializmus tartalmáról és társadalmi gyökereir ől 
van szó, az exisztencializmusról, minta kispolgári ideológiai z űrzavar 
időszerű  megnyilvánulásáról. E z űrzavar fokozódásához ma nagymérték-
ben hozzájárul a sztalinizmus is csodálatos casuisticájával és pragmatiz-
musával, amellyel az elmélet 'terén a marxizmust igyekszik helyette-
síteni. 

Annál is több okunk van e kérdéssel foglalkozni, mert az értelmiség 
bizonyos köreiben nálunk is ajánlják az exisztencialisták és el őhírnökeik 
felfogását mint valami „ujat" és „id őszerűt". Irodalmi folyóiratainkban 
különösen az exisztencialisták irodalmi alkotásait emelik ki gyakran a 
mai irodalom legnagyobb eredményei és követend ő  példái gyanánt. A 
haladó törekvésekkel szemben, amelyek arra irányulnak, hogy a mi két-
ségkívül nehéz és komplikált társadalmi kérdéseinket, különösen pedig 
szellemi felépítményünk kérdéseit tudományón eszközökkel, a materializ-
mus és dialektika módszereivel megoldjuk, ezek szellemi z űrzavart nyuj-
tanak. Ez a zűrzavar csak elködösíti a problémákat, eltérít a helyes út-
ról és olyan sürübe vezet bennünket, ahol a hatalmas fáktól nem látjuk 
az erdőt, de egyáltalán nem járul hozzá társadalmi fejl ődésünkhöz He-
lyesebben, egyetlen gyakorlati haszna az lehet, hogy a vele folytatott 
harcban tisztázódhat (legalábbis kellene, hogy tisztázódjon) a helyes 
szemlélet. 

Еrtekezésünk folyamán els ő  sorban a következ ő  két kérdésre igyek-
szünk választ adni: melyek az exisztencializmus társadalmi gyökerei és 
mit jelent ez az irányzót a gondolkodás általános fejl ődésében? 

1.  
Exisztencializmuson igen gyakran Jean Paul Sartre filozófiai felfo- 

gésát értik. Az exisztencializmust azonban nem lehet azonosítani kizá-
rólag Sartre nézeteivel, kívüle és sz űk körén kívül, amelybe első  sorban 
Simorie de Beauvoir és Maurice Merlean-Ponty tartoznak, vannak még 
írók, akik szintén exisztencialistáknak nevezik magukat, de bizonyos 
kérdésekben er ősen elhatárolják magukat Sartre-tól és nézeteit ől. Ugyan-
csak téves volna azt hinni, hogy ez a szellemi irányzat a r иásodik világ-
háború idején, vagy utána jött létre. 

„L'existentialisme est un humanisme" (Az exisztencializmus huma-
nizmus) c. írásában, amelyet filozófiai manifesztumának is tekinthe-
tünk, Sartre az exisztencialistákat két csoportra, „keresztény" és „ate-
ista" exisztencialistákra osztja. A „keresztény" exisztencialisták leg-
kiemelkedőbb alakjai Karl Jaspers és Gabriel Marcel, míg az „ateista" 
exisztencialisták közé sorolja els ő  sorban magát és el ődjét Martin Hei- 
deggert. A „keresztény" exisztencializmus régebbi kelet ű  s közvetlenül 

3) Sartre művei közül nálunk fordításban megjelent „La nausée" (Gyötr ődés)  
c. regénye a „Zora", Horvátország állami kiadóvállalatának kiadásában,  

Zagreb 1952, „Morts sans sepulture" (Temetetlen holttestek) és „La putain  

respectueuse" (Tisztességtudó utcalány) c. drámája a Horvát Matica ki-
adásában, Zágreb 1951. Camus m űvei közül megjelent „L'étranger" (Ide-
gen) és „La pesti" (Pestis) c. regényei a „Zora" kiadásában.  
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Danc Sören Kierkegaardtól ered, minden exisztencializmus atyjától. A 
„keresztény" exisztencializmushoz igen közel állnak az , ; Esprit" c. fo-
lyóirat körül csoportosuló perszonalisták is. 

Vannak ezen kívül számosan filozófus írók és publicisták, akik fel-
fogásukban szintén igen közel állnak Sartre-hoz, s maga Sartre is az 
exisztencialisták közé sorolja őket, ezek mégsem nevezik magukat 
exisztencialistáknak. A két világháború közötti korszak két legjelent ő-
sebb exisztencialista filozófusa — Jaspers „az exisztencia" és Heidegger 
„az essentia filozófusa" — sem kívánják, hogy így nevezzék őket. Itt 
.azonban nem lényeges különbségekr ől, csak formális, részletkülönbsé-
gekről van szó. Albert Camus is elhatárolja magát az exisztencializmus-
tól, noha egész ideológiai beállítottságánál fogva ebbe a körbe tartozik. 

Nálunk az exisztencializmus kifejezett követ őiről sem filozófiában, 
sem irodalomban nem beszélhetünk. Amennyiben meg is nyilvánul á 
hatása némely — f őheg fiatal — írók m űveiben, leginkább a stílus és 
témaválasztás divatszer ű  utánzása ez, amelyét át- meg átsz őnek a polgári 
filozófia különböző  régi dekadens iskoláinak hatásai a bergsonizmus, 
freudizmus stb. Az exisztencializmushoz — mégpedig a „keresztény"-
biz — nálunk talán Kocbek Eduárd szlovén író áll legközelebb, aki 
„Félelem és bátorság" c. művének már a címében is kihangsúlyozza az 
-exisztencializmus két legfőbb alapelvét. 

Térjünk most vissza az exisztencializmus Sartre-féle osztályozására. 
Miután Sartre ezt az osztályozást elvégezte, kifejti azokat az alapelve-
ket, amelyek közösek áz összes exisztenciališták számára: 

„Mindannyian megegyeznek abban az egyszerű  tényben, hogy 
— felfogásuk szerint — az esszencia megel őzi az exisztenciát, 

vagy ha akarjuk, az alanyiságból kell kiindulni. " 4 ) 
Induljunk ki mi is az exisztencialistáknak ebb ől az alaptételéb ől. 
Platonnak az eszmér ől szóló tanítása értelmében, mint ismeretes, az 

esszencia (a lényeg) 'magánvaló, önmagában létezik, mint isteni eszme, 
minta valóságban létez ő  minden tárgy ideális típusa. Már Aristoteles a 
legértelmetlenebb állításnak nevezte ezt a Platon eszméir ől mondott bí-
rálatábari. 5) Ez a vita a lényegnek a jelenséghez, az egyszerihez, a léte-
zéshez való viszonyáról végigvonul a középkor skolasztikus filozófiáján, 
s tart egészen napjainkig, amikor azt az exisztencializmus a maga sajá 
tos módján veti fel. 

Mindjárt kezdetben meg kell állapítanunk, hogy a lényeg és jelen-
ség ilyen elválasztását csak az idealista filozófiai rendszereken találjuk 
meg, míg a materializmus sohasem választotta el azokat. Már Spinoza 
azonosítja a lényeget a „dolgok szükségszer ű  törvényeivel".$) Már Hegel 
is, az objektív idealista, akinek filozófiai rendszerében igen sok fontos 
materialista elemet találunk, kés őbb pedig a dialektikus materialisták 
is, egyenlőségi jelet tesznek „a természet lényege" és a „fajta" fogalma, 

J. P. Sartre, L'existentialisme est un humanisme, Nagel kiad. Páris, 1951. 
17. old. A perszonalista Jean Lacroix hangsúlyozza, hogy „a szubjektum, 
illetve a szubjektumok eisődlegességében az egész perszonalizmus meg-
egyezik az exisztencializmussal". (Marxisme, existentialisme, personalisme, 
Presses universitaires de France kiad. Páris, 1951. 76. old.). 
Aristoteles, Metafizika, B 2,997 b. Ilyen és ehhez hasonló spekulatív kon-
strukciók bíralatát 1. Marxnál, Szent család V. f. 2. 

S) Spinoza, Az értelem fejlesztésér ől XIV. f. 101. § 
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valamint a törvények közé 7) Szerintük az esszencia, a lényeg, a lé-
nyeges és a fontos a7 az á 1 t a l á n o s, különösen a tudományok fejl ő  
dése nem egyéb szakadatlan törekvésnél arra hogy az emberi elme mi 
nél beljebb hatoljon a 1 é n y e g b e, s hogy a természetben és társada-
lomban végbemen ő  változásoknak mindig újabb törvényszer űségeit fe-
dezze fel. 8) Nem vonható kétségbe az általános objektívnek létezése az, 
egyszeriben, a lényeg megnyilvánulása a jelenségben, 9) De ez egyben azt 
is jelenti, hogy nem is választható el a lényeg a jelenségt ől. A lényeg 
tehát a jelenségben létezik, a konkrét létezésben, de létezik és meg-
nyilvánul a fajta fontos, lényeges tulajdonságaiban. Az ember, mint 
„fajta", az egyes emberekben létezik. az ember, a f a j t a a termelés 
folyamatában kiválik az állatvilágból. A társadalmi osztá±yok egyes tag-
jaikban léteznek, és fordítva: nem létezik az egyed a fájtán kívül az. 
osztálytársadalomban az osztályon kívül; nem létezik az egyén megha 
tározott társadalmi rétegen, társadalmi közösségen kívül. Az egyszeri 
létrejön és eltűnik, születik és meghal. de az általános megmarad mert 
az r e l a t i v e állandó, de csak relative, mert tulajdonképpen az is mú-
landó: az osztályok, a népek és nemzetek is születnek és let űnnek, sőt 
maga az ember sem örök, hanem múlandó. Másszóval magát a lénye 
get is dialektikusan kell felfogni. Míg a régi materialisták -- pl. Spinoza 
szerint a lényeg „állandó" és , örök", láthatjuk, hogy az is múlandó 

igy fogja fel tehát a mai materializmusa lényeg és jelenség vi-
szonyát. 

Mindjárt megállapíthatjuk, hogy Sartre és az összes exisztencialis 
ták, akik elválasztják a lényeget és jelenséget, abban a b űvös gondo'ati 
körben keringenek, amelyet Platon alkotott. Ezzel persze nem akarjuk 
azt mondani, hogy Sartre platonikus. Ellenkez őleg :  Sartre elveti Piat n-
nak azt a tételét, amely szerint a konkrét ember az isteni ember-eszme 
megvalósulása, tagadja az embernek, mint lényegnek, létezé sét a kon- 
krét létezés el őtt és azonkívül. Ez eddig helyes is, noha egyáltalán nem 
eredeti megállapítás. Megállapítja továbbá, hogy ez a tétel annak a ter 
melési folyamatnak metafizikai általánosítását jelenti, mely szerint a 
termék előbb létezik. mint eszme, a termel ő  gondolatában, s csak azután 
jön létre a valóságban. Elveti Sartre a XVIII. század klasszikus polgári 
filozófusainak az örök emberi természetr ől szóló tételét is, amely sze-
rintük minden egyes ember őslényege.io) 

Amikor azt mondtuk hogy az exisztencialisták a plátói felfogás b ű  
vös körében mozognak, akkor ezzel azt akartuk hangsúlyozni, hogy az, 
exisztencialista filozófia tulajdonképpen az idealizmus egyik vállfaja, 
bármennyire is törekszik Sartre és korunk más idealista filozófusa bebi 

Lenin, Filozófiai füzetek, Moszkva 1947. 250. old. Másutt Lenin azt a kö 
vetkeztetést vonja le Hegelb ől („a törvény lényegszer ű  jelenség"), hogy a 
törvényszerűség és lényeg egynemű  fogalmak (egyazon rendűik) vagy he-
lyesebben azonos fokozatúak". (U. 0. 127. old.). 
U. 0. 237. old. Az emberi gondolkodás állandóan áthatol a jelenségt ől a. 
lényeg felé az első, mondjuk, számú lényegtől a második felé stb. a végte-
lenségig. L. Még Lenin Materializmus és empiriokriticizmus, Kultúra kiad_. 
Beográd, 1948. 272. old. 
U. 0. 153. old. 
„L'existentialisme est un humanisme", 18-20. old. 
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zonyítani, hogy az ő  felfógásuk mind a materializmus, mind рedig az  
idealizmus túlhaladását jelenti. 11)  

Az exisztencializmus idealista jellegét igen világosan kifejezte  
Sartre, amikor az exisztencialista filozófia alapvet ő  elveit magyarázta.  
E szerint az egyediségből kell elindulni: „a tudat létezik okság nélkül•" 1Y)  

Amikor az exisztencializmus elválasztja a lényeget a jelenségt ől,  
amikor azt állítja, hogy a jelenség megel őzi a lényeget, és hogy a tudat  
létezik minden okság nélkül, akkor tulajdonképpen tagadja a társa-
dalmi lét törvényszer űségeit s az embert oly lénynek tekinti,  
amely „létezik mielőtt még bármilyen fogalommal is meg lehetne ha-
tározni". 13) Szerintük az emberi közösségek feljl ődésében nem létezik  
semilyen általános törvényszerűség, az egyén egyáltalán nem függ a "tár-
:sadalmi {valóságtól, tudata a közösség, az osztály, vagy a réteg tuda-
tától. Nem hat a környezet az emberre, mert az ember teljesen szaba-
don választ. Az exisztencializmusnak ezt az elvét leghatározottabban  

Maurice Merleau Ponty fejtette ki, akivel Sartre majdnem teljesen meg-
egyezik.  

„Én vagyok az abszolút forrás. Az én exisztenciám nem  a 
multból, nem természeti és társadalmi helyzetemb ől következik.  
Feléjük tart ugyan és támogatja őket, mert én teszem, hogy lé-
tezzenek a számomra. (Ezért csak abban az értelemben léteznek,  
amelyet én tulajdonítok ennek . a szónak). Alta lam létezik az  a 
hagyomány is, amelyet vállaltam. a látóhatár. amelynek tőlem  
való távolsága — ez különben nem sajátsága — megsz űnne, ha én  
nem volnék, aki azt bejárom a tekintetemmel. A tudományok lá-
tóhatárai mindig naivak és képmutatók, mert említés nélkül  
ugyan, de mindig azt a másik látóhatárt értik ezen, a tudat látó-
határát, amely csak most terpeszkedik körém, s amely csak most  
kezd a számomra létezni." 14)  

Később majd visszatérünk még az exisztencializmus néhány téte-  
lére részletesebben is foglalkozunk velük, de maradjunk csak egyel őre  
Ennél az alapvető  tételnél és igyekezzünk meghatározni helyét a gon-
dolkodás történetében.  

Sartre, Merleau-Ponty és az összes exisztencialisták Kierkegaardtól  
napjainkig, valamennyien hangsúlyozzák. hogy az egyedb ől kell kiin-
dulni az egyed az abszolút forrás. Az emberi egyéniség tevékenységét  
semmi sem határozza meg, az tehát teljesen szabad és szabadon tevé-
kenykedik a világban.  

Az exisztencializmusnak ez a tétele egyáltalán nem új és nem ere-
deti. Protagoraа  már időszámításunk kezdeti előtt az V. szd.-ban, a rab-
szolgatartó társádalom súlyos válsága idején, hangsúlyozta, hogy „Min-
den dolognak, amely létezik, ahogyan létezik és ahogyan nem létezik,  

11. J. P. Sartre, L'étré et néant, Gallimard kiad. Páris 1950. 31. old. 
U. o. 22. old. (megjegyezés). 
„L'existentialisme est un humanisme, 21. old. Másutt ezt a gondolatot ha-
tározottabban fejezi ki Sartre: „semilyen valóságos helyzet, bármilyen le-
gyen is az (politikai szerkezet, a társadalom gazdasági rendszere, vagy lé-
lektani állapot), önmagában nem indokolhat valamilyen tettet". (L'étre et 
néant, 510. old.). 
Mauríce Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard kiad.  
Páris 1945. III. old. 
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mértéke az ember." 1  ~) Protagor tol, a filozófiai relativizmus és pragma-
tizmus atyj ától kezdve egészen napjainkig csatlakoznak az exisztencialis-
ták minden olyan felfogáshoz; amely valamely önmagát túlélt, vagy tár 
sadalmilag tehetetlen osztály helyzetét tükrözik vissza. 

Az exísztencializmus forrásait kutatva " megáliapíthatj uk, hogy az 
a polgári filozófiai felfogás elfajulásának folytatódását jelenti, ami a. 
XIX. szd: első  felében indult meg. Ennek az elfajulásnak legf őbb ismer 
tető  jegyei a klasszikus polgári filozófia gyengeségeinek kihangsúlyo-
zása, s egyszersmind elhallgatása mindannak, ami benne nagyot és tar-
tós értéket jelent. 

Hogy megérthéssük a polgári filozófia, különösen pedig az exiszten-
cializmus "újabb fejl ődését; szükséges lesz kissé többet id őznünk Kantnál. 

A XIX. és XX. szd. egész dekadens filozófiája gondosan megkerüli 
e nagy gondolkodó tanításának materialista elemeit. Figyelmen kívül 
hagyják mindazt, ami maradandö értéket jelent a megismerés lehe-
tбségeinek és határainak kutatására irányuló munkásságában. Másrészt 
tudatosan kapcsolódnak agnoszticizmusához és apriorizmusához, külö- 
nősen pedig az akarat önállóságáról alkotott elméletéhez. Éppen err ől az" 
utóbbi tételr ől állapit] a meg Marx, hogy az a tehetetlen német polgárság 
tiltakozását féjezi ki a feúdalis abszolutizmus ellen. 16) 

Mindamellett, hogy Kantnak ez a gyakorlatias filozófiája rrlagában 
foglalja a későbbi voluntarizmus és szubjektivizmus bizonyos elemeit, 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a különbségeket sem }  
amelyek elválasztják Kantot az említett dekadens irányzatoktól: 

Kant szerint az akarat szabad, amennyiben nem függ bizonyos 
„tapasztalati feltételekt ől", „érzéki ingerekt ől", „tetszőleges és önma-
gukban véletlen körülményekt ől", illetve „mások akaratától", 17) azon-
ban minden szabad akarat erkölcsi törvényekhez igazodik, amely köz-
vetlenül meghatározza . azt . és e szerint úgy hat, mint egy fels őbb lény 
parancsa. Kant gyakorlatias filozófiája tulajdonképpen egy tehetetlen, 
d e nem h a n y a t 16, hanem egyenjogúságáért küzd ő  társadalmi osz-
tály történelmileg meghatározott filozófiája. Az erkölcsi magatartás 
kanti emperativuszai a polgárság társadalmi törekvéseit fejezik ki, egy 
tehetetlen osztály arra irányuló törekvéseit, hogy abban a társadalom- 

Predsokratiki, válogatta és szerk. Anton Sovre, Šlovenska Matica kiad 
Ljubljana 1946. 140. old. 
Marx—Engels, Die déutsche Ideologie, Berlin 1932. 175. old. „Németország 
helyzete a mult század végén„ teljes mértékben visszatükrösödik a gyakor-
lati ész kanti bírálatában. Míg a francia polgárság a "történelem legko- 
losszálisabb forradalmában hatalomra jutott és meghódította az európai 
szárazföldet, míg a felszabadult angol polgárság forradalmasította a köz-
gazdaságot, politikailag hatalma alá hajtotta Indiát, kereskedelmileg pedig 
az egész világot, a tehetetlen német polgárok csak a „jóakaratig" jutottak 
el. Kant megelégedett a puszta „jóakarattal", még ha az nem is valósul 
meg, s e jóakarat megvalósulását, a közte és az egyének szükségletei, va-
lamint ösztönei közötti harmóniát a túlvilágba vetítette ki. Ez a Kant-
féle jóakarat teljes mértékben megfelel a német polgárság tehetetlenségé-
nek, elnyomatásának és nyomorúságának, mert ennek az osztálynak ki-
csinyes érdekei sohasem fejl бdhettek egységes, nemzeti érdekekké ..." 
(1845-46-bбl). 
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, passim. 
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ban, amely a magántulajdon konkurenciáján alapszik összeegyeztessék  

az egyén és osztály, valamint az osztály és társadalom . érdekeit. Erre az  

az osztály törekszik, amely a társadalom reprezentánsa akar lenni és egy 
meghatározott történelmi korszakban valóban az is. A kanti „értelem", 
a maga a priori törvényeivel és kategóriáival, az osztály értelme, s emez 
értelem parancsának alá kell rendelni az egyén akaratát. Kant gyakor= 
latias értelmének posztulátumai, az isten, a szabadság és halhatatlan-
ság eszméi, a polgárság társadalom-ideáljai — átvetve a túloldalra. 
Olyan célok ezek így, hogy csak jelképesen közeledhet feléjük a véges 
ember. Tudvalévő , hegy Kant éppen annyira lelkesedett a francia forra 
dalomért; minta klasszikus német filozófia más képvisel ői, s ugyancsak 
ismeretes, hogy Rousseau is jelentós hatással volt rá. Minden esetre nem 
véletlen, hogy éppen Marx, aki az akarat önállóságának tételét olyan 
megsemmisítő  bírálatnak vetette alá, ugyanakkor azt a véleményt fe-
jezi ki, hogy Kant filozófiáját „joggal tekinthetjük a francia forrada-
lom német elméletének". 1 B)  

Kant követői a klasszikus német filozófusok, különösen Hegel, meg-
látták, hogy a kanti „értélem" a történelem terméke. az emberi tudat 
fejlődésének terméke, s ennek a fejl ődésnek egyes szakaszaiban a világ-
szellem önmegismerésének folyamata nyilvánul meg. E filozófusok leg-
nagyobb érdeme, hogy a filozófiában — noha fejtet őre állítva, idealisz-
tikus formában — de mégis meghonosították a társadalom és a társadalmi 
tudat fejlődése dialektikus törvényszer űségének felfogását. Ez a felfo-
gás serkentőleg hatotta társadalmi valóság további tanulmányozására, 
ez pedig elvezetett Marx és Engelsz tanaihoz, a társadálom és társadalmi 
tudat fejl ődésének tudományos elméletéhez. 

Az exisztencializmus valahol a polgári filozófia mellékútján szü-
letett, amelyen a kés ői polgári filozófia a XIX. szd. els ő  felében indult 
el, miután letért a progresszív társadalmi felfogás fejl ődésének fő  út-
vonaláról. 

2.  

Kant és -az exisztencializmus képvisel őinek fellépése között .igen je-
lentős történelmi korszak . van, amelynek legnagyobb eseményei a nagy 
fráncia forradalom, az utána következ ő  felszabadító háborúk, a thermi-
dori reakció, Napoleon hadjáratai, Metternich uralma, a forradalmi hul-
lámok 1830 és 1848 között, valamint az angol és francia polgárság hatal-
mának megszilárdúlás а . Ebben a korszakban a polgárság társadalmi esz 
inéпyei a kapitalista hétköznapok üzleties prózaiságába fulladnak és 
kompromittálódnak. A kapitalizmus nemesi, feudális bírálata mellett 
megjelenik a kispolgári és végül a proletárbírálat is. A feudális bírálat 
azonban gyakran zavarólag és kiábrándítólag hat a kispolgári bírálatra. 
A kapitalista vállaikozó szellem diadalai tápot adnak a különböz ő  deka-
dens felfogásoknak — f őleg a konzervatív és kispolgári körökben — s 
ezek a felfogások az individualizmus, indeterminizmus és irracionaliz-
mus irányzataiban jutnak kifejezésre. A kapitalista társadalom legin-
kább atomizalódott rétrege, a kispolgárság, a társadalom két alapvet ő  osz-
tálya — a polgárság és munkásosztály — között találta magát. Ideoló- 

18) „A jog történelmi iskolájának filózofiai kiáltványa" 1842. Marx—Engeisz 
Művek: Moszkva-Leningrád 1928, I. k., 112. old. (oroszul) 
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gusai e tény alap]an építették fel illúziójukat a kispolgárság „osztá-
lyokon kívülálló" helyzetér ől „semlegességér ől" és a független kritikai 
egyéniségről. 19) 

Az exisztencializmus e szerint az osztály bomlásának és demoralizá-
lódásának korszakában keletkezett a feudális kézm űves romantikából. 
Keletkezésének tehát ez a társadalmi alapja, s ez a magyarázata a klasz-
szikus felvilágosodással szemben elfoglalt álláspont] ának. 20) Sören Kier-
kegaard, az exisztencializmus megteremt ője e korszak legfőbb problé-
májának a vallásosság hiányát tartja: 

„A rohamosan növekedő  szenvedélyek a világi felfogás következté- 
ben egész. Európában olyan problémákba bonyolódtak, amelyeket csak az 
istenség oldhat meg, amelyekre csak a kereszténység adhat választ, s őt 
már meg is adta régen ... A középkor fogyatékossága nem a vallásos 
felfogásban volt. hanem abban, hogy ez a felfogás hamar kihalt." 21 ) 

Kierkegaard tehát tagadja, hogy kora problémáit az ész segítségével 
meg lehet oldani. Síkraszáll Hegel és filozófiája ellen, s visszatérést kö-
vetel Ágostonhoz, aki a római birodalom bomlása idején azt prédikálta, 
hogy az ember teljesen tehetetlen az isten ismeretlen és meg nem ismer-
hető  rendeléseivel szemben. Ilyen hagyományokra támaszkodott Kier-
kegaard, s ennek alapján felvázolta az exisztencializmus összes fonto-
sabb tételeit. 

Az ember átkozott világban él és „teremt ődik". Az isten lényege 
rejtve van előle és nincs útmutató az életben. Az ember tehát arra 
van ítélvв , hogy szabad legyen, hagy maga találja meg az istenhez vezet đ  
útat, amelynek lényegébe beletartozik az ő  lelkisége is. Az ember sza-
kadatlanul túlnövi saját pillanatnyi „én"-jét, állandóan „megsemmisül", 
„kifelé tart önmagából" abba az „én"-jébe, amely mellett állást foglal, 
s amelyet tetteivel megvalósít 22) Az ember szabadságából következik, 
hogy állandó lehetősége van arra, hogy tévedjen, hogy eltávolodjék az 
abszolút „én"-t ől, az istentől. A szabadság, s ezzel együtt az abszolút fi- 

Annenkovhoz intézett levelében irja Marx 1846. dec. 28-án: „Fejlett tár-
sadalomban, saját helyzeténél fogva a kispolgárság egyrészt szocialista,  
másrészt pedig oekonomista lesz, vagyis elvakítja a nagypolgárság nagy-  
vonalúsága és a szenved đ  néppel való együttérzése. Egyszerre burzsoá is  
és nép is. Lelki mélyén büszke arra, hogy semleges, hogy megtalálna az  
igazi egyensúlyt és jogot formál arra, hogy megkülönböztesse a juste  
milieu-től (az arany középúttól). Az ilyen kispolgár isteníti az ellentmon-
dást, mert az létének alapja." (Marx—Engelsz válogatott művei, Kultúrа  
kiadása, Beogr. 1950. II. К. 441-442. old.).  
Az exisztencialista filozófia szubjektivizmusa számára akadályt_ jelent  
Kantnak minden olyan tétele, amely társadalmi élet objektív törvény-
szerűségére irányul. Jaspers és Sartre felróják Kantna К. hogy a szubjektum  
általános törvényszerűségének kutatása közben nem jutott el a személyi-
ségig. A teljes mértékben idealista L. Gabriel, aki egy terjedelmes k ny-
vet írt az exisztencializmus f őbb képviselőiről, Kant és az exisztencializmus  
között a következ ő  különbséget látja: „Már Kant világosan látta, hogy a 
tárgyi világban nincs szabadság, s hogy a szabadság az elméleti értelem  
számára nem lehet a megismerés tárgya,. csak a gyakorlati, a szubjektiv  
területén, csak az erklcsi imperatívusz megvalósításában az emberi léte-
zés folyamán; tehetsz, mert tenned kell (du sollst). Az exisztencializmus  
számára ez a megvalósulás nem valamely absztrakt, formális erkölcsi  
törvény, illetve kategórikus imperatívusz megvalósítását jelenti, hanem  
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lelđsség tudata állandó félelmet és szorongást okoz, mert állást foglalva  
bizonyos dolgok mellett az életben való részvétel folyamán állandóan  
tévedhetünk.23) Az állásfoglalás 1151 azonban nem lehet kitérni, mert  
a semlegesség is bizonyos állásfoglalást jelent. Ha az ember állást fog-
lal valamiben, akkor tulajdonképpen legy őzi félelmét és gy őz benne  a. 
bátorság. 24) A félelem és bátorság belső  harcában valósul meg az ember  
lényege (essentiája), de véglegesen csak akkor valósulhat meg, ha az em-
ber befutotta élete pályáját.  

Kierkegaard tételei megtalálhatók az egész kés őbbi exisztencialista  
filozófiában. Az első  világháború utáni társadalmi zűrzavarban — így  
fogja fel ezt a forradalmi erjedést a polgárság — az exisztencialista fi-
lozófiának két kiemelkedő  filozófusa akad. Jaspers és Heidegger. Amint-
hogy nem véletlenül jelentkezett ez a filozófia az akkori Németország-
ban. hanem a háború kimenetele miatt kiábrándult Wilmos-korabeli ér-
telmiség mumusának kifejezéseképpen, ugyanígy Franciaországban sem  
véletlenül terjedt el a második világháború után. A dekadens felfogások  

keletkezése és élterjedése számára rendkívül termékeny talajnak bizo-
nyult Franciaország helyzete a háború el őtt, alatt .és utána, valamint az  
osztályviszonyok alakulása — különösen pedig az a tény, hogy a FKP  

sztalinista politikája ideológiai zavart keltett a kispolgárság körében és  

csökkentette a munkásosztály társadalmi szerepét.  

A mai exisztencializmus bizonyos mértékig valóban a negáció negá=  

sióját jélenti ama fejl ődési út negációjának negációját, amelyet a kés ői  
klasszikus golgári filozófia Kierkegaardtól Sartre-ig megtett. A mai  

exisztencialista filozófia ugyan visszatért Kierkegaardhoz, de a dekadens  
felfogás egy „magasabb" fokozatán. Az exisztencializmus, ahogyan azt  

Sartre a „L'étre et le néant" (Lét és nemlét) c. m űvében kifejti, tulaj-
donképpen egy olyan kevérék, amely Kierkegaard tételei alapján a scho-
penhauerizmusból, bergsonizmusból, pragmatizmusból és a Husserl-féle  

ebben az esetben valóságos létezésr ől van szó, az ember szellemi exiszten-
ciájáról. Tehát nem valami általánosnak а  megvalósításáról beszélnek,  
hanem az egyén önmegvalósításáról, saját létezésér ől, vagyis annak meg-
valósításáról, amit ő  magában jelent. A legfontosabb alkotó tevékenység-
ről van szó, amire minden egyes ember képes és hivatott: (Exisztenzphi-
losophíe, von Kierkegaard zu Sartre, Herold kiad. Bécs 1951. 339. old.)  
Sören Kierkegaard, Religion der Tat, válogatott. m űvek gyűjtemény,  
Kröner kiad. Leipzig, 607. és 148. old.  
Sartre szerint a „megsemmisülés" állandóan kett ős folyamat: az ember  
„egyrészt kénytelen feltételezni a dolgok ideális állapotát, mint pillanatnyi  

tiszta nemlétet (néant), másrészt feltéteieznie kell az adott id őszerű  heiy-
zetet, mint nemlétet a dolgok emez állapotához viszonyítva". L'etre et  

néant, 510. old.).  
Kierkegaard megkülönbözteti azt a fogalmat, amelyet a németben „die  

Frucht" szóval jelölnek, s a „másoktól való félelmet" kellene jelentenie,  

attól, amelyet „die Angst"-tal jel бlnek, amelynek a „magunktól való  
félelmet", vagyis a bűn lehetőségétől való félelmet, szorongást kellene  

jelenetenie. Franciában erre a „1'angoisse" (a. m. szorongás) kifejezést  

használják.  
Religion der Tat, 197. old. „Bátorságával (durch das Wagnis) az egyén a  
végtelenséget éri el; többé nem az az egyén, s a bátorság nem egyetlen  
hőstett csupán a többi között, nem mondható eggyel t đbb állítmánynak,  
amely ugyanahhoz az alanyhoz tartozna, a bátorsággal maga is változik.`  
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fenomenológiából készült. Az exisztencializmus keletkezésének és fejl ő-
désének történelmi feltételeit elemezve megállapfthatjuk, hogy az irra-
cionalizmus és indeterminizmus e filozófiája, amely a természetben és  
társadalomban minden törvényszer űséget tagad, maga is tör v é n y-
s z e r ű  e n jelentkezik bizonyos elöregedett, vagy tehetetlen társadalmi  
osztályok és rétegek súlyos válsága idején, mint pl. a francia forrada-
lom, az első  világháború, az Októberi forradalom és a második világ-
háború után. 25) 

Álljunk meg kissé Sartre exisztencializmusánál, a Kierkegaard-féle  
exisztencialista felfogás legfiatalabb hajtásánál, amelyet a kés ői polgáré  
filozófiának Schopenhauertől Husserlig tartó, majdnem száz éves fejl ő-
dése „termékenyített" meg.  

Heidegger és Sartre „ateista" exisztencializmusa (mindketten Husi  
seri fenomenológiáján neveledtek, majd az el őbbi az exisztencializmusba  
vezette az utóbbit is) lényegesen nem különbözik Kierkegaard és Jaspers  
„keresztény" exisztencializmusától. Míg a ,,keresztény" exisztencializ-
mus istenfogalma sokban hasonlít a korai protestánš teológia „rejtett  
istenéhez", 2б) aki az embernek semilyen módon nem adja tudtára, hogy  
mihez tartsa magát az életben, addig az „ateista" exisztencialižmus eb-
ben a kérdésben a polgári .liberalizmus hagyományait követi és nyitva  
hagyja az isten létezésének kérdését. Maga Sartre mondja, hogy az isten  
létezése, vagy nem-létezése mitsem váltóztat a dolgokon: .  

„Ha létezne is az isten, az semmit. sem váltóztatna; ez a mi  
álláspontunk. Mi, természetesen, nem hisszük, hogy van isten, de  
nem az ő  lényegéről van szö; az embernek fel kell találnia magát,  
s meg kell győződnie arról, hogy semmi sem mentheti meg önma-
gától, rnég akkor sem, ha ez az isten létezését bizonyítja." 27) .  

Létezik-e isten, vagy sem, az Sartre-nak nyilván mindegy: az ember  
arra van ítélve, hogy szabad legyen. 28)  

A szabadsága lét és tudat kett ősségéből következik, vagyis a tudat-
nak, a „magáért való lény"-nek az objektív lényt ől, a „magában való  
lénytől" való fiiggetlenségébő l;  A szubjektivitás, amit Sartre a tudat tu - 

A mai exiszterieializmus és a francia és német társadalom súlyos válsága 
közötti összefüggést különösen kiemeli Lukács György „Exisztencializmus, 
vagy marxizmus" c. művében (1. franciául Nagél kiad. Páris, 1948. 117. és 
másutt). Paul Foulquié ; L'existencialisme" c. tájékoztató jelleg ű  m(ivé-
ben hangsúlyozza, hogy Sartre Franciaország német megszállása idején  
írta és adta ki f ő  ' filozófiai művét a „L'etre ét néant" — t. L. GabrieI  
említett ínűvéb 'en a következ őket mondja: „Ez az elhátározas, az értel-
metleri iránti éš a megsemmisülés utáni vágyakozás az exišztencia egyik  
formája, amely valószfn űieg abból az érzéšb ől következik, hogy az  illető  
semmi egyébre nem érez er őt, minthogy helyzetében feltalálja magát."  
(162. old.).  
Kierkegaard maga is protestáns teológus volt.  
L'existencialisme est un humanismé, 95. old.  
„Az árdög és a jóisten" c. utolsó drámai m űvéről szólva Sartre alapvető  
рroblémának .,az ember és az isten, vagy, mondjuk, az abszolút viszonyát"  
tekinti. A mű  tanulsága a következ ő : az embernek magának kell választa-
nia, nincs mérték, ámelyhez tetteiben igazodhatna. A m ű  főhбse, Goetz  
von Berlichingen, ezt mondja: „Kezdem hinni, hogy az isten teljes sza-
badságot (carte blanche) adott nekem", (Le diable et le bori-Diéu ,. Gall-
mard kiad. Párín. 1951. 113. old.).  
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datának nevez, s amely mindig kiindulási pontnak tekintendő , mert az 
az abszolút forrás, szemben álla „magában való lény"-nyel az adott ter-
mészeti és társadalmi környezettel, amir ől semmi egyebet nem tudunk, 
minthogy 1 é te z i k. Nem mondhatjuk róla sem azt, hogy lehetséges, 
sem azt, hogy lehetetlen, nem tekinthetjük sem oknak, sem okozatnak. 
A „magában való lény", amely az, ami se nem aktív, se nem passzív, 
hanem minden értelem nélkül való, egyszer űen v a n. Ez a „magában 
való lény" magában foglalja a gondolkodó alany fizikai létezését, testét 
is, s ez számunkra valahogyan véletlenül t űnik fel az unalom és szen-
vedés idején. 29) Az ismeretelmélet terén Sartre is intuitívista, akárcsak 
a polgári filozófiai dekadencia többi képvisel ője. A „magában való lény" 
olyan vakami, ami a maga merevségében teljesen indiferens a tudat irá-
nyában és semilyen értelemben sem hat rá. Ezért ezt csak intuitíve le-
het megismerni.so) 

Már említettük, hogy Sartre a maga filozófiáját az idealizmus és a 
materializmus (vagy szerinte, a realizmus) túlhaladásának tekinti. Eb-
ben látszatra igaza is van, amennyiben a kés ői polgári filozófiában. 
gyakran keveredik a vulgáris marxizmus a szubjektivizmussal (Nietz-
sche, James, Freud stb.), s amennyiben sikerült neki e látszatra egészen 
poláris filozófiai felfogásokból gyúrt kanglomerátot eddig túl nem ha-
ladott magasságba görgetni. 

Sartre nem tagadja a külvilág objektív létezését. Szerinte a külvi-
lág, az objektív valóság létezik, de néma és önmagában értelmetlen fel-
tétele a szubjéktív létezésnek. A szubjektivitás, a tudat minden. A tu-
dat, az „önmagáért való lény" nem tükröz ődése a „magában való lény"-
rek. A gondolatok rendje és kapcsolata független a dolgok rendjét ől és 
kapcsolatától, s őt az exisztencializmus a tárgyak minden bels ő  ren_ djét 
és összefüggését tagadja. Ezt csak a gondolkodó alany tulajdonítja a tár= 
gyaknak. A tudat állandóan születik a semmib ő l. 

Ezzel kapcsolatban foglalkoznunk kell azzal, hogyan fogja fel exisz-
tencializmus az exisztenciát. 

A klasszikus filozófia nem tesz lényégés különbséget az exisztencia 
és a lény között ;  hanem ~-- mint pl. legel — az exisztenciát a lény köz= 
vétlenségének tekinti. 31) Az exisztencializmus azonban lényeges különb-
séget Iát e két fogalom között.. Az exisztencia, az exisztencializmus sze-
rint saját lényünk állandó túlnövését jelenti..Heidegger ipsum transcen-
dens-nek, önmagunk szakadatlan túlnövésének, önmegvalósításának ne-
vezi. Az exisztencia csak az ember sajátja. Csak a gondolkodó szubj ek-
tum exisztálhat. Az emberre, a gondolkodó lényre nem mondhatjuk rá, 
hogy egyszerűen van, hanem az exisztál, létezik. Míg a. ,.magában való 
lény" az, ami, a tudattal rendelkez ő  ember, az „önmagáért való lény" 

29> L'étre et néant, 14, 30-34. old: Ugyanebben a m űvében másutt így fej-
leszti tovább az abszurdum filozófiáját: „abszurdum, hogy зzülettünk,  
abszurdum; hogy meg fogunk halni" (631. old.). „A lény létezésének nincs  
értelme, nincs oka és nem szükségszerű" (713. old.) „Gyötrődés" c. regé-
nyének fđhđse így elmélkedik: ,Puszta véletlen folytán létezem, mint  a 
növény, minta kő, minta mikróba (98. old. horvátul). „Minden, ami lé-
tézik értelmetlenül létezik, gyengesége miatt folytatodik és véletlen kö-
vetkeztében hal meg." (151. old.).  
L'étre et néant, 31. és 220. old.  
Hegel, Wissenschaft dér Logik, Meiner kiad. Lepzig 1932. II. k. 110. old.  
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mindig az, ami nem, és sohasem az, ami. 32) Egyszérű  tény az, hogy az em-
ber gondolkodik és megismeri a világot, az ember olyan lény, amely 
konkrét célokat tűz maga elé s miközben küzd' azok megvalósításáért, 
állandóan túlhaladja pillanatnyi énjét, Az exisztencialisták ezt az egy-
szerű  tényt boncolgatják, terjesztgetik a verbalizmus tengerében, elvá-
laszt] ák a társadalmi valóságtól, elferdítik és misztifikálják. 

A teljesen semleges ember is állandóan és szükségszer űen állást 
foglal a környezetében, szembeszáll vele, megismeri és így saját léte-
zésének körülményévé teszi. 33) A környezet az ember létezésének csak a 
világban elfoglalt nelyzétéb ől következő  a priori határait szabja meg, 
„helyzetének általános emberi voltát" jelenti (une universalité humaine 
de condition). De csak ezt. A környezet semmit ,sem jelent, ha az ember 
nem éli át és nem foglal állást vele szemben. Az „abszolút forrás" a 
gondolkodó szubjektum tudata marad. 34) Azonban nemcsak a tárgyi és 
természeti környezet nem hat az egyén tevékenységére ;  hanem az, ami 
ő  az adott pillanatban, az sem hat arra, ami ő  lesz, mert ebben az eset-
ben nem lenne teljesen szabad a tevékenysége. 35) Minden tevékenység 
teljesen eredeti és minden új állásfoglalás egészen új jelleget ad az em-
bernek, új egyéni lényeget (essentiát), amely a maga részér ől ismét egy-
általán nem befolyásolja az egyén további határozatait. Az adott egyé-
niség végleges lényegér ől csak akkor beszélhetünk, ha végére ért élet-
út] ának, amikor a halál lehetetlenné teszi számára a további „önmegva-
lósítást", további „túlnövését önmagának". 

Az egyén életét Sartre egész sor állásfoglalásra boncolta, tagolta, 
amelyek állandóan alakítják és megszüntetik a lényegét. Az ilyen „lé. 
nyegek" közötti összefüggés tagadásával tulajdonképpen elvitette a tu-
dományos lélektan minden lehetőségét. 35a) Ez a felfogása irodalmi mű-
veiben is megnyilvánul: alakjai között . nem találunk egész jellemeket, 
viselkedésük indokolatlan, tetsz őleges és véletlenszer ű . 

Az ember csupán az, amivé „valósul". Sartre felfogása szerint pl. 
nem beszélhetünk elfojtott és ki nem fejl ődött tehetségekr ől, mert te-
hetség egyáltalán nem létezik, ha nem valósul meg. A lehet őség kategó-
riájának, minta megvalósítatlan, de a reális körülmények által feltéte-
lezett valóság létezését ebben a materialista értelemben Sartre teljes 
egészében kizárja. Minden ember teljes mértékben maga a felel ős tet- 

L'étre et néant, 33. old. 
I. m. 660. old. 
L'existentialisme est un humanisme,, 67-69. old. 
L'étre et néant, 69. old. 

35a) u. 0. 555. old: „így az emberi valóságban semmi sem eleve adott olyan 
értelemben, mintha a temperamentum, a jellem, a szenvedélyek és az ész 
elvei velünk született, vagy megszerzett adottságok lennének, s olyanfor-
mán léteznének minta tárgyak. Mindezt az emberi lény empirikus vizsgá-
lata alapján a „viselkedés" és magatartás szerves egységének látjuk. Tö-
rekvőnek, félénknek, vagy ingerlékenynek lenni, egyszer űen annyit jelent, 
mint igy vagy ügy viselkedni ilyen, vagy olyan körülmények között. Iga-
zuk volt a behaviouristáknak, amikor azt állították, hogy bizonyos szi-
gorúan meghatározott körülményekben tanúsított magatartás tanulmá-
nyozása lehet az egyetlen pozitív, tudományos lélektani kutatás". 
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teaért, helyzetéért és sorsáért. Ha az ember régi erkölcsi értékekre hivat-
kozik, ha tetteit valamilyen determinizmussal igyekszik igazolni, az a 
„rossz lelkiismeret" jele. 36) 

Röviden: az exisztencia állandó állásfoglalás, állandó választás és 
tiszta tett — actus gurus: 

„Az ember nem más, mint saját terve; annyiban létezik, 
amennyiben ez megvalósul. Az embere szerint nem egyéb, mint 
tetteinek összesšége, mint saját élete" —állapítja meg Sartre. з 7) 

Az ember tehát ;  mint exisztencia els ő  „élettervével" kezd létezni, 
„lényünk eredeti megválasztásával". Sartre-nál ez misztikum, s ezzel he-
lyettesíti ő  Schopenhauer „élet-akaratát", Nietzsche „hatalom-vágyát", 
Bergson „életkedvét" és Freud ,,libadumát". 38) 

E szerint az exisztencializmus kifejezetten voluntarista filozófia. S 
éppen ezért mindenféle politikai causisticának és elvtelenségnek ideoló 
giai alapjául szolgálhat. Az exisztencialista voluntarizmust röviden 
Sartre szavaival foglalhatjuk össze: az ember nem az, ami, hanem a z, 
ami lenni akar. 39) 

Az ember azonban, aki az, ami lenni akar, ebben a törekvésében 
nincs egyedül. Alanyiságának szuverenitását veszélyezteti a „m á s i k". 
Minden gondolkodó Iény a világban él, ahol más gondolkodó lények is 
léteznek, más „abszolút források", más tudatok, s ezek célkit űzései 
gyakran ellentétesek és keresztezik egymást. Az én számomra a „másik" 
éppen olyan tárgy, mint minden „magában való lény" körülöttem. De 
én is tárgy vagyok a „másik" számára, ő  is a szerint ítél meg engem., 
hogy mit jelentek a ,,másik" számára, milyennek látszóm el őtte. Ez pe-
dig Sartre-nál :  Husserl hajdani intuitívista tanítványánál egyet je-
lent, az én „magában való lény"-emme1. 40) A ,másik" rombolja az én 
világomat, miközben sajátját igyekszik építeni, amelynek már nem én 
vagyok a központja, hanem ő . Ugyanakkor arra is törekszik, hogy az én 
tudatomat az ő  világához kapcsolja, s ezzel megvonja t őlem az állásfog-
lalás szabadságát. A „másik" számára én csak a látott vagyok a látható 
világban.41) A „másik" előtt nem az vagyok ami lenni akarok. „Ma-
gánvaló" magamat csak a „másik" által ismerhetem meg. Bármilyen le-
gyen is az a ,,másik", ő  a számomra médium, amelyre okvetlenül szük-
ségem van, hogy túlnőhessem és megvalósíthassam önmagam, hozzá mé-
rem magam, s önmagam túln őve, túlnövöm őt is. A „másikhoz" való vi-
szonyom örök dilemma: vagy én növöm túl őt, vagy ő  ingem. „A külön- 

L'existentialisme est un humanisme, 57, 80-81. old: A „jó lelkiismeret ű"  
emberek Sartre szerint azok, akiknek tevékenységük a szabadság kere-
sésére irányul.  
u. 0. 55. old.  
L'étre et néant, 651. és 657. old.  
L'existentialisme est un humanisme, 22. old. Ugyanezt az álláspontot kép-
viseli Albert Camus is „Sisyphos mithosza" c. m űvében: „Nem létezik ha-
tár a között, ami az ember az adott pillanatban, s ami lenni akar". (Le  

mythe de Sisyphe, 110. old.).  
L'étre et néant, 12. old. „A jelenség nem fedi el a lényeget, hanem felfedi,  

az maga a lényeg". L. még a „Gyötr ődés" c. regény 110. old. horvátul. A  
tárgyak teljesek úgy, ahogyan látjuk őket — és mögöttük ... nincs semmi".  
L'étre et néant, 328. old.  

245  



Borisz Ziherl: Az exisztencializmus  

bőző  tudatok egymásközti viszonyának lényege tehát nem az összehango-
lódásban, hanerh a konfliktusban van." 42)  

Sartre ebb ől a nézőpontból magyarázza az összes társadalmi vi-
szonylatokat — az osztályharcot, a nemzetek közötti viszonyt stb. 

A világra jövetelt, a tárgyak közé süllyedést, a „másik", a médium 
szükségességét Sartre „eredend ő  bűn"-nek, ,,első  bűnbeesésnek" ne-
vezi.43) A „másik" akadályt jelent a számomra, miatta nem lehetek 
„tiszta szubjektum". vagyis nem láthatok a nélkül, hogy engem is ne 
látnának és, hogy ne legyek senki számára tárgy, nem valósíthatom meg 
önmagam kizárólag magamból, mások közvetítése nélkül. Röviden: a 
„másik" miatt nem valósíthatom meg a „magában való" és „magáért való 
lényem" közötti teljes összhangot. Ez az, amit az ember ősidőktől fogva 
az istenségre ruházott, mint saját megvalósíthatatlan vágyának kivetí-
tődését. 

A Sartre-féle ember állandóan arra törekszik, hogy saját istenévé 
legyen: 

„Minden úgy történik, mintha a világ s benne az ember nem 
törekednék egyébre, mint arra, hogy megvalósítsa az istent, amely 
nem létezik." 44)  

Ez az első  következtetés, amelyet Sartre filozofálásából levontunk, 
azt a fenti állításunkat igazolja, hogy az „ateista" és „keresztény" 
exisztencializmus között nincs lényeges különbség. A második következ-
tetésben pedig megnyilvánul ez a különbség. Ez a követkzetetés abból a 
tételb ől ered, hogy nincs isten. Hiába törekszünk arra, hogy az isten 
ségben megsemmisüljünk. Az istenség eszméje ellentmondásos, az em-
ber pedig egy eredménytelen törekvés (une passion inutile). 45)  

„Az exisztencializmus humanizmus" c. m űvében, amelyet 1946-bon, 
tehát közvetlenül a rr:ásodik világháború után írt, Sartre igyekszik bebi-
zonyítani, hogy az ő  felfogása mégis optimista életfilozófia. Ebben a m ű-
ben nincs szó az „eredend ő  bűnről", sem a „mások" közé süllyedésről, 
s nincs benne szó az istenségre való törekvésr ől sem. Sartre filozófiai 
tételeinek abból a — gyakran ellentmondásos — halmazából, amelyet 
előbbi műveiben láthattunk, itt kiválik az a gondolat, hogy az ember 
saját állásfoglalásaival, „választásaival" saját emberi eszményképét va-
lósítja meg: , ;magamat választva (en re choisissant), az embert válasz-
tom". 4 б) Az ember állandó szorongásban él, s ennek lényege annak felisme- 

u. 0. 502. old.  
u. 0. 349. old. A Sartre-féle ember bels ő  ellenállása a másikkal szemben 
fő  témája „Huis cos" (Csukott ajtók) c. drámájának, amelyet el őször 1944 
májusában játszottak Párisban. A drámában a halottak, a „magában valö 
lények" akik többé nem valósíthatják meg önmagukat, hanem a megme-
revedett multat jelentik, így beszélgetnek: „Ez tehát a pokol. Sohseni hit-
tem volna ... Hát nem emlékeztek? Kén, máglya, nyárs ... Ah, milyen 
ostobaság! Nem kell nyárs, a poklot a „mások" jelentik." (J. P. Sartr е , 
Theatre, Gallimard, kiad. Pánis, 1947. 167. old. Camus tiltakozra a Je- 
anson-féle bírálat miatt, Sartre válaszol s e válaszában majdnem, hogp 
marxista magyarázatát adja a „másik"-ról és pokolról alkotott szubjek-
tivista felfogásának: az ember a pokolban munkás, akit mások hajtanak 
kényszermunkára a gyárba. („Temps modernes", 82. old. 1952. aug. 350. old.). 
U. o. 717. old. 
U. 0. 708. old. 
L'existentialisme est un humanisme, 27. old. 
U. 0. 31-32. old.  
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тésében van, hogy „választásával" nemcsak önmagát valósítja meg, hanem  

bizonyos értelemben az emberiség törvényhozója is, s hogy nem sza-
badulhat meg annak a felel ősségnek tudatától, amelyet az összes embe-
rekért magára vesz.  

„Úgy tűnik, mintha az egész emberiség egyes emberek cse-
lekedeteire szögezné tekintetét, s azt irányadónak tekintené.  

Minden ember fel kell, hogy tegye önmagában a kérdést: valóban  

én vagyok-e az, akinek joga van úgy cselekedni, hogy az egész  
emberiség példát vehessen tetteimr ő l. S ha ezt nem kérdezi, azt  
jelenti, hogy szorongását magába rejti." 47 )  

Végső  fokon az exisztencializmus egész gyakorlati filozófiája Kant  

egyetlen „kategórikus imperativuszá"-nak vulgarizálására vezethet ő  
vissza.  

(Folytat juk) 

Nova Misao, 1953. III. sz . 

(Fordította: Juhász Géza) 
	

Borisz Ziherl  

B. Szabó György: Illusztráció 
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Sokáig nem fogjuk elfelejteni azt a meghökkenést, amit éreztünk 
annakidején, a Szovjetúnió képz őművészeinek, különösen az id ősebb 
Geraszimovnak jugoszláviai, noviszádi kiállításán. Szó nélkül és ijedten 
álldogáltunk az óriás vásznak el őtt és zavartan pislogtunk egymás felé. 
Hát ez volna az az új m űvészet amiről azt mondják, hogy tetszik ne-
künk, s amiről mi is azt mondjuk, hagy tetszik másoknak? Emlékszem: 
merev arcú és test ű  fiatal leányok esetlenül szaladgáltak a víz partján 
és ez volt Geraszimov „Tavasz"-a. Egy fiatalember leugrotta toronyból 
(valójában lehetetlen volt megállapítani, hogy zuhan-e, vagy repül) és 
ez volt Geraszimov „Els ő  repülő"-j e. Aztán az er ősen retusalt Sztálin-
fénykép .. . 

Emlékszem hogyan szöktünk meg egymásután attól a feladattól, hogy 
Geraszimov művészetérđl, az új szovjetművészetről beszéljünk a kollek-
tívák egyes csoportjai el őtt. Bihaly-Merin, akit Beográdból hívtak ezt 
az „uj" művészeti irányt ismertetni úgy oldotta meg kellemetlen fel 
adatát, hogy a görög-római m űvészetr ől beszélt félórákat és még per-
ceket sem a szovjet „realistákról". 

Lényegében nagy kiábrándulást jelentett ez á kiállítás és sokunk 
-ban már akkor tudatosodni kezdett, hogy nem minden jó. nem minden 
szép, amit az ukázok jónak és szépnek parancsolnak. A m űvészetnek 
nem lehet parancsolni. 

Budapesti újságban beszámolót olvasok egy képkiállításról. Ezeket 
írja a „Népszava": 

„...örömmel üdvözölhetjük Benedek Jen đ  „Drága Rákosi elvtárs 
jelentjük" című  alkotását. A nagyméret ű  olajfestmény azt a jelenetet 
ábrázolja, amikor egy üzem dolgozói levelet írnak Rákosi elvtársnak vál-
lalásuk teljesítéséről... kellemétien és nem indokolt például a n y o 
masztó sötét színhangulat, amely eluralkodik a nagyméret ű  
képen. A másik hiányosság az arckifejezések bizonyos természetelle 
nessége egy-egy mosolynak szánt arcmozdulat akaratlanul fintorrá 
merevül..." 

A kritikus, úgylátszik, éppen abban a hangulatban volt. mint mi 
a Geraszimov-kiállításon. Örömmel üdvözli a ... ugyan mit üdvözöl 
örömmel? A nyomasztó sötét színhangulatot? A fintorrá merevült 
mosolyt? 

„Vince Gergely és Bokor Miklós Rákosi elvtárs harcos életének 
egy-egy korai epizódját dolgozzák fel..." Remek tanulmányok! —  

mondja a kritikus. ,.Rákosi Zoltán szénrajza „Rákosi elvtárs 1912-ben" 
az előbb említetteknél jóval igényesebb és m űvészi ábrázolásmódja is 
frissebb, közvetlenebb. Témájánál fogva jelent ő s m ű !"  

Dudás Jenő  is „mai" témát rajzol. Képén „...a tszcs (termel ő-szö-
vetkezeti-csoport) -e g y e t 1 e n tehene búsan fodul be az ajtón ..." 
Szabó Vladimir „ . .,  valamiféle romantikus elvágyódást fejez ki a mi 
korunkból .. . 

Látnunk sem kell ezt a kiállítást, hogy elképzeljük a magyarországi 
kényszeredett új geraszimovokat, akik kénytelenek a „témájuknál fogva. 
jelentős" műveket alkotni;' kénytelenek, mert a vev ő  (hivatal, gyár, 
tszcs) épen úgy a Rákosi, minta kritikus is: Rákosi és a modell is: 
Rákosi. 
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Gá1 . L.: A művészet rehabilitálása  

„Hiszen 6 a párt!" — írta Rákosiról Máté György a „Magyar Írók 
Szövetségének folyóiratában" (Csillag) és azt is írta, hogy , irodalmun-
kon a sor, hogy többet merítsen (.Rákosi) m űveinek tárházából. És, hogy 
ábrázolja a nagyszerű  hőst, akiről írni az alkotó legszebb feladata — Rá-
kosi elvtársat magát... (C s i l l a g, 1952. m á r c i u s.) 

És mert ember a művész, az fró is, aki lakik, iszik és öltözködik és 
mert a házigazda is Rákosi és a vendégl ős is és a textilgyáros is — a 
művész és az fró fényképezi, festi és írja ;,Rákosi elvtársat magát", a 
csecsemő  Rákositr  a húsz éveset, a jelentéseket fogadót, a harcost és a 
szónokot: mindig Rákosit, csak Rákosit — hiszen đ  a párt és a párt az 
ország és Rákosi a magyarság .. . 

Furcsa ez épen akkor, amikor már — és milyen kevéssel a halála 
után! — már elkezd ődött a sztálini önszemlélet alapos revíziója. 

A „kritika" még így sem tudja leplezni az „új" magyar m űvészet 
és irodalom teljes cs ődjét és a művészek „nyomasztó színhangulatok-
kal",. „egyetlen tehénkékkel", ,.fintorrá merevült mosolyokkal" igyekez-
nek kifejezni „romantikus elvágyódásukat". 

Vagy — hallgatnak. Mert nem minden magyar költ ő  tud ilyen örök-
szép sorokat zengeni a türelmes papíron: 

Költő  vagyok s te, henge гész, 
sokan vagyunk mi csak egész : 
bányász, vasas 
mert a célunk mind ugyanaz. 

Vészi Endre írta ezeket az örökszép sorokat a h e n g e r é s z r 6 1. 
Kár érte, mert Vészi Endre írt már — verseket is. Lám, a Szécsi Margit 
versében már akad némi „nyomasztó színhangulat": 

Azt mondod — hogy szabotálták béred. 
Bizony, hozzánk sok alj-nép ömölt. 
De ha nem versz karmaikra láncot, 
ott vihognak majd szfved fölött. 
Nem írom ki nevüket e dalban, 
silány lelkük nem érdemli meg, 
de névtelen véssz te is, te gyáva —  
nem érdemled a vasas nevet. 

(Csillag, 1952. május) 

Lukács Imre „Csillagfények" cím ű  versében már t é m á j á n á l 
fogva is jelent ő s m ű vet alkotott. A költő  a kislányával 
beszélget: 

Késő  van már, elfáradta kislány, 
kezem fogja s hazafelé ballag. 
„Ugy-e apu, Rákosi elvtársunk 
adta nékünk, övé is a csillag?" 

„Igen, lányom, tőle kaptunk mindent..." 
Gondolkozik s megszólal: „Meglássad 
édes apu, elmegyek én hozzá 
s megcsókolom Rákosi elvtársat ..." 

És így gügyög hozzá a néha tehetségesnek látszó Gereblyés László 
Bennünket bátorít, melenget 
és földet óv, mint kisdedet! 
S jutalmazón a hű  szerelmet, 
sugárba vonja népemet. 
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Gál L. A míúvészet rehablütá цása  

De a költő  még akkor is igazat szol néha, ha -z- Sztálin-díjas. Aczél 
Tamás -- bár nem ez volt acélja —  im így leplezi le a Rákosi-munkás-
mozgalmat s  - egyben költészetét és m űvészetét is: 

„... s miként aszfalt kövein a gyom 
növekedett a munkásmozgalom." 

A gyom, persze, giz-gazt jelent. 

A beismerések korát éljük. Moszkva már beismerte, hogy a nagy 
sztálini korszak „meg nem engedett eszközökkel" kényszerítette vallo-
másra politikai ellenfeit. Néhány nappal kés őbb arról beszél egy másik 
Pravda-vezércikk, hogy a szovjet tudományos munkában is bajok van-
nak, hogy protekció révén lettek „tudósok" a szovjet tudósak. Eljön 
az idő  és úgylátszik hamar jön el, hogy revideálják majd a Sztálin és 
Kossuth-díjakat is és megállapítják, hogy a m űvészeti iparban is hem-
zseg a protekciós. 

Időnként (és vélétlenül) mindez már most is kiderül. Olvasom pél-
dául a Népszavában, hogy Kovács József, a budapesti Ganz-gyár gép-
lakatosa kapta „az ország legjobb autogénhegeszt ő je" 
cimet. És ez nem egyedülálló eset, hiszen például Ujvári István g y a-
lus lett az ország második legjobb géplakatosa. Nem 
vagyok szakember, de annyit tudok, hogy a gyalus éppen úgy nem gép-
lakatos, mint ahogy a géplakatos sem autogénhegeszt ő . És ha ennyit ér 
egy a Kohó és gépipari minisztérium által adományozott hivatalosnak 
tekinthető  jutalmazás, akkor talán a Sztálin-díj, a Kossuth-díj is ilyen 
alapokon adományozódik. igy lett Sztálin-díjas például Aezél Tamás .. .  

Egyébként — má.rcius 15-én Illyés Gyula és Gábor Andor kaptak 
Kossuth-díjat. 

Illyés Gyulát, akit sokan tartanak a magyarság legnagyobb él ő  író-
jának, sokáig nem tudta a megfelel ő  fiókba helyezni a „szocialista realiz-
mus". Nem is olyan régen, ötvenedik születése napján még azt olvastam 
róla a Szabad Népben, hogy Illyés nem tekinthet ő  a dolgozó magyar tö-
megek igazi költőjének. Igaz, akkortájt Illyés még így írt: 

Veri a sorsa magyart, dühösen 
vagdalkozik. 

Egyet nem üt le testér ől sosem, 
a láncait. 

És ezt is ő  írta:  
Magyar és magyar és magyar, 
magyar, magyar akarok lenni, 
leverten, megverten: magyar, 
mig leköpheti minden senki. 

És ezt is: 
Apáim és anyáim népe, 

úgy változz hogy ne változz mégse. 
Akárhogy híjják az urat: 

a bitorlót, ne hagyd magad! 
Ezeket a sorokat — valamennyit — Illyés a „felszabadulás" után 

írta, valamint ezt a négy sort is: 
Adhatsz tet őt, tündöklőt a fényben 
és hatalmat s dicsőséget nékem, 
nem pompázni, de pusztulni tettél, 
ha népemből szál magam kivettél. 
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Gál L.: A művészet reii tbilitálása  

Most megkapta mégis a „tetőt" — harmincezer forintot. És ... hadd 
olvássuk rá saját sorait: 

Nem hősi sor: vén asszonyoknak átka 
telni be rajtam. Nem az értelem 
gyarapodna, hanem a förtelem. - 
Nem tűzláng дΡyelne el, hanem kloaka! 

A másik harmincezer forintot Gábor Andor kapta, de nem az élö 
-Gábor Andor, hanem a halott. Életében Gábor sohasem kapott semilyen 
díjat és halála után megállapíthatjuk róla azt is, hogy bár hosszú éveken 
át élt Moszkvában, sohasem írt Sztálin-verset, sohasem írt Rákosi-verset. 

Gergely Sándor mesélte annakidején, hogy amíg ő  és a többiek 
Moszkva és a Szoj etúnió mutogatnivalóit látogatták, Gábor Andor és 
Balázs Béla kis kávéházakban, kis kocsmákban üldögéltek és Magyar-
országról, Budapestr ől beszélgettek, sóhajtoztak, álmodoztak. Ezért, per-
sze, nem jár Kossuth-díj. 

Nézzük az „új" szobrászokat. 
Feltűnő  a mozgásmotívumok gazdagsága a szobrászati alkotásokban, 

— mondja Pogány Ü. Gábor. „A legsikerültebb művek közé tartozik 
Rákosi elvtáгsat 1919-ben ábrázoló kétméteres szobor, Olcsai Kiss Zol-
tán műve. Az érzékenyen megmintázott, meghitt hatást kelt ő  szobor a 
Magyar Tanácsköztársaság fiatal népbiztosának, legendáshír ű  parancs-
nokának alakjában a mai Rákosi Mátyást, a szocializmusért folyó harc 
bölcs és sziklaszilárd irányítóját is szemünk elé idézi. Felemel ő  és nehéz 
feladatot hajtott végre Olcsai Kiss Zoltán... J ó l fej 1 ő  d i k s z o b-
rászatunk,, ha már ilyen lelkesít ő  és összetett fel-
adatokkal is sikeresen próbálkozik..." 

Még ezt 'is írja Pogány Ö. Gábor: „A kisszámú nagyobb kompozició 
közül a Kossuth-díjas Bencze Lászlóé a legigényesebb. Gíme: „Rákosi 
elvtárs beszél 1919-ben a Vérmez őn"." 

Csasztuska-témának is jó volna mindez. Igaz, a „csasztuskát" ma-
gyarították azóta, most „rigmusok" a neve. De ha egységesek a tartalom 
és a forma — és egységesek! — akkora csasztuska — csasztuska maradt, 
ha rigmusnak hívják is. 

A moszkvai orvosbotrány egy pillanatra, úgylátszik, belevilágított 
a szovjet tudomány, irodalom, m űvészet (és persze: az államvezetés) bo- 
szorkánykonyhájába. Nem az orvosokat leplezték le, nem is Ignyatievet, 
a biztonságügyi minisztert, hanem Sztálint, a sztálinizmust; a sztálini 
politikai, tudományos, irodalmi és m űvészeti módszereket. Kézenfekv ő  
az összefüggés Acél Tamás Sztálin-díja és — mondjuk — a Rajk-féle 
botrányper között. ,Meg nem engedett módszerekkel" kényszerítik ki 
(nem mondhatjuk még, hogy: „kényszerítették") a vádlottak, írók, költ ők 
szobrászok vallomásait. 

Rehabilitálták a moszkvai orvosokat. És az irodalmat, a m űvészetet 
mikor szándékoznak rehabilitálni? 

Gál László 
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Tavasz Jánoska elindul  

(Részlet )  

Telik mára határ 
Fénnyel, madárdallal: 
Édes, mély'almából 
Most ébred a hajnal. 

Elnyuj tózik hosszan 
Ringó, puha ágyán; 
Szellő  cirógatja, 
Csók csattana száján. 

A táj leste titkon 
S halkan keltegette, 
Mint anya gyermekét, 
Csókolta, ölelte. 

„Kelj már,, kelj, leánykám, 
Szép, fehér galambom 
Virágok-virágát  
Néked leszakajtom. 

Kelyhe, minta pipacs 
Levélkéi kékek, 
Dús hajadba tűzöm 
Fénylő  ékességnek." 

Anyja szép szavára 
A hajnal felugrott; 
Hófehér lábára 
Ezüst cipőt húzott. 

Mily szép is e lányka: 
Haja lenge, sz őke, 
Lábán két mosolygó 
Ezüst cir-Аlőcske. 

Arca mint az alma, 
Selyem a ruhája; 
Hajában a mező  
Legszebb virágszála. 

Ráhajol a rétre, 
ide bájjal, könnyen 
S megmossa szép arcát 
Szűzi harmatgyönggyel. 

Csillan, ezütszínben 
Két szép szeme gyöngye, 
Majd gonddal megtörli 
Szép, fehér felh őbe. 

És huncut kezével 
Szérteszéjjel rázza 

buggyan, minta forrás, 
Vidám kacagása. 

Csengő  kacaj ától 
Felhő  is elszéled, 

milliom kismadár 
Mosolyogva ébred. 

elkezd énekelni, 
Jaj, de nagyon szépen! 
Arany fény gyullad ki 
Fenn, a kéklő  égen. 

Felbukkanta nap már 
A horizont alján 

fényeit leküldi 
A tájra, hamarfán. 

Hajnal kisasszonyka 
Mélyen illetődve, 
Köszönti a napot 

meghajol előtte: 

„Köszöntlek, nagyapó, 
Örök, égi vándor, 
Ki itt mindig megtérsz, 
Kóborolj akárhol. 

Nélküled szépségem 
Nem égne, ragyogna, 
Hagyd hát hadd leheljem 
Csókom homlokodra.. ." 

Szépség-imádásban 
Nem vagyok ám rest én, 
Hajnal bájait is 
Tovább pepecselném, 

Ha nem hallanám, hogy 
Lomb közt motoz élet: 
Ring, gyenge ágon 
Két veréb beszélget. 

Mi két csőrből hullik 
Mind felszedegetjük; 
Madárkák „csirip"-j ét 
Hallgassuk hát együtt! 
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Turzó L.: Tavasz Jánoska 

„Csirip-csirip, hallod 
Lelkem, édes párom, 
Egész odavagyok 
A csodálkozástól. 

Föl se ragyogott még 
Fénye a reggelnek, 
De a kicsiny házban 
Máris jönnek-mennek. 

Öröm érte őket —
Vagy tán szívszorongás? 
Annyi bizonyos, hogy 
Nagy acsengés-bangás. 

Piros tető  alatt 
— Ha jól néztem én be 
Tavaszéknek zsibbad 
Puha, meleg fészke 

Nagy-nagy büszkesége 
Van e kicsi háznak, 
Igaz nevén hívják 
Tavasz Jánoskának. 

Pöttömnyi emberke, 
Szíve mindig tárva, 
Lelke legmélyéig 
Madárkák barátja. 

Emlékszel, e télen 
Éhenvesztünk volna 
Ha ránk Jánoskának 
Nem lett volna gondja?! 

Csak akkor éreztük, 
Szíve értünk dobban. 
Éhünk csillapítja 
Finom fűmagokkal..,." 

„Hogyne emlékeznék," 
Válaszolt a másik, 
„Szívemben a hála, 
Most is itt parázslik. 

Az ablak tárva volt, 
Szépen rája szálltam, 
1=Iogy mit látnék-hallnék, 
Be-bekukucskáltam. 

Tavasznéne beszélt 
Meleg szeretettel, 
Jánoska hallgatta 
Ragyogó szemekkel. 

Hallgatta, hogy néki 
Nagy útra kell menni: 
Nem ismert világgal 
Meg kell ismerkedni. 

Nem ismert világnak 
Temérdek a titka, 
S annak bűvös zárját 
Csak a betű  nyitja. 

Kíváncsi e kulccsal 
Minden titkot tárhat; 
Gombóc, kis betűkbol 
Tudás, erő  árad. 

Turzó Lajos 
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S Z O M  ѕ  Z I D O  K 

Hideg, októbervégi est volt. S szél fujt, ruhán, kalapon, kabáton 
áthatoló. Komisz, zord, északi szél: Szabadabb helyen szinte beretválta 
az arcot. És zargatta, ' haj kurászta a szállongó faleveleket. A kutyauga-
tást is széttépte. A pusztai telep két széls ő  háza közt úgy zúgtak a tele-
fondrótok, mintha harangoztak volna. 

Ebben a gyalázatos id őben egy ütött-kopott teherautó guruit be a 
teleprész hátsó udvarára. Egészen az ólakig döcögött le, ott, a kerti be-
járatnál megállt. 

A . nagybundás, nagysapkás soffőr most nyomkodni kezdte a dudát. 
Erre kinyílt az egyik ház ajtaja, s ócska, sötétszürke télikabátban, egy 
sovány, alacsony, őszbajú nб  lépett ki. Sárga gyapjúkend őjében, fürge 
madárléptekkel sietett -a teherautó felé. 

Itt vagyok — mondta szerbül. — De miért jött olyan kés őn? 
Mindjárt hét óra. 

Nem jöhettem előbb — válaszolta közömbösen a gépkocsivezet ő . 
S otromba bundájában és bakancsában lemászott fülkéjéb ől, hogy le-
eressze a kocsi oldalát. Az dörömbölve vágódott le. 

Kezdheti a hurcolkodást — szólt ér đesen " az asszonyhoz, "sáros 
kezét csapkodva.  

Az asszony előbb betűrte kiszabadult ősz haját, aztán gandnyütte 
barna arcán megbántottság grimaszával visszasietett. 

Gyere, Míra, segíts, itt van a teherautó — kiabált be lányának,. 
midőn belépett az el őszobába. 

Mindjárt jövök, mama — válaszolta belülr ől egy kellemes női alt. 
S a . kinyi ló ebédlőajtóban, formás karjaival dolograkéšzen,, egy szép, 

barnaarcú, teltidomú, szemüveges leány jelent meg, tekintetében félig 
kérdő , félig csodálkozó kifejezéssel. 

Gyere, Mfra, segíts. De el őbb vedd fel télikabátodat — mondta 
a durvavonású, erélyesarcú asszony, s hideg, szürke szemével végigné-
zett az egymásrađobált mindenféle holmin. Majd lehajolt, felemelt két 
kisebb .zsákbatyut, s hóna alá szorítva, kifelé indult. Nemsokára lánya is 
követte. 

Így vittek, cipeltek — nagyabb láda hiányában — minden darabot 
külön-külön. Egy élet sokszor keserves szerzeményeit rakosgatták immár 
negyedszer kocsira. Ezuttal azonban utoljára, mert a" nyugalombavonulás 
pontot tett egy harmincötéves tanítón ői pálya végére, s egy ezer gond-
dal, bajjal, vesződséggel és két világháborúval megszaggatott életre. 

Hajlongtak, görnyedeztek, cipekedtek. Hol egyedül, hol egymásnak 
segítve. Еlesen vágó északi szélben. Hajuk néha kibomlott, kend őjük 
félrecsúszott. Meg kellett állniok, hogy megkössék, megigazítsák. A 
megerőltető  cipekedésben melegük lett. verejték csurgott homlokukról. 
Kezefejükkel törölték, maszatolták. Az asszony végülis keser űen fa-
kadt ki: 

Ilyenkór soha sincs itt! Egyetlen hurcolkodásnál se segítene. Min-. 
dig magamra hagy. Inkább elutazik, semhogy csinálnia kelljen valamit. 
Mindig én húzom az igát. 

Férjére célzott. Erre a öreged ő  fejjel is legényéletet él ő  emberre, 
akinek sohasem volt elég egy n ő . s aki minél idősebb lett, annál több 
leányt kívánt meg. Noha kellemetlensége is volt emiatt, néhány. 
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A nagyobb bútorokhoz érve, tánácstálánul álltak meg.  
Meg kellene, mama, kérni a s оf fórt —ajánlotta végülis a lány.  
Nem tudom — válaszolta anyjá kedvetlenül, kidolgozott kezét  

végighúzva homlokán. —Olyan nem szives. Ha szólok hozzá, immel-
ámmal válaszol. fnkább telepi emberek után néznék.  

Ilyenkor, anyám? Már kés ő  van. Gyerünk, beszéljünk vele,  
mondd, hogy megfizeted a fáradságát. S azt is, hogy Milka is segíteni 
foga fiával. Ő  mindig olyan jó volt hozzánk :  biztosan eljön.  

Hát menjünk.  
a kocsiszélességű ;  kerti gyalogúton a teherautó felé indultak.  

-- Erről a fáról sem eszünk több almát — mondta az asszony,  
üükor egy mélyen lelógó. terebélyes fa alatt elhaladtak. — Ugyancsak  
rövid ideig élveztük.  

Rövid ideig 	ismételte a lány. — De itt vagyunk. beszélj  a 
softirrel.  

Kérem — kezdte az asszony — segítsen a bútorokat idehozni s  
felrakni. Megfizetem. Az én embereim nem várhattak tovább, hat után  
elmentek. De jön egy asszony á fiával az is segíteni fog. Mindjárt ide  
hívjuk.  

A soffőr azonban nem válaszolt. Kanokul leszegte a fejét, s a földre  
nézett.  

Erre a leány próbálté rávenni.  
Nem fáíćasztanók, ha nem volna olyan kés őn, s tudnánk embert  

szerezni. Ezért kérjük, hogy segítsen.  
A testes, nagyfej ű , sürüszemöldökű  gépkocsivezet ő  végre „igen"-t  

dörmögött.  
Csak aztán sokáig ne tartson — tette hozzá.  
Nini fog tartani — biztosította a lány. — Már megyek is az  

asszonyért.  
negyedórával később megkezdődött a nagyobb bútorok berakása.  

A sürgés-forgásra, cipekedésre, lábak dobogására figyelmessé vált a  
szomszédház lakója, 10116. Egy kđzéptermetű, sasorrú. átfésülthajú,  
domború homlokú férfi. Történetesen vízért ment konyhájukba, mikor  
kívülről hangos beszéddel kevert topogást hallott. Kissé kinyitotta az  
ajtót és kinézett. Akkor látta, hogy mi történik. Sietve felvette kabátját,  
féltette katapját s kiment. Az er ősen fúvó északi szél mindjárt az ajtó-  
bon elkapta — Ezek is ió id őt válásztottak — gondolta. — De csak = 
ugyan hurcolkodnak-e vagy csak a bútor egy részét szállítják — mor-
fondfrozott magában. Megkérdezni azonban nem akarta. Egy incokolat-
lán sértődés miatt ugyanis nem volt legszívélyesebb viszonyban az asz-
szonnyal. De mikor látta a süvölt ő  szélben görnyedni, cipekedni, megsa j-
nálta. Végülis mi öröme volt ćsélcsap férje mellett az életben. Csak örö-
kös gond, munka, igavonás, költözködés. Lám, itt is alighogy megme-
legedtek, már tovább kell menniök. S ha legalább jobb sorssal cserél-
hetnék fel a mostanit. De még azt se! Akármilyen sajnálatos félreértés  
is zavarta utóbbi időben viszonyukat.. mégis csak szomszédai. voltak,  
akik, ha elmennek, hiányozni fognak. Ahogy hiányzik egy fa, mely éve-
kig a ház mellett állott, ha máról-holnapra kivágják.  

Ily gondolatokkal tért a kerti gyalogútra, mid őn szembejött vele  
á lány. S bár egyébként nem sokat beszéltek, megállította.  

Hát csakugyan hurcolkodnak, Míra? — kérdezte.  
Csakugyan — válaszolta a kipirult, röpköd ő, hajú lány.  
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Szirmai: Szomszédok 

Sajnáljuk;  hogy elmennek — mondta Holló egyszerűen. — Meg-
szoktuk, hogy itt élnek mellettünk,, hogy ide tartoznak a kerthez, a 
parkhoz, a környezethez. Hiányozni fognak. 

Csak kezdetben. Aztán ezt is megszokják — felelte a lány, ud-
varias mosollyal. 

S magának nem fáj, Míra, hogy elmennek? 
Én olyan ritkán voltam idehaza, hogy ez a hely sohasem vált 

otthonommá. 
De mégis otthona volt. 
Annyiban, hogy itt élt, itt lakott az anyám. s hogy amikor haza-

jöttem az egyetemről, a vasutvonalról vagy rtJj-Béográd építésér ől, vi-
szontláthattam régi, kedves bútorainkat. Ezentúl még otthontalanabb 
leszek — tette hozzá mosolyogva, de hangjában csepp szomorúsággal. 
— Most már csak anyám marad, a bútorok fórésze kikerül, lakás hianyá-
ban, nagyanyám falusi házába, s ki tudja, mikor állíthatjuk be ismét 
valahová. De hol leszek én már akkor? 

S mit szól mindehhez , az anyja? 
Mit szólhatna? Bele kell tör ődnie Mert apámat mégsem hagy- 

hatja magára. Így mégis szeme el ő tt lesz. 
Hát akkor, Míra, ma utoljára látjuk egymást. 
Itt: utoljára. De máshol még találkozhatunk. 
Nem hiszem én azt. Míra. Sokaktól búcsúztunk el :úgy, hogy 

többé sohasem láttuk egymást. Régebben, míg többet utaztam, nem egy 
kedvessé vált idegennel szorítottam így kezet a vonatban. 	• 

Akkor mi is így szorítunk kezet. 
-- Így, Míra — búcsúzott el a leánytól. 
S utána felkereste a teherautónál foglalatoskodó asszonyt. 

Sajnálom, hogy elmennek -- mondta beszélgetés közben. 
De a tanítón ő  tartózkodó maradt s ridegen, sz űkszavúan válaszolga-

tott. Noha annak idején nem neki volt igaza. 
10116 végülis megunta. 

Bárhogy is volt — fordult az asszonyhoz — ne hánytorgassuk 
szükségtelenül a multat, s fogjunk utoljára barátságosan k_ ezet, . így 
búcsúzzunk el egymástól. 

Azután visszatért lakásukba. 
Menj át, Sarolta, Milityékhez — szólt nappali szobájukba lépve;, 

feleségéhez, egy kecsestartású, magas, finomarcvonású, barna asszony- 
hoz. — Megjött a teherautó, hurcolkodnak. Hátha szükségük van va-
lamire. 

Az asszony abbahagyta a frissen vasalt fehérnem ű  berakását, s 
csillogó, fekete szemével meglep ődve nézett urára. 

Ilyen későn? — kérdezte. 
Ilyen későn — válaszolta egykedv űen ura. Majd rágyujtott kurtá 

angol pipájára, bevágódott kényelmes karosszékébe, s ćsendesen pöfé- 
kelve, maga elé _nézett. 

Szegény asszony, ugyancsak kijut neki 'az életben 	mondta fe- 
lésége részvéttel. 

Utána gyorsan kabátott vett fel s átsietett. De alig volt odaát né= 
hány percig, máris visszajött. 

Egy paplant viszek át, hogy legyen mivel takarózniók, -= šžólt 
elmenőben. 

Másodszor se maradt tavabb. 
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Semmit se akar elfogadni 	mondtá mikor visszatért s odaÍiu- 
zódott a kályhához. —Hiába ajánlottam, hogy aludjanak nálunk, visz-
szautasította. Makacsul kitartotta mellett, hogy a padlón ágyaz maguk-
nak. Csak egyetlen paplant kért. Többet világért se kart elfogadni. Kü-
lönben ismered. Ha valamit átjött kérni, mindig igyekezett valamivel 
viszonozni. Ha nem is egyérték űvel. Senkinek sem akart adósa maradni. 
El kell ismerni, hogy jellemes asszony volt.  

S mindent felraktak már? — tudakolta férje. 
Mindent. Nem maradt más a lakásban, csak fekhelynyi ágy-

nemű . Ott éppen, hogy összebújhatnak. Ugyancsak fázni fognak. A t űz 
is kialudt, s egy darab fa sincs a háznál. Ami kevés megmaradt, azt 
zsákokba rakták, bekötözték ;  kocsira hányták. Felajánlottam, hagy át-
hozok néhány darabot. Az asszony ezt is visszautasította. A villanykör-
téket is kicsavarták. Csupán egyetlen égett, szegényes, sárgá lánggal. 
Rossz volt ránézni. Halottvirrasztó gyertyára emlékeztetett. Isten ments, 
hogy mi is ily sivár, gyászos hangulatban költözzünk, ha nyugdíjba vo-
nulunk. De Militynén a legkisebb szomorúság se látszott. Végesvégig ri-
deg, tárgyilagos maradt. Lánya is meg őrizte nyugalmát. Irigyelem őket. 
Bár mi is ilyenek lehetnénk. 

Mikor elbúcsúztam s kijöttem — folytatta 	a feketesárgafolton 
vén-  macska ott nyávogott a küszöbön. Mintha érezte volna, hogy ismét 
gazdátlan marad. Olyan rossz volt hallgatni. Egész az aj tóig kisért a 
hangja. 

Ha látjuk, hegy az új tanítóék nem szívelik, s nincs ellenedre, 
idevesszük — jegyezte meg férje. 

Idevehetjük -- egyezett beli az asszony.  
Úgy sincs sok ideje hátra. 
Nekünk se. Két-három év, s reánk kerül á sor — mondta az 

asszony.  
Ne gondolj rá, Sarolta — válaszolta férje. —Még itt vagyunk, 

senki sem zargat, szobánk meleg, a lámpák barátságosan világítanak, 
még nem inog alattad a padló, még beletartozunk egy él ő  emberi kö-
žösségbe. Három esztгndő  nagy idő , ne csináljunk magunknak el őre gon-
dot, s próbáljunk beletörődni, hogy ismét elveszítјnk egy szomszédot. 
Látod — folytatta — míg itt éltek melletted,, s. napról-napra találkoztál, 
beszélgettél velük, közömbösek voltak, sose gondoltál rájuk különöseb-
ben. Most azonban, hogy elmennek, s ideállt á bútorszállító kocsi, 
mintha csak a szent Mihály lovát hozták volna a ház elé, hirtelen meg-
csapott az elmulás hangulata, s egyszerre sajnálni kezded őket, mert 
érzed, hogy többek voltak, mint más mindennapi ember: s z o m-
s z é d o k— fejezte be szavait. 

Szirmai Károly 
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Gál László versei 

Hcr vFrsef frn ék 

Ha verset írnék, 
Piros tintával írnám., 
Olyan lenne — kristályváza. 
kicsiszolnám — hadd szikrázzon. 
Megöntözném — virágozzék, 
megölelném — csak szeressen. 
Rálehelnék — sose fázzon, 
melegítsen, melegítsen, 
lelkesftsen. 

Ha verset írnék, 
zöld tintával írnám. 
Olyan lenne — hűs hegyoldal; 
fel is ásnám, megkapálnám. 
gereblyézném, be is vetném. 
Elélnék én piros málnán, 
ha csurogna, be szeretném; 
a levelét is megenném, — 
én megenném. 

Ha verset írnék, 
én meg nem írnám. 
Csak elmesélném, 
csak eldúdolnám; 
ha verset írnék, 
csak elmotyognám, 
csak eldünnyögném. 

Ha verset írnék, 
kő tára írnám, 
hadd énekeljék. 
Azt hiszem, sírnék, 
ha verset írnék, 
ha költő  lennék, 
ha énekelnék. 
Nem írok verset. 

Gál László 

TQUasZ 

Violából a kalapács, 
az üllő  meg ibolyából. 
A fujtató parazsat szit 
a csillogó hóvirágból. 
Tavasz van. 

Csupakékből a hegytető , 
kék erdőből a kalap. 
Cšobognak a tollam alól 
égšzínü, szép, kék szavak. 
Tavasz van. 

Abizkom alatta hárs is 
rügyfiait sütteti. 
Nap nagyapó tüzes arany- 
galuskával eteti. 
Tavasz van. 

A szobámban. a polcokon, 
poros könyvek, okosok. 
Fenébe a tudománnyal! 
csak versekét olvasok. 
Tavasz van. 

Gál László 
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Reményi Jбzsef verse  

ј2тегfкы  ucca  

Zsivajog az utca,  
érdek, herce-hurca,  
larmát csirázhatik,  
rajt' gép cikazhatik,  
teher- s másfajta gép,  
lásd teljesítményét  
a perc rohamának,  
az idők sorának.  
a kirakatokban,  
modern ablakokban,  
játékok, buborék  
szeszélyek, pazar ék,  
drága szőrmék, bundák,  
vannak, kik megunták,  
nyurga hölgyek nézik,  
kéjelgve igézik  
a pénzt s a szt:relmet,  
közben a tömegnek  
áram-érverésén,  
elrejtett kelésén,  
mint szabadult rabok,  
mint némult haragok,  
a kedvek, görcstelen  
örömök, bölcstelen  
vágyak tombolhatnak  
s abba botolhatnak  
ők, szegények, sokan,  
frissen s fóradottan,  
ami övék sohsem,  
széditőn s sebesen  
viszi őket a lábuk,  
börtön-mentes álmuk,  
viszi zuhanóan  
célnak udvariđan,  
így, úgy, erre, arra.  
szavakat hadarva,  

(ohio. Clevelend)  

ééltalan, tán épen  
innen s túl đ  ` szépen,  
viszi, viszi őket,  
férfiakat, nőkét,  
közelben a reridőr,  
egyenruhás zaj- őr,  
cingár. köpcös, kövér.,  
tekintélybe befér,  
álla sarkon, áll, áll,  
szolgálja a nép-ár,  
oly fölénnyel vigyáz,  
mint ki bűnt bogarász,  
mint ki minden satnyán  
úr az utca sarkán,  
mint ki minden háznak  
parancsol.  

Csodásnak  
mégis mondd az utcát,  
a sok herce-hurcát,  
az embert, ki rohan,,  
kinek szive dobban,  
míg zsarnok időkben,  
vérben feszítőkben,  
számol, játszik, nevet  
s bár van, ki pityereg,  
nagyjaban förtelmen  
lép át, döbbenetesen,  
szimatolhat vétket,  
sejthet messzeséget,  
a jaj rangja nélkül,  
kivülról és bévül,  
tán tudja van mocsár; '  
tán tudja van sбvár,  
tán tudja van gyermek,  
kit éjszakák vernek.  

Reményi József  
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Komáromi Ј . S: szatírái  

Szalirák eze тkileпcsгáгharminckilencből  
Jóbarálok röpke párbes~éde  

„Alászolgája" — üdvözöl,  
így hint porta szemedbe  
.és  „Van szerencsém" mondod, te,  
ám jóval több lehetne.  

,Hát hogy van?" kérdi, mint akit  
dоІgаіdґ  érdekelnek.  
„б , köszönöm jól" feleled,  
bár ép ma árvereznek.  

„Viszontlátásra" búcsúzik-  
s boldogan megvakulna.  
„No isten áldja" szólsz s véled,  

koszorúra még jutna..  

No;  de hisz emberek vagyunk  
és nincs nagyobb szamárság,  
mint kákán keresni csomót . .  
Éljen a jóbarátság.  

Komáromi József Sándor  

Ezt tedd meg  

Kezed a szívedre teszed, 
úgy véled. ez már bizonyít. 
Nem mondom, igazad lehet, 
sok az ostoba bizony itt. 

No persze, esküt is teszel. 
Esküvel több, vagy kevesebb 
De el is pirulsz szívesen 
s még hogy, lesütöd szemedet. 

Hát szép és jó. De látod, én 
sžörnyümód hitetlen vagyok : 
el nem hinném hogy károdér' 
lopnád épp velem a napod. 

Kezed a szívedre teszed?  
Csak kabátodra, vén csaló .. . 
Ne tréfálj, legyen már eszed: 
szív, s neked? Mire volna jó? 

Ne pirulj, ne esküdj többet. 
Eféle nem hat meg, ne félj. 
Szfved a kezedre. öreg! 
Ezt tedd meg. Azután beszélj. 

Komáromi József Sándor  

Te fót akartál  

Feldult az . arcod és kezed  
remeg, amikor magyarázod,  
hogy fizetnek az irigyek  
s több barátod is milyen álnok.  

„Nagy célokért" volt jelszavad  

és bizony előbbre is vitted  
minden dolgodat és haladt  
munkád, hisz .úgy arat ki mint vet.  

Az az nem épen, ;mert .íme  
most sárral dobálnak meg téged.  
És elmeséled sebtibe,  
hogy minden ember félreértett.  

Te jót akartál. Jót bizony,  
de tévedtél, mi megtörténik  

és jaj, most elfog az iszony:  
bepiszkoltak könyökig-térdig.  

Ne mondd tovább nagy célodat.  
Ha minden poklok rádszakadnak:  
te jót akartál és sokat — 
és mindent-mindent önmagadnak.  

Komáromi József Sándor  
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T 	6 	F 	I 

Petőfi a magyar irodalom egyik legnagyobb, eddig még meg nini 
fejtett titka. Ez kissé furcsán hangzik, de így van. Talán azért hangzik -
furesának, mert az emberek megszokták, hogy Pet őfit az egyszerűség, 
könnyenérthetőség költőjének tekintsék. De nem vették észre, hogy ez az 
egyszérűség maga a legbonyolultabb titkok egyike, a könnyenérthet őség 
mögött nem látták a magyar irodalom egyik legnehezebben megvála-
szolható kérdését, hogyan jelenhetett meg Pet őfi abban a_ magyar iroda-
lomban, amelyben el ődje Vörösmarty, kortársa pedig Arany volt. Fej-
tegetéseinket e kérdés köré próbálnánk összpontosítani, Pet őfi egész 
életútjával csak annyiból foglalkozunk, amennyire szükséges ;  hogy fej-
tegetéseink ne maradjanak a légüres térben. 

 
A fentemlített kérdés nem is olyan egyszer ű, mint első  pillanatra 

gondolnánk. Legelőször tisztában kell lennünk: hogy Pet őfi korában a 
forradalmi romantika végrTapjait, reakcióssá alakulásának napjait éli át. 

És mégis, ugyanebben a korban, a felbomló romantika korában, 
sőt, ennek a romantikának közvetlen hatására, jelentkezik a roman-
tika legkövetketesebb forradalmiasságú költ ője —Petőfi, olyan költő , 
akihez hasonló lirikust Heinéig, s őt Baudelaireig nem tudott létrehozni 
a romantika. Még hozzá olyan következetlen forradalom költ őjeként, 
minta magyar szábadságharc, amelynek minden forradalmi jellege el-
lenére a következetes forradalmiasság szempontjából súlyos szervi hibái 
voltak — mindjárt az els ő  napokban olyan sajtótörvényt fogadott el, 
ámély nem sokkal járta metterlincki sajtótörvények el őtt; a jobbágy-
ság felszabadítását olyan következetlenül hajtotta végre, hogy a job-
bágyság végleges megszüntetése, a szerz ődvényes jobbábyok végleges 
felszabadításával, csak 1896-ban ért véget; még legpozitívabb vívmá-
nyának — az úrbér megszüntetésének — végrehajtása is a forradalom 
legyőzőire maradt, mert a képvisel ő  uraknak jóval fontosabb volt, hogy 
a kártérítésr ől vitatkozzanak; csak félévi harc után fosztják meg trón-
juktól a Habsburgokat és még akkor is akadnak sokan olyanok, akik 
ezért összeesküvést sz őnek Kossuth ellen, aki pedig maga sem mondható 
Robespierre, Marat típusú forradalmárnak ;  stb. 

Ebben á11na a kérdés lényege, most pedig próbáljuk megválaszolni. 
 

Egy nagy író jelentkezése sohasem csak a tehetség kérdése. Így ab-
ban is, hogy Petőfi ilyen óriássá nőhetett, fontos — nem egyedülálló, 
de kétségtelenül igen fontos — szerepet játszott az a körülmény, hogy 
egyéniségének, egyéni fejl ődésének és az objektív társadalmi — magyar 
és európai — körülmények egymásra találása lehet ővé tették. sőt, egye-
nesen megkívánták, hogy Petőfi egymaga csinálja meg mindazt, amihez 
másutt az írók egész nemzedékei voltak szükségesek. (Tehát nem azért 
nagy, mert ezt megcsinálta, hanem azért lehetett nagy. mert ezt meg-
csinálhatta.) Így például Európában majdnem mindenütt külön írónem-
zedékek, vagy legalább is más írók voltak a szellemi forradalom vég-
rehajtói és a forradalom harcosai, énekesei — Ћa ugyan egyáltalán vol-
tak. Nálunk ezzel szemben Pet őfi volta szellemi forradalom végrehaj-
tója is, de a forradalom el őkészítője és énekese, harcosa, s őt, mondhat- 
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juk, végrehajtója is. (A magyar kritika egyik hibája, hogy nemigen vette 
észre Petőfi két szakasza — szellemi forradalom és a tényleges forra-
dalom előkészítése, megéneklése szakaszának,. valamint a közéjük es ő  
pesszimista korszak minőségi különbségeit.) 

Bizony, szükség volt arra. hagy Pet őfi forradalmat hajtson végre a 
magyar szellemi életben. Már többen kimutatták — 1848 március 
15.-fikét nem lehet egyszer űen a reformokból levezetni, hanem az egy 
minőségi ugrás volt. Enélkül a minoségi lökés Nélkül a reformkor po-
litikusai sohasem csinálták volna meg még azt sem, amit megcsináltak, 
hisz ebben a korban felforgató. dolognak tartották még Dessewffy Emil-
nek azt a javaslatát is, hogy a jobbágyságot 72 év alatt, tehát 1914-ig 
meg kell szüntetni. 

Március tizenötödike forradalmi ugrását viszont nem lehetett volna 
végrehajtania reformkorból kinöv ő  irodalommal. Petőfinek kellett jönni, 
hogy egy kis élénkséget vigyen a megporosodott magyar szellemi életbe, 
forradalmat hajtson végre benne. Egész egyénisége, életútja erre a for-
radalomra predesztinálta. Egy költ ő  kialakulásában mindig dönt ő  szere-
pet tölt be az, hogy milyen élményeket szerez. A társadalmi körülmé-
nyek hatásának egyik legközvetlenebb megnyilvánulása. hogy az uj él-
mények nem férnek a régi formába. A Schillert utánzó Hörderlin olyan 
élményre bukkant, amelyet már nem tud schilleri formában kifejezni. 
A kóborló, színészked ő , katonáskodó Vörösmartyt és Bajzát utánzó Pe-
tőfi olyan élményeket gyűjt, amelyek nem férnek a vörösmartyi, bajzai 
pátosz alá és át kellett azt törniök. Az igazi Pet őfi talán ott született, 
amikor fenkölt témák helyett katonakorának egyik deszkapriccsét éne-
kelte meg. 

Ezek az ily mozgalmas életben gy űjtött élmények teszik aztán le-
hetővé, hogy Petőfinek ne kelljen mesterségesen gyártott sémákat kö-
vetni, ne kelljen a népdalokat mehanikusan utánoznia, hanem ehelyett 
valóban a nép érzéseit, gondolatait és életét adja vissza, irodalmi felad-
ványok megoldása helyett a nép igazi költ őjévé legyen, akinél a dal 
összeforr az élettel életmegnyilvánulásainak része lesz. De aztán forra-
dalmat is jelentett, amikor a szende, minden er ősebb, őszintébb hangtól 
rettegő  népdalok körében megjelent egy dal, amely azt énekelte: 

„Hortobágyi kocsmárosné angyalom! 

Csókolja meg az ajkamat szaporán, 
Édes a csók, megédesül tő le szám. 
Szép menyecske ... savanyu bor.. . édes csók. 

Ejh galambom, milyen puha a keble! 
Hadd nyugodj orri csak egy kicsit fölötte". 

Vagy amikor az idealizált paraszti és pásztoralakok között megjelent a 
juhász-legény, aki: „Elkeseredésében Mi telhetett t őle? Nagyot ütött 
botjával A szamár fejére". (Megy a juhász a szamáron.) 

Petőfi dalai még a legkonvencionálisabb költeményeiben — a borda-
lokban is forradalmat jelentettek. Gondoljunk csak arra, hogy például 
Vörösmarty még bordalaiban is ilyen fenkölt pátosszal énekelt: „A leg-
első  magyar ember A király, Érte minden honfi karja Készen áll. Lelje 
népe boldogságán Ürömét S hír, szerencse koszorúzza Szent fejét!" 
(Fóti dal.) Ezek között a fenkölt pátoszú dalok között jelent meg az, hogy: 
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„Hosszan nyuljon, mint e 
Hurkaszál, 
Életünk rokkáján 
A fonál. 
Valamint e sültre 
A mi szánk 
Mosolyogjon a sors 
Szája ránk." (Disznótorban•) 

De a legnagyobb forradalmát Pet őfi azzal hajtotta végre, hogy tel-
jesen elvetve, vagy legalább is megtörve az antik forma hatalmát, egy 
közvetlenebb tartalom elmondására alkalmas formát teremtett és ezt 
a formát valóban közvetlenebb tartalommal töltötte meg, jobbanmondva 
ehhez a közvetlen tartalomhoz idomította a formát is. A fenkölt témák 
helyett vándorló, hazavágyó, barátai körében mulató, szép lányoknak 
udvarló önmagát; borozgató,, dörmög ő  édesápját; felszarvazott paraszt-
gazdát, almát lopó kisfiút, stb: énekel meg. 

Ez a költészetben végrehajtott forradalom eleinte valószín űleg csak 
az élmények által ölitudatlanul kikényszerített dolog volt, de kés őbb 
mindinkább tudatossá, programmá alakult, hitvallássá, amelyet kés őbb 
— amikor a tulajdonképpeni népdal-korszak mára multé - így fogal-
mazott meg: „Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, 
hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, 
közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék és ez a század feladata, 
ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint 
mártirkodnak milliók, hogy egy párezren henyélhessenek és élvezhesse-
nek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát." (Els ő  levele' Aranyhoz, 
1847. febr. 4.)Tehát a népi elemek, a.népi élet gy őzelemre segítése a költé-
szetben tudatos szellemi forradalomn ők készült, amelynek az volta fel-
adata, hogy a népet is bevigye a költészet eddig a nemeseknek fenntar-
tott sáncai közé, mint ahogy kés őbb a tényleges forradalomban be akarja 
vinni az „alkotmány sáncai" mögé. 

Később Petőfi túlnőtt ezen a népdal-korszakon. Ez az, amit a kriti-
kusok egyrésze és a magyar közvélemény nagyobb része nem vett tudo-
másul. Gyulai még azt írta: „A népdal Pet őfinek igaz eleme". Holott 
már 1845-ben gyérül és kés őbb majdnem kivesz költészetéb ől a tulaj-
donképpeni népdal. Ez a forma jó volt addig, míg a szellemi forradalom 
végrehajtására volt szükség, de kés őbb az objektív körülmények és Pe-
tőfi egyéni fejlődése üj feladatokat állította költ ő  elé. 

3. 
A szllemi forradalom tehát megvan. A nép lett az úr Pet őfi költé-

szetében; érzései, élete elevenedtek fel ezekben a gyönyör ű  versekben. 
A gyakorlati forradalom pedig még messze van. Most aztán hová? 

Ez az elvont és a kés őbbi fejlemények alapján feltett kérdés termé-
szetesen Pet őfinél konkrét formában jelentkezett: megteremtette az esz-
közt mondanivalójának kifejezésére, végrehajtotta a formai forradal-
mat és most aztán mire használja fel ezt a formát? Hol talál most meg- 
változott életkörülményei között olyan megénekelni való témát, amely-
ben teljes egészében adhatná önmagát, hol talál eszményt, amelynek 
szolgálatába állíthatná költészetét, melyet érdemes megénekelni, mely 
nek még életét is feláldozhatná? Ezek az eszmények ekkor még .csak 
homályosan voltak meg a valóságban. Az ilymódon lefojtott energiáknak 
megéneklése méltó eszményeket, tárgyat nem találó költészetnek sz űk- 
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ségszerű  velejárója a pesszimizmus. (Meg kell jegyeznünk, hogy az esz-
mények hiányából jelentkez ő  pesszimizmus, világfájdalom, másutt szin-
tén külön írók, írónemzedékek nevéhez f űződik. Nálunk ezt az utat is  
megjárta Petőfi, s ez ismét bizonyítja, hogy az objektív és szubjektív  

körülmények egymásra találása igen intenzív fejl ődést tettek számára  
lehetővé, lehetővé tették, hogy költő-óriássá váljék. Ha Pet őfi fejlődésé-
ből akármelyik szakasz is hiányozna, az sokat levonna nagyságából.)  

Petőfinél a nép egyszerű , nyugodt életformája mindig távóli vágy-
ként, álomként jelentkezik, míg maga közben vándorszínész, a katona  

vagy a szegény nyomorgó segédszerkeszt ő  viszontagságos életét éli. Így  
nem csoda, ha kezdetben ebb ől a népből, ebből az életből csak a leg-
szebb részeket, vonásokat látta. Pet őfi is a kispolgári életörömök, idil-
lek költőjévé vált volna, ha népélet idealizálását nem tudta volna ki-
nőni. De szerencséjére és a mi szerencsénkre — szerencsére, mert más-
kép csak egyike lehetett volna a számos kis idillikus költ őnek — túlnőtt . 

éspedig elsősorban a francia forradalom 1845 végén megkezdett tanul-
mányozásának, de saját tapasztalatainak hatására is. Ez a forradalom  

megtanította a ' j elszóra : „Szabadság, egyenl őség, testvériség", de meg-
tanította arra is, hogy nálunk nem így van. Ekkor vet ődött fel benne a  
kérdés: ha a nép olyan, mint amilyennek ő  képzelte, akkor miért tűri  
ezeket az igázságtalanságokat, ezt az elnyomást? Talán az emberekben  

van hiba? Elég hamar hajlandóságot mutat arra, hogy ezt a kérdést  

igennel válaszolja meg. 1845 közepén azt írja: „Megvetésem és utá-
latomnak Hitvány tárgya, ember a neved... Szolgazsarnok! • Vagy nya-
lod más talpát Avagy talpad mással nyalatod". (A világ és én.) Kés őbb  
is, mikor a pesszimista korszak csúcsát jelent ő  „Felhők" ciklusban fel-
veti a kérdést: mi nagyobb —»az emberiség szenvedése vagy b űne: „Ki. 
fogja vajjon megfejteni E rejtélyt: Az emberiségnek könnyei, Lemoshat-
ják-e az emberiség szennyét", akkor, mivel a világban nem lát bizonyí-
tékot az ellenkez őre, a bánt tartja nagyobbnak. Ez aztán az emberiség 
legteljesebb megvetésére készteti: 

„Ha a világ végén majd újólag 
Két ember lesz a föld határain 
Ők is bizonnyal így egymásra rontanak. 
S az, ki megmarad ott, 
Nőül fog venni egy vadállatot. 
Talán e vadállatnak méhibül 
A réginél szelidebb emberfaj kerül." (Mid őn a földön.) 

Mivel eszményeket nem tud a világban találni., nem marad más 
számára, mint megénekelni az emberrel szemben érzett megvetését; az 
elmúlást: Mi száll tova még šébesebben? az élet", „Te, ifjúság, te for-
gószél... Еs gyorsan tovafutasz. Mi búsan álmélkodva állunk, És kér-
dezzük: igaz-e, hogy nálunk Vall? talán nem is igaz ; "; az élet fájdal-
mát, értelmetlenségét: „hogy fáj nekem, hogy fáj nekem az élet!"; az 
élet, a filozófia nagy kérdéseit; csalódását barátokban reményekben; 
végső  kiábrándultságát: „Mért vagyok én a világon, ha már Átéltem 
minden szenvedéseket? ... Láttam a jónak örökös bukását, S a rossznak 
örök diadalmait"; menekülési vágyát: „Sze гetném itthagyni a fényes vi 
lágot, Amelyen oly sok sötét foltot látok. Szeretnék rengetegbe menni, 
Ahol nem lenne senki, senki", stb. 

Nem sokkal mindezek után azonban jön egy forradalmi hullám. 
Az 1845-46. évi gazdasági válság, rossz termés, forradalmasítja a kedé- 
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lyeket, mindenütt mozgolódások kezdődnek, a forradalmi szellem új 
lendületet vesz. Ez a lendület, tehát ismét objektív körülmények, len-
dítik ki Petőfit is pesszimizmusából. Ezek a körülmények teszik lehetővé 
számára, hogy el őbbi nagy kérdését új formában válaszolja meg: na-
gyobb az emberiség szenvedése, mint b űne. Ekkor alakul ki benne az a 
щeggyőződésM  hogy az embereket csak fel kell rázni, mozgósítani kell és 
azok összezúznak minden zsarnokságot, most alakul ki az a meggy őző-
déѕe, hogy ebben a felrázásban a költ őnek kell előljárni, meggyőződése, 
amely most alakult ki, melyet már 1847 elején fgy fogalmazott meg is-
mert soraiban: „Ojabb id őkben isten ilyen Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék A népet Kancán felé." (A XIX. század 
költői.) (Már most utalunk — mert kés őbb szükségünk lesz rá, — arra, 
hogy a belsđ  körülményekb ől kinövő  átalakulást külföldi hatások is 
elősegítették, elsősorban a reakcióssá vált romantika egyik képvisel őjé-
nek Dumasnák a hatása. Mint ő  maga irts „ Űti levelei"-ben: „hogy  e 
nyavalyából kigyógyultam? nem egészeny  de nagyrészben Dumásnak  
köszönöm, ő  segített levenni orromról az epéb ől készült sárgászöld pápa-
szemet, az ő  munkáinak olvasása után kezdtem eszmélni y  hogy talán  
mégis szép a világ".)  

Ez a pesszimista epizód nagy hasznára vált Pet őfinek és ennek elem-
zése egy lépéssel közelebb visz bennünket a cikkünk elején feltett kér-  
désünk megválaszolásához. A korszakon való átesésnek egyik legpozití-
vabb hatása abban nyilvánult meg, hagy átalakul Pet őfi politikai költé-
szete. Mert bizony a legpolitikusabb költ ő  a politikai költészet terén  
hajtotta legkés đbb végre forradalmát. Els ő  politikai költeményei még  
szervesen kapcsolodtak a reformkor hazafias költészetének hangjához.  
(Lásd például: Honfidal, Halvány katona, A külföld magyarjaihoz, Rab  
hazának fia, stb.) Néhol pedig addig ment, hogy dicshimnuszokat zen-
gett a reformkor egyes alakjaihoz (Batthyány és Károlyi grófnak) és ezt  
írta V. Ferdinándról: „Megtennél te mindent A magyar javára", (V.  
Ferdinándhoz.) vagy: „S a király a honnak atyja; Mint valóban jó  
atyánk". (Védegyleti dal.) Az új politikai költészet jelei jelentkeznek  
ugyan már előbb is. (A nemes. Lant és kard, Búcsú 1844-t ől) de egé-
szében csak a „Felh őkkel" egyidőben jelentkez ő  „A királyok ellen" című  
versében sikerül leráznia a reformkori hazafiság utolsó maradványát.  
Az új politikai költészet pedig teljes egészében csak a „Felh ők" után  
bontakozik ki.  

Ebben a pesszimista korszakban megtanulta: hogyan kell ostorozni  
az emberi gyengeségeket az emberi szolgalelk űséget. De van még egy  
fontosabb dolog: Petőfi ebben a pesszimista korban megtanulta, hogy az  
élet, az örömök mulandók, tehát csak akkor érdemes élni, ha életünket  
egy nagy cél, az emberiség, a forradalom szolgálatába helyezzük. Alig  
fél évvel a „Felhők" után 1846 végén megjelennek ezek a gyönyör ű  
sorok:  

„Ha majd minden rabszolga-nép  
Jármát megunva síkra lép,  
Pirosló arccal és pirosló zászlókkal  
És a zászlókon eme szent jelszóval:  
„Világszabadság"  
S ezt elharsogják,  
Elharsogják kelettől-nyugatig,  
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S a zsarnokság velük megütközik: 
Ott essem el én 
A harc mezején..." (Egy gondolat bánt engemet.) 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy Pet őfi azért lehetett a leg= 
forradalmibb romantikus költ ő , mert .nála az objektív körülmények és 
egyéni fejlődése egymásra találása következtében politikai költészeté-, 
ben szintézisét adhatta a két romantikus iskolának: az életörömöket 
hirdető  romantikának. és annak, amely már látja, hogy az életöröm 
önmagában még nem elég, és e két vonásnak szintéziséb ől megtalálja 
legegyénibb valójával eggyé forrt hitvallását: élni csak nagy cél. érdeké- 
ben érdemes, ez minden öröm forrása. e nélkül nincs öröm, nincs értelme 
az életnek. Ehhez adta Pet őfi lobogó, lángoló egyéniségét, amely mikor 
örül, akkor úgy örii1, mint senki, más mikor pedig pesszimista, akkor, 
még a polgári pesszimizmus csillagai — Schopenhauer, Nietzsche is jár-
hatnak hozzá iskolába — az utóbbi talán járt is. 

4.  
Petőfi költészete azonban sokkal jobban kapcsolódik a magyar va-

lósághoz és a romantika általános fejl ődéséhez, semhogy ilyen egysze- 
rűen el lehetne intézni. Így tehát más tényez őket is figyelembe kell 
vennünk.  

Mivel a romantika még gyenge vagy homályos célkit űzésekkel in-
duló mozgalom kifejez ője volt, szükségszerű  jellemvonása lett az a 
képzelet amelyet már Róusseau így jellemzett: „Nagyon különös dolog, 
hogy képzeletem sohasem szárnyal kellemesebben, mint .akkor, mid őn 
állapotom legkevésbbé kelleme, és ellenkez őleg kevésbbé mosolygó, mi-
kor minden nevet körülöttem." A romantika ilyen jelent megszépít ő , a 
vágyakat jelenbe álmodó tulajdonságát Pet őfinél is megtaláljuk. 

Ezt a tulajdonságát politikai költészete szolgálatába helyezte. Az 
országgyűlés még eredménytelen vitákat folytat de Pet őfi már 1845-ben 
azt írta: „Háborúval álmodóm az éjjel Háborúba híták a magyart... A 
szabadság drága koszorúja Nem hitvány pénz volta harci zsold." (Há-
borúval álmodóm.) A „Felh ők" korszaka után ugyanezt a gondolatát 
mondja el még határozattabban: „Véres napokról álmodom Mika vilá-
got rombadöntik És az óvilágnak romjain Az új világot felépítik•" (Vé 
res napokról álmodóm.) Nemsokára 'aztán álmai megvalósulás felé kö-
zelednek. 1848 januárjában kitört az olasz forradalom. Ebben a forra-
dalomban eddigi reményeinek igazolását és az új remény forrását látja: 

„Elj ő , elj ő  az a szép idő , 
Amely felé reményeim szállanak. 

Zsarnokság ki fog pusztulni és 
Megint virító lesz a föld szine." (Olaszország) 

Később is lépten-nyomon látjuk, hogy forradalmi költészete gyak nо, 
ran azon alapszik, hogy valónak veszi azt, ami tulajdonképpen csak az o 
vágyaiban van meg. Nem sokkal a márciusi napok után már azt írta: 
„A legelső  jeladásra Kiállunk Ha elesünk új sor áll föl Utánunk", (Van-e 
mostan olyan legényi pedig akkor bizony még senki sem gondolt harcra, 
mindenki a békés rr ~ egegyezést kereste. Kés őbb is többször hirdette: 
„Egy szóvá, egy érzelemmé Olvadt össze a haza, Az érzelem „lelkesü-
lés" A szó „szabadság vala", (A márciusi ifjak), vagy „Nagy id ők betel- 
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jesült az Írás Jósolatja: egy nyáj, egy akol. Egy vallás van a földön, 
szabadság! Ki mást vall. rettent ően lakol." (1848) és ;Azért nem gy đzött 
eddig is e hon, Mert soha nem volt egy akaraton; Most egy a lélek, egy 
.a szív, a kar.... Mikor gy őznél ha most sem, óh magyar". (Bizony mon-
dom győz mosta magyar.) Hejh, pedig de messze volt az annyi külön-
böző  ellentétes er őt egyesítő  magyar szabadságharc attól, hogy teljes 
egységet teremtsem, egy törekvésben, egy jelszóban egyesítse az orszá-
got: Ebben a romantikus felfogásban jó adag .politikai idealizmus volt. 
Csak ez hitethette el Pet őfivel, hogy a forradalom csak a „békés La-
fayette"-tek miatt akadt el, a nép csak arra vár, hogy felrázzák, meg-
fújják a harci trombitát. Politikának idealizmus ugyan de költészetben 
-elegendđ  ahhoz, hogy Petőfiből a legforradalmibb verseket csiholja ki. 
A romantikának ez a megszépít ő . a vágyakat valósággá álmodó tulajdon-
sága mindenképpen egyik legfontosabb fórrása lett Pet őfi forradalmi 
költészetének. 

A romantika fenti általános vonása azonban Petőfinél a magyar va- 
lóság hatására még módosult. A magyar szabadságharc egyik bels đ  
gyengesége ugyanis az volt, hogy a forradalom objektív folyamatát a 
szubjektív er ők állandóan fékezni akarták, ahelyett, hogy segítették 
volna. Legfőbb gondjuk az volt hogy megteremtsék és meg őrizzék a 
nemzeti egységet. Ezért történt meg az, hogy Batthyány bevette kor-
mányába minden forradalmi megmozdulás, önálló fellépés esküdt ellen-
ségeit. Kossuth beveszi kormányába a Batthyány kormány tagjait. Ami-
kor 1849 áprilisában a baloldal gy őz, az ellenpárt tagjait nem nyakazzák 
le, mint az egymást követ ő  francia forradalmak teszik. S őt. az el őző  
rendszer miniszterelnöke — Kossuth most kormányzó lesz Mivel ily-
módon akartak nemzeti egységet teremteni, természetesen túl óvatosan 
nyuІ tak a jobbágykérdéshez. Ezért volt az, hogy a magyar parasztság 
milliós tömegei, csak ímmel-ámmal tekintették magukénak ezt a for-
ra гaalmat de az is, hegy Kossuth félt és nem is tudott népfelkelést hir-
detni. iVlindössze kétizben hirdettek népfelkelést — mindkétszer papok-
kal és egyházi zászlókkal. Ilyen körülmények között aztán a legna-
gvobb forradalmi fanatizmus. romantikus hit kellett ahhoz. hogy va-
laki nemzeti egységet s őt ebben a valóságban egv új forradalom lehet ő-
ségét lássa. Az eszmények és a valóság között tátongó, ilyen nagy sza-
kadék mindenképpen fontos tényez őjévé vált annak hogy Pet ő fi egvé-
nisége állandóan feszültségben volt .és a valóság minden jelenségére for-
radalmi tüzének egész izzó lávájával reagált. Elmondhatjuk. hogy a for-
radalom következetlensége hozzál árult Pet őfi forradalmiasságához, 
mert fokozottabb fórradalmi fanatizmust, lelkesedést követelt az esz-
ményeit feladni nem akaró költ ő től. 

Fontos körülmény az is, hogy milyenek voltak ezek az eszmények. 
Nemcsak arról van szó, hogy, mint láttuk, Pet őfi egész fejl ődése szűk- 
Bégessé tette, hogy egy romantikus politikai felfogásra, hitvallásra te 
gyen szert, hanem egyrészt arról is, hogy Pet őfi nem vette figyelembe az 
időközben liberálissá vált forradalmiasságát lassan elveszt ő  polgárság 
elképzeléseit, elméleteit, hanem egyenesen 1789-hez nyult vissza é ч  a 
francia forradalmat tette meg evangéliumának, egyetlen olvasmányának. 
Másrészr ől azonban arról is hogy már ismerte, s őt szerette a reakcióssá 
vált romantikusokat is ;  akik ezeket az eszményeket pátosszá, kánonná 
alakították, csak hogy a valóság ellentmondásainak elhallgatására lep-
lezésére használhassák fel. Ilymódon Pet őfi ezeket az eszményeket a 
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légtisztább formában vette át és nem látva, hogy ezek az eszmények 
Nyugaton mar önmaguk karikaturájává lettek, következetesen ragasz-
kodhatott hozzájuk. 

Végül, Petőfi forradalmiasságának legf őbb elemei ismét egy ma 
gyar sajátosságban keresend ők. Magyarországon objektíve megvolt az. 
az erő , amely egy következetesebb forradalmat is végrehajthatott volna. 
Hisz Cromwell Angliájában még nem volt vasút, Pet őfi Magyarországé 
ban már volt. A polgári forradalom XVIII. századbeli Franciaországé-
ban még nem voltak gyárak, Pet őfi Magyarországában viszont már 
23.000 gyári munkás volt, els ősorban Pestre összpontosulva. Ezek az új 
társadalrn..i er ők viszont politikailag fejletlenek voltak. Nem voltak ve 
zéreik. Külföldi eszméken nevelkedett fanatikus költ őnek kellett jönnie, 
aki a tömegrehatás legközvetlenebb eszközével hathatott rájuk és: 
ideálmodhatta nekik a forradalmi harc biztosan megvalósuló eredmé-. 
nyeit, a győzelem reményeit, mert csak il уmódon voltak megmozgát-
hatók. 

Így jutunk el aztán Petőfi forradalmiasságának legf őbb forrásához.. 
Míg másutt a költők legfeljebb előkészítették a forradalmakat a forra-
dalomban magában vagy elhallgattak, vagy legjobb esetben zengedeztek 
erőltetett dalokat, de a f őszerepet mindenképpen a politikusoknak adták 
át. Ezzel szemben reálunk Pet őfi nem vonult háttérbe, sokszor tevé-
kenysége fontosabb volt, minta politikusoké. Ő  volta vezére a forra-
dalom legkövetkezetesebb szárnyának és minden politikai ,verse napi  
politikai tett is volt. Ez nemcsak abból látszik, hogy a diáktüntetésnek  

indult március 15-éb ől az ő  verse csinált forradalmat, korszakalkotó ese  

ményt, de abból is, hogy később mindiga mozgalom legkövetkezetesebb  
részének kifejez ője volt, azt tudatosította, amit azok csak sejtettek vagy  

homályosan éreztek, s így a kormánnyal, a hivatalos politikusokkal  

szemben jelentette a balszárnyat, amely hajtóereje lett a balratolódásnak  

és lehetővé tette, hogy a forradalom ne 1848 közepén, hanem 1849 végén  

kapituláljon.  
Amikor még mindenki nyugodt volt, Pet őfi versei jelentették az  

óvatosságra int ő  figyelmeztetést, mert „Ki tudja, hogy mit hoz a hol-
nap? Mire virrad, tán már dobolnak. Akkor aztán ki a csatára Édes  

magyar hazánk javára!" (Bordal.) Amikor a magyar kormány arra ké  

szül, hogy a bécsiek által elzavart királyt Magyarországra csalogassa,  

Petőfi emeli fel az ostorozó gúny szavát: „Készülj hazám, ez ünnepélyre,  

Készülj és örvendj óh boldog haza! És ti elcsapott királyok Itt Európában  

valamennyien Jertek mihozzánk, A jó magyar nép szivesen lát Dics ő-
ségnek tartja, ha Hizlalhat benneteket". (Készülj hazám!) Amikor a Par-
lament, ahelyett, hogy tenne valamit, a kártérítésr ől vitatkozik ismét  
Petőfi emeli fel szavát: „Megint beszélünk és csak beszélünk... Meglás-  

sótok, maholnap minden Az ó kerékvágásban lesz". (Megint beszélünk  

és csak beszélünk.) Pet őfi tiltakozik, amikor meg akarják fizetni az  
osztrák államadósságokat: „Mit nem beszél az a német. Az istennyila . 

ütné meg! Azt követeli a svábság: Fizessük az adósságát. Ha csináltad  

fizesd is ki." (Mit nem beszél a német.) Ó tiltakozik az ellen is, hogy a  
magyar állam segítse az olasz forradalom leverését: „Olaszország minket 
soha nem bántott, Egyet akar velünk: szabadságot". (Hány hét a világ?) 
Petőfi látja meg azt is, hogy az országnak katonaságra van szüksége. 
Ezért frja meg, amikor Lenkei százada hazaszökik ezeket a sorokat: „Vi 
téz jó testvérek, üdvözlünk ezerszer... Beszéljen akármit A hadügy- 
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miniszter". (Lenkei százada.) Ezért írja meg ismert „Vörösmartyhoz" 
című  versét, amikor Vörösmarty az önálló magyar katonaság megalakí-
tása ellen szavaz. ó az, aki a kormány, király és osztrák-barát politiká-
jával szemben már el őre köszönti a köztársaságot. (Respublica.) Amikor  

Jelasics megtámadja az országot, ismét Pet őfi fújja meg a harci trombi-
tákat: „Elég soká voltunk fajankók, Legyünk végtére katonák! Elég volt  

mára furolyából, Riadjatok még harsonák". (Föl.) De ő  az, aki a magyar  
forradalmon túlmen ő' jelszavakat is hangoztat: „A halálos ítélet rájuk!"  

Százezerszer fojtson bár a hóhér, Bár a házak ablakán folt' is be Az  

utcáról kiáradó vér" — írja a bels ő  ellenségekről (A nemzethez) és kiadja  
a jelszót: „Akasszátok fel a királyokat". Ezek a versek nem maradtak  

pusztába kiáltó szavak, hanem szónoklatok helyett hangoztak el a pesti  

nép gyűlésein, egész tömegek hangulatát alakították. Egyik ilyen Pe-
tőfi által szervezett népgy űlés buktatta meg a Battyhány-kormányt is.  

Az egészet összefoglalva: Pet őfi az objektív és szubjektív ténye-
zők hatásának következtében egy lassan öntudatra ébred ő  nép legkö-
vetkezetesebb részének megtestesít ője, fanatikusa, buzdítója megszó-
laltatója és kifejez ője lett. Ebből a tényből nyert alapot ez a hatalmas  

költőóriás és ezért tudott egy elég következetlen forradalomban is a leg-
forradalmibb romantikus . költővé lenni,  

Bálint István  

}i Szabó György: Illusztráció  
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DISPUTA  

GONDOLATOK A „NÉPOKTATÁS"  
TOP..)LY AI ц I ТАјА  ALKALMÁBÓL  

Csak a legfontosabb kérdéseivel számítok foglalkozni annak a vitá-
nak, amely a mult hónapban Topolyán a Népoktatás körül lezajlott. 

Ez a vita érdekes és fontos kultúrpolitikai esemény, amelynek célja 
az volt, hogy a tanügyi munkásokkal megtárgyalja a nevelés-tudomány 
különböző  problémáit, az iskolai nevel őmunka elvi kérdéseit, amelyekr ől 
szó volta Népoktatás hasábjain az elmult év folyamán. Valamivel több 
mint száz magyar tanügyi munkás találkozója Topolyán; Vajdaság majd 
minden részéből, egy olyan fontos kérdés megtárgyalásán, mint amilyen 
napjainkban a sajtó, folyóirat és könyv útján való nevelés, már magá-
ban véve is üdvös és hasznos. A tanügyi munkások ismertették követe-
léseiket a Népoktatással szemben, a szerkeszt őbizottság pedig feltárta 
azokat a kérdéseket, amelyekkel küzd, er ősítette kapcsolatait a tereppel 
és számtalan hasznos indítvánnyal gazdagodott. 

Különösen érdekes a folyóirat egy évi munkájának az elemzési for-
mája. A szerkeszt őbizottság az elemzést rábízta a szabadkai Pedagógiai 
központra, amely több megbeszélést tartott és felosztották az anyagot 
elemzésre maguk között. A Népoktatás szerkeszt ősége pedig kérdőívet 
indított még decemberben és a beszámoló megírasa el őtt átadta azt a 
szabadkai központnak. Ez a forma különös jelent őséggel bír. Szabadká-
rбl kerülnek ki a tanügyi munkások új.. káderéi, A Népoktatása tanárok 
és tanítók folyбirata, nekik ;kell rбla, gondoskodniok, nekik kell azt ápol-
niok és tökéletesíteniök. Ha jó a folyóirat, akkor számukra jó els ősor-
ban, ha rossz, ők érzik meg azt is. A mi társadalmi életünk olyan viszo-
nyok közt fejlődik, hagy , -  minden ember véleményére és épít őszándékú bí-
rálatára szüksége van a közösségnek, mert a munkásigazgatás és az ön-
kormányzat elvei csak így valбsúlhatnak meg telje$- egészében. 

Az a benyomásom, hogy a találkoz бn résztvevő  tanügyi munkások 
tulnyomó többsége mélyen átér еzte a Népoktatás nagy szerepét és sa-
ját kötelességét vele szemben. A találkozó és a vita mégegyszer alá-
húzta azt, hogy a tanügyi munkások többsége szereti és becsüli saját 
folyбiratát. 

Az elmult évben a Népoktatásban 82 különféle cikk jelent meg, me-
Iyek közül pedagógiai jelenünkre vonatkozik 10, pedagógiai multunkra 
3, családi nevelésre 5, anyanyelvünk ápolására 9, és 8 vegyes irányú 
volt. A cikk mellett aiég könyvismertetés, 3 bészámol б  különböző  tanács-
kozásokról, 4 közlemény és 2 kérdés-felelet jelent meg. Különös jelen-
tőséggel bír a „Pedagógia) jelenünk" cím ű  cikksorozat. amely a tanügyi 
munkások társadalmi szerepér ől, jogaikról és kötelességeikről, felfogá-
saikról és esetleges tévelygéseikr ől ad elvi. és gyakorlati ismertetést. 
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Szintén nagy jelentőséggel bírnak az irodalomtörténeti, a történelmi, a 
сsaládi nevelésre és anyanyelvünk ápolására vonatkozó cikkek, amelyek 
közül bármelyik (kisebb vagy nagyobb hiányossággal) alapja és kiin-
dulópontja lehet mai szocialista neveléstudományunk elvi és gyakorlati 
kérdései megoldásának. A beszámoló végén, amelyet Sz űcs Vilmos, a  
Tanítóképző  igazgatója olvasott fel ez áll: 

,,...megállapíthatjuk, hogy annak ellenére, hogy javítani és bírálni 
való van a Népoktatás körül, mégis azt kell mondanunk, hogy a Népok-
tatás szerkeszt őbizottsága jó munkát végzett és igyekezett a sokféle ér-
deklődésnek eleget tenni." 

A találkozó felmérte ezeknek a cikkeknek az értékét és bizonyos 
újabb, indokolt vagy kevésbé indokolt indítványokkal és ajánlatokkal 
állt elő  a folyóirat további munkáját illet ően. A cikkek értékelésének 
színvonala, az indítványok és ajánlatok tartalma visszatükrözi tanügyi 
munkásaink öntudatát, eszmei-politikai fejlettségét, m űveltségi színvo-
nalát és gyakorlati tapasztalatait. Véleményen szerint, ha számításba 
vesszük azt, hogy aránylag rövid id ő  múlott el szabad szellemi életünk 
kialakításának harcában és hogy tanügyi kádereink legnagyobb része 
fiatal, aránylag még kevés elvi és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, 
akkor megelégedhetünk azzal az öntudattal és eszmei-politikai fejl ő-
déssel, amelyet elértek és amelynek elérésében minden szempontból 
nagy szerepe van a Népoktatásnak. amely immár hatodik évebe lépett. 
Ezért a különféle hiányokat és tévelygéseket, amelyek még jelentkeznek 
egyeseknél, felszámolja majd a társadalom jóhiszem ű  bíráiata és az elv-
szerű  harc az öntudatos néptanító arculatának megteremtéséért. 

A fenti megállapítás minden igazsága mellett is kénytelen vagyok 
rámutatni néhány olyan hiányosságra és elvnélküliségre, amely a Nép-
oktatás munkájáról szóló beszámolót és vitát jellemzi. Ez logikus tükör-
képe tanügyi murk ѓ saink fent említett hiányosságainak és •tévelygé-
seinek. Van a beszámalón аk és a vitának is néhány olyan Jellegzetessége, 
amellyel közvéleményünknek foglalkoznia kell, hisz csak így tudunk elvi 
és gyakorlati támogatást adnia nevelés nehéz és sokoldalú kérdéseiben- 

Az egyik ilyen fontos kérdés az egyes módszeres egységek gyakor-
lati feldolgozása óra-vázlatok formájában. 

A Népoktatás . decemberi számához csatolt kérd őíveket 53 olvasó 
töltötte ki. A kérd őív azon kérdésére, hogy műyen cikkekét kíván az 
olvasó, majdnem mindenki (47) gyakorlati tárgyú cikket kér és kíván. 
A 1  beszámoló ezzel kapcsolatban megjegyzi hogy: „Ez érthet ő  is, mert a  
tantervnek vannak olyan részei is, amelyek többé-kevésbé problémát je-
lentenék, különösen a keád ő  pedagógusok számára. Természetesen; a. 
gyakorlati irányú cikkek közlését úgy kellene végrehajtani, hogy ne 
jelentsen sablónt a pedagógus számára." 

A vita folyamán a jelenlev ő  tanügyi munkások majdnem egy önte-
tűen követelték a gyakorlati utasításokat és el őírásokat felülről, han-
goztatták a módszeres egységek • konkrét feldolgozását, a tanítás meg-
könnyítése és a nevel ő  nagyobb biztonságérzete céljából. 

Voltak, akik csupán a tapasztalatok kicserélésére korlátozták a 
konkrét példák ismertetését különböz ő  cikkeken keresztül. Ezzel, úgy  
vélik. egymás tapasztalatain okulnának ;  kiegészíthetnék és igazolhatnák 
gyakorlati munkájukat. 

Úgy gondolom, hogy gondolkodni kellene ezen a kérdésen, mind a 
tanügyi -munkások egyesületeinek, mind pedig a Népoktatás szerkesz- 
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tőségének, de természetesen minden közéveti és kultúrmunkásnak is. 
Azt hiszem, hogy nem véletlen a tanügyi munkások törekvése, gyakor-
lati utbaigazítósokért. És éppen ezért, teljesen elvetni azt, éppen úgy 
helytelen volna, mint amilyen káros é5 hamis dolog volna elfogadni a 
sablonizálásx. a konkrétan kidolgozott gyakorlati utbaigazításokat. 

A sablonizálás, a kidolgozott és el őírt tanítási tervezetek, amelynek 
követelői a gyakorlati cikkek megjelentetésében látják a varázsvessz ő t 
a nevelés problémáinak megoldásához, elfelejtik, hogy az a módszer már 
a multé. Még 1950-ben Jugoszlávia Kommunista Pártja III. plenáris 
ülése világosan meóhatározta fejl ődésünk irányvonalát a szocialista ne-
t-elésért folytatott harcban és általában közm űvelődési politikánkban. 
Ennek a plénumnak határozatában a tanügyi káderekr ől többek között 
a következő  áll: 

„Iskoláinkban az oktatói káder és az el őadás minősége nagyon fon-
tos probléma. Mind a tanítóknak és tanároknak, mind a közoktatásügyi 
hatóságoknak komoly figyelmet kell szentelniök szakmai és eszmei szinvo-
naluk felemelésére. A szakmai és eszmei felemelkedésért folyó állandó 
harc nélkül iskoláinkban lehetetlen javítani az el őadás minőségén. Ezért 
káderpolitikánk alapfeladata iskoláinkban az, hogy a nevel őknél elérjük 
előadott tantárgyuk sokoldalú ismeretét (kiemelés t őlem — F.  
N.), és szolid felkészültséget nyujtsanak a tanulóknak." 

A Jugoszláviai Kommunisták Szövetségének (JKP) hatodik kongresz-
szusa pedig a következőket húzza alá az iskolákkal kapcsolatban: 

„Az iskolaügy és a tudományos intézetek további fejl бdésé- 
ben az alapvető  kérdés a t u d o m á n y a s színvonal e m e- 
lése, a demokratikusság megszilárdítása és 
f e j lesz t é s e ... (Kiemelés t őlem — F. N.)  

Vázlatokat felülről előírni ;  az egyes módszeres egységek tanítására 
szabványt és skatulyát jelent a nevelésben. A régi német és magyar 
közoktatásnak volt az a mddszere. hogy részleteiben kidolgozta és elírta 
.a tananyagot a nevel ő  számára, aki azt minden gondalkudás és önállóság  
nélkül gépiesen előadhatta. Ezért lehetett az, hogy az ország minden  
iskolájában mindenütt pontosan egyformán kellett pl. Pet őfi hazafias  
költészetének feldolgozásánál egy felülr ől előírt célt megvalósítani. Ilyen  
tanítási módszerre azért volt szüksége a különféle uralkodó rendszerek-
nek a multban, hogy az önálló gondolkozást kiirtsák. Öntudatlan, sz űk-
látókörű  embereket neveltek, akik a • rendszernek nem árthattak. Ma  
Jugoszláviában olyan oktatásra van szükség, mely szabad szocialista em-
bert nevel, aki bátran, öntudatosan és önállóan tud gondolkodni és dol-
gozni, aki nem egyeni uhás áldozata semmiféle irodaszellemnek, hanem  
sokoldalúan képžett szabad polgára a közösségnek. Ezt pedig receptek-
kel elérni nem lehet, és nincs is rá recept.  

Természetesen, a recept- és sablón-nélküliség nem szabad, hogy  
anarchiát teremtsen a nevelésben. Egyezem azzal, hogy egységes álta-
lános programmra szükség van. amely nem vész el az apróságokban és  
feleslegességekben. A Vajdasági Magyar Kultúrtanács éppen most in-
dítja el a vitát a magyarnyelv-irodalom és a történélem egységes 
pxogramm-térvezetévél kapcsolatban.  

A programm gyakorlati megvalósítását lehet ővé teszi a tanügyi  
munkások önkeždeményezése, szak és eszmei-politikai képzettsége.  

A gyakorlati cikkek, a sablónok és szabványok követelésének a hát-
tere éppen abban van, hogy ne kélljen gondolkodni saját magamnak  a 
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dolgok fölött, hogy szak és eszmei felemelkedésemmel ne tör ődjek. Meg 
van a skatulya és annak felnyitása varázsvessz ő  a nevelésben. Bizonyos 
kispolgári könnyelműséggel gépember módj ára végezhetem a kötelessé-
geimet. Ez teremtette meg különösen a horthy-Magyarországon a tanítók 
és a tanárok nagy részénél a sz űk és önző  világnézetet, akik sokszor 
nem hivatást és célt láttak a . nevel őmunkában, hanem pusztán állásocs-
kát, mely amilyen-olyan egzisztenciát biztosít. Különösen az id ősebb 
tánügyi munkások egy részéről érezhető  nálunk is a nerctör ődés az esz-
mei felemelkedéssel. Ez a nemtörődömség némely esetben a fiatalab-
bakra is átragad. 

Az eszmei elmaradottság. a tudományos nézetek hiánya ösztönži 
tanügyi munkásaink egy részét orro t  hogq sablónokat várjon, mert úgy 
gondolja, hogy ezzel megmenekülhet a • közösség el ő tti felelősség elő l 
is. Nem bírálhat senki, mert a felülr ől előírt sablón és vázlat szerint dol-
gozom — ez a másik oka a gyakorlati cikkek követelésének. 

Tehát a sekély Іs tudományos ismeretek és az elmaradott nézetek 
komplexuma mellett a felelősség elő li megbújásra való törekvés jut ki-
fejezésre. Ezekkel a törekvésekkel szemben a Népoktatásnak is, de a 
szocializmus minden öntudatos harcosának küzdenie kell a vélemények 
harcával a tudomány fegyverével. 

Ugyanakkor viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy tanügyi kde-
reink legnagyobb része fiatal és különösen a felszabadulás utáni évek-
ben minőségileg gyengébb oktatásban részesült és ennélfogva szüksége 
van a gyakorlati kérdések tisztázására is. Nem szabad egyoldalúan el-
zárkózni az elvek elefántcsonttornyában, és verg ődni hagynia törekv ő  
és küzdő  nevelőmunkást. A Népoktatásnak többet kell foglalkoznia az 
egyes gyakorlati tapasztalatok kicserélésével is. Nem sablónok, szabvá-
nyok és vázlatok kellenek, hanem a vélemények harcára és a pozitív ta-
pasztalatok kicserélésére van szükség. A fejl ődni és művelődni törekvő  
tanügyi munkás nem is kívánhat felülr ől előírt sablónokat, mert az tu-
lajdonképen lebecsülése önállóságának, tudásának és odaadó munkájá-
nak. A felülről szentesített részletes el őírások és szabványok megfojtják 
a szabad és önálló grndolkodást. • 

Az a jelenség, hogy a tanügyi munkások többsége követeli a gyakor-
lati utbaigazitást, arra figyelmeztet bennünket hogy a tanárok, okta-
tók és tanítók egyesületeinek még jobban a nevele.^, felemelkedés és 
képesítés eszközeivé kell válniok. Ez pedig feladata mind a közoktatási 
szerveknek, mind a közéleti és kultúrmunkásoknak, de els ősorban a 
kommunistáknak. Tehát társadalmi és kultúrkérdés. 

Egy másik kérdés, ami a találkozón felvet ődött az, hogy mivel fog-
lalkozzék a Népoktatás. Ezen a helyen- a HID-bon, ezzel a kérdéssel 
csak röviden akarok foglalkozni. A beszámoló és az elhangzott bírálat is 
többször kifogásolta azt, hogy „... a Népoktatás nem foglalkozott a fi-
zika, kémia, földrajz, ének, testnevelés stb. tanításának kérdéseivel", 
vagy „Ismertesse, hogy a tájékoztatóirodás banditizmus ma sem válo-
gatja eszközeit és állandóan veszélyezteti hazánkat" stb. Ilyen és ehhez 
hasonló megjegyzésekb ől arra lehet következtetni, hogy egyes tanügyi 
munkások úgy képzelik el a Népoktatást hogy' annak mindennel kell 
foglalkoznia. Ez természetesen lehetetlen egy olyan jelleg ű  folyóirat ke-
retein belül, mint a Népoktatás. 
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Az ilyen követeléseknek háttere az, hogy a legtöbbször elfelejtik a 
folyóirat szerepét és helyét. A Népoktatása magyar nevel őmunkások 
szamára indult és nem t űzhetett maga elé olyan feladatokat és célokat, 
amelyekkel más vajdasági magyar lapnak, vagy folyóiratnak kell fog-
lalkoznia. Amellett, hogy anyanyelvükön szakfolyóiratot adott a magyar 
pedagógusok kezébe, azt a feladatot és célt is maga elé t űztea Népok-
tatás, amely a nevel őmunkában a sajátságos vajdasági problémákra, de 
különösen a nemzeti tantárgyak tanításának kérdéseire vonatkozik. Az 
volt a legfőbb probléma, hogy a magyar tanügyi munkások számára 
olyan folyóirat létezzen, amely magyar nyelven haladó, tudományos 
marxista szemszögb ől világítja meg á neveléstudomány egyes kérdéseit. 

Nem szabad elfelejteni azt, hogy Jugoszláviában a tanügyi munká-
sok számára számtalan szakfolyóirat jelenik meg. amelyek szerb-horvát, 
szlovén stb. nyelven foglalkoznak a pedagógia kérdéseivel. 

Másrészről viszont valóban hiánya a Népoktatásnak az elmult év fo-
lyamán az, hogy majdnem kizárólag szakmai kérdésekkel foglalkozott 
és ugyanakkor nem volt mozgalmi folyóirat is. A beszámoló is meg-
j egyzi, hogy nem foglalkozott .a tanügyi munkások egyesületének kér-
déseivel, de főleg nem foglalkozott társadalmi életünk demokratizálá-
sának folyamatával sem. Ez pedig külön élénkséget jelentett volna és a 
konkrét kérdések megtárgyalására késztette volna a folyóiratot. Csak 
a közoktatási tanácsok viszonyának kérdését vetem fel a tanügyi mun-
kások egyesületéhez és fordítva. Számtalan esetben jelentkezik még a 
bürokrácia az els ő  részéről (Mitra Mitrovics cikke a Bórbábon a pán-
csevói járási közoktatásügyi tanács határozatáról), de ugyanakkor el ő-
fordul nem kevesebb esetben a kicsinyesség és nemtör ődömség az utóbbi 
részéről. Mindezek a kérdések és még számtalan az iskolák és a közok-
tatás társadalmi irányításáról sok esetben még érintetlenek és velük elvi 
és gyakorlati szempontból is foglalkozni kell mind a Népoktatásnak, 
mind valamennyi kultúrmunkásunknak a terepen. 

Még . egy kérdésről kell beszélnünk a találkozóval kapcsolatban, 
amely szintén nemcsak a tanügyi munkások kérdése, hanem általános 
kultúrmozgalmi kérdés is. A beszámoló és a vita is sokszor és hosszan 
személyi kérdés körül forgott. A beszámoló egyes részleteiben bírálta a 
•Népoktatás szerkeszt őbizottságának egyes tagjait„ dé •különösen B. 
Szabó Györgyöt. Véleményem szerint a bírálatnak helye van és nem . az 
a baj, hogy bárkit, v gy kónkréten B. Szabó Györgyöt érintette, hanem 
sajnálatos az egészben az, hogy nem elvi síkon mozgott és ezáltal sze-
mélyi torzsalkodás jellege volt. A noviszádiak védve B. Szabó Györgyöt, 
szerintem. inkább az elvi síkon maradtak (különösen Jánosi Gábor és 
Brunett Elemér), minta beszámoló. Itt bennünket a kérdésnek különösen 
az az oldala foglalkoztat, hogy már ott a helyszínen és á találkozó után 
is az a vélemény alakult ki, hogy ime, a noviszád-szabadkai ellentét a 
Népoktatás vonalára is áttolódott: Ez a vélemény a beszámoló és a vita 
alapján született meg az emberekben. 

Ilyenkor eцentétről a valóságban szó sincs, ha elvi síkon mozgunk 
és nem osztjuk az embereket noviszádiakra és szabadkaiakra. Azonkívül 
meggyőződésem, hogy sem a szabadkai, sem a noviszadi kultúrmunkások 
többsége nem :így néz á dolgokra és az elvi álláspontokat nem helyette-
šíti a kicsinyeskedéssel és a lokál partikulárizmussal. Sajnálatos jelen-
ség azonban az, hogy egyes kultúrmunkások. Szabadkán valóban igye- 
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keznek ilyen ellentétet fölfedezni, melengetni és annak elvi igazolást ta-
lálni. A közelmultban kultúréletünk némely kérdésében . ezek az em-
berek abból indulva ki, hogy mivel Szabadka nagyobb mértékben a ma-
gyarság központja, mint Noviszád. ezért ők inkább képviselői a ma-
gyarság érdekeinek, minta noviszádiak. Szabadka magyar jellegét senki 
sem veszélyezteti ma és ezért ez valószín űleg még a régi Jugoszláviából 
eredő  — akkor részben igazolt — bizonyos idegenked ő  felfogás marad-
ványa ezeknél az embereknél a „szerb Noviszáddal" szemben. 

Ennek alapján jelentkezett némelyeknél az az állítólagos ellentét 
Szabadka és Noviszád között, amely szerintük abban jut kifejezésre, 
hogy a noviszádiak háttérbe szorítják a szabadkaiakat, egyes intézmé-
nyeknek (konkrét esetben a Népoktatás szerkeszt őségének) Szabadkán 
kellene lenni, nem pedig Noviszádon; hogy a noviszádiak nem értik meg 
a• szabadkaiak problémáit s így egyoldalúak és merevek véleményeik. 
Ha egy szabadkai író verseit, novelláit, vagy valamilyen más írását 
nem adta ki a „Testvériség-Egység" könyvkiadó vállalat, helyesebben 
a vállalatnál működő  Irodalmi Tanács, akkor az mindjárta szabadkaiak 
mellőzését jelenti egyesek szerint, és véletlenül sem keresik az illet ők 
saját magukban is a hibát és fogyatékosságot. Amikor a Népszínház 
műsorpolitikájának bírálatáról volt szó a „Piros buggyelláris" és más 
értéktelen színdarabokkal kapcsolatban, akkor az a magyar népszínm ű-
v ek nem értékelése égi. túl merev álláspont a noviszádiak részér ől, nem 
pedig a nemzeti romantika és a kispolgári felfogások melengetése a 
Népszínház egyes tagjainál. 

A Népoktatás vitáján is a fentihez hasonló bontakozott. ki a besza-
molóböl, azzal a különbséggel, hogy a Népoktatás szerkeszt őségének 
(konkrétan B. Szabú Györgynek) is vannak valóban bírálatra szorulö 
hiányosságai. Azonban szokatlan a következtetés (még szokatlanabb 
a hangnem, amellyel a következtetés megíródott). hogy egy elírás miatt 
azt a megállapítást tegyük, hogy B. Szabó György „járatlana nyelvtan-
ban", vagy egy cikkÉ1 en az államvizsgákra jelentkez ő  főiskolai hallga-
tók felkészültségén br:álata miatt, hogy „végre a saját munkájában is 
talál hibát!" Az ilуeд  megállapítások nem születnek higgadt, megfon-
tolt és tárgyilagos*:е3:е  izés nyomán, hanem valamilyen rejtett hátsó tö-
rekvésekkel terhel felfogások hozzák létre azokat. 

Ezzel távolrot` šюсs szándákomban B. Szabó Györgyöt védeni, mert 
őt is lehet és kell х  ыгыni A bírálat azonban regyen elvi, állapítsa 
meg azt, hogy B. `.$хаbо  György hol tér el a tud отnánytöl a dialektikus 
materializmustól, vаg hol .téved az idealizmusba, vagy hol nem őszinte 
stb ' A beszámoló.°151 4l,ata viszont véleményem szérint egyoldalú. szo-
fista tényb ől ;k vetk ztető, s ez *nem lehet meggyőző  és tudományos, 
mert csak a szemétуе  kedésnek, a sértődöttségnek es a piszkálódásnak 
enged teret. Ezen Á ''emberek a találkozón át is' `láttak (megjegyezték, 
hogy Spartak—Vo`d јna 1:1), azaz a vita végén a helyzet úgy alakult, 
hogy a bírálat, említett része nem álltó meg a helyét és megmutatkozott 
a bírálók nem egesžen őszinte szándéka. 

Ügy gondolom, nem képez központi problémát tartományunk kul-
túréletében az úgyхevezett noviszád-szabadkai ellentét, azonban néha-
néha felbukkan, é ,.Маgának helyet követel. Talán , j ó volna komolyan 
gondolkodni azokriák, akik az ilyén ellentétek mesterséges el őidézői és 
belátni azt, hogy Vajdaság magyar dolgozói ma valóban közösséget érez 
nek tartományunk minden népévéi és nem aszerint mérlegelik a dolgo- 
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kat, hogy ki milyeit nyelvet beszél, noviszádi-e, vagy szabadkai, hanem 
aszerint, hogy ki hogyan gondolkodik és dolgozik, ki mennyit dolgozik 
a szocializmus építésén, úgy a közgazdaságban, mind a közoktatásban és 
a kultúra minden terén. Éppen ezért fölösleges szabadkai problémát csi-
nálnia abból, ami nem az, hanem mind Szabadkán, mind Noviszádon és 
mindenütt máshol is törekedjünk a min őségre, a tudományos elvek 
elsajátítására és a szocialista tartalmú kultúrmunka tapasztalatainak 
kicserélésére. Ne a polarizációt és a csoportosulást keressük mindenben, 
hanem az érvek felsorakoztatása legyen az eltér ő  véleményűek fegyvere 
véleményük igazolásáért. 

A vélemények felsorakoztatása azonban lehetetlen tudományos alap 
nélkül. csak melldöngetéssel és vádaskodással. A Népoktatás kérd ő-
íveire egy olvasó a következ őkkel válaszol: „Az a benyomásom, hogy 
vagy csak a párttagok írnak, vagy csak azok írásait közlik ..." Csodála-
tos felfogás! Talán az illető  elvárja, hogy a kommunisták lemondjanak 
arról, hogy a szocializmus elveiért harcoljanak? Kinek a javára mond-
janak le? Talán a reakció javára? Ezt verje ki a fej éb ől a politikai reak-
ció és annak különféle ügyvédei. A szocializmusért vivott harc nem el ő-
joguk a kommunistáknak, hanem kötelességük. Ha írnak a Népoktatás-
ban az csak jó, mert kiveszik részüket a nevel ő  munkából, de ezzel nem 
gátolják meg, hogy mások is írjanak. frj on az egyik is és a másik is. 
Akinek tudományos érvei és igazságai er đsebbek, az haladóbb és épít őbb 
írás, bárki is írta azt. 

Ez a néhány gondolat merült fel bennem a Népoktatás topolyai vi-
tájával kapcsolatban és úgy gondolom, hogy szükséges ezekr ől a kérdé-
sekrđl írni és beszélni. 

Farkas Nándor 

Balaty Milorád: Virágok 
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DOKUM~NTUM  

SZÍNPAD A TANYAUDVARON  

1.  
A színészek vonaton érkeztek ki a szövetkezeti birtokra. A süpped ő  

homokban libasorban kullogtak birtokközpont felé. Fülledt, kés ő ta-
vaszi nap volt. Nehézkesen lépkedtek a különben heves taglejtés ű, igen 
beszédes emberek. Álmosító, melegséggel terhes szell ő  suhanta szöllő-
kerti fák alatt. A fák száraz, perg ő  virágjaik ölébgn már gyümölcsöt 
ringattak. A szell ő  a fáktól jövet az útmenti vadviragokra lehelt köny-
nyedén és illatfüggönyüket meg-meglebbentette. 

Haragos zöld sövényekkel elkerített szöll őföldek, dúslombú gyü-
mölcsfák, hamvaszöld, selymes rozstáblák között lépegetett a fárad-
tan mozgó társaság. 

Egy vidámtekintetű, dióbarnaszemű  szövetkezeti ember jött ki a • 
fogadásukra, az tartotta szóval a színészvendégeket. 

Néhány száz Iépés idea tanyaközpont, — biztatta az aszfalton 
való járkáláshoz szokott embereket, akik nehézkesen lépkedtek az út 
vastagon omló homokjában. — Nem nagy út az egész. Igaz, hogy jó 
meleg van, — törölgette ő  is a homlokát. 

A keserű  bđsszusú intrikus egykedv űen legyintett és azt dörhnögte: 
Nem ez az írt a hosszu. Egész héten utaztunk és az fárasztott ki 

bennünket. De hát szakszervezeti kötelezettségünknek is eleget kell 
tenni. Még a tél végér. vállaltuk, hogy kijövünk a szövetkezetbe... Ami-
kor a színpadon leszünk, majd elfelejtjük a fáradtságot.. 

Színpad? — nevetett apró szemével a tatárkép ű  szövetkezeti em-
ber. —Hát az se igazi, de azért játszani lehet rajta... A táncos cso-
portunk föllépett ott és egyfölvonásost is játszottunk párszor. Közgy ű-
léskor pedig oda ül föl az ügyvezet ő  elnökség .. 

Hát valóban szerény helyecske volt az a színpad. Pedig mire a szö-
vetkezeti központba ért a színésztársaság, mára jóval el őbb érkezett 
technikai munkások a hórihorgas színpadmester vezetésével rendbe- 
hozták, díszletdarabokkal és bútorokkal látták el. Az iroda el őtti ter-
rász-féle szolgált színpadul. (Maga az iroda egy volt kisurasági lakó-
házban . nyert elhelyezést.) Hét-nyolc lépcs ő  vezetett föl a terraszra. A 
terrasz lépcsői előtti tér is ki volt téglázva néhány méternyire. Most 
terraszt, a lépcs őket és a földszinti téglás teret is sz őnyeggel terítették 
be. A terrasz falához er ősítve kulíszákat állítottak föl. Így mélyebbé és 
oldalt valamelyest zártabbá tették a hirtelenében színpaddá alakított 
terraszos térséget. A terrasz fölött az épület plafonja, a lépcs ők fölött Pe-
dig egy óriási diófa lombja alkotott tetőzetet. A villanyt is odavezette a 
világosító. S oldalt függönykuliszák red ői közé rejtettek jónéhány erős-
fényű  égőt, hogy a színpadot, ha nem is városi színpad fényerejével, de 
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mégis a játékhoz alkalmasan megvilágítsák: Néhány darab finom rokokó-
. bútort hozott a színészek szakszervezeti csoportja, hogy az otthoni el ő-
adás légkörét könnyebben el ővarázsolják. Egy jobboldali és egy balol-
dali kijáratot is készítettek függönyíveléssel. S egy hátsó járás is volt, a 
kisszínpad mélyén a terraszról az irodába. Az irodát ugyánis most öltö-
zőnek rendezték be. 

Néhány szövetkezetbeli fiatal férfi és egy pirosarcú kamaszlány 
segédkezett a műszaki munkásoknak a színpad rendbehozásán. Majd pa-
dokat hoztak.. . kerti és konyhaszékeket. Néhány hordót is el őgurítot-
tak. rájuk deszkát tettek, ezzel is szaporították az ül őhelyeket. Lassan-
ként vagy száz-százhúsz ül őhelyes néz őteret hoztak össze. Minden ké-
szen állott már az el őadáshoz. 

A színészek látva, hogy a játékhoz minden elkészült számukra: szín-
pad, jelmezek, fehér parókák és különféle kellékek; elszéledtek a nagy 
udvaron. Egyesek a fák alatt telepedtek le, a közönség számára össze-
hordott ül őhelyeken s ott cigarettázgatták. Lassan lefelé hajlott már a 
nap. Vöröses felhősávok villóztak nyugat fel ől az alkonyodó ég alján. 
Itt-ott madár füttyögött a fák között. Különben a városi ember számára 
olyan megkapó mezei nyugalom honolta környéken. 

Némelyek bejárták a szövetkezet gyümölcsösét. A színészn ők a szöl-
lőskertek szélén szedett vadvirágokból füzéreket. bokrétákat kötöttek. 
Mások kisebb csoportokban sétálgattak a szelíden hajladozó rozstáblák 
között. Oly szép és békés volta természet. 

Egy kisebb csoport színész hosszabb sétára, a most épül ő  szövetke-
zeti kultúrotthon megtekintésére indult. Egy fiatal suhanc vezette őket, 
mutatva a földek között a legrövidebb utat.. 

2.  
Alkonyóra után az irodából alakított öltöz őben gyülekezett a szí-

nészgárda. Maszkírozni és öltözködni kezdtek. Az öltözködés nehézkesen 
folyt, mert csak egy fogas akadta szobában, s különben is alig fértek 
el a kis helyiségben. Egy a faltól elhúzott szekrény mögött öltöztek át 
egyenként a nők. Amde a maszk és smink elkészítése még nehézkeseb 
ben ment: Az asztalra állított kézitükrök mellett nem volt villanyég ő , 
és csak úgy találomra kenték föl a festékeket és igazították föl a paró-
kákat. Az egyes árnyalatok közti különbséget nem ellen őrizhették. Ezért 
egymást kérdezgették: —Hogy néz ki a maszkom? — Majd pedig a 
szoba közepére állva az egyetlen nagy villany körte alatt vizsgálgatták 
kendőzött arcukat. 

Kint ezalatt kezdett benépesedni a néz őtér. A nagy fák alatt els ő-
sorban a színészeket vendégül látó szövetkezet tagjai jöttek össze csa-
ládjaikkal. De jöttek a szomszéd szövetkezetekb ől is. Jöttek a környék-
beli magánparasztok jónéhányan. Színel őadás. igazi színészekkel — ritka 
dolog ez itt! A környék eléggé fejlett városának központjában szokták 
őket látnia nagy színházban. De fáradságos dolog a városba bejutni s 
előadás utána hazajutás . kés őn esik a korahajnalban kelő  paraszti mun-
kásoknak. Ezért aztán az öröm rózsája nyiladozott a szedel ődzködő  em-
berek arcán. Érdekl ődéssel nézték szét az érkez ők. 

Mit játszanak? — kérdezte néhány mosolygó lány és legény a 
szövetkezeti kultúrv сzetőtő l. 

Valami olasz komédiát. Tán a kocsmárosné vagy a fogadósasé a 
címe .. 
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Kerekarcú, nevet ős lányok, csontosképű, csizmás legények, kajla 
kalapú öregek, szemérmesen szerény, sötétkend ős asszonyok ültek le, 
előbb össze-vissza; melyik hol nézett ki magának kellemesebb helyet a 
családjával az egyszer ű  ülőalkalmatosságokon. Majd a későbben érkez ők 
a már előbb helyetfoglalt ismer őseik mellé telepedtek és így lassacs-
kán megteltek a sorok. Gyerekek is jöttek csiripolva és a legnagyobb 
érdeklődéssel. Némelyik nagyobb gyerek sem látott még igazi színésze-
ket. A kisebbek közül egyik-másik még műkedvelő  előadást sem. Izga-
lom ült ki az arcukra, ahogy. a padokon izegtek-mozogtak. Néhány ki- 
sebb gyerek a színpaddá alakított terrasz sz őnyeges lépcsőin futkározott, 
amíg a helyrevezet ők el nem kergették őket onnan. Gyerekek kerget őz-
tek a nézőtér melletti fák alatt is. A nagy fatörzsek mögé bújtak és egy-
mást ijesztgették. 

A sorokba rendezett ül őhelyek megteltek. A kés őbb jövőknek már 
nem jutott hely. Csak úgy ülhettek le valahol a sorok végén, ha szé-
keket hoztak magukkal. • Egyesek kocsikat húztak a fák alá, a szék és 
padsorok mellé és mögé, s a kocsik ülésein, oldalain foglaltak helyet: A 
kocsikon ülve még jobban a kis színpadra láttak minta rendes sorok-
ban ülők, ha a lelógó falombok véletlenül nem éppen el őttük bólogattak, 
mert akkor aztán nуujtogathatták a nyakukat ide-oda. 

Kigyúlta fény a színpadon. El őfüggöny nem volt, így nem a füg-
göny szétnyílása jelezte az el őadás kezdetét, hanem egy kézi gong ün-
nepélyes hangjával adták a jelet a játék megkezdésére. 

A fák alatti. sötétben zsongó néz őtéren hirtelen elcsöndesedtek az 
emberek. — Psszt — seppegtek a tereferél ők felé. 

Goldonitól mutattak be a színészek egy már sokszor játszott, kacag-
tató komédiát, „A fogádósné"-t. A színes rokokó öltönyök jól hatottak 
a szerényen megvilágított s hevenyészve bedíszített színpadon is. A sz ő-
nyeggel leterített lépcs őket a terrasz el őtt bevonták a színészek a já-
tékba, mert másképpen kicsiny lett volna a játékterük, de meg az ott-
honi színpadon is soka lépcs ős játéka darabban, igy itt is mutatóssá vált 
a multbeli ruhák és viselkedés bájai közül kikandikáló cselekmény. A 
régi szellemességek magyarul is remekül ható csíp őssége egy-kett őre 
megkapta az embereket. A kacajinger el őbb csak csiklandozta a néz őket, 
de később harsogó teltszájú nevetésbe taszította őket. Az egyszer ű  em-
berek a rozoga konyhaszékeken, padokon, hevenyén eszkábált deszka-
üléseken és kocsioldalakon csakugy rázkódtak végül a nagy hahotától. 
Teljesen megértették a darab célzatát és kit űnően szórakoz-
tak a póruljárt lovagon, a fölkapaszkodott pénzeszsák újnemesen és' a 
régi nemessége romjain pöffeszkedve teng ődő  grófon. Jóízűen nevettek 
a darabbeli színészn ők eleven jelenetein is, de minden rokonszenvük 
Mirandolina, a talpraesett kocsmárosné felé hajlott. Neki szurkolt a 
padsorokban és a kocsioldalakon helyetfoglalt föln őtt közönség, d, még 
az esti szell őben susogólombú eperfák és a roppant diófa ágaira fölhú-
zódott apró legénykék serege is. A szövetkezetiek tapsát egyre csak. a 
munkáját végz ő  polgárasszony érdemelte ki. Mikor aztán kiderült. hogy 
Mirandolina csaposlegényéhez. az egyszer ű  dolgozóhoz megy feleségül 
és nem csélcsap nemesekhez nem a dühöng ő , félbolond lovaghoz —olyan 
vastaps zúgott fel a szövetkezetiek vaskos tenyeréb ől, hogy a valamikori 
begyakorolt hivatásos tapsolók, az úgynevezett „klakk őrök" sem tudtak 
volna ilyet kier őszakolni. Szó ami szó, nagy sikert arattak a színészek. 
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3.  
Előadás utána társulatot vacsorára tartotta ott a szövetkezeti veze-

tőség. Díjtalanul játszott a színészcsoport, úgynevezett szakszervezeti 
látogatást tett, s a derék szövetkezetiek a szívességet viszonozni akarták. 

A szövetkezeti m űvelődésvezető  bedugta hamiskás fejét az iroda aj-
taján, ahol rendes ruháikba bújtak át a szinészek, s a sz őke szakszer-
vezeti elnököt kereste, a társulat mélabús apaszinészét. Nem látta. erre 
csak úgy futtában odaszólta most kissé hallgatag színésztársaságnak: 

Elvárjuk magukat az asztalokhoz! Itta fák alatt terítünk! Csak 
jöjjenek! — és máris visszasietett az udvarra. 

A mélabús apaszinész a bels ő  szobákból került el ő , az útiköltséget 
számolta el a szövetkezeti pénztárnokkal mivelhogy vonaton érkeztek 
ki. Kissé puha, jószív ű  ember az apaszinész-elnök, de igyekszik azért 
elnöki tekintéllyel hatni a néha féktelenségekre is hajló kollégákra. 

Gyerekek — kezdte a mondókát, — jó kis vacsorára tartanak itt 
bennünket. Finom boruk is van. Tudjátok, hogy nem sajnálják, elég 
bőven mérik, azért nekünk kell egy kicsit vigyáznunk, Nehogy nagyon 
elázzon valaki! .. 

Elég fáradta társaság. Legjobb lenne mindjárt hazaindulni. —  

mondta az epebajos ügyel ő . 
De a Mirandolinát alakító fiatal kómika nagyon örült az egyszer ű  

emberek előtt szerzett, sikernek. S a maradást indítványozta. 
Csak egy-két órát maradjunk, drága Kokó, — mondta ajkát. 

csücsörítve az elnöknek. 
Mire a színészek kiszállingóztak az irodából. az öreg eperfák, meg az 

óriás diófa alatt már megterítettek a m űvészszemélyzet és a technikai 
munkások részére. Néhány kopott egyszer ű  asztalt állftottak egymás-
hoz véggel, melléjük a néz őtérről elbontott primitív padokat. De az 
abroszok ragyogó fehérek voltak. Az iroda el őtti terrasz fölött egy jó-
kora villanyég ő  ide az asztalokra világított és az asztalok túlsö végére 
még egy petróleum-lámpát is tettek. Ev őeszkö2öket, tányérokat ►  poha-
rakat raktak föl az asztalokra. 

Foglaljanak helyet, — biztatták a rendezked ők a csoportokba 
összeállt színészeket. Távolabb a szövetkezeti fiatalság is szedel ődzkö-
dött már. 

Vacsora előtt a zömök, fekete szövetkezeti elnök pálinkával kínálta. 
sorba a színészeket. Finom illatú, er ős gyümölcspálinka volt. Egy-két 
színésznőnek szinte elfult a hangja, amikor a pálinkába kóstolt. Nem 
is merték egészen kiinni a kispohárból az italt. Aki óhajtott, annak 
kétszer is töltöttek poharába a jóféle papramorgóból. Egyszer ű, de jó 
vacsora következett, malacpörkölt krumplival, mellé savany ú paprika és 
igen fehér kenyér. 

Az erős ital és a jószagú vacsora a színésztársaságot máris kissé 
hangosabbá tette. Felejtették az egész heti utazás fáradalmait. Csip ős 
tréfák, komisz élcek. az öngúny és a társak harapós kipellengérezése 
egy-kettőre előkerült. 

Drága Mirandolinám, a papucsából innám, — szavalta a kopasz, 
nyakigláb kómikus, majd a színészn őhöz hajolva, hozzátette — ma oly 
undok voltál a színpadon, mert te arattad á legnagyobb sikert. Büsz-
kén, öntelten mosolyogtál, ó fogadósnék virága! Nem táncolok veled! 

Ama piruló kis lírai szerelmes, aki még alig melegedett meg a 
színháznál és fülig szerelmes az ifjú kómikába, egyre esengett: 
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ÍJgy-e velem táncol el őször, Léria? — mert civilben Valéria névre 
hallgatott a csillogószemű  és ringóderekú kómika. Nagyon szerette 
ugratni az ifjú rajongókat. Most is talányosan felelt az eseng ő  tekintetű  
ifjúnak: 

Majd meglátjuk... De alig hiszem. Ha tánc lesz, ezekb ől a szá 
Ias, csizmás legényekb ől választok valakit... 

A hangos színészek közül egyesek már dalra gyuj tottak. 
A horgosi csárda ki van festve... 

Néhány szövetkezeti ember, aki á vacsorát készítette s még nem 
vacsorált, szintén az asztalnál evett most egypár szövetkezeti ember mel-
lett. ik csak mosolyogtak az élcel ődésen, amikor látták, hogy bizony jól 
fölvágták a színészek nyelvét. Színpadon kivül is ugyan ügyesen hasz-
nálj ák. Hát amikor még a vacsorához a kit űnő  homoki rizlinget föl-
szolgálták! Szokatlanul kitüzesedett ám egyik-másik színész szeme és 
hangulata. A színészn ők is kuncogóbbak és beszédesebbek lettek, s olyan 
villámgyors szócsata csapott föl egynémely csíp ős megjegyzés nyomán, 
hogy a tempós beszédbe, nehéz munkához és kevesebb szóhoz szokott 
földművelők egyre szélesebben mosolyogtak a bajúszuk alatt. A vidám-
ság egyre több ember arcát kerekítette meg. A pohár bujdosott az öntö-
gető  és a kiürítő  kezek között. A szövetkezetiek igen szívélyes vendég-
szeretetről tettek tanúságot. Vendéglátók és vendéger, kötetlen beszél-
getésben, egészen közel kerültek egymáshoz. 

A nyakigláb kómikus azt ecsetelte b őbeszédűen, hogy legszívesebben 
itt, a tanyavilágban élne. 

Az emberek arca napsütött, — mondta a kómikus —, és békés 
alvás ,vár rájuk este. Korai fekvés... és gyönyör ű  hajnalok! .. 

Igen ám, — felelte rá az egyik vállas brigádvezet ő, -- de a nap 
hetedmagával süt, éppen akkor, mikor a legtöbb dolog van. Itta ho-
mokos földéken különösen .. . 

Na, én mégis szeretnék itt kint 	merengett el a kómikus. — 
Nagyapám parasztember volt. Most is emlékszem a szép piros arcára és 
a sűrű , fehér haj ára .. 

Néhány egyenruhás ember ver ődött össze az asztal végén. Önkéntes 
tűzoltók. A szövetkezetiek énekes-táncos m űkedvelő  csoportjának fúvós 
zenekara volt. Ropogós nótákat kezdtek játszani. Addig fújták, addig 
ropogtatták, amig csak az egyik színész, a hosszú, nagykalapú bonviván 
derékon nem kapta az egyik szövetkezeti lányt és sebesen ropni kezdte 
vele a jóízű  néptáncot. Mintha csak a kezdésre vártak volna lányok! 
legények menyecskék és fiatal férjek, színészek és színpadi munkások. 
Egymásután szólongatta táncra mindenki a szomszéd] át, a vendégeket és 
a szövetkezetnek a zenére egyre jobban összegyülekez ő  tagjait. Egyesek 
énekelték is a dalok szövegét: 

Három bokor saláta, kisangyalorr! ... Károm kislány kapálta, 
hej! — Majd másik nótába csaptak át, méltóságteljesebbe. Mély öntudat-
tal és igaz érzéssel énekelték a szöll őművelő  brigád tagjai: 

Megkapáltuk szölleinket, három ízben is.. 
Ez alatt azok között, akik az asztalnál visszamaradtak, meg akik az 

első  táncban kifulladva, visszatelepedtek, bujdosva járt tovább a pohár. 
S mindig élénkebb lett köztük a hangulat. A villogófogú, négerkép ű  
jellemszínész a fiatal énekesszfnészt akarta túlénekelni és egész kék lett 
az arca az er őlködéstől. 

19 —HID —VI 195 281 



Laták István: Színpad a tanyaudvaron  

Hű . de melegem van! — mondta a vérszegény drámai szende, aki 
a színpadon is majd mindig színészn őket alakít. — Pedig alig ittam a 
borból. Erős nagyon. 

A szövetkezeti könyvel ő  ült mellette, és jót nevetett a drámai 
szende kihevülésén. Ugyanis jól bírta az italt s ő  szorgoskodott. hogy a 
kényeskedő  kis színésznőbe belediktáljon egy-két pohárral a tavalyi jó 
termésükb ől. 

A szövetkezet elnöke szívélyesen és egyszer űen fölköszöntötte a 
városi kultúrmunkásokat, akik kijöttek a föld dolgozóihoz, hogy nép-
művelő  föladatukat a színházon kívül is teljesítsék. Kedves és önzetlen 
formájú találkozó ez a város és a tanyavilág munkásai között — mon-
dotta. — Szükség van ilyen találkozókra, — fejezte be — szükség van 
ilyen találkozókra, hogy megismerjük egymást munka után, a fehér asz-
talnál is .. 

A sovány, hosszúhajú, kistermetű  rendező  párszavas viszontköszön-
tőt mondott, s végül a testi és szellemi munkások egységét éltette. 

A beszédekre sokan a táncolók közül az asztal köré gyülekeztek. 
Végül a zene is elhallgatott. Az általános pohárkoccintás után újra tánc-
ba mentik a fiatalabbak. A takaros szövetkezeti asszonyokkal er ős-
derekú lányokkal táncoltak a vékonyarcú színészek és a vállas techni-
kai munkások. A pehelysúlyú színésznőket meg csizmás vagy bakkan-
csos, napbarnította szövetkezeti férfiak kapták derékon és szilaj er ővel 
táncoltatták. Csak a testes, sz őke naiva, aki már anyaszerepeket is kezd 
játszani, ült az asztalnál. Ot csak az elnök kérte föl egyszer udvariasság-
ból. Úgy látszik, széles alakja nem aratott elismerést a csontoskép ű , 
szikkadtizmú tanyavilági emberek között.  

A vékony városi étkezdekasztokon él ő  színészek egyike-másika egé-
szen lázba jött a csalóka, jóitalú rizling hatására. A kis apaszínész, szá-
raz, alacsony kómikus emberke, már túllépte a megengedhet ő  határt és 
szalonspiccesen tragikus verseket szavalt. A magas zömök másodren-
dező  félrevágta országoshír ű , nagyszélű  kalapját s úgy г1a olt sikamlós 
kuplékat. A csip ősnyelvű , vékony,, hosszú súgónő , szőke haját ismétel-
ten hátradobva apró. gyöngyöz ő  nevetéssel nevetgélt és k békült a drá-
mai szendével, akivel már évek óta nem beszélt. Még össze is csókolóz-
tak. Az idősebb szerelmes színész egyet-kett őt táncolt, de aztán elült  az 
utolsó asztal sarkára, félrehúzódott a táncoló lányoktól — Menyecskék-
től, s elrévülten versekre gondolt, amelyeket tegnap olvasott. 

A többi színész pedig csak ropta a táncot, szinte lélekszakadva, mert 
itt, a föld őszintearcú dolgozói között azt érezték, hogy va_ami régmult 
őserő  tér vissza beléjük. A tanyaiak nagyszer ű  szilajsága magával rán-
totta őket. Arra a társulat egyik tagja sem gondolt most hogy milyen 
izomlázuk lesz holnap. 

Nem volt ilyen kedvem, van száz esztendeje! — rikoltotta a 
csöndes segédrendez ő . — És úgy dobogott ő  is, hogy porfeљб t vert maga 
körül. 

Koccintani, koccintani! — kiáltotta erélyesen a pincészet piros-
képű  vezetője. — Ilyen tiszta bortól nem kell félni! — mon Ita biztatóan 
a nemtáncolóknak. — Nem fájdul meg t őle a fejük! 

A tanyaudvaron a koraest érdekes, finom színpadi játéka  után, 
földrobajhoz hasonló mulatság keletkezett. 5 jó volt ez a gyorsan jött, 
rövid tombolás. A hétköznapi gondok között egy kis kiruccanása fékü-
ket lazító érzékek birodalmába.. 
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Ámde egyesek indulásra készültek. A sovány, epés m űvészeti igaz-
gató, majdnem egészen józanon már egyenként szólogatta haza a táncra 
melegedett színésznépet. Holnap próba és el őadás. pihenni is kell. De a 
véndéglátókat sem lehet olyan sokáig fönntartani. Holnap őket is a 
földdel való birok várja. Erős kézszorításokkal búcsúzkodni kezdtek. 

Jókora társzekér állt elő, arra rakták föl a ruhásládákat, rokokó-
bútorokat. Aztán fölszedel őzködtek kabátba, pokrócba burkolódzva a 
színészek is. Vonat nincs éjjel, így a szövetkezet vállalta a társulat haza-
szállítását. 

Egy idđsebb férfi hajtotta a tanyaudvarra a kocsit. Amint a hoz-
zászólók megtiszteléséb ől kitűnt, valamelyik brigádvezet ő  volt. De egy-
hamar előjött egy kis csomónyi legényke, egy 17-18 éves suhanc, aki 
fojtott haraggal vette ki a gyepl őt és az ostort a brigadéros kezéb ő l. 

Jani bácsi, az istenségit, igaz hogy a mult éjjel se aludtam mert 
úton voltam. de azért nem adoma lovaimat.. . Majd én beviszem a vá-
rosba a színészeket... Én kaptam kezelésbe a lovakat! — morgott még-
egyszer és fölugrotta bakra. 

Az öreg brigadéros ilyen önérzet láttára vállatvont, csöndesen meg-
hátrált és továbbállt. 	 - 

A feni akarja bántania lovaidat, csak nem akartam, hogy a nagy 
álmosságtól árokba vidd a vendégeket — mondta csöndesen a brigád-
vezető  távozóban. 

Ne féltsen ingem, de a vendégeket se, — feleselt a kislegény még 
nérzetesebben. — Egyszer három nap, három éjjel úton voltam, mégsa 

dőltünk az árokba, — mesélte most mára színészeknek. 
A társzekér, amire a színészek fölkapaszkodtak, széles gyümölcs-

szállító kocsi volt. Ezen szokták a városba hordani híres gyümölcsfaj-
táikat a szövetkezetiek t'  amikor jó terméssel fizet a gyümölcsösük. 

Kómikus össze-visszaságban helyezkedtek el az utasok a szokatlan 
szállító eszközön. Kissé ügyetlenül kapaszkodtak föl. Egyesek lábukat 
a kocsifödélzet széléről lelógatták, mások beljebb húzódtak és #ázósan 
összebújtak a lehűvösödött éjszakában. A feketearcú, hosszú szerelmez 
színész egyszer-kétszer csuklott már. Vakmerév ő  is vált. A felesége sze-
meláttára megcsipkedte az életvidor, húsos anyaszínészn őt. 

A testes naiva sért ődötten foglalt helyet a. rendez ő  mellett és az 
gyik ruhásládának támaszkodott. Rosszkedve onnét származott, hogy 

nem mulattatták. 
A harsányhangú szakszervezeti elnök mégegyszer végigszólongatta 

a neveket; hagy mindenki a kocsin van-e. Utolsónak a kövér fodrász ke-
rült elő  valahonnan és mászott föl a kocsi végén. 

Kendő  és kalaplengetéssel köszöntek el mégegyszer egymástól ven-
,dégek és vendéglátók. Megindulta kocsi. A lovak könny ű  poroszkálás-
sal vitték a társzekeret, ahol keményebb volt az út. Csak egy-egy ká-
tyúnál rántottak nagyot a nagy, zörg ő  alkotmányon. A homokos része-
ken pedig egyszer-kétszer úgy elakadtak, hogy a férfiaknak le kellett 
szállniuk és segítettek megtolnia társzekeret. Aztán újra fölültek. Ha-
marosan kiértek a kövesútra s ekkor már nyugodtabban haladtak. 

A vesézni szerető  intrikus ült az e1-elszúnyokáló ifjú kocsis mellé, 
hogy szóval tartsa a iegénykét, nehogy az árokba vigye a társulatot. El-
gondolkozott az érdeshangú intrikus. Ő , akinek szerepe szerint minden-
kit árakba kell vinnie a színjátékban; ő  a színpadi bajcsináló, aki civil-
ben sem veti meg az intrikát, most ébren vigyáz, hogy útjuk során bajba 
.ne jussanak a társai. Érdekes az élet.. 
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A nagy nyári csillagok szikrázó tüzével teli ég alatt messzehang-
zóan dobogtak a lovak patái. Halkan dudorászott a kocsin egyik-másik 
szfnész vagy színésznő , aki még nem álmosodott el. Lassan az aszfalt-
útra értek és nemsokára föltünedeztek a város mesterséges, hívogató 
fényei .. 

Laták István 

B. Szabó GySrgy: Illusztráció 
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SZ! itil 142 

DEBRECENI JÓZSEF „FORGÓSZÉL" CÍM Ű  DRÁMÁJA 

Belgrádban az í?j hazai dráma olyan ritka s egyben olyan jelent ős 
esemény, hogy azt a kritikának nemcsak megemlítenie, hanem részlete-
sebben foglalkoznia is kell vele. A „Forgószél" szerz ője, Debreceni Jó-
zsef, az auschwitzi pokol önéletrajzi bemutatásáról a szerb olvasóközön-
ség előtt is ismert magyar nemzetiség ű  jugoszláviai író szemmellátha-
tólag ebben a drámában is igyekezett h ű  képet adni a Második Világ-
háború eseményeir ől és embereiről. Az, ami 1939 és 1945 között y  azaz 
a fasizmus erősödésétől kezdve annak összeomlásáig egy egyetemi vá-
rosban lejátszódott, Debreceni el őtt forgószélnek tűnik, amely a dr. 
Wolf bíró személyében megtestesült fasiszta szörnyetegek leváltását 
eredményezi. Ez nem nemzedékek őrségváltása — mert a lelép ő  és a 
helyébe kerülő  egyévfolyambeli —, hanem az ember, az emberséges 
ember váltja le a vérszopó fenevadat. De hogy lényegében ez az őrség-
váltás is egyesek távozása és mások érkezése ugyanarra a munkahelyre 
— azt a szerz ő  mindenekelőtt a történés színhelyének, a bírósági irodá-
nak azonosságával hangsúlyozta ki, ahol 1939-ben Wolf hallgatja ki 
volt iskolatársát, Sárdort, akit kommunizmus miatt tartóztattak le, 
1945-ben pedig a jelenlegi vizsgálóbíró, Sándor hallgatja ki a letartóz-
tatott Wolfot a fasiszta rögtönítél ő  bíróság volt főügyészét. 

De nem ez a szoba azonos és úgyszólván változatlan, hanem a bíró-
sági altiszt is a régi, és a fasiszta gyanúsítottat is ugyanaz a fogház őr 
vezeti elő , aki tegnap még a forradalmárokat kísérte kihallgatásra, de 
maga Sándor is emlékezteti a gyanúsítottat helyzetük hasonlóságára. 
„A szerencse kereke hol fel, hol le, kérem tisztelettel" — mondja Ba-
lázs, a bírósági altiszt. Jöttek az igazak és elzavarták a gonoszokat. 
Pontosabban: megérkezett a báránylelk ű  Sándor és elűzte a farkast, 
akinek még a neve is Wolf (Farkas). 

Mert azok között, akiket láttunk, csak egy farkas van. A többi 
már mind, úgy az altiszt minta fogház őr, bizonyságát adta szelíd ter-
mészetének s ezért ebben a forgószélben, joggal, még a hajuk szála sem 
görbült meg. Mi több, még az önz ő  kispolgári Magda. is, aki gy űlöli a 
forradalmárokat, és v őlegényét, Sándort is elhagyja, hozzámegy Wolf-
hoz — még ő  is bebizonyította szelídségét és emberiességét: annak el-
lenére, hogy Wolftól is elvált., elment hozzá megkérni, hogy vegye vé-
delmébe Sándort. Még a bíróság mellett m űködő  ügyész is,, aki már unja 
a politikai bűnösök elleni vád képviseletét — az alkoholnak ez a rabja, 
ez a mindenben kételkedő  jellem is rendelkezik bizonyos hozzé ill ő  sze-
lídséggel és emberiességgel. 

Debreceni mindezekben az alakokban mindenekel őtt embereket 
lát. S mivel az ember alapjában véve jó, így — a bíróság személyi ösz- 
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szetételének csekély változása után — az élet alig váltezatt mederben 
folyik tovább. Ugyanúgy, csak egy kicsit máskép. Hogy Debreceni mi-
lyen kicsit látja „az emberi lényeget", minta „társadalmi viszonyok ösz-
szeségét" (Marx), ellenkez őleg, hogy az embereket a társadalomtól és a 
társadalmi összefüggésekt ől mennyire elvonatkoztatva látja, világosan 
mutatja a következ ő  jellemző  részlet. Amikor Sándor megtudja, hogy 
tizenkilenc más áldozat mellett az ő  felesége és kisleánya is Wolf lelkén 
szárad, és amikor W olf azt mondja neki, hogy ezt a kett őt is bevezet-
heti a jegyzőkönyvbe. minta huszadik és huszonegyedik áldozatot, akik-
ért felelni fog, akkor a kommunista Sándor haragra lobban: „Ez a kett ő  
az én halottam. E kett őért nem a társadalom követeli, hogy felelj, ha-
nem az ember. Én követelem. hogy felelj értük. Érted? Én!" 

Ez a forradalmár, aki olyan nagy súlyt helyez az elkülönített könyv 
ritelre, és nem engedi meg, hogy az ő  személyes számlája összekevered-
jen a társadalom számlájával, annak a társadalomnak a számlájával, 
amelyért teljesen odaadja magát és amelyért minden erejével dolgozik 
— a nincstelenségt ől szorongatott fogház őrnek, a fennálló társadalom 
ellen. az új, az ő  társadalmáért agitálva. egy nagy körr ől beszél, amely-
nek a közepébe az urak egy rettenetesen nagy Hazugságot állítottak: a 
magántulajdont. Erre a hazugságra azután dicsfényt raktak, kerítést 
húztak köréje és puskás fogház őrt állítottak a kerítés mellé. „Akik pedig 
a körön kívül maradtak. nézzék, mi lesz velük." 

Ez az egyszerű  fogházőr pedig — aki huszonhétévi szolgálatával és 
azzal a reménnyel, hogy már nemsokára nyugdíjazzák, aki nem tudja 
megérteni, miért nem jut nagyobb fizetés neki és családjának, aki nem 
tudja megérteni, hogy ő  maga is miért nem szerezhet nagyobb magántu-
lajdont — ez csak nézze, mit csinál ezzel az egész irodalommal, ezekkel 
a költői képekkel, ezzel a dicsfényes bekerített Hazugsággal és a köréje 
vont körrel. 

Nem kevésbé furcsa az a mód sem, ahogyan a kommunista Kata-
lin, Sándor későbbi felesége, Sándor akkori menyasszonyának, Magdá-
nak magyarázza, kik is azoka kommunisták, és mit jelentenek Sán 
dor számára. Katalin itta vértanúkról beszél, akik alig várják, hogy 
megbélyegezzék őket (hogy millió testvérüknek azután soha többé ne 
legyen része a megbélyegzésben), és elvárja, hogy a konzervatív kispol-
gár, Magda, aki a lelke mélyéig gy űlöli mindazt, ami veszélyeztethetné 
a biztonságát, a „boldogságát", szeresse azt az embert (Sándort), aki. 
mindezt meg akarja dönteni . . 

Csoda-*e azután. ha az ilyen felfogású forradalmárok, akik ilyen 
meggyőzési módszert alkalmaznak a tömegek megnyerésére, maguk is 
ingadoznak. Katalin, a szervez ő , aki már megszokta, hogy az élete ál-
landó veszedelmek közt folyik. kés őbb „teljesen összetörik és el van 
keseredve", hogy a férje, a forradalmár „tönkreteszi magát: többet van 
a börtönben mint szabadon". Sándor pedig, amikor azok az eszmék 
amelyekért annyit küzdött és amelyekért olyan súlyos áldozatokat ho-
zott. éppen csakhogy kezdtek megvalósulni. megvalósításukon egyszerre 
csak nem akart tovább dolgozni, hanem elfáradva, kimerülve arra gon-
dol, hogy visszavonul és megpihen. Egyszerre „tudatáré ébredt", hogy 
tovább már nem ítélkezhet a fasiszta gonosztev ők felett, mert gy űlöli 
őket, mert „érdekelt féllé" vált.. Ez a modern Hamlett elveti „borzal-
mas küldetését" és forradalmi kötelességét ől a kispolgári állatorvoshoz 
menekül, aki a fasiszta megszállás alatt felhagyott azzal, hogy figye- 
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lembe vegye az embereket, hanem a jó konyha és óbor mellett várta,  
hogy vége legyen ennek az egész fölfordulásnak. Vajjon könnyebb egy  
forradalmárnak borba fojtania megölt gyermek, a feleség és annyi elv-
társ emlékét mint a szó legnemesebb értelmében megbosszulni az áldo-
zatokat, építve azt a társadalmi rendet, amely az ilyen embertelensé-
geket lehetetlenné teszi?  

Debreceni a dráma bemutatója el őtt kijelentette, hogy аz igazságot  
kívánta bemutatni. „Az igazság hordozója azonban csak az ember lehet.  
Az ember, aki nem báb. nem árnyék, de nem is h ős. Egyszerűen és el-
kerülhetetlenül csak ember". Debreceninek azonban nem siker. ült men-
tesülnie az embert helyettesít ő  árnyéktól. A „Forgószél" pártvezet ője és  
későbbi minisztere csak színtelen, személytelen árnyék, De nem is le-
het másmilyen az emberiség haladásáért vívott harc olyan vezet ője.  
akit megfosztottak minden h ősies vonástól, — ha nem adja át magát  
szenvedélyesen és önfeledten magasztos céljának. Az ilyen ember így  
elkerülhetetlenül a gépezet részévé, csavarjává, árnnyá válik, akinek  
a láttán Lear királlyal feltesszük a kérdést; „Az ember nem több, csak  
ennyi?"  

Ugyanakkor azonban, amikor Debreceni egyeseket megfoszt a h ő-
siesség vonásátói, másokhoz hozzáadja az emberiességet. Debreceni  
alakjai „csak emberek", „egyszer űen és elkerülhetetlenüii csak embe-
rek", mintha nem is olyan él ő lények lennének. akiknek az öntudatát  
osztályhelyzetük és Társadalmi hovátartozandóságuk szabná meg. Kö-
zöttük nem találunk sem igazi forradalmárokat sem igazi poigárokat,  
sem nagytőkéseket és (Wolfot kivéve) a nagyt őkések kiszolgálóit sem.  
A nagytőkések valóban nem találtak megbízhatóbb szolgákat mint ezt az  
emberséges bírósági altisztet és ezeket a fogház őröket?  

A szerző  látókörét elhomályosítja valamilyen betege; humanizmus  
és senki sem mond ellen a fogház őrnek, aki azt mondja, h ogy „a jó em- 
ber nem hord puskát", sem Sándornak, amikor azt állítja. hogy „egy  
fogházőrr_él fontosabb, hogy szíve legyen mint fegyvere". Ki számára  
fontosabb? Semmiesetre sem azok számára. akik odaállították a fog- 
házőrt, sem annak a számára, ami miatta foglyokat börtönbe zárták!  
Meg vagyok gy őződve. hogy Debreceninek érz ő  szíve van, de abban már  
nem vagyok annyira biztos, hogy ez a jószív űség egészen helyénvaló.  

Debreceni humanizmusában találkozunk úgy tolsztojizmussal, mint  
olyan kitételekkel, amelyek Dosztojevszkire emlékeztetnek. Igy,  ami- 
kor Sándor fenköltLn kijelenti: „Magunknak vallunk mindenkit, akit  
megaláznak". A szerz őnek az az igyekezete, hogy mindenkit igazoljon,  
hogy még a fasiszták szolgáinál is mindent „megértsen" és megbocsás- 
son, pszihologizáláshoz vezet. A fogház őrök, vagy legalábbis nagy több- 
ségük csak azért „rugdossák" a • forradalmárokat, „mert gy űlölik urai- 
kat", „minden szenvedésükért azokkal fizettetnek; akiket őrizniök kel."  

Mivel Debreceni a jeIlemek társadalmi függ őségét inkább elfo- 
gadja és feljegyzi mint ismeri és bemutatja, alakjai meghatározott és  
sokoldalú jellemzés nélkül maradnak, néha már a gyakran Iátatt sé- 
mává válnak. Ilyen Sándor háziasszonya is,, egy bőbeszédű  özvegy- 
asszony, akinek csak két beszédtárgya van: a „megboldogult férje" és a  
baracklekvár. Ilyenek Sándor barátai is: a papnövendék, aki három  
másik helyett eszik és iszik s aki beszédében úgyszólván csak a szent- 
írásból vett idézeteket használja; az ügyész. akinél lelkiismereti furda- 
lások lépnek föl ,  amikor inni kezd, de folytatja az ivást, - hвgy elfojtsa  
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Ezt a lelkiismereti furdalást; a titkárn ő , aki „olyan szerelmes" sápadt és  
mélabús főnökébe „mint a macska". Mindezek olyan alakok, amelyek  
már régóta meghonosodtak úgy az irodalomban, mint a színpadi desz-
kákon.  

Debreceninek kétségkívül van érzéke a drámai képszerkesztéshez.  
Azzal, hogy olyan embereket vitt a színpadra — úgyszólván majdnem  
ugyanolyan helyzetben, csak felcserélt szerepk őiben —, akik ugyanah-
hoz a nemzedékhez és ugyanahhoz a társadalmi körhöz tartoznak  a 
szerző  megteremtette azt a lehet őséget, hogy bemutassa az ilyen embe-
rek jelleme között létez ő  mély belső  különbségeket és ezeknek a kü-
lönbségeknek a feltételességét. Fentebb már láttuk .hogy a szerz ő  egy-
általán nem használta ki ezt a lehet őséget és azt is láttuk, hogy ezt miért  
nem tette. De a szerz ő  előkészítette az összeütközéseket, egymással  
szembeállította az el]enfeleket (a kispolgári n őt az illegális mozgalom-
ban résztvev ő  nővel, a bosszúálló férfit a vérengz ővel), a küzdőtársakat  
(a letartóztatott forradalmárt fejvesztett élettársával). és a drámailag  
felvetett cselekményt sikeresen vitte el őre olyan jeleneteken keresztül,  
amelyekben a környezet békés vagy der űs bemutatása kerekedik felül.  
Debreceni maga is érzi az egymás mellé és az egymással szembeállított  
alakok jellemzésének és differenciálásának jelent őségét. Alakjai csele-
1 edetei azonban gyakrabban szavaikkal helyettesíti s ezáltal lerontja  
alakjait is, meg a képszerkesztést is. Ez történt abban az egyébként is  
szerencsétlenül beállított jelenetben is (a különben jól felépített els ő  fel-
vоnásban), amikor Sándor Katalinnak udvarol, bár pár perccel azel őtt  
még Magdát akarta meggy őzni, hogy szereti, és amikor Katalin, habár  
abban a pillanatban sokkal fontosabb gondja van, olyan gyorsan és olyan  
rosszkor szeret bele Sándorba. Ha a szerz ő  Sándor és Katalin viszonyát,  
amellyel ők maguk sem kell, hogy tisztában legyenek, csak valamilyezi  
jellemző  cselekedetükön keresztül diszkréten érzékeltete volna, minden  
szöveg nélkül, akkor ez a jelenet valószín űleg jobban is hatott volna  
és többet is mondott volna.  

Debreceninek van humora is, amely azonban nélkülözi a nagyobb  
mélységeket és metsző  élt, de jól van adagolva. A drámai párbeszédek  
nagyjában jellemz őek az egyes szerepl őkre és megfelelnek annak a hely-
zetnek, amelyből adódnak. Hogy ez nem mindig van igy, és hogy  a 
szerző  még így is gyakran megkísérli, hogy saját gondolatait adja a sze-
replők szájába, amelyeket azután saját irodalmi nyelvén mond 11, —  

azt eléggé illusztrálja a nagy Hazugságról fentebb idézett részlet. Az 
ilyen mots d'auteur az olyan helyzetben, amely azokra nem nyujt al-
kalmat, olyan szerepl ő  szájából, aki se nem irodalmár, se nem értelmi-
ségi — pl. amikor a fogház őr, aki önmgaát faragatlan tuskónak tekinti, 
,azt mondja, hogy a „munka sír, mert meglopják, és a könnye a veríték" 
— akkor ez elkerülhetetlenül papírszagot áraszt. 

A „Forgöszél"-b ől az említett hiányosságok é, egy olyan szerz ő  
gyakorlatlansága mellett is, aki csak most teszi az els ő  lépéseket a drá-
mairodalom terén, megállapítható, hogy Debreceni a szöveg papírszagú 
részeinek gondos eltávolításával, az alakok gazdagabb megrajzolásával 
és bemutatásával s azoknak a társadalmi talajba való alaposabb beágya-
zásával, témának és a téma megoldásra váró feladatának alaposabb tag-
lálásával ennél érettebb hozzájárulással is gazdagíthatná a mai dráma-
irodalmat. 

Klein Hugo  
Nova Misao, 1953 . IIT. sz . 
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S C  H  A K E S P E A R E -  B E M U T A T О  
A  SZA BADKAI N É P S Z Í N H Á Z B A N  

A világ bármely fiatal színházában Shakespeare megjelenése  a 
színpadon határkövet jelent a fejl ődésben. Amíg az együttes alakító 
készsége és művészete meg nem közelítette e csúcsokat, addig nem nyúl-
hat hozzá, mert avatatlan a keze. Milyenek ezek a magaslatok, hisz 
nem egy klasszikus mű  sokkal hamarább és sokkal bátrabban megkö-
zelíthető? Vagy csak a fél ő  tiszteletb ő l és a határtalan elragadtatás-
ból született jelzők emelik így fölénk? ... Mit mond a költ ő  Petőfi 
1847-ben, a III. Richárd bemutatója után? 

„Shakespeare! változzék e név heggyé s magasabb lesz a Hymalá-
•jánál, változzék e név tengerré s mélyebb lesz az atlanti óceánnál, vál-
tozzék e név csillaggá s ragyogóbb lesz a napnál." .. 

De nem áll meg ennél, meg sem elégszik s írja: 
„Többfélét lehetne mondani, mi tán nevetséges nagyításnak tetszik, 

pedig korán sem az. 
Idézet abból a korból, amikor Schakespeare új volt a budapesti 

Nemzeti Színház színpadán s Pet őfiéé —egymásután lefordítva a drá-
mai műveket (maga Pet őfi is, Arany, Vörösmarty, Szigligeti Ede, Lé-
vay József és a többiek) talán épp azzal az izgalommal és várakozással 
ültek le a néz ő térre, mint itt mi most. 

A méltató szó a művet is, a színházat is illeti. Nem egy éleshangú 
bírálat után most úgy t űnhet, hogy engesztelésként íródnak e sorok, 
pedig ha úgy, és azért íródnak, nini lenne hitelük. Egyszer űen és őszin-
tén néven nevezzük azt, amit láttunk s úgy gondolom nem érdemtelenül 
és nem illetéktelenül e sorokkal határkövet állítunk színházunk el őtt 
az időnek. Följegyezzük a dátumot és elmondjuk, hogy ezen a napon 
Shakespeare nálunk a színpadra lépett. 

A művészet már egymagában ünnep: színes, nem hétköznapi küls ő  
és bensőséges hangulat, ha az ünnepet piros bet űjéről ennek nevezzük. 
De ezt számunkra egy név is jelentheti; nem uralkodó és nem valami 
bibliai szint neve, hanem a szellem halhatatlanjáé. Shakespearet hívjuk 
segítségül, hogy támogasson abban, amit mondani akarunk: Szent Iván 
nevét nem a szent élete, hanem a nép játéka örökítette meg az emberek 
tudatában későbbi korok számára is. 

Mit örökít meg számunkra Shakespeare neve? 
Már maga a név, mely elszakíthatatlan a m űvektől: a mozgalmas 

vígjátékoktól, a cselekménydúc színm űvektől az emberi érzelmek és 
küzdelmek nagy tragédiáitól, — a költ ő  neve a művel együtt jár, mint a 
térképpel a hegyek és folyók, a történelemmel a népek nagy csatáinak 
kora. Nálunk is együtt járta név a m űvel, mint ha fölmérte volna valaki 
ennek a kett ősségnek szoros egybetartozását és elválaszthatatlanságát. 

Így láttuk a Népszínházban, ami művészi törekvés tekintetében nem 
is kis elismerés. 

Színházunk most valóban művészi igénnyel nyúlt szövegkönyv 
után. Pár esztendeje kerülgette a föladatot, mely nem is föladat, hanem 
igazi vállalkozás, ha hamisítatlan Shakespearet akarunk adni. Ezt le-
hetne legtöbb ígéretnek nevezni és induló magyarázatnak is, hogy a 
„Vízkereszt", a „Téli rege" és a „Windsori víg n ők" tanulmányozása után 
a „Makrancos hölgy" mellett kötöttek ki. Ez szerencsés választásnak is 
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mondható, mert a rendez ő  keze és szeme az együttes erejéhez mérte a 
darabot. 

Kétségtelen, hogy Shakespeare m űvei közül a vígjátéka legmeg-
közelíthetőbb. de próbakőnek jelenthet annyit is, minta shakespearei 
színmű . Remekmű , amelynek értékéb ől csak a rendez ő  vagy a színész 
vihet el, ha nem találja meg bels ő  mértékét és küls ő  méreteit. 

Garat' Béla rendez ői munkájáról ezuttal külön tanulmányt lehetne 
írni, szólva, mindenről, természetesen a jó és a rossz meglátósakról is. 
De nem a fekete-fehér oldalakról akarunk most beszélni, inkább arról. 
mit találta darabban, és mit tudott bel őle kihozni. Shakespeare olyan, 
mint egy feneketlen kút: bármennyit merítesz bel őle soha sincs vége, de 
minél mélyebben jársz, annál tisztább, annál kristályosabba víz. 

A cselekmény és a játék együtt adják az életet. Játékosan a való 
életet s a titka ott van, hogy minél m űvészibb, minél közvetlenebb, an-
nál igazibb ez az élet. A rendez ő  legnagyobb bravúrja, ha valóra váltja. 
Hiteles és értelmes emberi mozgásokat teremt; elénk hozza az emberi 
természet tükrét olyannak, amilyen, hogy lássuk és éljük át ne csak a 
veronai vagy a páduai polgárok életét, hanem az egész renaissance ko-
rabeli társadalomét. Mert bárhol is játszódik a shakespearei m ű , akár 
Athénben, akár Velencében, akár Dániában, megtaláljuk benne az an-
golt is, magát az alkotót is, amint ott áll az egyik utcaszö gleten, tartja 
valakinek a lovát és dévaj tekintetet vet az el őtte ellibegő  szépségekre• 

A rendező  legfőbb törekvése kétségtelenül az volt, hogy ha már 
kezébe vette és alkalma nyílott rá, hiteles Shakespearet adjon. Ám ez a 
szempont a klasszikus m űvek másik végletébe is sodorhat s a korabeli 
életstílus festésével, (de van ennél egy rosszabb eset is, a régi festmé-
nyek, rézkarcok lemásolásával) elveszti életességét is, inkább illusztrálja, 
mint föleleveníti az akkora életet. Ez a veszély Garayt is fenyegette. de 
fölül tudott kerekedni és le tudta gy űrni a rézkarcok hatásait. Szóhoz 
jutotta rendez ő  művészi képzelete, Shakespeareb ől megteremtette ma-
gánаk a kívánt környezetet, megtöltötte színnel, leveg ővel s aztán be-
népesítette azt. 

A vígjáték fabulája nem ismeretlen. Tömören annyi, hogy egy gaz-
dag és haszonles ő  páduai polgár makrancos lánya (mint valami becses 
portékát, úgy adja cl az apja) férjhez megy és a házasságban minden 
dölyfe megtörik, a csalafinta, talpraesett veronai ifjú megszelídíti. De 
ebből a játékból elébünk lép a renaissance korabeli polgár, a minden 
hájjal megkent keresked ő , a szemforgató tudós, a csavaros esz ű  szolga-
legény, az alakoskodó nemesifjú és a veronai ifjú, akiben van elég bá-
torság és forradalmi hév ahhoz, hogy fölrúgja a konvenciókat és szem-
beszálljon minden beidegz ődött fonáksággal. Amikor rongyosan,. folto-
san vándorlegény módjára beállít szolgájával Baptista udvarába, elször-
nyülködik az ünnepelni készül ők serege. Petruchio rájuk kiált: 

,,...Ki itt e cifra nép? 
BAPTISTA: Isten hozott. 

PETRUCHIO: 
BAPTISTA: 

TRANIO: 

PETRUCHIO: 

Mégsem hozott biz' az. 
Mégis csak eljöttél. 

Habár nem úgy  
ČOltözve, mint óh 

 

ojtottam.  
Így rontanék be  szebb öltönyben is.  
Hol van Katám? 

 

hol szende szép arám?  
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Hogy vagy atyám? mi a baj, hé, urak?  
Miért bámul úgy a díszes társaság,  
Miként ha rendkívüli tüneményt,  
Csodát vagy üstököst Szemlélne itt?  

Egyhúron pendülnek azok, akiket a polgári érdek összef űz s lázadó,  
aki le meri tépni arcukról a képmutatás álarcait. De föllépése, bátorsága,  
ereje fogva tartja őket, szilaj kedvétől és vérétől még a legmakranco-
sabb teremtés is megjuhászodik.  

A nagyképűeket még a szemfüles szolga is kiröhögi s együgy űségük-
ben bólogatáson kívül semmi fegyverük nem marad.  

Ez aztán kipellengérezés. Shakespeare nagysága ebben is mindenek  
fölött való, a gazdag anyag b őségében Garaynak csak meg kellett talál-
nia a hangot és a renaissance korabeli arcokat. Katái. Biankáé talált  
volt, az együtteshez mérten szereposztásban is a legjobb, — és a két  
szolgalegény: Grumio és Biondello erényként jegyezzük föl a rendez ő-
nek: nem szövegmondásra épített alak. Goldoni, Rabelais, de Coster  
ilyen alakokat hozott, egy kicsit Grumióra (Garat' rendezte Godányi al-
kotta Grumióra) hasonlít Sancho Pansa is.  

A nemesen se szépített a szerz ő . Vicentio, Lucentio, Hortensio vagy  
Bronió a vándorszínész mind olyanok, mint akik csak nagykép űségből  
emlegetik a görög és a latin műveltségüket (de még egy egyszer ű  szöve-
get sem tudnak lefordítani, mert sokkal fontosabb nekik az árúval meg-
rakott hajó útja, mint Ovidius Metamorphosisa). Üzlet és dárídó az éle-
tük, így kötik a házasságot és így ülik meg a halotti tort. Mindezt csak  
az életükb ől látjuk: lehet-e ennél m űvészibb ewszközökkel bírálatot és  
itéletet mondani egy társadalom élete fölött?  

Мég nagyobb jelent őségű  lenne ez. a mű  a mi színpadunkon, ha nem  
a százesztend ő  előtti fordításkitin kaptuk volna. Nagy er őfeszítés kellett  
ahhoz, hogy a színészek megbirkózzanak a szöveggel és iskolásan ne  
skandálj ák a dallamosan csábító verset. Mert a szöveg pergése ., simasága . 
a játék menetére is kihatással van. Ahol akadozott (Gremio, Tranio és  
részben Kurta szövegében, ott a játék is leegyszer űsödött, Gremio ti-
rádájában pedig majd állóképpé merevedett. És azt sem lehet a rende-
zőnek fölróni, hogy a hangsúly olykor a ritmus-kínálta szövegrészre  
esett, mert ez könnyebben és jobban a színész szájára állt, mint az alle-
góriába rejtett finom shakespearei gondolat. Modern irodalmi nyelven  
mindez egészen másképp hatott volna.  

Garat' képeiben leginkább az ragadott meg, hogy nem küis őségekre  
építette őket. Jöttek, mentek az alakok, sokszor' annyira benépesült  a 
szin, hogy alig tudtak mozogni rajtafa nászsereg Baptista udvarában),  
de nem pusztán dekórum voltak, hanem éltek mind eg у  szálig. Egyikre  
sem lehetett azt mondani, hogy fölösleges lett volna ebben a tablóban.  
És még egy törekvése volt az együttesnek: hogy mindenik, aki csak itt  
bármilyen parányi szеrepet kapott, új arcot hozzon. (Sokukra nem is-
mert rá a közönség s csak úgy találgatta: ki játszik Grumio, Biondello,  
Bronio vagy Kurt maszkja mögött!) A torzító vagy karrikírozó maszk  
nem választotta el őket a többitő l. Attól tartottunk, ami már nem egy-
szer megtörtént színpadunkon, hogy a mellékszerepl ők külön életet él-
nek. Egyikre se lehetett ráfogni ezt.  

A darabszerkesztésr ől és a zárójelenetek szcenirozásáról már nem  
beszélhetünk ugyanezen a hangon. Jóllehet a vígjáték öt felvonása —
különösen a negyedik felvonás öt színe — sokban megnehezítette a darab  
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beállítását. Az összevonások helyenként (a negyedik és részben az ötö-
dik felvonásban) sem zavarták meg a cselekmény folyamatosságát, de 
mára negyedik és az ötödik felvonás összevonása hézagokat hagyott és 
a színész dolgával együtt megnehezítette a közönségét is. 

A valóban művészi föladat teljességre sarkalja a vele foglalkozót. 
Éreztük ezt a „Makrancos hölgy" beállításán is, s Garat' most többet 
adott, mint amennyit remélni mertünk akkor, amikor ebbe a „nagy 
fába belevágta a fejszéjét". 

A vígjátéknak két f őalakja van, de nem úgy látjuk őket a színpadon, 
mintha a többi mind mellékalak lenne. Habár szerepükkel éltek, átélték 
minden apró kis mozzanatát s ebben a remek játékban a többiek fölé 
emelkedtek, mégis együtt voltak velük. 

Szabó Mária Katája mint központi alak kiemelked ő  volt. Már 
megjelenésében és némajétákában is magáravonta a figyelmet: úgy ját-
szott, hogy az ember sokszor nem tudta róla a szemét levenni. Dölyfös-
ködött, dacoskodott, toporzékolt vagy mosolygott és n ői bájjal nevetett: 
ki tudja mennyi arcot rejtett Shakespeare Katájába?! Szabó Mária so-
kat fölhozótt és vigyázva vitte az árnyalati különbsgeket. (Azon drámai 
művésznők közé tartozik, akit nem fenyeget az egysíkúság, s egy szí-
nésznő  számára ez a legnagyobb adottság.) Voltak m űvésziesen fölfoko-
zott jelenetei, ahol a cselekmény is jobban segített a játékot átforrósí-
tani s utána halkulások is, de ez a darab hullámzásától is függ (sokszor 
szinte megköveteli) meg a fáradtság is föllép, néha hamarabb elfárad a 
színész, minta néz ő . Nem minden szó elismerés,'ha az egész alakításról 
csakis az elismerés hangján szólhatunk is. és egészen nagy alakításról 
kell beszélnünk, amikor a „Makrancos hölgy" f őszereplőjéről van .szó, 
föltétel nélkül azért mégsem lehet dicsérni és — nem is szabad, mert 
elvágnánk az útját. Apró túlzásai itt is kiütköztek, noha a vígjáték az 
ilyesmit megengedi, és még az ia, hogy olykor partnerei fölé emelkedett 
és nem vitte magával őket. (Ez a megjegyzés Szilágyival való jeleneteire 
nem vonatkozik.) Az ötödik felvonásban az átalakulása (megszelídülése) 
annyira művészi és mégis annyira emberi volt, hogy abban a nem is 
olyan nagy jelenetben egészen naggyá n őtt előttünk. 

S z i l á g y i László Petruchiója most nem maradt el partnere mö-
gött. Duhaj, vidám fickó volt, mintha nem is lett volna veronai nemes, 
hanem valami szilaj gascognei legény, aki földhöz vágja a kalapját és 
fütyül a világra. Nem siette el a szöveget, volt id őnk játékát követni 
még a legbonyodalmasabb szövevények közepette is. Amit leginkább di-
csérni kell benne: nem volt er őltetetten klasszikus, nem hódtotta meg a 
szöveg régi formája. Közvétlen. hétköznapi hangon beszélt s szavaiból 
azt éreztük, hogy ez a deli legény itt él ma közöttünk. Annyira ember 
tudott lenni s nem színész, akinek maszkja alól kikandikál egy másik 
arc, amely tulajdonképpen az övé. Tudta. hogy hova kell helyezni a 
hangsúlyt és minden jelenetben érezni lehetett, hogy a színpadon van 
és az, övé a férfi-f őszerep; még akkor is éreztük ezt, amikor nem volt 
szövege. Nagyvonalúan ott volta páduai vagy veronai poigárok között. 
(Olyan alakítás ez, amelyet érdemes lenne kielemezni és vitaestet ren-
dezni belőle. Úgy gondolom, anyag is kerülne el ő  belőle bőven az alak-
formálás további úttöréséhez.) Maszkja nem olyan jó, mint játéka, de 
nem is azon van a hangsúly. Nagy jeleneteiben, minta leánykérés, a 
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kézfogó, a makrancos asszony megszelídítése az új otthonban, Szilágyi 
nagy volt. Nagyobb, mint eddig bármelyik szerepében. 

Egy „kis epizódistáról" kell most beszélnünk. S z k a 1 a Jolán már  
vagy hét esztendeje a Népszínháznál dolgozik s nem tudom hányszor 
„ment át a szinen". Mindig akart a parányi szerepb ől valami jelenté-
kenyebbet kihozni., de szerepkörét sokáig csak nem tudta áttörni. Meg-
jelenése, orgánuma mégis fölhívta a figyelmet: a rendez ő  figyelmét 
is... Shakespeareban Biankát kapta és dicséret az is, ha mondjuk meg-
állta a helyét. A szerep minden kis mózzanatát kidolgozta magának —  

ez már az epizódisták természete, hogy az írott szöveg helyett „néma 
szöveget, játékot teremtsenek maguknak, csak hogy tovább maradhassa-
nak a rivaldafényben. —Így Szkala Jolán is jónéhányszor. De a „Mak-
rancos hölgyben" nem volt erre szüksége; akadt szövege és játék lehe-
tősége is. Kedves és közvetlen volt, röpködő , minta madár. Ez a köny-
пуеdség és leheletszer ű  finomság teremthet számára — talán a kamara-
színpadon is — nagyobb távlatokat. 

A két szolgalegény pitoreszk figura volt; annyira sajátos, hogy a 
rendezői megfogalmazáson túl színészi alkotómunka is. Új arcok — mint 
mondottuk — de :ij színek is, telítve eredetiséggel... Erre vártunk, 
hogy megmozduljon a művészben a teremt ő  hév, az alkotási vágy„ mert 
hozhat váitozatosat, új at a színpadon is. G o d á n y i Zoltán az egyik. 
(Grumio, Petruchio szóigája); akár valami réžkarc a shakespeari játék 
idejéből s annyi színben, ahányat csak tükrözni tudhat az emberi ér-
zelem egy ilyen agyafurt országkerül őben. C z e h e Gusztáv sem maradt 
el mögötte. Groteszksége komikumot és egyben jellemrajzot is adott. 
Minden szavának és gesztusának jól megtalálta a helyét, olykora néz đ  
— őt követve —egyik ámulatból a másikba esett. Nem egyszer találkoz-
tunk már értékes aiakításával ,de itt azután kijátszott minden mozza-
natot. 

Ezek voltak a darab f őbb szereplői. A társulat heiytállásáról és er ő-
próbájáról már fennebb szóltunk, de annyit itt mégis meg kell jegyezni, 
hogy hasonló elismerés nem illeti a darab többi szerepl őit, kivéve 
Sánthát, Verseghyt és Fejest, mert derék igyekezetükben sokszor szaval-
tak, (Vujkov, Gyapjas) és az archaikus beszédmodor játékukra is féket 
rakott. Sántha a t őle megszokott rutinnal fogalmazta meg a páduai ne 
mes atyát, dikciója kifogástalan volt. Verseghy ifjú nemesi nem mosó 
dik el az ember emlékezetében egyhamar, bennünk is megmaradt a 
látottakból. 

A kisebb szereplők munkáját értékelve nem a gyenge alakításuk 
miatt maradtak el, inkább azért, mert a f őszereplők magukat is fölül-
múlva annyival jobbak voltak. Mindenki otthon érezte magát a színpa 
don, így hát az első  mérlegen kimondhatjuk bátran: egy sem akadt. 
olyan, aki képtelen lett volna Shakespearet játszani. 

Az őszinte szó súlyávai magunkénak is érezzük ezt a sikert. 

Klasszikus műhöz környezet, táj épp úgy szükséges, mint a jól 
megfestett rendez ői és színészi tabló. De Negri Endre színpadi képei 
hfven tükrözték ezt nekünk. Méltóak voltak a bemutatóhoz, az együttes 
munkájához. A háttér egy -egy jelenettel teljesen egybeforrt, dekorálta 
és életessé tette számunkra a hangulatot. Kár, hogy nem adhatták 
ugyanezt a bútorok, melyek közé néhány darab még a XIX. századból is 
jutott. 
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Lévay Endre: schakespeare-bemutató 

A „Makrancos hölgy" játéka és képei az egységre törekedtek, a 
xendező  és a tervez ő  is a színészekel együtt. A mi emlékezetünkben is 
szétválaszthatatlan éimény maradnak arról az estér ő]. amikor először 
láttuk Shakespearet a mi színészeinkt ő l a szabadkai színpadon. 

Lévay Endre 

Gosztovity Jován: Portrait 
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VALAMI Ú j A NAP ALATT  

A zt mond t u k: „... a nacionálszocialista uralom a mammut-
tőkések uralma... Hitler csupán eszköz a burzsujok kezében ..." s 
idéztük Lenint. 

Láttuk ugyan, hogy a "burzsujok", a „részvényesek", a „sem-
mittevő  szelvényvagdosók" — hatszázalékos osztalékot, nem a t őzsédn, 
hanem az állam rendeletében megállapított hatszázalékos osztalékot 
kapnak "részvényeik" után s közben soff őrködnek, esztergálnak és ad-
minisztrálnak, sorbaállnak а  сukог-аdаgёгt, (ha nem tartoznak az állam 
— illetve pártgépezethez), fiaik a frontokon pusztulnak, ők pedig a ka-
pitalista (imperialista) háború bombasz őnyege alatt. 

L á t t u k4  hogy a „gyáros" az államnak, vagy az állam részére ter-
melő  másik „gyárosnak" szállít. rendeletileg megállapított áron, mi-
közben paragrafus szabja meg a nyersanyag árát, min őségét, a termékek 
minőségét, mennyiségét, árát, elosztását, fogyasztását (jóllehet. eleinte 
még volt paragrafusmentes mosópor és ruhaakasztó, kés őbb már az sem 
nagyon), hogy a munkás bérét nem a „munkapiac" szabad kínálat-keres-
let, ,,tartaléksereg", szervezett kinálat, szervezett kereslet, sztrájk- és 
lokaut-lehetőség szabja meg. hanem — a kormány. 

A z t mond t u k: „... a tőkés birtokolja a termel ő  eszközöket, te-
hát övé az államhatalom is; miután övé a hatólom, annak megdönté-
séig — amire kizárólag a munkásosztály hivatott — senki el nem veheti 
tőle tulajdonát, a termel đ  eszközöket. Ha egyesek el is vesztik vagyo-
nukat, az osztállyal ez majd — csak a kisajátítók kisajátításának nagy 
ünnepén történik meg. A munkásnak csak munkaereje van s mivel élnie 
kell, eladja munkaerejét, ezt a különös árút, de árút, eladja a t őkésnek. 
Ez így van a tőkés rendszerben és így lesz egész a szocializmusig. . ." 

L á t t u k ugyan. hogy nincs szocializmus, hogy nem a terme-
lők határozzák meg termékeik sorsát, d e 1 á t t u k a z t i s, hogy nincs 
már tőkés sem, aki szabadon rendelkezik vagyonával a termel ő  eszkö-
zökkel; 1 á t t u k, hogy a t őkések nem vásárolnak munkaer őt hanem 
az államtól kapnak rabszolgákat, hazai fél-rabszolgákat és rabszolgánál 
is rabságosabb külföldi rabokat — és azokkal termelnek. 

Azt m o n d t u k: Háború! Kivételes állapot! Nem szabad bel ő le 
olyan következtetéseket levonni, amelyek új fejl ődési szakaszra mutat-
nak, amelyek a gazdasági-társadalmi viszonyok min őségileg új alakulá-
sát jellemzik. Pedig 1 á t t u k: hogy a rendszer már nem képes árút 
termelni, hanem csak katonái és alkalmazottai „szükségleteit" fedezi, 
kalóriákban kifejezett tudományos pontossággal; a rendszer alig ér-
dekli az árú-piac, az idegen piacok elhódítása, t őkebefektetés. A rend-
szer ökonómiáját már csak maga a hódítás ;  az emberirtás — csak a 
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háború é r d e k 1 i Ez a rendszer úgy már nem képes önmagát újra-
termelni, hogy szabad árút termel. Már csak úgy tudja magát újrater-
melni, ha háborút termel. Az értéktöbbletb ől már nem profit, nem ma-
jonézes fácánpecsenye, brokátselyem, báliruha és nizzai nyaraló terem 
a részvénytulajdonosok, a burzsujok számára, hanem l őpor, rendőrség 
és Göbbelsz — háború ! A háború — hideg vagy tüzes — immanens al-
kotóeleme a rendszernek, nem kivételes állapota. 

Láttuk a rendszer gazdasági alkatát és gépe-
z e t é t: az óriási társadalmi és m űszaki munkamegosztást, az . „egyéni 
vállalkozói kezdeményezés"-nek már csak történelmi emlékeit, a min-
dent meghatározó s a tapasztalatokkal tudósok által kisajtolt m űszaki, 
munkaszervezési, kommerciális,. reklám, propaganda stb. szabványok 
világát. Láttuk tizezrek termelését egy üzemben, százezrekét egy válla-
latban, tizmilliókét egyetlen terv — haditerv — szerint. 

Azt mondtuk: itt csak egy lépés kell, csak egy kis — de mégis, 
minta világtörténelem, oly óriási lépés szükséges, s már a szocialista 
gazdasági rendszerrel, tehát a dolgozók, a humánum, az Ember világával 
állunk szemben. 

Álltunk az Ember totális tagadása el ő tt. 
Álmodoztunk az Ember totális affirmáeiójáról. 

és h a r c 01 t u n k konkrét ellenfelek ellen — tömeggyilkosok, hazaáru-
lók, emberi méltóság — és liliomtiprók, kfnpadon-hittérít ők, csesemő-
sütők, uniformizált, gépesített — és szabványozott fenevadak ellen. 

Azt mondták : istenítélet, nyolcadik csapás, apokalipszis. 
Azt mondtuk : „... az imperializmus fejl ődési szakaszán, ami-

kor a világpiac már fel van osztva, végs őkig feszül az ellentét a gyar-
matokat és félgyarmatokat birtokló és igényl ő  hatalmak között ... ez az 
imperialista háborúk korszaka.. , a proletáriátus ereje is mindezzel pár-
huzamosan duzzad.. . az imperializmus lánca ott szakad meg a proletár 
forradalom kardcsapása alatt, ahol a leggyengébb. A proletár forrada-
lom és proletár diktatura felszámolja a t őkés rendszert és megalapozza 
a szocializmust." 

E m l é k e z t ü n k: a gy őzedelmes proletár-forradalom szinhelyén 
megpattant egy láncszem. Űj, nagy, távlatos-programmos imperialista-
ellenes tényező  jött létre. 

Tanultuk : az imperialista hatalmak ellentéte mellett új, har-
madik tényező  lépett a történelem porandj ára és ezentúl, mindenek el őtt, 
vele kell számolnunk. Sőt, az imperialista háborúnak, ha majd bekövet 
kezik, új jelleget ad e harmadik tényez ő , a szocializmus tűzfészke. 

L á t t u k: Eszményországban százezrek adják meg magukat, fel-
fegyverzett milliók esnek fogságba. (Jugoszláviában is.) 

Mond t u k: nálunk hanyatló társadalom, szúrágta államgépezet. 
Eszményországban békeszeretet, készületlenség.. 

K é t el y : készületlenség egy lángban álló világ közepette, kény-
szeredetten mosolygó és nyíltan fogvicsorgató szomszédok mellett?! 

K é t e l y: megelégedett, tehát rendszervéd ő  százezrek, egészséges. 
irányítógépezet — megadja magát? ! 

Кételyek. 
Elnyomott kételyek : Két évtižed eszményeir ől lemonda-

ni?! A győzelem, a szabadulás, az élet reményér ől lemondani!? A j öv ő-
ről, egy tiszta, szép emberi jöv őről, egészen saját hazáról lemon-
dani!? — Nem! 
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Inkább visszafojtott kételyek. Inkább vakbuzgó hitel.  
Képek : Eszményország babérkoszorús, virágunkkal hintett kato-

nái, állati hevületben, hóhérokkínozta, pribékek karmaiból menekült  
szüzeink körül tülekedve feldöntik a diadalkapuka ,, amiket hálánk és  
szeretetünk emelt felvonuló hadoszlopaik útján, s a szabadságharcban  
elesett hőseink felkínált, anyakézzel elsimított, anyaszívvel melegített  
ágyaiba belerondítanak a h ősök, özvegyeit trágyadomb-rejtekbe rémítik.  

Tudtuk : a dóni kanyarban, halálon keresztül, Eszménysereghez  
pártolt bosszúvágyó, szabadságszomjas fiainkat fegyvertelen hagyták,  
éhhalálba, kórságba hajszolták.  

Láttuk: orosz istenek, orosz alistenek orosz pót-
istenek, orosz ő sistenek. Népek, alnépek, pótnépek, 
utónépe k. Orosz érdemek, egyéb hálák. O r o s z h ősi legen-
dák — egyéb jámbor ódák. Orosz univerzális követend ő  példák  —
j ugoszláv s egyéb halvány ' kópiák.  

Láttuk : hitszegés, barátságtiprás, eszménytiprás, ökölrázás,  
„jaj nektek" — propaganda; majd asztaltáncoltatás, szellemidézés, bo-
szorkányégetés; tehetetlenség, tudatlanság, tehetségtelenség; tartárjárás,  
nyomorvetés. Százezer átok, kétszázmillió rabság.  

A z t mondtuk v o l t: „Két részre bomlotta világ: imperialista  
hatalmak. belső  ellentétektől marcangolt tömbjére — és a haladás, a ka-
pitalizmus-rombolás táborára, Nyugat-Kelet világára, a kapitalizmus  
(imperializmus) — és a proletár forradalomban megdöntött kapitalizmus  
világára. Hol is lehet a haladó emberek helye?! Aki egyiknek ellensége,  
a másiknak híve.  

Közben új világok szabadultak fel , Délkeletázsióban és az arabok  
nem hajlandók még csatlósok sem lenni.  

Közben a kirgizek orosz kalifák papucsát csókalfák s Dzsingisz kán  
törzseket, népeket hontalanít.  

Itt beduinok kőolajforrásokat sajátítanak ki a kisajátítóktól. ott  
kisajátított román k őolaj munkásokból a hitet sajtolják ki, az utolsó  
cseppig.  

Burmában szocializmust építenek amerikai t őkések pénzén is, Ju-
goszláviában bunkerokat a boszorkányéget ők támadása ellen, közben  
Amerikában Macaran-Torquemada megátkozza a Burmának, Jugoszlá-
viának szánt dollárokat, és boszorkányokat hajszol az Egyesült Nemze-
tek üvegpalatáj ának folyosóin.  

Valami új van a nap alatt!  
(Еs régi, kikopott szillogizmusok.)  
Sokan, tört irányt űvel, hitehagyottan, világfájdalommal s önma-

gunknak fájva, hamupipőkeségben töprengtünk: kotlottunk a rég kikelt  
tof ósokon. S vagy elkárhoztunk vagy a néppel, a „lé tartotta szógák"  
konokhitű  seregével, kábultan, majd észretérve, sodrgdtunk új, pirkadó  
horizontok  felé. 

S ujból harcoltunk, tényekkel és hittel (t u d á s n é 1 k ü 1) konkrét  
ellenfelek ellen:  

— méregkeverők, hazug hittérítők, útonállók, határvillongók, áská-
lódók, gyujtogatók, hitet parancsoló hitetlen, tudást mímel ő  bárgyú po-
cakosok, világárulók, eszményrombolók, álmessiások, hajcsárok, népsors-
kalmárok, történelemfékez ők ellen.  

Valami új van a nap alatt.  
Új valóság és ú j értelme a létnek.  
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Üj küzdelmek, csaták, vércseppek, gy őzelmek. 
Üj ellenfél, új fegyvertársak; új kórságok, veszedelmek. 
A régi fegyverek muzeumba kerültek s jaj annak, aki onnan ránci-

gálja elő  őket szélmalom-rohamra. 
A régi receptek nem gyógyítanak; nagy, ünnepi kalács sem kel meg 

útmutatás szerint. 
Jaj az olyan társa dalomnak, nemzetnek, amely mell őzi a tudomány 

utolsó szavát; jaj az olyan harcos seregnek, amely hadászatában egy le-
tűnt világ képével számol. 

Lapozgatok : szürke, szürke borítólapok. Sok szürke cím. A Pi-
ros füzet-jelzés — „Kommunista Szemle" — is csak azért új, mert hát 
éppen új. 

L a p o z.g a t u n k s r é v e d e z ü 'n k: lesz már egyszer új szó, új 
dolgokról? 

L a p o z g a t u n k é s ocsúdunk : szürke lapok alatt, fölött mö-
gött, között — dacos, új, lüktet ő , rakoncátlan, igaz eszmék. Intellektuális 
vidámság: „Lám, pajtás, az ott a hétfel ű  sárkány, most éppen emészt 
(tudj úk ám a fiziológiáját ...), amott a zöld pázsiton (napsugártól tu-
dod, fotoszintetizál) új ívású fehér báránykák legelnek (együgy ű  ártat-
lan gyapjú-barázdák), ott hattyú a tavon (az csak szép — bár él és  
anyagcserét). A zivatarok ni, arról jönnek most már, s neked nincs mit ől 
félned, ha akarod". 

Lapozgatunk és tanulunk, s máris oly jók — mert nem tudatlanok --
vagyunk. 

„Mi bátran szembenéztünk az új (de az újban is régi) világ jajra-
torzult, de ábrándos képével; új meglátások szárnyán, vakmer ő  végig-
gondolással, üldözőbe vettük az apró s nagy multak képzet-fantómjait 
— és megújhódtunk". (1951, 1952, 1953...). 

„A mi trecentónk is a klasszikusok szép e, o k a felé fordítja áb-
rázatát vadonatúj, ü гle-szép művet alkot — s a Mesterek igazába veri 
a cölöpöket,,. (1951, 1952, 1953...) 

E m 1 é k eze m: apámat hajdan véresre verték, mert t őszomszédunk, 
kertek alatt — különc, aforizmáló se paraszt, se ács — sárgaborítékos 
könyvećskét nyomott a kezébe (a másik, istenes szomszédnak — szorgos, 
budárember volt — furcsának t űnt, meggyónta). Nem soká böngészte 
аpám Marxot — két napig. Almatlanul. És siratta azután, mint szöszke 
lánya az odaveszett babaruhát. 

Idézünk : „A vajdasági magyar könyvkiadó raktárában többezer 
példányban hevernek a klasszikusok, Marx-Engels-Lenin művei." Hever-
nek és csak túl lassan kelnek az igazságtalanul olcsó piros könyvecskék. 
Marxnak túl kevés az olvasója!! 

(Vajjon még mindig ilyen buta világot élünk? És hálátlant?!) 
Valami új van a nap alatt, 
valami érdekfeszít őn új a verőfényes nap alatt. 
Tanuljunk hát és álmodozzunk! 

Sztáncsics András 
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K  Ö N Y  V  B Í RALAT  

A születés pátosza  
Ács Károly:  

Kéz a kilincsen  
Testvereség-EKvs ~g Újvidék, 1953  

Szeretem a keményszavú költ ő-
ket, a kristályosakat és áttetsz ő-
ket. A versek úgy marnak belém,  
minta legkeményebb gyémánt az  
üvegbe. Belém hasítja, belém vési  
az érzést, és a léleknek rezonálnia  
kell erre a kemény versparancsra.  
Ezek 'a hideg, kemény szavak ra-
gadnak meg, és egy pillanatra sem  
tudok kikapcsolódni a gondolko-
dásból, mindig önkörömbe zárnak.  
és egy ilyen vers elolvasása után  
érzem, nincs kiút; szinte szűkölve  
keresek a versen rést, hogy kijus-
sak belőle. Mert a szónak megvan  
a maga különös tu1 ajdonsága akár-
csak az élőbeszédnek. Az egyik köl-
tőnél mázsás akcentust kap, a má-
siknál finoman, kecsesen rezeg, itt  
zord és férfias, amott, mintha csak  
Nausikaat látnám -a tengerparton.  
Itt gondolkodásomban a hajtóer ő ,  
ott ábrándjaim fuvarosa. A szavak  
természetrajza ez. amely ónnyira  
foglalkoztatta tanulmányom h ősét:  
Acs Károlyt is. Mert itta szavak-
nak ez a furcsa tulajdonsága a dön-
tő . Acs urbánus költő , a Babits faj-
tájából való, városi ember városi  
mentalitás, aki nemcsak érzelmek-
ben pompázza ezt a mili őt, hanem  
szavainak veretében is. Leszorítja,  
csak egyetlen egy jelentést engedé-
lyez. asszociálni lehettlen verseinek  
olvasása közben. Pontosan felel az  
önmagának adott kérdésre, de  
semmi esetre sem pedantériával.  

És éppen ezért Acs több, mint  a 
versei, nem egész lénye van ben-
nük, csak egy részét rejtette ver-
seibe. Alázatos a szavakkal szem-
ben, és mégis gyűlöli őket, küzd  
velük. „Teremni muszáj", de a szü-
letés fájdalmas, f őleg ha öntestünk-
ről pattannak le a verssorok. Nem  a 
szavak mágiája ez. Válogatja őket,  
de tisztelete nem megy túl az em-
ber tiszteletén, aki tudja, hogy leg-
titkosabb gondolatait, testének és  
szellemének legrejtettebb rándulá-
sait hordozzák a leírt vagy kimon-
dott szavak. Tartózkodó költ ő .  
Szinte érzem a versei és az önmaga  
közötti távolságot. Eltolja magától  
őket, és kényszerű  nyiltsáogal, sze-
mérmesen és biza' matlanul szem-
léli önmagát bennük. Ez a született  
félelem a gondolatait félt ő  és tisz-
telő  emberben, csak a lényeges  
dolgok adására ösztönzi a költ őt.  
Még így is sokat mondott, bár min-
den verse a mértéktartás remeke.  
Éppen ez a bonyolult viszonya köl-
tészetéhez és a költészethez általá-
ban jellemzi urbanitását. Nem játé-
kos és nem problémamentes. Köl-
tészete gondolatokban gazdag és  
mély, fehér hollója a verselés kuI-
túráltságának. Nem bíz semmit  a 
véletlenre. Tudja, hogy az érzés  
csak addig az övé, míg meg nem  
fogalmazza és le nem írja, és ép-
pen ezért félti. ÍTjságokban alig je-
lent meg verse. látszatra nem ter-
mékeny költő , mert pontosan azt  
szeretné visszaadni. amit gondolt és  
érzett és nem engedi, hogy egy o1-
vasója is túllépjen versének zárt 
kerítésein. Szemérmes ember és 
óvatos. A megpendített érzést olyan 
finoman, és félve teszi költészete. 
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asztalára, mint törékeny és drága  
dolgot a féltő  kéz. Szégyenli, hogy  
húsa van. Versei gondolatainak a  
röntgenfelvételei. Csak a lényeget  
láttatja, és a világból, ami nem  
tartozik ide, figyelmen kívül  
hagyva, a feledésnek engedi t.  
Éppen ezért lehet legkönnyebben  
megközelíteni a versek mellé tett  
Sáfrány-rajzokkal. A képz őművész  
keze nyomán is a fenti képet lát-
juk. Sáfránynak élményt jelentet-
tek a versek, és éppen azoka motí-
vumok ragadták meg. melyeket az  
előbb említettem. Ács költészetének  
a lényegét ábrázolják Sáfrány szé-
les ecsetű , nagyvonalú rajzai: em-
berben csak a legmegfoghatóbbat  
— a csontokat és a legellen őrizhe-
tetlenebbet — a gondolatot. Acs  
röntgenezi a valóságot, de ő  is ki-
szolgáltatottan álla szavak sugár-
zá~a elő tt. „Én négy fekete fal kö-
zött úgy botorkálok, mint a vak.  
Szavak, szavak, vesztett szavak" —
írja egy helyen fájdalommal, majd  
egy másik versében palinocl izž lva  
ugyanezt a gondolatot: „Hulljatok  
egyre, betűk, papírom és lelkem be-
borítva, mert aki sír boldog, s bol-
dog az is, aki ír " Nála a versírás,  
ha nem is gyötrelem. mindenesetre  
szenvedés, mint minden alkotónál.  
Mert nincs alkotás szenvedés nél-
kül és míg másoknál a művet kap-
juk és a szenvedés csak mellékter-
mék, Acsnak éppen ez jelent él-
ményt, és éppen e körül j árnak  
gondolatai. „Szakadjatok föl sor-  
ró1-porra, szavak, véres tagok, be-
létek törve. rátok forrva én vagyok  
és szakatok." F7 az alkotás állapo-
ta. Énnen abban -  gyönyörködik  
vauv kiizd azzal, ami másnak má-
so~ rendű . ami bele sem keri?1 a  
műbe. đ  az alkotás állapotában 
van és az .élmény, míg öntestér ől 
-pattbnt<тatia a veret. a szavakat,  
önmar А t téri cibália. mert a sza-
vAk 1lP,elÉ is forrva. beléje vés ődve 
é1.,Pk m"rt nem lehet • máskép. ha  
jelentkAzk a nagy írói imperatí-
vusz: írni kell!  

Költő . Míg leirom ezt a szót asz-
szociációk sora támad bennem. Mi-
lyen könnyen osztogattuk ezt a ne-
vet, éš, hogy most igazi alkotó je-
lentkezésekor kell leírnom, baná-
lisnak érzem. Banálisnak, mert ma  
már nem fedi pontosan a szó azt,  
amit mondani szeretnék vele. Eb-
ben az egy szóban benne van min-
den,. Az alkotó tűz, a fantáziának  
és a képzettársításnak intenzitása,  
a mély átélés és a nyelv érzése,  a 
forma kultúrája és a szenvedélyes  
szerelem minden után, ami emberi,  
ami a kortárs emberben vágy, tit-
kos álom vagy realizálásra váró  
gondolat. Ma már ez a szó els ősor-
bán nem ezt jelenti. Én azonban  
szeretem ezt a szót és boldogan  
írom ide Ácš Károly neve mellé,  
mikor költészetének tulajdonságait  
boncolgatom. Költő , de nem a köz-
napi dolgok énekese. Elvont és  
mélyen gondolati a költészete.  A 
gondolkodás költői állapota, és  
költő ;  aki még ez állapot fölött is  
elgondolkozik. De azt is tudja,  
hogy nem a furcsa szavak játékos  
mesteri. A szavak csak addig je-
lentenek el őtte valamit, míg kife-
j ezték a gondolatot; ami még lé-
nyegesebb számára, izgató és va-
rázslatos: maga a költ ő . „Ne hara-
gudj atok rám eltékozolt napok —
már  keretembe töltött a kor: in-
dulhatok", vagy „Sok költemény-
forgácsot pattant le még énrólam  
az idő . hogy elférjek a halálban.  
Akár a föld, nagy vagyok és ter-
mő  mint az ihlet; botnak lenni  a 
kor kezében. s bársony békém sza-
vakat keresni." Az ezerszer meg-
fogalmazott költ ői hivatás ujrafo-
galmazása, jellemzően urbánus és  
gondolati a viszonya önmagához  
mint költőhöz is. Tudja, hogy köl-
tő , hogy benne verssé alakul az  
érzelem, és hogy ezt minden ver-
sében tudormásul vehesse. önura-  
gát is olyan szenvedélyes és heves  
vizsgálódással veszi körül. mint  

• költészetének anyagát a szót, és  
tartalmát: a gondolatot. Öntudatos.  
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Az állandó önvizsgálat meggy őzte 
már, hogy elég er ős, megtelt már 
kerete éggel. földdel, felhővel, 
szerelemmel, gondolattal és halál-
lal is. Indulhat. Van mondanivaló-
ja,. tudatosan önmagáról és a világ-
ról. Egész költészetével pedig .újra 
megvilantja a költőt igazi szépsé-
gében t nagyságában. Ez a szó 
Ács költészetének tükrében vissza-
kapta igazi jelentését és nemessé-
gét. Nem a romantika felfogásában, 
hanem ahogy József Attila mond-
ta, modernül és pontosan új tar-
talmat adva a szónak, új hiva-
tást a költőnek: az adott világ va-
rázsainak mérnökeként. 

Acs is az adott világ varázsainak 
bűvöletében él és ír. Tökéletesen 
tárgyi költő  é s filozófus. A tár-
gyak bűvölete, a materiális világ 
megragadó ereje pantheizmusában 
nyilvánul meg legjobban. A vá-
rosi ember, a falak közé szorított 
lény örök vágyódását énekli. meg 
a makrokozmoszi nosztalgia, me-
lyet csak városi ember érezhet a 
föld. a levegő . a vizek iránt, me-
lyek falain kívül vannak. És ebbe 
a ,panteizmusba közjáttékként fel-
feltör az elfeledett földköztartozás 
érzése. A júliusi tarlón bandukoló 
Ács kérdései örök kérdések, ame-
lyekkel az ő  tárgyiassága a konkré-
tumát kapja meg, mélységét és 
magasságát nyeri el. De ezek a 
percek csak kivételesek. A modern 
ember általános kérdései elnyom-
ják ezt a föltör ő  másik, ősibb, vaj-
dasági érzést. Érzései általánossá-
gának szép megnyilatkozásából, a 
Kulcs című  verséb ől idézek: 

Akármi zárba 
beillő  ktticsom 
igaz munkája: 
nyitni. Míg nem lesz 
tfibb idegenje 
az utcáinknak, 
kint se, és bent se .. . 

Ezek az érzések azonban bonyolul-
tak. Ha nem is titokzatosak, de 
nincsenek híjával a misztikum 
halvány vonásainak sem. Nem köd 
ez, hanem a tárgyak és emberek 

létezése fölött elmereng ő  költő  
gondolatai. A kéz a kilincsen a 
maga pillanatnyiságával, egyszer ű-
ségével és szinte közömbös nyugal-
mával ennek az ácsi költ ő-magatar-
tásnak a legszebb szimbóluma• 
Mielőtt benyitna, az utolsó pilla-
natban elgondolkodik az aktus fö-
lött. És hogy tovább elemezzük ezt 
a képet, nem azon töpreng a költ ő , 
hogy vajjon zárt ajtót talál-e vagy 
sem, hanem a kilincsen pihenő  
kézre veti pillantását. és az jelen-
ti a problémát. 

Kezemet nézem: 
az olda'amnál fekszik, 
s a halálnál is messzibb. 
Enyém és mégsem: 

annyi a titka, 
ha idegenné horgad, 
kicsit vár, majd kopogtat, 
s az ajtót kinyitja. 

Ez a tárgyakat, s ő t, önmagát elem-
ző  gondolkodás eredménye. József 
Attila kiáltott fel 1937-ben: „Ahogy 
Hans Castorp madame Chauchat 
testén, hadd lássunk át magunkon 
ezen az estén". 1gy gondolkodik el 
egy délben, két jelen között, így, 
mondja szerelmes versében „ru-
hádon megsejtem én: egy ős polip, 
egy sanda rém sugárzik tested kö-
zepén", vagy azt, hogy „tartsd 
mint vizet pohár, a vágyam" és 
így merülhet fel benne a gondolat, 
mit kis versében így énekel meg: 

Szépivü, karcsú lábak, 
gazella lábak, 
nő i lábak, 
ugyan mi lenne, 
ha engem hordanának? 

Ez az ácsi magatartás és költészet, 
melynek pólusai a dolgok, melyek 
kérdeznek, s kérdéseik, melyeket 
önmagában horda költő ; ez a ma-
gatartás az amit olyan nagyon az 
Ács Károlyénak érzek és amelyik 
József Attilára is annyira jellem-
ző  volt. De a kéz a kilincsen képe 
mellé odakívánkozik a másik is, a 
tudatosabb megfogalmazása ugyan-
annak az életérzésnek: 
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Az ember néha elfelejti  

a szót, pedig meg kell felelni,  

mert egyre kérdeznek a dolgok,  

s kérdéseik magadon hordod,  

minta ló a nyerget, víz dereglyét,  

test a hámló bór viszketegjét,  

mint a színész a szerepét, de  
az elsó szó nem jut eszébe  

Ennek a szemléletmódnak szülötte 
az Embert énekelek cím ű  verse is, 
amely materializmusával, testisé-
gével, a politikai versek újfajta lá-
tásmód, ára irányít] ák a figyelmet. 
Szenzualizmusával mentesítette ma-
gát a sekélyességt ől és banalitás-
tól: 

Jellemzően legmélyebb versei-
ben éppen ezek a gondolati elemek 
kerülnek tulsúlyba •  Nemcsak kül-
sőségeiben akarja megragadni a 
jelenségeket, hanem, a kifejezésért 
folytatott harcában már láttuk, a 
lényeg pontos visszaadására törek-
szik. A tárgyak lelke érdekli, ha 
szabad így megfogalmaznom törek-
vését. Szerelmes versei is ilyen tár-
gyi-gondolati jeиegűek. Nem kon-
vencionálisak. Itt is, mint  általá-
ban költészetében, eddig nem ta-
pasztalt formája jelentkezik. Jung, 
ez a német filozófus és pszihológus 
jellemezte ezt az attit űdöt talá-
lóan: „Mennyire közvetlenebb 
szembetűnőbb, kifejezőbb és épp 
ezért meggyőzőbb az. hogy miként 
történnek velem a dolgok ,mint az 
hogy én miként teszem őket." 
(Idézet Thomas Mann tanulmá-
nyából, a Freud és a jövőbő l, 
Szerb Matica kiadása, 96. oldal). 

Ma, amikor az egész jugoszláv 
irodalomban éppenhogy megálla-
podtak az irodalmi modernizmus 
körüli harcok, amikor ezer jelen-
tést, mellékzöngét hallgattak el a 
vitázók err ől a sžóról, nagy bátor-
ság kell jelzőként és dicséretként 
lefrni Acs Káróly neve méllé a 
modern szót. Mert ő  ízig-vérig mo-
dern költő . Nem kifejezésének vir-
tubzitása, életérzésének bonyolult-
sága, hanem társadalmunk kapasz-
kodó humanizmusa miatt. Szóta-
runkban csak ez az egy értelme  

van a modern szónak. Ács társadal-
mi költő . Helyzetérzése tudatos, és 
ebből az érzésb ől fakadó verseiben 
felcsendül a jólismert, kedves pá-
tosz, a magyar költ ők évszázados 
pátosza, amely a középkortól József 
Attiláig minden valamirevaló köl-
tőnk versében ott van. A magyar 
hazafias költészet pátosza ez Köl-
csey marcangoló pesszimizmusá-
ból, Vörösmarty tépel ődéseib ől és 
Ady keserűségéb ől ismert hang. 
Két üzenete (Ü'zenet odaátra és 
Üzenet odaátról) vajdasági költé-
szetünk legszebb darabjai közé tar-
tozik. „A világnak szabad csücs-
kéből..." Melyik költőnk érezte és 
írta meg a pesti rádió arcátlan pro-
paganda adásait hallgatva, elme-
rengve a magyarság új elnyomató= 
són, hogy „Fáj bennem minden mi 
magyar, és mégis, hogy fáj, ez a 
büszkeségem, mert csak a közöny 
ravatal, s nem örök a szenny, hogy-
ha él a szégyen"? Ki próbálta meg-
örökíteni, amit becsületes magyar 
költő  odaát nem tehet meg, meg-
ragadni az elnyomott, új rabságba 
döntött, kizsákmányolt magyar em-
ber fájdalmát. ennek „az elgurult 
lázsiós népnek" életét; az „éji ho-
mály után a nappali árnyékban"? 
Ács megéneklte üzenetében becsö-
letésen és komolyan. Vagy elfeled-
heti йk-e nemesen megfogalmazott 
gondolatát?" 

szint a hit,  
jб  a harc és áldп tt a béke,  
és ahđl ember van, múló a gyász"  

(Újévre)  

Ezek emberségének jegyei és még 
túl ezen, mert Ács költ ő , akinek 
nemcsak tartalmat jelent szocia-
lista építésünk és igazságért foly-
tatott harcunk, hanem életérzést is, 
egyszóval humánum-gazdagodást. 
Vallja és énekli a mát, de, „túl-
akarni néha a mán, még ellenére 
is, ez az én politikám" (Politika). 
Ezt csak igazi költő  írhatta le. csak 
igazi író vallomása lehet. Hisz az 
igazságban, az emberek igazságá- 
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bon. Ődai hangon énekli: „... igaz-
ság, vigyázza szavaimra". Mert ma 
ez a jó szükséges legjobban a föl-
dön, ahol napról-napra ezt tiporják 
és csúfolják meg milliók tudatában. 
Erre a meggyalázott igazságra hi-
vatkozni. ebben bízni csak társa-
dalmunk igazságában vetett hittel 
lehet. Igazi költő , akinek minden 
szava nemcsak szó, hanem egész 
egyéniségével vallott hit és ragasz-
kodás is. 

„Tiszta szavak kellenek, mint a 
levegő" írja. Esztétikájának legjel-
legzetesebb tulajdonsága éppen ez 
a tisztaság. Világa szennynélküli, 
gondolatai szűrtek. pontosak. Nem-
hiába Jelenti költészetének egyik 
legnagyobb élményét maga a köl-
tés folyamata, a szavak, az egyet-
len lehetséges kifejezés keresése. 
Ez esztétikájánák az alapja. Még 
a rossz gondolat is pontosan kife-
jezve valahogy elviselhet ő . Bár ez 
vulgáris hétköznapisítása a neme-
sebb, . belső  költői aktivitásnak, 
mégis jellemző  bizonyos mérték-
ben. A születés pátosza ragadja 
magával; a vers születéséé és az az 
atmoszféra. amely körülveszi, kö-
rüllebegi ezt a folyamatot. A vers 
nem cifra szolga nála. hanem lé-
nyege és gondolatainak hordozója. 

Éppen olyan gonddal ügyel formái-
ra, mint amilyen gonddal barangol 
a szinonima% és homonimák út-
hetségest az egyetlen találó gondo-
latra. Költészete gazdag formák-
ban is. A hexamétert ől a Levéltetű  
négy soráig végigpróbálja až euró-
pai költészet gazdag ruhakészletét, 
amely a szonettkoszorú arhitekto-
nikus és kötött felépítését ől a Gó-
lya szabadvers-kisérletéig terjed. 
Hogy tudós költő , itt éreztem meg 
igazán. A poeta doctusok fajtájá-
ból való, ahová Babits, Leopardi és 
Valért' is tartoztak. De nem ele-
fántcsonttorony-lakó. Választékos. 
És ez erény. Verseinek olvasása és 
élvezése• nem hétköznapi szórako- 
zás. A vers ünnep, és csak aláza-
tos türelemnek nyílnak meg szép-
ségei. Nem elvont, csak bonyolult 
Ács Károly költészete. Maga a köl-
tő  pedig művész, aki komolyan és 
alázatosan az. Jelent ősége, bár el-
sősorban nyelvi és formai, mégis 
költészetünk iszapodásnak indult 
ereit tisztogatta. 

Fordítsuk meg kötetének címét. 
Költészete nem csak kéz a kilin-
csen hanem tett is, amellyel az a 
kéz a költészet és az irodalom ajta-
j át tárta ki. 

Bori Imre 
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NOVA MISAO. Ezideig nem sok 
folyóiratunk volt, amely ennyire 
időszerűvé tette volna folyóirataink 
formai kérdésének megvitatását. 
Nem új és semmivel se többet nem 
monda meghatározás, ha elismé-
teljük: folyóirataink napjainkban 
is az irodalmi és a szellemi élet 
tükrözői. Tartalmuk visszaadja — 
és kell hogy visszaadja — azt, ami 
jellemzője, lényege és tartalmi va-
lamint formai tekintetben legtel-
jesebb kifejeződése az irodalom-
nak. Az eseményekkel együtt így 
tudja figyelemmel kísérni az em-
ber azt is, ami írott m űvekben jön 
napvilágra. vagy a m űvészi alkotás 
más formájában — mint kép, szo-
bor vagy zenemű  — jelentkezik. 
Az egyiknek néz ő] e, a másiknak ol-
vasója. Ennek az utóbbinak szín-
pada (hogy úgy mondjuk, pódiuma) 
a folyóirat, 

A NOVA MISAO minden újabb 
száma közelebb hoz bennünket eh-
hez a kérdéshez. Mindegyre többet 
foglalkozunk vele, mint olvasmány-
nyal is, mert szellemi és művész-
életűnk alakulásával a f ó rum is 
változik, új formát ölt magára an-
nak megfelelően, ahogy anyaga és 
hangja megkívánja. És csak így 
adhatja — érzékelteti ismét a 
NOVA MISAO anélkül , hogy ki-
mondaná — azt, ami a mi korunk, 
semmiesetre sem a régi formák be-
tartásával, a begyöpesedett rova-
tok ajnározgatásává) vagy éppen 
erőltetésével csak azért, hogy le-
gyenek. Szóval: ne a folyóirat for-
mája határozza meg a tartalmát. 
hanem az az anyag, amelynek a 
hangadója. Mosta NOVA MISAO 
áprilisi számában a szépirodalom  

valamivel nagyobb térhez jutott. 
Nagyobb volta termés. Jelentkez-
tek a szépírók prózában és lírában 
(Petar Segedin: Amikor beáll. az 
alkony; Alekszandar Vucso: Más-
nap (regényrészlet); Dusán Kosz-
tics: Négy vers; Zvonimir Golob: 
Óda egy városhoz; Laza Lázics: 
Vers). A prózai m űvek részletek 
egy író emlékirataiból vagy egy 
meg nem jelent regényb ől, a köl-
temények új alkotások. De szép-
prózából ez is biztató, mert azok-
tól kaptuk, akiknek munkái nem 
azért jöttek létre, hogy az alkalmi 
írások tiszavirág-életével megelé-
gedjenek, hanem, hogy maradan 
dбt adjanak. Ezért nem lehet azt 
mondani, hogy a négy nagy regény 
után beállt volna a szélcsend; ujabb 
művek vannak kialakulóban. 

A tanulmányok között elsőnek 
sorrendben is Gyorgye Kosztics 
nyelvtörténeti írása kerül az olva-
só elé. Tovább fejtegeti a nyelv 
történetének és szerepének kap 
csőn fölvetett gondolatot s ezuttal 
a nyelvek jövőjét mutatja meg. A 
három tanulmány, amely eddig e 
folyóirat hasábjain jelent meg, ha 
külön-külön kérdést is ölel föl, 
mégis zárt egészet alkot. csak az a 
kérdés, hogy a lingvisztikában ke-
vésbbé jártas olvásók mennyire 
tudják ezt az anyagot megközelí-
teni? .. 

Hugo K 1 e i n dramaturgiai ta-
nulmányt közöl Shakespeare Lear 
királyáról. A címe „Lear őrültsé-
ge". A shakespearei jellemrajz 
elemzése során idézi mindazokat az 

• idegennyelvű  műveket, amelyek 
épp e témakörb ől valók. Fölhozott 
tételeit idézetekkel bizonyítja, el- 
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sősorban magát a művet idézi s he-
lyenként a forrásmunkákat is, de 
olvasás közben a téma teljes kibon-
tásához nem érkezünk el, mert 
folytatása a májusi számban követ-
kezik. 

Figyető  rovata hasonlóképpen az 
előző  számokhoz, kritikai beszámo-
lókat ad. Oszkar Davicso folytatja 
irodalmi jegyzeteit, amelyek ugyan 
a naplójegyzetek formáját öltötték 
magukra, de mondhatni esztétikai 
igényű  sorok. Zoran .Gavrilovics 
kritikai monológot közöl, a könyv-
szemlében pedig Miloszáv Mirko-
vics, Petar Dzsadzsics, Erich Kos 
és Roksza Nyegus adnak bírálatot 
az új  könyvtermésr ől. 

KNJILEVNOST. A folyóiratol-
vasónak nem szabad általánosítá-
sokba belemenni még akkor sem. 
ha Szkender Kulenovics vitacikke 
nem egyszer érintette a „Književ-
nost" irodalmi vonalát is akkor, 
amikor Eh i Finciről (a folyóirat 
szerkeszt őjéről) mint irodalmi kri-
tikusról beszélt. A dolgokat nem 
lehet elvonatkoztatni: a szerkeszt ő  
kezenyoma meglátszik a lapon: Ehi 
Fincié is a „Književnost"-on. 

A világirodalomban mi is érté-
keljük. Erich Marja Rilket, forma-
művészete, tudjuk, szinte „utolér-
hetetlen", de azért mégis megtor-
panunk egy pillanatra, amikor a 
folyóirat első  helyén Rilke Lírai 
írásával találkozunk. Ezt a csak-
ugyan szép irodalmi gyöngyöt Otto 
Bihalyi Merin Vilhelm Faulkner-
ról szóló irodalmi tanulmánya kö-
veti. Ez az els ő  komolyabb portré. 
amelyet a Nobel-díjas amerikai re-
gényíróról kapunk. Ha nem is lát-
juk benne a teljességre törekvést, 
— egyes műveinek . ismertetésével 
alaposabban nem foglalkozik —
mégis, gazdagodtunk vele, közelebb 
kérültünk ahhoz az íróhoz, akinek 
haladószellemével az egész világ 
sajtója foglalkozik. 

A szépírók közül Nikola Dreno-
vác, Lyubisa Jocics. Sztevan Hrisz-
tics eredeti verseivel találkozunk. 

Malarmé költeménye Dusán Mátics 
fordításában került hozzánk; Du-
sanka Radak naplójegyzete külön 
figyelmet érdemel. Az írón ők ke-
vesen vannak s tán épp azért, mert 
kevesen vannak, fölhívják maguk-
ra a figyelmet Így vagyunk Du-
sanka Radak írásával is: lágyabb, 
líraibb és őszintébb hangú írás, 
mint a férfiaké. Gyurics Milos az 
ismert irodalomtörténész Aischy-
losról és a nagy görög drámaíró 
„Oresteséről" írt tanulmányt. 

Az irodalmi szemlében Dusán 
Kosztics verseskönyvér ől és Mirkó 
Bózsics regénytrilógiájának a 
„Kurland"-nak els ő  kötetéről ka-
punk kritikai ismertet őt. Apró re-
cenziós-j ellegű  írások a műfordítá-
sokról és a nyugati — f őleg a fran-
cia — irodalmi eseményekr ől szá-
molnak be. 

KRUGOVI. A horvát irodalmi 
élet folyóiratokban ritkábban je-
lentkezik. A Republika egyre késik 
s most, a nemrégiben jelent meg a 
KRUGOVI márciusi száma. Azért 
nem lehet azt mondani, hogy keve-
sebb a kilátója és ritkábban tekint-
hetünk be az életébe, merte két 
folyóiraton kívül számos revü je-
lenik meg s midenik hoz valamit a 
zágrábi s általában a horvátországi 
irodalmi életb ől. 

Amióta Nlirkó Bozsics nem csak 
drámaírással foglalkozik, egyre 
gyakrabban jélentkezik széppró-
zával. Ebben a számban folytatja 
„A papucs" című  regényét. Józsa 
Horvát — a másik horvát dráma-
író — pedig — „Biermann úr szar-
vasra vadászik" címmel írt novel-
lát. Még egynéhány szépírás mel-
lett egész sor tanulmányt találunk. 
Vitaírásokban a folyóirat f őerőssé-
ge Vlatko Pavletics. a lap szerkesz-
tője. Az irodalmi bírálat szerepe, 
helyzete és föladata a témája. Eb-
ben sok olyan időszerű  kérdés ke-
rül fölszínre. amely ma minden írót 
és minden vérbQli olvasót is foglal-
koztat. „Nekünk Horvátországban 
ma van kritikánk — mondja Pavle- 
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tics 	de nincsen kritikusunk és 
nem is csoda, hogy az írások leg-
nagyobb része abból a célból író-
dik, hogy helyesbítse a régi érté-
keléseket, kritériumokat és a pa1-
gári ízléssel, valamint osztályhely-
zettel meghatározott módszereket, 
de néhány esetet kivéve, gyakor- 
latban ennek az értékelésnek revi-
ziójához nem jutott el." A tanul-
mány a továkbiakban foglalkozva 
általában a hazai irodalomkritiká-
val Szkerlicstől kezdve Matoson és 
Krlezsán át egészen Bogdánovicsig 
kimutatja ezeket a fogyatékosságo-
kat, de inkább érintve a kérdéseket, 
minthogy azokra kimerít őbb vá-
laszt nyújthatna. 

Jovan Szimics ugyanebben a  
számban Dos Passos esetével fog-
lalkozik. Ez a vállalkozás alaposabb 
írásnak készül, mert itt csupán az 
ismertető  első  részét közli életrajzi 
adattal és anyaggal, míg az értéke-
lés jelentősebb része a folyóirat 
következő  számában kerül közlésre. 

Sztjepan Perovics Davicso regé-
nye körüli vitába kapcsolódik be. 
A „Dal" c. regényt annakidején a 
kritika a legnagyobb elismeréssel 
fogadta, — Milován Gyilász a Nova 
Misao-ban közzétett bírálatában a 
művet a „Hegyek koszorújához" 
hasonlította —, most Perovics kü-
lön szól a regény „erejér ől" és „po-
éziséről". Nehéz regénynek nevezi, 
nem éppen olvasmányos műnek, 
amelyből kiérzik az új forma kere-
sése is, tán ezen a ponton fogyaté-
kosságai is vannak, de méreteiben, 
amilyen robosztus mű  (Perovics 
szerint, ahogy. mondja) Michelan-
gelo szobraihoz hasonlatos. Érdekes 
és izgalmas hasonlat, nem egészen 
egyéni és nem ötletszer ű. Mind-
egyre közelebb hozza hozzánk a 
nagy regényt.  

Ritkán találkozunk lapjainkban 
olyan népek irodalmának egységes 
bemutatásával, amelynek alkotásai 
nem élnek annyira bennünk, mint 
például a franciák. Így a svájci iro-
dalom alkotásai sem. ivó Hergesics  

cikke a mai svájci irodalomról 
szól. Érdekes részletei vannak en-
nek a tanulmánynak: a hármas iro-
dalom képe. Svájc irodalma három-
nyelvű : francia-svájci, német-
sváj ci és olasz-svájci. Mind a há-
romnák megvan a sajátos arca és 
a sajátos, külön fejl ődési útja is. 
Ebbe ad betekintést Ívó Hergesics. 

POGLEDI 53. Ez a ném min-
dennapi című  társadalmi és termé-
szettudományi folyóirat jelent meg 
a nemrégiben Zágrábban. Főszer-
kesztője Rudi Supek, a neves hor-
vát esztéta és tanulmányíró, a szer-
kesztőségi kollégium tagjai között 
pedig ott találjuk — az ismertebb 
nevek közül —Ívó Frangest, Grga 
Gamulint. A szélesebb kör ű  szer-
kesztőségnek csaknem minden 
egyetemi szakról van egy-két pro-
fesszor munkatársa, úgy hogy e fo-
lyóiratot inkább egyetemi szemlé-
nek vagy társadalmi közlönynek 
tekinthetjük, mint sem a szélesebb 
olvasóközönség által megközelít-
hető  folyóiratnak. 

Legutóbbi számában (a lap ötö-
dik száma a nemrégiben hagyta el 
a sajtót) Rudi Supek a l'art pour 
l'art-izmus id őszerűtlenségéről írt 
elméleti cikket, Franyo Slevec Ma-
rin Drzsics dubrovniki drámaíró 
korával és életművével foglalkozik 
és utat jelöl meg: miként kell ta-
nulmányoznunk a horvát renais-
sance-író alkotómunkáját. Alek-
sander Falker cikke: „Vaj ion a 
forradalmi korok érintik-e az iro-
dalmi fejlődést?" nem egy új szem-
pontot vet föl és világít meg a mi 
társadalmi helyzetünknek megfe-
lelő  módszertani alapon. 

Még nem egy hasonló közlemény 
találhatóa folyóirat el őbbi szá-
maiban is bemutatva — ugyancsak 
Faiker tollából — a mai orosz írót 
és a forradalmat a sztalini ellenfor-
radalmi korszak kell ős közepén. 

LETOPIS. A vajdasági szerb iro-
dalom és művészélet figyelője köz-
leményeiben nemcsak arra törek-
szik, hogy a tartomány területén 
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élő  írók, költők és más alkotók 
műveit tárja elénk, hanem mindig 
hoz valamit az egyetemes szerb-
horvát irodalomból is. És ez az 
arcvonása különbözteti meg a pro-
vinciális lapoktól nemcsak hagyo-
mányainál, de értékes közlemé -
nyeinél fogva is. 

Az áprilisi szám (ellentétben a 
többi folyóiratokkal, amelyek csak 
most készülnek a márciusi szám-
ra vagy még a februárí sem jelent 
meg) az első  helyen Bozsi-
dar Kovácsevics cikkét hozza a 
könyvről. Olyan kérdést érint vele, 
amely napjainkban szerte az or-
szágban minden lapnak, kiadónak, 
kultúr- és művészintézetnek leg-
főbb problémája. Eljutottunk odá -
ig — érezzük ebb ől a cikkből —  
amikor a könyv megjelenése és 
terjesztése közüggyé vált. Az a 
cél, hogy „könyvet adjunk min-
denki kezébe". És ez szolgálat 'is, 
vagy ha kell mozgalom is, amely-
nek élére egy folyóirat is állhat. 

Ívó Andrics „Az ablak" című  
tárcanovellát tétt közzé, Radován 
Blagojevics „A nyugtalan tenger" 
címmel, Dusán Gyukics pedig „Az 
ősznek is megvan a maga szépsé-
ge" címmel írt röpke költeményt. 
Még egy verset találunk Riszto 
Ratkovics tollából, Boskó Petrovics 
pedig„ Hamu" címmel novellát 
közöl. 

Igen gazdag s a folyóirat terje-
delmének majd felét teszi ki az 
irodalmi figyelő , Külföldi és hazai 
irodalmi események és kérdések 
szemléjét kapjuk ebben a rovat-
ban, de természetesen, akad köztük 
zsurnalisztikai könnyedséggel meg-
írt alkalmi beszámoló is s néha 
regisztrálás. (Úgylátszik a Letopis  

sem hagyja ezt mindig a lapokra, 
hanem a maga föladatának is te-
kintí. Lehet, hogy igaza is van, 
mert az irodalmi kritikák mellett 
valóban néha némi hely juthat a 
recenziók számára is.) 

A Letopis kritikusai túlnyomó-
részt a hazai irodalom ismerteté-
sével foglalkoznal~. A beküldött 
könyvek náluk nem maradnak 
visszhangtalanok, mindig akad. aki 
szóvá tegye. A jelen számban —  
az Ibsenr ől szóló tanulmány mel-
lett — közleményt találunk Bran-
ko Radicsevics költeményének új 
kiadásairól, Begovics Milán új re-
gényérő l, Iván Ivónyi versesköte-
téről, és Szlavkó Vukoszávlyevics 
„És te mit szólsz, Mária" cím ű  kö-
tetéről, amelyben költeményeit 
gyűjtötte egybe. A külföldiek kö-
zül Albert Camus, Ignazio Silone 
és Ervin Shaw munkáiról jelent 
meg egy-egy kis közlemény. 

MLADA KULTURA. A fiatal 
írók irodalmi szemléjének immár 
tíz száma jelent meg. Az els őtő l 
tekintve az utat, a fejl ődés köny-
nyen érezhet ő . Hangban és forma-
keresésben bátor írók gyülekeznek 
itt és szép, hogy a képz őművészek 
is mellеjük álltak. 

Egyik legszebben és legízlése-
sebben illusztrált irodalmi lap ez, 
amit a Kalemegdánon alakult iro-
dalmi társaság hozott létre• A ne-
vesebbek közül Szlavko Vukoszáv-
lyevics, Laza Lazics és Mladen 
Olyacsa szerepelnek egy-egy írás -
sal s mindig akad fölfedezettjük 
is. Figyelik a látóhatárt és segít ő  
kézzel nyúlnak a jelentkez ő  tehet-
ségek után. Ez voltaképpen a lap 
legfőbb hivatása. 

(L.)  
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MIKSZÁTH KÁLM ÁN:

Különös házasság
Mikszáth Kálmán a magyar prózairodalom egyik legkiválóbb kép

viselője, a magyar Swift.
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Két fiatal tehetség első könyve

Ács Károly
k £ z  a  k i l i n c s e n

V e r s e k
Nálunk ritka költői felkészültséggel, 

érett, férfias tudatossággal szólaltatta meg 
Ács Károly azt a lírát, amelyet megka- 
póan jeleznek első verseskönyvének gon
dosan összeválogatott és szemléltetően 
csoportosított költeményei. Az olvasókö
zönség rokonszenves, fiatal költőtehetséget 
köszönthet a „Kéz a kilincsen" szerzőjé
ben. A  kp*5$Jvv'íínom papíroson, Sáfrány 
Imre művészi illusztrációival a múlt hé
ten került könyvpiacra.

A  könyv ára: 140—  D. 
Könyvbarátoknak: 112.—  D.

Költői művek sorozatában sajtó alatt van
Fehér Ferenc

J O B B Á G Y O K  
U N O K Á I

című verseskönyve

Irodalmunk mai fiatal költői közül 
ismerős Fehér Ferenc neve. A  „Jobbá
gyok unokái1* című kötet Fehér eddig 
megjelent verseinek válogatott gyűjte
ménye. Olvasóközönségünk érdeklődésére 
méltán tarthatnak számot a fiatal költő 
őszinte költeményei. A  versekhez Sáfrány 
készített művészi illusztrációkat. A  köny
vet finom papíron nyomják s rövidesen 
megjelenik.

Jelentős állomás ez a két verseskönyv íróik költői munkássá
gában, akik költészetük első korszakát mutatják be velük s egyben 
gazdag, remény tkeltő nyereségnek mondhatjuk máris őket a vaj
dasági magyar irodalom számára.
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