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Herceg János A magányos Sztérija 

  

Javán Sztérija-Popovics, a szerb dráma megteremt ője, 1945 
március 9-én tért vissza Szerbiából, hogy élete hátralev ő  részét szü-
lővárosában, Versecen a csalódás magányában végleg az irodalom-
nak szentelje. 

A csalódásra alapos oka volt. Mert akkor már két évtizedes 
irodalmi mult állt mögötte,' vígjátékait és ünnepélyes pátosszal írott 
tragédiáit, melyekkel a nemzeti hagyományoknak akart irodalmi for-
mát adni, az egész szerb nyelvterületen sikerrel játszották, s Sztérija . 
alakja magasan kiemelkedett a bontakozó sok ellentmondással küsz-
ködő  szerb szellemi életb ől. Mivel azonban nemcsak író volt, de 
kultúrpolitikus is, err ől az irodalomnál is veszélyesebb területr ől 
érte az a csalódás, amely a magyar szabadságmozgalmak els ő  nap-
jaiban haztérésre kényszerítette. Sért ődöttségében lemondott magas 
közjogi állásáról, -- a belgrádi közoktatásügyi minisztérium els ő  
tiisztviselője volt, a valóságban ,legf őbb szermezőj e éi3 irányítója 
Szerbia kultúrális életének, — mivel hangos és elkeseredett hajsza. 
indult a Szerbiában élő  vajdaságiak ellen. 

De a magány és csalódottság éveiben már irodalmi munkásságát 
is kedveszegetten folytatta. Életm űvének kiteljesedéséhez mindössze 
négy színdarabbal járult hozzá, -  s ha ezek közül a .,Hazafiak" cím ű  
szatirikus drámája legjelentősebb alkotásai közé tartozik is, úgy kell . 

visszatekintenünk a, szűkebb hazájába megtért Sztérijára, mint aki 
nemcsak a. közéletnek, .de, az irodalomnak is hátat fordított. Az a 
körülmény, hogy még egy kötetre valö verset írt, s szétszórva kü-
lönböző  lapokba aktató célzatú cikkeket és tanulmányokat, mit se'rrr_ 
változtát azon a tényen, hogy húsz éven át tartó alkotómunkája után . 

a lemondás liraian rezignált korszaka kezd ődött életében s tartott 
egészen a haláláig. 

Mikor hazatérésevet egyidőben a márciusi ifjúság a bécsi pél-
dákon felbuzdulva forradalmi tettekre ,határozta el magát, nemcsak 
a Pilvax-kávéház és a , Muzeumkert környéke volt hangos, de a Thö-
köliánum szerb fiatalsága is a forradalomért lelkesedett. Sztériját 
azonban nyolcévi távollét választotta el az otthoni viszonyoktól s így 
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HERCEG JÁNOS: A magányos Sztérija 

talán mindenkinél érdekteloinebbül és tárgyiaagosabban 'Tehette 
szemügyre a körülötte Zajló -eseményeket. ' 

Véleménye ezekről a napokról . sehol sincs feljegyezve, hogy 
azonban később, már a szabadságharc idején, a Béccsel való szem-
beszállást helyeselte, azt az .a körülmény is bizonyítja, hogy szoros 
barátságot tartott fenn Popovics verseci pravoszláv püspökkel, aki 
Rajacsiccsal ellentétben a megértést kereste a magyarokkal. 

Hogy ennek a magatartásának okát csakugyan eredend ő  kon-
zervativizmusában kell-e keresni vagy pedig abban a csalódásban, 
amelyet Szerbiából hozott magával, arra nehéz lenne határozottan 
megfelelni. Különben Sztérijának ez az évtizedeken át hangoztatott 
konzervativizmusa kérdésessé válik, ha irodalmi munkásságát néz-
zük, fejlődését, küzdelmét önmagával, ifjúkori ideáljaival s későbbi 
bátor szembehelyezkedését a korabeli szerb irodalommal. Mert arcig 
fiatal éveiben Vidákovics Milován hatása alatt írta drámáit, me-
lyekből hamis történelmi és romantikus nemzeti szemlélet áradt, 
később nemcsak mesterét tagadta meg, de egész korai irodalmi mun-
kásságát is. A „Hazug és Füllent ő", a „Zsugori", a „Felfuvalkodott 
Tökfej" már semmi közösséget nem tart az akkori szerb drámairoda-
lom fellengzős, ünnepélyes pátoszával, ezekben a vígjátékokban Szté-
ríja szakított azzal a módszerrel, amely az írókat az ő  korában 
történelmi legendáknak szinte a ithalógikus feldolgozására kény-
szerítette:- Vígjátékai az akkori környezetben játszódtak s közön-
sége legtöbbször önmagát látta a színpadon. Ebben volt Sztérij 
nagy újító szerepe. S ezekben a bátran és fölényesen felépített, éli 
világot kifejező  vígjátékaiban mutatkozott meg az đ  igazi ember 
magatartása, életszemlélete, erkölcsi felfogása, amely fölötte„ áll 
kora és osztálya erkölcsének, ezekben nyilvánult meg kultúráltsága 
amely gazdagabb és szerteágazóbb volt, mint kortársai és írótársa 
műveltsége. 

S ennek ellenére mégis sokáig úgy beszéltek és írtak róla, min 
aki nem képes elszakadni a szerb irodalom hagyományaitól. Hiába 
előzte meg vígjátékaival a lassan alakuló szerb szellemi életet, hiáb, 
• volt a szerb közművel"és reformere, maradinak tartották csal 
azért, mert Vuk nyelvújítási mozgalmát nem tette magáévá, mer 
1854-ben, amikor a népi nyelv már teljes és általános diadalt ara 
tott, ő  egyházi ószláv nyelven, elavult ortográfiával jelentette me 
verseskötetét. 

De ugyanakkor éles hangon támadta és gúnyolta vígjátékaibai 
azokat az úrhatnám szerbeket, akik lenézték a népi nyelvet. Para 
frázisokat írt lötyögő  tógában, feszelg ő  ódaköltők görögtüzes szeri 
vedélyének ürességéről s iróniája nem kímélte még Doszitelj . Obrá 
dovicsot sem. Közben az ő  verseiben is gyakran túlteng az a gyak 
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.an hamisnak és erőltetettnek tűnő  világfájdalom, melyet másoknál 
Kifogásolt. 

S ami még szembetűnőbbé teszi irodalmi munkásságában az el-
.entmondásokat, az, hogy amig Szerbiában az ország iskolaügyeit 
ezervezi, szerepének méltóságával nem tartja összeegyeztethet őnek 
vígjátékai előadását. A' _minisztérium ellső  risztviselője, gondopja, 
négse írhat mindennapi dolgokról. De nem tagadhatja meg önmagát. 
Eiivatali munkája után vígjátékain dolgozik, mintha a szerepével 
áró kétlakiságért akarna bosszút állni, s így marad az asztalfiókj á-
)an féltucat nagyszerű  társadalombíráló komédia. Ugyanakkor szerb 
;örténelmi tragédiákat is ír a kor _ igényeinek megfelel ően, hogy 
negteremtse a nemzeti repertoár alapjait; reprezentatív alkotásokat, 
amelyek nem vethetnek árnyékot a magas közjogi állást betölt ő  
>zerzőre. 

Szerbiából visszatérve végetért az a szerepe, amely többet adott 
látszatra, mint a lényegre, s amelyet csak úgy tudott elviselhe-

:ővé tenni, hogy titokban, az asztalfióknak írva kigúnyolta a tár-
; dalmat, amely őt olyan magas polcra helyezte. S mintha nemcsak 
L visznyokban és kortársaiban csalódott volna, de megcsömörlött 
rolna multjától is, ezért kereste a magányt, ezért fordult szembe 
nost már nyiltan és leplezetlenül környezetével, írótársaival, s őt aZ.-
:al a sok reménnyel kecsegtető  nemzeti mozgalommal is, amely 
képének jelentős részét a magyar szabadságharc ellenzőjévé tette. 

Az irodalomtörténész Szkerlics szerint Sztérijának ezt a visz-
;zavonulását és érdektelenségét a közélettel szemben családi bajok 
s betegsége is sietette. De halála után száz évvel egyre általáno-
sabbá válik az a felfogás, hogy környezetének sívársága kénysze-
•ítette a rosszkedvű  magányra, a bizalmatlanságra, s az a kilátás-
talanság, amelyet nemcsak a maga sorsában érzett, de amely az ő  
negítélése szerint népére nézve is érvényes volt. Nem hitt a szer-
eknek adott ígéretekben és a szabadságharc leveretése után meg-

;yőződhetett róla, hogy igaza volt. 
De amikor legnagyobb, legjelent ősebb színművét a „Hazafiakat" 

negírta 1849-ben, még nem kapott igazolást a bekövetkezett ese-
nényekben ez az ő  sötét jóslata. Akkor még egyedül állt az egész 
rilággal szemben, Vajdaságban váltakozó hadiszerencsével folytak 
L harcok s Sztérija olykor a krónikás h űségével jegyezgette az ese-
nényeket, azok következményeit az emberekre, s fölényesen bíráló 
;zemlélettel formálta a változó id őkhöz alkalma'  kotló alakokat. 
olyan szerbekről írt, akik kabátjuk hajtókáján a magyar kokárdát 
riselik, alatta pedig a szerb nemzeti színeket azzal a kifogással, hogy 
gy a szerb színek közélebb vannak a szívükhöz. Ezek a hangos és 
nindig az első  sorokban ágáló „hazafiak" fenyeget ődznek, bosszú-
rt lihegnek, fosztogatnak, ha alkalmuk nyílik rá, de abban a pilla- 
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HERCEG JÁNOS: A magányos Sztérija  

natban átpártolnak az ellenfélhez, amint helyzetük válságos lesz, é  
a másik oldalon süt ki a nap.  

Sztérija nem nézte az éremnek mindkét oldalát. Nem érdekelt(  
hogy a másik táborban vagy Versec másik városrészében bizonyár  
ugyanígy megvoltak a felbomlott társadalmi rendet a maguk érdc  
kében kihasználó és kegyetlen törtet ők. Az ő  .Gavrilovicsa tagadj  
a „szemet-szemért, fogat-fogért elvet" s arra hivatkozik, hogy .a vi  
harok elültével a népeknek megint csak együtt kell élni. Sztérij  
saját népének törtet őit és konjunktúra-lovagjait ítélte el, amibe  
~.iérződik a népnevelő  reformer atkató hangja. Szerbiából azért jöl  
el, mert úgy érezte, egyedül maradt, néhányan a legjobbak közül - 
Branko Radicsevics és .  Gyura Danicsies ,  is — ellene fordultak - 
Versecen, szülőföldjén viszont, ahol az őt megillető  tisztelettel fo  
gadták, maga kereste az egyedüllétet azzal, hogy szembeszállt a több  

séggel.  
Micsoda erkölcsi bátorság kellett ehhez, s milyen szilárd eh  

következetesség! Mert jól tudta, milyen reakciót vált ki magatan  
tása a kispolgári tömegekb ől, .hiszen a „Hazafiakban" éppen errí  
írt. S az a hét év, amit még a szabadságharc után élt, most már ner  
a csendes és nyugodalmas élet jegyében folyt. „Magyarónnak" mond  
ták, ami egyet jelentett az árulással, Halála után harminc éven 2  
hallgattak róla, s valóban nagy történelmi távlatra volt szükség  
hogy ne csak rehabilitálják, hanem azokat a társadalmi er őket  i 
elmarasitalj ák, amelyek az ő  bátor és helyes nézeteit, következetese . 
férfias magatartását az árulás 'jelz őjével bélyegezzék meg.  

A „Hazafiak" politikai tartalmánál és irányzatosságárl fogy  
ma nem időszerű  mű  Ami azonban mégis minden időkre érdekess  
teszi, az éppen abból a tulajdonságából ered, hogy egy rendkívüli  
egészen sajátos légkört írt meg benne, a forradalommal szembe  
egy új forradalmat támasztó reakció tiszta és határozott kritikáj á ' 
A világirodalomban is párját ritkítja maga a téma és a . szerz ő  állá  
foglalása.  

Az esprit actuelnek azonban megvan az a hátránya, hogy olykc  
a valóság követésében túlságosan megköti az író kezét. Drámai fe:  
építés és bonyolítás szervpontjából a „Hazafiak" sem egységes mí  
Szerkezeti fogyatékossága azonban teljesen eltörpül és háttérb  
szorul a szélesen kezelt társadalmi rajz mellett, s alakjainak a töl  
ténelem adja a hitelességet. Az a történelem, melynek , igazságai vá]  
tóznak az idők folyamán, .az a történelem, amely el őször a feled  
fátylával takarta be Sztérija nevét, hogy azután százötven érvvf  

születése és száz évvel halála után a magányos ember, a csalódni  

író és a tisztaszemű  'társadalombíráló Sztérija igazságát fogadja E  

teljes egészében.  
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urány Nándor Hoi vagyok? 

  

IFJŰSÁG 

Féltem, kicsi vagyok, 
s óriás a város, 
mikor éreztem ,, elmosódok, 
mért vágtam mégis 
vályogfalú akaratom 
porhanyó hitével 
betonkemény élmény-zuhanyának neki? 

Tudtam, nem örök a tavasz, 
s drágán kell fizetni a hitért, 
hogy az élet folyama folyton árad... 

De elég-e a félelem, 
hogy ismeretlen mez ők meztelensége előtt 
kiváncsi kivánságom sodrát 
fékezni tudjam? 
mikor nem fér medrében az er ő, 
s áradva zúghatna tarajosan sodra 
a végtelenség büszke 
partjai fölött... 

Lehet-e megállni akkor 
a belátás büszke gátjai között, 
hogy csapda csak az egész síkság 
mi rabló vermekkel van teli. 

Lehet-e hátrálni akkor, 
s gondolni apadó erek 
kékül ő  bánatára? 



$URANY NÁNDOR: Hol vagyok? 

Ereztem, kicsi vagyok, 
s óriás a város, 
nem tudok megállni zúduló zuhanya alatt, 
belépek mégis 
szédít ő  iramához .. . 

NAPIPARANCS 

A tenger már itt van. 
A végtelenség vágyának motorja 
szívemben dohog. 
Mennem kell. 
A félelem görcsberándult fékeit 
felengedem. 

Vigyen a tenger. 

Sodorjon sokszáz szenvedélyt rejt ő  mélye, 
akaratom, uralkodni ,  ha nem tudna 
rajta. 

Vigyen. a tenger. 

A biztos kis zsákmányok 
sekély öbleit messze elhagyom, 
hogy ne kelljen 
bűn nélkül b űnösnek maradnom, 
mert veszélyes vtiharú vizek- álma 
már fenyeget őn feszegeti szívem. 

Vigyen a tenger. 

A parti vizek lusta renyhesége után 
a titkos lehetőségek 
felel ős feszültségét érezzem 
tettre mozduló kezemben. 

Vigyen a tenger. 
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Ne lássam, az emlékezés 
apadó erő  ha mögöttem kiszárad, 
és az öbölbe szorult gyávaságokat 
harsogva kikacagja a nap, 
csak menjek már messze 
a szokások partjaitól, 
hol nem futhatok az emlékkövek zátonyára. 

Csak menjek most, 
mikor itt a tenger,. 
mig a nyirkos érzelg ősség köde • 
be nem rozsdásítja szivem. 

EGYSZERfU' EZ . . . 

Mint a páratlan malomk ő, 
egyedül forogtam eddig, 
s töretlen folyt le mellettem a világ. 
Csak móst látom ezt, 
mikor kettőnk között őrlődnek 
az életünk kovászához 
szükséges puha tisztté 
a valóság kemény búzaszemei. 

Testünknek 60°/o-a víz, 
az ember vizet mindennap iszik, 
nélküle meg se tudna lenni. 
Mv it szervezetünknek a vízre, 
hogy a felvett táplálékot megeméssze, 
szükségem van rád, 
hogy fölszívhassam magamban 
a világot. 

Egyszerű  ez s természetes 
de tudnod kell mégis, 
te vagy minden mosolyomnak anyja, 
s érő  jóságod emlőire tapad - 
való világunk vérén nevel ődött 
erőmnek 
a termékenyítő  alkotásvágytól szült 
minden csecsem ője. 
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BURANj NÁNDOR: Hol vagyok? 

FÖLÖTTEM 

Gondolataim 
tarackos szántói fölött megállok, 
tulajdonságaim gizgazai közül, 
bőven akad kivetni való, 
tudom, 
meg kell jól kennem az akarat olajával 
a prüszkölő  önfegyelem tengelyeit, 
a hantokba bele ne törjön a gép;  
s míg elhanyagolt gondolataim fölött állva 
kócos ösztöneim paraján végigtáncoltatom 
a pusztító vasat, 
ereimben a szelíd vetések 
örömharmatban hajolnak össze, 
hogy nyugodt ritmusukat 
a fárasztó ellentétek viharától rezgő  
mozdulataimba rejtsék. 

NAPFOLT 

Két gyerek játszik a parton. 
Szemükben tavaszi nap kacag. 

Két gyerek játszik , a. parton. 
S megkérdi egyik, 
iskolába jönni te mért nem akarsz? 

Két gyerek játszik a parton, 
s a kérdésre az egyik belepirul. 

... Csak másnap magyarázta apja,. 
tanárú7, ugye megérti, 
tavasz van, s a fehérneműt 
ki kell mosni ilyenkor legalább. 
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Saffer Pál  Orient buffet  

  

Novella  

Künn hajó dudált az őszi alkonyatban és a kocsma ajtaja szü-
net nélkül csikorgott Vágóhídi munkások szállingóztak be, a sön-
téshez oldalogtak, felhajtottak egy kupicával, kett ővel, azután meg-
rázkódtak, krákogtak kicsit és elmentek. Az ablakból látni lehetett  

amint ballagtak lassan, fáradtan, kiégve, a csatorna felé, amerr ől  
a város fénye villódzott, megcsillanva, a .  kocsiút híg, moslékszerű  
sarában.  

A söntés mellett, az asztalnál csizmás parasztlegény ült, meg-
nyúlt sovány arcú, szőkehajú gyerek, abból az úrfinak durva, pa-
rasztnak fínom fajtából amelyikről már messziről meglátszik, hogy  
apjának valamikor legalább ötven holdja volt. Éhes szemekkel mé-
regette a túlsó sarokban cigarettázó, három mosdatlan pattanásos-
arcú lányt, akik látszólag ügyet sem vetettek rá.  

Az ajtó elhallgatott, azután megint .felcsikordult. Vontatósok  

jöttek. Rövidbundás, tagbaszakadt legények, nyitott bundával és ki-  

gombolt ingnyakkal, mintha melegük lett volna. Hangosan köszön-
tek és egyenesen a lányokhoz mentek, akik egymásután csiklandó-  
san felkacagtak.  

A- legény elfordította fejét, mert a lányok •úgdostak valamit és 
csúfondárosan feléje villantottak. Nyomukban a hajósok tekintete 
is sötéten megállt' az idegenen. 

Kalapban, kicsit billegve, a söntés mell ől odajött az iszogató 
-öregember. Pálinkás poharát áhitatos figyelemmel az asztal sarkára 
tette, állt, nézte.a legényt, azután fogatlan szájával, kicsit selypítve, 
bessrélni kezdett: 

— ...Azt mondja nekem a Lázó:.. mondd csak János ... ha 
beverek égy szöget a földbe, hova lesz az? ...  kimegy a füst a 
kéményen, hova lesz?  

~-- 
 

Még egy. rumot — szólt oda a legény a kelléténél kissé han-
gosabban á csaposnak.  
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— ... Hová lesz? ... Mondja a Lázó .. mondom: malim lépó  .. . 
nem tudom. ... Maga biztos ismerte a Lázát ... a Dungyerszki Lá-
zó ... Szerbobránbul ... mert én is szerbobráni vagyok ... ott ta-
nultam a  mesterséget is ... szíjártó ... Hova lesz? ... mondja a  
Lázó  .. 

A legény csendesen szopogatta a rumot és nem felelt. Cigaret-
tára gyújtott. Az ajtó ismét csikordult. Hatalmas termetű , vörös-
képű  ember jött be. A söntéshez ment, rákönyökölt ' és valamit súg-
dosott a csapossal. A legény előbb fülig vörösödött, azután rá-
köszönt.  

Aggyisten Jóska.  
No nézd csak — fordult meg a vörösképű  — hát te hogy  

kerülsz ide?  
-- 

 
Ehol-e. Itt voltam a városban az ügyvédnél, oszt lekéstem az  

autóbuszt. Majd csak a tizeneggyés vonattal megyek haza:  
Ügyvédnél? Tán valami baj van?  

	

--- 	Apám rám akarja íratni a fődet,  
Már? Hiszen nem olyan öreg az még ...  
Nem, bírja még,' csak alighanem lesz majd egy kis örökség.  
Ha, ha ... ha, attúl féltek, hogy sok lesz a f őd egyrakáson  

	

mi? ... 	nevetett a vörösképű  és a legény vállára csapott.  
Mit iszol? kérdezte a legény. A másik vállat vont.  

--~ Mindegy.  
• — No akkor ide még egy rumot .  '. .  

Az öreg nézte őket,, topogott és bután pislogott: 
— ... Én szeretem á szerbeket '... ' ;Bélics-lányt ' akartam ,  

venni ... Ismerik! Bélics ... Ott ,  Szerbobránba ... apámék másképp  
egyeztek meg ... amannak több ,f ődje vót ... Csapott egyet a kezé-'  
vel, megemelte a pálinkáspoharát, mintha inni akarna, azután óva-
tosan visszatette. .  

Hát te hogy vagy? Merre vagy? — kérdezte a legény.  
Itt dolgozok a vágóhídon .' 	' 
Jobb így?  
Fene! Valamibül muszáj élni.  
A házat eladtad odahaza?  
Nem kell senkinek, amíg benne van a zadruga.  

—. Szép ház. Meg szép' mészárszék • is vót.  
Vót ... 	mondta a vörösképű  és elhallgatott.  
Legjobb mester vótam_ Szerbobránban motyogta az öreg  

és legyintett. -- ... Én is magyar vagyok . .. " nem számít ... azt , 
mondják magyal vagyok ... amikor amažok jöttek, azt mindtani,'  
ezek az enyimek . .  , amikor jöttek emezek akkor is azt mondtam, :  
ezek az enyimek . '.. mind az enyim ... szeretem mind" .. ' magyar,  
szerb ... szvéjédnó  ... 	 , 
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A másik kettő  'kériysžeredetten bólintott. Odaát a túlsó sarok-
ban egyre hangosabbak lettek a vontatósok. A vöröskép ű  odanézett. 
A legény elkapta a pillantását: 

-- Kik azok? 
-- Hajósok. 

Hát a lányok? 
A vörösképű  legyintett és a legény furcsán, csikorogva felne-

vetett: 
-- Te úgylátszik ismerős vagy itten?! 
-- Hát 
-- Mhm! — mondta a legény és látszott, hogy valami még ki--

kivárakozik belőle: 
Aztán, mondd csak .. lehet itt valamit ...? — kérdezte 

végül és fejével a lányok felé intett. A másik elnevette magát. 
Nono! Tán ezért maradtál le az autóbuszról? 

A legény elvörösödött és nevetett. 
Majd megkérdezem a csapost. Az jobban ismeri itt a járást. 
... Vágóhíd ... — motyogta az öreg — :én az adrugába dol- 

gázok ... jó helyem van ... megkeresek húsz ezret is egy hónap-
ba ... ha nem hiszik kérdezzék meg ... kérdezzék meg a milicit .. . 
mondják csak, hogy majsztor János ... ' a lovas milicit .kérdezzék 
meg .. meg azt is a sarkon ... amelyiknek olyan fehér van a kar-
ján ... amikor meglát, mind szalutál és azt mondja, hogy ,.,zdravó 
majsztor János"... • 

A vörösképű  felkelt az asztaltól és odasomfordált a. söntéshez. 
Súgott valamit a csaposnak és a legényre. mutatott. A csapos elne-
vette magát, azután odament a sarokban hangoskodó csoporthoz, mon-
dott nekik valamit és ő  is a legény felé intett a. fejével. A legény za-
vartan kezdett fészkelődni a helyén. Elvörösödött. Az asztaltól min-
den tekintet feléje fordult, a hajósok .sötéten néztek rá. Azután a lá-
nyok. , valamit mondtak és az ,egész. társaság hangosan felvihogott. 
A csapos visszajött: .. 

-- Azt mondják a kisasszonyok, hogy . meginnának valamit... 
A legény. bólintott. Amaz visszament a söntés . mögé és három 

kis pohárba likőrt töltött, azután elővett két nagy poharat és meg-
töltötte borral. A legény látta ezt, de nem szólt sertimit:` A •csapos 
elvitte az italt. Az egyik hajós fogta . a borospoharat ,és megemelte a 
legény ' felé: Az asztalnál a társaság megint -  összenevetett.' 'Ittak. Az 
öreg' is körültapogatta a pálinkáspoharát az -után' elengedte: 

.'dolgozok én kérem a milicinek is .•. ha valami köll, csak 
ažt mondják, ' hogy: majsztor 'János, ha jde .. Gyütt a Tito ... " tud-
ják'. a_ Tito....' azt kérdezi: ki" csinálta ezt a szerszámot? ... azt 
mondják a. majsztor János .. azt Mondja, °dabró ...` ez dobró .'. • 
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jó ... dolgoztam én "az Elektropor 'cell:ánba, meg a Kábelba. Elszakadt 
a szíj? .:. Ragasztani kő? kérem... - korezán köll hozzá meg ace-
ton ... kérdezze meg az adrugába ki vagyok ... a zemloradnicska 
adrugába .. . . mert én ott dolgozok .. . 

A vörösképű  felhajtotta poharából a maradék italt: 
-- Mi újság odahaza a faluba? 

Semmi -- mondta a legény — élünk. Hát te? Dologbu mész? 
Onnan. Csak begyüttean megkérdezni, hogy nem csináltam-e 

valami cirkuszt tegnap. Vót itt egy jó kolegám oszt egy kicsit be-
szedtünk. Olyankó nem tudom, hogy mit csinálok... 

Nono, megtörténik.... — felelte a legény és tekintete a má-
sik sarokba meredt. 

Az öreg ivott egy kortyot a poharából, ,azután cuppogott, mint 
a gyerek az édesség után: 

-- ... birom én még ... csak nincs fogam ... az a baj, hogy 
nincs fogam ... egy se, ehol e.... — kitátotta a száját, mint a hal, 
amikor szárazra kerül és a legény felé fordította — á ... nem birok 
dgni ... az a baj . .. 

Nem figyelt "rá senki. A csapos jött az asztalhoz: 
Azt kérdezik , a kisasszonyok, hogy megihatnak-e még egy 

pohárral? 
Mér nem jön ide valamelyik? -- kérdezte pökhendi, paran-

csoláshoz szokott hangon a legény. 
A csapos megint elment a másik asztalhoz és visszajött: 

Azt üzenik, hogy menjen maga oda hozzájuk. 
A legény állat vont és zavartan nézett a vöröskép űre, aki a 

földet nézte. A csapos hozzáhajolt: 
Megihatok én is egyel? 

Egy ideig az öreg is a másik asztalt nézte, de amikor vissza-
fordult üres volt a tekintete 

.. három lányom van nekem ... szép három gyerekem .. 
a kisebbik a konzervgyárban dolgozik ... jó gyerek az nagyon ... 
megkeres nyolcezer dinárt is ... 

--= Na, megyek én lassan haza mondta a vörösképű  és felállt. 
Maradhatsz még --- válaszolta a legény és á lányokat nézte. 

-- Nem léhet. Vár az asszony. Lárma lesz mégint otthon. No, 
isten álgyan földi. 

-- Isten álgyon, -- mondta a legény és nem' nézett rá. Az egyik 
lány éppen odamosolygott. A vörösképű  intett a csaposnak azután 
kiment. Az öreg kikísérte tekintetével, azután a legényhez fordult: 

-- .. az ősszel talált magának valami kuvárt ... mondom neki 
kisjányom nem jó lesz e .. de ű  nem hallgat rám ... okosabb mint 
én . , . ruhát is vett neki meg alsónem űt .. _ arra- az izére ... hogy 
is mondják, na, ... kréditre . móndam neki: vigyázz gyerekem ... 
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de aszondja, ű  kereste, az üvé ... a kuvár meg elment'... a ruhával 
együtt... 

A sarokasztaltól felkelt egy hajós meg egy lány és lassan .ki-
mentek. A legény utánuk nézett, amíg az ajtó be nem csukódott. A 
helységben csönd lett, csak a sarokasztalnál súgdolóztak az ottma-
radtak és az öreg beszélt szüntelenül. 

- - A legidősebb lányom meg férjné van 	szerb a vejem.. Jó 
gyerek ... normirác ... ojan hivatalnok-féle ... tuggya .. . 

Gyárba dógozik? — vetette oda a kérdést a legény, mert va-
lamit mondani kellett a nagy csöndben. 

-- ... Gyárban? ... nem dolgozik ... most jött haza ... Ribár-
szka Bányárúl... beteg ... tüd őbajos ... az én gyerekem meg tiszta 
— mondta az öreg és legyintett. 

Oszt kend azért iszik? 
Azért iszok, mert mérges vagyok. 
Kire haragszik? A vejire? 

— ... nem haragszok én senkire ... mérges vagyok ... otthun 
van az asszony ... azt hiszi, hogy én nem . tudom ... jár hozzá a 
szabó ... az fiatal ... tudom ... tudok én mindent... 

Mér nem veri meg? — kérdezte a legény csúfondárosan. 
Minek verjem. Nem a hites feleségem... 

A legény ismét a másik asztalt nézte: Ott felkelt egy lány és 
ügyet sem vetve rá, kiment. Odaintette a csapost: 

Menjen és kérdezze meg, hogy miért ment el! 
Fene a paraszt . pofádat — morogta elfordulva a csapos és 

odament a sarokasztalhoz. Amikor visszajött, mosolygott. 
Azt mondják, hogy mindjárt visszajön. Csak hazaszaladt. 

Valami dolga van. Itt lakik a közelben. 
A legény bólintott és adott á csaposnak egy piros huszat. Az 

öreg a levegőbe nézett; és mindebb ől nem látott semmit: 
-- ... ismer engem minden milici 	engem .szeretnek, mert 

ember vagyok ... A Csédó, a milici koma.ndir ... ismeri a, Csédót? 
A legény idegesen nemet intett. 
Amazok ketten a sarokasztalnál felkeltek és elindultak kifelé. 

Lassan a legény is felemelkedett., Sápadt volt. A ;  hajós félúton meg-
állt, zsebretette mindkét kezét. Egy pillanatig meredten nézték egy-
mást. 

Mindjárt visszajön a Rózsi, 	rikoltotta idegesen a lány és 
kabátujjánál fogva kicibálta 'a húzódozó haj őst až utcára. 

A csapos ''a polc felé fordult, az üvegeket nézte és csendesen 
röhögött. 

--- ... . Majd újévre Jöjjön el hozzánk az adrugába — motyogta 
az öreg — nagy muri lesz 	Majd ott meglátja ;  ki vagyok ... lesz 
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ott kérem minden ... egy millió visakunk van, na ... visak ha mon-
dom ... nem loptuk mink azt ... 

-- Mé nem megy ke haza? Mit ácsor őg itt? — förmedt rá a 
legény az öregre, de az nem zavartatta magát. 

— ... haza ... minek menjek haza ... a kisjányom sír ... az 
asszony tehetetlenkedik az ágyba ... megesz mindent a piszok... 
gyüjjön el oszt nézze meg, ha nem hiszi ... majd tavaszra hazame-
gyek ... akkor lehet pecázni ... van nekem csónakom is ... gyüj-
jön el tavaszra ... parti sor 63 ... keresse a János szíjártót .. . 

A csapos odasomfordált az asztalhoz. 
r-- Fizetni tessék. 

Még maradok — förmedt rá a legény. 
Zárunk... 

A legény elóbb tanácstalanul nézett hol a csaposra, hol az öreg- 
re, azután nyakig elvörösödött, de nem szólt semmit, hanem el ővette 
a pénztárcáját: 

Mi vót? 
-= Az egész együtt négyszázhetven dinár. 
Fizetett, azután felnézett a csaposra: 

Nem jön már vissza? 
--- Kicsoda? 

Hát a Rózsi, vagy minek híj j ák. 
-- Az már aligha mondta a csapos és az öreghez fordult. — 

Na gyerünk János bácsi hazafelé. Záróra. Kend is elácsorogna itt 
egy pohár pálinka mellett hajnalig, oszt be nem állna a szája... 

— ... tavasszal ... — folytatta az öreg mintha nem is hallotta 
volna a csapost — ... kimegyek a Dunára pecázni ... az is tudni 
kell ... én nem vetőhálóval fogok ... hanem pecával. 

A legény felkelt, begombolta a kabátját és kifelé indult. 
-- Parti sor hatvanhárom ... csak keresd' a János szíj ártót .. . 

kimegyünk a Dunára ... ott nincs se asszony, se gyerek ... a milici 
se bánt ... engem ismer mind ... lovas milici is ... 

Nagyot dörrent a kocsmaajtó ahogy a legény bevágta maga 
után. /A csapos vállat vont, kiment utána és nézte, mint cuppog a 
sárban az állomás felé. Azután beszólt a kocsmába: 

János bácsi! Mondtam már hogy fájront! Gyerünk hazafelé! 
-- ... kinek köll az asszony ... fogok én hat kilós harcsát is ... 

kérdezzék meg ha nem hiszik ... nem köll nekem senki ... kime-
gyek a Dunára ostit kész ... kérdezzék meg ... 

• A csapos mégegyszer benézett, azután látva, hogy az öreg még 
mindig mondja a magáét; csörömpölve félig lehúzta a rollót. . 
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A mennyiségtan ismeri a közvetve bizonyítás módszerét, ezt 
hívjuk segítségül, amikor Ács Károly költészetének kulcsát keres-
sük. Fehér Ferencet idézzük, bármilyen furcsának is t űnik ez Acs 
Károly költészetét taglalva: 

Szeresd e bábelt, kis cselédem, 
anyád e járdákon álmodott 
erősnek, szépnek, míg hordozott; 
e járdák lelkét már meg nem értem, 
s ha itthagylak magadra egy őszi éjen —

'parasztból nemzett életedhez 
legyenek irgalmasak e házsorok. 

(Térdeplő  bódék közt) . 

Talán ez is egy ódon babonánk, amely évr ől-évre mindjobban 
tapadt hozzánk pióca módjára. A költ ői felismerés, amelyet itt új-
ból felidézünk, tolakodóan hívja fel a figyelmünket a tényre: a falu 
más mint a város, még akkor is, ha egy tőröl fakadtak a történelem 
rángatódzó szülőgörcsei közepette. Legalább is a város más, ha nem 
is „város" a maga igazi mivoltában: inkább pallérozottabb, művel-
tebb falu, legalább a vajdasági városok ilyenek és talán ezek a szel-
lemi igény nagyobbságán és kultúráltságán mérhet ők és nem az 
életforma alapjain. Es mégis mások a városi lelkek problémái! Má-
sok, még nálunk is, és nemrég bukkantam rá egy krelezsai mondás 
evokációjára, amely így szól: csak itt a Terázián, két sarok közötti 
távolság hasonlít nálunk a városra. A mi életünk két világát jeleníti 
meg pillanatnyilag ez a két életforma: a falu-város. Bár nem szán-
dékozik ez az írás polarizálni és katód vagy_ anódként használni Fe-
bért és Ácsot, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, amely vég-
eredményben döntőbb mint első  pillanatban gondolhatnánk. Az idé-
zett Fehér-vers igen szépen illusztrálja az effajta életérzés egyik 
arcát, amely érthetetlenül áll a bábeli házsorok lelke el őtt, míg Ács 
egész költészete e városi lélek atfirmációja mind tisztább irodalmi, 
mind társadalmi vonatkozásaiban. Függetlenebb lélék, akit a városi 
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életforma szabadabb formái, nagyobb mozgásszabadságot biztosító 
jellege az érzelmek és gondolkodás területén, az emlékek, a hatások, 
élmények és emberi magatartás, és gondolkodás .másfajta megfogal-
mazására ösztönzött. Mert a városban az ember élete nem olyan tá-
rulkozó mint falun, ahol a zilált kerítések is jó ablakok a falakon 
•belüli élet meglátására. Osztottabb és individuálisabb a légkör Ács 
körül, mint az, amely Fehért belengi. Ugyanakkor kimértebb, desz-
tiláltabb is: élet és problémák. egyaránt. A város nem kötelezi lakó-
ját olyan értelemben, mint a falu teszi és ahogy Fehér érzi. Ezt 
tükrözik a versek is,. de ez az élet is erre tanít. Életének • és költé-
szetének ilyen küls ő  kulisszái között bomlott költészetté ez az' atti-
tüd, amely hajlamos volt mindig 'az életet és a költészete: önmagá-
ban is fölfogni, elszakadni és ellibegni a' televény fölött, anélkül, 
hogy a világ konkrétumaiból sok. lehúzó és marasztaj.ó súlyt vitt 
volna magával. 

Az absztrahálásnak, az elvonatkoztatásnak tudója ő . Ki tudja 
magát szakítani az élményt-nyujtó valóságból és szemt ől-szemben 
állva az érzelemmel a filozófus koordinátáit. is szívesen segítségül 
hívja, amikor a nagy küzdelem megkezdődik a versért. Széles ská-
láját tudja így megszólaltatni' az érzelmeknek, mert mindent atóm-
állapotában szemlél: életet, érzelmet egyaránt. A más síkot költé- 
szetében éppen itt fedezhetjük fel: más a viszonya a valósághoz, 
másként reagál a külső  benyomásokra, másként látja önmagát, más 
a mult a háta mögött,- az idegeiben, és önelenlzésériek is mások 
lesznek az eredményei, bár' az élet összefüggéseit megérezve, azt az 
összeköttetést is kifejezi, amely az aszfalt alatt is meghallja az oda-
kúszott szántóföldek lüktetését. Kett ősség • ez • költészetében, mint 
ahogy kettőségként él még a vajdasági rónán is. Az absztrakció és 
a talpat szurkáló tarló, amelytől nem tud megszabadulni és éppen ez 
a kéttőség hívta létre egyik legszebb, legvalószer űbb versét, a Jú-
liusi tarlón-t: 

Im, itt vagyok, hol kerek a világ, 
hol kerek az ég és kerek a föld, 
itt, ahol mindent lát az, aki lát, 
s oly átlátszó a vizsla nap el őtt 

ő  maca is, hogy lesüti szemét, 
ha egy-egy paraszti gondolat 
jut eszibe. Egyhangú itt, de szép; 
bámulok, s mint aki csak szavakat 

292 



tud, tanulom, mi minek a neve; 
mi az, hogy búza, parasztlány ;  pipacs, 
mi az: boldogság, és mi: béke. De 
kitárt karom lehanyatlik: riaszt 

a gunyoros napraforgó-vigyor, 
távozz, távozz: - - susog a tengeri, 
lesi a nap, meddig bírom, s mikor 
mennék, szögeit talpamba veri 

a tarló, botlom, s kikacag a lány... 

Kiélezett, kissé komikumot hívó tragikus akcentusa e versnek 
jó bevezetőnek kínálkozik az ácsi költészet megközelítéséhez és vi-
lágosan illusztrálja azt a különbséget is, amely őt elválasztja a pa-
rasztvilág gondolat-rendszerét ől, és azt a fokot, amely feljebb tu-
dott haladni az absztrakció, a gondolat felé; hogy az ember egyete-
mesebb és elvontabb problémáinak megszólaltatója lehessen, kevésbé 
kötötten, kevesebb multtal a tarsolyában, több egyéni jellemmel és 
egyéni létének emlékeivel. Őbenne a világ nem emlékszik vissza 
évszázadok sorsára és még a családi szoba melege is halvány lehetett 
csupán. Határai létének keretei: mindig inkább a jelen, mint a mult_ 
Önmaga előtt is légiessé válik egyénisége, küls ő  objektumként tudja 
szemlélni és a meditáció, amit önmagán ülve folytat és a világ e 
cseppet sem kényelmes kilátóból szemlélve kicsit önmarcangolóan, 
Dicsit játékos komolysággal és elmélkedő  - bölcs mosollyal jelenik 
meg a versében. 

Szemlélődés helyett vizsgálódik, emlékezését elemzéssel váltja 
fel. Jeleznünk kell költői magatartásának eme megkülönböztet ő  
jegyeit, mielőtt a versek izohipszáit meghúznánk. Az önmagát meg-
lelt egyéniség költészete ez. A vizsgálódó, elemz ő  emberé, akinek 
problémája a léttől kezdve a gondolatot kifejező  szavakig ível és 
aki kimondottan városi képekben gondolkodik. A magatartás ilyen 
beállítottsága aztán rányomja bélyegét a témaválasztástól a vers-
forma megteremtéséig minden költői ténykedésére. Urbánus költő  
v, bár le kell pattintanunk e szóról sok mindent, ami a magyar 
irodalmi kritika szóhasználatában rárakodott. Ott egy kicsit talaj 
talan költészetet jelent, öncélt és magasfokú, szinte szublimált for-
maművészetet. Ács Károly esetében csak egyet jelent: városi élet-
Srzést, amelyben az igazi városiasságot a nemesen kifinomult 
,cönyvkultúra pótolja, mint- ahogy kevesek érzése tudta csak városi 
tornyak árnyékában minálunk elővarázsolni azt az életérzést ;  amely-
)en a költők valamikor szerencsésebb nyugati országok hagyomá- 
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BORI IMRE: A szavak b űvöletében 

nyaival együtt születtek és ..most a m űvelődés -  lázában Ács tuda-
tában is kinyílnak. Ács életérzése tehát több mint amit városaink 
nyujtani tudtak volna neki. A többlet, .ami oda került, ma már 
egyénisége szerves része és azon túl költészete is. 

Van József Attilának egy szép verse, amelyben Thomas Mannt 
üdvözölve a Varázshegy bűvöletét idézi fel, azt a képet, amelyben 
•qans Castrop szerelmének röntgenképét nézi, bordák, csontn.tr 
körvonalai derengenek fel, az, ami közös minden emberben, ami 
ott lapul meg belül az emberben és a szív, az idegek másfajta ösz-
szetételén _ átfut a modern kor e varázsszeme. Ilyen varázsszem a 
költő  is. A világ röntgen-felvételei a versek, amelyeket a gondol-
kodás, az elmélkedés állandóan munkálkodó gépezete •sajtolt rím és 
ritmus szorításába, ami a modern ember sajátja. Ez -  az elvonatkoz-
tatás, amelynek legjobb példája a Manci •Varázshegyében felfede-
zett új'látásmódnak, a költ ői módszer, amely világrahozta e ver-
seket. Nem új ez a módszer, nem ő  csinálta először, de a Vajdaság 
jelenik meg először így Acs Károly költészetében, Ács Károly egyé-
niségében. 

' Nemcsak egyéni életében urbánus költ ő. Jellemző  az ácsi arc-
élre, hogy mindig kétkedő  lelke, az a magasabb és elvontabb szel-
lemi tulajdonság, amellyel nem a szív, hanem az agy reagál a küls ő  
világ benyomásaira és önmaga lélekrezdüléseire; a dolgokon elmél-
kedik, születő  érzelmeit variálja, szublimálja ki bel őle mindazokat 
a dolgokat, mellékzörejeket, kevésbé lényeges tényez őket, amelyek 
a tiszta gondolat közeléb ől a valóság túlságosan tárgyias világába 
löknek, ahonnan a gondolati .munka az elvontabb egyetemesség 
levegőjébe emelkedett. Oda, ahol már minden zárba beleillik 
csa munkája", oda ahol az ő  intésére is megújulnak már az embe-
rekben élő  közös érzelmek, gondolatok ajtajai. Itt már az emberel ? 

egy szélesebb rétegéhez szólhat, bár pillanatnyi olvasói azonosulá. 
és a költészet paradoxona arra utal, hogy csak az emberek széle-
sebb rétegének érzelmi világából beszélhet. Ez a természet, amey 
a közlésmódon túl az egyetemesebb emberi érzelmek irányába ter-
jed és, a városok kevésbé regionális, kevésbé lokális talajába ka-
paszkodik; mégis szemérmes és végtelenül óvatos. Óvatos, amikal 
érzelmeiről szól. A megpendített érzést olyan f inonan és félve 
teszi- költészete asztalára, mint törékeny és drága dolgot a félti 
kéz. Tudja, hogy érzése, még .a költőben dolgozó tárulkozási, köz, 
lési vágyat -  is legyőző  féltés ez, csak addig az övé, míg verssé nen 
teszi. Ezért ennek tudatában, körülrakja versét kerít ő  korlátokkal 
nem - engedi, hogy - olvasója túlléphessen a versen, mert csak az 
szeretné az olvasóban felébreszteni, ami benne él. • Az olvasót kor 
látozó vágy és szavak megválasztásában is megnyilatkozik. Leszo 
rítja, csak egyetlenegy jelentést engedélyez a versnek. Alázatos 
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szavakkal szemben, és éppen ezért gy űlöli őket, küzd velük. -Mert 
„teremni muszáj" -- kiált fel, de a születés fájdalmas, f őleg, ha 
öntestünkből kell kitépnünk a szavakat. Hisz nincs alkotás szen-
vedés nélkül, de őnála a születés szenvedése is külön élmény, gyak-
ran közpöntibb, mint a mű, melyek születését kisérték, és önmaga 
válik alkotássá. 

... Én négy fekete fal között 
úgy botorkálok mint a vak. 
Szavak,- szavak, veszett szavak ... 

vagy: 
Milyen nehéz költőnek lenni, 
a világ .hangjait ügyelni, 
néma kövek helyett beszélni 
és minden szóba beleférni. 

vagy: 
Szakadjatok fel sorról-sorra 
szavak, véres tagok, 
belétek törve, rátok forrva 
én vagyok s szakadok. 

és végül még egy idézet: 
... csókolni, csalni, űzni, szökni, 
s szólani élő  szavakat! 

A költői eszköz és a költ ői tárgy örök problémái zengenek, mert a 
költő  többet akar elérni velük, mint amit nyujtani tud az egyszer ű  
közlés feladata. Tudja, hogy a szavak, amint keze nyomán megszü-
letnek és egy másik ember agyába rögz ődnek; már nemcsak azt je-
lentik, amit a költőnek jelentettek: néha többet, mást, szebbet, leg-
gyakrabban pedig kevesebbet. Pedig ő  a lényeget akarja megra-
gadni! Szóban az egyetlen lehetséges jelentést, emberben a leg-
megfoghatóbbat: a csontot és a leglabilisabb valamit: a gondolatot. 

Költő  ő , de nem a köznapi dolgok énekese, A gondolkodás ün-
nepélyes perceit kongatják versei. Elvont és mélyen gondolati a 
költészete. đ  a gondolkodás költői állapotában él, és költő, aki még 
ez állapot fölött is elgondolkozik. És ekkor születik meg, ilyen körül-
mények munkája nyomán a vers. Tudja, hogy költ ő, nem bekép-
zelten teszi ezt, hanem az önmegismerés nehéz munkája után; tudja, 
hogy egyénisége kész verssé alakítani az érzelmet, de hogy minden 
versében ezt újból tudomásul vehesse, önmagára veti magát és 
éppen olyan szenvedélyes és heves vizsgálódással merül az elem-
zésbe, mint mikor költészete anyagát: a szót, tartalmát: a gondo-
latot vizsgálja. 
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BORI IMRE: A szavak bűvöletében 

Az • idegen és távoli önmaga tárulkozik ki a versben a kutató 
szeme előtt. Az öntudat ilyen magas fokát tudja így elérni a vers-
ben és ekként tudatos ,költ ővé válik, aki nem bízhat semmit a vé-
letlenre, másra, s őt egy kicsit önmagára sem: félve röppenti ki a 
távoli utakon induló szavait, mert tudja, felismerte és ismeri ön-
maga súlyát abban a folyamatban, amely a társadalomban az em-
beri érzésből költészetet, egy magasabb fokú, kényegest mondó 
sűrítettséget kristályosít ki. Csodálkoznunk kell-e, hogy ilyen kö- 
rülmények között néha nagyobb szerepet kap a könyvkultúra, a 
bealvasztó, a magávátev ő  ténykedés, mint az eredeti élmény a talaj-. 
ból felszökkenve. Igaz, az aszfalt jobb izolátor mint a rét füve, és 
a könyvek is •hordoznak emléket, bár nem mindig helyettesíthetik 
a vérrel táplálkozó idegsejteket. 

Utaltunk már a júliusi tarlón bandukoló Ács kérdéseinek ná-
lunk aktuális voltára, amely a tárgyiasságra tör ő  költőben az igazi 
konkrétum mélységét és evvel `együtt magasságát adja meg. Ez az 
érzés azonban Ácsnál igen ritka, inkább csak a városi ember ter-
mészetjárásnak feler ősített és nosztalgiával kevert formája. Ő  
azonban pantheista. A városi ember, a falak, könyvek, emberek 
közé szorított lény örök vágyódását énekli meg, melyet csak vá-
rosi ember érezhet a föld, a leveg ő, a vizek, a fák, virágok után. A 
mai ember általánosabb, ,a környezett ől függetlenebb érzései és 
kérdései elnyomják ezt a feltör ő  másikat, melyet pl. szerb nyelven 
Raicskovics szólaltatott meg teljes hangszereléssel. 

Érzései . általánosságának szép megnyilatkozásából, a Kulcs cí-
mű  versből idézek: 

Akármi zárba 
beillő  kulcsom 
igaz munkája: 
nyitni. Míg nem lesz 
több idegenje 
az utcáknak 
kint se, bent se. 

Nyitni. Program ez, mint ahogy az ars poetica erejével szól a kö-
vetkező  sorokban is: 

... Sok költemény-forgácsot 
pattant le még énrólam az idő , 
hogy elférjek a halálban. Akár 

a föld, nagy vagyok, s termő, mint az ihlet: 
botnak lenni, ha kell, a kor kezében, 
s bársony békére szavakat keresni. 
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Ezek az érzések azonban bonyolultak, s ha nem is titokzatosság, a 
tárgyiasság misztikuma lengi be őket a költő  szava nyomán. Nem 
köd ez hanem a tárgyak és az emberek létezése fölött elmereng ő  
költő  gondolatai: „míg én a vággyal beljebb látok, és szemmel fes-
tek örömet, és megforgatom a világot, mint a valót a lét felett". 
Szép példája költ ői természetének a kéz kilincsen szombolikája. 
Költői magatartását, valósághoz való viszonyát „költ ői műhelyének 
rejtett atmoszféráját feltárhatjuk-e jobban, mint az önelemz ő  költő  
e végső  megfogalmazásában: 

Kezemet nézem: 
az oldalamnál fekszik, 
s a halálnál is messzibb. 
Enyém és mégsem: 

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

és ezt továbbfejlesztve: 
Az ember néha elfelejti 
a szót, pedig meg kell felelni, 
mert egyre kérdeznek a dolgok, 
s kérdéseik magadon hordod, 

mint a ló a nyerget, víz dereglyéjét, 
test . a hámló b őr viszketegjét, 
mint a színész a szerepét, de 
az első  szó nem jut eszembe. 

A dolgok pontos megfogalmazása és a pontos szó fellelése után 
szenzualizmusa virágzik ki versében, a tárgyak lelke szólal meg, 
mert idetartozik a költő  is, a kortárs emberek milli ćji és orszá-
gunkban, akik társadalmi és azon túl emberi igazság szavait fogal-
mazzák. Elvont és bonyolult érzésvilág rácsán tűnik fel ez a kép. 
Dehogy feltűnt, egyéni veretet kapott: Ács Károly ercéle sugározza 
immár ezeket az érzéseket. Tudós költ ő, a poeta doctusok fajtájá-
ból való, aki míves szavait a magyar polgári líra nagy kohójában 
edzette meg és a műfordítás bonyolult feladataival élezte. Pompás 
formaművész, hajlékony lélek. Módszere a csúcsra futott, és eb-
ben a pillanatban talány még hosszú hallgatása, amibe újabban öl-
tözött. Dalt bontott ő , más veretűt, mint amilyenen megszólalhatott 
e táj embere. Méreteiben' és módszereiben próbáltuk vizsgálni, de a 
legfontosabb vonások még várják a félig kész portrét: a költ ő  to-
vábbi hangjait izgalommal várjuk. 
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Csépe Imre Er ő próba  

  

Novella 

Esik, fúj, tompa zúgással nyargal a szél az ablakok alatt. Az 
ég szürke kárpitjából szitál a hó. Vendel bácsi a medvegerendának 
dőlve nézi a lefolyó csatornát, amelyb ől lassan folyik a sárga kuko-
ricadara. A kő  egyhangú zúgással mormolja imáját. A falakon s űrű  
árnyak ugrálnak egymást váltogatva, amiket az ablak el őtt elforgó 
vitorlaszárnyak vetnek reá. 

Talán jó volna mind a két követ ráfogni i-- gondolja Vendel 
bácsi. — Erős a szél, elbírja! — Fölszalad a padlásra a csikorgó 
orsók közé és ráállít a másikra is. A vitorla kicsit lassul, majd új 
szélroham kapja el, amitől rezeg az egész szélmalom. Vendel bácsi 
megtölti a garatokat, markát a csatorna alá tartja, meggusztálja a 
darát, hogy jól van-e összehúzva a k ő , majd kiemeli a zsákok közül 
a pálinkásüveget, nagyot szop belőle és pipáratöm. Az ökölnyi kály-
hából parazsat kapar el ő, belegurítja a pipápa, meghányja a tüzet 
és odahúzódik mellé. 

Jó reggelt! — köszön be az ajtón Gábor bácsi sallangos subá-
val a vállán, s úgy perdül be a malomba, mint egy ujdonsült me-
nyecske. 

— Aggyoništen — fogadja Vendel bácsi a mindennapos vendé-
get, aki már korán reggel beül a malomba, s lámpagyújtásig kitart 
mint macska a kuckóban. - 

Node nem is haragszik ezért Vendel bácsi. Még maga hívja az 
embereket egy kis id őtöltésre. Ilyenkor télen, ebben a pusztai vi-
lágban mit csinálhat az ember egyebet a jónál? Annak örül, ha mi-
nél többen összejönnek, elbeszélgetnek, eltraccsolnak, el őveszik a 
kártyát, kötnek, filkóznak és elheccel ődnek egymással, hogy jobban 
múljék az idő . Olykor fölöntenek a garatra s azután hadd imádkoz- 
zanak a kövek. Mindig vannak legények is a malomban, akiknek 
istenük a molnárkodás meg a zsákolás. Nem köll más, csak oda-
szólni! Eriggy má néz föl! Pattanak máris, mint bolha a suba 
irháján. Ők meg üthetik a 'tököt. 



Csunya egy idő  van — rázkódik meg az öreg Gábor bácsi, 
a kályha elé érve. 

Befogott, ‚ — hagyja rá Vendel bácsi. 
Ez mind máma gyütt le?.— int fejével az egymásmellé állí-

tott teli zsákok felé Gábor. 
• — Az éccaka. Miklós engedte le, a fiam. Jó vót a szél, északrú 

gyütt, — feleli Vendel bácsi, térdére támasztott könyékkel, a pipát 
tartva. 

Vendel bácsi! — lép be aztán köszönés nélkül a malomba 
egy tízéves forma gyerek, hóna alatt vászon tarisznya kukoricával. 
— Van-e kendnek disznóbélbe való kásája? 

Hát a köszönés hun maradt, öcsém? — fordul a gyerek felé 
az öreg. 

A gyermeka kabátgallér közé pirul s még jobban beleesik a sap-
kába, ami egészen a nyakába lóg. 

-- Van. Tán disznót vágtok? - áll fel Vendel bácsi, hogy ki-
szolgálja a gyereket. 

Hát 	billeg a gyerek, lökdösve szeméről a ráhulló nagy, 
rossz sapkáját. 

Lassan összecsurognak a szokott vendégek a malomba. Szom-
szédok, a cserélnijövők, a kártyacimborák s megindítják a szót. Le-
mázsálják a világpolitikát, előszedik az oroszt, az angolt, a franciát, 
a németet, az Amerikát, még a törökre is szó kerül. Mondják. Bir-
kóztatják a nációkat. Egyik egyiknek ad igazat, másik a másiknak. 
Ütik, verik, szidják, aki nem tetszik nekik. Kint pedig forognak a 
vitorlák, s mint folyó arany, úgy csorog a csatornán a sárga kukori-
caliszt. Olyankor segítenek is Vendel bácsinak a mérésnél, hogy ha-
marább a lap végére ragadjon. Süld ő  legények is vannak a malom-
ba. Hordják, emelgetik a zsákokat, nem bírnak az erejükkel. Egy-
máson igyekeznek túltenni. Ki az er ősebb? Az öregek meg biztatják 
őket. 

— Mikó én olyan idős voltam, mint te, fölvettem a malomkö-
vet! Ilyen zsákot mind ez? Egyik kezemet hátratettem, beleálltam a 
vékába s úgy vettem a vállamra. Bizony öcsém... 

A fiatalok néznek és mosolyognak. Fogukkal próbálgatják föl-
emelni a zsákokat. Az egyik köpcös legénynek sikerül megemelni. 
Dagad a melle, mint szakaj tóban a tészta. Alig fér el büszkeségében 
a malomba. Hej, csak a Kati látna! - gondolja s újból nekiesik 
fogával a 70 kilónyi lisztnek,. emelgeti, mutogatja az erejét. Majd 
lába támad a hírnek s beszáll a muskátlis ablakon Katiékhoz. A 
többiek nézik, irigylik, próbálgatják utána, de egynek se megy 
úgy, mint neki. Majd kibújik a bőréből, szeretné megnyalni az iz-
mait, bámulatba ejti még az öregeket is. 
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CSÉPE IMRE: Erőpróba 

Valaki Kinizsi Pálról mesél, a regéshír ű  molnárlegényről, aki 
malomkövön nyújtotta Mátyás' király elé a vizeskancsót. 

Az volt ám azután az er ős legény, két karddal- verte a tö-
rököt. A csata végén pedig kend őbe kötötte egy nyalábba, a foga 
közé vette őket, s úgy táncolt velük. 

Pista hallgatja a mesét, félvállon átnézve a kályha körül ül ő  
öregekre. Majd fölkap egy 50 kilós zsák kukoricát, 's mint a botot 
tartja a feje fölé. 

Ez is valami, -- mondják, — de a vékából vedd föl azt a 
70 kilóst. 

No, fogadjunk, hogy fölveszem lép. Pista a véka felé, amit 
a malom közepére 'állít. Odaviszi a zsák lisztet, beleáll a vékába, 
balkezét hátrateszi, s jobbjával átnyalábolja a zsákot. Mindenki el-
hallgat. Körülállják és nézik a műveletet. Pista megemeli a zsákot, 
amit egy sukk magasságról visszaejt. Fölcseng a nevetés. Megint ne-
kifog, újból visszaejti. Még nagyobb a röhögés. 

=- Hozzá lehetne téged ahhoz kötni, —. mondja valaki. 
Ne hallgass te rájuk, . öcsém, — mondja neki Gábor bácsi — 

az üres zsák is könnyebb, ha adják. Kölhet az az er ő  még másra is. 
A nevetés fokozódik. Pista nem hagyja magát. Újból'  megfe-

szíti erejét. Lehajol, átfogja a zsák derekát, és emeli. Feje telesza-
lad vérrel, olyan az arca, mintha mindjárt ki akarna csattanni. Las-
san emeledik a zsák, s ő  mindig vörösebb lesz tőle. A körülötte állók 
fagyott Mosollyal nézik. 

No még egy kicsit, — mondják. 
A zsák már megfordul fenekével fölfelé, még egy fél sukk s 

Pista vállára billen. A szeme olyan, mintha ki akarna ugrani a he-
lyéből. Már minden ereje megfeszült`. De vissza nem szabad engedni, 
mert akkor mindennek vége. Talán még a Kati szerelmének is. 

S akkor mint mikor valakinek a gatyájá madzagja szakad el, 
gyönge roppanás hallatszik, s a zsák visszaesik a földre. Pista pedig 
kivágódik hanyat a vékából. Alig tud felkelni. Ügy érzi mintha szé-
dülne. A levegő  is' szúr. Elfehéredik és leül a zsákra, maga elé me-
redve. Bent valami melegséget érez a tüdejében, ami feljön és ka-
parja a torkát. A többiek nevetnek. Köhhent egyet, s meleg, nyers 
vért köp a padlóra. Az öregek belefehérednek,' sejtik a bajt. Pista 
körül sötétedni kezd a világ. Szemei el őtt tüzes malomkövek gurul-
nak, amiket nagy, tagbaszakadt, sötét árnyak gurigáznak, mintha 
Kinizsi Pál szelleme játszana velük. Mindenki hallgat, csak a kö-
vek mormolnak lassan, ütemesen, mintha imát mondanának a szét-
tört magok felett. 
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Laták István Verd őrült hangszered... 

  

Csattogó ütemben 
Csapjad a baltádat, 
Költ őtárs, mert a hír 
Dicstelen rádszárad: 
Hogy ütemet nem tudsz. 
Mérjed gatyaszárad! 
Üvölts a hold alatt 
És kapsz babérágat. 

Zsongó mértéken ülj 
Sziszegve, szorongva, 
Csintalan rímcsikón 
Rúgtass a habokba. 
A holdkaréj csúcsán 
Lebegjél lobogva — 
Nem való vagy, komám, 
Ünnepi dologra. 

Szószátyár kereng ők 
Kerülnek elébed. 
Bolond, ki igaznak 
Hitte a szépséget. 
Meztelen telepedj 
Egy csipkebokorba; 
S danolj ütemesen, 
Mértékre bomolva. 

Kapcsold bőszen az Ént, 
Bámuld a köldököd, 
Hintázz „emóción", 
Amelyhez nincs közöd. 
Kotyvglékot csinálj, 
Szóficamot tanulj, 
Ha csak szószátyárkodsz: 
Sose maradsz alul. 

Fürtös fejed vakard: 
A szót hogy tiszteljed. 
Muzsikálj bolondul, 
Rúgd föl az értelmet. 
Fordulatosságod 
Kegyelmet kolduljon. 
A józan ész fel ől 
Szived elforduljon. 

Volt ily pályatársad! 
A neve isteni. 
A fűzött szavakat 
Kéjgáz fölé teszi. 

ha jól megsült-megf őtt 
kti f ut a göreben, 

Megb ődülhetsz t ő le, 
Hidd el, ó, öregem. 

Másik hangász-vezér 
Vad füttyökkel trilláz, 
Lángszavakat halmoz: 
Ütemez ő  firkász. 

ha érzi, hogy ütem, 
Szó és minden buta, 
Körbe jár, mint farka 
Után a kiskutya. 

Szagolhass kukacos, 
Avas-szagú sajtot. 
Egy se bolond, akit 
Tébolyba szalajtott. 
Verd őrült hangszered, 
Ha hiszed, hogy egyszer 
Dicsőség Prokrusztesz- 
Ágyába befekszel .. . 



Sinkó Ervin z istentelen hívő  

  

(Caudide vagy Az optimizmus) 

V. 

Voltaire tehát úgy hat mintha maga a kor' szabta volna ki az 
ő  egyéniségét a maga szükségleteire, mert Voltaire, aki egyrészt • 
teljesen -  a korabeli „társaság" arisztokrata kultúrájában gyökerezik, 
a maga irodalmi működését tudatosan e társaság létalapja, az ab-
szolutisztikus királyság, a feudális társadalom és annak ideológiai 
képviselője, az egyház elleni és az ő  filozófiai eszméiért., a felvilá-
gosításért való harcnak szolgálatába állítja. Soha még nem volt iro-
dalom, mely nyiltabban tendenciózus lett volna, mint a felvilágoso-
dás irodalma. A Voltaire 80 kötetet kitev ő  művei között aligha lehet 
egyetlen egy oldalnyi írást is találni, ami csak önmagáért való szép-
ség vagy. „tiszta" gondolat akart volna lenni; ha .,Mohamed" című  
drámájához hozzá is teszi a magyarázó címet, mintha gosdoskodni 
akarna róla, hogy aláhúzza a dráma tendenciáját — „Mohamed vagy 
A fanatizmus", a• drámákban, melyeket nem egészít ki még címük-
ben is a tendencia fogalmi megnevezése, ugyanígy csak illusztrációk, 
egy-egy gondolatot, egy-egy filozófiai eszmét hirdet ő  problémák. 
Regényei, drámái vitairatok s tartalmukat egy-egy racionális tétel-
ben lehetne kifejezni, mint amilyen például az aforizma,, hogy a 
hitetlenség jobb a babonás hitnél, stb., stb. Az ő  kezében dráma, re-
gény, vers épúgy mint.- filozófia, történelem, tanulmány, minden 
fegyverként kell, hogy szolgáljon.. Nincs téma, mely az ő  keze alatt 
semleges marad. Akár Newton fizikájáról ír, akár a gyermekhalan-
dóság problémájáról, földmívelési kérdésekr ől, városépítésről, í1ép- 

• fürdők bevezetésér ől, vagy az egészségügyi szolgálat kérdésér ől ér-
tekezik, ugyanazoknak az eszméknek harcos propagátora, mint mi-
kor a lisszaboni földrengésr ől ír költeményt, antik hősökről drámát, 
XIV. Lajos koráról történelmet, vagy cikket ír az Enciklopédiának a 
szépségről vagy a nevetésr ől. Ez a tendenciával való átitatottság 
nemcsak a' 80 kötetben összegy űjtött műveire áll.. Ez a sokoldalú- 



ságában is a  renaissance legnagyobbjaira emlékeztet ő  ember, meny-' 
nyiségileg is óriási irodalmi munkásságán kívül a világirodalom leg-
nagyobb s legbőkezűbb levélírója is tudott lenni. Ugy számítják, 
hogy több mint 20 ezer levelet írt, melyeknek több mint a fele fenn 
is maradt. Ó a maga személyében egy világra terjed ő  nemzetközi 
propagandaintézményt jelentett, a felvilágosodás jegyében ő  te-
remtett meg els őnek egy -  európai kultúrközvéleményt. Állandó le-
velezést folytat irodalmi fegyvertársaival és arisztokrata hölgyekkel, 
királyokkal, kereskedőkkel, bankárokkal, mesteremberekkel és mi-
niszterekkel; átlag 20 levelet ír naponta és Goethe nem túloz, mi-
kor ifjúkoráról beszélve -  azt írja, utóbb nehéz még elképzelni • is, 
hogy Voltaire személye micsoda szellemi nagyhatalmat jelentett a 
korabeli Európában. Az ő  levelei, az ő  Franciaországot és a világot 
behálózó összeköttetéseinek ez a fáradhatatlan ápolása, ugyanazt az 
egy célt szolgálják, mint az egész 80 kötetes életm űve: ötleteket 
bőkezűen pazarló, ragyogó propaganda a sötétség ellen, propaganda 
a felvilágosodás eszméiért. 

Teljesen helytelen volna azonban, ha ezt az emberfölötti mun-
kásságot valami aszkétikus önmegtagadással hoznánk vonatkozásba. 
Voltaire maga mondja magáról, hogy semmi tehetsége a martiri-
umhoz, ő  a maga korának és a maga osztályának, egész különösen, 
tökéletesen a maga osztályának a képvisel ője marad akkor is, ha 
képviselője ez osztály forradalmi akaratának. Mint korának gyer-
meke, szenvedéllyel vesz részt társasági élvezetekben, szerelmi int-
rikákban .. És osztályának is édes gyermeke marad, mert a legma-
gasztosabb eszmékkel való foglalkozás sem akadályozza meg abban, 
hogy szenvedéllyel foglalkozzék hadseregszállítással és gabonaspe-
kulációval. 

„Az irodalomnak annyi művelőjét láttam szegénységben; meg-
véttetve élni, hogy már rég elhatároztam, én nem fogom az ilyenek 
számát szaporítani. Franciaországban az embernek vagy üllőnék 
vagy kalapácsnak kell lenni; én üllőnek születtem" — így nyilat-
kozik maga Voltaire, célozva a maga polgári eredetére, hogy aztán 
tökéletes polgári józansággal folytassa: „A kis örökség minden nap 
kevesebb lesz, mert a drágaság állandóan növekszik és mert a kor-
mány is mindig veszélyezteti a járadékok és a pénz értékét. Az em-
bernek figyelnie kell azokra a pénzügyi m űveletekre, amiket az 
állami pénzügyek körül egy állandóan eladósodott és ingadozó mi-
nisztérium követ el. Mindig lehet találni valamit, amib ől a privát 
ember hasznot húzhat ..." 

Igy beszél a polgár jólelkiismeretével Voltaire a maga külön-
böző  spekulációról; akikhez beszél, akik neki fontosak, akiket ő  kép-
visel, azok előtt az ilyen vallomások nem ártanak az erkölcsi presz- 
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tizsének, hanem. csali növelik. Es büszkén azzal fejezi be ezt a val-
lomását, büszkén a maga nagy ,vagyonára: „Miután királyoknál él-
tem, minden ..sok óriási. veszteségem ellenére; 'otthonomban maga-
mat .is királlyá tettem." 

S až élete, mégis egy harcosnak, egy nagy harcosnak az élete. 
Huszonkét; éves korában már szatirikus versei miatt szám űzik, .majd 
aztán börtönbe zárják, egy évet tölt a Bastille • foglyaként. A Bas-
tille-ból kikerülve, egy époszt hoz magával és az Oedipusz cím ű  szín-
darabj ának a bemutatója • után egycsapásra kitárulnak el őtte a leg-
előkelőbb arisztokrata szalónok ajtai. Még az udvar számára is írhat 
mulattató ,darabokat s .aztán' ennek a nyolc évig tartó .nagyvilági 
életnek véget vet egy személyes összeütközése, melyben a polgári -
önérzet ütközik össze az uralkodó osztály képvisel őjével, az ' ifj á 
Arouet, a polgári gyermek, az aristzokrácia képvisel őjével Rohan-
lovaggal. .Egy operai el őadáson szólalkoztak össze, mert Voltaire_ 
nem mutatott köteles tiszteletet a születési kiváltság iránt. Rohan 
lovag erre néhány nappal később kihívatja Voltairet; aki Sully 
hercegnél. ebédel és ott az utcán, al herceg palotája el őtt • a maga 
szolgáival megbotoztatja. Voltaire párbajozni - akar, de hiába .dédel-
getett kedvence az arisztokrata szalónoknak, mégis csak polgár, aki-
nek lovaggal. szervben nincsenek jogai, párbaj helyett nem a lovag, 
de Voltaire az, aki -megint a Bastille-ba kerül. Ez hozta meg Vol-
taire életében_ talán' a .legdönt őbb fordulatot, mert pártfogóinak si-
kerül .kijárni, hogy Voltaire -  a Bastille-t száműzetéssel cserélhesse 
fel — száműzetéssel Angliába. • 

.Arcán, testén a még alig beheggedt, lovagi szolgáktól kapott 
botütések nyomaival, - az ifjú Voltaire a gy őztes polgárság, az alkot-
mányos monarchia földjére, Angliába kerül, a polgári szabadság, a 
polgári egyenl őség, a vallási türelem országába. .Háromévi angliai 
tartózkodás után, mely , három évet rengeteg munka és új ismere-
tekben való gazdagodás és f őleg az ő  polgári öntudata teljes- ki-
alakulása jellemez, .1729-ben Voltaire visszatérhet -Franciaországba. 
Drámáin kívül történetírással és fizikai laboratóriumában termé-
szettudományos kutatásokkal foglalkozik. Közben állandóan félláb-
bal a börtönben van, mert egy-egy könyvét az egyház parancsára 
Páris piacán .nyilvánosan égéti. el a ,hóhér. Mindig 'menekülésre ké-
szen, évente két-három színdarábot írva, Párist röplapokkal áraszt- 
va el, barátn őjénél, a cireyi-kastélyban, ahol a fizikai és kémiai kí-
sérleteit folytatja; színházat is' rendez be, ahol meghívott vendégei-
vel együtt a saját darabjait játssza. 1750-ben Frigyes porosz ki-
rály udvarába kerül, 'hogy aztán három évvel kés őbb; akkor már 
mint európai személyiség, •Ferney-be vonuljon• vissza, a határterü-
letre Bern, Genf és Franciaország között, úgy, hogyha menekülnie 
kellene, .három határ között lehessen választania. Egy filozófusnak, 
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mondta Voltaire, mindig két-három búvóhelyet kell magának biz-
tosítania — a kutyák miatt, akik üldözik. Voltaire a névtelen falut 
tekintélyes községgé alakítja át, óragyárat létesít és izgalomban 
tartja a világot a kifogyhatatlan termékenységével. Ferney 'attól 
kezdve, hogy Volaire költözött oda, a :nemzetközi szellemi életnek 
középpontja lett. Közel negyedszázadig Ferney-b ől kormányozta 
Voltaire Európa szellemi életét. Ferney Voltaire udvarává vált, 
nincs nap, hogy legalább 40-50 vendég ne fordulna meg ott. Ferney 
volt Voltaire nagy életének utolsó állomása, ott élt 1754-t ől 1778-ig, 
amikor Párisba ment meghalni. 

VI. 

. Míg Voltaire nagy harcostársainál, Diderot-nál, mindazoknál 
akiket általában francia materialisták gy űjtőneve alatt szoktunk 
összefoglalni, van a gondolatoknak egy iránya, mely már a polgári 
osztálykereteken túlra, az utópista szocialisták felé mutat, Voltaire 
maga megdöbbentő  egyértelműséggel a maga osztályának s csak a 
maga osztálya forradalmi akaratának a képvisel ője. S annyira csak 
az, hogy bármily különösen . hat is ez a szó vele kapcsolatban, nem 
volna túlzás ép Voltaire társadalmi ideológiájában naívitásról, a pol-
gári önzés skrupulus nélküli naívitásáról beszélni. 

Senki jobban nem, ismerhette a parasztság nyomórának mére-
teit mint Voltaire. đ  egész sereg cikk, röplap, beadvány szerz ője, 
melyekben a saint-claude-i káptalan éhez ő  és megkínzott jobbá-
gyaiért emel szót. Ezeknek a nyomorát saját szemével látta, de ott 
voltak figyelmeztetőül a koldusok szemmelláthatóan félelmesen sza-
porodó tömegei és a parasztok egyre gyorsabb ütemben terjed ő , 
mind fenyegetőbb méreteket ölt ő  éhséglázadásai. S mégis, mikor 
XVI. Lajos uralomralépése idején Turgot a meggy őződéses polgár, 
a parazita arisztokrácia ellensége miniszter lesz és megszünteti a 
városokban a céheket, behozza a szabadkereskedelmet, eltörli a f ő-
urak vámszed őjogát, Voltaire ezúttal nem szatírikusan, hanem 
őszintén kiált föl: „Itt az aranykor!" £s 1767-ben D'Alembert-hez 
intézett levelében nála szokatlan pátosszal így tekint vissza hosszú 
életére: „Van okunk áldani a szerencsés forradalmat, mely az utolsó 
15-20 év fclyamán ment végbe a lelkekben; fölülmúlta várakozá-
saimat ... Istenemre beköszöntött az ész nagy korszaka. Elégedet-
teknek kell lennünk azzal a megvetéssel, mellyel Európában min-
den tisztességes ember a gyalázatos (az egyház) iránt viseltetik. Ez 
volt minden, amit akartunk és amire szükség volt. Soha sem igé-
nyeltük, hogy a susztereket és a cselédlányokat felvilágosítsuk .. . 
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Nemsokára itt lesz az ,' új ég és az új föld a mi számunkra; úgy ér-
tem, a tisztességes emberek számára; mert ami a cs őcseléket illeti, 
a legbutább ég és a legbutább föld éppen, ami neki kell." 

Voltaire, aki Ferney-ben, a birtokán, ,,alattvalói" számára sa-
ját költségén építtett texnplömot, csupa ellentmondás. Ezek a bels ő  
ellentmondások azonban nem a Voltaire szellemi strukturájából, 
pszihológiai adottságaiból, hánem .annak a társadalmi osztálynak a 
társadalomhoz, a fölötte és alatta álló társadalmi osztályokhoz való 
viszonyából következnek, melynek ő  a' szószólója. Ami Votlaire-ben 
ellentmondás, következetlenség, az csak tükrözése annak az ellent-
mondásnak, mely objektíve fennáll a polgári és az emberi szabad-
ság, a polgári és emberi jog, a polgári és emberi emancipáció cél-
kitűzései. között. A Voltaire következetlenségei, bármily paradox 
módon is hangzik ez, az ő  osztályösztöne következetességéb ől ered- 
nek, onnan, hogy ő  végsőkig következetes előharcosa a polgári 
szabadságnak, a polgári jogegyenlőségnek, a polgári emancipáció-
nak, ha ő  maga „polgári" helyett ,,emberiről" beszél is. 

Innen kell kiindulni az 6 művének elemzésénél. Goethe-hez 
hasonlóan Voltaire is mindig alkalmi költeményeket ír. De Voltaire-
nél nemcsak a biográfikus hanem a m ű  szempontjából is érdekes 
felidézni az alkalmat, 'mely egy-egy m űvét életrehívta. Nála az al-
kalom megismerést --; a kortársak számára ehhez nem kellett sem-
miféle kutatás, az alkalom mely a m űveket szülte, a kortársak el őtt 
ismert volt — az alkalom megvilágítja a m ű  tendenciáját s ez l ü-
lönösen érvényes a Candide esetében. 

A Candide-ot voltaképen ,az a földrengés váltotta ki, mely 
1755-ben Lisszabon városát és 30 ezer lakosának életét pusztította 
el. A Candide 5. fejezetében ez a földrengés már csak epizód, egyike 
a számtalan kalandnak, de jellemz ő, hogy még itt is nem annyira a 
természeti katasztrófa méretei azok, amik az írót foglalkoztatják, 
hanem az emberek magatartása a katasztrófa alkalmával. Alkal-
mával — mert város és 30 ezer lakósának pusztulása az életbenma-
radotttak számára csak alkalom, kivételesen jó alkalom., hogy egyéb-
ként meg nem szerezhető  vagy túlkockázatos, brutális élvezetekhez 
jussanak. 

A késői, a már öreg Voltaire-re rendkívül jellemző  a Candi-
denak ép ez a kis fejezete, nemcsak tartalmát, hanem a megírási 
módszerét is tekintve. Rousseau és minden más író is a színeknek, 
hangulatoknak micsoda bőségével, pátosznak, érzelmeknek micsoda 
áradásával időzött volna el a természeti katasztrófa méreteinek és 
részleteinek ecsetelésénél, milyen odaadással elevenítették volna 
meg a földrengés áldozatainak sikolyait, a hirtelen támadt t űzten-
ger borzalmait! Ezzel szemben Voltaire-nek nincs esztétikai viszo-
nya a természethez, ő  városi ember, akár csak Plátó Szokrátesze, 
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csak emberi társaságban van otthon és — mint Szokrátesz mondjá 
-- nem szeret elid őzni a természetben, mert a madaraktól semmi 
okosat nem lehet tanulni." Voltaire még csak a kísértést se érzi, 
hogy leírja a természeti katasztrófát, csak megnevezi . fogalmilag, 
jelzők nélkül, valósággal jegyzőkönyvi tárgyilagossággal, látható si-
etséggel, hogy az erkölcsi szempontból közömbös természeti kataszt-
rófáról áttérjen arra, ami érdekes: az erkölcsi, az emberi problé-
mára. Az első  emberi szó, ami a katasztrófa színhelyén, még a ka-
tasztrófa idején felhangzik, a tengerész Szava, aki „fütyörészve és 
átkozédva így szól: — Itt, barátom, akad majd jó zsákmány." S a 
következő  mesteri mondat thukid.ideszi hidegségével, a felindulás 
minden akcentusa nélkül, egy lélegzetvételben festi meg az embert 
úgy, ahogy Voltaire látja: 

„A tengerész a romok közé siet, . szembeszáll a halállal, hogy 
pénzre találjon; talál, elveszi és miután leitta magát, megvásárolja 
az- első  önkéntes ringyó kegyeit, akire ráakad az elpusztított házak 
romjain és a haldoklók és halottak között." 

Voltaire mielőtt a Candide-ot megírja, 'Lisszabon pusztulásával 
hosszabb költeményben foglalkozott. Ez a költemény felháborította 
Rousseau-t, akiben — mint ő  maga mondja- el a „Vallomásai"-ban 

„az esztelen terv fogamzott meg, rávenni Voltaire-t, hogy száll-
jon magába, bebizonyítani neki, hogy minden jól van úgy, ahogy 
van" —. és ezzel a szándékkal levelet ír Voltaire-nek. A levélben 

folytatja Rousseau — „bebizonyítottam neki, hogy nincs a vi-
lágon semmi rossz, amiért a felel ősség a Gondviselést terhelné." 

Nemcsak a Voltaire impulzitása, de a Voltaire gazdagsága kell 
hozzá,. hogy valaki egy ilyem levelet egész könyvvel s olyan 
könyvvel válaszoljon meg, mint a Candide. Mert a Candide erre a 
levélre -való válaszként született meg. 

VII. 

Goethe beszéli el, hogy neki az akkor hatéves gyermeknek a 
jó Istenhez való viszonyát milyen mélyen megrendítette a lissza-
boni földrengés. Voltaire aáonbán ezid őben hatvanéves s az ő  szá-
mára voltaképen sose voltak élményszer űen valóságosak a meta-
fizikai problémák; ő  tüneményesen, egészen, maradéktalanul földi. 

Rousseau tehát félreértette, tökéletesen félreértette Voltaire-t, 
mikor azt hitte, hágy a lisszaboni földrengéssel kapcsolatban Vol-
taire számára élményszer űen elevenné vált az Isten és az ördög, az 
Isten és a rossz eredetének theológiai, metafizikai problematikája. 
A természeti katasztrófa valójában Voltaire számára csak jól ki 
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használható aktuális bizonyítékul szolgált minden metafizikai opti-
mizmus ürességére.  

Rousseaunak a Gondviselés védelmében hozzáintézett levele 
Voltaire-t arra indítja, hogy a lisszaboni földrengésr ől szóló költe-
ményénél is félreérthetetlenebbül .nevetségessé tegye ,  a Gondvise-
lés fogalmát, a metafizikát a maga egészében. Erre a célra legal-
kalmasabbnak látta nevetségessé . tenni a metafizikának akkor leg-
modernebb, legtekintélyesebb képvisel őjét: a Theodicea szerz őjét, 
Leibnitzet. 

Ez az, amit Rousseau nem értett meg s amit Voltaire a Can-
dide-dal tudomására ad a világnak: őt semmiféle álláspont az Isten 
és a földi rossz viszonyának kérdésében nem -érdekli, ő - magát a 
problémakört teszi nevetségessé. Ez az ami annyira forradalmian 
újszerű  Voltaire-ben. Voltaire nemcsak azért nevet Pangloss-on, 
mert az a metafizikai optimizmus szellemében akar értelmezni min-
den eseményt, hanem még inkább azért mert Panglossnak legf őbb 
gondja, hogy értelmezze a valóságot. A Voltaire humanizmusának a 
főjellegzetessége, hogy a szemlél ődés helyett a tevékenységben s 
csak a tevékenységben lát értéket. A Candide nem a metafizika 
egyik képviselőjének, hanem annak az egész addigi filozófiának a 
kegyetlen kipellengérezése, mely — Marx szavára kell gondolnunk 
— feladatát nem abban látta, hogy a világot megváltoztassa, hanem 
abban, hogy értelmezze. 

Itt szükségszerűen felvetődik a kérdés: miért áll a filozófiának 
e fajtája ellen való harc annyira el őtérben Voltaire egész művében 
és a Candide-ban különösképen? Mért nem fárad bele Voltaire, 
hogy a gúnynak minden leleményével üldözze azt a szerencsétlen 
Panglosst, aki úgylátszik, senkinek sem árt, csak ép földrengés 
közben, a szent inkvizició máglyáján sülve, majd megbilincselt gá-
lyarabként csupán azt a mondókáját hajtogatja, hogy minden jól 
van s hogy ez a világ minden lehetséges világok legjobbikja? Nem 
túlságosan ártalmatlan, túlságosan jelentéktelen személyiség rová-
sára hangzik-e fel a Voltaire harsány nevetése? 

Voltaire művészete abban. nyilvánul meg, hogy a legsúlyosabb 
témákat is olyan könnyedséggel veszi kézbe, hogy az olvasó észre 
se veszi, micsoda sötét és vesZedelm,es hatalmakkal való leszámq-
lásnak a szemtanúja. Az olvasó szinte elfelejti, hogy nem a harc 
a könnyű, melynek szemtanúja, hanem hogy az, aki a harcot vívja, 
olyan kitűnő  vívó, hogy maga a hétfej ű  sárkány se látszik komoly 
ellenségnek, ha ilyen vívó áll vele szemben. 

Ha Voltaire azt gondolta volna, hogy Pangloes csak egy hely-
telen elmélet képvisel ője, nem állította volna minden ütése céltáb- 
lájáúl, hisz őt, a par excellence gyakorlati cselekv ő  szellemet elmé- 
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letek csak annyiban " érdekelték, amennyiben el őrevivői vagy gátjai 
a tevékenységnek " s amennyiben' rajtuk ütve, ellenük, küzdve tényes . 
leges -  materiális hatalinákra mérhetett halálos csapást. 

-Voltaire, a 'szkeptikus, azért  szkeptikus; mért 'hisz az ember! 
haladásban. I-la • ő  az ernbérišég történelme mozgátój ának az eszmé-
két, az eszmék harcát i.% látja; mégis meglátja' á történelemben, hogy-
összefüggő  folyamát s hogy az emberiség haladásának a falyam;ata_ 
Magát a történetfilozófia fogat n .át Voltaire teremtette meg. 

Candide: leszámolás az emberi halmás legrégibb, leg ősibb el- 
lenségével. Kezdve az ó-testamentumi istent ől, aki hat nap alatt 
teremtette a világot 's mindén nap munkája után, az' Irás szavai 
szerint elégedetten állapítja' xrieg, hógy „látta hogy jó" — hogy 
aztán az utolsó nap; miután az embert mégteremtette, fokozza a 
világával való elégedettséget ,látta,` hogy nagyon jó" — egész 
a tételes vallások modern folytatásáig, a metafizikáig, mely az em-
ber jobbért lázadó akaratát túlvilági álomképekkel, fenyegetések-
kel s mindig a pillanatnyi világállapot elméleti igazolásával köti 
gúzsba vagy ringatja el — až elégedettségnek ez a hallelujája min 
dig az emberi haladás útját állja el: 

A theológusok, skolasztikusok és metafizikusok szellemi akro- 
batamutatványai és látszólag 'öncélú logikai sz őrszálhasogatásai vég-
ső  fokon azon kérdés körül forognak: ha isten mindenható és jó >  
mért teremtett oly tökéletlen világot, mért van akkor annyi kín, . 
rosszaság és igazságtalanság a földön? Aquinoi Tamás, akit „doctor 
angelicus"-nak is neveznek, csak naívabban fejezi ki, csak sze 
méretetlenebb az embertelenségében, mint a leibnitzi metafizika. 
„Beatti in regno coelesti viderunt poenas damnatorum, ut beatitudo ,  
Lllis magis complaceat" — írja, ami szószerinti fordításban azt je-
Lenti, hogy jogosult a pokol, mert az üdvözülteknek van rá szük-
sége, hogy jobban élvezhessék a maguk kiváltságos állapotát. Leib-
nitz ugyanezt a gondolatot finomabban úgy fejezi ki a Theadiceá- 
ban, hogy „a rossz csak mint a jónak sine qua non feltétele" nyert 
bebocsátást és szolgál á harmónia épületében. Theológusok, skolasz-
tika és metafizika mindig istenből indulnak ki és soha az emberből:. 
Voltaire nem látja, hogy az isten itt az uralkodó társadalmi hierar-
chia képviselője, de látja, hogy az élő  ember szenvedése ellen val& 
harc háttérbe szorul, látja, hogy egy fantom detronizálja az em-
bert. AZ előtte való, theológiai szempontokból vezetett Bossuet 
Féle történetírásra céloz, mikor azt írja: „A történetíróknak az em-
beri nemzetségre kellett volna figyelni, minden történetírónak min. ,- 
lenekelőtt azt kellett volna mondania: homo" sum; de a legtöbben . 

csak csatákat írtak le és csodákat." A csoda elleni harc az emberért 
való harc, mert minden rosszat eddig csak értelmeztek és' mindig 
istennel, természetfölötti elvek nevében igazoltak. 
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Voltaire ebben _ az esetben sem holmii elvont meggondolásokból 
indul ki. Mint minden művét , mindig konkrét, alkalmak szülik, a 
nézetei is aszerint alakulnak, ahogy , szembekerül egy-egy konkrét 
esettel. Ő  mindem ` esetben pontosan tudja, hogy milyen természet ű , 
mennyire materiális természeti földi' hatalmak ellen harcol, ha a 
tételes vallás elméletei ellen indul rohamra. ;  A Jean Calas esetétől, 
akit az egyház kerékbetöret, s akiért' aztán Voltaire fáradhatatlan 
harcot vív, míg hivatalosan. a toulouse-i parlament ki nem nyilvá-
nítja, hogy Jean Calas  ártatlan, volt, egészen a két; 17 éves ifjú, La 
Barre és D'Etalond esetéig, akiket azért mert a kapucinusok pro-
cessziója alkalmával állitólág nem vették le a kalapjukat, s őt illet-
len dolgokat énekeltek, halálra ítélnek éspedig, halálra úgy, hogy 
D'Etalandnak a nyelvét Vágják' ki , a j obbkezét levágják és aztán a 
piacon élve elégetik, míg társának fejét veszik s aztán égetik el = 
mindezek a kínvallatással együttjáró pörök azon a felfogáson ala-
pultak, hogy az istennek nevezett. fantom fóntosabb az élő  ember-
nél, hogy ember nemcsak ember, de isten ellen is követhet el b űnt 
s hogy az isten ellen elkövetett bűn a szörny űbb. 

Voltaire egyik legszebb levele abból -az id őből való, mikor a 
két fiatal ember pörének reviziójáért harcol. Voltaire ennek érde-
kében Franciaországot és Európát elárasztja a maga cikkeivel, leve-
leivel, röpirataival. S a levél, melyet err ől D'Alembertnek ír, meg-
rendítő  emberi dokumentum: . 

„Nem értem, hogy bírhatják ki az életet gondolkodó lények 
ilyen majmok földjén, akik oly gyakran válnak tigrisekké. Ami en-
gem illet, szegyelem még azt is, hogy ennek az országnak a határán 
lakom. Nem> , most nincs idő  tréfára; nem illenek tréfás szavak a mé-
szárlásokhoz. Hogyan? Abbeville-ben bírói talárba öltözött Buziri-
szok tizenhatéves gyerekeket ítélnek halálra ;  az ítéletet jóváhagyják 
és senki se tiltakozik. Alig egy percig beszélnek róla s aztán elmen-
nek az operába. Bizonyosan szégyen, hogy öreg létemre még mindig 
mindig ennyire érezni tudok, I:n siratóm .a fiatal embereket, akik-
nek kitépik a nyelvét, míg ön, barátom, arra használja a nyelvét 
hogy rendkívül szellemes dolgokat mondogasson. Ön tehát jól emészt 
kedves filozófusom, én meg nem tudok emészteni. Ön még fiatal, ér 
meg beteg öreg ember vagyok; botsássá meg nekem a szomorúsá-
gamat.» 

Ennek a levélnek a hangulatához,  jól . illik a pápa lányának, 
szerencsétlen öreg asszonynak a meséje , és, végs ő  következtetése Can-
dide'-bon:  

„Százszor akartam magam megölni, i de még mindig szeretem aa 
életet. Ez á nevetséges gyöngeSóg,talán a. mi legkárosabb hajlamunk 
mert van-e ostobább mint az akarat,- hogy . állandóan kiordj Link . egy 
terhet, melyet mindig le akarnánk rázni; irtózni létünkt ől és ragasz- 
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:odri ahhoz, hogy legyünk; végül is simogatni a kígyót, mely ben-
Lünket egész addig 1emészt el, míg a ,szívünket is fől nem falja? ... 
;zólitson fel itt minden utast, hogy mondja el a történetét és ha 
sak egyet is talál, aki már gyakran el nem átkozta az életét, aki 
riár gyakran nem mondta magában, hogy nincs nála szerencsétle-
Lebb a földön, akkor dobasson engem fejest a tengerbe." 

Azoknak, akik azt mondják, hogy ez a világ minden világok 
ehető  legjobbika, Voltaire a kérdéssel felel: milyen volna akkor egy 
rilág, mely nem a lehető  legjobb, ha már ez a ti szörnyű  világtok 
s a lehető  legjobb? 

Ez a lázadó keser űség, ép az a romboló pesszimizmus volt a 
orradalmi erő, a haladást szolgálta, mert szembeszállt a metafizikai 
optimizmussal. Ez a pesszimizmus a maga harcával a 'métafizikai ap-
imizmus ellen történelmi hatásában forradalmi optimizmusba csap 
Lt. Voltaire útja messzebbre mutat, messzebre visz, mint maga Vol-
,aire vélte, messzebbre mint az az állomás, ameddig őt magát vezet-
ék el a következtetései. Az istenhív ő  optimizmus ellen až istentelen 
)esszimizmus harca egyértelmű  az ember felszabadításáért, az ember 
emberré, a világ emberivé válásáért való harccal. 
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II. ének 

Mi volt az éj nagy leple alatt? .. 
Suhanc álmodta, hogy táncolt... 
Gyönge n ői karok, végzetes láncok 
szorították testét, duzzadó nyakát — 
emlékszik tisztán egy asszonyarcra, 
amely őrjítő  illatba hajtva 
olyan mint a virágzó akác... 

Elmélkedett az álom fölött... 
mely zsibbasztó még a melegével. 
Kutatta már Freud álom-elméletében 
a misztikus, igaz, hagy Okot, 
,s az mindig két egyenl ő  részre válva, 
úgy tűnt, eredmény nélkül, mindhiába 
ökleli magát, mint egymást a kosok... 

Mondom, elmélkedett az álom fölött... 
Az alvás számára mindig újat hozott —
ntint számozott, fürge szerencse-dobok, 
pörögtek lassan az éjek, 
de akár a szerencsejáték szeszélyében 
fordulatukkal remény, váratlan vészjel 
színezett egy-egy álomképet .. . 

A képletek sose zavarták meg: 
nem illesztett példát következményre 
a titok hátterébe lépve 
álmodó-laikusnak maradt — 
nem élt benné Cagliostrónak szenvedélye: 
kutatni f ényévnyti-mélységbe érve — 
mit rejtenek a tudat alatti-tavak .. . 



Ó ormoknak volt az Imádója 
szimbólum nélkül„ amit' a territészet áđótt; 
mellbetegek, vérnyomásós-a ggok 
ahová gyógyulni menekülnek 
ahol a-  elég' mint könny' oly: tisZía 
mikor a Nap lelkét 'issza, . 
s miriád hókristály égve lüktet , .. . 

Borzadva gondolok én á'iegyórórrirá, 
amelyen kánikulában kecske 
Legel '(ritkás 'szőre vörösre f estise 
a völgyb ől alighogy ködlik) 
amit, űgylátszik, nem Vigyáz pásttor, = 
körülszökken, cserjésb ől tisztásra gázol 
rágcsálva, tavasztól kórt ősig 

Boszniának, Szlovéniának hátán 
rengeteg ilyen vak-fároszt 
látni' -- miként b őrön a 'pattánüsok, 
hajnalban. rőten fölizzanak — fájnak — 
s midőn egyik felén ' a völgybe esve 
a Nap — másik felén már öreg este 
szállja Meg a tájat; 

Az örökös hűvösség is bánt, 
amely folyton zúdul álá a hegyről, 
s az esős-évszak, amikor megjön 
élessé teszi a követ, enyvvé az agyagos rögöt, . 
s a ború, mely gyakran jő  e tájra, 
maga a pokolnak tátongó • szája„. 
mely örjöng ő  robajjal röhög .. . 

Nem'tudom miféle varázsa, . 
kelleme van a , hegyitájnak .mégis .. , 
nyugtalanít a vadság., .zaklat á- lég-íz 
mely vadmézre, szederre, mentára lelve 
szűz-humuszról, erd ők  lombjáról sodort 
harcával olyan, mint könnyű  borok 
erős, megríkató lelke . . 

Suhanc Bácskának ősszülötte -- 
régi, földtúró családfa-ág  családfa-ág...'  
korán kapott, átkos tudőbaját 
(mint sírból föl-fölkel ők), 
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vitte mint kiáltó, nagy vádat 
letenni irigyelt Szlovéniának 
varázsló lábai előtt 

(Kisebb lehetett siráma Jeremiásnak 
mint (az újabb tudós-korok 
vihara mit eddig sodort 
változó, titkos horizonton 	• 
ide kel ő  Nap, fekete Bolygó-
ként) ra bánat, mely rontó. , 
inségből támad,` s újuló nyomorokból ..) 

Ahova barátom gyógyulni ment föl: 
Golnik a neve -a szanatóriumnak. 
Kis faluból , szekér- és gyalogutak 
kígyóznak föl a hegyre bozót 
és fák között, hová lélekben visszatérve 
gondol, im, a kísértetes-télre, 
s a lázra, mely vérében föl-föllobog .. . 

Kísérti élete nagy-nagy eseménye: 
a t. b. c. s az első  női lélek, 
,mely halállal már-már megpecsételt 
lényének lett bánata-reménysége — 
amelynek ama szürke, darab 
zuzmaSrás, acél egek alatt 
ma is ottléng még szent, nagy fénye... 

Szerelmes lett a jóbarátunk — 
(szerintem, elemi-természet-fogoly) 
ahogyan régi „művelt-polgári módon" 
a vágyat megnevezni szokták —  
mivégett Ádám törvényt bontott, 
latrok estek el s erős trónok 
vázát zúzták szét, mint törékeny ostyát .. . 

A n ői szó, mely fuvola hangján 
a kígyót is megb űvölte volna, 
nem volt Merilyn sem Gioconda 
szép szájából édes, hívó ének... 
kínozta Suhancot, égetté orozva — 
a pusztatűz nyáron ahogy szokta 
perzselni a száraz sík-vidéket ... 



„Egyszer ű, átlag-szépség" volt Lona; 
kék szemei mint korunk 
nőinek szeme sokat borult 
be csalódástól, férfi 'h űtlenségt őt — 
találkoztak, mint fény és homály: 
hogy higgyen néki, ahhoz korán -- 
s hogy néki legyen 	már-már kés őn...  

A válásnak megjött fájó perce ... 
a búcsú rövid volt, kemény, szokott .. . 
Mely emlékében néha föl-föllobog, 
nyujtotta forró, sápadt kezét: — 
„csókoljon, fiú, ma utoljára csókol... 
a férjem, a gyerekem vád- otthon... 
feledjen ... játék volt ... semmi egyéb"... 

Az asszonyt bosszú vezérelte: 
fölszítani tüzét a . férfi-kínnak  ... ` 
Rossz író, mely valóbb kévet hamisíthat 
asszonyi szeszélyr ő l- f úresaságról: 
(nem lelhetne jobb tárgyat magának) — 
melyben a n ő  lakik, azt a házat 
megkeresheti Novi Sadon .. . 

Suhanc az álmára gondol mostan. 
Első , kihűlő  nagy szerelme 
a sivár szétomló képkeretbe 
illik, melyet az álom csinált -- 
a játékos asszony mintha integetne, 
s ő  indul egy sírszer ű-kerevetre 
mint megb űvölt, remeg ő  diák... 

De melyekb ől végzetes szenvedély alakulna: 
őt a töpreng ő-magány fiát 
hitvány szerelmi-komédiák F° 
meg nem tévesztik többé -- látja — 
kitépte szívéb ől a szennyet, 
s szíve úgy zeng, mint a gyermek 
nyugodt kezében a hárfa .. . 

Gondol az ifjúságra mely 
(sírját zsengén, fiatalon ássa 
már, a züllés-mocsarába mártva 
korcsul; embertelen és hideg) 
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szemét-könyvek, filmek, alkoholok 
őrületéből megrázó fogalmat, hozott 
magával s alázó , természet-hitet ..:. . 

A jövend ő  tisztaságnak áldozott már ... 
A múltja fölemel ő-kín volt -- 
( g veletek kéj-rabnői, szabados-odaliszkok, 
fizetett Margitok, fizet ő  Tecák!) 
Az er őt, amit más balgán szerte csókol, 
ösztönös,mélyül- ő  transzmutációkon 
ő  termő  szellem-er ővé tesz ,  ár . 

Láttam én tükröt, amelyet 
a Nap gyújtott föl: lángolt -- 
két szememben, im, lélek-zsarátnok, 
ősvilágosság fényei — 
szűz pirosságban, mit alkony kevert, 
ott áll a tisztaság: a gyerek, 
túl minden aljas szenvedélyen... 

Itt van az ember, a szemeiben 
Iriszében tűz gyul, fölcsáp tenger, 
ölelő  bús hullámnyelvvel 
átfog, magához szorít --
néma világában zavart, 
megvert gonoszság-hadak 
őrülete már magával viaskodik . 

Néz rád . a szempár .. 
Vissza se néz ct törzsre; 
amelyet öröklött önzés tört be, 
alázó-hagyomány nyomorított — 
amely csillágtalan, 'szirrke estet • 
jelképez; éjt, amelyben,' lesnek 
rád kórok, kegyetlen nyomorítók 

Szelíd fényesség van benne — 
A csöndje ölel, csöndje szeret 
Es nincs idő, nincsen emlékezet, 
s az agy terméke a rideg — 
A szív zsong ,a.- sejtés  alcttrt, 
mint kígyók és, üvölt ő  . vadak-
nélkül trópusi-liget .. , 
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Novella  

A júniusi délután lustán lélekzett a kihalt város felett. A ha-
rangok utolsó csengései tétován és. elnyujtva :visszhangoztak. Elszállt  

a harangszó, elveszett a meseségben, csak a két templom tornya  

mraradt itt, ellenségesen bámulva egymásra, s mogorván és sért ő- 
dötten ágaskodva a kék ég 

bámulva 
 A tüzoltó torony mellett úgy állt  

egy lombos fa 'a fülledt csendben, mintha örökre elátkozták volna, . 

az álmos város pedig az elszállt harangzúgás után szinte anyagta-
lanná vált a h őség reszketeg fényében.  

Homlokomat ketrecem üvegfalához szorítottam.  
Földigérő  sötétkék ruhába öltöztetett kislányok menete vonult  

az utcán, hasuk alatt összekulcsolt kézzel, lesütött tekintettel, mintha  

csak .  fejnélküli ruhák sétáltak volna. Amint azonban a szigorú és  

szikár felügyelőnők levették róluk egy pillanatra 'szemüket, az ar-
cok megélénkültek, tekintetükben felvillant az élet utáni vágy s  

lábuk akaratlanul is kényesebben járt a formaruha hosszú szok-
nyája alatt.  

Az orosz leányintézet növendékei vonultak el őttem, mintha  
csak ,  valami jelmezbál kisértetei lettek volna Nagy Katalin idejé-
ből. A kislányok kicsit felkavarták až állott levegőt s bennem még'  
ott rezgett titokban felcsillanó, vágyakozó tekintetük az életre.  

Ez az az idő, . mikor a polgárok délutáni álmukat alusszák oda-
haza s. az, ablakokon csukott spalettával védekeznek a kinti vilá-
gosság ellen.  

S, ebben . a . tikkadt délutáni csendben . . a hőségben, olvadó utcá-
kon vonultak . végig . Simi és Tanka „leányintézetének" növendékei  
is; . Rájuk nem vigyázott a felügyel őnők . árgus szeme, őket senki  
sem. kényszerítette arra,,_hagy drasztikus szeméremrnel kulcsolják  

össze kezüket ártatlanságtik felett, csak mentek fáradtan és egy-
kedvűen az orvosi vizsgálatra:  

S azután még valószínűtlenebb ' lett .a  város.  
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A hűvös patikában alattomos illatok, s az édeskés szagokat túl-
harsogó éterillat felh őiben az ember úgy érzi magát, mint vala-
mi f oglyulej tett fenevad, akit a vidéki város nyugalma kedvé-
ért zártak ketrecbe. Úgy éreztem,, hogy valami rettenetesen er ős 
hangon kellene elkiáltani magamat: 1 ✓bredjetek .fel! Ez nem élet, 
csak unalmas ostoba álom! — S mintha engem is azért zártak volna 
ebbe az üvegfalú ketrecbe, hogy elrettent ő  példaként mindenki 
lásson. 

Az üvegek latin feliratai gúnyosan néztek rám, s a méregszek-
rény tetejéről a halálfej vigyorgott a szemembe. 

Bemenekültem a félhomályos fülkébe, ahol az egyik sarokban 
egy ódon íróasztalon nyitott könyv várt rám. Elfelejtettem a kis-
várost és a nyári délután ájult nyugalmát, de akkor az udvar fe-
lől haragos lárma riasztott fel. 

Az ablakhoz léptem és  kinéztem. 
Akkor lépett be az udvarra Feininger, a közvetít ő, egy erős, 

testes, püffedtarcú ember ,s hangosan bevágta maga után az ajtót. 
S mindjárt utána kirohant öregesen el őrelökött hasával anyja is, aki-
nek valami betegség fájdalma torzította el az :arcát. 

r- Hát ha már öreg, . beteg anyádat nem sajnálod, üssön be-
léd a mennykű, akkor legalább szánd meg ezt a boldogtalant! — 
rikácsolta az öreg varrónő  a fia után, s aztán megjelent az ajtóban 
.Feininger új feleségének törékeny, szánalmas alakja is. 

S mivel Feiningerékkel . szemben, a másik lakás ablakaiban kf-
váncsiságtól fényes szemekt űnték fel, az öreg Feiningerné vissza- 
ment a szobába és becsapta az ajtót. Az ember meg elment, s csak 
megvonta a vállát és duzzogva szorította .  össze vastag száj aszélét. 

Most már az öreg varrónő  függönyös ablakánál jelent meg két 
nyugtalan szempár: Mert az a Lopandicsné, ott szemben, most 
bizonyára elszalad mesélni, hogy az öreg Feiningerné fia, ez a mi-
haszna csaló, már a harmadik. feleségét is kiforgatta mindenéb ől, 
hogy végül . elkergesse. 

Az volt az érzésem, hogy az udvaron vihar előtti szélcsend 
állt be, mint az ellenség harcvonalaiban támadás el őtt. 

Mert Lopandicsné és az öreg varrónő  hadilábon állnak egy-
mással azóta már, amióta egy házban laknak. Különben nagyon 
kedvesek egymáshoz, órák hosszat mesélnek egymásnak, de tekinte-
tük mindig vizslatva vigyázza.: nem történik-e szemben valami? 
Egyszer Feiningerné szeme villan gy őzedelmesen, mert a kövér, 
kékesen vörösarcú Városi közgyám részegén jött haza, élvágódott 
lakásuk ajtaja előtt,' s az összesereglett gyerekek fülehallatárá szid-
ta a feleségét. Máskar viszont Lopandicsné száján tört fel a gúnyos 
mosoly, mert látta, hogy Feiningernéhez erőltetett könnyedséggel 
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bemegy egy úriember, aki aztán kijövet titokban nyugtalanul né-
zett körül. Ohó, vén kerítőnő ! Szóval, ez a jómadár azért jött, hogy 
megérdeklődje, lesz-e valami portéka! . 

• De ez á két asszony nyomban szövetségre lépett egymással, 
"amint . másoknál történt valami az udvarban. Minden' kapunyitásra 
kiszaladtak, hogy megnézzék ki az, s a Szomszédos lakások legki-
sebb neszét is kiszínezték és teljes jólértesültséggel magyarázták 
ismerőseik előtt: „Hallotta, hogy á patikusék legkisebb lányát 
megoperálták? ; Vakbéllep! Nem ''szóltam semmit, mondtam, hogy 
vakbéllel." 

Micsoda kétségbeejt ő  'ürességeket árulnak el ezek 'a minden 
eseményre, minden élményre kíváncsi szemek! A kattogó varrógép 
unalmát a konyha és gyerekszoba rabságát tükrözik vissza: 

Elrévedésemből a patika éles" csengője riasztott ' fel. 
Egy száraz, sovány asszony lépett bé áztal a hosszú recepttel 

a kezében, melyet a város szegényeinek adnak az orvosok. Bajke-
zében tartotta a receptet s valami hangsúlyozott ügyetlenséggel 
nyujtotta át, mig jobbkezét bekötve és ünnepélyesen tartotta szo-
katlanul .magasan. Személytelenül elmosódott arcán a szenvedés 
kifejezése terült el, valami ősi fájdalomé, amelyet azonban most, 
szinte akarata, ellenére igyekezett eltüntetni a megelégedettség 
mosolya. 

— Mi a baj, Makra, ki beteg? — kérdeztem, mintha valóban 
érdekelne. 

Az asszony csodálkozva s fedd őleg nézett rám, aztán óvatosan 
megmozdította felkötött kezét s vizenyős szemével rámnézve je-
lentőségteljesen felélte: 

--- Én. 
Savószínű, kifejezéstelen szemével így folytatta: „Igaz, , én min-

dig a gazdámék miatt 'jövök, de most az egyszer magam miatt 
jöttem." 

Nehézkesen ült le, mintha egész testében elfáradt volna s még 
mindig ügyetlenül tartva kezében a receptet, a ,betegek hangján 
mesélte: 

— A doktor egy nagy tűvel belefröccsentett valamit a ke-
zembe. Mert úgy megdagadt, nézze, akkorára, mint a gyerek feje, 
s a doktor még meg is szidott, . hagy azt mondja:, mért nem vártam 
még tovább, akkor legalább mindjárt eltemethettek volna. Tudja 
isten, talán segített is, de már higyje el, most is inkább halott va-
gyok mint élő. És mikor beszorult a kezem az ajtóba és megké-
kült, mindenki megfordult, aki csak a szobában volt, és rámnézett. 

Büszkeség öntötte el napégette arcát, melynek közepén vé-
konyan és hegyesen ágaskodott az orra. Kicsit lehunyta a szemét, 
mintha képzeletében akarná látni újra azt a nagy jelenetet. 
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, Tele. volt a -ház vendégekkel. Még Beográciból is ott volt 
egy miniszter, ;aztán lóriácsosak és mind a legjobb uraságok egész 
Buzavárból. Mert tudja, a gazdámék, éppen a védszentjük napját 
ünnepelték. Számontartják . az  ő  ünnepüket, 'ha-nem : 'is valami' nagy 
ünnep; de mindenki tud róla á városban, 's csak jönnek a vendégek 
egymásután.' Énnekem kötlött vinni • az ételt a konyhától a gangig; 
onan aztán mára lányok vitték be az ebédl őbe és kínálgatták 'á. ven-
dégeket.  

Ránézett bepólyált kezére;' igazított valamit a kötésen, .áztán 
felsóhajtott: „Mintha bizony én nem tudtam volna kínálgatni őket. 
De nem baj, no! , '. 

Elfásult . arcán végigfutott az árnyék. Minthá egy pillanatra  
valami nagyon nagy gondolát mozdította volna ki a mindennapi  

élet észrevétlen : folyásából, ,hogy egy megfoghatatlan, végtelen si-
vár és szürke ,  űrbe lökte volna.  

-~- Hát igen, soha énnekem semmit el nem ismertek, --- mondta  
önfeledten s .‚elferdült arcából ; színtelen szemei és félig kinyílott  

szája ; a bánat álarcát mutatták, a bánatét, amely nem vált ki' rész-
vétet, hanem . szánalmat csupán.  

Ránéztem a-receptre,; melyet még mindig magasan tartott me-
rev kezében. Neve mellett ott volt életkora is.  

— Maga negyven éves?  
-  A doktor számította ki. Azt mondják úgy valamikor szü-

lettem, mikor Rudolf trónörökös meghalt. Tudom is én! Ki jegyezte  

volna meg .vagy írta volna föl, azt, hogy mikor születtem! 
Megint az arcára' néztem, amely fiatalabbnak is, de koránál id ő-

sebbnek is tűnt, mert valahogy időtlenül szürké arc volt. Renge-
teg apró ránc futott szét rajta s megzavarta annak a kifejezéstelen 
arcnak a nyugalmát. 

Némán vallott ez az arc, arról, hogy szegény Makra életében 
nem történt soha semmi. Budimirovicsék házában n őtt fel, úgy-
hogy idővel hozzátartozott ennek a gázdag vidéki' úriháznak ' -a lel-
tárához. Kislánykorában libákat őrzött' a nagy szérűskertben, ké-
sőbb a konyhában és a szobákban forgolódott olyan észrevétlenül, 
mintha nem is lenne élő  embér. Az úrnak sokszor kellett törni a  
fejét, hogy eszébe jusson a neve és rászólhasson: „Ejnye, Mákra,  

miért vagy olyan ügyetlen." Ez 'is csak olyankor történt, amikor  

néki "kellett lekefélni az' 'úron 'á kabátírt, miel őtt elment. Néha a  
fiúk szóltak -rá' ilyenformán: „Büdös vagy, miért nem mosakszol!"  

Ennyiből állt a közvetlen érintkezés közté és gazdái között; s eb-
ből vette tudomásul, hogy- tudnak létezésér ől. A többi hozzáinté-
zett szó már csak patancsolás formájában hangzott el személyte-
lenül: tedd ezt vagy azt, tudod-e, hol van ez vagy az. Senki se vette 
észre, hogyan fejl ődött  nagylánnyá; hiszen ő' mindig kičsi volt, hit- 
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vány, ha .mindjárt nem is volt... se csunya,. se :nyomorék, senkiinek 
- sem . akadt.. meg rajta a tekintete, :még a. szolgáknak. se . -jutott eszébe 
megcsípni; vagy ráhúzni egyet,`. az üllepére. ; abban - a durva vágyako-
_ zásban, amely néha vak és . csöppen .sem.. válogatós. S . ebben . a szín-
telen, - eseménytelen életben, mely. a konyha és.- baromfiudvar kö-
zött . folydogált csendesen,. Makra is - mindig személytelen maradt, 
észre se : vették. Nem voltak titkai,. melyeket- mások lelkére köthe-
tett volna, mégcsak nem is panaszkodhatott arról, hogy valaki 
megtámadta ;  a, ,szolgák is vele- küldték , szerelmes leveleiket más 
cselédeknek,. mintha tudomást se vettek volna, arról, hogy ő  is nő . 
Ha aztán • néha, véletlenül felsóhajtott: előttük, az igen jó alkalom 
volt a tréfálkozásra. ;  Szóval mellékes szereplője volt. a háznak, .amo-
lyan szükséges rossz, akit azonban el lehetett. szalasztani ide vagy 
oda, ha a 'többi cselédnek éppen dolga volt. .0 dajkálta 'mások gye-
rekeit vagy unokáit, amig a szülőknek egyéb -dolguk volt, ő  tiszr 
tította meg tolluktól az ebédre levágott tyúkokat, s -  amikor elké-
szült. ezzel a dolgával,. már rá is, szólt a szakácsné: „No. add ide. már, 
látóm, hogy nélkülem neni boldoguLsz!" Nem volt néki. meghatá-
rozott.- munkaköre Budimirovicsék házában, mindig másoknak se-
gédkezett, s mindig olyankor vették észre, ha ügyetlenül végezte 
a dolgát. 

-- Vittem a tálakat egymásután a konyhából. Pecsenyéket, 
mindenféle mártásokat, süteményeket és madártejet, 'és Mindig .  
megálltam kicsit az ajtónál .nézelődni -  és hallgatódzni. Anka még 
meg is szidott halkan: „Mit állsz, azt mondja, - mit bámulsz ott 'az 
ajtónál? De én Megfeleltem ám neki: Mondom, már mért ne bá-
mészkodnék kicsit! Hát énnekem nem szabad látni, hogyan koc-
cintgatnak egymással az urak? 

Arcán először a rosszalás, aztán a büszkeség kifejezése futott 
át, mintha csak azt mondta volna: én is a családhoz tartozom! 

-- Volt ott felköszöntő  is, pláne amikor a miniszter beszélt. 
Akkor mindannyian fölálltak, kezükben a pohárral, nagyokat haj- 
longtak, aztán a papkisasszony elkezdett a zongorán muzsikálni, a 
mérnök úr meg a villanytelepről belefogott abba a nótába: „Aludj, 
aludj én kedvesem!" -- Igen, éppen ezt a nótát énekelte, s a nagy-
ságos úr még föl is sóhajtott: „Hej, de szeretem' én ezeked a mi 
nótáinkat, nem adnám oda , őket semennyiért." s . azt mondják, a 
mérnök úr nem tudja, mellik lánynak kérje meg a , kezét, a. pap-
kisasszonyét-e vagy a mienkét. 

A patikába közben mások is jöttek. Egész kis közönség ülte 
körül az asztalt. Egy kövér asszonyság levetette lábáról a cip őt, 
nagyokat jajgatott, de félfülével azért figyelmesen hallgatta Mak-
rát, majd odaszólt nekem: „Gyerünk, siessen mán egy kicsit a fia- 
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tatúr! ' Egy legényke nagy zavarában jeleket adott nekem, hogy 
valami diszkrét természetű  dolgot szeretne kérni, Makra viszont 
egyetlen tekintetével körtil.ölelte a.. kis társaságot, mert néki nem 
volt nagyon .sietős a• dolga, mesélni akart még. - 

- Csak szolgálja ki őket fiatalúr, =- mondta, — majd én vá-
rok. Megszoktam én .a várakozást. Csak 'maga adja oda nekik, amit 
kérnek, .átengedem én a- .soromat..Mert az egyszer , tovább marad-
tan annál az ajtónál, — tért át a nagylelk űen siránkozó hangból a 
szélesen hömpölygő  mesébe --- és éppen, hogy egy kicsit megfogódz-
kodtam evvel a kezemmel ni, az ajtófélfába és' el őre dugtam a feje-
met. Csakhogy egyre ,nyitogatták mind-az ajtókat, nem csoda, hogy 
jött a huzat, úgyhogy a polgármester úr is a fejéhez kapott, •erthát 
aranyere van, szegénynek, mire aztán a mi nagyságos urunk hara-
gosan elkiáltotta, magát: „Csukják már be. azt az ajtót!" — Anka 
meg mintha csak arra várt volna, hogy: bosszút álljon rajtam, - be-
vágta az ajtót. Hüha, te magasságos mennybéli úristen!. Becsípte 
mind , az ujjakat a kezemen! „Jaj- nekem!,.'A szemem szikrát hányt 
és hiába nem akartam én, hiába tartóztattam magamat, muszáj . volt 
nagyot sikítani, merthát dagadt a kezem,- szemlátomást dagadt, és 
olyan kék lett, mint a törökparadicsom. Mindenki megfordult,, min-
denki nézte a kezemet. A nagyságos úr igazán jó ember, csak egy 
kicsit hirtelen, elordította magát: ,,Mit .akar itt ez .az idétlen, ahol 
nincsen semmi kerésnivalój a!" Ezt énrám mondta. Hanem a mi-. 
niszter úr azt mondja, idehallgassanak, bizisten, azt mondta:. „Sze-
gény asszony, úgylátszik fáj neki!" 

Még ragyogott az arca amikor eszébejutott, hogy fáj a keze és 
végül átnyujtotta nekem a receptet. Egészen közönséges borogató-
vizet írt el ő  az orvos. 

És éppen a miniszter maga mondta ezt? — kérdezte a kövér 
asszony s egy pillanatra abbahagyta cip ője felhúzását, miközben 
püffedt arcából bizonyos tisztelettel nézett fel Makrára. 

Hát ki mondta volna? Mondom, hogy ő  szánakozott rajtam! 
Hanem idehallgasson, fiatalúr, jó keverje meg nekem azt az orvos-
ságot. Mert a doktor először megszidott, hogy azt mondja, mért 
nem jöttem előbb mivel, ha még egy kicsit várok, azt -  mondja, meg-
mérgeződött volna az egész karom és tán még az se segített volna, 
ha levágják. -i- Levágott karjának gondolata rémülettel, de ugyan-
akkor büszkeséggel töltötte el, hiszen az . ő  karj áról vált szó végre, 
s néki lehetett is meg nem is karja. — Tettem én rá, mondom, ' egy 
kis pókhálót és meglocsoltam, már megbocsásson a fiatalúr, a tehén 
vizeletével, hogy kihúzza a lázat bel őle. Ez nagyon jó dolog. Csak-
hogy én olyan szerencsétlen asszony vagyok, hogy ami másnak hasz-
nál, nekem árt, és majd meglássa, nyomorék maradok .én már vi-
lágéletembe. 



Y)ehogy' márád, , nyomorék Makra, dehogy. Ha vigyázunk 
öt-hat nap' alatt elmulik az egész.  

Kimondhatatlan rémület tükröz ődött az arcán. Ot-hat nap alatt? 
S aztán - megint a régi Makra lesz, minden ismertet ője". nélkül? A 
régi Makra, akinek a nevét . sem , igen tudják? 

Mintha valami elismert drámai ,  színésznőnek azt mondanák: 
Csak néhányszor haljál még meg a színpadon, • aztán megkímélünk, 
visszavonulhatsz a békés, nyúgalmas életbe. 

Csupa könyörgés volt» a tekintete, amikor -  rámnézett. 
r-- Hát aztán maga a Városi szegények számlájára hordja az or-

vosságot? Sz vagyonos ember a gazdája! jegyezte Meg egy mun-
kás, akinek ` a torkán pillanagtonként elakadt a lélekzet. — Be kel-
lett volna jelentenie a betegsegélyzőbe . 

Ettől aztán Makra nagyon megijedt s egy pillantást vetve a 
munkásra, elindult kifelé. — Isten áldja Meg fiatalúr, talán majd 
jóra fordul a kezem . `.. — s beteges léptekkel ment ki az utcára. 
Most még kisebbre és hitványabbra zsugorodott. Az iskola el őtt a 
kútnál megállt és beteg kezével éppúgy hadonászva akárcsak azzal 
az ügyetlen egészséges kezével, mesélni kezdett a vizért sorukra 
váró asszonyoknak és inasoknak. - 

Két kócos, rongyos alak jött gitárral a kezében. A saroknál 
megálltak és viharvert hangszerüket pengetve el őször egy. vékony 
és lágyan csengő  tenor, majd égy érces, de • kisšé közönyös bariton 
dudolta a dalt: „igy szeretnék boldog lenni ..." 

Lassan, titokban kinyíltak az ablakok, a járókel ők egy pilla-
natra megálltak a két lompos énekes mellett, akik valóban becsü-
letesen és, jószándékkal keresték a boldogságot, amely azonban nem 
volt sehol látható. S mintha meg is fordultak volna lopva az em-
berek, elnéztek volna a messzeségbe, hátha feltűnik valahol az a 
boldogság, amelyet olyan reménytelenül vártak mindannyian. -= Elmult már az az id ő, amikor az ember kíntornásokat, utcai 
énekeseket és Cigányakat hallgatott az utcán! Én felcsavarom szé-
pen a rádiómat és aztán hallgatom, amit akarok. Megállok egy ál-
lomásnál, -  s ha ,  nem tetszik, keresek egy másikat: Okos találmány 
ez a rádió. Igaz, sok pénzt adtam érte, de legalább kifogástalan ké-
szülék. Éppen a napokban volt = nálam 'Mihajlovics mérnök, tudja 
az a Menjou-bajuszú, aki gépkocsikkal kereskedik, Hát hallgatjuk 
mi a ` tánczenét, egészen Buenos. Airesb ől, s erre Mihajlovics azt 
mondj a:, ; Bizony, . ez az állomás nagyon kevés készüléken fogható. 
-- A testes, högy kínosan feszengett f űzőjében, s ülni is alig tudott 
a széken, ,de • előrelökte hatalmas keblét, csábosan forgatta szemét, 
s vastag ajkát kerekre formálta, mintha csicseregni akarna. 
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„ügy szeretnék 'boldog lenni" haltak el az utolsó ' hangok az 
utcai énekesek ajkán, s miután megszámolták az eléjük litillott 
pénzt, fáradtan mentek tovább. 

Este a városi kávéház kirakatüvegében megpillantottam Mar-
tinovics doktort, amint vékony ala.kj átkificamítva megcélzott dákó-
jával egy ,billiárdgolyót. A kávédiáz, udvarából tánczene .foszlányai 
szálltak az utcára, mig a . terem csaknem teljesen . üres . volt, de a 
doktor szerette volna kielégíteni erre a napra a billiárdszenvedélyét: 

Nem volt vele . semmi dolgom, nem, szerettem ezt a csíp őskedvű , 
s vidékiesen cinikus, beteges . embert, de azért beléptem . .a kávé-
házba. Úgy tettem, mintha nagyon érdekelne i - a billiárd, s időnként 
helyeslően mormogtam a fogaim között: fim. 

S Mintha kevés figyelemre méltatott tehetsége a billiárd m ű-
vészetében és közismert szenvedélyessége szívesen vette volna ér-
deklődésemet, mert Olykor-olykor rámpillantatt s, tekintetében a 
szótlan megértés ilyesfajta kifejezése ült: „Mit csináljon két ilyen 
árva intellektuel, akiket még egy adag világfájdalommal is megvert 
az isten." 

A játék befejezése után, kis ideig határozatlanul állt. A hajlott- 
háti adóhivatalnok felhúzta kabátját és mintegy maga' elé mor- 
molta: Elmegyek egy kicsit a kerthelyiségbe. A doktor elfojtott egy 
könnyű  ásítást, maga is odament a kerthelyiség bejáratához, a tán-
colókat nézte, majd egy unott grimaszt vágva így szólt: „Majmok 
rár..gátódzása! Nincs kedvem itt inni. Nem akar sétálni egyet a 
hársak alatt?" 

Elfogadtam ajánlatát, hogy a hársfák lombjai alatt sétáljunk. 
Elindultunk. Szokása szerint karonfogott, ami különben nem tette 
vonzóbbá számomra a hársfák regényességét. ' 

--- Sok dolga . volt ma doktor úr? Az ingyenes betegek után 
ítélve azt hiszem . . 

= Ugyan kérem! . A. magánprakszis alig-alig mozog. Az ingye-
nes betegek pedig tömegesen jönnek. Csakhát az a megnyugtató 
tudat jár velük, hogy elsején a várostól biztos fizetésre számíthatok. 
Hja, ilyen az orvos élete a huszadik százádban. — Sovány, , csinos-
nak mondható, de valahogy rosszkedvűen elgondolkozó ar ćára me-
gint fintor költözött, amelynek sokat kellett volna kifejezni. 

— Ma nálam volt .a patikában Budimirövicsék cselédje, az az 
öreg, de úgylátszik elpusztíthatatlan Makra. 

— . Hát ezt aztán jól mondta, hogy elpusztíthatatlan. 
--- Mégis csak nevetséges, hogy az ilyen vagyonos és tekint& 

lyes ember a 'város szegény betegeinek terhére gyógyíttatja a cse-
lédjét: Ez tulajdonképpen törvénytelen eljárás ... -- kezdtem ér-
dekeltségemet előtérbe tólni, hogy így fordítsam figyelmét a tárgyra. 
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Nézze` uram, magunk közt szólva, csakugyan disznóság. De 
utóvégre" mi közöm hozzá. Adtam egy 'injekciót annak á cselédnek 
és kezébe nyomtam a receptet. Egyébként mindig Szememre vetik, 
hogy sok szérumot használok, de ez alkalommal biztosan szemet 
hunynak majd. Hahaha! Ha Budimirovicsékról van szó," lenyelnek 
nagyobb gombócokat is, nemcsak ilyen szérumot! nevetett to-
vább rázkódó testtel a doktor. 

Ha terhére van ez az asszony, küldje el. Engem Csak mint 
sajátos típus érdekel. Túdja, rengeteget mesél az az asszony -

vetettem oda könnyedén nem nagyon jelent ős diplomáciai képessé-
gem tetőpontján. 

Hm. Hát az biztos, hogy sokat mesél, az ember alig tudja 
kituszkolni. S magát ez érdekli? Készségesen átengedem, nem fáj-
dul meg a szívem érte, jóllehet a n őket már elvből sem szívesen 
engedem 'át! — nevetett ismét er őltetve, érdesen és színtelenül. 

Másnap Makra újra eljött hozzám, úgy hozta bepólyált kezét, 
mint , valami beteg gyermeket és sírásba forduló hangon mondta: 

A doktor úr kikergetett, azt mondta, jöjjek magához. 
• És amig a legnagyobb munkaid őben én rám várakozott, nap 

mint nap, mig sikerül id őt szakítanom, hogy sebét átkössem, min-
dig újabb részletekkel b ővítette balesetének drámai körülményeit, 
most már egyre ünnepélyesebben, s id ővel a miniszter szavai is . 

csaknem rokoni mélységgel teltek meg. 
S én a cinkosa voltam. Résztvev ő  ebben a varázslatban. 
A sebnek már régen be kellett volna gyógyulni. Maga Makra 

is tettetve sírdogált: „Meddig kínoz még engem ez a seb?" De már 
azt a tényt, hogy a sebet az id ő  gyógyítja. Makra ijedten és szo-
morúan vette tudomásul. S bár minden jószándékú törekvésem oda-
irányult, hogy minél lassabban gyógyuljon az a seb, most már alig 
látszott, Makra keze egészen rendbejött és ha levettem volna a 
kötést, egy nap alatt nyomtalanul eltűnt volna. 

Nini, mégcsak egy egészen kis ideig kell várni, s akkor 
levehetjük a kötést, — készítettem el ő  a szomorú színjáték utolsó 
jelenetére. Makra azonban görcsös rémülettel rántotta vissza a ke-
zét és kétségbeesetten kiáltotta: „Nem, nem amilyen szerencsétlea 
én vagyok, sohse gyógyul meg az én kezem." Úgy vitte sérült ke-
zét, mint valami igen értékes dolgot, mintha él őlényt dajkált volna 
gondos és figyelmes szeretettel. Medd ő  álmainak nyomorék gyer-
meke volt ez a beteg kéz, -  s terhe alatt id ővel egészen meggörnyedt, 
derékban meghajlott, sőt észrevétlenül rászokott egy kis sántí-
tásra is. 

Elérkezett már az ősz, a fecskék költözködésükr ől zsinatoltak, 
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s a sárguló lombok közül egyenként tépdeste a szél a száraz leve-
leket. S ezek a zörgő  falevelek egy ideig tűnődve hintáztak a leve-
gőben, aztán leestek az utca porába. 

Megmondtam M,akránák, hogy ne jöjjön többé. A varázslatot 
már nem lehetett meghosszabbítani. 

Valahogy úgy éreztem magamat, mint amikor az ember kény-
telen bevallani egy nőnek, akinek sejtelme sincs semmi rosszról, 
hogy nem szereti már és mindennek vége. 

Milyen nagy szemekkel nézett rám! Rám, az egyetlen férfire, 
akinek a kezébe letette boldogságát, s most kiderült, hogy az a 
férfi csak játszott a szívével, aztán hálátlanul porba taposta. Milyen 
ćsalódottan, milyen sértődötten nézett rám! 

De bárhogy is védekezett, Makrának bele kellett nyugodnia a 
ténybe, hogy ez a dédelgetett beteg keze most már megint egészen 
egyszerű  kéz s nincs rajta semmi, ami figyelmet érdemelne. 
Rendben van, ott volt a miniszter, ott voltak a tanácsnokok. Budimi-
rovicsék emlékezetes védszent ünnepén. De ez az emlék se tarthat 
örökké s nem állíthatja meg az élet folyását még Buzavárott sem. 

De Makra rászokott a betegesen óvatos járásra s kifejezéstelen, 
a sorsát el nem. áruló arcán ott ült a néma csalódás diszkrét fáj-
dalma. S ez a baleset a kezével bizonyára szép és nagy emlékként 
maradt meg a szívében, a miniszter szavai pedig: „Szegény asszony!" 
pedig olyan emlék, amilyet sok asszony ápol észrevétlenül folyó 
és csaknem észrevétlenül eltűnő  eseménytelen életében. 
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Utópikus regény 

-- A színházat bohócostul lomtárba dugjuk, a szobát üvegfal-
lal rakjuk ki, ezer szín cikázik rajta végig, papírcsillámok, vér, 
vörösbor. Szereted a futballt, Montagk? 

—• Szeretem. 	_ 
Beatty úgyszólván láthatatlanná vált, egy hang volt már csak 

valahol a fiistfelhők mögött. 
Hát ez mi? — kérdezte Mildred csáknem örömmel. Montagk 

hátravetette magát a párnán, s leszorította kezét. — Mi ez itt? 
Ülj le már! — kiáltott Montagk. Az asszony üres kézzel 

lépett vissza. -- Ne zavarj minket. 
Beatty úgy folytatta, mintha misem történt volna. — Kapható 

vagy néha kuglira is, Montagk? 
Kuglira? Hogyne. 

-- Golfra? 
A golf is finom sport. 
És a kosárlabda? 
Az is. 

-j- Hát a billiárd, a rugby? 
Mind nagyszerű  játék, kétségtelenül. 
Hát igen. Minél több sport, hejehuja, zsivaj és társas élet, 

annál kevesebbet gondolkozik az ember, úgy-e? Minél több tömeg-
látványosságot rendezni, szakadatlanul újra s újrarendezni, mind 
több képregényt, mind több filmet. Csak minél kevésbé megter-
helni az agyat. Csupa mozgás, rohangálás, nyugtalanság. Az utcán 
embertorlaszok. Népáradat hullámzik, maga sem tudja merre. Autó-
szökevények mindenfelé. Egész helységeket megszállnak, egyik 
helyről a másikra csődülnek, valami bels ődagály hajtja őket, ma 
már más alszik a szobában, ahol tegnap még te háltál, én meg teg-
napelőtt. 

Mildred kiment, becsapta maga után az ajtót. A nénik az üveg-
falon elkezdtek vihogni a bácsikra. 
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— Nézzük most a kisebbségeket a civilázióban. Minél nagyobb 
a lakosság, annál több lesz a kisebbség. Jól vigyázz, nehogy túlkö-
zel kerülj a kutyabarátokhoz,. a macskákedveZ őkhöz, az orvosok, jo- 
gászok, kereskedők, üzletvezetők • klubjához, a mormonokhoz, bap-
tistákhoz, quakerekhez, a meghonosodott kínaiakhoz, svédekhez 
olaszokhoz, németekhez, irekhez, a déli vagy északi polgárokhoz, ke-
letiekhez vagy nyugatiakhoz. A könyv, a színdarab, a televizi.ó . 
futóregény alakjai költött figurák, az él ő  .festőkhöz, a mozgókép-
rajzolókhoz, mechanikusokhoz való hasonlatosságuk puszta vélet-
len. 'És jegyezd meg, Montagk, minél nagyobb a vásár, annál ke-
vésbé szabad vásárra vinned kétked ő  gondolataidat. A legkisebb 
kisebbséget is meg kell kimélni. Gonosz írók, csukjátok le az író-
gépet! Le is csukták valahányan. A folyóiratok csupa ártalmatlán 
édeskés gicčsel vannak tele. A könyvek- mondták a felfújt kriti-
kusok — csak olyan mint a mosogató víz, nem, csuda, hogy. nem 
kellenek senkinek. Csak a• képregényeknek kegyelmeztek. még, • e2 
megfelelt a közönség egy jórésze ízlésének, és természetesen a há-
romdimenziós szépségmagazinoknak.- Ezzel" aztán. a 'végére is értünk, 
Montagk. Pedig, hidd el, nem felülről indult ki a •dolog: NeM rende-
letekkel, centurával' készítették el ő, nem. A technika, a tömegkul-
túra hozta magával. Ennek köszönhetjük, hogy ma a boldogságunk 
tartós, hogy háborítatlanul olvashatjuk a képregényeket, önvallo-

• másokat és a szaklapokat. 
—•De hát a tűzőrség? — kérdezte Montagk. 
— Ó, — Beatty arca egy pillanatpa el őtűnt pipája finom felh ő i 

mögül — hát van ennél érthet őbb és természetesebb dolog?. Az is-
kolák mind több futót, ugrót, vérsenyhajtót, csatárt, kapust, repü-
lőst és úszóbajnokot neveltek holmi kisérletezők, bírálgatók, szak= 
értők és alkotók helyett. Könnyen megértheted, hógy az „entellek-
tüel" szó hamarosan és megérdemelten szidalmazással lett határos. 
A különös mindig bizalmatlanságot, irtózatot kelt. 'Bizonyosan em-
lékszel te is olyan iskolatársadra, aki - különösen' „éleseszü" -  volt, aki 
minden kérdésre tudott válaszolni, miközben a többi úgy ült mini 
a faszent, s mind arra gondolt, hogy óra" után, hogy ellátja majd a 
baját. De hát nem maga hívta ki a bántalmazást? Világos, úgy-e? 
Egyformáknak kell lennünk. Neme születtünk ugyan Szabadnak, egy-
formának, ahogy az alkotmány mondja,' de egyformává' idomítanak 
bennünket. Ha mindenki hasonmása a másiknak, akkor mindenki 
boldog, megelégedett, akkor nincs többé kiváló, akit ől 'félni kell 
vagy akihez a másikat" Szabni lehet. Tehát: egyetlen könyv a szom-
szédségban olyan, akár 'a töltött fegyver: Meg -kell semmisíteni. Ki 
kell üríteni a puskát, kizárni a szellemet. Ki tudja, az az olvasó kii 
.fog kiválasztani célpontjául. Talán éppen engem. Nem, köszönöm, 
nem kérek belőle. És így történt, hógy amikor a házak már az 'egés2 



világón tűzállókká váltak, feleslegessé lettek a tűzoltók. Más hi-
,ratást nyertek, a lelki nyugalom őréivá váltak;  a kisebbrendűség-
től , való félelem szérriétkosarává, hívatalos cenzurává, egyiszerre 
télő  és végrehajtó 'latálommá: Ez vagy te, 1VL.ontagk, és ez vagyok 
ki is. 

A teTetrižiós szoba ajtaja megnyílt, Ott állt Mildred és rátekin-
,ett előbb Beattyra, aztán. Montagkxa. Háta mögött az üvegfalakon 
.öld éá sárga és narancsszínű  görögtűz sziporkázott, belesercegett és 
)attogott á zenébe, amely maga is csupa dobpergésb ől, tántamból 

ćsiridó-attából állt. Mildred ajka is a zene ütemére mozgott, ha- 
)ár hangja beleveszett a zsivajba. 	 • 

Beatty belerázta, a pipáját a tenyerébe és úgy nézegette a ha-
ntit, mintha valami. titkot akarna megfejteni bel őle. 

Értsd Meg, ' Monagk, `a mi. kultúr,"ánk nem .t űri a:kisebbség 
iyugtalanítását. Hát mondd meg magad, mi a mi életcélunk? Min-
len ember boldog akar lenni, nem igaz? Halottól valaha más élet-
klról? Boldog akarok lenni, ezt mondja mindenki. És mondd, hát 
iem boldog? Nem gondoskodunk-e folytonosan szórakozásról, mu-
.atságról, hej éhuj áról? Hiszen ezért vagyunk, nem igaz? Az érzék-
;siklandozá élvezetért. És, valdd be, ebben a mi kultúréletünk nem 

ölködik. 
Nem.  

Montagk le tudta olvasni Mildred ajkairól, amit az ajtóban 
illva mond, de igyekezett nem nagyon odanézni, nehogy Beatty is 
Lrrafelé forduljon. 

A színesek megbotránkoznak a „Kis Sambó"-n, el kell hát 
ygetni, a fehérek szemében viszont a „Tamás bátya kunyhója" a 
iiske, azt is el kell hamvasztani. Valaki könyvet írt a dohányzás 

a tüdőrák kapcsolatáról, s a bagósoknak kaparja a dohány a tor-
[át? El kell égetni:" F ő  a lelki egyensúly, Montagk. F ő  a kedélynyu 
;álom, Montagk. Csak semmi bosszankodás, inkább a vödörbe vele. 
3ánt a temetés? Azt is 'el kell törölni. Öt perccel halála után már 
nindenki útban van a nagy központi hamvasztó felé, amelynek 
szívó csápjai az egész országot behállózzák. Tíz perccel halála után 
nár csak egy marék fekete por. Nem vesztegetünk rájuk egyetlen 
;zót sem, nem sírunk vissza senkit. El kell felejteni, el kell égetni. 
Vf ndent el kell égetni. Csak a t űz világos, csak a tűz tiszta. 

A színek játéka Mildred háta mögött a lakószobában kialudt. 
7 anabban a pillanatban hallgatott el Mildred is, olyan csodálatos 
vétlenképpen, hogy Montagk lélegzete elakadt t őle. 

- Itt a szomszédban lakott egy leány mondta lassan, elgon.-
lólkozva -- de !most odavan.: , Azt hiszem, meghalt. Nem  is emlék--
Iem már, milyen volt. De  valahogy más volt ;  Hogy történhet ez 
neg mindezek után? 
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Beatty nevetett. — Az ilyesmi persze elkerülhetetlen. Clarisse  

McClellan volt, úgy-e? Nyilvántartjuk a családot, egész szigorú  

megfigyelés alatt álltak. Van valami rendkívül szívós az öröklésben  

és a környezetben, nem lehet a különcöket egy csapásra kiirtani. Az  

otthon, a családi környezet gyakran tönkreteszi mindazt, amit az,  

iskola a fejébe vert valakinek. Ezért szállítattuk évr ől-évre lejjebb  
a kötelező  óvodáskort, a gyermekeket most már úgyszólván a böl-
cagből kiszedjük. McClellanékról egy csomó hamis feljelentés futott  

be, még amikor Chicagoban laktak: Sohasem találtak náluk könyvet.  
De a nagybácsi körül nem volt minden rendben, mindenki magá-
nosnak ismerte, mindig egyedül járkált. A kislány? Az meg naplopó  

volt. Iskolai magatartásából ibélve az ottani környezet rontotta meg.  
Sohasem azt kérdezte, hogy miképp csinálnak valamit, hanem  
azt, hogy mi ér t. Az ilyesmi pedig hovatovább nagyon kellemet-
lenné válik. Aki mindig azt kérdi, hogy miért, a végén halálosan  
boldogtalan lesz. Jobb is szegény kislánynak, hagy Meghalt.  

—• Igen, meghalt.  
- Szerencsére ilyen elrugaszkodott figurák ritkán akadnak  

már. Tudjuk mi, hogy kell az ilyesmit csírájában elfojtani. Ha meg  
akarjuk akadályozni ., hogy a ház felépüljön, el keld. venni a fát és  
szöget. Ha pedig meg akarjuk akadályozni a politikai elégedetlen-
séget, gondoskodni kell arról, hogy az emberek ne ismerjék meg a  

kérdés mindkét oldalát, hanem csak az egyiket. Ne is jusson, eszébe,  

hogy háború is létezik. Ha a felsőbbség tehetetlen, felfuvalkodott,  
'telhetetlen zsebrák, akósabb, ha az ember nem csinál belőle gon-
dot magának. Fő  a lelki nyugalom, Montagk! Mindenféle versennyel  

foglalkoztatni az embereket — ki tud több slágerszöveget elmon-
dani, ki tud több fővárost felsorolni, — meg ilyesmivel. Tele kell  
tömni a fejét mindenféle ,megemészthetetlen adattal, amíg csordul-
tig meg nem telik és minden tudás alapforrásának nem képzeli ma-
gát. Akkor mind gondolkozó embernek álmodja magát, és azt hiszi  

messzire jut a tudományával, holott voltaképpen meg se tud moc-
cani. De boldog, mert a fejébe tömött adatok sohasem változnak.  

Egészen hibás dolog lenne holmi megfoghatatlan filozófiára vagy  

szociológiára oktatni őket, hogy valami összefüggéseket jnsson  
eszükbe keresni. Az ilyesmi csak szellemi nyomorúságra vezet. Aki  

egy televíziós falat szét tud szedni és újra összerakni — már pedig  

ki nem tudja ezt manapság? — az százszor boldogabb annál, aki a  

világmindenséget méregeti és egyetlen képletté akarja s űríteni, amit  
különben csak embertelen egyedülvalóság árán lehetne véghezvinni.  

en mondhatom, mert magam is megpróbáltam, vinné el az ördög!  
Gyerünk inkább az egyletékkel, a klubokkal, a kötéltáncosokkal és.  

bűvészekkel, a turboautó- és helikopterversenyekkel, gyerünk a kéj-  

játékokkal és bájmérgekkel, egyszóval mindazzal, ami az östitönökei  
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feloldja. Ha színdarab rossz, a film gyenge, a hangjáték értelmetlen, 
csavard feljebb a hangerősítőt. Olyankor úgy érzem, mintha mégis 
csak megragadna a darab, holott csak a hang kábít el. De mindegy, 
nekem kézzelfogható szórakozás kell. 

** 

Beatty fölállt . -- Mennem kell. Az előadásnak vége, remélem 
sikerült megértetnem magam. Ne felejtsd el, Montagk, mi vagyunk 
a boldogság őrei, te és én, meg a többiek. Mi szállunk szembe azok-
kal a kevesekkel, akik ellentmondó gondolatokkal és beteg képze-
letükkel meg akarják fosztani az embereket buldogságuktól `  Mi 
védjük a gátat. Tarts ki! Ne hadd, hogy a világot elárassza a gondo-
lat és a bánat. Szükség van rád, Montagk. Talán nem tudod, milyen 
fontos vagy, milyen fontosak vagyunk mi, akik a világ boldogságot 
őrizzük. 

Megrázta Montagk ernyedt kezét. Az még mindig úgy ült ágyá-
ban, mintha a ház rászakadóban volna, s nem mert megmoccanni. 
Miidred már előbb eltűnt. 

Még valamit — mondta Beatty. — Egyszer minden t űzőrbe 
megmozdul a kukac: mi is lehet azokban a könyvekben? Mi lenne, 
ha az ember engedne a kísértésnek, mit gondolsz? Nos, Montagk, 
tudd meg, volt egy idő , amikor magam is elővettem néhányat azok-
ból az ócska könyvekből, hogy megtudjam, mi is van bennük. Hát 
tudd meg, nincs bennük semmi. Semmi az ég világán, amit el 
lehetne fogadni vagy továbbadni. Soha sem létezett emberekr ől 
szólnak, az egész szépirodalom csupa agyrém. A szakirodalom még 
ennél is rosszabb, valahány tudós van, mind leszamarazza és túlhar-
sogja a másikat_ Zűrzavaros elméletekkel dobálóznak, kioltják a csil-
lagokat, elhomályosítják a napfényt is. Az ember tisztára meghü- 
lyül a végén. 

-- És ha egy tűzőr egészen véletlenül, akaratlanul, magával 
visz egy könyvet? 

Montagk arca megrándult miközben ezt mondta. A nyitott ajtó 
üresen meredt iá. 

Érthető  és megbocsátható hiba. Egyszerű  kíváncsiság, -•- fe- 
lelte Beatay, — nem vesszük tragikusan. Nála hagyjuk a könyvet 
egy napig.. De ha huszonnégy óra alatt nem égeti el, akkor elme-
gyünk hozzá és megégetjük mi. 

--- Természetesen — Montagk ínye egészen száraz volt 
-- Nos, Montagk, bejössz ma szolgálatra, esetleg egy birsit 

később? Mondjuk estefelé? 
-- Nem .tudom -- dünnyögte Montagk. 
-- Mit mondasz? — kérdezte egy kicsit megüt ődve Beatty. 
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Montagk lehúnyta a szemét. — Kés őbb majd bemegyek. Talán. 
Nagyon nélkülöznénk, — jegyezte meg Beatty, miközben 

zsebrevágta a pipáját. 
Sose megyek be többet, gondolta magában Montagk.. 
-- Jobbulást -- mondta még Beatty. 
Aztán kifordult a nyitott ajtón. 

** 

Montagk' figyelte az ablakon át, hogy száguld el Beatty t űz-
sárga autóján. 

A túloldalon egymáshoz símulva Sorakoztak a laposelej ű  házak. 
Mit is mondott Clarisse egy délútán? „Nincs már kiskert a házak 
előtt. Nagybátyám azt ;mondja, valamikor kiskert volt a házak be-
járatánál, s az emberek esténként kiültek, és ha kedvük volt cse-
vegtek, ha meg nem, hát csak úgy üldögélteik a hintaszékben szót-
lanul. Néha csak egyszer űen ültek, ültek és mindenfélére gondoltak. 
Azt mondják, hogy az építészek azért nem csinálnak már, mert 
nem hat szépen. De nagybátyám azt mondja, hogy ez csak ürügy: 
valójában nem akarják, hogy az emberek ' csak úgy, mit se téve ott 
üljenek, hintázzanak és csevegjenek, ez a fajta szórakozás gyanús 
nékik. Azelőtt az emberek sokat beszélgettek, s volt idejük gondol-
kozni is. Ezért aztán eltörölték a kiskertet. Egyáltalában eltöröltek 
minden kertet, ligetet. Már alig van itt-ott egy-egy park, ahol ücsö-
rögni lehet. Aztán a bútor. A hintaszék egészen elt űnt, túlságosan 
kényelmesnek találták. Azt mondja a nagybátyám ... és ... a nagy-
bátyám ... a nagybátyám ... Clarisse hangja elnémult. 

Montagk megfordult, ránézett a feleségére. Ott ült a nappaliban 
és egy bemondóval beszélgetett. A bemondó egyenesen hozzáfordult. 

Montagk asszony - szólítatta meg — ez meg amaz, Montagk, 
asszony ... megint mondott valamit. Egy pótkészülék -- száz dol- 
lárjukba került — önműködőleg hozzátoldta a beszédhez a nevét, 
mert miközben a bemondó névtelen közönségéhez beszélt ki-kiha-
gyott egy pillanatot, hogy a készülék pótalahssa a nevet. Egy má-
sik különleges készülék meg a bemondó ajkát mozgatta úgy, hogy 
mindenki a maga nevét olvashatta le róla — hadd legyen tökéletes 
az illúzió. A bemondó igazi jóbarát volt, jóbarátja a hallgatónak. — 
Montagk ašszony, figyeljen csak ide ... 

Az asszony csakugyan feléje fordult, habár látszott, hogy oda 
sem figyel. 

Montagk megszólalt. -- Ha ma kimaradok a szolgálatból, jó ok 
lesz arra, hogy holnap se . menjek, az meg arra, hogy egészen elma-
radjak. 
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De hiszen elmégy ma este, úgye? — kérdezte Mildred.  
Még nem tudóm. Kedvem volna • szétütni, törni-zúzni.  

Ülj kocsira,  
--~ 

 
Nem, köszönöm. . 

-- Ott van á kulcs az éjjeli szekrényen. A stiáguldás mindig 
egít rajtam, ha rámj ön a nemi ó. Ha száznegyvenre felviszed, úgy 
ltűnik a rossz hangulatod, mint a kámfor. Néha egész éjszakán át 
okian gálok, s te nem tudsz róla. Csuda muris az, különösen kinn, 
vidéken: Sorba gázolom a nyulakat, a kutyákat. Vedd csak a kocsit, 
nóndom,. 

— Nem; nem akarom, ma nem. A végére. akarok járni énnek 
. furcsa hangulatomnak. Atyaisten, de elfogott! Nem tudom, mi 
ehet. Átkozottul nyomorultul érzem magam, az ördög 'tudja,  hon-
Lan szorult belém a düh. ügy érzem, mintha felfújna, mintha da-
;adnék. Mintha valami, nem tudom micsoda, áradna bennem. Ké-
es lennék még könyvet is olvasni. 

Hiszen akkor börtönbe kerülsz 	mondta Mildred. Úgy 
Lézett rá, mintha üvegfal mögött lenne. 

• Montagk elkezdett öltözködni, s nyugtalanul mászkált föl-alá 
Szobában. — Igen, még ez lenne a legokosabb. Miel őtt valami még 

osszabbra vetemednék. Hallottad,, mit mondott Beathy? Odafigyel-
él? Co aztán ért hozzá. Igaza van, a legfontosabb: boldog lenni. Uj-
ongani, hejehujázni, tombolni.. Én meg egész, idő  alatt csak ültem 
mind azt mondtam magamban: boldogtalan vagyok, ó milyen bol-

Logtalan vagyok. 
Én bizony boldog vagyok — Mildred valósággal ragyogott. 

És büszke vagyok rá. 
Valaminek történnie kell — mondta Montagk. - Nem tu-

lom minek, de valami nagyon nagynak kell • történnie. 
-- Nekem már elegem van ebb ől — mondta Mildred s újra a 

>emondó felé fordult. 
Montagk odakapott a fali „ki-be" kapcsolóhoz, és a bemondó 

►lhallgatott. 
t--- Millie -=- mondta elcsukló hangon. 	Ez a te házad is, csak- 

így mint az enyém, s ezért illik, hogy elmondjak neked valamit. 
Vlár' régen meg kellett volna tennem, de úgyszólván magam előtt is 
itkoltam. Van itt a házban valami, amit látnod kell, valami amit 
gy év óta idehordok és dugdosok, újra s újra, magam sem tudom 
miért, š eltitkoltam el őled. 

Megragadott' egy Széket s lassan' mágá el őtt tolta a folyosóra az 
íjtó irányában, aztán fellépett s egy ideig ott állt, mint a szobor a 
,alapzatán, Mildred csak nézte. Akkor felnyújtotta a kezét, félre-
:olta á szellőztető  nyíláson a borítót, jól fölnyúlt jobbra, még egy 
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borítót félrehúzott, és egy könyvet szedett el ő. Meg sem nézte, csal 
lecsúsztatta a padlóra. Aztán újra fölnyúlt, most két könyvet húzat 
elő  és a földre ejtette:l;Tjra s újra fölnyúlt, s ejtegette le a köny 
veket sorban, kisebbet, nagyobbat, sárgát, pirosat, zöldet. Mire be 
végezte vagy húsz könyv hevert felesége lábainál. 

-- Sajnálom, Mildred — mondta. — Nem gondoltam semm 
rosszra, s most mindketten benne vagyunk a slamasztikában. 

Mildred visszariadt, mintha egyszerre egy sereg egér bújt vóln, 
elő  a lyukból. Nehezen lélegzett, holtsápadt volt és tágra nyitott, 
a szemét. Néhányszarg az ajkán remegett a neve, aztán nyögve le 
hajolt, felkapott egy könyvet és futott vele a konyhába a ham 
vasztókályha felé. 

Montagk utána iramodott, beérte és hiába sikoltozott, védeke 
zett kézzel-lábbal, lefogta. 

-- Ne, Millie, ne, várj! Kérlek, várj! Nem is sejted ... várj mái 
-- Lökdöste, szorította, _ rázta az asszonyt. 

Az csak a nevét ismételgette siránkozva. 
Millie, hallgass meg — kérte ő . — Csak egy percre. Ne te 

gyük ezt. Nem szabad elégetnünk. Meg akarom nézni a könyveket 
legalább egyszer lássam őket. Akkor, ha igaz, amit a kapitány 
mond, együtt elégetjük őket, hidd el, akkor csakugyan megsemmi 
sítjük. Segíts rajtam. — Lenézett az arcába, fölemelte az állát, nem 
csak azért, hogy őt lássa, hanem magát is megtalálja a tekinteté 
ben, mintegy intést várva, hogy mit is tegyen. — Most már aká: 
tetszik, akár nem, benne vagyunk a csávában. Sohasem kértelel 
semmire annyi év óta, de most kérlek, könyörgök neked. Valaho . 
hozzá kell fognunk és kibogoznunk, hogy kerültünk ebbe a hínárba 
te az altatóporaiddal és verseny-száguldozásoddal, én pedig a hi 
vatásommaL Hiszen hanyathomlok a szakadék felé rohanunk, Millie 
Én pedig nem akarok a szakadékba zuhanni. Nem lesz könny ű  do 
log, nincs semmi támaszpontunk, de ha segítunk egymásnak, talár 
sikerül valahogy tisztába jönnünk. Most okvetlenül szükségem var 
rád, nagyobb szükségem mint valaha. Ha csak egy kicsit szeretsz 
hagysz nekem huszonnégy órát, vagy mondjuk negyvennyolc órát 
Többet nem kérek, 1VIillie, ennyi elég, igérem neked, esküszöm. É; 
ha kiokoskodunk valamit, a legcsekélyebbet is, talán továbbadhat 
juk és máson is segíthetünk vele. 

Mildred nem ellenkezett tovább, s ő  elengedte. Az asszony eg3 
kicsit odébb támolygott, a fal mellett lassan a padlóra csúszott, úg3 
ült ott á könyvekre meredve. Az egyiket véletlenül megérintette 
amikor észrevette, visszarántotta a lábát. 

Legutóbb az az asszony, ó Mildred, te azt nem' élted át, nexY 
láttad az arcát. Aztán Clarisse. Te,  sohasem beszéltél vele. Én be. 
šzéltern. Nem tudom felfogni, hogy ilyen meglett ember, min 
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Beatty, hogy félhet tőle? Hogy lehet ennyire félni egy kis iskolás-
lánytól? Az este az őrségen összehasonlítottam Clarisset a társaim-
mal, és hirtelen rájöttem, hogy valamennyit utálom, s őt magamat is. 
Azt hiszem legjobb lenne, ha a tűzőrök magukat is megégetnék. _. Guyt 

Az ajtónálló készülék halkan megszólalt: 
— Montagkné, Montagkné, jön' valaki, jön valaki, Montagkné, 

Montagkné, jön valaki. 
Megfordultak, s hol az ajtót nézték, hol a széthányt könyveket. — Beatty — mondta Mildred. 

De hisz ez lehetetlen. 
Visszajött — hebegte az asszony. 

,Az ajtónálló újra jelentette. — Jön valaki. 
Nem nyitúnk ki — mondta Montagk a falhoz támaszkodva, 

aztán egyszerre összecsuklott, leguggolt és szórakozottan bökdöste 
a könyveket hüvelykujjával, mutatóujjával. Szerette volna vissza-
dugni őket rejtekhelyükre, de tudta, hogy úgysem lenne képes még-
egyszer szembenézni Beattyvel. Remegve motozott .a könyvek kö-
zött, aztán leült, a készülék pedig újra megszólalt, most már sür-
gősebben. Montagk felemelt egy kötetet. --- Hol kezdjük el? — Ta-
lálomra felütötte, belenézett. — Mindegy akárhol, csak kezdjük el 
már. 

-- Bejön, bizonyosan bejön -- nyögte Mildred. — Eléget ben-
nünket a könyvekkel együtt. 

Végre elnémult a bejelentő  készülék. Csend. Montagk érezte, 
hogy valaki az ajtó előtt áll, vár, hallgatózik. Aztán távozó lépteket 
hallott. 

-- Nézzük csak mi is ez — mondta. 
A szavak nehezen szakadtak ki bel őle, kínos elfogódottsággal. 

Elolvasott néhány szót innen-onnan, végül ezekre a szavakra buk-
kant. 

„Különböző  időkben hozzávetőleg tizennégyezer ember inkább 
válastzotta a halált, semhogy hajlandó lett volna a tojást a hegyes 
végénél feltörni." 

Mildred ott ült vele szemben a földön. — Mit jelent ez? Egy-
általában semmi értelme sincs. Igaza volt a kapitánynak. 

Hadd csak — intette le Montagk. — Inkább kezdjük újra. 

** 

Ott ültek a folyosón és egész délután olvastak, miközben kinn 
hideg novemberi eső  verdeste a csendes házat. A nappali most szür-
kének, üresnek tetszett, a fal kopárnak, nem sziporkáztak rajta szí-
nek, asszonyok . arany köntösben, férfiak bársony kabátban, s nem 
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varázsoltak elő  köcsögkalapjukból életnagyságot meghazudtoló hatal-
mas házinyulakat.. A nappali holt 'volt, s . Mildred hiába nézett be 
időnként nagy .  tekintettel, miközben Montagk föl-alá sétált, aztán 
ismét lekuporodott és egy-egy oldalt tízszer is hangosan felolvasott 

,;Nem lehet azt pontosan megállaptíani, melyik pillanatban kez-
dődik a barátság,. Ha egy edényt csöppenként megtöltenék, végül 
egyetlen csöpptől kicsordul. Hasonlóképpri, sok-sok baráti szó után 
elhangzik egy, amely csordultig megtölti a szíved 

Montagk ültében hallgatta .az es ő. .kopogását. 
Vaj j on így volt ez a szoxnšzédlánnyal is? Sehogyse tudtam 

tisztába jönni vele, 
Ugyan hadd már azt, hiszen meghalt. Beszéljünk az ég sze-

relméért valakiről, aki él. 
Montagk rá sem tekintve .  izgatottan ment végig a folyosón a 

konyháig, ott hosszan az ablak el őtt állt s nézte, hogy csorog az eső  
az üvegen; amikor aztán a remegés megszűnt benne, visszatért a ho-
mályos folyosóra. 

Felütött egy másik könyvet. 
„A főtárgy: mit szeretek". 
Felpillantott és megismételte. 	A főtárgy: mit szeretek. 

Ez legalább érthető  — mindta Mildred. 
Clarisse-nál azonban nem ez volt a f őtárgy. Ó legszíveseb-

ben másokkal foglalkozott. Velem is. Évek hosszú sora óta, ő  volt 
az első  ember, akit igazán kedveltem. đ  volt az első  ember, aki 
komolyan érdeklődött irántam. Fölemelte a két könyvet. Ezek 
az írók már régen holtak, de amit írtak, közvetlenül, vagy közvetve 
mind Clarisse-ra utal. 

Kinn az esőben, az ajtó el őtt halk kapargálás. 
Montagk megdermedt. Látta, hogy Mildred leveg ő  után kap-

kodva a falnak veti magát. 
Valaki ... az ajtó előtt ... miért nem szól a bejelent ő  ...? 
Kikapcsoltam. 

A. küszöbön az ajtóhasadékon szimatolás, villamos lélegzet. 
Mildred megkönnyebbülten nevetett. — Hiszen csak egy ku-

tya. Elkergessem? 
-- Meg ne moccanj! 
Csend. A hideg eső  kopogása. Az ajtóhasadékon át kékes áram-

szimat. 
Folytassuk — 'mondta Montagk nyugodtan: 

Mildred. odébbrúgott egy könyvet. 
-- A könyvek nem emberek: Hiába' olvasol, há körülnézek, 

nincs itt senki. 
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Bepillantott a lakószobába, amely olyan holtszürke volt, akár 
tenger-vize, de rögtön élett ől nyüzsgött volna, mihelyt az elek-

tronnapot bekapcsolja. 
Az én  családom viszont — mondta Mildred, -- él ő  embe-

rekből áll. Mesélnek nekem, ha nevetek, velem együtt nevetgélnek. 
És azok á színek! 

-- Igen, tudom . 
Ezenfelül, ha Beatty kapitány valamit kiszimatol a köny-

vekről..: Elképzelte magában a következményeket. ,Megütközés 
vált az arcán, aztán borzalom. — Eljön, fölgyújtja a házat és a csa-
ládot. Hiszen ez borzasztó! Gondold csak el, mennyi rengeteg pénzt 
beleöltünk a házba. Minek olvassak én könyveket? Minek? 

Minek? Minek? --- kiáltott Montagk. — Nemrégiben egy át-
kozott ronda kígyót láttam, holtat és mégis él őt, vakot és 'mégis 
látót. Szeretnéd látni? Megláthatod a kórházban, a baleset osztá-
lyon, feljegyzést is találhatsz mindarról a gezemicét ől, amit ez a 
kígyó kiszívott belőled. Nincs kedved elmenni, s megtekinteni a 
nyilvántartó lapodat. Fellapozhatod Gúy Montagk név alatt, talán 
„életfélelem" vagy „háború" címszó alatt. Vagy volna kedved föl-
keresni azt a házat, amit a mult éjszaka megemésztettek a lángok? 
Megkeresni a hamu között annak az asszonynak a csontjait, aki a 
fejére gyújtotta a házát? Hát Clarisse McClellan hol van? A hul-
laházban. Hallod? 

** 

Bombázók hasították végig az eget a ház fölött, zúgva, böm-
bölve, süvítve, mint egy-egy legyez ő , ami végigrepeszti az ürt. 

-- Az istenit — kiáltott Montagk, -- óráról-órára az a pokoli 
zenebona az égen. Hogy a pokolba szabadulnak el újra s újra ezek 
a gépdögök, anélkül, hogy valaki tiltakozna. Egy percre sem hagy-
ják nyugton az embert. 1960 óta már két atomháborút indítottunk 
és nyertünk meg. Űgylátszik, mi élvhajhászásunk közben fütyülünk 
az egész világra. Az egész világra, amely olyan szegény, amilyen 
gazdagok mi, és amellyel senkisem tör ődik mégsem. Mindenfelől 
hírlik,' hogy éhenhalnak az emberek, mi meg belefulladunk a zsí-
runkba. Igaz az, hogy míg mi dőzsölünk, másutt az emberek nyo- 
morognak? Talán azért gyülölnek bennünket annyira mindenfelé? 
Sokszor hallottam már err ől. Te mit gondolsz róla? Én nem tudom, 
mit gondoljak. Ezek a könyvek talán útbaigazíthatnak bennünket, 
talán segítenek rajtunk, hogy ne kövessük el újra s újra ugyan-
azokat a szörnyű  hibákat. Azt az ostoba társaságot a te televíziós 
faladon még sohasem hallottam err ől beszélni. Naponta egy-két órát 
könyvek között, s ki tudja ...? 

A telefon felrebbent. Midred odaugrott a készülékhez. 
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RAY BRADBURY: 451 Fahrenheit 

-- Anna — mondta nevetve. — Igen, ma este a fehér bohóc 
megy. 

Montagk kiment a konyhába, ledobta a könyvet. — Montagk, 
-- 

 

mondta magának, — de ostoba is vagy. Mihez kezdesz most? 
Szolgáltassam ki a könyvet, s felejtsem el az egészet? Újra fölvette 
a könyvet s belelapozott. Mildred nevetése Csengett a fülében. 

Szegény Míllie, gondolta magában. Szegény Montagk, te is el-
vesztetted a talajt magad alól. Hol találsz segítséget, hol lelsz most 
tanácsadót? 

Megállj csak. Behúnyta a Szemét. 0, persze. Egyszerre eszébe 
jutott a .zöld park. Hiszen olyan gyakran gondolt rá az utóbbi 
időben. Most egészen világosan ott állt szeme el őtt az, ami egy 
évvel ezel őtt a városi parkban történt, amikor azt a feketeruhás 
öreget rajtakapta, amint valamit gyorsan el akart dugni. 

Az öreg fölugrott, mintha el akarna futni. Montagk rászólt: — 
Várjon csak. 

Nem, csináltam semmit! — kiáltott az reszketve. 
Hiszen nem is állítom. 

Szótlanul ültek egy ideig egymás mellett až anyhe zöld fény-
ben, aztán Montagk mondott valamit a szép id őről, s az öreg hal-
kan válaszolt. Különös halk találkozás volt. Az ősz ember nem tit-
kolta, hogy valamikor az angol irodalom tanára volt, amíg egy szép 
napon, úgy negyven évvel ezel őtt, kitették az utcára, amikor érdek-
lődés híján az- utolsó szellemtudományi fakultást is becsukták. Fá-
bernak hívták. Amikor végre minden gyanakvás elošzlott. bel őle 
Montagk iránt, csengő, dallamos hangon elkezdett beszélni, tekin-
tetét az égen, a fákon, a zöld pázsiton jártatva, s nem telt bele egy 
óra, valamit mondott Montagknak, amiről az megsejtette, hogy va-
lami rímtelen vers lehet. Aztán még inkább felbátorodott s még vai 
lamit mondott: ez most már kétségtelenül vers volt. Amíg azt a pár 
szót óvatosan elmondta, ott tartotta kezét a :balzsebén, és Montagk 
tudta, ha kinyújtaná a kezét, egész bizonyosan egy verseskötetet ta-
pogatna ki a zsebében. Q azonban nem, nyújtotta ki a kezét, ott 
tartotta a térdén, mereven, tétlenül. — Én nem a dolgokról beszélek 
-- mondta Fáber — hanem a dolgok lelkér ől. Itt ülök és t u d o m, 
hogy - élek. 

Ez volt az egész, akkor. Egyórás egyoldalú beszélgetés, egy 
vers, egy vallomásféle, és aztán minden célzás nélkül arra, hogy 
Montagk a tűzőrség tagja, az ősz ember reszkető  kézzel felírta a 
címét. — A nyilvántartás számára — mondta — ha esetleg fel 
akarná használni. 

Hiszen nincs semmi kifogásom maga ellen — mondta Mon-
tagk megütődve. 

(Folytatása következik) 
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ÉLET És DOKUMENTUM 

iteinitz Tibor Langevin sírjánál a Pantheonban 

  

(Franciaországi jegyzetek) 

Húnok Párizsban. Puvis de Chavannes kacagányos, vadarcú 
Attiláját és húnjait nézem. a Pantheon falán. Odébb Genovéva pasz-
telszínekben biztatja a párizsiakat: ne féljenek, Attila nem tör be 
a városba. 

A freskók alatt állva emlékek tólulnak fél bennem: Illyés Gyula 
könyve, és annak a Juhor-vidéki falusi asszonynak az arca, aki 
gyermekkorában látott el őször és utoljára színdarabot, Genovéva 
történetéről. A színpad üdítő  hatását élveztem, amikor a nagydarab 
asszony karmozdulatokkal, arcmimikával élénken utánozta a har-
minc vagy talán negyven évvel azel őtt látott színészeket, mint men-
tik, viszik a szerencsétlen és jóságos Genovávát. A belécseppentett 
egyetlen adag költ őiesség végigkíséri életét... 

Puvis de Chavannes óriásméretű  freskói nehéz ritmusukkal, 
mozdulatlanságukban fenséges figuráival falfestmények a javából. 
Mindig falra, a templomszerű  Pantheon falára emlékeztetnek. A 
győzedelmeskedő  impresszionizmus korában Puvis de Chavannes 
kivonta magát annak hatása alól és Poussin folytatta, hogy Gauguin-
nak adja át ecsetét. Egyenletes szórt fényt, szürke alapon, halvány-
zöldek, világoskékek, és sok fehér pihenteti a szemet. Sima fal, 
fölös részletek nélkül, egyöntetű , tiszta, észszerű  és világos megol-
dások. Talán nem remeklés," de feledhetetlen képek. Gondolatok 
klasszikus formában. 

Viszont a szürrealizmus megfeledkezett' az észr ől, elvetette, 
quantité negligable-nak tartotta még Franciaországban is. Salvador 
Dali, a paraonikus festészet „apafeje" sorbonnei el őadásán kifejtette, 
hogy észszerű  folyamattal pergeti paranojás látomását, amikor al-
mából tigrisagyat formál, és klasszikus raffaeli glazurral festi téz 
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képpé a tigris agyának csatornáit. Nem tud megszabadulni az ész 
szerűtől, a természett ől sem, amikor irracionális dühhel hajszolj; 
tudattalanságát? És mindez egyhelyben topogás a t őkés világ ketre 
cében, az objektív valóságban, amelybe beleszülettek.. Megszaba 
dulni tőle az igazi feladat, mert az élet megváltoztatása a történe 
lem minden tanulsága. És kishitűség, ugyanakkor az egész elvetés 
is, amikor á Mi meridiánjaink alatt 'a nyugatiakat utánozzák a fest ő] 
és mások. 

Puvis de Chavannes önálló úton mert haladni az impresszió 
nizmus nagyszerű  egyeduralma idejében. De kik azok a fest ők Fran 
ciaországban, akik a KVIII. század racionalistáinak bátarságáva 
Szólalnak meg? 

Az enciklopedisták példátlan. elszántsággal megtagadták, lelep 
lezték és porrázúzták a pusztuló h űbéri rendszert, politikáját, er-
kölcsét és metafizikáját, az ancien régime képtelen csalásait, létjo-
gosultságának hazug igazolását. És . akkoriban, a Lajosok uralmi 
alatt, Diderotéknak még rettenetes er ővel kellett šzembeszállniak 
Hamisítatlan bátorság volt és becsületes harc az igazság és az ész 
hatalmáért. • 

De nem azért jöttem, hogy a falakat nézzem.: Az ünnepség meg-
kezdésére várok. Végre bevonulnak. A Pantheon kapui szélesre tá- 
rultak a koszorúkat hozó menetel ők előtt.. Elszakadok az emlékei 
idéző  gondolatoktól s a falaktól. A Konventot megszemélyesít ő  szo-
borcsoport előtt sorakoznak félkörben. Paul Langevin halálának ki-
lencedik évfordulóját gyászolják. Joliot-Curie, Langevin nagy ta-
nítványa, majd barátja, beteg, nem jött el. Ezért indul nehézkesen 
--- mondják — a „Langevin-év". Az idén ünnepségek sorozatával 
kívánják felidézni a világ egyik legnagyobb tudósának, a nagy fizi-
kusnak emlékét és alkotását. 

Professzorok lengő  szakállal, vagy „m.auche"-nak, légynek ne-
vezett hófehér szakállpamacsával állukon. Mind a francia tudomá-
nyos gondolat büszkesége. Fedetlen kopaszságukra színmozaikot raj-
zol a Pantheon kupoláján áttör ő  téli napfény. A tudománykar dé-
kánjának méltatását hallgatják Langevinr ől. Kevesen vannak fiata-
lok. A kormány hivatalosan nem képviseltette magát, nem felejti, 
hogy a tudós politikus is volt. Ellenben a francia kommunista párt 
elméleti agytrösztje teljes számban felvonult, közöttük:' Prenant, 
Laberenne, Garaudy. 

Egy fiatalember mesélte, hogy a kommunista egyetemi tanárok 
és tanársegédek, bármennyire kötötte is őket a pártfegyelem, nem 
tudtak és talán nem is akartak szabadulni Langevin hitvallásától: a 
gondolatot a világosan megállapított tények irányítják. Elmondta, 
hogy a politikai tudományok karán a jugoszláv gazdaság-politikai 
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elméletről" éš gyakorlatról írt értekezésében szembeállította a jugo- 
zláv szocializmust a keleti államok valóságával, és kommunista 
)rofesszóra elfogadta fejtegetéseit. • , 

Lenin >és Langevin kölcsönösen hatottak \egymásra. A fizika 
krízisének" korában, 1907-ben. Lenin Langevin kutatásait idézi a 
JlaterialinuŠ és empiriókriticizmus című  filozófiai művében.. Lan--
;evin kutatásaival is igazolta, hogy „a természettudományok az 
nyag egységéhez vezetnek". A nagy fizikusban, a materializmus 
olytatóját látta Lenin. Langevin viszont a maga részér ől Leninig 
érkezett el, amikor 1938-bari kijelentedre: „Marx, Engels és Leniír 
Sztalint' nem említette!) tánában a dolgok olyan megvilágítását ta-
áltam, amit a magam tudományával soha sem értettem volna meg".. 

Langevin az ész hatalmát hirdette és azt a világ megváltozta-
ásának szolgálatába állította. A társadalmat bátran olyannak látta 
imilyen, és nem mint sok értelmiségi, aki a tényeket úgy értékeli,. 
milyennek szeretné őket. Bizonyára megszólalt a tudósban plebejus 
elke is, nem szakadt el osztályától, lakatos öregapjától és épít ő -
nester apjától. 

Fizikusnak kell lenni, hogy értelmeset mondjon valaki a rnag-
ietizmus, a jónok, a relativitás és az ultrahangok területén folyta-
ott kutatásairól és eredményeiről. Azonban a fizikán és a matema-
.ikán túl, a matematikai gondolkodás mögött, kutatásainak szám 
adataiban és formuláibán Langevin meglátta a gondolat vonulatát, 
kz emberi szellem attitüdjét is, és ezért nemcsak fizikus de filo--
sófus is volt. 

Einstein, aki a világmindenséget és mozgását mesterien néhány 
algebrai hieroglifába s űrítette, de ugyanakkor elképeszt ően naív 
társadalompolitikai elképzeltei voltak — sírva fakadt, amikoit 
adomást szerzett Langevin haláláról. „Jobban megrendített, mint: 
Lz elmúlt tragikus évek eseménye" — írta amerikai emigrációjából. 
,Kevés ember van egy korosztályban — írja tovább levelében 
>.kik a dolgok lényegének világos intuici.óját oly behatóan egybe-
cötik az igazi humanizmus követelményeivel és a cselekvéssel: Ha 
lyen ember távozik közÁlliink az él ők számára elviselhetetlen ür 
támad". 

Langevint humanizmus vezette az aktív politika terére. Társa-
l.almi munkát vállalt. Fizikai kutatásaiból és életéb ől sok időt szen-
;elt egyebek között a francia .  közoktatás megreformálására. Politikai . 

;evékenységéért a megszállás alatt, 1941-ben letartóztatták. A Ge-
>tapo félt a tudóstól, hatásától. „Mi nemcsak a Fižh.rert szeretjük 
nondta, Langevinnek az SS ezredes — de a führereket is, maga . 
)edig a franciák egyik führere". Svájc, Anglia, Svédország, az Egye-
>ült Államok menedékjogot kínáltak fel a tudósnak, és diplomáciai 
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úton kérték szabadanbocsátását. A 70 éves Langevin 1944 májusá-
ban megszökött, Svájcba ment. De már a felszabadulás els ő  napjai-
ban hazatért, hogy mint „tisžieletbeli partizán" folytassa kutatásait 
fizikai intézete élén és r észtvegyen a francia kulturális és politika 
életben. 

A tudós és a .filozófus teljes vértezetében akkor lépett fel Lan-
gevin, amikor az idealizmus a determinizmus cs ődjét hirdette. 

Planck quanta elméletével, a tudomány mélyebben hatolt al 
anyagismeretbe. Matematikai ésszel nem tudták kísérni az elektro-
nok mozgását, sem helyét és sebességét meghatározni, mint koráb-
ban a bolygók és csillagok járását. Egyesek filozófiai térre tereltél 
a fizika tehetetlenségét. Az elektronok „szabad akaratáról", a ter-
mészet „szabad választásáról" beszéltek, mert az atomok elektron• 
jai ellentmondtak a világ mechanizmusának. 

Langevin becsületes következetességével kijelentette, hag3 
nem a determinizmus, hanem a mechanika válságáról van szó. A: 
atom világára nem alkalmazható a mozgás ismert mechanikája, a: 
atomokat nem szabad összehasonlítani a klasszikus mechanika koT• 
puszkuláival. Újabb kísérleteket kell folytatni és új elméleti erő  
feszítéssel megtalálni a törvényt. „Mély meggy őződésem 	írta — 
hogy erőfeszítésünket abban az irányban kell folytatnunk, amel 
már messzire elvezetett bennünket. Bizonyos vagyok abban, hagyhm 
lemondunk a determinizmusról, akkor a tudományt lényeges rugó 
jától fosztjuk meg, amely eddig er őnket képezte és sikerre vezetet 
a világ megismerésében. A felmerült nehézség nem azt igazolja é; 
nem arra késztet bennünket, hogy megváltoztassuk álláspontunkat 
ez véleményem szerint csak lemondást eredményezne". 
. Arra ösztönözte a tudósokat, a kibontakozó nukleáris er ő  kuta. 

tóit, hogy új eszközöket alkalmazzanak, amint azt fizikus el őde 
tették, amikor elkészítették a klasszikusn ők ismert mozgás tételeit 
Nem dogmák kellenek — mondta -- hanem új módszer. 

1Js valóban az idealisták akkor beszéltek indeterminizmusról 
amikor mindinkább determinálták a dolgok lényegét. A tudomány 
tagadók a determinizmus fejlődését csődnek kiáltották ki, pedig 
csak a. determinizmusról alkotott felfogást kellett megújítani. El. 
avult bölcseletet csempésztek vissza a tudományba. 

Az idealista filozófusok hívatlanul a fizikusokra hivatkoztak 
elsősorban de Brogliera. Voltaképpen saját korlátoltságukat aggat 
ták a természet, kutatóira. Az értelmet nem a tényeknek, de a dog 
máknak vetették alá, és tagadták, hogy az ész felemelkedhet a vi 
lág megisíneréséig. 

Újabban azonban éppen Louis de Broglie, a tudós fizikús, ;mér 
erőteljes csapást az idealistákra. Kérlelhetetlen becsületességgel vi. 
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szonozta korábbi állítását és bátran megtagadta tévedését. Kutatásai 
és kísérletei alapján elhamarkodottnak nyilvánította korábbi véle-
ményét. A hullám-mechanika nagy tudósa Langevin hatása alatt 
visszafért .a determinizmushoz. 

Langevin következetessége és Broglie becsületes reviziója nem-
csak a francia tudományos kutatás erkölcsi hagyományaiból táplál-
kozik. A tudósok erkölcse nem hermetikus elkülönülésben jön létre, 
amikor bűvös elzárkózottságban egyesül kutatása tárgyával. Ebb ő l 
az egybeforrottságból születik meg a tétel, a tan. Azonban a tudós 
erkölcsét a fejlődő  korok humanizmusa -hozza létre. Jóllehet a fel-
építmény túléli a társadalmi viszony változását, de meddig? 

Franciaországban még él Diderot és Dalambert hagyománya. 
Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a racionalisták kérlelhetetlen 
becsületessége és hatása élteti ma is a francia szellemet, a tudósok 
erkölcsét. A hagyományok keresésében messzire lehet visszanyúlni, 
de hol van a francia társadalom újabb humanisztikus hajtóereje? 
Az országban hatalmas, nagyszerű  munkásosztály, sok és értékes 
értelmiségi van. De a társadalmi és erkölcsi válság szinte tapintható. 
A fejlődés el-elakad, mintha az ország elvesztette volna forradalmi 
hagyományait. 

Langevira, a Panthéon egyik sírkamrájában, a francia halhatat-
lanok között pihen. Perrin fizikus, Berthelot vegyész és Painlevé 
matematikus társaságában, Hugo, Zola és Jaurés közelében. A ko-
szorúkat elhelyező  szakállas, öreg tudósokat nézve felötlik az em-
berben: milyen az új tudós generáció, ki lép örökükbe? 
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Az esztétika mögött az élet áll mindig. Bár annyira elvonttá, annyir č  
absztrakttá vált, hogy ma már külön problémát jelent az élet és az esztéti-
kák kapcsolatának vizsgálata. Tovább menve ett ől a kérdéstől, felvethetjül 
rögtön itt a bevezetőben a másikat is: van-e egyáltalán esztétika a szó nerr 
mai, hanem jóbevált polgári értelmében, amely gondolkodásunk igen sok rég: 
megfogalmazásával egyetemben még mindig ott fészkel tudatunkban. Ilyer 
régiveretű  esztétika nem létezik és a maguk idejében is csak mondva csináli 
valami volt; filozófiai spekulációk eredménye • els ősorban és csak másodsor-
ban általánosított megállapítások rendszere, amely konkrét m űvek elemzésé-
ből teremtett meg közös tulajdonságokra alapított törvényszer űséget. Megma-
radhatott volna a még ma is másképpen a szépség legalább ezeréves balhie-
delemben fogant elmélete, amely a görög irodalmi állapotok és jellegzetessé-
gek félreértésén alapult, és még ma is a népirodalom fogalmába balzsamozva 
hirdet egy áligazságot: hogy az irodalom „szép" irodalom és bizonyos köze 
van ahhoz az abszolut széphez, amelyet mércének használtak az esztétikai 
elemzésben? A művekkel táplálkozó szemlélet régen tudta már, hogy az iro-
dalom nem a szépnek, hanem az emberinek a hordozója és bizony az embe-
riség története folyamán az emberi nem volt mindig kapcsolatban a széppel 
is. Jellemzően végighúzódik a szépnek ez az esztétikai problematikája a fi-
lozófiában Kanttól (szép az, ami érdek nélkül tetszik) egészen a kortárs Ti-
mofejevig (szép ez a isii életünk.). Igy keletkezhettek elméletek az abszolut 
szépről, az abszolut esztétikáról. Holott az esztétika, ha a rövidség kedvéért 
így hívjuk az irodalomelméleti problémák összeségét, (temészetesen mentesen 
az évszázados hordaléktól), aligha t űri meg a kanonizálást, mert koronként, 
sőt esetenként is változik, mert együtt születik meg a konkrét tartalommal 
és jelleggel bíró irodalmi alkotással, amely, mint tudjuk, szoros kapcsolatot 
tart fenn a társadalom tudatával és azon túl annak valóságos anyagi' és szel-
lemi életével. 

Anica Szávics Rebac: Antik esztétika és irodalomtudomány. Belgrád 
1955. 



Korunk esztétikai problémáinak ez a felvetése, amely bizonyos mértékben 
izcsztétika tagadását is jelenti, csak bevezetésképpen szól annak a könyvnek 
tz _ismertetéséhez, amely nemrég jelent meg Anica Szávi ćs Rebac tollából és 
!z antik esztétika problémáit tárgyalja. Ugyanis Szavics Rebac elemzése nyo-
nán az antik (els ősorban az ógörög) irodalmi problémák egész sorát vetik fel 
xzaknak a kérdéseknek, amelyekkel ma még hadakozunk vagy hadakoztunk 
i közelmultb2n. Szó sem lehet természetesen a közmondás igazsághirdetésé-
'öl, hogy semmi sem új a nap alatt, de távoli analógiák nyomán is, közvetve 
aár, de némiképpen irányt és útmutatást nyújt ez a kétezeréves antik örök-
;,ég, amely nemegyszer volt már az emberi társadalmak kultúrájának felsza-
aadítója, tikkadt szellemi tájak felett termékenyít ő  zápor. 

Anica Szavics Rebac nyomán így vethetnénk fel az antik irodalompoli-
;ika problémáját: p_,ihogógia vagy pedagógia? E két elv küzdelmét látjuk a 
3omerosszal megindult irodalmi fejlődésben, amely azután továbbra is meg-
maradt döntő  problémának minden olyan kor művészetében, amelyben az 
:rótól határozott kiállást, társadalmi szerepvállalást követelt meg a társada-
lom. Az irodalomnak ezek a progresszív szakaszai lökték el hozzánk is e 
problémákat és a ruhacserében, a másfajta megfogalmazásban e kétezeréves 
probléma mosolyog felénk. 

A problémák els ő  csoportja a Horneros körüli , művészetet érinti. Azt a 
pillanatot őrzi ez a kor, amikor a primitív ember vallásba torzult szellemi 
élete ledobja magáról a mágia béklyóit, önmaga tudatára ébred, megteremti 
az autonóm irodalmat, amelynek már semmi köze, vagy alig van köze rituá-
lisszertartásokhoz és olyan fejl ődés első  szívdobbanásává vált, amelyben az 
írói tevékenység teljes mértékben kiélhette az anyag és a mód nyujtotta for-
mai és eszmei gazdagságot. Szó sem lehet természetesen itt még tudatos iro-
3almi vizsgálódásról, az irodalom öntudatáról, amelyet az esztétikának jelen-
tenie kell. De az öntudatosodás megindult már, s ő t Horreros alkotásaiban nyo-
mát találjuk a differenciálódó műfajoknak a különböző  jellegű  alkalmi dalok 
elnevezésében. Sakkal jelent ősebb azonban a homerosi eposzokból kicseng ő  
szabadság, amely a vallási , mithoszakkal való szabad és kötetlen bánásmód-
ban nyilvánul meg. Ez a függetlenség pedig, ez az önálló és bátor bánásmód 
a kínálkozó témával (ebben az esetben a mithoszok anyagával) el őresegítette 
és mintegy az individualizáció irányába lökte az egész kés őbbi fejlődést. A 
liomerosból felbuggyanó szabad szellem és az ebb ől következő  autonóm iro-
dalom tette lehetővé a későbbi korokban, hogy megjelenhessék az önállóvá 
váló irodalom önvizsgálata, a görögök világfelmérésével együtt induló eszté-
tikai vizsgálódás is. 

Hómeros naív irodalom-tudata felvetett két' fogalmat: a fikcióét és az il-
luziáét. Mind a kettő  'határozottan móderz probléma. A kett őből pedig az el-
bűvölés ered, a homerosi költészet jellegzetessége. Mert fikció és illuziókel-
tés nélkül elképzelhetetlen az autonóm irodalom, az anyagitól való elemi füg-
getlénség" megteremt‘e. A következmény ?gyedig; az irodalom szerepének ki-
kördetkeztetése, arríely Erastotemos szerint a lélek elvarázsolása, a lélek ve- 
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zetése, szemben ez olyan felfogásokkal, amelyek a homerosi pszihológia he-
lyett a pedagógia irányába akarták terelni az irodalom funkcionális szerepe 
fejlődését. Ez a  műbe zárt esztétikai koncepció jellemz ő  problémákat rejt ma-
gában. A homerosi esztétikai felfogás magasabbrend ű , mint gondolni lehetne 
és a görögség sem- tudott, legalább is legjobb alkotóiban nem, továbbjutni 
ennél, sőt . a lényeglátásban Plátó egyenesen visszaesést jelent. Végeredmény-
ben az igazi realizmus problémájával állunk szemben, amely, ha már fel-
emelte a művészet síkjára, „megnemesítette" a valóságot, önmagáért beszél 
és a belőle kicsengő  pszihogógia vállik a legjobb pedagógiává, mert már nem 
csak az író egyénisége, egyéni álláspontja hat, hanem a valóság vállik dönt ő-
fontosságúvá a „lélek elvarázsolásában". 

A görög társadalom további fejl ődése megszülte e .homerosi koncepció 
reakcióját is. Hesiodusszal fogant ez az elképzelés és Platonban nyeri a tö-
kéletes megfogalmaz?st. Ez a pedagógiai irány az irodalom, az igazi irodalom 
döntőfontosságú jellegzetességeit igyekezett háttérbe szorítani és olyan módon 
igyekezett társadalmi célok szolgálatába állítani, amely akkor iš idegen volt 
az irodalmi alkotás belső  törvényszerűségétől. Hesiodus már pedagógus volt, 
szólarriköltészetet m űvelt Homeros művészi magasságai nélkül. Csodálkoznunk 
kell-e hát, hogy tankölteményt írt? Ez pedig bizonyos mértékben az eszmé-
nyités fokmérője is. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy Homeros nem volt 
politikai. Ismét csak a módon múlik minden. 

Jéllerp.ző  a pshiogógia és a pedagógia vitájában a kérdésés kalos (szép) 
sorsa._ Homerosnál még ez sem probléma. Itt még a szépség az, élet leveg ője, 
annyira az, hogy természetesnek t űnik (azon túl, hogy az irodalom nem min-
dig foglalkozik a szépséggel), hogy a véres trójai háború a legszebb asszonyért 
folyik, és a kálos szó, ha nem is gyakori Homerosnál, ugyanazt jelenti, a va-
lóság megnemesítését, mint a theos (isteni), mondja Anica Szavics Rebac. 
Ime egy idézet ezzel kapcsolatban: „Ona ostaje kod njega (Homera) u toj 
manje-više nesvesnoj sferi; još je uvek, samo vodilja pri umetni čkom stva-
ranju, i elemenat uzdizavanja stvarnosti; tek tad postane problem, kad se 
postavi pitanje njene suprotnosti — ilii istovetnosti — sa dobrim, bilo ko-
risnim, bilo etičkim, počinje istorija reči kalos, lep. Kod Homeru odgovara 
ta lepota koja još nije problem." Az irodalom hasznossága,  erkölcsi vonat-
kozásainak felvetése megint csak pedagógiai eszmék sugallatára merül fel. 
Itt már a filozófusoké a szó és az alkotóírók (Homerostól kezdve végig a hel-
lénizmus koráig) hallgatólagosan továbbra is a Homeros; teremtette irodalmi 
lehetőségekkel éltek. Jellemző  paradoxon keletkezett itt aa V. század m űvé-
szetében, amikor is a legtöbb nagy görög alkotó élt és m űködött. A két irány 
képviselői átvették egymás célkitűzéseit és éppen a legnagyobb írók hirde-
tik, hogy a művészetnek az ember szolgálatába kell állnia, természetesen tá-
volról sem azzal a kákáncsomókereséssel, amellyel a művészet antik ellen- 
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cégei próbálták a maguk sz űk céljainak alárendelni e sokhúrú hangszert. Tu-
datos psihogógiával állunk szemben itt, amely még ekkor is, a pedagógiai 
aranytól átvéve az irodalom társadalmi funkciójának szükségességét, a szük-
ségszerűségnek egyetlen helyes megoldási módját találták meg, azt az igaz-
sághirdetést, amely olyan jellemző  lesz a későbbi világirodalom minden nagy 
alkotójánál. Ezt hirdeti Aristophanes is, aki a költészet védelmére kel olyan 
korban, amelyet athéni demokráciának nevezünk. 

Az irodalom a demokráciában, ilyen cím alatt taglalja az írón ő  is az 
aristophanesi védelmet, amely el őre mondja el a Platon által felvetett prob-
lémákkal a feleletet. Az athéni uralkodóosztályon belül végbement demokra-
tizáció élesen vetette fel, éppen az irodalom fénykorában, az író, az irodalom 
politikai szerepét és jelent őségét. Az író vállalja ezt a most felkínált szerepet 
és a maga módján hozzájárult az aktív politika, társadalmi. tevékenység prob-
lémáinak felvetéséhez és megoldásihoz. Az irodalomnak be kellett törnie a 
politikába és ezt úgy tette, hogy önmaga vált éppen legnagyobb képvisel ői-
ben politikussá a szó legszorosabb értelmében is. Mert a demokrácia újból 
felvetette az irodalom erkölcsi értékének milyenségét. Ha eddig csak a szép-
ség haszonosági és ethikai oldalát vizsgálták, most hazafias-politikai szem-
pontok jelentkeztek. És nem volt kevés azok száma, akik az autonóm iroda-
lom psihágógiájának kétségbe vonták azt a hatalmát, hogy erkölcsi hatást 
gyakorolhat az állam polgáraira. Ennek az irányzatnak szószólója Plátó, aki 
kétségbevonja, hogy a költészet, és külön a tragédiák, értéket jelentenek ezen 
a téren. Ő  megy legtovább és kimondja, hogy az államban a költ őknek nincs 
helyük, mert megrontják a népet és rossz példával szolgálnak. Aristophanes 
kel védelmére a később Platon által annyira támadott irodalomnak. A véde-
lem lényegét Anica Szavics Rebac szavaival így foglalhatnánk össze: ovo je 
odbrana poezije (Aristophanes Békák cím ű  komédiájára gondol) kao dela po-
litičkog organizma atenske demokratije u čvršćenje njenog položaja u tom 
organiznxu, i to nasuprot svakako postoje ćim utilitarističkim shavđtanjima u 
masam,a, s jedne strane, a s druge, u „antimuzi čkom" intelektualizmu nekih 
filozofskih krugova, u prvom redu Sokratova, koji su poeziji stavljali na-
suprot dijalektiku." 

Plátó, láttuk, pedagógus volt, szemben a tragédiaírók lélekb űvölő  eljárá-
sával. E korai korban ó az antidemokratikus polus, amely köré azután cso-
portosul minden irodalomellenes irányzat. Érdekes ellentmondássort találunk 
Plátónál. Bár ő  volt az első, aki határozottan kimondta, hogy az irodalomnak 
nincs helye az állam életében, mégis az ő  esztétikája, külön a szépr ől alko-
tott és Erosként megfogalmazott elmélete igen sokáig hatott, s őt még ma is 
hat és minden idealisztikus irodalom-felfogás legbens őbb gyökerét neki kö-
szönheti. „Posle mnogo stole ća — írja Anica Szavics Rebac — ova Platonova 
koncepcija našla je vrlo zna čajno umetničko ostvarenje u estetskim princi-
pima i delima ranijeg kubizma ,Pikasa, i savremene geometrisko-apstraktne 
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ü.metnosti, naprimer Mondrijama. A to se ne odnosi samo na njihov „geome-
trizam" veé i na ostale .principe kojima se rukovode: odbijanje svakog po-
d.ražavanja prirode, svakog iluzionizma, zajedno sa perspektivom, pored od-
bijanje prikaza strasti i afekata." Plató, látszólag modern, igazolását látjui 
a következő  idézetből is: uostalom prelaženje pojma lepog i estetske oblasti 
u etičku i danas_ je aktuelno kao pre više, od dva hiljadugodišta; njegov,a 
opravdanost zastupaju tako zna čajni današnji umetnici-rnislioci kao Thomas 
Man i Zan Pol Sartr." 

Mindez azonban még nem Plátó ,igazolása is. Tény. az. hogy Plátó igen 
sok. téves es7mének volt ősatyja, olyan eszméknek, amelyek, láttuk, dönt ően 
befolyásolták Igen sok nemzedék irodalomról alkotott felfogását, míg az írók 
csakhamar túlteték magukat ezen a pedagógián és a való élet ,sokkal izgal-
masabb parancsaira figyelmeztek. Hogy mennyire nem volt igaza Plátónak, 
amikor etikai síkra vitte át az esztétikai problémákat és onnan célozta az 
irodalmat, arra Aristohteles felel meg a katharexis elméletével, amely a tragé-
diák hatásának tömeglélektani . viszonyaival foglalkozott. Az etikai tanítás az 
irodalma alkotás autonóm hatásából következzék, ne pedig az író nevel ői te-
vékenységéből .eredjen.. Igy magas művészetet kapunk, amúgy, mai meghatá-
rozással: szólamiradahnat. 

Ez az inkább irodalomtörténeti, mint „esztétikai" elemzése Szavics Re-
'e könyve ízyomán az ógörög irodalom problémáinak, els ősorban tanulság-
tételül Szolgál. Felbukkanó problémák; eredeti környezetben felvillanó jelen-

ségek és a kérdésék eredetét, eltio megfogalmazások tárháta ez a könyv 
elsősorban * az irodalarri, amelyr ől szól. Nem, az író és a könyv hibája, hogy 
Ipagyon kevés szó eshetett „esztétikai" problémákról és igen sok az irodalom-

politikáról, amely, a görög irodalom józan és világos fejl ődési periódusaiban 

tatározottan hirdette a kett őnek azonos, az esztétikának nem elvont, hanem, 

konkrét irodalmi mí,'uhöz, társadalomhoz tapadó voltát. 

.:Problémák ezek, amelyekre az, író művekkel . felelt már kétezer évvel ez-

előtt :is., És igen jellemzően alig maradt ránk örökségként .irodalomelméleti 

tanulmány e korból, de remekművek egész sorával rendelkezünk, amelyek az 

esztétikai problémákon túl emberi viszonyokban szemléltetik az ógörög élet 

valóságát. És talán - ebben 'van a legnagyobb "tanulság is. 

Posthumnis könyvvel állunk szemben. Igy is -azonban gondolatokban, ref- 

lexiókban gazdag ez a könyv. Az antik esztétika és irodálom.t'udomány ered-. 
ményei gyér töredékekben maradtak ránk, mint 'tollbafojtott félszavai annak 
a valamikor bőséges és` alapos elrriéleti és komrimentárirodalomnak, amely az 

ógörög ,irodalom klasszikusainak minden alkotását övezte. A tudósnák a re-
konstrukció megkisérlése szinte elkerülhetetlen,. ha e gyéren látott területre 

téved ; és ott teljességre törekszik, 'és nem elégszik meg a ;töredékek sokszor 



emmitmondó, vagy halvány fényt gyujtó utasít6.saival. hanem bennük és f őleg 
mögöttük a lüktető  életet, a napi irodalmi, irodalompolitikai, társadalmi, m ű- 

r. 

vészi problémáit kutatja ;  amelyek igyekeztek a maguk korában nemcsak kö-
rönségeš kđmmentarjai lenni a már akkor tökéletesnek és mértékadónak hitt 
31kotásoknak. Ezek aktív tényez ői voltak egy gaulag irodalmi életnek, mely-
ben különböző  társadalmi erők és irodalmi megnyilvánulásai folytattak har-
::ot nemcsak az irodalmi gyakorlat, hanem az irodalomelmélet síkján is. Csak 
a nernezis ujját láthatjuk a tényben, hogy a töredékekben egészet, fejl ődést, 
hús-vér életet látó írón ő  könyve szintén töredék, csonk maradt. Igy tehát 
varnunk kell, míg egy újabb nagyigényű  ember befejezi azt, amit a tragikus-
sorsú írónő, Anica. Szavics Rebac, kezdett meg ebben, a most ismertetett 
könyvben, 
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Sherwood Anderson: 

WINNESBURG, OHIO 

(Novo Pokolenje kiadás) 

Sherwood Anderson érdeke alakja az 
amerikai prózairodalomnak. Nem any-
nyira a közvetlen irodalmi eredményei-
vel, mint inkább hatásával foglalja el 
helyét az irodalom történetében. Való-
sággal forradalmi változásokat visz be 
az amerikai prózába, és Faulkner köz-
vetlen mestere, de hatással van Ame-
rika többi nagy alkotójára is. Ez a ha-
tás azzal magyarázható, hogy ő  fedezi 
fel először a modern kapitali<mu3 prob-
lematikáját, embert deformáló hatását. 

Annak a kornak írója, amelyben a 
kapitalizmus tulajdonképpeni gyors fej-
lődése megkezdődik. A csendes kisvá-
ros egészen megváltozik. Az iparosítás, 
az Európából beáramló emigránsok mil-
liói, a közlekedés gyorsiramú fejl ődése 
nagy változást idéz el ő  Közép-Amerika 
életében és gondolkodásában. Els ősor-
ban az élet tempója gyorsul. S ebben 
a gyorsabb tempóban új emberek ala-
kulnak ki. Eddig belevesztek a reggel-
től estig . tartó munkába, eldurvultak, 
most kissé felszabadulnak, a gazdasági 
viszonyok alapot nyujtanak a bels ő  élet 
kibontakozásához, megjelennek a köny-
vek, méghozzá a rossz könyvek. „Köny-
vek, talán életünk nagy sietsége miatt 
rosszul elképzelt és rosszul megírt köny-
vek, ott vannak minden házban, a fo-
lyóiratok. milliós példányszámban ke-
ringenek és az újság ott van minde-
nütt." Mindez sajátos embertipu.s ,t ter-
mel ki. A lármában, a gyors tempójú 
életben, a szabad id ő  és a rossz köny-
vek hatására elt űnnek a régi emberek 
és helyüket a fejlett kapitalizmus típu-
sai, a törtető, tempót .tartó, de gondol-
kodó és — ebből a kettőből — ideges 
és kicsit hisztérikus emberek foglalják 
el. Ezeknek az írója Anderson. 

írásaiban a paraszti élet primitív 
megkötöttségéből való felszabadulás 
utat nyit az elégedetlenségnek és a lá-
zadásnak is, ahova a reggelt ől estig 
dolgozó ember nem tud és nem is mer 
eljutni. A felszabadulás az egésznapos  

munka alól lehetővé teszi az elégedet 
lenség megszületését, a régi élettel é 
az új negativumaival szemben egy 
aránt. (El nem mesélt hazugság cími 
elbeszélésében például ott van az egér: 
emberi lázadás ás letörés. H őse rádöbb 
ben arra, hogy az egész élet nem más 
mint megkötöttség, hogy aztán kitör-
jön: „Nem tudta tovább elviselni. Egy. 
szerre csak elfelejtette, hogy békés örei 
farmermunkás, ledobta magáról elron-
gyolódott kabátját és rohanni kezdet 
a mezőn át. És így rohanva kiabáln a 
kezdett élete ellen, minden élet ellen 
minden ellen, ami az életet csunyaid 
teszi." És ezt követi a letörés, amikoa 
barátja vállalja a megkötöttséget is 
csakhogy megkaphassa az élet apró ki, 
örömeit.) Ez az elégedetlenség teremt 
alapot a kivételek, a különcök, a gro-
teszk emberek kialakulásához. Meri 
furcsák az emberek .. Eddig a paraszti 
életforma, a durva, fárasztó munka nerr 
engedte, hogy helyzetük tudatára éb-
redjenek, hogy az elégedetlenség kifej-
lődhessen, most pedig — mivel a kapi-
talizmus még csak a vágyak megszü-
letéséhez ad alapot, `de nem megvaló-
sításukhoz is — önmaguk teremtik meg 
a lefojtás egész mechanizmusát. Ok 
maguk valamilyen formában levezetik 
az élettel szembeni tiltakozásukat, és 
összefognak az ellen, aki lázadni, kitör-
ni akar. Igy lesz életük tülekedés, pénz-
hajszolás és kiközösítik azt, aki más, 
mint ők. Ilyen helyzettel állnak szem-
ben Anderson groteszk emberei. Min-
denkit megfeszítenek, — mondja egyi-
kük. Ezekről a kiközösítettekről ír An-
derson. 

Sokan közülük önkéntesen vállalják 
ezt a kiközösítést, büszkék arra, hogy 
mások, mint a többiek. Amikor arról 
van szó, hogy vagy olyanok lesznek, 
mint általában az emberek: pénzt ke-
resnek, „hasznos polgári" foglalkozáso-
kat űznek, „jó házból" nősülnek, vagy 
pedig inkább mások lesznek, elszakad-
nak, akkor az utóbbi lehetőséget vá-
lasztják. Ne légy csinos fiú, akinek min-
den sikerül — mondja az anya a fiá-
nak. De az igazi kiszakadók kora még 
nem jött el. Anderson alakjai még nem 
számolhatnak le teljesen és fenntartás 
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nélkül a kapitalista világgal, mint az  
agziszíencializmrus, mindenre kiterjed ő  
Szkepszisük nem téphet szét minden il-
luziót, mint Huxley, nem tehetik túl  
magukat minden szabályon és sabló-
non, mint Faulkner alakjai: Ehhez a ka-
pitalizmusnak, az emberi kiszeakadás-
nak magasabb foka szükséges. Nála  
azok, akik tudatosan akarnak elkülö-
sülni, csak látszólag, szubjektive állnak  
kívül a pénzkeresők világán, objektive  
rését alkotják, hozzátartoznak, kiegé-
szítik ezt a világot. Akik pedig tényleg  
kívül' állnak ezen a világon, azok nem  
azért szakadtak ki, mert leszámoltak  
az emberi kicsinyességekkel, a pénzke-
resők világával, hanem azért, mert szü-
letésüknél, fagyatékas,ságaiknál, jelle-
müknél fogva groteszk alakok. Ezeknél  
teher ez a kiszakadás és szeretnének  
beolvadni. Ott van a hallgatag ifjú, akí  
szeretne olyan lenni, mint a többi, meg-
nyugodni, de nem tud; a furcsa ember,  
aki mindenáron be akarja bizonyítani,  
hogy olyan mint a többi* és épp ez-
zel árulja el különállását; az idegenb ől  
a városba költöző  ifjú, akiből hiányzik  
a beolvadás képessége, hogy aztán ré-
szegségben próbáljon feloldódni; és a  
legérdekesebb közülük a fest ő, aki nem  
tud beszélni, képzeletének alkotásaival  
veszi körül magát, házassága szeren-
csétlenné lesz és végül kidobja szobá-
jából azt a nőt, aki megérti.  

Ezeknek a groteszk alakoknak ábrá-
zolásában van Anderson igazi értéke.  
De hatásának gyökere is. Ez ugyanis  
az emberi kiszakadás történetének kez-
dete. Első  lépés a kapitalizmus fejl ődé-
sében. ,  

Az új mondanivaló ábrázolására ké-
pessé teszi formáját is. A régi, nyugodt  
hullámzású formát hajlékonyabbá te-
szi, finom árnyalatok felismerésére ké  
pes történések helyett 'embereket visz-
szaadó, sürített, szaggatott formává ala-
kítja és lebeszélései remekül megszer-
kesztett, de a régi értelemben látszólag  
sok feleslegeset tartalmazó apró törté-
netek, amelyek mindig többet sejttet-
nek, mint amennyit mondanak. Ez te- 

szi képessé sajátos alakjainak és még-
inkább az őket környező  légkör bemu-
tatására. Micsoda nagyszer ű  módon  
tudja ' látszólag odavetett vonásokkal  
megrajzolni, hogyan mérgezi meg  ~ z 
élet az embereket környez ő  levegőt. Eb-
ben az alkotásmódban minden más je-
lentőséget kap. Még a konvencionális  
szerelem is többet mond nála: a fiúnál  
vágy, .hagy utat találjon az emberek  
felé, a nőnél pedig csalódás a prózai,  
szürke világban.  

Egészében: tartalmi és formai ele-
meivel Anderson egy mozzanat a mai,  
élő  irodalom kialapulásában.  

BÁLINT István  

PARNAS — ZBORNIK  
SRPSKE, I HRVATSKE 

ZBORNIK LIRIKE  
A szerb-horvát líra antologiája. Össze- 
állította Bozsidár Kovácsevics. Bratstvo- 

Jedinstvo kiadás, Noviszád, 1955.  

Mint általában minden antológia ösz-
szeállítója, Bozsidár Kovácsevics is el ő-
szóban igyekszik fhegmagyarázni, mi-
ért lett könyve olyan, amilyen lett; mi-
lyen elveket követett az antológiába  
került versek kiválogatásában, milye-
nek tehát költői és esztétikai nézetei.  
Lényegében keveset tudunk meg az el ő-
szóból ezekről a nézetekről, mert Ko-
vácsevics inkább az egyes költőkről al-
kotott véleményét mondja el, mérle-
geli, ki nagyobb költő, ki értékesebb,  
s nem közli az olvasóval, vajjon vol-
tak-e általánosan érvényes, nem rela-
tív, hanem minden költőre egyenlően  
alkalmazott mércéi. Az egyetlen, követ-
kezetesen betartott kritérium az volt,  
hogy ebbe a kötetbe csak halott költ ők  
kerültek. Igy szabadult meg Kovácse-
vies attól a nehéz feladattól, hogy az  
élőket halhatatlanokká tegye.  

Mindaz, amit Kovácsevics az egyes  
költőkről mond, egyetlen tételének je-
gyében áll: „A Urának saját törvényei  
vannak, a legfontosabb pedig így hang- 
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zik: az igazi költő  közvetlen kapcsolat-
ban van :a világmindenség általános 
összhangjával, ;ezt .keresnie kell, és 
éreznie kell az .élet teljességét." Ez a 
túlságosan' ,általánosított szemlélet rész-
ben meg is magyarázza, miért lett olyan 
tarka, kiegyensúlyozatlan ez a könyv, 
azt azonban már nem magyarázza meg, 
hogy íniért kerültek bele olyan költ ők 
is, akik, 'szemmnelláthátóa i, egyáltalán 
nincsenek „közvetlen kapcsolatban" „a 
világmindenség általános összhangjá-
val". De lehetőséget ad ; ez a megfogal-
mazás Kovácsevicsnak, hogy a maga 
szubjektív, téves ,és maradi esztétikai 
felfogását érvényesítse ebben a jobb 
sorsra érdemes gyűjtem,énben. 

Kovácsevics szerkesztői eljárását leg-
jobban példázza Ducsics és Rákics ese-
te. Igaz, hogy Rákics utolérhetetlen mű-
vész volt ae maga idejében, igaz, hogy 
az ő  költészete európai színvonalra 
emelte a szerb költészetet, mégha né 
hány évtized késéscsel. is, . igaz, hagy 
Ducsics mestere volt a  formának, de 
azt állítani, hogy Rákics a XX. század 
legnagyabb, szerb költője, amikor utána 
jön egy Crnyánszki, Dusán Mátics, Da-
vicsó, Papa. — nenf csak irodalomtör-
téneti tévedés. Van Kovácsevics néze-
teiben egy jó adag gyermetegség is, 
mint p1. amikor a Kákicsról tett meg-
állápítása után hozzáteszi: Rákicsnak 
csak egy . nagy hiányossága volt: nem 
tudta felfogni a világmindenség célsze-
rűségét és teljességét. Ezért, abszolut 
mértékkel mérve, Ducsics győz! —gint 
egy box-mérkőzésen„ amikor, az  egyik 
fél ökle „abszolut mértékkel mérve" 
erősebb, s ezért győz. 

Különben, *ezek után az olvasónak 
nem szabad csodálkoznia azon, 'hány 
verssel- szerepel a Parnasban Ducsics 
és Rákics..'. 

Amikor aZ előbb azt mondtam, hogy 
Kovácsevics nézetei sok . mindenben 
maradiak, nem csak arra gondoltam, 
hogy a Ducsics- és Rákics-féle költé-
szetét annyira dics őiti. Azt írja elősza-
vának XIT. pontjában; hogy „a költé-
szet, a nagy; legtökéletesebb költészet...  

egy megtisztult vallás elemeit tartal-
mazza." Ezt a vallást „egy .szellem vég-
ső  kifejezésének" tartja. Itt van a ma-
gyarázata annak, miért nem tudta Ko-
vácsevics a szerb .és horvát költészet-
ből a legnagyobb, igazi költeményekel 
gyűjteményébe sorozni. Metafizikai, a 
való élettől!, sőt még a költészet anya-
gától, a nyelvtől is elvonatkoztatott 
szempontjai lehetetlenné tették, hogy 
reálisan nézze, vizsgálja a válogatásra 
szánt anyagot, s így lett ez a gy űjte-
mény teljesen félresikerült könyv. 

Nekünk, magyaroknak, Kovácsevics 
néhány érdekes adatot nyújt épp az 
elősžóban. Még emlékszünk arra, hogy 
amikor 1953-ban megjelent Zsiván Mi-
liszávác könyve Dusán Vaszilyevről 
(„Pesnik poraza", Matica Srpska ki-
adás), amelyben a szerz ő  azt állítja, 
hogy . Ady hatott Vaszilyevre, Mladen 
Leszkovác kifogásolta Miliszávacnak ezt 
a tételét. Mi inkább Miliszávacnak 
adunk igazat, mert Vaszilyev életében 
és költészetében magunk is gyakran 
bukkantunk Ady nyomaira, de azért is, 
mert ez Vaszilyev költői értékét egyál -
talán nem, csökkenti. Most Kovácsevics 
is csatlakozik az Ady-hatás felismer ői-
hez, avval a megjegyzéssel, ogy Vaszi-
lyev megszabadult a befolyástól, még-
pedig allganern, Crnyánszki segítségé-
vel; szániunkra az is fontos, hogy Ko-
vácsevics 'Ady-hatást lát Crnyánszki 
költészetében. Avval azonban nem tu-
dunk megegyezni, 'hogy Crnyánszki 
Ady-féle költő-típus volt. Különösen, 
ha tekintetbe vesszük Crnyánszki ké-
sőbbi, . 'háborúalatti megalkuvó állás-
pontját, láthatjuk, mennyire ellentétes 
típusok voltak ők ketten. Itt csupán 
esetleges hatásról lehet tehát szó, sem-
mi egyébről. 

Atovábbiakban könnyebben megért-
jük majd Kovácsevics válogatási elvét, 
ha tekintetbe vesszük, mit mond ő  pl. 
a szürrealizmusról. Szerinte ez az •iro•-
dalml mozgalom a lehetetlenségbe ,  ful-
ladt, s a régi Jugoszláviában nem volt 
más szerepé, mint a burzsoá művészeti 
előítéletek lerombolása; evvel tehát Ko- 
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, esveics tagadja a szürrealista' költők 
Mátics, Risztics,. Davicsó) eredményeit 

költői nyelv és technika fejlesztésé-
en; márpedig a háborúelőtti szürrea-

Lizmus nélkül a jugoszláv költészet 
aligha érte volna el mai, rendkívül ma-
gas színvonalát. S aztán jön a termé-
szetes következtetés: Nem látjuk, miért 
Létezik (ti. a szürrealizmus) az új Ju-
goszláviában.— Kovácsevics úgylátszik, 
nem ismeri az újabb jugoszláv költé-
szetet, amelyben má már nincs szürre-
alizmus. Néhány költő, szükségszerűen 
és helyesen, továbbfejlesztette a szür-
realisták költéizetét, s viszi tovább az 
értékeket. Kavácsevicsnak ez a megál-
lapítása pedig híven jellemzi konzer-
vatív irodalmi nézeteit. Még azzal sem 
segít magán, hogy az előszó végén ala-
pos támadást intéz a dilettánsok ellen. 

Magára az antológiára nem érdemes 
sok szót -vesztegetni. Sisko Merrcsetics-
től (1457-1527) Rade Drainacig (1899-
1943) itt van majdnem mindenki, aki 
jelentős volt a szerb és a horvát köl-
tészetben és sokan, akik egyáltalán nem 
voltak jelentősek. Egy antológia soha-
sem lehet eléggé objektív, Kovácsevicsé 
meg különösen nem az. Rákics húsz és 
Du,csics huszonnyolc verse mellett pél-
dául A. B. Simics öt és Moancsilo Nasz-
taszijevics két verse Kovácsevics válo-
gatásának egyoldalúságát bizonyítja. 
Vannak itt periodizációs tévedések is. 
Az antológia négy időszaki részre osz-
lik. Kovácsevics Rákicsot és Názort a 
harmadik részbe sorolja, Láza Koszti-
csot ,pedig Dazcsicscsal -együtt, a negye- 
dikbe -- a legújabb költők kézé. Mind-
ez arra utal bennünket, hogy Kovácse-
vics versgyűjteményét sikertelennek 
ítéljük. 

TsOMAN László 

SLOBODAN MARKO.VI Č: 

SEDAM PONOČNIH KAZIVANJA 

Versek. Narodna prosvjeta kiadás, 
Szarajevó, 1955 

Van a mai szerb költészetben egy 
irány, amely jellegzetesen érzelg ős, 
Pesszimizmusban •tetszeleg, de felületes, 
és ritkán lépi át a megszokott kifeje-
zések, határát. Slobodán Markovics tipi-
kus képviselője lehetne ennek a cso-
portnak, ha nem írna időnként egy-egy 
olyan verset, amellyel kitör önmagából, 
és a hozzá hasonló költők fölé emel-
kedik. 

Ebben a legújabb könyvében, húsz 
vers közül csak egyetlen az igazi; csak 
egyetlen, árva vers a versek között, éli 
tovább a műalkotás életét, a többit 
meg, mint a :hétköznapiasság, unalom., 
megállapodottság• kifejezését, elsodor-
ják a költészetünkben viharzó új, szelek. 

A „Hét éjféli szó a kulcslyukba" 
egyetlen vers könyve: ez a vers a „Ká-
romkodás és bánat érette". Ha csak ezt 
az egy költeményt írta volna meg Mar-
kavics, azt mondhatnánk: jól van. Ez 
költészet. De ha a „Káromkodás és- bá-
nat" után elolvassuk azokat az annyira 
émelyítő, annyira együgyű  verseket, be-
teges slágerszövegeket és költ őietlen 
síránkozásokat, akkor még a kötet els ő  
és legjobb versét iás elfelejtjük, s az o1- 
dalak egyhangú, síma útján alig vesz-
szük észre egy-egy sor, versszak, eset- 
leg, nagyritkán, egy egész vers néha 
mégis • izgató, furcsa ösvényét. 

Markovics mindig megtorpan az élet 
előtt, s hogy elkerülje a megtorlást, sír-
vafakad. Evvel pótolja verseinek tar-
talmát. Könnyen fűzi, halmozza, szinte 
ontja a szavakat, a meleg, bágyasztó 
kifejezéseket, néha szuggesztív is, 
olyankor felvillant, elénkvarázsol egy-
egy képet, de aztán, visszatér egy na-
gyon egyvonalú, konvencionális megol-
dásokra hajlamos, és konvencionális 
megoldásokat használó költészet útjára. 



Ez azonban nem a legmaibb művé-
szet. fagy nem lehet eredeti költészetet 
adni, legfeljebb szomorkás hangulato-
kon kérődzni, pózolni, részegen járni az 
utcákat, bekémkedni, életben és verse-
lésben utánozni, ki tudja hányadszor 
már, Jeszenint. 

A „Káromkodás és bánat érette" és, 
engedjük meg, még egy-két vers Szlo-
bodán Markovics új kötetéből, mara-
dandó érték. A többi múlandó az ol-
vasó s talán a költő  számára is. 

TĐMAN László 

GONDOLATOK 	 1 
A KÖNYVTÁRBAN 

Habent sua fata libelli .. . 

A könyveknek is sorsuk van, akár-
csak az embereknek. Emberek irányí-
tani próbálják a könyvek sorsát, de ez 
csak bizonyos fokig lehetséges: Az em-
beri hatóerőn túl van még valami is-
meretlen, amelyet egyel őre nem tudunk 
másnak nevezni, mint sorsnak. Lehet, 
hogy nem egyéb ez véletlennél, vagy 
véletlenek sorozatánál. De van-e egyál-
talán véletlen? 

Ilyen gondolataim olyankor támad-
nak, amikor valahol meglepetésszer űen 
találkozom valamely könyvvel. Az el-
mult évek folyamán kétszer volt ré-
szem ilyen meglepő  találkozásban. Négy 
évvel ezelőtt átutazóban bevetődtem a 
zombori Petőfi Sándor Kultúrkör-be s 
annak ablakpárkányán megtaláltam 
Barabás Bélának, szül ővárosom egy-
kori 48-as képviselőjének emlékiratait. 
-Két évvel ezelőtt pedig Vénácon lát-
tam Németh László „Alsóvárosi bú-
csú"-ját, mégpedig a tüdőbetegszana-
tórium magyar könyvállományában. 

Azóta - is tűnődöm rajta, hogy a soi 
mely szeszélye vetette őket ide—, minć  
kettőt- más országból —, de felelet< 
nem kaptam rá, hacsak azt nem, hog 
„habent szia fata libelli". 

A magam kis könyvgyűjteményébe 
szeretettel pihen meg a szemem VerE 
Péter „Paraszti jövend ő"-jén, melyn É 
szebb és apolitikusabb utópiát senl 
sem-  álmodott meg -a magyar haraszt 
ságról. Lám, ő  is idetalált, pedig Vere 
Péter aligha gondolt rám, amikor írt 
— és nem is mentem utána. Aztán el 
nézem a „Májusfá"-t, a „Bors és fa 
héj"-t, meg a „Viharban"-t, és tova 
szálló képzeletemben látom eáektle, 
egy-egy példányát egy Bázelben él 
magyar asszony könyvespolcán sora 
kozni a Híd néhány számával E gyütl 
Jernej szolgalegény és Szofka társasá 
gában. De látom ott Tamási Ábelét. 
„Puszták népét" és „Hirnfy szerelmeit 
is. Cseregyerekek ők,. akiknek helyéb. 
Ramuz, Alain-Fournier, Gide és Aymb 
sorakoznak az én polcornon. Ezek i,  
tények. 

Az írók illúziókban ringatják magu• 
kat, amikor azt hiszik, hogy a paraszt. 
ságnak, vagy az ifjúságnak, avagy 
„Vajdaság népei"-nek írnak. A valósá gy 
az, hogy nem tudják kinek írnak. 
világ szeme rajtuk a jelenben és a jö-
vendőben. Könyveik sorsát csak addil 
tartják kezükben, amíg a kéziratot k 
nem adják •belőle. Szellemi gyermeke-
iknek .csak titkos fogamzása az övék 
A könyvembrió, mire a rotációs gép-
ből — az embrionális fejlődés fázisain 
átmenvén — újszülöttként kipottyan — 
már nem az övék. 

A könyv elindul -  életútjára, sorsára. 
Elindítója a könyvkiadó, aki bizonyos 
irányban ellódítja. A könyv további 
sorsát maga a könyv irányítja, olvasói 
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itján. A könyv barátai egyengetik, el 
enségei determinálják útját. Mennyi 
érték esett vandál pusztítá inak, papi _•-
nalomnak, kalmárszellemnek! De _i 
Könyvbarát , a könyvet olyan - mc gile -
;đdéssel veszi kezébe, mint egy ste_ íl 
xjszülöttet és minden könyv igéret, de 
:sak a jövő  mutatja meg, hogy mira 
riszi. 

Vannak már fiatalon elnyűtt, agyon-
.apozott könyvek, és vannak olyanoS, 
melyeknek korát nem a nyomdafe -
ték szaga, hanem dohosság árulja el. 
le mondanivalójukat még nem mond-
ták el, mert senki sem olvasta el őket. 
A könyvek tanúságot tesznek olvasóik-
ról. Szomorú dokumentum számomra 
pl. ha egy könyvtárban látok rongyos-
ra olvasott „Hadgyakorlat éj szerelem" 
és ujjnyomoktól ragadós „ Ofensége sze-
relme" köteteket, szüzi érintetlenség-
től ropogós „Korunk kérdései" sorozat 
mellett. Hogy ez nem nagyon ritka jé-
lenség, az is tény. 

A könyvek sokszor osztoznak gaz-
dájuk sorsában. Szerencsecsillagának 
fényváltozásait mutatják az antikvá-
riumok könyvforgalmának változásai. 
Nagyobb kataklizmák alkalmával rend-
szerint a könyveket sodorja szerteszét 
a vihar. De viszont mily váratlanul jut-
hat kincsekhez is a szegény könyvba-
rát egy-egy hagyaték kiárusítása kap-
csán! 

A könyvek szeretnek vándorolni. 
Vannak körforgást végző  könyvek és 
vannak, amelyek örökre elkóborolnak 
gazdájuktól, s fájó emléket hagynak 
maguk után hűtlenségükkel. De ki tud-
ná megmondani, hogy a könyv hol tel-
jesíti be hivatását? Régi, avagy új gaz-
dájánál-e? 

Vannak, akik aggódnak a kivándorló 
könyvekért. Én nem túlságosan. 

S ha egyszer Sartre-ért cserébe a 
Zrinyiászt kérné tőlem — elküldeném 
annak a bázeli magyar asszonynak, 
még ha postaellen őrök potyognának is 
az égből. Aki pedig üzletszerűen szál-
lítja a könyvet kilószámra, nylonron-
gyokért, azt hiába oktatjuk a könyv 
nagyobb megbecsülésére. Kárbaveszett 
fárad-ág lenne. Ezekt ől nem lesz sem-
mi haszna a vajdasági magyar iroda-
lomnak. Sem a réginek, sem az újnak. 

Én hiszem, hogy még nagyon sok ér-
tékes magyar könyv hever olvasatlanul 
és megbecsületlenül a Vajdaságban. De 
ennek a sorsnak nem engedhetjük át 
őket passzivan. Értük kellene nyúl-
nunk, mert maguktól sohse fognak 
megjelenni az antikváriumokban. Rég-
óta és gyakran hangoztatják, hogy a 
vajdasági magyar könyv gyorsa els ősor-
ban szervezési kérdés. A könyvterjesz-
tés megszervezését kellene er ősíteni és 
szélesíteni. Az olva..ótábor megszerve-
zése a „Könyvbarátok Köre" megvaló-
sításával szép eredményeket könyvel-
ret el. Ehhez képest viszont elmara-
dottnak mondható a könyv eljuttatása-
nak és eladásának megszervezé_ e. Ért-
hetetlennek találom, hogy pl. miért 
nincs Palicson a fürd őszezon alatt új-
ság- és könyvbizományos? Ez csak egy 
csekélység ugyan e kérdé..komplek- 
szumbari, de nem maradhat megemlí-
tetlenül. 

Tudtommal nem én vagyok az els ő , 
aki arra gondol, hogy vándor könyves-
boltokat kellene útnak indítani a falu 
felé — de miért nem került ez még 
megvalósításra? Mint egyes áruházak 
reklámautóit, nem lehetne-e teherautót 
könyvesboltnak berendezni és azzal 
járni faluról-falura? Ezzel kétféle ak-
ciót is lehetne folytatni. Egyrészt pénz-
ért árusítani az új könyveket, másrészt 
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cserébe ajánlani fel régi, irodalmi ér-
tékű  könyvekért. Azt hiszem meglepe-
tés lenne, hogy mennyi érték kerülne 
elő  padmalyokról, ócska ládákból, ame-
lyeket ott senki se olvasott. Ezek he-
lyett megfelelő  értékben új könyveket 
lehetne adni a nép kezébe, s hárman 
nyernének egyszerre. A falu olvasótá-
bora gyarapodna, a Testvériség-Egység 
raktára megfogyatkozna, és végül az 
így napvilágra került régi irodalmi ér-
tékeket szervezetten lehetne felkínálni 

az iskolai, szakszervezeti, Szövetkezet 
stb. intézményes könyvtárának, állo• 
mányuk gyarapítására. Nem hiszem 
hogy visszautasításra találnának. 
pénz is és a könyv is forogna, és mind-
kettő  helyére jutna. 

A könyveket tehát ne adjuk át egé-
szen sorsuknak. De inkább bürökrati-
kus intézkedések nélkül prábáljul 
menteni kultúrértékeinket. 

G. Dr. Czimmer Anna 
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