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JEGYZ Ő KÖNYV  

A Híd Irodalmi Díj bíráló bizottsága (Bányai János, Fehér Ferenc,  
Juhász Géza, Коресzkу  László és Szeli István) 1968. február 12-én tartott  
ülésén számba vette a jugoszláviai magyar írók 1967. január 1-ét ől  
december 31-éig megjelent m űveit (Dési Abel: Fáj az id ő ; Varga Zol-
tán: Méregkeverő ; Sinkó Ervin: Tizennégy nap; Tóth Ferenc: Vörös  
madár; Fehér Kálmán: Száz panasz; Beder István: T űzkorong; Burkus  
Valéria: Mesélek a zöld disznóról; Saffer Pál: Hideg neonfény; Sztán-
csics András: ünnep után édes a pihenés; Sulhóf József: Egyetlen pil-
lanat; Tolnai Ottó: Sirálymellcsont; Major Nándor: Büntetés; Laták  
István: Földi bodza; Biri Imre: Két költ ő ; Végel László: Egy makró  
emlékiratai), s úgy döntött, hogy az 1967. évi HID IRODALMI DIJAT  
Tolnai Ottónak ítéli oda a SIRÁLYMELLCSONT című  verseskötetéért.  
A bizottság egyöntet ű  véleménye szerint a SIRÁLYMELLCSONT nem-
csak Tolnai költői fejlődésének fontos állomása, hanem modern élet-
érzésével és egyénien újszer ű  formakezelésével jelentős mértékben gaz-
dagítja a hazai magyar lírai költészetet is.  

rtJjvđdék, 1968. febлuár 12-én  

A bíráló bizottság tagjai:  

Bányai János  

Fehér Ferenc  
Dr. Juhász Gáza  
Коресzkу  László  
Dr. Szeli István  





TODOR MANOJEOVIČ  VERSEI  

VERS A FELSZALL б  KI)RÓL  

Ady Endre, mostanában sokat gondolok  
Arra a te versedre a k őről,  
Amit hasztalan dobunk föl,  
Magasra, magasra — mert mindig és újra  
Lehull, visszatér végzetesen a tompa talajhoz,  
Amelyből vétetett.  

Hasztalana legerősebb lendület  
S a nyílegyenes felszállás az azúrba —  

Visszahull megint, súlyosan, kérlelhetetlen  
A lusta, fekete földre,  
Amelyhez tartozik — s a véletlenül arra vet ődő  tudós  
Nyomban megállapítja fontoskodva  
Es kissé megvetően:  
Nem üstökös ez csakugyan,  
Csak közönséges k ő , minta többi —  
Majd hozzáteszi békülékenyen:  
Egyébként az igazi üstökösök se szállnak,  
Hanem zuhannak...  
Еs zuhannak a repiilők is — szerencsére csak itt-ott,  
Es (reméljük!) mind ritkábban,  
De mégis, zuhannak.  

Hja, Zeusz semmiképp sem akarta,  
Hogy az ember is repüljön,  
Es ezt az elhatározását  
Igen élesen és egyértelműen  
Tudtára adta Daidalosznak —  
Am ő  (persze: Prométheusz sarja,  
S „a szülđföld szerelmese")  
Nem vette komolyan a tilalmat —
Önmaga és az utána következ ő  
Számtalan végzetes légi utaz б  
Roppant kárára.  

A légi utak (ide számítva  
Az égbeszállást is)  
Valójában csak a szárnyas teremtményeknek:  
Madaraknak és angyaloknak  
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Állanak nyitva  .. . 
Еrdekes egyébkénit,  
Hogy olykor, az ihlet és elragadtatás perceiben,  
A költők is azt képzelik magukról,  
Hogy valamiféle szárnyas lények — 
Es olykor valóban magasra szállnak.  

Am ezek voltaképpen puszta illúziók, 
a költők, mindent ,egyibevetve, nem anások,  

Mint egyfajta illuzionisták — 
Amiről már régóta igyekszik meggy őzni bennünket  
Minden megfontolt, reális ember —  
S végül már igazán  
El is hihetnénk (— el kéne, hogy higgyük! —) nekik, —  

Ha csak egy kicsit  
Intelligensebbek volnának.  

Ács Károly fordítása  

VERS — в EVEZET Е SSZERrtJ,  
RÖVID MAGYARÁZATTAL  

Egy nyaraló a csinosan és ízlésesen parkosítot, s űrű  erdőcske mélyén —  
vаgу  szabadon nevezhetjük már erd őnek is —, melynek buján tenyész ő ,  ős 
fája alatt az ember már egészen ott érzi magát a hatalmas, szabad termé-
szet ölén. Ez a jobbára mélyzöld, öreg fa kétségtelenül id ősebb minden ma  
élő  emberi lénynél, s valahogy fogalmát — vagy épp egészen közvetlen, úgy-
szólván tapintható képzetét is jelenti egy, a miénknél terebélyesebb, föld-
höztapadóbb, térbelileg s id őbelileg is jóval kevésbé körülhatárolt életnek.  
rJgyszólván mindenütt és mindig voltak s vannak még mindig ilyen óriás  
jávorok, szilek, topolyok, kecsesen árnyalt feny ők, nedvdús, lombkoronás  
tölgyek, valósággal őserdei magasságú, feszes, tigriscsíkos nyírfák. Egyetemes  
érvényűek és örökkévalóak, halhatatlanok. S halhatatlan — legalábbis em-
beri nézőszögünkből szemlélve — általában az egész természet is. Minden-
képpen a természet ültette el bennünk ezt a mi oly kedves, fölemel ő  és nél-
külözhetetlen eszménket — rögeszménket — is: a halhatatlanságét.  

A természet halhatatlan, s halhatatlanok, kétségtelenül, a bel őle fakadó  
csodálabas ,és bájgs, mítoszok, képzelgések és meséik, melyeket az évszázadok  
során, újra meg újra, hasztalan dönt meg s szed ízeire értelmünk, mérlegel ő  
szellemünk: a zsengezöld tölgyfalombok közül egyszer csak hívatlanul, meg-
lepetésszerűen, majdnem félelmetesen, el őbontakozik Zeusz ősi isteni alakja,  
a két gyöngyszürke vadgalamb halk szárnyrebbenése mintha Aphrodité va-
lamely üzenetét hozná, s a tiszta nyárvégi dél vakító napjából csodálatosmód  
rajzolódik elő  tündöklő  kocsiján Phoibosz Apollón karcsú alakja.  

Efféle töprengésb ől, merengésből született ez a vers is, és talán az lehetne  
a címe:  

ISTENEK A NYARV Е GBEN  

Az ember felejt — 
Eszrevétlenül, fájdalomtalan húnynak ki benne  
Régtűnt korok derűs képei, sugárkoszorús alakjai,  
Mint ahogy az aranyló-bíborló nap húny ki leáldozáskor,  
Vagy valami lepkeszerű , villogó vitorla  
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Merül bele a tengersík fakó távolába. 
De a természet, a nap, az ég, a tarló, 
Valamely árnyakkal kereng đ  régi park, 
Egy gyöngéd gerlepár (ó, Aphrodité galambjai!), 
Mely szelíden lépdel a lángoló fagyal 
S a skarlát gólyaorr ágyása körül —  
Vаgу  csak egy dúsan elágazó fatörzs is 
Emlékezni tud, s olykor hirtelen 
Föllobbantják egy percre 
Hamvadt emlékeinket. 

Ma a gyönyörű  százados tölgy smaragdszerűen 
Átvilágított, csipkés lombja s komor ág-kígyói 
Közül, amint ott alatta magamban ültem, 
Zeusz töprengő  arca jelent meg egyszeriben, 
Jácintfürtös szakállal — vagy Pán lett volna talán? 

De aztán éjjel, 
Amikor fölzúgott a vihar orgonája 
S illatos sugarakban ömlött a nyári zápor, 
Meggyőződtem, hogy az csakugyan ő  lehetett: 
Jupiter Tonans, Jupiter Pluvius —  
Aki a vakító villámok és heves mennydörgések 
бriási dicsfényétől övezve,  
Szilajon és kedvtelve — mint egykor is, 
Homérosz korában — elcsípte, kapdosta 
IJs szaggatta a vad, fekete felh őket fölöttünk. 

S láttam — déltájban épp —  
Phoibosz Apollónt is, amint napsugaras, 
Villogó, fehér ménjeivel megállt egy percre itt, 
Nyárfáink és fenyőink fölött, 
Hogy gyémántzuhatagot zúdítson le rájuk 
(Amiből egypár e papírra is lecsöppent). 

S láttam Cerest és Persephonét is. 
(0, a termiészet s is mítosz csodá1atas 
Kibogozhatatlansággal szöv ődik egybe, 
Nem ismeri ébrenlét és álom, régmúlt és jelen 
Határát, sem a logikai s id őbeli rendet.) 
A két istennő  búcsúzkodott 
A szúrós, aranyló tarlón, 
Gyászosan, fájdalmasan, mert hát megvolt 
Az aratás és Persephonénak 
Az Alvilágba kellett visszatérnie. 

Számomra oly ismerős, elmerült nyarak 
Kígyózó menete követte némán 
— akár az eklógák — kalászos, 
Búzavirágos és pipacsos koszorúval; 
Integettek felém még távozóban, 
S bágyadtan mosolyogtak, mint valaha, 
Mikor először jöttek utamba. 

Fehér Ferenc fordítása  

161  



FIGYELMEZTETES  

Csakugyan bálványimádat volna,  
Hogy valaha szilajul beletúrtam  
Tavaszi pirkadatok  
Derengő  és gyöngéd bíború pihéibe,  
Es virágos messzi partokat simogattam  
Es Iboldag szigeteket  
Oly meghitten, ahogyan a szeretett testet  

Simogatjuk, vagy a kezessé lett vad sima sz őrét?  
Hogy bűbájossággal és varázsigékkel  
Elitre hívtam sosemvolt képeket,  
Soha el nem érhető  mennyországok  
Hamis káprázatát,  
Mely megannyi emberi vágynak  
Pillanatnyi gyógyír mégis és beteljesülés —?  
Hogy rábíztam a szélre, hullámra, a leveg őégre,  
Mint termő  televényre magot a vet ő ,  
Kifogyhatatlan szeretetem igéit — ?  
Hogy ebből a szeretetb ől álhatatosan  
Hidat verik szakadékok és poklok fölé? —  

Mert ez az én fogadalmam és megfékezhetetlen  
Törekvésem eleven értelme;  
S bizonyára nem az vagyok ma sem,  
Aki halott bálványok el őtt térdepel  
Vagy akit a szellem és forma hiú játéka elragad.  
Engem is Minerva ihlet  
Es Apolló vezet  
(— Allj ~anak itt e régi márvány nevek  
Az új izzású tartalmaknak);  
S bár a Poklon és Tisztítótűzön át visz az én utam is,  
Míg a legragyogóbb mennyországra szegezem tekintetem  
Ez a kép már nem a képzelet szüleménye  
Vagy fellengősen szőtt költői rege,  
Hanem beteljesedett sors és szigorú törvény,  
Amelynek szint és végzetes jogara alatt  
Elek és gyónok életemr ől.  

Pap József fordítása  

UTAZÁS SZENT GYÖRGY NAPJÁN  

A lovak sima gesztenye — 
Barna szőrén  
Vidám, nyalka  
Ezüst és kék sávokban  
Siklott alá a reggeli napfény —  
Ёs ezüst, kék .és nyalka  
Volt fölöttünk  
A harmatban és illatban mosdott  
Rengeteg májusi ég is.  

Utaztunk és utaztunk  
Szép, széles országúton —  
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Ragyogó, buja cserjék, 
Epp hogy kivirágzott akácok, 
Sűrű  és hegymagas, 
Ezer meg ezer fehér és 
Aranyló bokrétával díszített 
Vadgesztenyefák közt. 

Utaztunk és utaztunk —
Hová? — nem tudom, 
Mert akkor nem értünk — 
És azt hiszem, azóta sem  
Értünk .egy alyan célba, 
Mely méltó volna ahhoz az úthoz, 
De az utazás nagyszer ű  volt, 
Es az a napos országút 
Szebb az álom hídjainál —  
Es a fehér por az illatos 
Fuvallat szárnyán 
Bájosan fútta be 
A sugárzó messzeséget .. . 

Utaztunk és utaztunk —  
Nem tudom, hová, 
Azt sem, hogy meddig, 
De az utazás elragadó volt, 
A lovaink: két tündéri táltos. 

Egyszer, amikor leálltunk, 
Én megpaskoltam meleg, 
Rugalmas nyakukat 
Es éles, fekete sörényüket, 
Es fülük mögé tűztem 
Egy-egy gesztenyevirágot : 
Egy tömött pirosat 
Es egy selymes fehéret —
Hogy így, földíszítve, 
Mint igazi táltosok, 
Diadalmenetben vigyenek 
Bennünket tovább .. . 

Brasnjó István fordítása  

NAPLOMBOL 

Feljegyzem mg a lassú ёs letűnt 
Barangolások nyugodt őszi éjét, 
Otromba újgazdag-paloták és 
Komor, elfeledett, vén sövények hosszán, 
A tágas, színtelen új utcákon 
,S a kietlen ґьбы skоІб  közökben, 
Melyeknek akkor hellyel-közzel tarkázott, 
Szaggatott sötétjében megannyi féktelen, 
Csodálatos poézis rezgett, rejtezett. 
Plakátokon és cégtáblákon fantasztikus 
Versek és kabalisztikus szavak lobogtak, 
Amiket találékonyan fűzögettünk magunk 
Es a csillagok között. 
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Mert a csillagok egészen közeliek voltak, 
Ott ültek a még zöld fák lombján, 
Ls gyаkran lehulltak, ment tüzes :gubacsok, 
Valahol a fekete bársony horizonton. 

Az utcák és a leállt, kés ői órák hosszát 
Beszélgetésünk és hallgatásunk kurtította, 
Amelyből villanásnyi új csillagok pattantak el ő , 
Es éji lepkék, fényesebbek, szebbek azoknál, 
Amika lámpák fénykörében röpdöstek. 

fgy mentünk hosszan-hosszan az idő  után,  
Mely halad — és szárnyon kaptuk  
A múló pillanatokat. Végül is a szürke  
Hajnalhasadás borongó fényében  
Már csak a kezek kulcsolódtak egymásba  
A búcsú és a játék vége jeléül.  

Kézfogás: tenyerek néma csókja  
Az ujjak egyöntetű  szorítása közben.  

Brasnyó István fordítása  

TAVASZ A MELEGAGYBAN  

Ebben a komor, megdiderget ő  tavaszban  
Még kihalta kert és fakó minden körös-körül,  
A zsenge virág is csak úgy, megbújva hajt  
A melegágy párás, titokzatos rejtekében.  
Súlyos, homályos, épp csak dereng đ  üvegtábla mögött,  
Trágya és enyészet langyos rétegében,  
Burjánzó virágok tündéri pompája ég. 
Nyisd föl az üveglapot — 
Egyszeriben diadalmasan tobzódni kezd  
Ez a rejtett, ismeretlen tavasz,  
A kábító színek s illatok lövellése,  
Az érzékek s a lélek édene — a rossz virága!  

A talaj rossz virága, amelyb ől serken,  
De mennyei, égi, szépsége s törekvése szerint —
Arany szárnyú kerubok napsugaras pírja — 
S távoli egzotikus szigetek  
Édeskés balzsam-árja,  
Malabári, kreol nők nyúlánk bája,  
Akikről a megigézett hajósok mesélnek.  

Megannyi fenséges, végzetes virág;  
Nézd csak: Mallarmé s Dante  
Sokféle lilioma —  
Liliomok, melyeknek szára túlontúl  
Fölébe nőtt az értelemnek;  
Rimbaud sarki virága — („nem létezik"... mégis létezik!)  
Ady Endre érzéki s halálos tubarózsái;  
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Guillaume Apollinaire kikericsei, 
A csábítóak s mérgezőek, akárcsak egyik 
Fájóan szeretett kedvesének ibolyaszínű  szeme; 
Marcell Proust habos galagonyavirága 
(Melynek leheletét sosem szívhatta be); 
Leopardi sárga rekettyéi 
Itáliája antik romjairól; 
Ni csak, Novalis kék virága — ő  is itt van! 
(Pillanatnyilag én tartom kezemben.) 
S Apolló bűbájos, véres jácintja is, 
Meg sok-sok más virág, még névtelenek, 
Melyeknek neve s rendeltetése még meghatározatlan. 

Nyisd fel a súlyos üveglapot — mentsd ki, 
Fedd föl a rejtett virágot, az öntudatlant — 
De vigyázz, el ne vakítson tűző  tarkasága, 
S meg ne mérgezzen becses, tömény illata. 

Meg aztán a közönség sem kedveli éppen 
Az ilyen föltárulkozást, az ilyen tort — 
Epp ezért kedvenc költ ői is 
Selyempapír-virággal szolgálnak rendszerint, 
Szakértelemmel nyirbálják össze, megfodorintják; 
Hímportokjuk pillangólemez, aranydrót, 
Meg színes bársonyzsinór. 
Bizonyos divatos parf őmmel fecskendezve, 
A természetes virág illúzióját keltik, 
S hatásuk egyébként is 
Igen bájos, mutatós. 

Fehér Ferenc fordítása 

SARKANY 

Bordája két keresztben álló nádszál, 
Teste —egy nagy papírleped ő , 
Vékony, de téphetetlen papír, 
fgy hát könnyű  volt, szálini vitte kedve, 
A tavaszi fuvallat belekapott, 
Meglebegtette és fölemelte, 
Föl, a délután szelíd egébe. 

Rég volt ez, húsvét napja el őtt, 
Túl a városon, amerre még 
Alighogy zöldült 
S illatozott a rét — 
Fehér falusi házikók során 
(Ma már villák és gyárak 
állnak itt) .. . 

Magasan szállt az án griffmadaram 
A tiszta azúrban, 
YJszott szelíden, ünnepélyesen, 
Ezüstös felhőcskék 
Áttetsző  bolyhai közt; 
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Kígyózott, lebegett 
A hosszú sárkányfark 
мV gannyi tarka sallangja, 
Andalítóan repült 
A nekünk, lentieknek már leáldozó, 
Láthatatlan nap 
Aranylóan villanó peremén, 
Mind magasabbra szállt, 
Mind jobban megfeszült 
S pergette egyre 
Kezemből elfogyó 
Gombolyagom zsinegét. 

Nyilvánvalóan szökni akart, 
Megszabadulni tőlem, 
Hogy kedvére szálljon egymaga, 
Eszeveszetten, kalandosan, 
Messzire, messzire, 
At az Іperenciáson, 
Az én hajdani és örökre 
Elveszett világom 
Ismeretlen, hívó, 
Mesebeli tájaira .. . 

Miért nem engedtem el? 

Fehér Ferenc fordítása  

VERS,PALATABLAN  

0, ezek a langyos, lanyha esők, ősz végén, tél előtt —
Felhők siklanak, kúsznak a fekete tet őkön, 
A nedves aszfalt néhol mégis ezüstbe játszik. 
Zord kísértet a város : palából, sztaniolból, 
Végtelen utcák nyújtóznak álmatag kedvvel, 
A lompos ég merőlegesen zuhan alá a mélybe. 

Most még a legszebb vasrácsok közül be-benézni 
Halott lombok közé, az elhagyatott parkba; 
A szökőkút nem ágaskodik, és meztelenek a nyírek, 
Csak a kőpárkány szélén tapad meg kitartó kaccsal 
A nyár elkésett tanúja: a folyondár — 
Virágzik és virágzik — nem érdekli a naptár. 

Kelyhei mélyén megbúvik az a gyöngéd kékség, 
Ami az égről eltűnt — egyik-másik meg Piros 

éppen, 
Piros, mint .a legszebb száj, :amit valaha illetett a 

csókom; 
Gyönyörű  kelyhek, méltók, hogy pezsgő  habozzon 

bennük  
S nem ez a bájukat rontó komor ősz végi eső . 
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A rontó ősz végi eső  durván eltiporja a virágot, 
Az ég kékségét és a legszebb száj pirosát —  

(0, a holt lomb közt mintha még susognának a 
csókok) 

Az emlékek merőlegesen zuhannak alá a mélybe, 
Az ég homorú palatábla, amelyre versemet írom —  

0, az eső  szürke spongyája letörli azt is. 

Acs Károly fordítása  

BORÚS KÉTSÉG ES REMÉNY  

Mit ér, ha pontosan feljegyzem  
Változékony borúit-mosolyait a léleknek, a tájnak, a napnak,  
Ha feljegyzem a szerelem s a méla emlékezet éles villanásait,  
Melyek valami régi, dús ital  
Édes mámorát keltették bennem?  
Mit ér, ha csak magamnak érthet ő  
Betűkkel felírom,  
Hogy ekkor meg ekkor valami örökzöld völgyben,  
Májusi borággal övezett  
Olajfák és cseresznyék alatt  
Valami lázas, páni öröm fogott el?  
Hogy a végtelen rozsdás mez őkön  
Meghatottan integettem a messzi karcsú tornyoknak,  
Melyek körül gyerekkorom azúr órái röpködtek?  
Hogy sietős, kurta átutazóban  
Valami lidérces, csillogó éji város utcáin,  
Vagy egy kikötő  forgatagában  
Furcsán, izgatón megtestesült  
Almokat s kalandokat  
Éltem át vagy mulasztottam el?  
Hisz mindez úgyis elmúlt, elillant örökre,  
Mint egy titkos párbeszéd, melynek részesei meghaltak...  

Es én rr дΡégis, vgy elszakítva, eltávolodva,  
Magamban hordom kitörölhetetlenül  
Mindezeket a kalandokat és látványokat —  

Аhоgу  a matróz magával viszi a fedélzetre, a tengerre  
Valami egzotikus kiköt ő  
Borának, csókjának, harapásainak ízét —  

A matróz, aki kemény katonaágyán  
Tovább álmodja az elmúlt torokat,  
A régi szabad kószálást, ölelést. —
Es a komor, ólmos ború perceiben  
Különös, elragadtatott leveleket és üzeneteket irkál,  
Valami régi üres palackba gy űri őket  
S a vad tengerbe veti,  
Hogy ússzanak, ússzanak a hullámok hátán,  
Valaki felé, aki majd kifogja  
Es elolvassa csodálkozva  

testvéri megilletődöttséggel.  
Acs Károly fordítása  
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SZi?LET Е SNAPI KÖSZÖNT б  HELYETT  

Tоdodr Мanooividoít akkor ismverte mag s „fedezge föl" magának a 
vajdasági m аgyar vrodalom, amikor egyјk kanizsai szeptemberi tábora 
zásunkon eljött közénk s a sokat megélb, n цindent bölcsen fogadó idő-
sebb Társ derűjével, aratlJan lopta be magát szívi klbe. Akik már 
isanerték őt régebbről, azt is mcegsú Іggák azonnal, nekünk, ámuló fia-
taloknak, hagy Nagyváradom Ady ba тáti társaságába tartozott, s ett ől 
kezdve mára csodalat és a tibokzaat, az ahítat és az ifjúi alázat kény-
szaarével kQvettiгk minden 1ép ~tét, amint délutáni sétáira indult a Tisza-
parti v гоska árnyas fái alatt... Nemcsak az Ady-::barátot — a költ őt 
is itt ismertük meg: amíg mti valami fáarasz'tó, távolabbi kirándulráson 
jár'tumk, ő  verset irt a park yeglv+énabb s legszebb fája alatt; csöndes 
bölcsességgel odatartatta arcát a nyár végi nap melagenek, s rótta az 
ölében tartott füzetbe kerek, gömbölyded betűit, hagy aztán cinkos 
n sollyal hozakodjék elő  tattével az est asztalánál... Arckifajezése, 
haаgja azonbanabban a pillanatban magváltozott, ,amint elkezdte ol-
vasni a versét; a dévaj, laajtási hang átlényegült, meg is remegett, je-
lezve, hagy az órás élntiémye azonos avval az els ővel; a képeiből antik 
és reneszaatisz bájakra visszaleng ő, tiszta derű  pedig azt is megsejtette, 
hagy e verséhez nemcsak erre a nyár végi délutánra volt szüksége —  

kellett hozzá a szépségke гesésъen és annak meglelésében oly páratlanul 
gazdag élete is.  

Féldanmutató élete. 
Igémyben, örökös tanulásban, tudásszomjban példam гΡutató. És mun-

ká'bara. Egysmerűségben. 
A jugoszláv IköltészІt egyik fesztiváljára, útepftő  fiatalok barakkjainak 

lámpaaflérayénél hallatta аn másodszar verséi olvasni: a görög mítoszok 
+salakjainak nevét wgyamazzal az érzékelget ő, megejtő  egyszerűséggel, 
közeilhazó varázzsal mondta ki a tegnap még iskolapadból szabadulni 
vágyó fiúk és lányok gyúrűјében, ahogyan Apollitla јre-ét, vagy Adyét. 
Ott, a sötétbe vesző  hegyék gesztenyeerdőinek susogása közben egy p11-
lanatra az villarab föl az emberb еn, hogy talán ma is találkozik velük 
a magánvas öregkor titkos бráibau гΡ; ami nekünk legendák ködében la-
puló megfoghatatlanság, az őmeiki a kézslzoríbás melege, a halhatatlan-
ság nemes mívű  seregeinek ösѕzekoсcanása .. . 

Tlgyszólván vélеtlensmexwen, s ritka találkozások foly+tatast követtel ő  
élmérayeinеk +ökrében ismertük meg őt, noha régóta nem járja a vilá-
got, itt él közöttünk; még csak el sem zárkózik a körülötte zajló élet- 
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től, ott їаn szü;lővárosa a nindеn j ,elen't&ebbszínházi eloadásán, ellá-
togalt a fiatal írók találkozódra, lеgutóbb pedig az écskai művésztelep 
előadбеstjén, immár a nyolcvanötödik életév kiiszöbén, ismeretlen, új 
verseiből olvasott fel, a fiatal belgrádi zene nővészek kiilön kérésének 
engiedelnskedve .. . 
мaхian Gorkij utcai kis földszintes házának zöld vаkapuján nem 

kell lakáig zörgetnie a .hozzá zarándokló vendégnek: a házigazda maga 
nyfit kaput, s azzal az eltanulhatatlan szívélyességgel invitálja befelé, 
a tyiLimes, barna bútoros lakásba, ahogyan csak az vár látogatót, aki 
a barátságra sosem perceket, ne edáráaskákait tartogatott. Firenze, 
Nagybecskerek, Basel, Nagyvárad, Rбmа, Budapest vagy Párizs — egy-
ként az élménnyé vált élet értelmét idézi számára, s лemrégiben, az 
irodalmi életdíj ünnepélyes átadá,sánаk napján vallatta meg, hogy a 
gonosz idei átél elől visszamenekült 1913 Rámájának napsugaras ege 
alá: emlékezéseit írja! 

Dhhez a törhetetlen hdthez, munkakedvhez kívánunk Todor Manoj-
lovićna'k, .a mi szeretett Tašo bacasinknak, er őt, jó egészséget! 

Fehér Ferenc  
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A DERŰ  KÖLTŐJE  

DRASKO RE Đ EP  

A naроkbaг Ρri lesz nyolcvanöt éve, hagy ebben a városban* megszü-
letett Tador ІVLanojlović  szerb költő , draxna- és esszéíró és műfоrdítö. 
Ugyanakkor ötиеndt éve lesz, hagy ,az újvidéki Letopisban megjelent 
első  irodalami szövege szerbhorvát nyelven, amelyben araár akkor, a 
kezdet kezdetén, igazi beleérzéssel méltatván Isidara Sekuli ć  Útitársait,  
a modern áraanlatak mellett foglalt állást. Felidézhetnénk ama Manajla-
vić  életenek és alkotó tekenységének sok jelent ős dátumát, amelyek 
egyitől egyig kianutаtavák, mennyire következetes érs töretlen ez az élet-
mű , „seanmi görcs, semmi árnyék benne", ahogyan Marki Risti ć  írta. 
Felsorоl!hatná+m itt M,anajlavić  drámai és lírai, kritikai és esztétikai 
témáпt, kifagyhatatlanul gazdag erwdí, бjánalk számtalan termékét. Ma 
is anјnden fenntartás nélkül elanondhatnáan, éhagy verskötetei, a Ritmu-
sok, aTűzijátékok, az Akteon regéje és a Hasonmásom versei tartósan 
kijelölték helyét a modern szerb vers kincstárában, hagy el őadott és 
még be nem anutatatt drámi nélkül lelhetetlen felmérni, hogy mire tö-
rekedett, mit érintett, milyen prablé rákkal találkozott és тnilyen kö-
veteігnényeket táan,asztott önmaga iránta modern szerb színház. Kép-
zőmművészeti kritikái, anint araár sokan anegállapítatták, azon kevesek 
közé sorolják, akik „igazi kritikai anódszereket teremtettek" (Lazar 
Trifunović ), s az ij, korszerű  festőket elđítéletek nélkül, bizonyításra 
sem szarulб  lelkesedéssel szeanlélte. Egész moderndsta ihadjá.ra,ta. a dok-
trínák és a kanvenaknális, b ✓gyepesedett esztétika el јen közvetlenül 
és ma aradéktalanul hazzátartazi'k kult лá;ráank töa'teavetéheZ, anégpedig 
anindenekelбtt aгoddhhoz az „első  háború utáлi ёхлekhez", amеlyekben 
drámája, .a Centrifugális táncos, de ugyanúgy korai modernizmusunk 
sorsdöntő  drámájaa ás játszidatt. мanojlović  referenciái — anéghozzá 
neon csupán a forditásak rés átköltések terén — sokszarosan gazdagok 
és érd,ékesek, sőt nevezetesek is, ürügyeiket pedig a korabeli európai 
iradalanakban és művészetekben találták. 1930-ban Tin Ujević  úgy eanle-
geti, mint a anodernizmus egyik vezérét, s valójában Ujevi ć  most meg-
jelentetett összegyűjtött műveinek anutatójábcíl — de persze nemcsak 
abból — láthatjulk, hagy az utóbbi évtizedekben mennyire meg nini 
kerülhető , amilyen gyakran emlegetett Todar Mano j lović  neve és műve. 
Felihívhatnám tfigyelani kеt мanajlović  műve eniuitett állandó összete- 

* Ellhamgzott Zrenjaninban 1968. január 19-én a szerb fr бegyesül+et díszoklevelének  
ünnepélyes átadásakor.  
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vőtimek bámn e1у  ikére, ás minden bizonnyal írói érdekl ődésének gyú j гtó-
pomtjában maradnák. AВnyira egységes, egyetlen nagy hullámban meg-
valósított összefüggő  s oszthatatlan Mranajlavić  műve.  

Ezúttal azonban a m гΡana j lavići mű  legelébb átélt és megvalósított  
összetevőjéről, Manajlovié költészetéről beszélnék. Ritmusok című  első  
könyvének bevezető  versében Manajlović  azt mondja, hagy „hosszú,  
laorús őszök mvélyén mLegért végre a Tettünk". Ennek a Tettnek a kinyi-
larbkaztatásia egyetlen emelikedő  és tudatosan fegyelmezett vonal men-
tén a mai napig tart, és mutatja, hagy ez a köbt ő  — életének és tavé-
kenységenek legkülönbözőbb Рillаал  aataiiban — mindenekelőtt oda tart,  
„ a11°1 ninсsen ősz". Számos ІmІёКezёse a mitológiai és történeL гΡrii hб-
sökre, főleg mediterrán tájakna, utazásakna "és ifjúi kalandokra, azt  
mutatja, hagy mindig — mint egy régii versében — „napjogarral  a 
kezében" uralkodott rés napfényesen barátkozott Cellinivel, Apallšnaire-
rel, Fra Angelцcávial, de ugyanwgy a viking éjekkel,, gót sírokkal és  
velencei eпnl'ékművekkel. Költészetét a intha tüzes, okkult bet űkkel  
írta, volna ki, гΡnindig a anegújulб  nap dicsőségére, s mLég „elomló hal-
doklásai a szépségben" is , (Barislav Miha;jlović ) az örök utas hiteles  
élnгΡényét hordozzák. Manajlović  neon a földrajz kultuszát, hanem miin-
denekelőtt az utas kultuszát, az örök hasonmás kultuszát él еsztette fel,  
∎ameily a derűs sóvárgázs nevében kapcsolja össze a Jóh,tengert, a Pan-
nán eanlákeket, Mem nаn szobrait és a mediterrán béke és gyöngédség  
hangulatait. A békés kiegyensúlyozottság derűs tónusa uralkodik  Ma-
nojlavić  lírai bájain, mnely látszólag csattanбtLan, mert voltaképpen  
mindenestől egy alaapjában véve délies világérzés izgalmas csattanója.  
1Vljariajlоvić  vilé,gláitáasát, írta Marki Rdsti ć  1928-bon, „egy rendkívül gaz-
dag kultúra táplálja, biztos ízlés vezeti, tökéletes szellemi egyensúly,  
valamennyi :gondolati potenciál és érzelmi fiadat valóságos eufóriája  
tartja össze". Majd minden lírai feljmgyzése egy kissé Lángoló felirat,  

elhagy egy versének cшne mondja, és anindegyik ezt a lényeges kérdést  
ismв,ételi: „Hát vajon csakugyan átéltük mindezt?" A szerb szabad vers-
nek ez a doyenje „a verőfényes reggel" gazdag, de láthatatlan r mеit  
hordozta, és verseinek ragyogó d kció јát egy alaipjában veve festői dhiet  
sugaUatara valósítatta meg. A Verőfényes melankólia nemcsak egyik  
antolagikus verse, hanem miindenekfölött jelkép, jelképe az örök  
„gyönyörű  apuillái napavak", am еly „akár egy roppant hősi szív (.... )  
diadalmasan emelkedik a fehér izzás felé".  

A koancsr alkony a, „иágae]dthatatlan barna síkságon", „a mind komo-
rabb alföld", „a mind !komorabb felismerés", ez Manojlavié költészeté-
nek másik, mindig tragpkus és kellemetlenül átélt oldala, amiikor „évek  
óta bíus+an és egyedül guіbbaпsxtva ezen az egyetlen helyen" úgy érezte  
magát, mint Ovidius Tomiban. Mert, írja egy 1963ibó1 való levelében,  
„valójában és mindeek ellenére a derű  az én életeleanгаn". Ennek a  
derűnek a jegyében Todar SVlanajlović  művének sok-sok oldalát írta  
Etele, mielyek íme m гΡár éиtizedek óta ellenállnak az egyoldalú és naiv  
címkézésnek, és egyetlen izgalmas, bár finoman tartózkodó és árnyalt  
lírai vslđоmгΡássá nőnek. Az Egy szimbolikus verskötethez írt költemény-
bem ezt mondja: „Oomadold meg ezt, lés még azt is, hogy ezek a versek  
nem céltalan, senimire való j étékszerek, gondűző  сsecsebeesék, hanem  
képekkel díszített szelence, amІlynék mélyén ajándék rejlik számodra  
és mundazоk szamára, akik ki tudják nyo tni (a kulcsot magatoknak kell  
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rnegtalálnotak! ), szebb és k~a1~3 ajándék ezeknél ,a damborrn ű-
velkinél és szimbólumakavál"..Egy másik, kevésbé Ismert versében, amely-
nék elme Vers a felszálló kőről, s .amely régi barátjának közvetlen rneg-
szólitásával kezdődik („Ady Endre, mostanában sokat gondolok arra 
a te versedre a kőrő l ..."), 1Vliamajlović  enyhe ,gúnnyal tovább szövi ezt 
a gondolatát a játékról, a költészetr ől és a költő  sorsáról: „És a köl-
tők, mindent egybevetve, nem anás,ak, ,mint egyfajta illuzionisták —
ami;rő.l már régóta igyekszik meggy őzni bennünket minden megfontolt 
reális ember — s végül már mgazán ,el is hihetner iК  (— el kéne, hogy 
higgyiik!) nekik, — ha csak egy kicsit intelligensebbek volnának." 

Giacomo Leopardi — .akinek bársomyos sárga rekettyéir ől Manojlović  
is írt — аzt mondja, hogy „az, aki sokat utazik, előnyben van másak-
kal szemben, mert emlékezetének tIárgyai igen gyorsan a múltba vész-
nek, méghozzá úgy, hogy ezeket az emlékezéseket hamarosan egy meg-
határozatlan költői varázs veszi körül, amelyet másak csak Igen ritkán 
élhеtneik át". Ezeknek a der űs, szinte játékas,an lejegyzett úti emlékek-
nek a varázsa kétségtelemül ,a ma лajloviéi költészet alarpvet ő  légkörét 
jelenti. Akin (visszaemlékszik híres költ ő  kartársaival való találko-
zásaira és érintkezéseire, Mamajlovi ć  ugyaniakkor hírt ad saját költő i 
jeladásairól is, amelyeiket íme már évtizedeken át sugároz, s amelyek-
kel meg akarja világítani a „korpor alkonyokat és borús éjeket". A 
Jules Lafargue szülebé.sém Іk száza кΡliik évfordulójára irt Siratóban egy-
szerre vallani kezd, és elmondja, hogy őt „csak a föld derűs, fénylő  
csodái lelkesítik" és hagy Róma, a Panteon vagy Sixtus annak az áldott 
reggelnek a verő±ényében fürödve" maradt meg emlékezetében, aho-
gyian legelőször látna. Igaza volt tehát Rade Konstantino гviénаk, amikor 
e költészet jegyeit kutatva csodát emlegetett, és a költ őnek azt a kí-
sérlettét, hogy „szemet nyisson ia, napra és meglássa azt az elfeledett, 
csadá.latos virágot, ,аmеly nemcsak köriilöttünk n ő , hanem bennünk is". 
És igaza volt Isido:ra !S ,ekulićn гak is, aki araár 1923-bon így méltatta: „Ez 
a Töltő  díszes, gazdag, napos dalokat mond, sohasem zokog, sohasem 
csuklik el. Az orosz költők si nak, ő  meg, mint ia. régi olasz festők, 
miniden szép fej, minden szerelmes sóhaj, a sors minden titokzatos 
tette mögé cs,odáLatos édeni tájat varázsol." Számára a, nap, képzele-
tiének és jelеn аek tűzmadara a haanvaiból mindig újjászület ő  főnix, 
éмs ugyаnakkor a jóаkasat és az atkató .ihlet szinonimája. Ez a költő  
senkinek sem szentelt оlyan érzéki sorokat, minta napnak, és egyetlen 
palettának sem hit úgy, mint a ragyоgó, niaipsütötte utazósak palettá-
jának. A modern szerb költészetben ő  volt az egye гtlen, aki az őszi 
napéjegyenlőséget, a boldog megállás és egyensúly pillanatát idézte, 
és a „csdllagó azúr végtetemség” egyedül nála nyeri el egy gazdag és 
értő  mádon megfommált kolorizmus funkcióját. Csaknem minden vers-
sora Ikáriát, látomásaflnaak ,e „napfényes partját" álmodja, és mindaz, 
amit versének nyugodt voauaila érint, Paalo Ucelto narancsaitól a Tirrén-
tenger reggeli ébredéséig csak ürügy arra, hogy a naphoz énekelhes-
sen. Azt írta, egy ízben Jaša Ignjatofvi ćrál szóló esszéjében, hagy a ka-
land „az élet igazi örök dhlet ője és legfőbb célja". Ez a kaland felfedez-
hető  irodalmi а  lkabásának minden pil]aauataban. Akkor is, amikor  

együtt kószál viándor másik énjéveil, és akkor is, amikor, , eegymaga, volt  
az övéj között", szüntelenül magában hordozta ezt a kalandot, mint  

egy lelkiállapotot, s nem mint valóságas útirányt. Éppen ezért emlé- 
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kezésed nem holmi nуugdtjiаzоtt táborunk kezével íródtak, hencen eleven  

képzelettel idézik fel újra meg újra azokat a rég múlt napokat, ame-
lyeket anagunkban sohasean sz űntünk meg szeanlélni. 

Maаюjlo~vić  költői anűve egy töanböt alkot, és kronológiájában is.min-
denekelát't ihletének azonosságár бál árulkodik. бnála, mint oly kevesek-
nél, minden veszély nélkül egymás mtiellé áшthaitjuk korai és késő i 
verseit. Ugзлamaz a hangsúly, ugyanaz az igézet, ugyanaz a szuverén és 
m,éDtaságteljes élmémy és ihlet. A Vers a napról és Belgrádról nagyon 
jó1 anegfér itta Tercinákkal, a Hasonmásom pedig a Korunk borúja és 
öröme сímlű  verssel. Manajloveć  versei, amikor feleselnek egymással, 
akkor is ezt a tiszta egységcet védik, amlel уet, ahogyan ő  mondaná, „a  
báij ~os Vбlt és a lázas Most szilárd és ikézzelfagható Valóságban fog  

össze". A pogány öröm sdhasem fogy ki ezeken 'a smellenne ,Lágy selyem-
képeken, és Manojlavić  lírájának nаpsütátte tájai mindig valami gaz-
daag árkaim ünnepséget ddéznek. A Szépség itt még mindig okkal és  

meggyőződéssel ünnepélyes és nagybetűs, itta késő  nyár és az októ-
beri színpompa a megállítdtt idő  Látszatát kelti. Valóban, az egész me-
diterrán altig-alig fojthaatja el Fezt az ő  kiapadhatatlan nap-, tenger-,  

sorépség- és csend-szoanját.  
Manajlavić  Іgуіk esszéjébben, melyet 1940ben kёzöцt, Sava Šurna-

novióról mondjia, s most nyugadtaл  őróla is elmondhatjuk, hogy „ez az  
ember pamteista, olyan művész, akinek érzékisége és szelle гnisége egyet-
len lángoló emócióba torkollik, egyetlen ellenállhatatlan szépségvágyba,  

amely varázslatos mádon tükröződik viLágas, látomásos képein". Csak-
ugyan, Tudor Manajlovi ć  egész eleven és derűs lénye a szellem és a  
nap nveagaannye ünnepségében tobzódik, és örökösen a felé a másik na-
pos part felé sóvárog. Bár nla;gyon j61 tudja, éppúgy, mint Bit a Centri-
fugális táncosban, hagy visszatérés nincs és neon lehet, NLanajlović  köl-
tészete mégis fol уtonosan vissza-visszatér a gyermekkor karcsú és mesz-
szi tornyodhoz, melyekről a távoli тabaLsZkban Jura j Kreža,nié ábrándo-
zott, végeérhetetlen leveleket írva, átadva magát ,a, véletlennek és a ko-
rai emlékeknek. A kivételes önfegyelem és a nálunk szintién kivfételes 
hűség legelső  megszólalásának t бnuCаihoz M;anojlović  költészetét a de-
rű , a személyd bátorság, a kdfejezésbeli áLlhatatasság mintaképévé te-
szi. Ez a többszördsen háború el őtti és háború utáni iró teljes joggal 
jegyezte fel költ ői végrendeletéhem: „Sohasem hittem valami nagyon 
a szuperszubti'lls esztéták sziporkázó utalásaiban és tanáaGS аiban: éve-
ken át csak a megisanerés, a boldog ámulat, az emlékezés, a szerelem 
és a forró mtiegilІetődés legjobb perceit jegyeztem le". S ez a Végrende-
let nemcsak „ ;alázaatas és iinnepélyes", hanem megtaláljuk benne a költ ő  
régtől fogva ismert tar'tó'zkodó, enyhe rezignáció ját és j óindulotú író-
ndáját is. Erről a finom mértéktartásról és tiszta visszhangjáról egész 
kötetre való kritikai szöveget lehetne összegy űjtene, anelynek szerz ő i 
között Qnegitatalálnánk néhány generáció íróit Iisidara Sekuli ćtál Branko 
Mdljkovićig, de még inkább бssze lehetne állítani Manajlovi ć  irodalnii 
műveinek kresztomiátiáját: nem ismerek még egy szerz őt az ő  gene-
ráсlóјából, akut egy ilyen szöveggyűjtemény ennyire osztatlanul, elyen 
árnyáltan étis koherensen mutathatna be. 

Neon tudok egyetértend egy megjegyzésével, amelyet Laza Kosti ć  ha-
iálának huszadik évfordulója alkalmából tett, mármint hogy „a költ ő  
eleven testi jelenléte gyakran zavarja dics őségét". Éppen az ő  jelen- 
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léte ennek a nyelvnek az ігоdа1авйbагi, oly közeli érinЁkеzésben a gene-
rációk egész sarával, amtielyek a karszer ű  iradala nui ki цfejezésnek ép+p  
azokat a vivmámyalt épátették +tovább, am еlyеkért ő  harcolt, úgy ma-
rad mag az eдΡi lék+ezetünkben, mint a, következetesség példája és a jöv ő  
tanulsága. Van agy sora Tador Mаnojloviénak az előbb e líititt Vég-
rendeletben, amtielyre gyakran gondolok és amtielly еl szintén nem ért-
h+etek egyet. Ez a sor azt mondja, hagy a költ ő  „asakлean idegen a 
szülőföldjén". Ifjúságunknak +é мs legfiatalabb írónemzedékeinknek ez  a 
kartársa tortásan jelen van szá гmtalan író +és olvasó emlékezettében, és  
most is úgy jöttünk el hozzá szülővárasába, mint a fiatalság és a der ű  
költőjéhez. Nélkп iиle e1 sem képzelhetjük a modern szerb irodalom  
térképéi.  

Acs Károly fordítása  
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BEVEZETI ÉS 1VIAGYARAZAT EGY  
REGЕNYRЕSZI,ETIIEZ  

Az itt közölt regémyrészlet ihlet ője: Manojlavics Tádor. Városa köd-
ben című  regényem írása közben, — 1938-1940 —, régi lapokban ku-
tatva, a Temeswarer Zeitung együk 1914. július végi szamában bukkan-
tam a szerb köbtő  és publiк sta ebben a feJiezetben felhasznált cikkére.  

Az én szövegem csak részb:em azonos Manо  j lovicséval, hangsúlyosabbá  
tettem a publicista eredeti, mérsékeltebb jászizmusát. Kérem az olva-
sót, ne keressen ténуszerű  аzonossrágoit az itt előfоrduló „Minojlovics  
Tódor" és a szerb kiöltő  között. A regénybeli árnyalak ntiindössze asszo-
ciáciбkból született fiikоói. Mégis: az Ady kör гáhez, a Holnaposokhoz  
tartozó Manajkovicsra Temesvárott, ahol igyermskkоram telt és ahol  
a regény írása í,dejién tartózkodtam, sokan és szeretettel eanlekeztek,  
akárcsak az elsó világ1háb оrú idején itt vélő  Kaffka Margitra s raz egy  
ideig itt tагtбzkуоdб  Ady Endrére. Különösen Frany б  Zoltán idézte ra.  
јongбв  Mariojlovics temesvári és váraadi szarepét a fiatal radikálisok kö-
rében, az elsó válágihábarú el őtti esztendők alatt. Különben Franyó  
Znitán a romániai Igaz Szó 1967. novemberi szamáaban (685-695. old.)  
közölt emlékezesében — Váradi ósz — 1909 — Ady legközelebbi kö-
rreben jeleníti meg ót: „A Halnаp imént beválasztott új Tagja, a szerb  
nernmetLiségű  v~áradi ős-jogász, Manoljlavics Tбdar egy velencei dózse  
mértékletes bölcsetsséglével bírálgatja az ellentétes véleményeket és hal-
kan a fiileimbe súgja: — Mi vоltuk az úttörőik ..." Majd meg ótt lát-
tatja ra szép eanlékezés ManІjlоvi sat ra magyaa költő  asztalánál, a hí-
res Pollák bbodegában Juhász Gyulával és Franyóval. Ady az elább írta 
meg Az ágyvaun hívogat és a Hiába hideg a hold cím ű  versét. Felolvassa  
nekik. A fal mellett s, legendás vak heged űs, Gyula  .. . 

A Híd szerkesZtбј  fзgуеlumességІének köszönhetem, hogy mosta ne-
gyed évszázaddal „fiatalabb", messzi tisztel ő  a nyolcvanöt éves Manaj-
lavics Tódor üdvözbésére ezekkel az oldalakkal megjelenhet. De még  
meg kívánоm jеgy лezni: a harminc év előtt Gaál Gábor ösztönzésére  
írod regény — eredetileg bánsági ,szoaiagráfia írására buzdított —
csupán most, ebben az esztend őben kerül az !olvasó kezébe. A kézirat  
három évtdzedes kalandjairól a történelemben szerz ő  is megírha;tmá a  
maga — persze szerényeb d цmanziбjú — ,gy regény regényé"-t, ami  
persze az ó v іszontagságaiтól is szólna. Korántsem „nagyres,lista" re-
gény a Városa ködben. A közölt részletből is kitűnhet: még a harmin-
cas ёvek végén is jogot követelt magának az avantgardizmus. Az avamt- 
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gardizmus, amelyneeak mtiagyar feltárásához éles vitákat provokálón, Bori 
Imre olyösztönzően járul hozzá. S hagy ne csak harizontálisaл  tágít-
sam a vonatkozásokat, arnket ez a regény eddig eltemetetten is magá-
ban hordozott, de az id ő  mélységében is felmutassam azokat, gondo-
lom, kár Tenne a Hídban mg nem említenem, hogy a, Kalangya 1941.  
január—februári ke ~ttбs számában Sziгmvai Károly is közölt részletet.  

Szirmai Novd-Vrbászan 1940. december 25-én kelt leveléb ől idézek  
— az 6 saraiból is a történelem és gaz iradalor шtörténet üti fel fejét:  
„ ... Nagyon sajnálom, hagy a küldött számokat nem kapta meg, mert  
képet alkothatott volna folyóiratunk (kisebbségi) j еllagéről. Ezentúl  
ajánlottan .küldöm ... Megigézvе  !olvastam végig a fojtott levegбjű  re-
gényrészletet. Néhány kifejezést, дΡnely vallásos érzékenységet érinthet-
ne, töröltean. Itt, ahol a szélsőjobboldal szorításával állunk szemben,  
nem vaszí'the!tjrük e'1 az egyházak rokonszenvét. A humanizmust ma  
egyedül 6k képпгi szelik ... A cenzúra is ki,számíthaatatlan ...Erdélyi mun-
katársaink: Szemtér Ferenc és Vita Zsigmond. A többiek nem válaszol-
tak. Levelem és a küldött Kalangya-számok elveszhettek ... Szlovákiai  
írókkal még nem dolgozunk. Oda egyáltalán nem engedik be folyóira-
rtunkát. (Nemrég tudtuk meg.) ... Váram még Kaes б , AibafáY, Nagy  
[József] mielőbbi сsatlakazasát. Remélem megtörténik ..." !Szirmai két-
ségbaesett kisebbségi koncentrációt kezdeményez, össze szeretné fogni  
a !két bécsi döntés után Horthy_Magya тország -elnyamásán kívül ma-
radt nemzetiségi irodalmakat, az után, hagy 1940 szerptemiberébem be-
tiltatták a kaloizsvári Korunkat, amtielyet különbien is тégen kitiltottak  
a Jugoszláv Királysságbó:l. Külön idéznival бul hagytam a következő  mon-
datot a 1evv lbőQ: „De ha regénye februárban nem jelenne meg Buda-
pesten, egy teljes részt brörmmel vesziink át a februári számba." 1941  
tavaszán a horthysta seregek megszálltak a Bácskát is. Következtek a  
hideg napok. Mái nem tudom, melytik az a fejezet, amely nem jelen-
betett meg a, Kalanдуdbran. A Nagyvilág 1964, 7-es számában úrja E.  
Fehér Pál: „Tudunk regényr ől — Méliusz Józseféről — ,  mely a háború  
ellen íródott, részlerteri a romániai Korunkban jelentek meg 1939-1940-
ben, de Illyés Gyula Budapesten akarja kiadatni, Gábor Andor pedig  
Moszkvában. (Az első  fejezetek meg is jelentek az (75 Hangban. M. J.  
megjegyzése.) A kézirátnak Prágán keresztül kellett volna randeltsetési  
helyére jutnia, de a várast közben lerohanják a németek. Négy ország  
lesz érdekeltté agy mű  !sorsában ..." Ha hozzávesszükSzirmai Károly  
levelét: a négyötre égészül. Nem itt a helye a magidézésnek, ltiogyan  
változtatta .a zsdánovi dogmatizmus vádanyaggá 'a regény megírásanak  
módját és saz írб  fornadalmtii, nemzeti önkritikai állalpontját. Másra  
akarok skilyukadnј .  

Az serkentett a rnegjelenteités mostani, utolsó, végre szarencsé ѕ  kí-
sér`еtére — tizenkét csőd után —, hagy az utóbbi észbend őkben végre  
elolvashattam Sinkб  Optimisták című  regényét. Különösen a remekmű  
nagyszerű  bevezető  része — a bácskai rész —, valamint a most olva-
sott, monumentális Zászlók Krlezsától, amit az európai irodalom egyik  
legnagyobb teljesfitményének tartok, ez a két könyv — hozzájuk kí-
vánkozik a nyo дΡnuikban újraélerdt régebbi élmény, R еbreanu Akasztottak  

erdeje — igazolta a Városa ködben harnninoesztendős írхjának törté-
nelemlátását, Ady nyomán alakült kritikai „magyarság — K еzérp- 
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Еых4 а" у zјбj Јt. De tаЈаІ  s гёѕzъІл  — m6dzeгёt is, holott az а1а-
lсítás kёгdёse nini оІуагІ  еg ёгtІЖтiйеn kогigгiюІхѕ , mint a vаlбsgѕzem-
ъé1ЈеtІd eg ьІv&%gб  szenpintjad, ámbár а  G1Іniьау4ёгьёПІtІ  fј zёг-
ѕzІгkeъы  e tiddBtertben is mиgnуugtагtоtt. Mindezzel, ismétlеm, csu-
pdn az 1jгаsiгkІ t6, .аktјvјzd1б  ѕzе1ІІni ј  mozzaxiatokra utalok. Кіsёг -
loM гсgёnуІ t sІаm јkёрp és ѕ n ј1уІn tekintetben nem mствёш  az  
igаzоló és сngm ьј tаtб  рéklákhоz mérni. De az, hаgу  eg т  ь2хmјПс  
év ettј  аdsёґІІtј  І,gёлу  1968-4ьаfl mégis kёveteи  az ёlvаѕбt, hоgу  ја» 
n-iegjeьenёst vёgгe tetб  alu hozza egу  Іdadб, mёgіѕсsek arra mutat, hоgу  
а  vёgzetes tгаum а , amiket a моnагсја  mаgуаг  uгаІkоdб  оszt Іуај  
és аdmiжјstгсј6juk nem Кеvёsьё  nаіоаи&tа  ъeалЁeг-ћІІбtа  badai 
јdztek eІб  Közéр-Еuróрábаn, máig sem „fюоkkуtt" tudati, 1ё1І tanј  
kёгdёsek. ма t аа iоgзгаn а  mйvёѕzet eІrnёІІte sјkjќn az avantgardizmus 
&ini. GOndolom, az avantgardizmus ргоbІёmаhа]mаznаіk felszinre tё -
гёse is fhоtzzќЈгuІ  Іgёгг ,gtа, p аnёѕzfоІtоѕ, kalandos kёzігаіtоm kёnуvvё  
vs йiоz.  

A ManojJovics Тбdог, Krliezsa, Fгаnуб  nenizІdёК  után kёvetkez5 ge-
nІї* ібkьб1 megmaradtak közül köszöntöm hát a szerb költ őt, іу  
későn s ebben a fаrmábаn ћё luІґуiа  meg neki, hоgу  ТegёnуІni egујk  
fejezetёnоk ő  а  szјжјаtујa. A ъеtй, a szellem iltjai belutliatatlaaiok. 
Nёьа  Іgу-Іgу  vélétlеn гёѕоn át rálátunk а  tёґtёneІeni feІhбtаkагб jа  
alatt жалуагgб  utak eg-ујјkёгe, msјkќга . Manojiovics Тбdог  itjа  egуіkІ  
volt az ІgуІnеsеknёk... 

(Bukarest, 1968.  fІьгu г  ІиІјёn.)  
m . j .  
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EGY NAP AZ „EZÜSTKECSKЕBEN" 

(Regényrészle г Ρt ) 

M Ё LI ц SZ J б ZSEF  

A főbéren vigasztalanul bóbiskoló „Ezüstkecske" kávéház mintha csak  
késve, tépázottan, egy füstbe fúlt vízióbál lepne 116, holott már-araár  
megroggyanó épülete aralég mind л,g áll, és látható a még maga ,a, kávéház 
is. Igaz, jelentősége régóta mІgváltoziatt. A gondtalanul dicsőséges szá-
zad eleji múltban az „Ezüstkeсske" volt városunk legelőkelőbb kávé-
háza, jóllehet akkoriban is csak viszonylag csinos és .könnyen megsze-
rezhe!tб  hölgyeik serege szállta meg esténként, tehetségtelen táncosn ők, 
repedt hangú énefkes és egyéb rnűvésznők. Ma még mindig effajta höl-
gyek lézengenek ott, de még rosszabb kiadásban, a helyiség berende-
zése pedig megrongálódott, ki tudja, hányszor nlegcuserél ődött, a bár-
sonyhuzatak imatelten elkoptak, az ülések alól kilóg a kóc, a koszlott  
fal, a füstös mennyezet megrepedezett, és a foghíjas csillárokon övek  
óta lerakádatt por rés tiégypiszak guranászerü еn szürkül, kövesedik.  Ká-
veházunk ,lényegét nem rendítette meg és neon vásrartrta el sem kopott-
sága, se repedés, se por, se légypiszok. A nők esténként felkapaszkod-
nak a recsegő  dobogóra, délutan padiga málladozó márványasztalok-
nál még ma is fogatlan és rojtos nadrágú nyugdíjasak üldögélnek régi  
újságokat forgatva, szájuk szélén a ká иéhoz való tojáshab nyomával.  
Közöttük elvegyiilve, a „jobb eQeaneket" képvisel ő, régóta tönkrement  
Gsipkekereskedkők, posztósak és ócskások, külsejük után ítélve nyilván  
úri házbál való stricik és munkákerül ők, biliárdozók és kártyások. 
Egyszóval a század Deleji vé јlág ez, mint mondottam, kopottabban, vér-
telenebbül, vedletten.  

1914 júliusának utolsó napján is háromóreg nyugdíjas ült az egyik  
sarokasztal köril. Csodálatosképpen mindössze ők hárman nepesí-
tették bee kora déli órában a helyiséget. Rajtuk kívül csupán Nelly  
nagysád, a kassza angyala és egy szemdiveges, semndгi s¢ jó nappali  
lxincгér tartózkodoitt a ciigareittaafnis ~t~szagú, feketakáv&illatú homály mé-
lyén. Nelly, aki estende sziikslég ІsІ  kivágott a pódiumon egy-egY  
sanzont is, kialvatlanul, 'kócosan porciózta a cukrot. Ezen az éjjelen  
neon aludt. Már a kora reggeli órákban ruhát kellett próbálnia. Majd  
konflison száguldott az üzletbe, mert Blau úr, a bért$ h ősi marsakkal  
egyáltalán neon kecsegtet ő  lúdtalpait fájlalva, a so%záson tolongott, s  
csöppet se izgatottan, mert hiszen ki lehetett biztosabb Klein doktor  
úr táanaszában, mint 6, rakinek, ha valaki, Klein doktor úr gyakori je-
lenléгte hitelesílteitte kéveháza és személye szolid üzleti presztízsét, s ha  
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valaki, ő, Blau úr látta úgy vendégül KЭеin doktor urat, ahogy egy dok-
tort vendégül látni : előkelően.  

Hihetetlen, hagy ezek a hairatérre ,tüleked ő  fiatal, vörös fülű  rezer-
vista tisztek micsoda forgalmat képesek egyetlen éjszakán lebonyalí-
traaэΡi, elanélkedett Ne11y nagysavi a konf lis mélyén. Amellett milyen ne-
va'tségesеk. Az egyek, aki araég reggel if іёІ  hétkor az ágya szélén ült, 
gaityafban s meztelen fels őtesttel, hal zokogott, hal Szabalcska-költeané-
nyeket szarvalt. Hol meg azt hajtogatta, hagy azonnal indul a halálba 
és a dicsőségbe. Hagy miért pont a halálba és a dics őségbe és amiért 
pont lal kојpбben és élesre vasalt dísznadrágban, amit közben a dúlt 
ágy szélén ülve félhúzott, neon értette Ne11y, de közelebbr пl nem is 
érdekelte .. . 

A sarakasztalmál a három aszott, pergamen b őrű  örge úr szorosan 
összedugta a fejét, és suttogva tárgyalt. iUlítóls,g a város csak úgy 
hemzseg a Monarchia tтtkosrendбreiitől — ,;a fővárasból, sőt Wienből 
erősítés érkezett" —, és ilyenkar valriban neon tanácsosa gondolatok 
túl hangos nyilvánítása. Igaz, Nelly nagysádon, a szemüveges Gyula 
pinaéren és a kassza fölé akasztott Ferenc József-arcképen kívül sem-
md sem ennbékemtetett a külvilágra e z2zegб  csenddel bélelt kávéházban. 
txn ilyen súlyos időkben senkiben sem bízhatik az ember, . legkevésbé 
az olyanfajta nőszeпnély+ben, mint ez a birhedt Ne11y. A anéla Gyula 
viszont elihiamyаgalható. 

Az ,asztalfőn ülő  öregnek fel-alá járt az álla, aniközben barázdás feje 
szüntelenül hal jobbra, hol balra lengett, a kombinált vízszintes és 
függőleges anozgás, lengés a szernlélődб  Gyula pincérből enyhe szédü-
lést váltatt ki. Az :ablaknak háttal ül ő  öregurat viszont nini annyira 
fonnyadt-sárga kopasz fejbőre jellemezte, mint inkább az a bizalmat-
lan tekintet, anellyel feankeret ű , vizszirLtesen ovális szemüvege mögül 
az ásító helyiség mélyébe kémlelt. A harmadik duzzadt .szárnyú vörös 
arcát unos-untalan hatalmas kockás zsebkend őbe fújta. A zsebkendőt 
anindannyiszor szorgosan össz еhajtoigatta, s bal nadrágzsebébe helyezte 
vissza; onnan ötven év ó'ta araég egyetlen alkalommal sem hiányzott. 
Takaros tiszta ruhában ültek ott, magas álló gallérra t йzёtt fejük-
kel, egy tгtiurnviтátus, szenvedélyes szaza,d eleji politizálók, nyugdíijas 
tanítók. Ha a reszkető  állú úr gallérszárnya neon zörög és Nelly nagy-
sád nem motoz a papírszalvéták körül, néha-néha egészen időtlennek 
tűnik ez a csend, tökié'letesnek, e, ,gyilkasságak és a kivégzések napján 
kísért еtiesnek és még akkor, 1914-ben is fölötte id őszerűtlennek. Az 
öregek annyira hozzátartoztak az „Ezüstfecske" kétes életéhez, akár-
csak ama városrésziünket rémítget ő , legendás hírű  dzsentrifiúk, kik 
apám ritka, di élénk evbeszélései. szerit — ismert törtenet ez, ezernyi 
variáлssаl — egy züllött patikussegéddel élükön, a békebeli kávéházi 
népség rémiiletére — közism,ert klisé tört net ez —, nem átal оttak ló-
háton behatolni az akkor araég virágzó mulatóba, s hagy neon rontottak 
a vendégek köbé fagaitltal, vagy hogy neon hajtattak be felpántlikázott 
ökrös saekérrel, az csak a helység viszonylag szúk bejáratán múlott. 

E fiatalemberek hírhedt rtörténe гbei koгΡ ántsean érdekktІlenelk, ám én in-
kább megmaradok ama öregeknél, kik nyugodtan nyeldekelték a sörü-
ket, miközben városunkban halálra ítéltek egy nazarénust, mert nem 
akart fegyvert fogni. Ugyanazon a napon megölték, tőlünk távol, Párizs-
ban Jean Jaurést. 
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Ha  az  önege asztalќtól kiitekintünk a térre, annak egyenetlen köve-
z2tгn, bár máx közeli a déli hanangazás, m,ég ntiindig eltacpasott tulípá-
nakat, letördelt anuskátlit és szétken ődött, rothadt vetennényt látunk, 
sárgarépát, zellert, zöldborsát és petrezselymet, mintha csaak a tegnap 
tontibolб  város felejtette volna itt a letaposott békevel együtt, sok  
egyéb láthatаtlan, lelkei szeanét közepette. B lról a szerb templom töm-
zsi . tarnyárбl ∎a foghíjas, hajdan zöld zsalugáterek riadtan bámulnak  
alá a térre. Szemben, a tér jobb sarkán, Nenádavics úr, a szerb f ű-
szeres boltja ablakait féltve védik a szürkére mázolt horganylemez  
redőnyök. Közvetlenül a fűszeres üzlete mellett egy fénylő  barbély-
céger hLmbálázilk. Neon m ~rrLцrtha a szél lengetné, hiszen a leveg ő  ájult, 
mozdulatlan, de mert oly alacsonyan lág ott e réztányér, hagy egy meg-
teranetitebb, tarnyasalbb kalapú hölgy tollaival feltétlenül érinti, ∎a járó-
kelők pedig önkéntelenül, akár a gyeranekek, a fényes tárgy után nyúl-
nak, rácsapnak ujjuk hegyével, ntieglábálják. A borbély üzlete után az 
üvegkereskedés következik, az „Üvegudvar" ezer porlepte, színes, v i-
rágas, pettyes, átlátszó, tej- és rózsaszín ű  és kék törékeny holmival. 
Az üvegkereskedő  az ajtáfélfának tánnaszkadva, éppen azt magyarázza 
egy szúrós bajszú villamzoskalauznak, hagy a háború kimenetele egyál-
talán nem !kétséges, hiszen az er ő , a tökéletesebb fegyverek, s ő+t a, kul-
túra és сivilizáció' za mi oldalunkon, a rnagуarok oldalán van, az igaz-
ságról nem is szólvia. Ugyancsak az „Ezüstkecske" mosdatlan felüle гtű  
ablakain át látható — ki ér rá ilyen napokban ablakot tisztítani? — a 
Dusehmitz-féle rбvidáruüzlet, „A szép anenyasszonyhaz". Kiszolgáló-
asztalai körül, amint az innen szabad szemmel is igen jól kiveheit ő , 
teljes a felfordulás. A segédek egy része Rnár bevonult. Két inas az 
általános zűrzavart felhasználva kereket oldott, s tán ng sem került 
elő . Eltűntek, mint a káanfor. A vev ők pedig, mintha csak a felfordulás 
növelésére esküdtek volna össze, egyre érkeznek, tömegsesen rohanják  
meg a derék és kétségbeesett boltos helyiségét, s ki tudhatná ezen  a 
napon, miiért, gombot, harisnyát, nadrágtartót, cérnáat, szalagot és min-
denféle képtelen dolgot vásárainak  .. . 

Tischler úr, apám legjobb barátja, valóban helyesen jósolt. Még  neon 
múlt el hárann nap hadiállarpatban és a nép vásárlókedve máris hihe-
tetlenül megnőtt. Az óvatosabb keresked ők, palaapi kielemezhetetlen,  
finom ösztöntől vezettetve, árukészletük jelent ősebb részét patkányok-
tól hemzsegő  raktáraik mélyére rejtettaék, hogy azután az üresen ma-
radt polcok előtt 'kétslégbeesett аrсki,fejezéssel és szemeiket forgatva pa-
naszoljak fel az őket ért „szerencsétlеnséget", a végzetes, hirtelen drá-
gulást, +amiről persze még szó se volt, de tudtak bölcs boltosaink, el-
kerülhetetlen lesz az árwhiány és az áremelkedés. A kubikosok honn  
maradt feleségei, akik férjeik helyett ragadták fel a csákányokat 'és fog-
ták meg a talicskát, a szövőgyári és a cipőgyári munkásnők, az iroda-
iszalgák leányai és fiai, a házmesterek és a bejárón ők, a mosónők, az 
öregek és ∎a fiatalak apirrdezekről meglepetéssel ériesültek, és egy szép  
napon, aan:ikar a nni három nyugdijasunk még mindig jól hűtött sörét  
élvezte, ugyanazokban az óránkban, egyetlen ászától ztwgott az egész vá-
ras, s ettől már el is homályosultak .az első  hetek diaadalmttas jelszavai,  
s e szó tényleg így hangzott: drágaság.  

„Drágaság!" A háború a büszke jóslatokra cáfolva nem ért véget 
néhány hét alatt. Ez a szó idegenül, e.цenségesen megzavarta a háború 
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katörésén érzett bolond örömöket, és fokozódó kétkedést hámosztott  
a tegnap miég teli száj ja1 ismételt hazafias jelszavak, a nemzeti :máanor  
iránt. Az „Ezüstkecske" páram öregje tennmészetesen err ől az új és  
vészes jelentésű  szóról késve, és már csak akkor értesüli, amikor a  
szénsavasan pezsgő  sörnek és a délutáni ifІКеtёnІk az ára is tekinté-
lyesen felszökött. Be ilyen csekélységekiránt ők nem érdeklődték, va-
lami ködbe bomolt jelemben, vagy iinkábba rózsavizes múltjukban úsz-
tak, lubickoltak, s mnntha az egész háború csak az ő  szórakoztatásukra  
robbant volna ki, aranyina elmerültek a háborús hírek részleteiben és  
hazugságomban.  

A kopasz kisujja grandosan hosszúra növesztett körmével óvaiasan  
megvakarja csillogó tarkóját, majd zsebéb ől egy gyűrött újságot húz  
elő . A laput foszlott és zstirfoltakktól sárgálló állapotban jelent őségtel-
jesen a magasba enieli, mint aki társai figyelmét akarja felihivni, hogy  
az újsággal kapcsolatban lényeges közlend ői vannak.  

A rezgő  fejű  öregúr tiirelmetlenii;l követeli a reggeli friss pesti lapo-
kat és a bécsi „Pressét", de Gyula pincér mélabtis hangja kiábrándí-
tdan érikezik egy sö гtét zugolyból.  

Nagyságos úr, a vonatok rendetlenül járnak. A háború miatt.  Ta 
lán csak estére lesz friss lap, ha lesz egyáltalán. Tessék talán addig  
még egyszer a tegnapigákat olvasni!  

A zsebkendős öreg az telőző  napom kiolvasott újságban mégis rácsap  
egy hírre:  

Isanernerk a kolléga urak egy Jaurés nev ű  francia politikust, azt  
hiszem Zsoréznak ejtilk, parancsaljon csak megtekinteni kaollégám, hi-
szen szintén tud valamit, vagy l сgalábbis emlékezik némmileg a fran-
ciára. Ez a Zsan Zsoréz  .. . 

Ki az — kérdi smemö'ldökráncolva a kopasz —, vagy úgy? Aha!  
A Munkásújságian írnak róla. Hülyeség. Szemenszedett hazugság  .. . 

No de kérem figyeljenek ide, erre az irLfánriiá гa! Képzeljék uraim 
mi a cikk címe: Jaurés a háború ellen! — idézi gúnyosan, szemével 
hunyorogatva ,a nyn~gdíjas. — „Az A,genoe de piresse atudásítója jelenti  

Párizsból: Július huszonötödikén Ja ~urés, a fLrancia szocialistáik vezére  

Lyon Vaise nevíi külvárosában felszólalta háborúellenes képgyúlásén,  

és a hálbarú iveszélyeirőül beszélve a következáАket mondatta: »Gondolják  
meg, ez a háború Eurólpa összeomlásához vezet. Itt majd nem 300 000  

emvber vonul fel egy hadseregben, mint a balkáni háborúban, hanem  
négy-, önt- és hatrrnlllió lelket számláló hadseregek. Micsoda !mészárlás!  

Micsoda romok! Micsoda barbárság! fene ezért remélem araég most is,  

amikor a глihar felhői már itt sodródnak a fejiink fellett, hagy ezt a 
bűncselekmzényt nem fogják elkövetni! « ..." 

Néhány percnyi csönd. Csupán a kopasz önegúir f? szkel ődik. Feje 
kkörül, szárnyai szivárványszínű  hártyáját zöngetve, légy röapköd. A holt-
fanadt Nelly egy-egy szemtipillantásra el-elbáыskal, miközben a cukrot 
adagolja. Ha véletlenül felriad éis az urak feliétalál tekkimteni, arikket 
felalviasó zsebkendős öregúr ös~szenáncolja immár ritkuló szemöldökét, 
megvető  pollantá,st .lávéll a molett sz őke nő  felé, mintegy jelzi, hogy 
őst bizony hiába is próbalná elcsábítani, ,különösen ebben a percben, 
amikor álLaanérdekek foglalkoztaitják. Ő  a felolvasott cikkre az „in-
fámia" jelzőt roppantul jelleanzőnek találja, többször is eltismétli, míg 
csak fél nem ingerli s buzgó szidalniakra nem bírja társait. Am a 

181  



kopasz nуugdјја, az asztal alatta gyűrött újságot szarongat+va, ebben 
a percben, minta biztos kezű  kártyások, akik az „Ezüstkecskében" 
mozgósítás és remhirek ellenére néhány ára anúlva megkezdik szorgos 
munkájukat, lecsap társaixa:  

Nemcsak a, franciak közt vannak ilyenek. Már említettem az urak-
nak egy bizonyos Minojlovics Tódor nevű  arcátlan fiatalember cikkét,  
még az elanúlt héten jelent meg a helye német szabadk őanűves lapban.  
Ha megengedik, szabadon lefordítam, hogy fogalmuk legyen a rác  
infámiáról. Ennek a cikknek a cme nem kevésbé vérforraló: „A szerb  
if j ~úság a békéért", írta: Minojlovics Tódor. Bázel. Mit szólnak hozzá  
kollega urak? Egyenest Bázelb ől küldött cikket ez, ez a „vics", ez  a 
királygyilkos fajzat!  

Ezt az elvetemült fiatalembert! Vejem társaságában találkoztam  
vele néhányszor, itt új,ságíróskadоtt váradi jogász korában, aztán hir-
telen, tudja az ördög, hogyan, előadónak hívták meg egy svájci egye-
temre. Hallatlan nőcsábász. No de halljuk! Szíveskedjek, kollégám!  

Az urak most már hangosak, elfeledkeztek a veszélyről, amit ' Nе11y-
bгn sejtettek.  

„A szerb ifjúság tudatára ébredt, hagy a kultúra dsbelepein, a  
Balkánona délszláv népeikre óriási kultúrfeladat vár. El őttünk a tör-
ténelem, és valбbam komolyan kell munkálkodnunk, hogy az egyesült 
olasz nemzet mintájára modern és kulturált Balkán alapjait vessük 
meg. A szerb nép szorgalmas és egélszséges, évszázados energiák szuny-
nyadnak benne, és érvényesülésre törekv ő  vérmérséklete arra hívja 11, 
hagy a Bakámon kivirágoztassa, a délszláv m űveltséget. A szerb kultú-
rában a magyar kultúra, a horvát, a cseh, a roanán és minden euró'-
pai művelődés testvérét látam, és a szerb, valamint a magyar és a  
többi ,közép-eurбpai rokon +kultúrákat csupán a nemet terjeszkedés  
béníitó nyomásától féltem. A araagyar m űvészet és irodalom egész Eu-
rópa becsült értéke, a szerb fiatalság szereti az ifjú radikális Magyar-
arszágat, de gyűlöli a katonák feudális terrorral hatal пn аskadб  Ausztriá-
ját, valamint a neimzetiségeiit elnyomó feudális magyar történelmi osz-
tályt. Bizonyan, hagy a szerb ifjúsága forradalmi átalakulás hevében  
izzik, de karvaly eszгΡnék híve, és neon gondol anarchikus összeesküvé-
sekre vagy a eéltalaдl izgatásra, a történelani helyzetr ől kialakult véle-
ménye nem izgatás, hanem igazság, antiely a Monarchia minden nem-
zetiségeinek felszabadítását támogatja. A demokratikus szerb ifjúság,  
amely egyetért Ady End гΡ~e eszrr гΡélvеl, azzál a hittel eltelve és abban  a 
tudatiban él és munkálkodik, hagy Szerbiában mindenekel őtt a nép  
szabadságon és függetlenségen alapuló boldogulasárLak és kultúrájának  
teremtsen talajt. Ezért valószínű, hogy a szarajevói merényletet csak  
kalandvágyó amarchiísták és felbérelt agenit- гpravocateurök követhették  
cl, épp ezéa^t, ez a terrar сselekanény, miely árnyékát máris el őrevetц, a 
legrnélуebb aggodalmat váltatta ki abból a szerb ifjúságból, amely 
pisztoly és bomba helyett а  céltudatos demokratikus po]iitikai harc ra-
dikális eszközeit választatta, és ennek kö иetkeztébeal a munkásosztály 
harcát rokonszenvez ő  figyelemzmel kíséri. Arii azonban az összes dél-
szláv népek összefogását illeti — és ez a török elnyomás alól valб  fel-
szabadulással kezdődött —, ez fel nem tartбztathatб  és a szerbeknek 
-éppoly szent Cél ja, minta magyarоknak az .a szabad, független nem-
zetiségi célma гtörését miarn igá ~tló Magyaтarszá,g, ,amiiről Ady Endre ál 
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madik. Közép-Európ ал  ¢rliахdem nép és nemzetmag független és sza-
bad kíván lenn, önálló nе nzetté kíván válni."  

Nos uradon?  
A vkékдesség köde miélyén fuldoklö város nem felel e kérdésre. Az  

„Eze ~cskéibеП" csupán a légy Bangása hallatszott és Neыy nagysád  
eІnуútott, fáradt ásá ~tásа .  

Bázelben, egy íirói anűhely asztalán talán megzörrenitek a rendetle-
nibl egyaurásra hányit, sűrűn teleárt papíralapok, és a dalapát partokon  
ünisds tengeri szelek süvíitetteik a ki гüг  ilt tengeri fürdőhelyek épületei,  
szecessziós homlokzatú szállodái között.  

A hass  as,  néma dcbbenet utána mi öregjeink száját a gyilkol szi-
daloan egész áradata hagyta 11:  

Kár, hogy tegnap anégisem gyújtatták fel ezt a görögkeleti b űn-
barlangot!  

A reszkető  állú úr viaszságra ujjával a, szerb templom felé bökött,  
deia~kább egy láthatatlan ármy felé, адΡntit ez a templom jelképezett.  

Ki 'kell Еiјstölatii ezt a pánszláv viperafészket!  
A három öregembe г  képzeletében láng, méreg és füst gomolygott.  

Bosszú és vérengzés. Lámpavas és sort űz. állár egésгкn elfeledkeztek  
Nelly nagysádról, aki araár rég abbahagyta a cukorcsomagoldst, csak  
a vendégek tajtékzó hörgését hallgatta, aramert egy Faner ős nevet mond-
tak ki — Mino j lo оvics —, а  mеly anögött hirtelenében italán nem is tu-
dott pontos arcot, kezeket, mozdulatokat elképzelni, de mintha mégis 
seJtiette volna, réanlett valaani, hagy egészen más szemek, .egészen más  

hang, a szájnak más vonalai azonosak vele, anint amelyek az öregek 
beszédéből íködlenek elő . Persze, persze, mintha eariiékeznék. Nem 
tudta, miért s maga is meglep ődött, amikor megszólalt, s abban a 
pillanatiban araár pontosan tudta:. határozottan isaneri azt, akir ől szó 
van, úgy, ahogy ő  a férfiakat igazán ismerni szokta, a b őrét, egyenes 
vonadd nyakszirtjét, dús haját, f űszeres, jб  szagú, purzicsáxi-dohá-
nyos leheletét. „MilYeri kedves fiú volt az a Mino jlovics. Tódorkor ... 
Nelly nagysád nem tudta, neon is kartor mragát türtőztetni. A pír el-
öntötte az arcát. Hangja kissé rekedtesen, el őbb lassan, majd mind 
sebesebben végiggurult az olajos padlón, felfarolt az öregek füléhez, 
sorra végigkoppintott fejeikön: 

No hagyják már abba! Hagyják békén azt a fiataleanbert. Mit vé-
tett maguknak? Váneni erek! Hogyan lehetnek ilyen ordenárék?  .. . 
Vara itt a városban épp elég akasztani és megégetni való csirkefogó!  
Azokkal nem törodnek, mi? Ügy látszik, maguknak ds fejébe szállt a  
háborús ondó!  

Az utolsó mondatokat lihegve ti ~völtötte.  
Se váІаѕz, se visszhang. Csupán a légy dongása boldog szabadságban  

és fiiggetlenségben. Az öregek nesztelenül zsebükbe rejtették szemücve-
gei két, pénztárcájukból hangtalanul el őkaгpartak egy-egy üveg barna 
sör árát, az asztal anárványlapjára dobták, és a flaskák hátramaradt  
szénsavgyöngyös tartalmát odahagyva, kihúzott derékkal, feszes fej-
tantássаl, gyoгs Jёpteklkel eltdvoztak az „Eziistke сskébб1". .  

Az önreg szaciáldernolta Gyula pinoérn еk a jelenethez egyetlen mara-
datnyi, Nellynek szóló e јsmсrő  megjegyzése: 

Nagyon helyes .. . 
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Az urak csak a sarkon túl szólaltak meg, kiabálva, élénk karmozdu-
latokkal. Tönkretenni a tulajdonost, a zsi,dát, Ne11yt feljelenteni az 
ügyszségen, „Ribanc, latyб, szuka, bárcás, szajha, ringyó, kurva, céda,  

cemende. Mindig i,s sejtend lehetétt, hogy rác 'kém. ,Spion. A hazaáruló 
bűnhődjlék. Börtönt, láncot, kötelet, golyót. Mezítlen hulláját közszem-
lére kitenni ia, szerb templom katpujába. Leköpni. Belerúgni. A kih űlt 
belét kitaposná. Na!"... 

Ebben a percben ért a szerb tiee plam barakkcirádájú óramutatója 
a tázenegyedák óra negyvenedik per сéhez. Párizsban ugyanebben a pil-
lanatban két revolverlövés dördült. Megölték Jaurt. Városunkban  
ugyanebben a percben kimondták a kötél általi halált Szabó Kis  Mi 
hály гаzахёnusга, aki megtagadta, hogy fegyvert fogjon , а  haza védel-
mére". Ez volt az első  statáriális halálas ítélet a Monarchiában. A mi 
várasunk dicsősége. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluujaa! 
Haallelujaa! 

Az öregeket еlnуеlték a példás váras példás utcái. Szentiét- és puska-
porszag.  

Az „Ezüstkecsbe" ablakai érzeketlenül, bambán meredtek a térre.  
Odabent Gywla pdincér dohogva seperte 1e az asztalt, aztan elrendezte  
barna barrLbuszkeretükfben az újságokat. Apám ebben az id őben igye-
kezett aBelváros felé. Űitközben bepillantott az „Eziistkecskébe". Hátha  
felfedez vala дnely sarokban egy k хІј6І6 hírlapírót, talán jeges fröccs  
mellett éppen a ntiindentudó Zorkóczy szerkeszt ő  urat, laki a nap snán-
den órájában a legújabb értesiilébsekkel szolgálhat. Nem volt szeren-
cséje. Az öregek ntiár elpárologtak. Csupán Nelly nagysád motozott  
olу  mélyen a homályba burkolózva, hagy apám, e magas növésű  férfi  
orvul elröppentett mosolyát észre se vehette. Apam az órájára pillan-
tott, tizenegy óra negyven. Az id ő  egyezett a szerb ternplam órájával.  
Tanakodott, oda menjen-e Nellyhez, beszéljen-+e meg vele „valamit",  
vagy hаgуja  a fenébe. Hagyta. Már kшfelé indult, amikor Neну  nagysád  
észrevette.  

Kát keres, Ferike?  
Csókaloan kezét, Zorkóczy még nem nézett be?  
Zorkбсzy egy hűtlen bestia. Amáбta kistört ez a hülye raдnazúri,  

Zarkáczy, mint a káa7 цfоr, de legalább annyi nekólmám van, hagy a  
Rоsen-t їul ой  már nem rontják a piacot ebben a rothadt garnizonban...  

Párizsban ugyanekkor a Gare de 1'Est és a Gare Saint-Lazare barna,  
füstbe burkolt környéke bozsogva sistergett,  zúgott. Katonák és mene-
külök torlódtak egymásra. Már csak Svájc, Belgium, Olaszország és  

Spanyolország felé volt szabad az út. A titkosrend бrök német  лІam-
palgárokat szállfiítattak 1e a vonatokról, és mögöttük elindult, egyre 
távolodott a anenek јјlés utolsó lehetősége, a fiistben eltűnő  vonat. 
Csupán fent a Мonitахiartrie-ion гtűnt az Délet mindennapinak, ö т  mаgával 
azonosnak, helyenként mozgalffnasságaval, de különbeni délel őtti casemd-
jével. Európa egyetlen világos ,gondolatú ember — a világos gondola-
túak közül Europaiszerte akkor még csuk át isme гték —, Jean Jaurés 
mintegy félórájla érkezett a „Café du Craisant"-ba, hagy a tompa fény ű  
vörösesbarna bőrrel bevont székek és a gyöngyházcsipogású kis már-
ványasztaloik 'között elfoglalja szakáson helyét reá várakozó munka-
társai körében.  
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Ez a fénykép Romániából, Temesvárról jutott 11 hozzánk, lapzárta után, egy cikk 
kíséretében, •amelyet sajnos .már nem csatolhattunk a Todor Manojlovi ć-jubileumot 
méltató anyaghoz. A Cikk és a kép a fiatal T. Manojlovi ć  irodalmi működésének egy 
kevéssé ismert állomását: az 19Q3-bon megalakult Dél Irodalmi Társaságot idézi fel, 
melynek a ma. is Temesváron él ő  Franyó Zoltán mellett legtevékenyebb tagja volt. 
A képen balról jobbra: dr. Szávay Zoltán, a tragikus sorsú költ ő , Todor Manojlović  

(áll) és Franyó Zoltán (tiszti egyenruhában). 





A .kávéház falióráján az óramutató kattogva haladt, és a гnikor elérte 
a végzetes eurápa д  percet: két revоlverlövés csattanása hallatszott, 
nem iis dördülés, aswpan csattanás. 

Ábel Ferry — nem tévesztend ő  össze Ferry Rosen bécsi vándorbor-
délyossal, sem apám mаl, akit Nelly bizalmiasan Ferikének szólított! 
Abel Ferry, Franciaország belügyi államtitkára a Quai d'Orsay-л  az 
előző  este tette fel Jauresmk a kérdést: 

Mit szándékoznak ,a szocialisták a jelen helyzetben tenni? 
Jaures nyugodtan, mosolyogva válaszalt: 

l о lytatjuk hadjáratunkat a háború ellen! 
Az állaltitkár ugyanolyan nywgaloan7nal, szintén mosolyogva mondta 

ki az utolsó mondatot, az ítéletet: 
Ez az, amit Ön araár nem tehet meg, Önt a legközelebbi utcasax-

kan arLegöј .  
Nos, a következő  utcasarkon nem lőtt senki Jaurésra — az előké-

születek, a bérgyilkos, a hely és idő  kiválasztása, egész éjszakát vett  
igénybe — ,  de a ekét revolvergolyó pontosan talált, és Jaurés, a gyalá-
zott, a gyűlölt béikepárti, a „Gafé du Сroisant" asztalai közé zuhant. 
1V éhány perc anúlva halott volt. 

A három öreg anoreasan iilt ebédjéhez. Nyakukra kötötték a fehér 
szalvétát. Kifújták a velds csontot. Niegsázták a húslevest, és kanalazni 
kezdtek... 

A váras megcsendesedett, elnémult, mintha végül is belefáradt volna  
ebbe arettentő  zsibongásba, zajba, ordításba, tülekedésbe, csinnadrat-
tába, heccbe, ami három napon át felverte, rázta, cibálta, tépte, gyö- 

rte,ijesztette, rémítette és hasn;isan feneséges érzésekkel töltötte el 
oly rendes polgárai „keblét". 

1Vlintha vasárnap lett volna, békés síksági vasárnap dél. Egy radár-
fiitty, egY sóhaj, egY levél zöreje senti hallatszott. Néana, álmos, kietlen, 
forró és ilres volt minden. A boltok kiürültek, a keresked ők fáradtan, 
kókadtan, le leragadб  szemmel kóvályogtak kјszоІg1баsztа] ајk  mögött, 
zárásra készül ődtek. A snég be neon so ~rozatt borbélyok öblös támlás-
smékeikben hátrad "ölve hortyogtak. Ám a kaszárnyákban a tisztek az 
őrmesterekre üvöltöztek. Az drmesterek a sarzsikra. A sarzsik a ba-
kákra. Az álloanásak pedig vad áradatban öntötték m,agukból az ég 
minden tája felől érkező  bevonulókat, akik faládáikkal, b őröndjeikkel 
a vállukon vonszolták magukat véget neon ér ő  sarakban a kaszárnyák  
felé.  

A csend és a nyár fölött hangtalanul ott kóválygati Jaurés neve;  

láthatatlan, hangtalan radar, szertefoszló, megsemmisül ő  jelkép.  
A világnak hallania kellett volna ezt a nevet! Neon hallatta. Nem  

hallhatta. Múltak az órák. Délután lett. S ez a zsíros ebédszagú, papri-
kásgőzű, spmioc еres, hosszúlépéses, borovicska-, sör- és izzadtságszá,gú,  
ntiagábafúlt, poros nyári ,délután. neon tudta meg, mi történt, kit öltek  
meg a világban. Fis  a váras lakói a bevonulókat, a tiszteket, őranestere-
ket, sarzsikat és bakákat kivéve, szenderegve, horkolva hevertek elsö-
tétített szobáс  kban, ingben, gatyában, sezlonjaikon, ágyaikon, vagy teli 
hassal ásítattak, ábrándoztak, intimár döggé fáradtan, kimerülten a 
háborúért való lelkesedést ől, és böfögtek. A remek kezdeten szeren-
csésen túljutatták.  
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Am az este, az este megelevenedett, életre kelit. Az emberek újra ki-
szdrádtak az utaá ~kra, bele!kóvályogtaak az éjszakába, kivirultak, mint  
a tök. Megeredt a nyelveik, sorsuk, helyzetűk felől tudatlanul hetet-
havat összehordtak, оszгtrák--anagyaт  mádra fantáz гáltak, .amit „poli-
tizálásnak" neveztek. Az utcák +megteltek emberekkel. A korcsmárosok  
és a pincérek 'gyulladásos szeméből röptében eltűnt az álom. Nelly  
nagysád is magáshoz tért. 1Vlégisasak érzeke+ny szobanövény ő . Az előbb  
ntiég kókaadtam borongott a kassza kietlen zugolyában. De hagy végre  
beállított az este, m гΡintha rvízzel locsolták volna, kivirult, .kiegyenesedett.  
Nem túlzunk, ha azt mondjuk: m аgszépiilt. A mesterség reflexei. Mire  
kigyúltak az összes csillának és a páholyuk fölöd a falikarok, Nelly  

nagysád frissen, tnindöklő  szőkén, kihíиáan és moletten, nyakán és  

karján villogó hamis éksaerrel, amiket a kasszában tartott, a pénzes 
fiókban, és minden este pont nyoJckar öltött fel, festett arccal, illatos,  
helyi doktor Lakner-féle púderrel Darán, állán, nyakán, kékített szem-
héj jal, liиendulia 'kölni;sen, fiile anögött egy-egy Csd рресske parfőnmmel,  
rizsporos daekaltéval, aná .r újra fejedelemmasszanyi,an. Így uralkodott ma-
gas, párnás székén ott a kasszában, ahonnan Ferenc József képe al бl 
egy birodalmat kormányzó fenséggel tekintett végig az egész vacsorára 
terített tizemen, az esti pinaének lúdtalpas kis seregén, а  htѕб  hajó-
ian a züllött délutáni káartyás аkon, a naplopó biliárdozókon, akik meg-
rrnegállva a dákóval kezükében most nem a mtiassz&lökés el őnyecet és 
veszélyeit tárgyaltak cigarettacsutkával szájuk • sarkágban, hanem még 
mindig a larpоk friss h+íredt, a nem tudni hal született álheraket monu-
rnentális diploanáciai smkerekr ől, és a háború várhatб  ,kisfejlődését ihe-
іően. Fél ára még, és odébbáll ez a szemét népség, s a jobb közönség  
színre lép. Fél kilenckor ülnek asztalhoz az els ő  vеndégek, rendszerint,  
akik vacsorát rean кΡieltek. A ma esti étlap fénypontja: „Malacsült á la  
Nel1y, karnénynmagоs piros pároltkápоsztáva1".  

Az éjszaka újrag és 'lassan aláereszkedaett a várasra. És ez az éjszaka  
is, akár az előbbiéé, minden gondtalanság, j б  hangulat ellenére ugyan-
olyan nehéz volt é>s kísérteties, iszonyú jelekt ől terhes, mint az előző  
és az elkövetkezők. Anyámra kábultam forgoládatt ágya amélyén, majd  
éj jeliszekrényém felgyújatabta a :gyöngyöt Кel kivax rt selyemernyŐ  alatti  
láarr рáсská,t, iés egy könyvben yaроzgaatott. Ohnet: A vasgyáros. Csak Ié-
legzetvételét haцottam, sóhajait és a megmyálazatt mutatóujja alatt  a 
papár ropogáasát, azután újra sóhajtozását. Olyan este volt ez, mint  
ekkortájt szinte mindenik. Fá гadt, mély állomiba merültem, mint aki-
nek a tudatta sza јbadulyd, futni szereatne a körötte történ őktől. De mi is  
történt? És történt-e egyáltalán valamii, ∎aminek nem így kellett lezaj-
laa? Történhety e volna minden vagy bármi is másképp?  .. . 

Az „Ezüstkecskében" a szokásos zaj. Tálcák, 'kara lak, ev őeszközök,  
poharak, tányérok koa эΡogasa, csörrenése, -zörgése, kacajok, egy-egy han-
gos aszó, az utsalsb bilиárdgalyák csattogása, Nelly nagysád kanalзnak 
csdröancp гölése a káиédábazan, a ragyogó nikkelezett pléhtálcán. A va-
csoravendégek mintha mégis úgy érezték volna, hagy mm, többet kell 
beszélrzedk és hangas г Ρaibban, mint máskar, feszült hangulata kávéház 
némely füstbeborultabb pomtján. A vendégek gondtalams аk látszottak 
ugyan, de valájaJbam fojtottan idegesek, nyugtalanak voltak, mint ami-
kar egy színház falai mögött rérr гΡes szerencsétlenség taö тYténik és bár 
a színészek tudják, mi zajlott le, rés a néz ők is sejtik, hagy rendkívüli 
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esemény ibюntotttа  meg az összhangot a rivaldafényben, hagy valaki meg-
halt a darab színészei közül, mégis, гninden megy tovább a rendes  
kerékvágásban, törik-szakad, az el őadás végére kell érni, ti nézők meg-
fizették ajegyüket.  

Vajon mtiár feleszméltek vol а  e polgárok, hagy tu аjdronképpen bűn-
tények és gonosztetteik árnyékában zabálnak, dorbézolnak, vigadnak 
már három napja, vagy anégis kiszivvárgo ~tt ezen az estén a világba a 
fellebbezhete ~tlem és végleges tény, hagy lagyilkalták Jaurést és JaurPS-
zal, a békét? Ezt tudták meg az emberek és ezért nyug тtalanluэdbakke?  
Vagy csak a jövendőt sejdítették, az elkövetkez ő  mettentб  esztendőket? 
Vagy éppe еn semmit, egyszerűem csak felébredt a félelem? Alighanem 
ez a valószínű . 

De ki tudhatná? 
Messze várasunktó'1 és az „Eziistkkét ől", Svájcban azt a fiatal-

embert, Mflnojlovics Tódort, kit itt a három öreg bitára kívánt, este  

a bázeli városi színházban érte el a hír Jaurés anegölésér ől. Gounod 
zengő  +operájának, a Faust mtiásadmk felvanása utan még nem hulltak le a 
vörös bársonyfüggönyök, aдnзkor a nézőtéren szájról száj¢ а  járt a 
döbbenetes suttogás: „Megölték Jaurést! ". A fiatal férfi kirohant az 
éjszakába.. A „Baselet Naahгiса iten" szerkesztősége előtt óriási ember-
gyűrű, diákok, colunkásak, polgárok. :Egy szocialista szánok beszédet 
mondott. De mit ért már mindez? A fiatal férfi futott, szaladt, merne-  

költ. Menekült a kikerilhetetlen elől: Európa elsüllyed, vérbe fúl, rom-
má válik. Az ()város a Rajna partján mintha egész súlyában, vaskos-
ságában, ódon fenлségében, ősi geRanán nehézkességében megrázkó-
dott és mintha remegett volna a Székesegyház. Pedig csuk a szél tört 
fel a folyam, N ~émetomszág felől, a zsalugátereket rázta, és az ősi tölgy-
fák lomzbjait tépte a tsötét udvarmélyeken. A Székesegyház harangja 
amegkomdul. Elveri a tizet. 

A fiatalember a holdfényben csillogó német folyam partján áll. Isme-
retlen fajtájní láz rázza hideglel ősen az éjsтakát. A fiatal férfi mindent 
egyszerre lát és hall. Városuniktit látja. Ifja sága várasát. Az utcákat. 
A falvakat. Szerb parasztaktit. Magyar irókat. Katoвáktit. Polgáraktit. 
Űjságkkeket és kávéházakat. Könyveket és arcokat. De a Rajna höm-
pölygб , jéghideg rsiІ1ogása mindent továbbvisz a .szörny ű  holnarpba, a 
tűzbe, a pusztulásba. F.s  a mi városunkban áll, ha sután és zavartan 
is, de áll a vigalom. Az „Ezi stkecskében" a barátok poharaikat csen-
dítve koccintanak. A három nyugdíjain tanító nyugodt lelkii.rettel 
rnár az igazaik ábrát alussza. Serr шni, de semmi nem nyomja lelki-
ismeretuke!t. És a mi udvarunkon mtiegnoppannak a diófa ágai. Az éjsza-
kábran csendesen kerengő  nedvek feszítik. Párizsban Jaurés kinyújtva 
fekszik ágyán, kezét megkísérelték Quellén összefonnni, nem engedte. 
Makacs és hajlíthatatlan holtáiban is! 

A Rajna megállithiatatlanul folyik, кöa'n111k, hömpölyög, tompa csobba-
násokkal paskolja a partot. A fekte folyiaш  csl ogó sil jón a fiatal-
ember egy képet lát feltűnni maga előtt: Holbein Krisztusát. A lázas 
képzelgő  homlokán verгték gyöngyözik. „Hát hiábavaló volt minden? 
Vajon lövi-e már Belgrádot? ÉS Belgráddal szemben a barátaim áll-
nak-e? Вarátanim, akikkel még tavaly vígan, kacagva koccintattam az 
»Eziistkecs гkébem«, magyarok, szerbek, svábok, románok ..." A látamás 
részleteiben is kibontakozik. A bázeli dóin gótikus árkádjia д  alatt, ahol 
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két évvel előbb Jaurés lépdelt a szószék felé, hagy megtartsa a világ  

értelanes embered el őtt legnagyabb békebeszédét, az árkádok alatt most  

a szél süиölt.  
Holbeln Krisztusa Minajlovics Tódor képzeletében: — Krisztus ha-

jfát az Atlanti-ó еán tengeтZöld vize mossa, lába a Išren l faláig nytilik 
ésteste, ez a nyamo!rult, elkínzott, horpadt anell ű  proletártest: a két-
ségbeesett és reménytelen, ntiár hullaszín ű  Európa. Aki csak egyszer 
is látta itt Bazelben ezt a H оlbein4épet, nem felejtheti el soha, olyam 
pillanartakban 'különösen nem, amint akkor az az este, Jaurés halálának 
estéje, ott lent a Rajna partján, a székesegyház háta anögött. Ilyen pil-
lamatakban ez a vészes és borzongatđ  kép mindig és kikerülhetetlenül 
visszatér az emlékezetbe, ki felejthetmé el a görcsösen összehúzódó 
lálblbuj fiakon a ;göcsörtös izületeteket, arairatba acélból verték volna ki 
kegyetlen falusi kovácsok, és a bardakat, közéjük a horpaszokat, akár-
ha kőhbбl is véshette volnia egy névtelen, ,kemény 'kez ű  kőfaragó mester, 
a roskatag mellkas flölö'tt a anellbiznbók sötéten, rothadt-éretten, ha-
sanlaan a romlott ,gyiiorrlölcshöz, leválr цi késziiLnek a megkínzott htörzs-
ról, csont, csupa csont ez a sanyargatott, gyötört, kiéhezett, levert test,  
a lábfejen a sebek barnán iiszkösödneik, a (bordák között a szúrt seb 
mladig újra rés üј ra odavonzza a tekirLtetet, nem lehet elfelejteni, benne 
a vér alvadtan feketéllik, az iszonyat, a szorongás, a rettegés, a képb ő l 
felszűkölő  saikaly e1б1 hiába is fognák be fiillünket, mintIla а  éreznők az 
oszladozó' tetvest kes еrnу  s, fullasztó szagát. „És ezzel a testtel akar a né-
met császár, Ferenc József, Poi тΡ оахé és a deláriwm tremenses második  
Miklós hábarú~ьa, indulni!?" A tovacsobogó ezüstszín ű  víz nem vala-
szol, válaszol a halott arca az ;iszany!tató röt haj keretéb ől, mely mint-
ha csak csúfalбdnam̀inden idők uralkadбival, a ntiennyelkikel és magá-
val a halállal is, hagyom elviselni ezt a látomást? A fény viLlamisát a 
kitágult, viaszszínű  harrcianp "okon? A felpattant szájaat? A vértelen ajkak 
közöl hirtelen és kegyetlenül elбwgró fogsor csillogását? A szervet, ami 
dermedten fordul az iib.alyaszíлrbe hajló szetemhéjak alatt vissza a ko-
ponya belseje felé, és ntiegtört fény ű  két ,fehér wdva;rát mutogatja a 
bedagiaadit szeangödöa{böl? S a fénybe mártott szemöldökesont? Fölötte 
lassan minden részlet a haj sejtelmes, hideg borzongásába vész .. . 

Istenem — suttogja verejtékes honцоkát tenyerébe temetve a fia-
tal férfd —, istenem, mit látott nyár ez a látoanásakból fennmaradt 
szem, és mit lát még? Mi köиstkezik itten?! A nemet vaаoságot vizziо -
nálta volna Holbein? 

A iköltő  a folyaan fölönt hangosan, erejét vesztve, csillapíthaatatlamul 
sírt, akár csak az els ő  ember azokon az éjszakákоn, amikor a nagy 
vizek rés a villaxntál lopott tűz mellett araég nem tudta magáról, hogy 
ember, noha a fényt, a farovóikat, a hangot araár sejdítette, de csak 
egetlen bdztos körvonalú érzést ismert: lenni szörny ű  gyötrelem, fé-
lelem. „Az ember a vi:gasztalhahtatlanság+ban, a sírásban +vált eanberré." 

Ablakunk alatt a nagy diófa le пnalei ijedten összeverőöve zörögtek, 
ntiintha eső  loccsant volna végig rajtuk. Tizenegy ára. Apa araég neon  
lett meg. 

Ma tteortenhetett vele?  
Hol van?  

Semnvi baj. Apa ott van az „Ezi stkeaskkében". Sem нi baj. 
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ЕRINTKEZNI MINDEN DOLGOKKAL  
Bogdánfi Sándor aforizmáiról  

MAJOR NÁNDOR  

Bogdanfi Sandornak van egy félperces novellája, amvelyben a munkás-
asztály fiáról esik szó, aki önhitten vezet és igazgat, míg csak váratla-
nul rá neon dörög +a hang: — K;atródj, fia аn, majd az apád ül a helyed-
be. — Ez a+z íirёs — valamint a Ginnkws vall+oimások lsorozart többi da-
rlalbja — magyarázza Bagdánfi kés őbbi fejlődési útját, s vаlamelyetst  
tájékoztat bennünket ,arról is, amilyen gandolatak állnak а  ,művész ér-
deklődésenék hoamlokterében, mire fogékony oly szenvedélyesen. Ezt  a. 
félpercas navel2át jellegére nézve .példázatnak mondanánk, különös ben-
ne azonban, hagy a +tanulság neon ,szakványo+s anódon, a történet egyes  
mozzanatainak átvitt é+rtelan ű  analógiájából fakad, +mint +a, +klasszikus  
allegória művelő+iavél, akik ezért a tanulságot záradékul külön, egy-egy  
magvas amondás formájában meg is fagal гmazták, hanem beleépül ma-
gaba, a рéldázatba, annak csattanóját képezi, amé,ghazzá nem puszta  
gondolatat kifejező  magvas mondás, ihanean művéseti erejű , paradoxo-
nos aüorizrna fоranájában.  

A magvas amondás sohasem épülhet be szervesen magaiba, a m űvészi  
példázaitba, az atfarizana Igen: +az el őbbi szákimandóan rögzít egy egyér-
telmű  gondolatat, érzelmi +élim+ényt nem nyújt, mindenekelđtt a gon-
dolat fom ~tas iszámára, aaaxak félreérthetetlen tisztasága, az utóbbi +több  
értelmű  gondolatot ébreszt, képet alkat, felajzza az érzelmet, gondolat  
és értelem egyenrangú benne. Az aforizma művészi amibenlétét az is  
j ólt példázza, hogy nnlihelyt a bea axe foglalt több értelm ű  gondolatot túl-
magyarázzuk, egyértelanűvé tesszük, nyomban elvész művészi ereje, s  
кΡnár nem afarizimát, hanem puszta magvas gondolatat kapunk. Az  
iménti félperces novellában az apa szónak csak azáltal van értelme,  
hegy ismerjük a, munkásosztály fia kifejezés aortaimát. Öa иmagában tel-
jesen iértelan+etlen volna, mint ahogy értelmetlen logikus éisszel feltenni  
az önálló kérdést is: kinek az apja a. munkásosztály.  

S mert az aiforizma тnindig sejtető , több értelanű  — fоlyton újabb-
nál újaibb rejtett vonatkazáso+k sejlenek fel beennünk a mondattak alap-
ján — ,  nyilvánvaló, hagy +a csattanás aforizmára épül ő  példázat némi-
képpen szabálytalan: maga a tanulság is sokrét űvé válik, elveszíti az  
egyértelmű  szenгtaenсiák, idn atkоztаtйsszІгfј  „örök igazságok" stati-
ktu5lságát, együgyűségét. Ezért a példázatoknak ezt a típusát m űvészi  
szernp+ontbál magasabb rendűnek tekinthetjük. A kettő  közötti kapcso-
lat azonos az апІеgбгаl és a szimbólum közötti kapcsolattal, természe- 
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tesen a műmészi niјвőséget illetően is: aitnelyiik ,példázat tanulsága a  
leírt történet, cselekmlény, eset analóg mozzanataiból következik, s  
egyértelmű  ,szententiiával összefoglalható, az allegória körébe tartozik,  
viszont a nelyшknak a tanulsága nem a történet vagy eset analóg moz-
zanataiból fakad, s egyérteflmű  maximéval nem fejezhető  ki, a szim-
bólwm saknetegűségévél, annak emejevel hat.  

A Cinikus .vallomások 1egtö уb darabja valtaképрen egy-egy aforiz-
miára épült, s ez a körülQnény kezdett ől fogva felkínálta Bogdánfi szá-
mán, a leheetős+éget, hogy elhagyva a puszta keretet, a példázatot, egye-
nest e félperces novellák lényegéhez, +az aforizmához térjen. Több volt  
ez merő  lehetőségnél, amelyet az író kihasználhat vagy ellszalaszthat;  
ez ,a lehetőség kötelező  erővel bírt, önmagában hordta az indítékot,  
jelentős részben függetlertl az író iszándékától. Az aforizmán kívül  
egyetlen művészi kifejezésforma esetében sem azólhat лánk erről +a  kö 
telező  erőről ilyen félreérthetetleniiQ. U гgyani,s ha az imént azt bizony-
gattuk, ,hogy a puszta magvas gondolat képtelen szervesen beiillesz-
kedni egy művészi szövegbe, viszont ,az aforizma ternnésmetszer űleg te-
szi ezt, mert maga is művészi kіfejezёіsfогmа, nyomban fel kell hív-
nunk a figyelmet az ellenkezőjére is: az aforizma aninden művészi szö-
vegben, még ha belé is simul, anenthe+tetlenül önállósul, ama sajátsá-
gos gondolati forma, belső  mecthanjzmus folytán, amely csakis reá  
jellemző . 

Ennek az önállósodásnak egyik dönt ő  Oka, hagy az аfоrizmában fog-
lalt gondolat sohasem viselhet el őt megelőző  más fi.lozáfiai gondolatot  
előfeltételezéséin, és sohasem t űr el maga után magyarázatot konklú-
zióul. мindkettő  a halálát jelenti. Az aforizma gondolata kiszakított,  
önmagában á11ó gondolat; mindig azt foglalja magában, ami van, •a  

bevett ítéleteiket, szákásokat, felfogásdkat, állapotokat, de nem el őfel-
tevésként, hanem saját l ~étэként, s azt, ami van, repllika formájában,  
színén és ;fanákjбn egymásra vetíti. Az afarizinának ez az önerej ű  ön-
állásadása már abból is kiviláglott, ahogy Bogdánfi félperces novellá-
ját elanondtuk; az aforizma jó vagy rossz szövegkörnyezetben egyarant  
különválik, és keskeny, jól elhatárolt útra tereli a, m űvészt, még ha  
sohasem is ír önmagában álló, más szövegkö гmyeze+tbe be nem ilesz-
tett afanizrnákat. 

.Ivar Fadhtnak van Іеgy  esszéje,* amellуben e műfaj sajátosságaival 
és gondolati formájával foglalkozik, s szemügyre véve +a, témába vágó 
elméleti műveket, felhívja a figyelmet arra, hagy az eddigi kutatások 
azért futattak makvágányna, mert az aiforizmát vagy csak m űvészi for-
anának, nagy csak filazбfiiai kifejezésmódnak, vagy pedig — a legjobb 
esetben — aswpán a művészet és a fiilazáfta közönséges összeházasíitá-
sának társulásának +tekintették. Az +af вогјznцa azonban neme kettő  tár-
sulása, hanem rnaradéaktalan egy+biefonádása. Nem puszta m űvészet, 
aаnelyet +valamely gondolat támogat, s nem is araer ő  elvont gondolat, 
amelyet művészi kifejezésmód tesz tetszet őssé. Az аfarizmában a két 
alkateliem közül az egyik sincs alárendelve a másiknak. Ha csupán az 
egyik vagy csupán a másik felét v д:zsgáljuk, ső t ha az egyiket külön vesz-
sziik azemiigyre a másiktól, csak az aforizma féligazságát kapjuk meg; 
azt a hírhedt féligazságot, amely a közfalfugásban é1sáncalva magát 
oly soká, talán évszázadokig rontatta e m űfaj hitelét. 

* ‚van Facht: Unutarnji mehanizam aforizma, Iz гaz, Sanajevo, 1962. 7. szám, 13-33. Lap.  
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‚ ?Аъ  аігогЈzІва  Іg&ёgІј  és tо 1ds egуьefогга  а  вiйvёszetneК  és а  
і] х fјваk — irja. Fodht — ‚  egуёgІІѕ , аnІјІПлуіьеП  а  művészi és a filo-

zбфјај  egуа2ьойІ  еlеmbеn foiirott ёasъІ , tоtёІјs pedig оІуаа-І  ёгte Іemьen,  
hоgу  ат dахъen művészi filоzófiаЈivá váltоzоtt át benne és mindеn filо-
zdfiаi művészivé, ligуhоgу  e két аlkаtеlém egуеtІeв  гёszІ  sеm niaxad  
meg külön, Illetve ё(n11бахІ ." Vаgуks az aiforizma tu1iаjdо ppeв  azt az  
dsrégi állароtаt kоnzeгv аjа, amikor mg az eurdpai ku аttb ьав  seаЂ  
tért külön Іtюа  а. ~észét és а  fIІоzбгіа .  

Ez teгmszоtesІn nini azt je1еntј , ћоgу  az ósrégi, művészi foganta-
tёѕii fиІоzбfјjа  аfогіѕ tkus j еІиеgй  volt; ІUenkeъ 51eg, nоbа  аzоkbаn  а  
хтiйґvюйьeл  is v1tаа  a!огіzmk, tenхёszІVІtsen nem tеkinthеtјük бКІ t  
e ёъІn аLfОгјzmkГІаk аиp л  аzёгt, mert a művészét аёpes ъes ёdё-
vii nуі1а kоztak  meg. Hatalmas epikus művék voltak azok, ёsszefјјggб  
tахјtst tагtа1хnа tаk, а  gomiolatok vёgteleв  :Іќгiоо1аtt. НаsоnІбkёppІв  
fеиdёzhІtіtјk а. fiІоzбfusоk Іgёѕz isаrát mind napjaiaikiig, akIk elvont  
fІЈtegІtёseјІt g аkгааi vј1 Іgј!tОtІtak meg еg т-еg т  kёp- és hasofnJatsoro-
zattal, s nоbа  nеmeg ѕzег  vаІбdi аfогјzrn&га  is ъukkаn іiаtыnk nтй -
neјkfьen, Lkéрsаrоzаtаllс  t јььв Iгe puszь n semьё1ьetб  jeІІegйёk, a kü-
lön kifejtett gondolattal pќгhuzаmо sаn jІІeлnek meg, s аlá vannak  
rendelve aаnай .  

Amikor ВІeJСІ nјfј  azt irja.: „Ёгdokаs, Іоgу  az Ures fej ű  ember fi-
јёьe nem fér senmii", vаgу  azt: ‚$ёmјеІу  ember a, nуІйёvІІ  is tud  
kёnуёёІІІј ", aikikor a,z ёІmёвуt keІtб  művészi kёp а  nуеіv és а  kёnуё k-
іёs ѕzб  igёjёnek átvitt &tél/m kёzvеtІІtnйІ  fejezi iki a. gondolatot, s  
méghоzzá nem Is egуёгte]лiй  gondolatot, hiszen a nуеіv szó јёІеnњІ t  
itt sz&юКІ st, ъеѕiigйѕt, tаlpnуаІ st, г gаlnъаzst, nуеІvеlёѕ t és meg-
аПлуј  mást, ez pedig azt mutatja, hоgу  mбdfеІ iеtt tömör pгбzај  — di  
szёppгбzај  — fоgІаlmаzsѕа1 van diІІgыn, nmkаІќinben azt, hоgу  itt  
maga a gondolat КёzvtІеntјІ  vált művészi ёlmnвуё . KіviІ g1k а, pёІ-
d.kьб1 az is, (1юgу  nem gondolatsorral, hanem ІgуІtІen, ёв .1І6, eldfei-
tёtiiezёs nélküli gondolattal van d оІgчn1k, hiszen az állítás kész tёnу-
гюk veszi azt, amјгбl iszбl, s tоvbьd mаgуагќzаtоt &en tür el, mond-
juk, еkКёppІn: „Mert egуfelба  йгьаrtаІmа  meg van tёІtve аgуvІІбveІ ,  
mdsfeІбl az аg т  tеkегvёnуІi nem alkalmasak tud&s taгоыв .га".  
ѕzeniъоszёКб  tоv1bь , hІgу  ezek az аfогizm К  а  benntik гejІ6 gon-

dоаt mёІуёn гepІіkat melengetnek: az áltаlánоsаn elfogadott szikasok,  
nézéték, іtёleфeК  szfnёгe оІуkёpfpеn vetitettek azok fоІ kjt, mјnt Іiа  két  
szembeszegezett állítást, ir ерlikát tartalmazna még а  fогm га  egуІtlІn  
állítást kјfeјezб  aforizma is. Az aforizma ќІlаndбаn Кісѕев gб  гeр1іЈја :  
Nem lágу  van, ahоgу  az emherik gondolj К . „А  gёpІmbег , ha erom-
11k, ёpрdІуал  TonLlott le1юt ,  mint a vаlбdi eniber", irja Воgd.вЇі . Ott  
rejtezik ez a гep1јаа  még akkor is, ha az aforizma valбj ьаn az .ІtаІ-
nosan elterjedt fe јifоgst Кiv лjа  affirimi]aii: Mintha iІgу  kellene lennie,  
аіhоgу  az emberek gоndоІјК  — di nem iig т  van. „Az emьeгevб  sz-
m ха  Is az ember a Іegf ьь  kincs", оlvаshаtјulс  igуűјtеménуbеn.  

Az аfоа-dzmёьаn гejk5 гepиkа  jІІeвІёtёьб l azonban nem kOvetkeztet-
hettirik arra, hоgу  e mfifajnak akár fej Ібdёatёґtёnеьнeg, akar beisб  
ЈЈ&iуеgёвёi fogva оQvsetъєnш  közé van a p ъаt6i tipusil dјаабgusъan ki-
fejtett fјlоz6fi аъоz. E dІаlбgus rendszerint tézis és аntјtёъіs fогш-
јьал  еgу  gаndoьаt1.nсоlаt kIst.Іуоsоdsi iitj.t rögzíti, s legfeljebb  
menet közbén nуог  benne aforisztikus megfоgаlmаzt Іgу-еgу  gondi- 
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latszikra. Minden dialógust sem t еkЈinthetiink eleve művészinek. A 
replikának inkább van !köze a parаdoxonhoz, amely minden aforizma 
magvát képezi: épp .a paradoxunt tekinthetjük annak a metsz őpontnak, 
amelyrben ,a művészet és a filozófia e műfaj esetében találkozik. A 
paradoxon azáltal, hagy a képes beszédben egyimástól !fával álló, hova-
•ovább ellentétesnek látszó dolgok között hasonlóságot lel, eminens mű -
vészi kifejezőeszköz, s ugyanilyen jeles eszköze a filozdfiának is gon-
dolgatok közlésére. Ha ,tehát e két alkatelem a pa ~radoxonbam alárende-
lés néllkiil egy!befarr, аfоrizznát kapunk. 

Következésképpen minél haLványalbb ,a gondolatot és az érzelmet egy-
befogó paradoxon, annál dл  bb távoladunk gaz aforizma határterüle-
tei felé. Ha, egy metaforikus +bölcs mondásból hiányzik a paradoxon, 
akkor az már nem aforizma. „Minden kérdés megváalaszalható újabb 
kérdéssel", írja 13 gdánfi, s nekünk úgy t űnik, hogy ez csak bölcs 
mondás, legfeljebb az aforizma határte!riiletén van, mert a m űvészi él-
mény elmaradt, méghozzá nemcsak +azért, mert hiányzik bel őle a szó 
szerint vett művészi kép, .a metafora, vagy egyszerűen az áttétel, ha-
nem nagymértékbem ,azért is, mert a gondolati paradoxon elemei nem 
esnek elég tá о1 egymástól. A gondolat túlságosan explicite van kife-
jezve benne, ,feletité,bb egyértelm ű , nagyabb szerepe van, mint a mű-
vészi allkatel е  nnek. A művészi alá van rendelve a gondolatatiak. Ennek 
ellemkezőj ~ét látjuk az úgynevezett gondolati líra esetében; bármelyik 
verset elemezzük iis, azt tap аsztaцhatjuk, hogy a gondolat csupán a mű-
vészi élmény elmélyítését szolgálja, s ,alá van annak rendelve. 

De lehet egy momdáasnalk frappans átvitt értelme — ezáltal metaüori-
kusnak tekinthetjük —, s akár több értellm ű  Fis lehet, művészi élményt 
is kelthet bennünk, mégsem tekinthetjük aafarizmánalk, ha +a paradoxon 
nem csendít !össze eléggé távoli elemeket. A szólásmondások és köz-
mondások taerületén szamitalan ályen esettel találkozunk. „Fejét őp bűz-
lik a hal", mondjuk .gyalkraп, s az áthitt értelem csakugyan gondolati 
és művészi élményt ébreszt bennünk, mégis halvány hiányérzetünk tá• 
Inad: tulajdoniképpen senki sem állítja, hogy valami arástól kellene 
bűzlenie, hiányzik belőle tehát a re(p јka, az álta,lána'san elfogadottnak 
ra felborítása, az igazi paradoxon. Imkább mondhatjuk, hagy az általá-
nosan elfogadott epp az, ,amit ez a mondás állít. Bogdánfi ezt valóban 
jó invencióvai meg is érezte, ,a, mondást általánosan elfogadottnak 
vette, !paradoxonnap fomákjára ∎forditotta, s kitűnő  afori zm,a született 
belőle: „Fejétől bűzlik ,a hal, ha van feje". 

B,ogdánfi egyébként gyakran vesz evidensen elfogadottnak bölcs mon-
dásakat, amtielyek közkelet ű  mivoltuk miatt +megérettek már, hagy ú j , 
ragyogó aforizma szülessen belő'liik. Semmiiképpen sem tekinthetjük 
az ilyen aforizmákat a ,már meglevő  gondolatok közönséges újabb va-
riációjának, hiszen ,akkor az egész m űfaj létjogosultságát vomnank két-
ségbe. Ilyen régi mondás aforisztikus (kikerekedése ez is: „A lejt őn 
nem lehet megállni, mtiég akkor sem, ha felfelé vezet". Néha csak egyet-
len szót váаtaztaat meg aszerző : „Vigyáaiз , ha elment a vonat!" Tudni-
111k az ellienkezбjében, az eredeti mondásban, abban, hagy: „Vigyázz, 
ha jön .a vonat!", nincs paradoxom, s még képletességével Fis puszta 
,mondás marad. 

Az afarizrna tehát mindig sokrét űvé, több értelművé teszi a koráab-
ban világosnak, eigyértelműnek hitt dolgokat. Ezért mondhatja Focht 
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mifаjгб1: „А  seј tetёѕ  mindig e1бn ёseьb, mint a precizen megfo-
gалвъаzоtt gо dоІаt. Таlán съъeв  rejlik az аfоrizmánаlс  Іg тјК  megis-
meгёsј  ьаtёга, egiІ'ttа1 azonban művészi mozzanata is. Az aforiznia 
Іzёгt 'f иgiаѕёg' csup&i, di a másik fele І ztёtјkаd Іb ја". gу  vёІjtјk, 
а  л egsnieгёsi hаt,гt, mёgјs, &okkal inkább megszabja az a k ёгшатІёгІу ,  
hоgу  az аолва  csak еgуеtlеnеgу  gо dаІаtоt fejezhet ki, di ebiLiez 
még Іgзт  megszогIts јгuІ : сѕupn гІp јkt гІј tб  pаг&1охоnл 1. 

Ez igen szűk hаt гt szab mјnd а  fиІоzбfiај , mind pedig a mйvёszоtі  
aikateleni ѕz аn а . Тudndјлјk csakis еgуnstб.1 tvо1 eѕб  dоІgоk da&ze-
cse Ііtёsёt іgІ n аi. A paradoxon, аk х  mint gondolati fomia, аг  mint 
művészi аdіf јezбІѕ kёz, гаgуов  kis v1t zаtххssgаt ІngеdіёауІz, s Іzёгt  
van az, hоgу  fгјssesёgоk eІienёгe az аог zm аt оІу  юлаkгan Іgуhаn- 

inаk tажІji вk. Ez azonban 1eаiet egу  mйfаj áЈtkа, vаgу  ІкІгІја ,  а  
bёсselб  mйхїёsъnek azonban атu1 nаg оbь  а. diadala, minél inkább  
sikertiit І kјІzdІnјe e ѕzјgоггй  keretek ѕzо1g Іtattа  аkаdќІуоkаt. 
Воgdnfi а!огizn і  között is tааќІiinа  ІІуал  ,gубngуszеmеkеt, ami-

Іуеket a legszigordbb mёгсёК  szerint is kогuinК  mахаdаndё  ёгtёkёneК  
tІkiлtіоttiа& A tgabh ёг eІІmben vett paradoxon keгetёъen a leg- 

Іtоzаtо;ѕаьb eѕzkёzёkhёz fоІуаmоdіk а  szeгzб . Vannak аfогіzшѓi,  
аmеІуекьen a fordulat tartalmi е]ЈІелtёtге  ёpіiІ : „Mindig a keztiaiket  
fogta, s сsаk később vittlik észre, hоgу  az оггuг kmiи  fogva vezet ben-
niinket", ьаsоn1бёppen, a fordulatot az adja meg a Кё'vеtКezб  181-
tekben is, hоgу  az eІІentёt eІsб  részét szó szerint, a msоdјkаt kёpІІ -
tesen — vаgу  léрр  forditva — ёгteІmezhetjUk: „Аrnјбtа  kёzpотitј  fű-
tésű  гlаkásbаn lakom, többé nem tudom tdzbe tenni a kezem сgуеtІІгІ  
bаг Vоmёгt sem", vаgу : „Nёhа  бra nélkül is tudja az ember, h оgу  
ћiлуаt ütött az бra". 

A mоgifоgаІmаzs ѕzоІgtаttа  fогdц1аtk hol szбjtkьбІ  1ІаnaК :  
„Ne bizzunk abban, aki nem'bízik senkiben", v аgу : „Az embert rend-
szerint az ёІteti, аатiiiьe bele lehet ha]ni", hol abszurduanot nУdjtаnаа :  
„Egv őrült гІndбгfбnёk elfоgаtбpагаnсsоt adott Iki az аmьІгiѕёg el-
len", esetleg kontrasztot keltenek: ‚4  Vélеménуhаrоnаk is lehetnek hősi  
hаkуttjаi", vаgу : „01 їkюг  а  tёmеg is szeretnie egуedtlІ  lenni", ni ѕkог  
1n логzјбгa ёpшnek: „Nёmеlу  költő  rettenetesaek tartja a vilagot,  a 
világ mg őt", vаgу : „Еgу  bariitotm nem akart еІёгni semmit, s ezt  
el is ёгte", akad аztn latszбІаgоs kbrforgis, tаutоlбgiа : „ЕІбbь  nќП-
denJkit Іeаnагй]zоtt, аztn minden mагhќtбl becsinatot kért", vаgу : „А  
ьaг tоm azt ё.Іиtjа, hоgу  6 nem szeret іgаzgatб  lenni, di azt sem sze-
reti, ha más az igаzgаtб", nёhа  költői túlzás, а  гёѕznеk еgёsѕъё  duz-
аsztasа  nзїйjt fordiulatot: „Az еІk'ыeіеzеІtt'író az ёnekesатаdахаt iscsak  
аzёгt szereti, mert bоldоggá tudja tenni az embereket", v аgу : А  tinta  
szerint nem a betй  а  ІІgnаgуdьb vјvm аiу, hanem a paca", di az ellen-
kоzбЈe is eІбfагduа , az egёszгюk résszé zsugoritasa, a k јсsіnуІёѕ : „Nё-
mІІу  enibІг  akkor tette ёІetёben az egуІtІІn eгбfesъitёst, aanikor szi-
letett", végül pedig nemegvszer pu ѕztn az бtlеtеs fоgаІmаzs, talan  
Іg оt1en, tаЈќІб  szó szüli a paradoxont, az ё1tа1 воѕ  lvokгe нni1sа  
ѕoг n: „гsmeгеК  egу  embert, aki biztosan a niаjюmtбІ  szirmazik".  

A ьёІІІб  művész Igazi diada]ad ezen m йхёѕzi-gоndolаtј  fegуvІгыг  
feІhаsznsivаІ  szаІёtne&, ahol pedig csak hа1vnуаbьав  ismerjiik fel  
ezt a fegУveгzetet, az aforizma csillogisa Is megt бгіk, е1fаКu1: áthајlik 

ьќ$Ісs monclasok dіѕzс p1јnij ьа . Ez i ог ntsаm јг  оkvetІenйІ  egy- 
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hangúsággal, ellenkezőleg, a bö сs mondásak törиénye гi és ameti boaiz-
musa jóval lazább, mint az afarizomáké, s a nagyabb m оazgási szabad-
ság nagyabb teret hagy a lelenв  énуnek. Az ,egyhangúság veszélye sakkal 
inkább fenyeget az eхpozíciónál, ahol afféle sémák alakulhatnak ki, 
mint a ameseben a „hal volt, hol neon volt". A műfaj átka ez, s ne+m-
osiak Bogdánfináal találjuk meg: „Isrne г ek egy eombert ...", „Az egyik 
barátam ...", „Nemelyik ember.. .", „Olykar az ember ..." 

Ezért a többékevésbé kényszer ű  egyhangúságért viszont b őven kár-
pótal beamviirLkrett az aforizmák roppant .gazdagsága témájúkat i,lletáen. 
Ismert dolog, hagy az aforizma el őtrt senuni sem szent: elvek, erkölcs, 
szokósak, érzem еk, szenvedélyek, emlékek, szerelem, állam, barátság, 
ideálok egyaránt banokése alá kerülnek. Ebből arra követkemtethet-
nénk, hagy az aforizrr цΡa tulajeiomképpen a destrukció an űfaja. Neon, az 
aforizma mindig affiramál valandt, vagy úgy, hagy a tagadottal szem-
beszegezi ellentétét, az ellentét sokrét űségét, vagy úgy, hagy nem is 
tagad, hanem az egyértelműséggel a többértelműséget szegezi szembe:  
felmutatja az érem onásik oldalát is.  

laan Faoht, kitűnő  kalauzunk foglalkozott azzal is, vajon az összes  
leihetséges ,gondolkodási formák 'közül melyikbe illeszkedik be az afo-
rizma, melyiket mondhatja sаLjátjának. Pontosabban, gondolati formák-
ról van szó, e műfаJ filozófiai alkatelemének sajátságos vizsgálatáról.  
Megemzlíti a piraamis foranát, amelyben minden egyes fogalmat a föléje  

és a amelléje rendelt fogalmak határoznak meg; aztán a kör faromát,  

amelyben a gondolat visszatér kiindulópontjára, ,bezárvia, s meg őrizve  
tárgyát eredeti egységében, úgyhogy semmi rajta kívül es ő  nem ha-
tározza meg; majd pedig a körök 'körének formáját, amelyben a sok  

kis kör maga is rkört alkot, s az utolsó végül is érintkezik az els ő  kör-
rel, ezt a gondolati formát Hegelnél véli felismemi; aztán a. Lenin  

emlegette, egyre kisebbedő  spirális gondolati fo: гmiát viszi szeonügyre,  
amelyben a spirálison haladó fogalmat a közvetlenül el őtte és mögötte,  
valamint az egy spirá.lis körrel függőlegesen alatta levő  fogalom hatá-
rozza meg; végin pedig az ág típusú gondolati farmát, aanely a gando-
lattörzs egy ;bizonyos pontján elágazik, majd folyton újabb ágakat hajt,  

mígnem kiamerül a gondolat, s megannyiszor újfent visszatér minden  
elágаzádáshoz, hogy onnan új irányba tovább ágazhasson: ezt fenome-
noló;giai gondolati forrnának tekinti.  

Az öt gondolati faroma közül csak a kör látszik a цkтalцnasnak az afo-
riz ma hordozására. Csakhogy gaz afoniznia, több réteg ű  átvitt értelmével  
újabbл  .l üјаbb lökéseket ad a gondolatnak, ez a sejtetés m űvészi ere-
jébő'1 fakad, a, gondolatok egyre gyűrűznek, mint a koncentrikus körök, 
s a külső  kör egy helyütt a homályiba vész. E gyűr ik belső  köre mindig  
kifordul oda a .külső  helyére, s épig ez a legje1lemz őbb az aforizmára:  
nem kívülről közelá+ti meg a világоt, gondolatának tárgyát, mint a tudo-
пΡnány, hanem belülről, s ez a belső , a fonák, színére fordul. Focht sze-
rint nem is az egysze гrű  koncentrikus kör az aforizmma gondolati far-
arája, hanem a göonb, amelyet megszárnlalhatatlan síkkal kereszttl-
meitszve, anindcgytik síkon e koncentrikus köröket látjuk. 

„Anniiak alapján, hagy az aforizlrna јró belülről szemléli saját tárgyi-
ságát, miegállapíthatjuk, milyen is ez a t'<árgyiság, és mit tesz lehet ővé 
számára ez az áUla гΡpat — írja Focht. — Mert onilyen tárgyiságban le-
ledmhetünk rni belül? Csak a közvetlen, konkrét életbem, ezért az afo- 
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a i pia témaköre úgyszólván kizárólag etikai ,  ezért az - afomizmiaíró az  
úgynevezett 'egzlsztentiпáиs gondolkodó' típusához tartozik. Az aforiz-
mаíró nem a fugaimákból índul ki, hagy közvetítésükkel megmagya-
rázza a dolgokat, honsav is mаgшkka a dolgokkal való közvetlen érint-
kezése a kiíndulópantja. Mint minden ap űvész, ő  is 'saját igazságát  
éli', mert beaine van a аk a tárgynak a közpantjában, amelyről  
beszél."  - 

Innen érthető , hagy bármiről is szóljom, az aforizm ~aiгó ntiagataгtása  
nem pusztán erkölesз, havam héppenséggel etikai jellegű . Ez avagya-
rázza, hagy az afharizmák ,,igazsága" seanmiiképpen sem ftrtatY цató  a 
filozáfía vagy a tudomány fogalmi apparátusával, mert írójuk s a m ű  
is „saját igazsággát éli", s így ez csaak művészi élrniény еsetében l,ép  
érvénybe. Ez fedi fel Bogdánfi aforizmaviilágának is igazi arcát: fel-
figyelhetünk ugyаn arra, hagy az író' érdekl ődhésének hoanlakteiében  
néhány ját körшhatárolható témakör van, a politika, a barátság, a  
szerelem, az irodalom, a tárgyak világa, az envberség, s ezeken belül  
messzeanemően osztályozhatnánk gandolatiságűt, 'kimutatva ennek belső  
összefüggéseit; elavélázihatunk azon, hagy alighanem a kisembe г  sze-
méved nézi :a világot, aki nagyon is érzi az élet fomák j át, s neanegyszer  
durván, cinikusan számol le az illúziókkal; elt űnődhetnénk azon, miiért  
érdeklik Bоgdáаdј t oly szenvedélyesen a mindennarpi, mulandó dolgok  
is, a futó eseanények, amiikor itt vannak tertéiken — már-mrár úgy  
tűnik — a marаdaaldáságra predesztinált ügyek; hosszan t аna'kodhat-
náik, vajon milyen esarnei mozgásuk észlеlhehtők hművében, miidőn egy  
nehezen kialakuló, itt és most szület ő  világ fonákját mutatja fel, a;ffir-
málva is ugyanezt a világot színével együtt, következetesen is meg ellent-
mondásakba esve is, de úgy véljük, mindez csak felszíod vizsgálódás  

volna, a látszat feltérképezése.  

Az az igazság, hagy Вagdánfi neon a kisember szemével nézi a vilá-
gat, némakörei alig mondanak valamit bölcselő  művészetéről, nem  a 
avulandó hétköznapiság igézi meg, hanem egzisztenciális gondolkodd  
miódjára közvetlenül érintkezik miinden dolgokkal, patt álla földön,  
é1e reaha,lálra érdekelve a világ јј,gyeiben, neon léphet ki a koncentrikus  
körből, abszurd mádra ki kell tartania azon a ponton, ahonnan nincs  
mvenekvés, nem válogathat a nap nap után felbukkanó dolgok között,  
hiszen szamára nincs kitérés: az aforázrnát választo гttaa. Így művészete  
éцháríthatatlanwl egzisztenciája is: kilépni a körb ől amnyvt tesz, mint  
elvetni a választást.  
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FÉLPERCES NOVELLAE;  

SOGDANFISANDOR  

A NAGY M Ű  

A kköl'bб  égász éjszaaka dolgozott. A sorok szinte maguktól ömlöttek 
a papírra: szemelkként isz бradtak, ;gurultak, és fémylбn beragyog-
ták a nagyszerű  költeményt. erezte, hagy ez élete legnagyább m űve. 

Hajnalban felkeltette a feleségét. 
Az asszonyka hunyorogva, paplanba burkolбzva kuporodott a hever ő  

sarkába, a költő  pedig felolvasta a re вnekművet. A szavak fojtб  ere-
jében ,látomásak elevenedtek, gondolatok villantak, képek peregtek, 
irvdulatik és érzelntiek ébredtek, csillagok futattak fel, és hanyatlottak 
vissza a unélybe. 

Hailkan, szinte sóhajtja ejtette ki az utals б  verssort a költő , és vá-
rakozva tekintett asszonyára. 

A nŐ  tágra mngredt szeшв  el nézett rá, mint egy istenre, aztán meg-
ké dezte :  

— Mennyit kapsz ezért? 

EGY KISFI Ű  VALLOMASA  

Ёn mtiég kiesi vagyok, de azért tudom, hogy a világot az Isten terem-
tette.  

Előbb megteremtette a földgolyót, aztán a hegyeket, vizeket, erd ő-
ket, mezőket, majd megteremtette apukámat és anyukárrUat, legvégül  

pedig engemet.  
Szépem éltünk, mígnem az Isten megteremtette Karcsi +bácsit.  

Karcsi bácsd elvitte any uká хnat.  
Itt maradtam anyuka nélkül.  
Sokat sárok.  
— Ne sarj — mondja a nagyntiama 	Isten igy akarta. 
Én neon akarom azt, amit Isten akar. 

A K Ё T ѕ ZfV Ű  К ÖLТб  

A kétszívű  költő  itt él közöttünk. 
Verseiben halk azamuarúsággal dédetgeti, becézi а  vilá;gat, az embere-  

ket és a bogarakat.  
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A  klubban hangosan ócsárol)ja a .v ггlágot ós az embereket, ajtót csap-  
kiodva távozik, ós a lépcs őházban mórgesen eltapossa az els ő  bogarat.  

VÉD б BESZÉD  

Egy fiatalember azt firta rólam, hagy rossz író vagyok. Halával gon-
dolok rá, mert ő  az első  őszinte ember, aki nyilvánosan és kendőzet-
lemil vélemLényt mondott rólam, s mert az ócsárlás az els ő  jele, hogy  
egy síró jelent valamiit. Köszönöm, fiatal barátom, ön bátor ember,  

kitűnő  bíráló, roppant te иhetség, de egуeQбre csak dicsérni tudom, mert  
még sokat kell tanulnia, hagy önt is бcsáюlhassák.  

ÉRDEKESET, DE GYORSAN  

Maga író? — kéruzezte a csinos fiatal lány, és szemnében megcsil-
lantak az öszin-te csodálaat аpró fényeá.  

Az ösz ато  nagyot szippantott szivarjáaból, és zavartan plslagva bólin-  

tott.  
A csinos fiatal lány -elpirult a beLs ő  izgalomtól, éмв  cinkos bizalпnasr  

sággal, egyenesen az író szemiébe nézve, mondta:  

Akkor hát mondjon nekem vialarrni érdékeset, di .gyarsan.  

Az író agyfa lázasaan működni kezdett, ruintha rejtett motorok haj-  
taлáfk. Aztá,n a motorok hteъen 1eáa1italk, az agyműködés megszűnt.  

Nem tudott mondani senmii ёrdekeset gyorsan.  

A FORDfTá KfNJA  

Az ember, akinek a beszédeit aés cikkeit fordítom rnagyarr гa, sakkal  
okosabb, sokkal tehe оtségesebb, sokkal értékesebb, mint én, s mid őn  
éjszakámként a szavait keresem, illesztgetem, сserélgеtеm, a mondatait  
kalapálom, csiszolom, ötvözöm, a gondolatait fürkészem, mérem, inti-
lom, úgy órze пΡn, hagy ott á.11 mögöttem, s szinte vámon, hogy egyszer  
rámmszóljon:  

Ezt éuz neon így mondtam, hékás!  

ÖRÖK SZERELEM  

Azt hittem, hagy örök szerelem csak ,a, régi regényekben, a régi ver-
sekben és a rassz filmeken létezik.  

évedttеm.  
Kázmiér esete meggyózött, hagy igenis van elmuilhatatlan, h űségІes,  

örök szerelem.  
Igaz, hagy Kázmér szerelme valóban ,a, legszeb, a legjobb, a legoko-

sabb ra világon.  
Mert Kázmér ömmnagába szerelmes.  
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ÖNVIZSGALAT  

Bélával, egykori iskolatársammal tadálkoztaan az imént.  

Első  mondatoanat félbeszakítja, s ömlik bel őle .a panasz, hogy rang-
jához és a társadalomban betöltött jelent ős szerepéhez araérten a fize-
tése kicsi, a lakása rniég kisebb, autdja nincs, de őrajta nem segít senki,  
lám, Párizsban sean járt az idén, a fölöttesei egytől egyig tudatlanok,  
rosszindulatúak, és ővele szemben különösen igazságtalnok, folyton azt  
kifogásolják, hagy keveset dolgozik, holott mások nyugodtan lebzsel-
nek, senki sem merióket figyelmeztetni, tehát másinak mindent sza-
bad, csak őt nyoanják el ,  a anúltkor is, ntii történt .. . 

Hall.gatam Bélát, árad belőle a panasz, a szitok, a rágalom, a pletyka, 
az irigység. Émelygő  undort érzek, szeretnék megszöknd a világ végére, 
hagy ne hallgassam tovább a mocskos, önz ő  szóáradatot. 

Aztán felvillan bennem a szörnyű  kétely: hátha én is ilyen vagyok. 

A Tt R-Е LMETLEN IFJÚ 

Egy fiatalember, lelkes és okos, .szenvedélyesen kikel a vallás ellen, 
a papok ellen, az egyház ténykedése ellen, s izzó szenvedéllyel végső  
harcot követel. 

Annikor türelanességre intem, felugrik, és indulni készül. Megpr б-
bálam vdіsszаtartani, s még egy feketével kínálom. 

— Köszönörn, nem kérek — mondja erélyesen. — Mennem kell. Még 
ma délután fel akarom száдnаlni a világ elmaradottságát ! 

K É T BARAT  

Hol volt, hol nem volt, talán az ápereneiás tengeren is túl, ahol a 
kisanalae túr, volt egyszer 'két jó barát. Egyazon toronyház nyolcaadik 
eaneletén laktak, gyakran találkoztak, beszélgettek, ebéd тe, vacsorára  
hívták egyarást.  

Az egyik takarékos, jбzan életet élt, beosztotta minden garasát, nya-
ralót épített, gépkocsit vett, gyakran utazott .külföldre. Felsége, gye-
rekei nagyon szerették. Szoanszédai és ismer ősei azt mondták róla: 
fukar disznó. 

A másik könnyelműen szorta a !pénzt, szerette az 2tákát, a társabsá-
got, a zenét, gyakran hajnalban járt haza, és olykor elhúzatta a fele-
sége n6taj.t, megajándékozta virágcsokorral, és harsány kacagással 
Töltötte be a házai. Övéi szerették, szomszédod peddg azt mondták rála: 
részeges disznó. 

Mindkettő  boldogan élt, míg meg neon halt. 

EGYEDtTL 

Három napja pihenek a félig üres turistaszá ~ilоdában. Szökve jötteara 
ide, hagy egy kis іdóre megszabaduljak azoktól, akik neon széretnek, 
és azdktál is, (akik szeretnek. Három napja járom a hegyi ösvényeket,  
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gyönyörködöan a Duna festői szépségű  .kanyarjában, az őszi fák hal-
dokló szépségebem, üldQgélek a szálloda étternnében, el őcsarnokában; 
könyvet és újságot Falvasok, rádiót hallgatok, s fóleg sokat heverészek 
a szobáлr ав , egyІdiil tíínődve rés gondolkodva, s másdinkább elhatal-
rrvаsodik bennem az érzés, hagy így egyedül pontosan úgy imatkozom, 
mintha .kettesben volnék. 

ÁRVA A VIHARBAN  

Odakint vihar tombolt. 
Odabent egy árva 'kislány dideregve melengette kezecskéit az utolsó 

szál gyertya ;lángja felett, és várt. 
Várta a gyilkost. 
A szoba falain árnyak intibalyogtak, az ablakredőnyök remegtek, a 

függöny sejtelm sen lengett. 
Az árva kislány feszült fi,gyelerr шаnel hallgatta a meszeket, várva az 

ismert lépteket, a tőr villanását, a szúrás fájdalrrLát, az utolsó lehe-
letet.  

A gyilkos neon jött. 
A vihar tovább tombolt. 
Az árva kislány megunta a várakozást és a didergést. 
Elfújta a ,gyertyá,t, felgyíajtatta a csillárt, és bekapcsolta a villany-

rrvelegтtőt. 

K Ё RV Ё NY A SZOCIALIZMUSHQZ  

Tisztelt Cím! 
Alulirc+tt Cdsá,gora Béla, ú j гиidéki lakos azzal a kérelemmel farduldk 

t. Cnnhez, hegy soraimat rendezni szíveskedjék. 
Iskalat nem végeztem, mert j ó hazafi létemre mindig is gy űlöltem az 

idegen, főleg a nyugat гi kapitalista nyelvek tanulását, s általában heve-
sen elleneztem a burzsoá iskoJanendszert. 

Hét gyerrnel~em van, mert Marx tanításához hívem igyekezteQn sza-
paritani a proletariátus legy őzhetetlen töntiegét. 

Feйeségean, szii;leteitt Ringli Botbála alkahni t аахita.ssа1, maslissal 
és ócskapiaci kafáskоdással járul hozzá az országépíteshez. 

Gyermekeim közül páram az állalmi jaи%tóintézetben kitűnő  e látás-
ben részesül, nlágy pedig még olyannyira serdülő, hagy bíinözésre szem  
alkalmas, tehát semmi reménye, hogy testv гΡéreihez hаsоnlóan jobb hely-
zetbe jusson.  

Jamia,gaan neon értek semmihez, szakmá аn nincs, eddig minden álfá-
samból elbocsátattak, tehát érthet ő, hagy a szocializmusba vetem 
egyetlen reményem. 

Várom a T. Cím intézkedését. 
Tisztelettel  
Csigar^a Béla  
Újvádёk, Csikó utca 7. 

Ui. Szukség esetén harjlandó vagyok belépni a pártba is. 
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AZ ÚJ LAKASBAN 

Az új lakás tágas, frissem festett, ragyog a tisztaságtól. Központi  
fűtés, beépített szdkrények, villanytűzhely, hűtőgép, csempézett fürd ő-
szoba, ahol e:gy csavarintásra folyik a meleg víz. 

Lehet, hagy ostoba és maradi vagyok, de én folytan a régi sz űk la-
kásra gondolok, a kopott ajtókra, a sötét, máallatt falakra, a füstös  
konyhára, ahol tizenöt éven át főztem a kávét az örökké csöpög ő  csap  
mellett, az .északi fekvésű  télen-n$ran hideg egyetlen szobára, ahol  
a gyerekek születtek és n őttek aggádásdk és örömök közepette; ahol  
lavórbaл  mosdoibtunk tetőtől talpig ,  ahol az első  rassz színdarabot,  
az első  rossz regényt írtam gyereksírás és rádiózás közepette, ahol fia-
tal és erős voltam, s ahol majdnem meghaltam egyszer; ahol el őször  
sírtam meglett férfi koromban, ahol igaz és ham is barátok sürögtek  
körülöttem, igaz és hamis nőik szerettek és megcsaltak, ahol Kati  
és Marika először mondta: apu.  

Könnybe lábadt szerpanel :mozgok az új lakásban, a pompás, isme-
retlen falak között, aztan eltökélten belépek a vakító fehér fürd őszo-
bába, meleg vizei eresztek a fényes nikkel csapbála régi kopott la-
vórba, sámlii teszek a legszebb szoba közepére, az új nagy sz őnyegre,  
és keserű  ellenállással kezdem mosnia lábam.  

A MUNKÁSOSZTÁLY ÉS FIA  

Az erélyes ember íróasztalánál ült és parancsolgatott, arra hivat-
kozva, hagy 6 a munkásosztály fia.  

A tinunkásasztrály Kakas és éles szemmel fLgyelte, tiníg Іm egy szép  
napon fülбnfagta és igy szólt:  

— Kotródj, fiam, majd apád ül а  helyedre!  

BENEDEK É .S A HÚSZAK  

Húszan dolgoztunk az ú jsá.gnál, köztünk a j ál táplált, j ó meg j ele-
nésü és j ó madarú Benedek is, aki lenézett bennünket.. okot olvas-
tunk, konferenciáztunk, vit tkaztun(k, rengeteget oigaxettáztunk és ká-
véztunk, sokat írtunk, fordítottunk, keveset aludtunk.  

~Csak Benedek nem írt soha.  
Mi, tizenkilencen, 'kifejezési formákkal, tördelési megoklasokkal és  

adásságokkal küszködtünk, s egyre inkább érett benü лk a tudat, hagy  
szegényen ;havunk meg. Csák Benedek volt kivétel. O házat vett és  
nyaradét, bútort, villanyszekréлyt,gépkocsit, és borotvagépet. Mert  ő  
hirndebéseket gyűjtött, pénzt szerzett a lapnak, mi pedig csak szívürnket  
és vérünket adtuk.  

HALOTT  KÖLT Ő  

A kórház halattaskamrájában farácsos padon fekszik Lajos, a költ ő . 
Kartársai és barátagy, akdk körülálljuk, minden verssorát olvastuk, 

,gyiakrаn hangosan ócsároltuk, wtánérzéssel vádoltuk, többször pedig, 
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affn:ikar аnegéreztiiik, hogy sikerült kimomdaаi ~a a kimondhatatlant, né-
mtia döbbenettel és eli,srneréssel szívtuk magunkba egy-egy versét, most  

is fájdalаnаs szorongással és némi áriggységgel érezzük, hogy Lajos már 
megint valami halhatatlant cselekedett. 

Ő SZINTE BÍRÁLAT 

Őszes, kapaszodб , alacsony emberke a gyermekírб, helyesebben a 
gyermekek ávr4ja. Fején nagy fekeite kalapot, lábán magas szarú cip őt, 
szemében jóságos, megértő  tekintetet visel. 

Vera ket ár, dúds képzelettel, csupa szív hangnemben, kötött formá-
ban, téhetségesen: a tapsifüles nywsziikáról, a Marka bociról, a brum-
mogó medvéről és Lacikáról, aki nem akart sszót fagadrи  anyukájának, 
de azután mégiis szót fogadott. 

A gyerekek —akik helikoptІгről, lökhajtásos motaгrál, ge гpemberrбl 
és hoLdraíkétáról beszélnek egymás között — tátott szájjal olvassák a 
gyermekíró vers ј kéіt, és elnéző  гosoЈІyal, fejcsóválva, hauriisan sely-
pítve mondjak neki: 

Dádá, +bácd!  .. . 

ELS Ő  ESTE PÁRIZSBAN 

Első  este Párјsban a Nagy Bulváron sétáltaim a káprázatosaxi kivi-
lágítatt kirakatok és a szüntelen il ihörn гpölygő  tömeg között egyedül, 
elveszetten.  

Az títtesten ezrével rohantak agépkocsik, mint zúg б  acélfolyam, a 
házfalakról vakító fényreklámok hivalkodtak, a járda szélén pedig 
utcai árusok, rikkancsok kiáltoztak raccsolva. Egymáshoz simuló pá-
rak, erősen kifestett ndk, burnuszos arabok, öreg arcú körszakállas  

сhaКgуeгekek, fiatalosra borotvált, masszírozott arcú aggastyánok ha-
ladtak e1 mellettem, s nekem úgy tűnt, hogy mindenki engem néz. 

Mintha mdindenki látná rajtaara — tömött váL1ú kabátomról, vastag  
talpú cipőmről, szeles nadrágomról — ,  hagy idegen vagyok, és akta-
táSkámbаn kenyeret, Zdenka-sa Ј tat és bácskai sonkát viszek, mivel  
nincs elég fmancia pénzem, hogy étteremmben v аcsarázzak. 

E szorongó érzés közben egy sz őke fiatalember állt elém, és töké-
letes francia nyelven megszölitatt: 

Bocsánat, tessék megmondani, merre van a Théatre Francois? 
Nem akartam hinni a fülemnek. 
Egy vérbeli francia engem kérdez, nálam twdakozódik, nálam, aki 

alig néhányórája érkeztem Párizsba, életeanben el őször.  
Elmasalyadtam és már kerestem az ill ő  francia szavakat, hogy udva-

r'Lasan elutasítsam, de abban a pillanatban a Bulvár másik oldalán,  

pom ~tasan szerniköz гt, ar egpdlliamtQttam a hatalmas neonfeЭ irato гt: Théа tre  
Francais.  

Lá! — mondtam hanyag Іуárizѕј  hangsúllyal, és határozott mozdu-
lattal a túlsó oldalra mutattam.  

Attól a pillanattól fogva otthon éreztem magam Párizsban.  
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AZ ISTENEKR б L 

Az ides plébanos bölcs, оkоs rés anűvelt eanber volt. Rengeteg köny-
vetolvasott és tudta, hagy isten nincs.  

Csak azt nem tudta, hagy vannak istenek. 

V ĆSRÖS ÚTLEV Ё L 

Előkelő  trieszti éttereanben ülünk, spárgalevest, milánói catelebte-et, 
áfonyát, pármari sajtot, habvas anignan оkat, portói vörös bort és mocca-
kávét fagyasztunk. A rendkávül ízletes és rendkíviil bágyasztó ebéd  
után egy brankigazgаtó külsejű , agyonbоrotvált arcú főpincér készíti a  
számlát, én pedig vörös fedel ű  útlevelemből halászom alб  a lepedő  
nagyságú olasz bankjegyet, és fizetek. Az útlevél ott fekszik a esillagó 
evőeszközök s krшstálypaharak között a hófehér abroszon, mint egy  
vörös folt. Signor S оretbi, az ebédtársam, akinek négy bérháza, három  
üzlete két ,gépkaja, több karátos brill ánsgy űrűje és huszonkilenc  
alkalmazottja van, s cég ј[еlzésébol ínélve a leánykereskedelam kivéte-
lével az ágvilágon mindennel foglalkozik, jóllakottan pislog az útle-
vélre, és hatArozitt hangon mondja:  

Szerintean. a kapltaJiznnis jobb.  
A súlyos kijelentés egy világképet, a világ képét idézi fal bennem.  

Agyam lázasam anűködik. Megdönt tétlen érvek, dialektiikus igiazsá-
gdk, Marx, Lenin, Tito mondatai villannak fel eanlékezetemben, de az-
utam rádöbbenek, hogy signar Baretti „dialektákáját" a négy bérház  
és a huszonkilenc alkalmazott batarozza meg.  

Onnek bizonyára jabb — mondom csendesen, és zsebembe süly-
lyesztem vörös títlevelemet.  

A TALPNYAL Ő  BUKASA  

A talpnnyalб  karán kelt, mert rengeteg volt a tennivalója, azaz a nyal-
nivalója. Sietve öltözött, egy Іьајt ѕга  ,felhörpdntette a teáját, és kiszólt  
a kony уhába feleségének:  

Mucus! Mákost -is csomagolj tízóraira. Bányai fölöttébb szereti!  

Közvetlen főnöke, Bányai, csakugyan fölöttébb szerette a mákost, 
mégѕеm tudta elintézni a talpnyaló kinevezését, mert a törvény csak 
az hgiarzgartdnak adott erre jogot. 

Az igazgató is fölötibébb szerette a nvákost, de az új törvény szerint 
csak az iglazgkUtб  bizatatsá,g nevemhеtetit kivezető  tisztлпiselőket. 

Az tó bdzolbtság hét tagja is fölöttébb szerette és fogyaszbatata  
a mákost, kilderült azonban, hagy a legújabb törvény szerint a ki лe-
vezéshez a huszonöt f őből álló munkástaanács beleegyezése szükséges.  

Fannyi emberrel szemben tel-юtetlenаъеk érezte magát a talpnyaló, se  
mákja, se nyarla, nem maradt hozzá.  

Nekigyürkőzött és dolgozni kezdett.  
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РбКНА L б S TÖRT Ё NET  

A Pák páknak született, neon tehetett rója.  
A szövés volta mestersége, de a sors agy íróasztalhoz iiltette, pa-

pd:rast, tintát, tollat kapott és telefont.  
Az irdasztalon írni szakás.  
A Pók azonban szőni szeretett.  
Más anyag há jón a °te2efоndrбtibót szövögette háláit :  

Halló, Illetékes Hely! Felhívom fngyelmiik,et, hagy Balog nagyon  
gyanús  .. . 

Halló! Rédei problematikus  .. . 
Halló! Kovács megbízhatatlan  .. . 
Halló! Veres használhatatlan  .. . 

A dróton szőtt háalók hínárként fonádtalk az áldozatok köré, húzták  
őket a mély гbe, a szégyenbe, a 'bukásba, a Pák íráasztalá,t pedig egyre  
magasabbra emelték.  

Végül egy hálákészítő  üzem vezetőjévé neveztek  Id. 
Akkor derült ki, hagy nem ,ért a hálókészítéshez, ha ndncs hozzá  

áldozat.  

ELI.ESETT PARBESZ Ё D  

Lecsúsztam. Képzeld, ma :reggel közölték velem a központban,  
hogy nem nevezhetnek ki igazgutának. Volt valami ügyean hat évvel  
ezelőtt, tudod...  

Tudom.  
Űgy hallom, Petei lesz az új igazgató.  
Soha! A Központ nem engedi. Peteinek is volt valaeni ugye.  
Vagy úgy? Akkor hát ki ,lesz az ú j igazgat б?  
Csetei.  
Annak nem volt ügye?  
Volt.  
Es mégis?  
Mégis.  
Véleanényem szerint neked kótelessé ~ged feдhívni a Kёzpant figyel-

mét arra, hogy Cseteinek valarni ügye volt!  
Nem teszem.  
Mert  
Mert nekem is volt valami iigyem.  

S бНАЈ  VIL А GHfR .NEV UTAN  

A vilá ігоdа  oan лagyja7nalk élettörténebét olvasom.  
Balzac pdszkos adоsságokkal küszködött, Voltaire verseket lopott  

Shakespeare-tó1. Osaar Wilde ter пnészeJtllenes nemi viszonyt folytatatt,  
Peitaőfd іzgága, pökhendi иiselkedésérбl volt nevezetes, Móricz Zsigmond  
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oldalakat mбsоІt ki idegen kбnуvekbбІ , Viilon иteгsz атІга  vedeJte a 
bort, és többször is nуйvnоsахL  megibitoztek гёszegѕёg miatt, ѕzаbб  
DІzsб  pedig ігбt гѕaјnаК  бю  LгІаѕаVІаІ  és рlеtуlсázássаl tбІtоttе  ёІеtёвІ:k  
jаvа  részét .  

Némi keѕІгtisёggІl állарitоm meg, hоgу  јаgаnІ  és nёh лу  vajda- 
gј  ігбtgгs&n sok mindеnbеn I гІКІztблК  utanizni lеgnаgуаbbаkаt,  

di, lám, гч&І ghігnёvгe mёgѕІni tettјbik szert. 

A TEMPLOM  

тІгёz néni egёsz délután sёtёаtаttа  а  kiѕІ nуt.  
Т bьѕzёг  Is végigјárták a parkot, ѕоk іg јјltњk Іgу  padon, kќ5zben  

a honnkban is jёtszоtt а  'gуeгоk, vödörrel és Іаpttа1, migneni megunta  
sz egёszet.  

GуІгјlnk nshоva — nбgattа  az idds asszon$.  
Тeгёz néni tЈаn.сstаІааиiа  nёzet1t а  g тeгek csillogd szсn ёbе, aztan  

fe1 пt, és kёzІn fogva a kiѕІ&t igу  szólt.  
GуІгІ , Katikean, elvezetlek egу  nаgуоn szёp hеІугІ .  

—  
A teniplornba.  
Az mi?  
Majd meglatod.  

A kis Kati aknё1kоdva timulta a hatalmas oszlopokat, a boltives  

шІnnуІzІtІt, а  fІѕtаnёвуІkеt, szobrokat, vіг gоkаt, s ёгёmёьсл  tapsolni  
és kacagni kezdett. 

Рszt — cSItitolJtJa ТІ z néni —‚ teniplomhan nem szabad lármázni.  
Мјёґt? — harsogta a gуiгІk. — Ki alszik itt?  

ѕІ K Е R  

Кога  ifitiságától kezdrve slikirri vg уоtt.  
FilniszínésZ szeretett volna lenni.  
Festбmйvёsz vаgу  író.  
Наdvezёг  vа4gу  állаmfő .  
Nаgу  ѕeьёsz vаg т  аegааёbъ  vеzёгigаzgаtб . 
tlгlъаjбs vagv feІtalaіб . 
Hires színész, ürmереlt ёnоkаs, esetleg vјflаnуgіtaгоб . 
лагniјnоёvоs kогьzn még mindig csak segёdhјvatаkІоk volt egу  

kisipari vállаlаtbаn. Almait lassan feladta. ѕzаьаd idІjёъев  otthon ült,  
esetleg segёdkсzІtt а  kоnУаi ьаn: húst dаг .Іt, tésztát gуilґt, tojёst ke-
vert, diót tört, és kёzьen megszerette a јб  ёtІјt. 

Pocakja egугe nбьt. Nуаkа  vastagodott. Arca kikerekedett. Kett бѕ  
tokat eresztett. 

AmIkor egу  nap a mёгІegІn állvа  meg ІІaріtоttа, hоgу  pont száz  
kilót nусв i,  büszkén fe]iѕбhaіtоtt: 

мёgјs І]ёгtІm valamit.  
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AFORIZMAK  

ISMERETLEN ISMER Ő SÖK  

Mindig a fejét mtiosták, halott a jelleme volt piszkos.  

Ismerős m, értesülve arról, hagy ez az év nehéz lesz, elhatározta,  
hagy te еranéskőből építi új  vüláј  t. 

* 

Fejdri itakálita a szöget, de a saját fején.  

* 

Amikor egészen magasra jutott, Csák akkor láttuk, milyen mtiélyre  
süllyedt.  

* 

Egy nagy ember agyát halála után át akarták ültetni egy másik  
ember kopany jóba, sakkor derült ki, hagy nem is volt agya.  

* 

Háromszor cserélt lakást, kétszer .gé рkocsit, egyszer fиlesёget — jel-
lemet egysтer se.  

Volt egy főnák~e, akivel szívesen dolgozott volna éjjel-n аppal, de az  
egy csinos nő  volt.  

A  világban még mmrndig jáaskám akadnak olyanak, akik az emberi-  
ségiгюеk baltlo:gtalan ú ј  évet kívánг~ak.  

Az orvastudamány akkorát fejlődюtt, hogy 7narцa,pság már a szív-  
ből jövő  jákiváлságok is оlykar csak müszívből jöa~nek.  

* 

Tegnap találkoztam egy emberevővel: éppen a főnökét rágcsálta.  
* 

Az ember szl kségletelhez miérten bánt ja a másik embert.  

* 

Felebarát helyett inkább egész barátot keress magadnak.  

* 

A száдntantaхjár neje későn jött rá, hagy Іоgarléchez ment feleségül.  

* 

Egy ismerősöm csak az iránt érez háláit, aki rnegtamította a hálát-
lamságra.  

Szívből sokat adakozott, Zsebből sernaciit.  
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A lejtőn neon lehet megállni, de megélni lehet.  

A jó 'levegő  csak annak ér valamit, aki még tud lélegezni.  

Almában halat akart fagni, ám amikor felébredt, már ő  vergődött  
hálában.  

* 

A világ, ha kigtinуоlad, оlyko гr visszaölti rád а  nyelvét.  
* 

Vagy j бt mоnd jаќok rá1a, vagy seananit,  hisz anég él.  

* 

Egy ldvenhedt fejvadász csak most ébredt rá, hagy nem minden  
embernek van feje.  

Bосsánatot kért mindazoktól, akiket sürgős elfoglaltsága miatt még  
nem tudott megbántani.  

* 

Igen szellemesen tud társalogni, de csak ha egyedül van.  

* 

Egy Se1ketlenember naponta eladja a lellké ►t.  
* 

Ez az wtоlsó alak annyira megjavult, hogy utolsó el őtti lett.  

* 

Ha az embernek jó fizetése, jó lakása, jó gépkaGS+ija van, könnyen  
el tudja viselni a szegénységet.  

* 

A bibliabál neon deriil ki, vaj оn Ádám rés Éva szerették-e egymást.  
* 

AпniólGa ttelevázпám van, a +gyilkosak szinte alapunta megjelennek a la- 
kásomban.  

* 

Egyregy fenevadról olykar kiderül, hagy ő  is ember.  
* 

Velem szembeni mindig elrLéz ő  volt: ha találkoгtunk, elnézett a fejem  
felett.  

Szemёlyazonossági igazayvannya1 +tudja bizonyitani, hogy jelenteryktelen  

ember.  
* 

Egy gi+lisгtá,t ki,nev І'ztek a k,ígyófarm igazgatájának.  
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Fő1eg azokat az agykori barátа mvat gyászolom, kјk vágan ёlп ek.  
* 

A  fa zásgátló szerek hasznáLata kiönnyen eredményezhеti, hogy  
valóban a gálya hozza maJd a gyeгekeket.  

* 

Gyermvekkarárban az arvоstál fé1 az ember, (k г.sőbb már csak a beteg-  
вégtlíl.  

* 

Ism~eгő.söan лагрlóн  vezet a јоио  еѕem лye гiről.  
* 

Eѕгёt kezdte kaдualtozta гtки  — iehen halit.  

M Ű VÉSZEK ÉS EGYÉB VÉSZEK  

Ez a nyíró csupa Hossz ötlet alapján alkat: egyik ötlete például  
az, hagy ő  tud regёвyt írni.  

Ez az író szenvedéнye2 ír, pedig van töltőtolla.  
* 

Semmi sem szebb, miit a képzelelt világa, de oda neon mindenki kap  
vízumlat.  

* 

A  fa гgyas Májról izzó verseket irt, di csak 1an,gyos sikert aratott.  
* 

Eme ш•đnak egy hánamszabás összkontif ortos la,kás volt a legna.-  

gyobb műve.  
* 

Ez a kiöltő  valóban mesteri a versírásnak: minden sora mestersé es.  
* 

Azáltal lett belőle nagy író, hagy olvasói félreértették.  
* 

Néanely írónalk hű  olvasó, néffnеlynek pedig hiítlen alvasái vannak.  

* 

A színésznek az flátij legjobban, ha otthon nincs semmi szerepe.  

* 

A nagy szavakat haibzsaló költőnék diétát ajánlott az orvos.  
* 

Ma már világos, hagy az a legnagyabb szobrász, aki ílő  emberbő l  
embert tud faragni.  
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A gyero eklapban végre meg kellene írni az igazat a feln őttekrő l. 

Érthető , hagy a gyamorbajas költő  bármikor. tud szoonorú verset 
írni. 

Ez az író onindig lázasan alkot, de sajnos nincs h őmérője.  
* 

Az elkötelezett íróról kitűnt, hagy csak elköltekezett.  

* 

Atornbamba-ellenes versei 'oly hit lesek voltak, hagy egy nap fel-
robbantak.  

* 

Vérrel írta verseit, de másnak a vérével.  

EMBER ÉS TÁRSAI  

Szítsuk a forradalom Lángját, elvtársak, de ne egymást égessük el  

benne.  

Az eszme ti,szta ѕágát neon bízhatjuk a masáporra.  

* 

Az ember nemegyszer szidja a gyerekeit és a rendszert, de ha kell,  

meghal értük.  

Vigyázzunk, elvtársak, a szocializmus .színe nem a szürke, hanem a  

vörös.  
* 

Bíráljuk szigorúan a kommunistákat, hisz kommurnisták vagyunk. 
* 

Aki fegyverrel próbálja meggyőzni a világot arról, hagy a kapitaliz-
mus јаbb, mint a szocializmus, voltaképpen azt próbálja b,izanyí зtami, 
hogy a hálál j ~ább, mтint az élét. 

Külföldön az ember álmélkodva állapítja meg, hagy szegénynek 
lenni a legjobb otthon. 

Ma már neonosak a hatalam a népé, hanem a gond is. 

Egykor a haladás fáklyája világítatta meg utunkat, ma a Gsillárak. 
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Nemcsak a közgazdaszok, a kofák is a piac törvényeihez igazadnak.  

Egy isrnerősöm csak azt a farradalxnat pártolja, amely dt pártolja.  

A munkásаsztály fiainak nagy gondot okoznak a m в  "sаsztály  
unоkái.  

* 

Mianatp мΡság a rúgást is érdem szerint asztagatják.  

* 

Könnyű  váltania nemzedéket ott, ahol sok az apró. 

* 

E1kfoгdul, hagy az ember a vitában alul marad, de senki sem marad 
fölötte. 

* 

Egy isarLerősöm csak a gépkacsija elé gördül ő  akadályokat igyekszik 
legyűrni. 

* 

Nemely vallástalan elvtárs még mindig gyóntatással foglalkozik. 

* 

Mindig a vonalon volt, s amikor kihúzták alóla a vonalat, a földre 
pattyаnt. 

* 

Némely ember a jelenkarbam él, ókori nézetei vannak, középkori 
eѕКözöket alkalmaz. 

* 

A gуerюk gуeпΡekekkea szeret játszani, a feln őtt a fellnőгtгtex sarsaval.  

* 

Két pici tetű  is vívhat gigászi küzdelmet egymással.  

* 

Uörgerdеlmes 'levelet irt az igazságtalanságok ellen, s csak a végén  
vette észre, hagy töltőtollában neme is volt tinta.  

* 

Rohanás kizbem vettük észre, hagy lassan haladunk.  

* 

Két lórа  tettem, de mindkett őről kiderült, hogy ló.  

* 

Esküszöm, egyetlen marxista könyvben sincs ernlLtés a gazsulálásról.  

* 

Nemelyek mindenképpen igyakszene еk meggyőzni az embert, hogy a  
saivárvány egyszínő .  
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A magasabb igazság olykor egészen lent a rélyban rejt őzik. 

Vádlett, álljen fel — mondta a bíró, s felállt. 

Ha én mondok krdtikát, az épít ő  bírálat, ha rólam mondanak kriti-
kát, az aljas rágalom. 

I.gyakszean a főnökömre 'tánvaszkodni, de gyakran сl sék. 

* 

Az alkoholista nagyо t ugrott öröanélben, mert megtudta, hagy emelik 
a vízdíjat. 

* 

A nagy gyárnak eddig háram igazgaht ја  volt: az egyiket a nők sze-
nették, a másika n őkot sete, a hhaтmadi:k a, nőkhöz sem értett. 

Szavakkal nem lehet szocializmust építeni, de szavak nélki тl sem. 

* 

Szeretett volna wgy tánaalni, ,ahogy másak fütyülnek, de senki sem 
akart neki fütyülni. 
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NAPJAINK ЕNEKE*  

BORI IMRE  

1.  

A délszláv népak irodalmának araagyar nyelv ű  megszólaltatása s ma-
gyara nwfordfitás4rоdalam történetének egyik jelentős fejezetét képezi, 
s voltak a araagyar irodalomnak olyan iko г  јzaka i is, aYnelyekben a dél-
szláv költészet legalább olyan szerepet j átszatt, mint amilyem szerep 
jutatta „nagy" irodalmaknak: az angolnak, franciá+nalk, néarnetnek vagy 
olasznak. Gondaljunk a XVI. századna vagy azokra az évtizedekre, ame-
1yekben a magyar írók a romantikaszíneit próbálgatták ott a XIX. 
század élején: Kazinczy, KölGSey, Bajza, Vitkovics fordítják a szerb 
hősdalakolt, és tapasztalataik mind elmélkedéseikben nyomott hagy ak, 
mind pedig a magyar kö:ltésszet forxnaki,ncsébe be wbtek, hiszem a 
„nemzeti hagyományok" kérdése és a „szertus ntianier" ;gyakorlata erre 
mutat. A kоronát Székóes József 1836-as kёtete tette fel erre a kor-
szakra, az ő, ntiár az eredetiek ismeretében készült fordításai joggal 
érték meg egy nzáasadik kiadást is a múlt század maradik felében. 

A magyar romantika adta indítástik azonban elhatároló erej űek vol-
tak a +magyar irodalomnak a délszlávhoz való viszonyában, hiszen szinte 
miég a mtiagyar olvasó ra is, +ha a jugoszláv irоdalamról esik szó, еlsб-
sorban a szerb-horvát népk бltészetre gondol, +s csak a beavatottabbak 
emlékeznek műköitбkre is, +és csak azok tudják, hogy egy szüntelemü] 
gazdagadó és +terebélyesedő  ,,műköltészettel" is számaln гi kell, ha Jugo-
szlávia . népeinek irodalmát emlegetjük. A máig is .nejtély+es személy ű  
Kondor Lajоs ugyan araár az бtvenes atvanas években szakítani igye-
kezett ezzel a népköltészetre hongólt szeanlélettel, lefordítva az akko-
riban készült Samui]. aga halála cáan ű  мažurani:&e гpaszt, azonban a ma-
gyar irodalom való jóban csak az elmúlt +évttizedekben vett tudoanást a 
jugoszláv költészetről, s kezdte felismerni adnak valódi értekeit, nyil-
ván nem függetleniil azoktól a törekvésekt ől, amelyek az éló, a friss, 
a nin ЈІtПй  ri kбzélanúlt vagy jelen +délszláv irodalRnának magyar nyelv ű  
megszб]alt<atлását оéloztrák. S itt eLsősorbam neon röpke irodalmi kirán-
dulásakma gondolok, mint aanilyem a múlt század második félében 
Vajda Jánosé, száгadvmk tízes éveiben Kosztolányié, később Szabó 
Lórinсé volt, hanem az átforgóbb és aktualitásokra törekv ő  kísérle-
teikre; Döm tör Páléra, Dlj+ena Pavlovicera, Radics Györgyére, hiszen 
szerény és alarpjá,ban véve „pravinoiális" módjukon egészséges kezde-
anénуezésekmek voltak el őfutárjai. 
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A magyar irodalom akkori élvonala sajátos módon viszonyulta dél-
szláv irodalmakhoz: Zmajt ugyan a Kisfaludy Társaság és az Akadé-
mita tagjai között tudta, paradox mёdan, clsősarban fordítói tevékeny-
►sége miatt, de sеn káLtészete, sem a „vajdasá,gi" szerb irodalom, amely-
nek Zmaj a képvdselője volt, valбjábam neon érdekelete, s a magyar iro-
dalom feledeti kezdte a, két iradalamnak akt az idilljét, amtiely a század  
elején kezdődött, majd a szabadságpiarc intertmezzája után az ötvenes-
haatvanas években tetőzve a kiegyezés időszákában halt el. igy vállalta  
a szerb és a horvát költaészet megszólaltatását az akkor még valójában  
„virtuális" vajdasági magyar Irodalom ,  a magyar szellemi életnek déli  
provinciája, melynek iszékhelye, akárcsak a megyéé is, Zambar volt.  
S nem véletlenül: Zombarban, éppen megyeszékh ly jellege miatt, az  
értelmiségnek sajátos koncentrácdája alakult ki, olyam érteLmdségé,  
aamely (bejáratos volt mind a két nép szelletei életébe, s nem véletlen,  
hоgу  zambori volt Veljiko Petrovié is, aki a Graatia megjelenését szor-
galmazta, s két nlép irodalmának kölcsönös megismertetésén fárado-
zotlt. Szinte az egyetlen aktivitást mutaató érintkezési part volt ez a  
századfordulón, s jellemző, hagy Dömötörék kötetei is mind Zombor-
ban jelentek meg. Így azután, ha ezek ia. fordítók nem is voltak tehet-
séggel különösebben megáldott költők, de ismerték a szerb nyelvet,  
s a .maguk költői szintfém próbálkoztak a szerb költészet újraköltesé-
vel, prezentálva a magyar оlvаsóközönsiégnek az élő  szerb irodalmat.  
Annak a anűfordítái igénynek oly magasra szabott normái közül, ame-
lyek révén a magyar iradal оm messze kimagaslik az ,európai irodalmak  
közül, az eredetlineik az ismerete a teljes formai és tartalmi hűség 
elaéréséhez itt már adva volt, s évtizedeken át ennek a „zombori" m ű-
fardíitбi körnek letéteményeseként jelentkez ő  vajdasági magyar iro-
dalom volta konzekvens képviseldje, elannyira, hagy urna már bátran  
leírhatjuk: a vajdasági magyar irod,álamnak dönt ő  szerepe volt, hogy  
a .magyar műforditái !gyakorlat normái a délszláv kööltészet viszanyla-
tábaan is érv nyгsültek, hagy konstans követeleényekkénat a hűség elve  
és a művészinek a jellege idiadalmaskodott, függetlenül attól, hogy ez-
zel a gyakarlalttal párQiuzaateosan a myersfardításokkal dolgozó fordítói  
mesterség is létezik és virágzik.  

A vajdasági magyar irodalom, sziiletésével szinte egyiddben, nagyon  
jellemzően, ébresztgetni kezdi a múlt század második felében fellob-
bant zombori törekvéseket, s mintegy ömtuda;tasodasámalk egyik fontos  
elemeként ápolta Jugaszláavia néped. irodalmával a sz űntetem és falya-
matas kapcsolatokat. Az avantgard9sta L7t eppen úgy megszólaltatja ma-
gyar nyelven a, szerb kö'ltészeítet, mint a palgá гilnaberáls Napló, vagy 
a harmincas években a Kalangya és a Híd, s mi több, a Kalangya még 
1942-43-ban is közöl szerb írökaat, hangsúlyozva, ezáltal а  folyóirat 
„vajdasági" ;jellegét. Kezdetben, egy régebbi ,gyakorlatit folytatásaként, 
még a magyarul tudó szerb költők tolmácsolják maguk és társaik szö-
vegeit. Veljko Petrovié a kilencszázas években talarnáaGsolt sok szerb 
költбt, a húszas években Žarko Vas±l: j evié és Jovan Papavád tartja szív-
ügyének a magyar nyealven való anegszó.lalást, de már ,Szenteleky Kornél  
teиékenységiéиel kezdetét vette a szerb és horvát költészetnek egy cél-
tudatosság jellemezte magyar nyelv ű  irnegszólaltatása is, s ez csúcsoso-
dott a I еbreczeni-_Szenteleky féle Bazsalikom című  antológiában 
(1928) , mzely nzáx valóban az akkori modern délszláv költészet meg- 
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isme гrtetését és mLeghádntasát célozta, hiszen a kötet megkampanálásá-
ban Bagdam Fopоvić  híres antológiája volt a kalauzuk, mLely a szintibo-
hzmust eiвеlte magasra, bár Szentelekyć!k tovább is mentek Popovié-
nál, hiszen igyekeztek a húszas évek legfrissebb szerb költ ői törekvé-
sejt is n zбІаltаtа iј, különösen vajdasági viszonylatban (Dušan Va-
sul jev, Zarko Vasil jevié) . A Bazsalikom araár komponált műfurdLtáskö-
tet volt, s a műalkotás isa7Lérveit ostromolta kiils ő , antOlógiajellegében  
is: fnnoan és bágyadt szépségű  parnaslszen araagyar verseskönyv, s гmely-
nek nemcsak iirodaloantörténeti értéke van, hanem aránytag csurbítat-
lan irodalmisága is. De fel kell ftigyelinn Szenteleky el őszavára is, amely,  
előјítéletэekkel pörlekedve, szögezi 11: , Egy Dučić-vers fоrdíitása éppoly  
nehéz, mint egy Hérédia szonetté, vagy egy Stefan George versé. Ujevi ć  
szimbólumukban borongó finia 'gait éppoly nehéz átmenteni a for-
díitásba, mint Rimbaud viharos rejte'lmveit, vagy Ady váteszi szépségeit. ,,  

2.  

Az elmцΡútt fé1 évszázad tehát gazdag m űfordítói anyagot és tapaszta-
latot halmvo ~zatat feel .uradalmunkban, úgyhogy az alapvet ő  műfoхdátói  
köv,émyek is mддtid ma аradéktalanabbul érvényesültek, mint ahogy  
érvényesült az aktual јtas rés korszerűség elve is a jugoszláv költészet-
hez való ák,tív viszony következtében, mely a a n űfоrditásnak mint  
nlesterségavek vagy kötelességnek a szakásait egészen háttérbe szirí-
tatta, s előtérbe engedte ,a, termékeny és termékenyít ő  kapesalаtokаt, a  
„hó'dításak" valódi értelmét őrizve, hiszen uradalmunkban még felfe-
dezhető  annak a mámornak a nyoma is, amiely a magyar anűfo-rdítás-
irodalom olíparosodása miatt mind ritkábbam érzékelhet ő . Igaz ugyan,  
hagy a két világháború közötti id őszak vajdasági műfordítói teljesít-
m,ényei és tapasztalatai nem közvetLеnül érvényesшltek a háború után  
feléledt műf ordítói kedvben, de általános elveivel és puszta létezésiével  
is еlég alapot adott, hagy az ilyen vállálkozásoknak támasza lehessen.  
Еrdemes megfigyelni, hagy a vajdasági magyar m űfordítást nem  a 

történetiség jellemezte és jellemzi, hamm a karszer ű, a valóban .a  
„ napjaiлk énekét" jelentő  költészet iránti fogékonyság. Ha a két világ-
hábarú közötti időszakiban, tehát a kezdeteknél még, a vajdasági szerb  
Irodalom kötötte le érdekl ő ~dését, amiely aljkoriban még önállóbb és  
eredetibb arculatú volt, majd pedig azokra, a költ őkre figyelt, kik 1920  
iáján indultak, illetve akik azokban az években futattak fel, a második  
világháború utána j ugaszláv háborús költészet foglalkoztatta, majd  
mind mverészebb köröket írva le, fogta he a jugoszláv költői produkciót,  
mindig a ,legszarosabb kontaktusban ezzel az tirodalmisá.ggal, elannyira,  

hagy Ina araár mvegállapítható, a vajdasági magyar irodalomban érvé-
nyesülő  hatások között kell szamlon tartanunk a, jugoszláv költészetét  

(utalok itt csak Pipa, RaiCkovиi , Favlović, aztán a zágrábi költői kör  
vonaibkazásaira) , neon kis mértékben az intenzív fordatói tevékenység  
közvetіtésóvel.  

Az elmú7 гt ötven észbendő  sarán a vajdasági magyar irodalomban  
tehóm ianpоmáns faralítói tevékenysiég bontakozott ki, anelynek sajátos  
vonásai vaxniak, s így könnyen megikülönböztethet ő  a magyarországi  
műfardfitái gyakorlattál is, hitszem voltak olyan id ők is, amikor pl. dél- 
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szláv költői műveket csak a vajjdasági magyar .igadalom tolmácsolt, s 
ha egyszer ezeknek a fordításoknak bibliográfiai felmérése megtörté-
nik, kiderül majd, hagy a vajdasági mla,gyar irodalom volt Jugoszlávia  
népei költészetének legmobilisabb és legnagyabb spektrumú fordítója, 
s mind araínségi, mind mennyiségi szernpontbбl a tal7náesolбk első  
sarában áll. Nem vélétlјn teháгt, hagy emъІk az elanúlt ötven esztendőnek 
a tendenciái is beéritek, és irodalmunk olyan antal бgiában mutathatta 
tol műfardátбi I Id 'луІit, mint amilyem a Napjaink éneke két kötete,  
m еly majd ezer oldalon iрrezentsál ja a modern jugoszláv költészetet — a 
maga sajátos szelleméhez hűem. Azaz: nem történetisegiében képviseli 
a vajdasági magyar anűif аrdítá st, hanem szövegeiben és konо  pció j óban 
is merőben új könyvbem, hiszen az elmúlt korszakot csupán néhány, 
inkább tisztelgő  jellegű  szemelvény képviseli. A Napjaink éneke így 
összefoglalja és kondenzálja azokat a törekvéseket, a еlу  k a vajda-
sági magyar anülоrdítái gyakorlattat jellemzik, idea figyelmet nem ma-
gára a műfardí ~tái gyakarlat гa irányítja, hanem a fordított költészetre, 
gesztusa a anegmutatásé, s fontossá az a kép válik, ami az olvasóban 
az antológia révén a modern jugoszláv 'költészetr ől kialakul. 

A gazdag magyar műfordítás-irodalomban is ritkák az olyan kötetek, 
amelyiket magasfokú céltwdabasság Jellemez, s a Napjaink éneke nyil-
vánvaláan a könyvek e csoportjába tartozik: a modern jugoszláv köl-
tészetnek a vajdasági magyar irodalomban kialakult képiét rögzíti els ő-
sorban, s ezért, amilyen mértékben rnűfardításkötet, olyan mértékben,  
a jugoszláv költészettel szembeni aktív viszonybál eredően, kritikai fel-
rrцΡérése is er nek a kdl ~tészeltnek. Tehát az antológiáknak abba a csoport-
jába tartozik, aanelyeket a jugoszláv kritikwsak készítettek Bagdan  
Pop.oviбtál kezdve Miadraag Pavlovkig, Zoran Лllisiéig vagy Šoljanék  
kira,dványiaiј,g, sőt, ha jól köriilnézünk а. jugoszláv irodalomban, azt is fel-
fedezhetjüik, hagy a, Napjaink énekéhem anegnyilatkozó ambíciókkal  
készült ,gyűjt' valбjában nincs is, hiszen néhány offciális, nemzeti  
és nemlzetiségi kulcsokat figyelembe vevő  antológián kívül csak az egyes  
népeak költészetét bearawtat б  !gyűjtemények jelentek meg, de a „modern  
jugoszláv költészet" antol бgiája araég nem készült el.  

A Napjaink éneke tehát egyértelműen prezemtá І ja a vaijdasá,gi magyar  
irodalomnak sajátos helyzetét, hordozza meghatáюzattságának jeileg-
zetességei гt, végeredménybem azt a ntiindinkább kikristályosodó tény-
felismerést, hagy irodalmunk aktívan van jelen mind a araagyar, mind  
pedig a jugoszláv szellemi életben, mégghozzá vigy, hagy aktivitása egy-
úttal önnön ilényegémek és te mészetémek a kiteljeusítése és ananifesz-
tációja is. A Napjaink éneke ennek köиetkeztében olyan alkat ős, amely  
győkere!ivel a araagyar műfordítás-irodaiam hagyományaiba kapszkodik,  
az Bábban érviémyea гii;lб  fordítói a aranákat ostromolja, magyar myelv ű  
olvasбközönségnek talmá сsalja a modern jugoszláv költészetet, ugyan-
akkor azonban a jugoszláv .költészet bels őbb köreiben is otthonosan  
mozog, olyan költészet eredményeiben válogat, amely szell еaniségének  
és szemléletének kialakulására mély hatást :gyakorolt, és amellyel állan-
dó ,érintkezés.bеn van — ám olyan kritériumokat érvémyesít, amelyek  
a jugoszláv költészet számára is érdekkel birhatnak, s így e Janus-
arcyúság ugyamakko.r önmagáról vaill б  anódon kerti előtérbe, a figyelem  
a vajdasági magyar költészet felé is fordul, hiszen ennek a költészet-
nek a praduktwma, ez a költészet vall a. válogatás .elveivel, a fordítói  
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teljesít7rvényekkel. A modern jugoszláv költészetnek tehát olyam gyűj-  
teménye a Napjaink éneke, атеlу  csak a vaajdasági mtia;gyar iradalom  
műhelyében készü]ihetett el, s mean vé]etlen, hagy aаъgazsálta a vajdasági  
magyar költészet szinte mtinden számottevő  képvdsel&јét, hiszen az egy  
Weöres Samudaron kívül me гrn szerepel оlуат  fordító, aki ie a vajda-  
sági iхadalrnat p t%йвё . S vona гtkozik ez Csuka Zolteaira és Dudás  
Kálmámra is, kik költői és m dítód pályájukat irodalmunk munká-  
saikén,t ikezdtёk.  

3.  

A Napjaink éneke a jugoszláv költészet ötven esztendejének ívét mu-
tata fel, hiszem a könyv első  idátuanа  1917, a háború és a forradalmi  
idők fordulójának az évéé, ,а1уаn időszak kezdetеé, amely nemcsak  
Jugoszlávia mеgszületesének refleоive1 telítődött, hanem annak az  
írói nemzedéknek a felléptét is anegihazta, amely a hráborúból vetette  
fel aragát s indult e1 pályá j án. A háború intenzív ё]mёnуёt reflektálják  
a kötet első  versed tehát, s jellegzetes módon a ,Szávám inneni szerb  
költészet hangjaival (Crnjaki, D. Vasdljev), és a f оrnadalani lobagás-
sal induló Krleеa szavaival, kinek verscíme került az antológda fed ő -
lарјára is. „Napjaink emekét" ebben az inteYlpretáei бbаn az ember,  
mint egy „megsebzett állat", dünnyögd, „napjaink áldozataként", s az  
eхpressziomizrnusra oly jelleanző  nagyítással, látoanásként myoanban  
apakaliptdkus kísértetjárássá is válók az életneik a rajza: „Az ember  
ég, mint a csillag sötétség káoszában." Jellegzetes versköröket kínál  
ez intonaiclб  után az antológia, hagy beatinuk a sebzett lelk ű  ember  
dalának változatait prezentálhassa. Az els ő  fájda ава s likolyak után  
Ivo And,rić  „fájvirág" költészete, Tin Uj еvić  „mindennapos panasz-
dalai", valaanjnt A. B. Šiimd ć  halál- és nyarrLar-versed szólalnak meg,  
hogy azután az álomi és való ellentétedlbesti vergődб  Krklec és Gradnik  
vegyék át a szót, s hdrdІ  sék a „sebzettség" újabb változatát. Széls ősé-
gek knná~koznak: Crnjanski „szurnatrizinusa", Dedinac és R. Petrovié  
sztirrealizmust kísértő  vdlága, a szlovén eхpresszionisták eksztázisos  
halálélménye, M. Nastasddevi ć  sajátos „ószlávizmusa" (vagy talán még  
pomtesabbam: „an,élyszerb" andtalógiája), s a horvát költészetnek ,,szü-
lбföld-1frája és föld-kultusza jelzi a kitörési kísérleteket, az érzelmek  
láza sónak sajátaas foranánt, fogy együttktil 'a húszas évek költészetének  
vezérszavai is felhangozzanak.  

A harminсas evekat mégy verskör prezentálja: a D. Matić  és Davičo  
verseire épült körök, valamint a Ž. Vasiljevi ć  és M. Leskovac ellepon-
tozta ltiranság mellé a tánsadalar irányzatosság széles skálája csatla-
kozik, és sorban szólólatiak meg a szlovén (Seldškar, Klopčič, a horvát  
Kr1е2а , a macedon Rraein és a szerb Davi čo szavaiban a társadalmi  
elégedetlerцség 'pangjad mind a realisztikus részletrajzokban, mind Fet-
rice Kereanpuh balladáinak vallamá&os síkján, hagy a szlovén Vodu-
šek, Golia, Gradnik és Grudem lírai felhangjaival,  anelyekhez Tin U j e-
vić  költesze гbének a dallana társul, ennek az élménynek áttételesebb  
megfоgađanazásad is helyet kapjanak. A korszak rabban az ugyancsak  
elegyes ciklusban záródik, aanelymek versei araár a háború elöszelébe п  
és az i11ó (béke hangulátában fogantak, s a merangő  szerelem, a téli  
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táj,alk és Davi кчo SzerbiájánaJk pátoszos .ké гpeiеn, témáiban szólalnak 
meg. Ezt a költészeti per бdust a népfelsza(badít б  'háborúban - keletke -
zett líra zárja 1e végérvényesen: klasszikus érték ű  versek sorakoznak 
immár, almelyekben ;a jugoszláv kыtészeat két világháború közötti ten-
denciái — а  társadalдniság és a patr ti mus sípján — nemcsak össze -
geződtek, haа iern lángolva fel is perzsel ődtek, hogy a, háború utáni id ő -
szakban ez a 'líra új utókon. indulhasson el. 

A szerlkesztő  és a kötet konceapciб  ját kralokító Acs Károlynak neлhéz 
feladata volt, eanikor a háborútól hábardig tart0 id őszak jugoszláv 
költészetében vál'agatatt, hiszen nemcsak a lírai törekvéseknék a hú-
szas években ,o1y jellemző  'bonyolultságával ékellett szaxnolnia, hanem
azzal az anyag természeteb ől adódó tennyel is, hagy egyszerre négy-öt 
Irodalmi prablemаtikájával kellett szemtibenéz i е , s иlyan átló mentén  
kellett mozognia, amelynek egyrrvástób távol es ő  pontjait a szlovén és  
a macedón líra jelzi, ugyanakkor a szerb irodalmon ibalül Is a felgyor-
suló differenciálбdás, a vajdasági mellé n őtt, majd azt elhagyó belg-
rádi a maga exprсssziоnista-szürmealista iskoláival és a parnasszen ha-
gyoanányaival vagy szociális lírája irányzatosságával a varrációk nagy 
sz лit eredanényezte, s (hasonló tüneteket figyelhetünk meg a horvát 
és a szlovén lírában is. Mindentett erős költői akcentusáé és er őteljes 
költői individualistásak, iskolák és irámyzatok! A ,szerkesztő , jó érzékkel 
nem a csoportositásnak törbéneti vagy irányzatokat akceptáló krité-
riumaival dolgozott, hanem ,a modern jugoszláv költészet matívum-
rendjének kialakításán fáradozott, s így mindeinekfel,ett a ,,.köbtóin"  

mnszisztált, míg a költői еgyéniségek csaik nsodsorban érdekelték.  

Acs Károly aдvtológia-tervébőlkovetkezбen egyes költők egy adatit mo-
tívurnkör vezéregyéniség еi, egyúttal azonban szinte mindegyiknek verse  
töíbb verscsoportban Fis felbukkan 1(Krleža, pl. 4, Crntjamski 3, Davi čo  
ugyancsak 4 ciklusban is szerepel) . A szerkeszt ői szubjektivitás és a  
történe ~ti követélmény nem egy szerencsés találkozását hozták így a  

vers-, illetve matívumcsopoirtok, ugyanakkor találunk olyan verskört  
Is, amelynek heteriоgém összetétele csak sejtetni engedi a szerkeszt ő  
szándékát. A Lángos vihar (Crnjaniski, Krle гa, D. Vasiljev), a Mi és  
a testünk (Andrdć, Crrnjanski, Ujević, Š ~iдnić ), Az utas (Crnjans'ki, Vi-
naver, R. Petrovié, Manajlovdć , Ded:inac, Dr isnac) c сíanű  motívumcso-
po ~rtak különösen kiernnelkеdnek hatásuk egységes jellegével, s tünte-
tően ihiirdetik az egymás ntiedlé került versek bels ő  rokonságát, s nyil-
ván a jugoszláv kritika számára is érdekes еösszefűggéseket villantanak 
fel. Vagy utalhatunk arra a fiokazásra, rnit a 1Vii és a testünk cíanű  
cikluson belli tapasztalunk: Andrić  Ex pontdjának fáradt és bágyadt 
hangulat-lírájától a szót Crnjanski veszi át a Beteg költ ő  című  versé-
vel, majd Ujeveć  Mindennapos panaszdala csendül fel, s a tónus A. B. 
Šimić  keményebb expresszionizmusábam, tet őződik a „(halál és Én" 
költői viszonyLabainak megszólaltatásáaban. Felhívhatjuk a figyelmet 
azokra a motivum sszeљggёsekгe p1., melyek az Eziist országút és 
Az utas cíimű  ciklusokban nyílinak meg: Krklec „eziist országútjátál" 
Gradnik „Eras-Tanatas" ntiativumán át Gnnjanski olyan klasszikus al-
katásáshoz jutunk, minta ,Szt mátra és a Stra г~ilovo, majd tovább R.  
Petrović  rés Milan Dedina с  szürrealista ihleitésű  élet-láita гnásai ragad-
nak magukkal bennünket. Gyakran az alvas б  kezére játszik a szer-
kesztő  tehát, finom párhuzamtiakat és szellemes ellentéteket prezen- 

216  



TOROK SÁNDOR Elátkozott táj I. 





tátva, s nem kis mértékben épipen ezért kell szempontjait mélbanyol-
nunk szinte minden, esetben, bár nyilvánvаlóaxi elgondodkоztató, ahagY 
az -egyies vers-ciklusok vezéregyéniségeit a, versek szarvával rögzíti. 
Motívuanhardazók itt D. Vasiljev, Tin Ujević, A. B. Šimić, Gradnik, R. 
Petгavić, Kasovel, Nastasijevié, Tadij anоvić, Davičo, Vadušek, Goran 
Kovačić ), aníg Krlekа  és Martié erős lírai temperarnentuana megosztva, 
motívumcsoportokban szétszórva észlelhet ő . S nyilván nem véletlenül: 
az ő  nevük képviselte líraiság végeredményben a modern jugoszláv 
költészet ,alaphangjai közétartozik, s költ ői magatartásuk is pólusokat  
jelentő . 

Nem kétséges tehát, hogy a két világháború közöttii licra, lmtn& tör-
ténetiségével és alapjában véve kialakult értékrendjével és félklasszi-  
kus jellegével, kötött anyag, s így a szerkeszt ő  munkáját nemcsak meg-
nehezítette, ide könnyített is a feladat súlyán: a teljesség igényével 
léphetnek fel vele szemben, bármilyen relatív is a teljesség fogalma 
ilyen esetekben, s a szerkesztőnek az előіtéletekkel éppen úgy szembe 
kell nézne, mint az esztétikai kvalitásokkal, ha nem akar konvenciók-
nak áldozni. Ebből a szempontból nézve. a Napjaink éneke talán a 
ju,goszLáv költészeftnek leginkább nonkomformista, antológiája abban a 
törekvésben, hagy a modern jugoszláv költészetnek „költ ői" színeit 
keresse meg, a urna identifikációjá Ала1 és a szerkesztői ízlés koordiná-
táival. Megállapításunk teljesebb érvényét azonban a Napjaink éneke 
nlásоdik, a felszabadulást követő  húsz esztendő  lírai eredményeiben 
válogató kötete példázza. Az els őben, a követelmények ,bonyolult össz-
játéka folytán a szerkeszt ő  bátortalanabb gesztusait, megoldásait is 
felfedezzük. 

4.  

A Napjaink éneke második, terjedelemre az antológia nagyobbik 
hányadát kitevő  része Аеs Károlynak már 'inkább szuverénebb szemlé-
letét, az anyiagban való jártassága teljes biztonságát ∎tukrözi. Ez az az 
anyag, amelynek megszületését a vajdasági magyar müfоrdítás-iroda-
yom ntiár közvetlenül kísérte, és a maga rnádján nyoanban birtokba is 
vette, különösen az ötv nes évektől kezdve, amikor is líránk araár 
spontán módon élt együtt a modern jugoszláv költészettel. Kortársi 
valloanás is tehát ez a kötet, s amennyire tükrözi a szerkeszt ő  és vá-
1 оgató Acs Károlynak versédsnényieit, legaláabb annyira reflektálja a  
költőségnek 12rai szeгnléletiinkben kialakult felfogását is. Toleranciá-
nak nevezhetnénk a jugoszlávi köatészettel szemben megnyilatkozó non-
karr fогmјzYYmust, mit a Napjaink éneke prezentál, hiszen több irányú  
és arcú vonzalmak fejeződnek ki benne, s hogy a végleteket is jelöl-
jük, irjuk ide Vaskko Papa és Stevan Raičkavić, S. Mihalić  és M. Sla-
viček, vagy V. Urasevics és N. Grafenaru;er nevét, kik a nagyabb számú  

verssel szereplők névsorában vannak, hiszen ezek a nevek egyben lírai  

szemléletünk nyíltságát is jelzik, melyolyan nyelvi közegekben mozog,  

mint amilyen a Iszlоvén és macedón, s olyan alkati ellenpólusok kö- 
zött közlekedik, mint Pipa vagy Mihali ć, időben pedig a legfiata,-  
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laabbakig: GaJ еkig és T. Šalaanurúg kíséri a jugoszláv költészet gör-
béjét, hogy „napjaink éneke" poyivfóniáját elénk varázsolja.  

A válogatás és komponálás alapjait képez ő  motívum-+sze+mpomt az  
antológia e neszében e Іlsösorban előnyeivel van jelen, sahagya 'költé-
szetnek szó szerinti „ +mai" köréhez közeledünk, úgy kapa matívu,m-
szernpont is mindinkább áytalánosabb érvényt, és válik lassan-lassan 
esztétikai nanattá ius. Mindenképpen azonban biztos fogódzót je-
lent a mai költészet bonyolult, euempontdkban oly gazdag változatai 
közötti „re ъdcsdnálásban". S mi több: itt még a törtéatietiség is a szer-
kasztő  kezéme jáatsmLk, mert a modern jugobszláv költészet fe,lszab гadulás 
utáni szakaszának változási, gyarapodaási „ritmusa" mutatkozik meg, 
és egy meglepően nagyvonalú motivum-építkezés bontakozik ki a meg-
születertt képtőd, hiszem a „háború" szólamát s a háabariit megélt id ő -
se+bb nemzоdél Іk „bel сant6já ~t" felváltó törékvéseak '(A 23-as korosz-
tály, а  Oslllagok pora, Az erő  elvevése és a Fásmás, sötét eső  című  
ciklusokban) a költői kalandnak mind merészebb vállalkozáasait kínálj a 
ez a költészet, melyek a lírai dndulataknak új lehet őségeiből táplálkoz-
nak. A jugoszláv líra ,belterjességének" +karszaka üzen A gyöngédség 
szitkai ctimű  ciklus verseiből, vagy ahogy V. B. Radičević  versnek 
emu e sugallja, a költők „egüknek illő  színt keresve" kezdenek éne-
kelni — a társadalmiság küls ő  foranáainnak intenzitása halyett imtirnár 
az „ember" fogalma ,kínálata kaordinát'ákat helyezve el őtérbe. „Az em-
berek fegyvertélen ébrednek", avagy „Valakit szeretned kel" gon-
dolata, akndulási pont, hogy nyоmban Vasko Papa, Miograd Faavlo-
vič, Dani Zajc és Gregor Strniiša versei szegüljenek szembe az érzel-
mtiesebb köbtői alapállásokkal, melyeket Vesna Perun, S. Rai čković , I. 
Minatti, A. Sopav és a két Ivanovs+zki neve jelez. Popáék lírájával az  
elidegenült ember felfedezésére indult el a modern jugoszláv poézis.  
Pipa kezdte est a „pert" az eanberért, s a nyoanában indul бk már a 
mitoldga partjain kötnek ki (az Argonsutok cían ű  ciklusban) , és teljes 
kбruus szólal meg, melyben Ivan V. Lalii Argonauták című  verse da-
lolja a vezérmotívumot (S aviček, Lalić , ,Slamnig, V. Gatovac, Mihalić , 
Hristić , Paavlovič , Strniša, Fupa,čić, Urosevdcs) . S bár az antológia rög-
zíti azt a hullámvölgyet, aanely Popáék első  nagy feltörése után kelet-
kezeti, az fis nydlvánváló, hagy a modern jugoszláv költészet „tovább" 
gondolatát Slaavko Miha 16.  és a zágrábi +költői kör, valamint a szlovén  
k+öl'tészІt vitte tovvább (Vers vesaélyes dolgokért cím ű  ciklus, melyben 
Mihalié, Goitavac, Z аufer és Kiramberger versei vannak, és a Megseb-
zettek című  közben Menart, Krakar, Kovi č, Zlobec, Farstnerič  és 
Vegri vereseivel), majd elhatol mind a „dolgok", mind a_ létezés relá-
ciбinak problémájához (A dolgok beszélge+tёse és az Anatóim+iai atlasz 
című  ciklusokban). Ezéket a törekveseket viszik tovább a fiatalabb hor-
vát lárikusok (Dragojević, Hоrvatič , Čudina, Majda, Mrkonjić, Salbol 
stb. ), valamint az ,oly erőteljes ,és friss nedvekkel gazdag rnaeed бn köl-
~tó k, kik joggal kaptak kii lön ciklust (a Had járat után, illetve ra Dél-
csillag cíаnű  ciklusaiban). S mert a „napjaink éneke" neon lenne tel-
jes napjaink fiatal іkölteszete nélkül, a ikönyv egy ciklusban a belgrádi  
fiatalokat mutatja be (Verseket többé senki sem fog inti: S. mavi ć , 
Bоákoavič, Petrоvič , Markovié, Šu jdca, Milošević, Karnnenić ) , egyben 
pedig a szlovéneket ( Е  jféli átváltozások: Zagaričnik, Grafenauer, Ro- 
tar, Plamen, Šalamun, Gajáyek), kik a jugoszláv költészet új színeit is  
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meghoaták — az esztrád-líra és a beat- nagatartás költ ői rnegszólalta-
tásával.  

A mlotírumoknák fentebb jelzett elrendezése és a költ őnek a felvo-
nultatása azonban nemcsak antoló ~giasmem~pontokat, liaa еm kritikaia-

kat is fi]ivt, hiszen neon kevesebbre, m*t a modern jugosaláv költé-
szet alakulásának, változásainak megrajzolására is vállalkozik, azokra 
a belső  érzelдni és -gondolati mozgásakna és elmozdulásokra is figyel, 
amze1yek végső  fokon s a köUtői életérzés és világkép síkján lejátszód-
tak és lejátszódnak, jól érzéke'ltetve azdkat az ersdmvényekat, amelye-
ket a Fopáékkal megindult, a horvát és a szlovén költészetben tet őzött 
alakulás hozott, de jelezve azt :is, hagy ennek a költészetnek is van-
nak határai, s hagy ez a 'líraiság ezeket a határaktit el is érte, els ősor-
ban a mélységbe hatolással — egy Мihalić  költészetében p1., melyet 
az antológia a versek számiával is érzékeltet, egészen egyértelm űen arra 
utalva, hag a szerkeszt ő  Pipa és Nlihalić  lfrájában véli a modern 
jugoszláv költészet döntő  képleteit felfedezni, s nem hagyja figyelmen 
kívül azokat a költői mmegvalásulásoka:t sem, amelyeket a macedón és 
a .szlovén ura hozott, ugyana іkkar szeanbeszáll az olyan felfogással, 
amely egy Mindrag Pavlovié és egy Branko Miljkovié líráját igyékszik 
előtérbe helyezni vagy túlihangsúlyozni. Fel kell a figyelmet hívni 
ugyanаkkar arra a bátorságra is, aQne11ye1 a szerkeszt ő  a ,legfiatalabb  
jugoszláv líra bemutatására vállalkozott, hiszen ez kritériumainak pró-
báját is jelenti, miként azt N. Grafenauer lírájának anegszólaltatása  
példázza, s az a mértéktartás, amit egy Be ćkavić  hars hangjával szem-
ben tanusát.  

Nem lehet tehát figyelmen kívül hagynunk . a második kötetben a1-
vashаtб  jegyzeteket sem éppen ezémt, amtielyek végeseményben a 
költők jel'lemzéséneik ürügyén a szerkeszt ő  indokait is - megfagalnmaz-
zák, s eppen ezek a jegyzetek hirdetik egészen egyértelm űen, hagy Ács 
a modern jugoszláv líra egzisztenciális kérdéseket felvev ő  vonulatát 
tartja elsődlegesen érdekesnék és jelentosnek — a vajdtisági és az 
egyetemes magyar líra szernpontjábál Fis fontosnak, hiszen -azok a köl-
tők, ,akik nagyabb számú verssel szerepelnek a Napjaink énekében,  e 
kérdést vizsgálják, legyen szó Papáról, ki „fenomtienológlai felisaneré-
sekből indul ki", NLihaliбról, :kit „a jelenkori költői tiöreikvések leg-
k niplettebb és legárnyaltabb kifejezőjének" tart, Strnišáról, kinek 
viseli „valami iszonyú kísértet-vilagat idémerk fel" vagy Grafenaurer-
ről, kit „az egzisztenciális szorongásék" költ őjének nevez. A lét-líra 
vál'tazatai állnak tehát a Napjaink éneke középpontjában, s ez az a 
gondolat, amely a szerkesztő  alapvető gesztusát a válogartásban meg-
szabta, s ez az, ami szubjektív mlazzanatként egy egész líra objektív 
kritériumává szerveződött. 

5- 

E mozzanattal kapcsolбdnak a vajdasági rr аgyar líra tapasztalatai is 
az antalágia szemléletébe, s így válik a Napjaink éneke a jugoszláviai 
magyar köliészeat szerves xlészé гvé is: liráлk ezen és az ilyen jugoszláv 
költészeten erősödött és :izmosodott, hatásainak kitéve alakult, ugyan-
akkor azonban a válogatásban ez a szempont visszahat magára a ju-
goszláv költészetre is — immár egyetemesebb kritériumiként, s nyil- 
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vén, 'ha a Napjaink éneke a versek eredeti nyelvén is megszólalva a 
jugoszláv оlvasáközönsёg szélesebb rétegeihez eljutna, a visszahatások 
közvetlenebb farпnáiról is hírt adhatnánk. 

Közvetlenül tehát csak a vajdasági magyar líra van adva, melynek 
alakulásáról és szintjér ől vitatkozhatunk ugyan, ide amely éppen a 
Napjaink éneke tolmtiácsolásában rnegrr иΡl~tatta erejét, hajlékonyságt, 
felvillantatta Színképének mtiinden sávját, hiszen egy teljes érték ű , tel-
jeaértékűségében pedig ,a1y sok összetevőből álló líra ötven esztende-
jét tudta talinácsolni, s oly ;lírai váltazatokart is meg tudott adekvát 
anódon szálaltatni, а  nёlyekhez a mtia:gyar lírai hagyomány alig-alig kí-
nálhatott fnogádzát, ,olyanterületeket, melyek a magyar vers-nyelvnek 
szokatlan és felfedezésszáanbа  menő  ;kalandokat jelentettek, olyan lírai 
világokat talmáуsolt, amtielyеk szinte hagyománynélküliek a magyar 
műfardítasiradalom (mtiacedán, szlovén). A két világháború közötti ver-
seknél araég fel-felcsillan ugyan fa mva,gyarral párhuzamos lírai megoldá-
sok lehetősége, de az olyan költői undividwalizmusaknál araár, mint ami-
lyen Krleža, Crnjanski, Tin Ujevi ć , Dušan Matté, Daviča, a párhuza-
mok érvénye is ntiegszűmik. Nem ьелszёlve természetesen a háború utáni 
húsz esztenddrdi, aanetlynek lírai termése nemcsak világképében szer-
veződött a miagyartó.l eltér ő  mádon, hanem a versnek szinte minden 
elemében is: Papa puritán és töntiényít б  nyelv- és vers-eszménye, az 
angol lírán felnőtt zágrábi költői körnek sajátas verettű  szabad verse, 
a szürrealista képzelet oly dúsam term ő  ;kedvének munkája, a fiatal 
lírának „beates" сgyemesbeszéde, anti-p оétikusságа  vagy a prózavers 
változatai nemcsak külön költészeti vizsgát jelentettek, hanem a ma-
gyar líra szempontjából e farditásak egy kis lirai vers- és nyelvújítás-
sal is felértek. 

Nyilván nem véletlen, hagy a fогdiјták (éliikön Acs Károllyal, ki a 
legtöbbet vállalta ebből a munkából) e külön esetekben nyú j.tották a 
legtöbbet. Krlea expressziókkal f űtött a nakroywgtalanságai, Crnjan-
ski erőteljes és mégis emцёkezб  s merengő  ,lírai akvarelljei, 1Vlatié mо -
nológverseinek intellektualizmusa, Davičo szertelenebb pazarlókedve,  
az a nyelvi ntieztelenség, orrait Popa vers-súlyai revelálnak, a zágrábi  
kör szabad versének váltazat аi, melyek egyúttal karakter-nmegmutatá-
sak is, vagy azok s, váltások, amelyeket a fiatalok hoztak fegyelmezett  
haxiyagságukkal — biátas hangvétellel és kétségtelenül tisztes szint ű  
formtiaku'ltúrával ;szálaltak meg magyar nyelven, és kapták méltó tol-
rnácsat költбinkbem. Csuk egy tüzetes fiilalágitai elemzés tudná fel-
tárni a kötetekben található ,apró rerneklés сket, nyelvi és verstani  
rnвΡеgoldásokat, kiszűrni a fardí ~tói telitalálatokat. Éppen ezért szemlé-
lбdésünket azzal zárhatjuk. hagy felvetjük a kérdést: milyen mérték-
ben hatott költő-+fordítбink eredeti produkciójára a jugoszláv költé-
szettel való ilyen részletes fnoglaLkozás, abban a rarnényben, hogy világ-
képi ,gazdagodásról, fi аkuйЈtл  ránk ;gyarapadásárál beszélhet majd kri-
tikánk, hiszen a Napjaink éneke az ösztönzersek könyve is.  

• Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet anutalбgiája. rSsszeállltotta és  
a jegyzeteket írta Acs Károly. (I. 1965., II. 1967.) Fordították Acs Károly,  
Brasnyó István, Csuka Zoltán, Dér Zoltán, Domonkos Istvánn, Dudás Kálmán,  
Fehér Ferenc, Fehér Kálmlán, Gál László, Kovács Viktor, Laték István, Pap  
József, Raffiai Ferenc, Szen,telleky Kornél, Tolnai Ottó, Tomán László, Tarok 
Gsáb ~a, Weöres Sándor. 
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MINDENKI ORSZАGA  

ALEKSANDAR TIŠMA  

Már ötödik hete New Parkban vagyok, a Manhattanen. A Chelsie 
szállóban lakom, a Hwszonharnnadiik utcában. Délre néz ő  udvari szo-
bárm ablakából 'lelátok a лuszomketatedik utcása: egy üres háztelekre, 
a szállóvendégek autói parkalnalk itt, és háram kéite пneyetes házra: az 
egyik fehér, a másik harsogó kék, a harmadik barnáslila. Glykor kilép  
a házakból valamelyik lakó, néha egy-egy járókel ő  buikkan fel. Ennyi  
az egész. A házak felett az égen nincs egy Menyérnyi felh ő  som, de fel-
hőkarcalák sincsenek. Ha neon volna az a dübörgő  forgal:am, mely t-
hatatlan ugyan, de időnként megreszket bele a padlö, azt gandalhat-
nám, valami kisvárasban vagyok, mely lustán ,szwnyókál a vénаsszo-
nyak nyarának — vagy ahogy itt mand!ják: az indiának nyarának —
tikkadtságában. 

Raeggelenként elhagyam a szolbánat, reiggelizi megyek a Cafeteriába 
(hnkiszalgálába) , ötven léр ~é nyiire van a szállótól, de azonnal vissza is 
térek, és kiölök az abrak ellé a napra. ritközben, Amerika kiaszk-
jaiban összeгиásár lit ikönyvéket olvasok, jegyzeiteket kiészí;tek. Aztán 
felöltözöm, és elanegyek válami megbeszélt találkára, vagy a cafeteriába 
ebédelni, esetleg sétálok egyet a legközel ~гΡabbi, Hetedik Avenue-n vagy 
a Braadwayen, mely ezt ferdén metszi. ,Esténként színházba járok, 
vagy meglátagatam Mialtijas baxátomat, iskolatársamat, aki a háború 
után vandaraUt ki Armerikába. Néha ő  jön hozzám, egyenesen a hivata-
lából, itt attasé4áskának nevezett, keskeny kis koffer jével, melyben 
újságok, fürdőnadrág meg egy stanicli sz őlő  vagy alma van, melyet 
reggel csomagolt be a felesége. Ilyenkar együtt megyünk ki, alászállunk 
a földalatti vasút lеgközelebbi kráterébe, s kimiеgyünk Coney Islandre, 
hogy .az óceánban fürödjünk, vagy Braaklynba, barátom valamelyik 
ismerőséhez, vagy Harlembe, hogy négerekkel vetessük magunkat körül, 
vagy pedig gyalogszerrel a Tizenkettedik utcáig, oda, ahol a Greenwich 
Village tarka bohemnegyede kezdődik. Csevegünk. Amerikáról — csupa 
számokban, melyeknek — a statisztikák és inf ormáciák e világában —
Maitijas is rabja lett, vagy — ami még :gy ~akaribb — képeikben, valami-
kori közös élményeinkről, a lovi 'Sad4 ,gimnázium prоfesszorairól,  
iskolatársainkról és csínyj еikrő:l.  

Nem esik nehezemre, egyáltalán nem látszik képtelenségnek össze-
függésbe hozni ezt a két világot: a pannón várast, melyet két hónap-
pal ezelőtt magam mögött hagytam, s a gigászi New Yorkot, a járm ű-
vek és gépek dübörgésével, a klimabemendezések ventilátorainak kele- 
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pelésével, a csatornahálózatból feltör ő  vízgőz sistergésével. Különösebb 
erőfeszítés nélkü'1 el tudom képzelni, hagy én is kivándoroltam, mert 
Matijas élete és az én életem éveke át — a dönt ő  években —egymás 
mellett haladt, egyazon gondok, bajok súlyriadtak ránk, és egyazon 
törekvések feszegettek bennünket, s háta körülményekt ől függött, ki 
milyen sorsot ér meg kettőnk közül. Ha kivándoroltam volna Ameri-
kába, bizrnyos, hagy én is New Yorkban élnék, csakis i іtt, ebben a vá-
rosban, mely első  piillana'ttál fogva, a szíveimhez n őtt, még akkor, ami-
kor két hóhalppa1 ezelőtt, a hosszú hajóút végén kiszállta дn a Manhat-
tan partján, alig egy kilométerre a Uhelsie ,szállótól, ntielynek akkor 
még hírét sem hallattam. Amerikai élményeim közel rnég ma is ez a 
legszívdobogtatóbb: ahogyan a kiköt őből kijövet belepottyantam vala-
melyik avenue agusztusi katlanába, az autócsordák z űrzavarába, 1ár-
ffná j Aba, a t "uzиédelmi létráktól zegzugosan barázdált, kormos falú, 
magas épületek közé; ahogyan az emberáradattól sodortatva kijutot-
tam az útke г  eszteгádéishez, :s egy pillanap alatt embertestek folytak kö-
rül, s megosapatt beszédjük és lélegzetük; ahogyan a zöld fény 
első  hunyorítasára itarvábbsrdor ьattam; s ahiagyan beugrattam egy át-
járóba, ahol ínyaiiklandóаn siflit a ka1'bász, s felfedeztem, hogy a pin-
cér, egy kreolba hajló, tömzsi délvidéki, rosszabbul beszél angolul, 
mint én: neon voltam idegenben. 

New York azonban nem Amerika, mondja Amerikában mindenki. 
Ezt már idefelé, a Uni;ted States hajón mondta nekem egy rózsás arcú, 
szegletes, észak-karrlinai német farmer, ebédl ői asztaltársam, aki 
örökké mosolygó feleségével éppen visszatér őben volt az óhazából. 
Ugyancsak a hajón, egy kövérkés, fiatalos képű  balttrnare-i néger funk-
ciоnárius is felhívta erre a fi,gyelrneanet, aki feleségével és két egyetemi 
hallgató fiával hazafгlé tartott az európai körút után. Ugyanezt mond-
ták Washingtonban is, ahová még megérkezésem napján trvábbutaztam 
vonaton (a Hetedik Avenueről, a Pennsylvania pályaudvarról) , hagy 
abban az intiéдmlényben, mely vendégül látott, a Vezet ők és Szakértők 
Tanácsában, megbeszéljem amerikai körutam főbb állomásait (Wa-
sыngtan—=Fhiladetphia—Сhi аgo—Denver—San Francisco—Los Angeles 
—Fhoenix—New York). Már akkor kikötöttem, hogy a programban 
New Yorknak tartsanak fenn egy hónapai. Ugyanezt mondta kés őbb 
Los Angelesben az a detektívregény4ró, aki már érett f ővel éppen New 
Yorkbóil költözött KaИforniába, hagy megírja azt a két könyvét, mely 
a sikerig repítette, és akkor felcsaphatott szabad profasszi оnalistának. 
S ugyanezt mondta San Franciscóban az a biológus egyetemi fanár is, 
aki vacsorára hívott meg, mert érdekelték a jugaszláviaá viszonyok, 
ugyanns egy évre Jugoszláviába készül, „mert ,szeretné megértene, ami 
a világban Történik". Szemem végigsiklott napbarnított, markáns ar-
cán, rövid ujjú, hбfehér ingén, mert kabátját levetette. „Ön nini sze-
reti New Yorkot?" Megrázta fejét. „Jó ideig éltem ott." „Nem sze-
reti", állap!ítattaпn meg magamban, és vágyódva gondoltam arra az egy 
hánalpra, mely New Yorkban meg vár rám. 

A bialбgiataanár új, nagy kocsiján eljött értem a 1Vlarket-streeien, 
San Francisco főutcáján levб  Shaw szállóba. Amint beülteink, bekap-
csolta arádiót; a kocsi nekiiramodott, s ő  gyorsan, egy kissé szegle-
tesen vezette a zsúfolt utcákon végig, ki az autóútra, ahol az er ős ,gép  
igazán nekilendülhetett; letért a hegyre vezet ő  szerpentinre, rnegállí- 
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totta a kocsit, rés ind2tványozta, szálljak ki, nézzek szét. Az út szegé-
lyén túl, ott volt e1lító јвk ,San Fnanciseo panorámája: az átlósan meg-
szerkesztett közposzt a felQv őkarcalákkal, körös-körül a dombokon pe-
dig, melyek közé zöld ujjaként hatoltak be a Csendes-ácsán öblei, esil 
logó, fehér héraak, gosikertek híјzбdtak mtieg, és az autóutak szürke 
kágyói kamyaтоgatak egymiást keтessztezve s a gépkоcsi,k áradatát hor-
dozva Іd5гbe-kбrbe. Azшtán az Мlaдni Egyetemnek egy park mélyén 
levő  épülete előtt vezetaetit el az utunk, itt tanít a professzor. Végül 
mnegérkeztiink vemdéglátám pázsitital бviezett, fehér falú új házához. 
Fiatal felesége fogadott beлnünket, a tanár felszólitott, hagy amerikai 
szokás szerint helyezzem kényelembe magam, vessem le a zakómat, 
ámbár h(јavös volt az ,iidő  (San Franciscóban 'a tengeri ánarrnlatak k б  vet-
kerDtélben myarom hidegebb van, mint télen), maga pedig kiment, hagy a 
ház mögötte. teraszon elkészíitse a roston sült húst, mtieay nemcsak ked-
velt éttel, hanem szórakozás is az amerikai száamára. Az emeletr ől le-
jött két kisfiúk, hogy üdvbzöljenek, de aztán megint elt űntek, hоgу  
folytassák a televízió nézését, mi pedig leültünk a vacsorához meg-
g iljtott gyemtYák köré. Az asszony szolgiált fal, könnyedén és nyugod-
tan, minden el volt ,készítve. Tágas, szépen berendezett házára mu-
tatva, a professzor elmondta, hagy nem gazdag ember, hagy ilyen hómat 
lefizetésre minden szakképzett munkás anegv еhelt iagnаk (így tett ő  
is), és hagy ;a vagyoni különbségek Amerika rétegei közötlt mind ki-
sebbek (szerinte ,túl kicsik), mert az állam mindinkább (szerinte túl-
ságasam) beavatkozik a munka viszonyokba. Nénii aggodalommál kér-
dezte, hagy tekintenek majd Jugoszláviában őrá, aki jövedelmének kö-
rüi цΡbelül a feléről lemond csupán miért, hagy megismerjen, tapasztal-
jan valamist, mire én azt feleltem, hogy az ő  stipendiuma még mindig 
egy ottani miniszter fizetésének kétszeriesét teszi ki, és hagy vasinak 
jugoszlávok is, akik csupa kívvancsiságból járják a világot. A vietnami 
háaborúról Is beszélgettünk, err ől az „átkazatt háborúról", аmelybem ő  
neaYцrég a sógorát veszítette el, és amelyet „becsületes m бdan" miinél 
előbb be kell fejezni; beszélgettiinik araszarszágró, , 6 is járt ott, és 
kellő  respektusit keltett benne; araég az irodalomról is, mely az absztrak-
cióba és az antihumiánumtiba hajló eltorzulásaival b őszí ~ti.:Késő  este volt 
mzár, amikor vdsszavitt a szállába. Felajánlottra, hagy szívesen elkísér 
valamii kávéházba, ha kedvem van hozzá, és megkért, jelezzem neki, 
ha ѕaaz Franciscóban bármire Is szükségem van. 

Ez persze Amerika volt — ez a fiatal professzor és egészséges csa-
lád ja, tágas otthona és komoly kérdésii, melyeket feltett benne ma;gá-
nаk, és ezeknek ifissé naiv megoldásai. Ezt a gondba esett és mate-
rialista, naiv és praktikus Annerikát mindenhol megtaláltam, miután 
hátat fordí;tattamz New York káaszámak. A határvonalat pedig a 
Femnsylvasria, pályaudvar jelezte, аhоvá, a Hetedik Avenue-r ől eresz-
kedtem le annál a nyelvileg mtiegbízhatаtlan vendéglősszél hamiarjában 
bekapott tw.somna  után. Az állоmтásépületet éppen akkor építették újjá 
(ami száirntalam épülettel mtieigtörtén:ik New Yorkban, hiszen a város 
nem terjedhet tavább) : a hatalmas fёid alatti csarnokok felszántva, a 
homok- és сemienthegyek fölött pallókon jártak az emberek, körös-
körül pedig nehéz gépek sisteregtek és dübörögte,k, miközben a cölö-
pöket verték a Maahattan sziklás talajába. De a vonatok menetrend-
szeriien jártak, a hangosanbeszélő  minden percben elharsogta valami- 
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lyik vonat indulási idejét, az utasok pediig hallgatagon és fegyelm еzet-
ten vártak sorukra, ott álltak abban a pokoli zajban és porban, hagy 
aztán tolongás nélkül eQtűnjenek a mtiegszáxnazatt vasajtó mögött, ami-
kar önműködően feltárult előttük. Én .is beléptem egy ilyen ajtón, még 
egy emelettel lej jebb mentem a ,lépcs őn, a peronra, amelyen :а  washing-
toni vonat állt. A halszú vasúti kocsiban, .melyre felléptem, menet-
irányba állitatt fatelek sorakoztak, ia leveg őt klímaberendezés tartotta 
tisztán, nem volt se meleg, se hideg. Az utasok szó nélkül elfoglalták 
helyüket, és a vonat azonnal  indult. 

Néhány nappal később ugyanezen a vonalon utaztam Washingtonböl 
Phitadelphiába, majd elkövetkezett els ő  amerikai repülőutam: Ghica-
góba. A taxi az autóúton kivitt a repiildtérre, Iköriilötte a, vesztegl ő  
autók ezrei csillogtak, tulajdonosaikra, vagy bérutasa>ikra járva, szép 
sorban, akár a kezes jószág valami óriási vásártéren. Az épület bejá-
rata előгtt kifizettem a taxit, mindjárt ott termett az egyenruhás hor-
dár, megragadta a b őröndömet, és elismtiervényt adott róla; valamiivel 
távolabb, a tolóablaknál hitelesítették a jegyemet, és ki јiеlбiték, hol 
fogak ülni (megkérdezvén közben, hogy melyik heilyet szeretem) . Föl-
léptem a mozgójárdára, és elindultam rajta, az ellenkez ő  irányból pe-
dig, szintén mozgó j árdán, a repül őtéгről távozó utasok érkeztek, gye-
rkekkel a karjukon és a gyerekkocsikban. Egy széles csarnokba ju-
tattam, melynek mindkkét !oldalán peronok sorakoztak. 1V.tegtaláltam az 
enyémiet, benne fatelek, kisasztalok, hamutorták, a falon ána és me-
netrend; a mondott órában kinyílt a járóterem ajtaja, és a, ,stewardess 
felszólito ~tt bennünket, menjiink a folyosóra, mely a várótermet a re-
pülőgép törzsével köti össze. Beintem a gépbe, az ablak mellett fog-
laltam helyet. Előttünk és utánunk гepiilőgépek indultak, minden perc-
ben egy, s mögöttük úgy maradtak 11 a kifutópályára torkolló folyo-
sók, mint egy-egy kinyújtott és most már üres marok. A mi gépünk is 
sorra került, és mi a felhők közé lendültünk. 

Néhány nap múlva Ghieagáböl Denvenbe repültein, két héttel kés őbb 
pedig, körutam v иége felé, Los Angelesből Phoenixbe. A kantiлenls szí-
vében fekvő  Denverből a Gsendes-óceán partján lev ő  San Franciscóig 
vezető  utat, a kanyargás Сбlоradó és a nevadai szürke k őpusztaság ked-
véért, a Galifarnia-Zephyr vonaton tettem meg, mely külön fülkét kí-
nál az utasnak, klimаberenzéssel, ,mosdóval, tealettel, a nappali zsöllye 
fölé a fa'lból leereszthető  ággyal, beépfitett rádióval, stewardnak szóló 
csengővel, étkezőkocsival, bárral és dohányzóval, ahol a fotelekben 
naphosszat elcseveghet, vagy ;a kézikönyvtárbál kölcsönözhet ő  folyóira-
takat olvashatja az ember. San Franciscótól Los Angelesig a Greyhound 
~autóbuszan utaztam, mkely előbb Kalifornia ksárga heg уІі  között kígyó-
zik végig, aztán ,a Gsendes-öoeán partján halad, gyümölcsösök és ho-
mokstrandok között; magában Los Angelesben, mely akkora, mint egy 
ország (nagyabb, mint New York), ide-oda kocsikázva az ,,alsó város-
tól" Beverly Hillsig, Hollywoodig és Santa Monicáig (ahol egy egész 
napot fürödtem az egyáltalán nem csendes Gsendes-óceánban) , Ame-
rika legszélése° b országutant ismertem meg, négy-öt sáv оs utakat mind-
két irányban, pázsithal szegélyezve, melyet szüntelenül vízsugarak ön-
töznek láthatatlan vezetékekb ől. És végin, miután átrepültem Phaenixbe 
(kegymillió lakosú váras, pedig 1905-ben csak ötezren lakták), haroni 
napot és 'két éjszakáit töltöttem az „Arany Nyíl" (Galden Arrow) autó- 
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buszban. Кltiг Ρmaszabálуоzó, ágyfotel, párnákkal és tokarákkal elanda-
lítva, abban csak elnyújtózik gaz ember; stewardessek szolgálnak ki,  

nijnden nagyabb áLlamás után váltják egуmАst, s szüntelenül kínálgat-
ják és hordják a beépített konyhából az ételt, kávét, frissít őket, gyü-
araölgcsöt, mindezt а  јІgу  árában. S közben úgy siklottunk Közép-Ame-
rika köldökének felváltva sík és hullámos tájain, a nyílegyenes és tü-
körsima országwtakon, ékára felh ők hattán. 

Feltettem magaarabon a kérdést: vajon nem-e a közlekedés, a fejlesz-
tese dránti érzék (Raosewelt a New Dalt útépítéssel kezdte) szülte 
azt az amerikai mozgékonyságot, .a mozgásnak, :a helyváltoztatásnak azt 
a szinte rideges szükségletét, amely ,ilyen széttagolt ésszívás organiz-
mussá kоvácso.lta? Vagy pedig a szükséglet hívta életre a :közlekedést? 
— Az amerikai, mondták, átlag minden át évben változtat j a lakhelyét, 
és én .magaara is alig ismertem alyant, aki ezt ne tette volna meg több-
ször is életében. Az a washingtoni hivatalnokn ő , aki az utazásaimmal 
kapcsolatos iigyeket intézte, jegyeket szerzett be, szállodai szobát fog-
lalt 1e 'számomra, és ielefonálga ~tott azoknak az embereknek, akikkel 
meg akartam ismerkedni, kaliforniai volt; egy 'idősebb hölgy, legelбször 
őhozzá iráлyítottak Philadelрhinb.an, Virginiában tartott fenn a fér-
jével együtt birtokot; az az iigуvéd, akinél egyszer Cghicagában vacso-
ráztagm, helybeli volt ugyan, de fiát már a +denveri egyebemen iskoláz-
tatta; a Ghтcagói egyetemen jegy Connecticut-i illet őségű  professzort is-
mertem meg, San Franciscóban egy New Yorkit, Los Angelesben egy 
detektívregény-írót Milwaukee-bál, ,aki sokáig élt New Yorkban. Ame-
rikában mindenki vándorol, olyan ez, mint a !társas јáték. Nem ritkán 
foglalkozást is váltioztatnak, ,mert Amerika — a közhittel ellentétben —  

nem a smecialiisták, hanem az ezermesterek országa. Ha csak egy ki-
сsivel jobban fizetett állást talál .a meglev őnél, gaz amerikai 'azonnal 
útra kel akár az ország másik végébe, eladja házát az eg? т Ρész bútorzat-
tal. s amott anásikat vesz: ,az emberek milliói — lágttam őket ,ország. ti 
cirkálásaimon — trailerekben, kerekes házakban laknak (bevezetik 
araég a villanyt és a vizet is) minden pillanatban készen arra, hogy ha 
valamii jó alkalom kínálkozik. továbbmenjenek. Los Angelesben egy 
euró г Ρpai származású mérnök. tíz évvel ,ezel őtt vándorolt ki, szinte saj-
nálkozva mesélte, hogy kezdettől fogva ugyanabban ,a gyárban dolgo-
zik. „Itt az olyan kembert. mint én vagyok, mondta, jaki nem keres 
magának ntiinden évbem más, jobb araunkát, majdhogynem ügyetlen fa-
jankának tartják, mint ahogy ha+sonl ő  gyanakvást kelt az olyanember 
is, ajki évekig ugyanazt az gutát tartja, — még jakkar is, ha j ó." Ezt 
az állítást látszott illusztrálni másik Los Angeles-i ismer ősöm, a detek-
tívregényíró melldöngetése. Vadonatúj Lincolnján végigko сsikáztátott 
a Beиerlц  H 11sеn, megmutatta .a farmerpiacot ,a hegyekként tornyo-
suló szelbbnél szеbb gyшmölcsökkel ás főzelékfélékkel, aztán pedig el-
vitt оtthonába (a sa(ját házágba, melyet könyveinek j ёvédelméből vásá-
rolt), és megin јtált, hagy egy kis felfrissülés céljából fürödjek meg 
vele és feleségével a pázsitba épített medenceiben. „Látja, ezért volt 
érdeanes Kа.1±гоrniába jönni", mondta, szertemutatva a napfényes kert-
ben, amikor mára japán lugas hűvösében heverésztünk. „Itt örökké 
süt a nap; nem tudom, mi a kabát, nem tudom, mi a kalap." Viszont 
egy fiatal egуetearad tanár (Joycelszakért ő ) ugyanabban a Los Angeles- 
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ben másnap elárulta azt a szándékát, hagy honvarosan északra költö 
zik. „A feleségєml és én szegetjük az évszaQioka Іt." 

Szemmel láthatóan, ez a mozgékonyság nem kizárólag ászámításból 
ered. Lehet, hogy még az a régi, új felfedezésekre ösztökél ő  nyugtalan-
ság fűti, táplálja, mely ezeket az embereket vagy őseiket az óceánon 
túlra taszítatta; ez a nyugtalanság minden nemzedékben f4léled vagy 
mint kalandvágy, vagy pedig mint az elért erеdm nyekkel való elége-
detlenség, mert nini valósult meg az, aminek reményében ide készül-
tek. „Az amerikai még mindig ihiszi, hogy mennyországot teremthet a 
földön", mondta az a New York-i születéasű, de San Franciscóban mű-
ködő  és költői hajlamokat tápláló, irodalomszakos сgyetemi tanár. El-
vitt a Saeelito üdülőbe, és miközben !áatahaladtunk az Aranykapu felett 
vezető  hídon, amelyről — mint mondta — San Francisc б  öngyilkosai 
vetik magukat a halálba, de mindig a part, az Amerika fel őli oldalon, 
megmutatta nekem azt a helyet szintén a parton, ahol — miután el-
vált első  feleségétől — kibérelt valami kiselejtezett hajót, és azon la-
kott. „Azt akartam, hogy a fiam, amikor ntieglátogat, érdekes helyre 
jöjjön." 

Saaelitában, egy öböl partján, melynek vize olyan ntieleg, mint a mi  

Adriánké, szintén Іеgy  vendéglővé átalakított hajón ebédeltünk; ami-
kor már jó ideje iddogáltunk és kibeszélgettük magunkat Euráról 
— ahol pilótaként harcoltai háborúban —, a professzor meghívott,  

hogy a következő  napok valamelyikén látagossam meg a mostani há-
zában. Amikor oda érkeztem a megadott címre, a házigazdát az utcan 
találtam, amint frissen vásárcolit jeepjét prábálgatba eppen. Azon jár 
majd kirándulnia hegyekbe, ugyanis vett egy darab földet, és majd 
víkendházat épít rá. Tettünk egy kört az autóval, majd bemenetünk a 
zölddel övezett tágas házba. Bemutatott a feleségének, valahonnan el ő-
került egyik fiuk is ,a négy ;közül, farmernadrágban, hosszú hajjal, me-
zítláb hippy divat szerint; káviét ittunk, végignéztük a falakon lógó 
repradukсiókat. Kiderült, hogy a ház az asszonyé; ő  is elvált, s ókkor 
megtartotta a házat, hagy — mint mondta — legyen helye neki és 
hároim fiának, mert ,gaz embereknek, amikor válságban vonnak, tá-
gasságra van szükségük". A professzor megmutatta vadászfegyver-
gyűjteanénу  t is; én azonban nem a puskákat csodáltam meg, hanem 
azt az elonés láncot, m иліІynel össze voltak csatolva, de úgy, hagy bár-
melyiket le lehetett emelni a falról, a többi azonban zár alatt maradt. 
Elmagyarázta, hogy erre ,a láncra a gyerekek miatt van szükség. „Tu-
dam, de hát ki kellett - találni", jegyeztem meg. Erre komikusan el-
húzta a száját, és a nyámanagó aannei t Каi kiejtést utánozva, helyeslően 
így szólt: „Igen, mi értjük a módját (We know the way)." 

Ebben a nmár közmondásos amerikai „értjük a módját"-ben, az újabb, 
jobb megoldásokra иаlб  lázas törekvésben mindenesetre van egy adag 
komikus együgyííség; бsrvde ez az amerikai bőség: az áru és a, munka 
bőségének az alapja. Mintha az amerikai, amint leverte lábáról a ha-
zai port, mindenáron losntdrbaakarná vetni azokat a tárgyákat is, 
melyeket az óhazában használt, s ebben aztán nem tud megállni, ha-
nem az újat is ,egykettőre mással cseréli fel. „Alig szippantott az itteni  
levegőből", írja még 1759ben +St. John Crévecoeu т, „máris új meg új 
ísemákat teremt, amilyenekre neon is :gondalt volna az óhazában." E.n-
nek az ú j sérnánák a nevében bontanak le tíz- meg tizenö гt emeletes 
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épületeket Manhattan kellős közepén, hogy aztán — a drága telek  
jobb k2használáa céljából — ötven- vagy hatvanemeletes palotákat épít-
senek helyiikѕbе. Ezeknek a jegyében törtéл ik az, hagy járdától járdáig 
egész utcák aszfaltbunkalatát emelik fel acéllapátjukkal a traktorok, 
hogy ihеlyet сsináljanak az újnők. A vasútállarnásokon, anielőtt a, vo-
nat elindul, háram vasoszlop lövelli sugarait az ablakok magasságába, 
és bárorra másodperc alant leszappanozza, leanossa és megszárítja az 
ablakviveget. A chicagói Awtdvesztegl ő  száz- vagy még több emeletes 
tarnyo г Ρt epít, aanedуьen a gépkcicsik enyhe csigavonalban hajtanak fel 
kibérelt eglőhelytkre. A Part Authority autóbuszállamás négy 
emelet rrvagasságában, a tetők felett, hidakon juttatja járm űveit a vá-
roson kívülre, egyenesen az országútra. Ugyanezen az autóbuszállom.á-
son a araunkásak neon létrán állva cserélik a kiégett neon világítótes-
teket, hanem négykerekű, kárpitozo гtt asztalokon, melyeken kényelme-
sen meg lehet állni, és a szerszárra is a kezük ügyében van. Az autó-
buszvezetők a viteldíjat autonтаtába teszik, mely a pénzérméket meg-
felelően szétválоgattja; ilyenképpen kalauzra nincs is sziikség. (Ezek 
az autóbuszsofőrök különben, akik New York vagy Los Angeles köz-
pontjában, ahol őrjítő  a forgalom, vezetnek is, elfogadják -a pénzt, és 
felvilágosításokkal szolgálnak, a magas termelékenységnek talán leg-
szen laélidtesebb példái.) Egy bostoni étteremben, a pincérnők a pultok és  
asztalok hasszán elhelyezett mikrofonokba mondjak be хendeléseiket  
halkan, s nem a vendégek feje fölött kiabálnak 'át a konyhába. Az iro-
dában a telefon, araiközben beszélnek bele, jelzi, ha a számát keresik,  
vagyis ha a beszélgetést rövidre kell fogni. Otthon a cip őt villamos  
cipőkefével, a fogat villamos fogkefével anassák. — Vajon szükség van-e  
minderre? Vajon megéri-e, hagy annyi munkát, ideget, pénzt öljünk  
ezekbe a dolgokba? „Igen", ,felelete egy folyóiratszerkeszt ő, „a  villany-
fogkefe valóban jobb, csak tartani kell a fogunkon, a többit maga  
végzi." — ,;Egyelőre eLLenóriznünk köll a szántiolágépeket", vallatta be  
nekem egy nagy kiadóиállalat vezetője az előtt a fémláda előtt, mely  
százezer dallásba kerül, és öt fehér :köpenyes elektroniérnök kezeli,  
„mert noha igaz, hogy a komputer neon téved, de +tévedhetnek az em-
berek, akik programozzák." Az a mérnök rokonai azonban, akinél  
Philadelphiában voltam, közele гbbről anegmagyarázta, arai rejlik a dolog  
+mögött. Talán azért tudott rátapinitani, mert még csak hat éve van  
Amerikában: „Az a fontos, hagy valamely árucikk menjen, hogy elfo-
gadják." Bevezetett neoncégiben vásárolt házánalk emeletén berendezett  
dolgazđszabájába, és megmutatta a rajzasztalon kiterített terveket, me-
lyeket túlórában készít egy vállalkozó számára. „Különleges, keanény  
míihabkő  lemezeket kell kiöntenünk; a vállalkozó a, b őröndgyártás-
ban akarja felhabsглálni, a repülőgéputasakra számítva, hiszen (minden 
grammra poggyász pénzbe kerül. Ugyanezzel a nyersanyaggal egyszer araár 
prábálkozatt a gépkacsiiparban, de tönkrement bele; ha ez most j ó 
f agyadtatásra talál, meggazdagodik." 

Egy egész hétvéget mérnök rokonomnál töltöttem, étis meggy őződhet-
tem, hagy az „értjük a anódját", a „séma „  nemcsak munkaasztalánál 
vezeti ceruzáját, hanem egész anagánéletét is áthaltja. Egy péntek este 
érkeztem meg vonaton a Ghestnut Hill (Gesztenyehegy) el őváros állo-
mására, ,gépkocsival félórányira a philadelphiai „Alsóváros" központ-
•ától, melyben nem laknak, hanem csuk dolgoznak; rokonom autón 
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vitt haza. A Gesztenyehegy csendes ІКјіІv Гоѕ , egyni t szabályisin ke-
resztező  aszfaltos utcákkal, anelyek hasszán pázsittal övezett családi 
házék sorakoznak. A rakanom háza sarokház .körülbelül negyed hold-
nyi telken, az utcai és az udvari teraszt egyaránt beárnyékoló feny бk-
kel, geszrtenyefákkal. Orvos felesége és kiét fia, az ajtóban fogadtak; 
a gyerekek .aztán felmentek az emeletre, hagy megfürödjenek és lefe-
küdjenek, mi pedig a kert felőli teraszon vicsorihoz ültünk, és so-
káig beszéalgettünk. Masnap reggel az asszony autójába Tilt, és elment. 
Valami szombati külöлmunkárđl volt szó, nni ketten addig reggelit 
adtunk a ,gyerekeknek, és beültettük бket a szabába a televízió elé, 
majd pedig kihajítattuk a garázsból a másik gutát, és elmenetünk be-
vásárolni. Végigkocsiztunk a csendes uitcákon, am ІІyekkben nincsenek 
sem boltok, sem vendéglők, sem hivatalik, mert e családi házak 1a-
kбi, községi képviseleteik révén, kitiltanak innen mindent, ami zavar-
hatná nyugalmukat. Kijutottunk az ütra, majd egy .hatalmas üveg-
épülethez értünk, amely előitt népes vlesztеglбhely volt. Otthagytuk a 
kocsit, tés beléptünk ia csarnokba, melyben lélelrniszerekt ől roskadozб  
pultok sorakoztak; fogtunk egy kis bolti targoncát és megraktuk 
mindazzal, amit — rokonim megítélése szerint — be kellett :szerezni 
a következő  héatre. A pénztárnál az áruwt egy 'legényke vette át, sapkáján 
a cég feiliratával, egyike azoknak a +diákfiúknak, akik itt szabad ide-
jükben kisegítenek egy-egy ú j lappal gazdagítván a furcsábbnál fur-
csább faglalkozásakat feljegyz ő  amerikai életrajzókat. Átvette tehát az 
árut, és elhelyezte a kocsi csomagtartójában. A várasba vettük utun-
kat, házigazdáтnnak ugyaаis valami apró alkatrészt kellett vennie az 
egyik háztaтtási villanygéphez. A Philadelphiát övező  lakónegyedeken 
át vezetett az utunk: egymás vitán sorakoztak Germantawn (Német-
város) , Frenchitown (Franciaиáras) , csupa ház és pázsit, ház és pázsit, 
végtelen lánealatbam, de valami ,sajátassá,ggal mindegyik: tornyok a 
tető  fölött, a fűiben széthelyezett apró 1ámnpák, amelyek mind — szol-
gált magyarázattal a rokonom — a luxus megfelel ő  fókazatáról és 
természetesen annak áráról tanúskodnak. Kijutottunk a Delaware fo-
lyбhoz, egy talán húsz kilométer hosszú parkhoz, melyet valami pénz-
mágnás hagyott a várasra azzal a fel+tétellel, hagy nemi telepítik be.  

Majd a parkon keresztül, megkeriilve a magaslaton álló, er ődítmény-
szerű  Művészcsarnokot, eléettük a város közpоntját. Az utcáik, .melyeket 
hétköznap valósággal eltorlaszol a járművek és a gyalagasok nyiizs-
gése — ilyennek láttam én is —, most kihaltak voltak, mint valami 
vidéki kisvárasban. Néhány lézengő  járókelő , egy újságárus, két rend-
őr. Parkoltuk a kacsit, beléptлink a boltba; mi voltunk az egyetlen 
vevők. Utána betértünk egy bárba, el volt ,függönyözve, mint az összes 
bárok Amerikáiban, a b űn takargatásának jelképeként; most azonban 
nevetségesen hatott ez az erkölcsösség, mert a ,söntésnél csak coca--
colát ittak: a kvéker Pennsylvania állannbaxi hét végén neon szolgál-
nak fel alkoholt (különben is kizárólag ál-honi baltokban árulják, az 
egyetlen állami kézben levő  üzletben általában). Hazamentünk. Az autó-
ból behordtuk a házba a vásárolt élelmiszereket, és két h űtőszekrény-
ben helyeztük el: egy nagyobba, mélyhűtésre, és egy másik, kisebbe, 
mindennapi használatra. Az asszony már otthon volt, az ebédet ké-
szítette; a gyerekek játszattak. Mi ketten kinnentünk a garázs mögött 
levő  fészerbe, kitoltuk a. .gépeket, és hozzáláttunk a pázsit rendbe- 
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hozásához. Legelőször a fűkaszáló géppel. Aztán a lekaszált - füvet és a 
lehullott +leveleket Qsszegy "újt ő  ,géppel. Aztán a szegélynyíró géppel, 
hogy a pázsit széle ne meredezzen a járda fölött. Ezután a trágya-
szórót vettük elő , majd — a kopár fоltokan — a vetőgéppel men-
tünk végig. Végeze+tül behordtuk a fészerbe a hulladékkal telt kanná-
kart, és betoltnak a gepeket. Rokonam bekapcsolta a porszívógépet, és 
rendbe tette a fészer padlóját. A másik sarakban már két másik gép 
duruzsolt: a mosбgép és a szárіtágép, azokat az asszony kapcsolta be. 

Délután a rakonam és felesége a lakást takaritottak és a konyhá-
ban foglalatoskodtak, mert estére partyt hívtak össze. A vendégek gép-
kaгsikon érkezteik: egy házaspár New Ya гkbó.l, a kislányukkal, egy 
házaspár New Jеrseyibб1, kettő  Philadelphiából. Ették, ittak, azltám a 
házról (melyet még nem látott mindenki), agyerekekr ől, a nyaralás-
ról, Vietnamról folyta .szó. A gyerekek aludni tértek, a New York-1 
vendégek is lefektették ,kislányukat, majd behoztak a, kocsiból egy do-
boz felvételt ,európai utaazásukról. Rokonam a nappali szobában fel-
állтtotata a vetítőgépet, elaltatta a villanyt. A falon színes képek jelen-
tek meg, a vendég nтindegyikhez magyarazatot fűzött. Amikor meg-
gyulladat a villany, amindannyian búcsúzkodni keосkеk; a New York-i ven-
dégek kihaz'ták ,kieslányukon +a, szabáb бl, fel sem ébredt, úgy fektették 
az +agytóba; odakinn az éjszakában mist négy kocsi ]1t, búcsúszavak 
röpkбdtek, majd a kocsik, egyik a nvásik után, megindultak. 

1VIásnap reggel .a legnagyabb esemény az újság megérkezése volt: a 
New York T гimies,é, öt vagy hat színes melléklettel, amelyeknek össz-
súlya legkevesebb ,egy kiló, s ráadásul még egy vastag könyvvel, telis-
tele illusztrált tájékaztat бkkal, hagy milyen jdanságokkal szolgál-
hatnak a háztartások részére, a kedvtelések kielégítésére, a, közleke-
désben, ,a sportokban, +a házimunkáikban. Rokonom átnézte +az újságot, a 
könyvben pedig kikeresett kétaháram olyan árucikket, melyek érde-
kelték. Az olvasást azonban máskorra +hagyta, mert ezt a vasárnapot 
már mégebben arra !szánna, hagy átfesse a bejrárati kaput. Segítettem 
leemelni az ajtószárnyakat, és együttes er ővel két bókra helyeztük őket 
a fészerben. Előkereste +a, festéket, a régi festék leszedésére szolgáló 
v+egysaert, lakkot, ecseteket, vés őt — mindezt araég korábban beszerezte 
—, és araunkához látom. Еgёѕz nap dolgozott. Én addig újságot olvas-
tam, a televíziót néztem (minden +öt percben meklámakkal szakítják 
meg az adást), é:s a gyerekekkel játszattam. Olykor-оlykor pedig, 
együtrtérzésam jeléül, benéztem hozzá ,a, fészerbe. Egy pillanatban., az 
ecsettel a kezében felegyenesedve, tréfás rneLankóliával így szólt: „Lá-
tod, ha most Eurбpában volnánk, én most valami finom kávéház 
előtt üldögélnék barátaimmal, és ikibicelném az arra járó nQket." 

Ezzel a nosztalgikus feltételes anóddal, úgy tetszik, két világ között 
vont éles határvonalat. Nemcsak Amerika és Európa között, mert ma-
napság Európa is, legalábbis döntő  rétegeiben, tagadja a klasszikus, 
„inaktív" semmittevést. Ez a ,semn ittevés nemcsak a b őség semmit-
tevélse, hanem a szegénységé is, nemcsak abból fakad, hagy az embe-
rek köael kerülnek egymáshoz, hanem helyszűkéből is. Jól tudjuk, 
mért megyünk sé гtálni, ki a szűk lakosból, amelyet takarítanak, és ak-
kor nem marad hely munkára vagy művelődésre; jól tudjuk, anilyenek 
azok a, férfinál kirándulósak vasárnapi, sötét ünnepl őben, mely mögött 
konyhaszag és az abbahagyott veszekedés lórimája sadrddik. Jól ismer- 
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jük a pártoskodás szenv délyét, amely odacsábít a kávéházi asztalnál 
vitázókhоz, jól ismerjük azokat a kielégibetlen ösztönöket és armbí-
ciókaat, melyek a végbelep beszéLgebéseket f űtik, amikor összehajolnak 
a fejek, és a lélegzetiek elkeverednek. 

Amerika, az igazi, fen ismeri ezeket • a kedvteléseket. Nincs rájuk 
ideje; nincs hozzá hely esem. Amerikában nincsenek kávéházak, ahol 
egy csésze kávé és egy pohár víz amellett fél napokat elüldögélhet az 
ember biarátaival, vagy egymagábaal, apásak barátait sze+rnl,élve. A ká-
véházak, taláal a túl magas bérek amiatt, neon ffizeb ődnek ki — most már 
Lassan Európában sem —, ezért az üzlethelyiségeket célszer űbben hasz-
nálják ki: étbemnet, cafeteriát, cukrászdát nyitnak bennük, ahol ételt, 
és bánalkat, Balhal italt kaphat azember. Magán-összejöveteleket csak 
klubokban és házaiknál tartanak; de itt már kialakult, zárt társaságok 
jöлsvek össze, s ez az egyén számára lehetetlenné teszi az igazi bens ő -
ségességet.  

Valójában egész Amerika egy иlyen zárt társaságnak tetszik; s ma-
nlap ~ság talán az egész világ az. Olybá t űnik, mintha az egész világ va-
lami rendszerbe kívánna illeszkedлi, csoportokba tömörülni, hogy ma-
gára találjon, de Amerikában ez a szükséglet valóságas onánia améreteit 
ölti. Emlékszem, mennyire megbatrankoztatatt egy amerikai filanje 
lenEt: újházas fiatal tiszt lép be a kantinba feleségével, szerelmesen, az 
asszony kezének közös titkukra emlékeztet ő  gyengéd szorításával a 
karizmin, de az egyik asztal anögül hirtelen felpattan egy ezredes, 
csendre inti a jelenlevőket, majd hamsány hangom bemutatja a társa-
ságлak a fiatal tisztet és feleségét, az ifjú pár pedig körben meghajol  
az egész terem tapsvihara közepette. Űgy láitszik, ez a szakás a had-
seregnél, goaldоltam. De hasoлló esetnek voltam szemtanúja az Arany  
sas ,autábuszoл, amikor a, stewardessek, amint beszálltak, bájos mo-
sollyal odaléptek a anikrofonhoz, és bemutatkoztak. Közölték a sof őr  
vezeték- és keresztnevét is, majd némely цkük tapsot kért, sót kapott  
is. Amikor pedig egy vasárnap délután a ,bostoazi mégernegyedbem be-
léptem a metodista tarnplomba, az előcsarnokban két kiöltözött néger  
nő  Magadott, kérdőévet nyomtak a kezembe, és magkertek, töltsem ki;  
később, az isbemibisztélet alatt, a k cskeszakállas, soy néger lelki-
pásztor ebből a kérdőérből szálítabta fel a nevemet, hagy az egész  
nyáj tudoanásul vegyen. Én persze nem imidkozni tértem be ebbe a  
beanploamba, de az .imádkozást —amely az e világi személyiségnek va-
lami általánosba való beleoldódását kell hagy jelentse — el sem tu-
dom képzelné égy, amikor minden figyelem éppen erre a sze7nélyi-
ségre összpontosul.  

De hát, bizonygatta előttean a сhiсagói egyetem egyik szelid, Krisztus-
arcú :tanára — ilyen az átlagos amerikai vallásosság: félületes, közéleti 
fallegű . Ha Ismerte volna az itteni viszonyokat, nálunk Keleten, talán 
hozzátette volna: korponatív. Ott, abban a metodista templambam ne-
kem valóban az volt a bemyomásam, mintha valaanely társadalmi-
politikai szervezetünk értekezletén le лΡnék jelen: a pap, a névsorolиasás 
és néhány irna után, a prédikáciábam .felszólította a híveket, hogy 
szorgalmasabban látogassák a aniséket és a rendezvényeket; bírálta a  
fiabalság közömbösségét, sőt mint valami .kedélyes politikus, azzal fü-
szerezbe szavait, hagy év ődve elmesélte felesége esetét, akinek, ha va-
laami - egyházi akcióban kell részt vennie, nincs ideje, de mindig tud  
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mаgгá„nak időt szákdtani, amikor a várasban valand diиatcikk-végeladás  
Van. — Ezt a benyomlásamat csak megeгősí;tette egy ,televízióriport,  
melyet még phoemixi hotalszabamban láattaam. Az ipari központok le-
vegőjének szennyezettségéről volt benne szó. A többi között Vienna  
helység városi . а  сѕаak ülését közvetítették: miwtán megszövegez-
ték a követeQést, m,e11ys1 majd kirukkolnak a gyártulajdonosok előtt, az  
illés részvevői lebajtоtták fejüket, a köztük 'levő  papi személy pedig  
imát mondott az akсdб  sikereémt.  

Mindez persze a megcsúfolását jelenti annak, amit néhány évtized-
del ezelőtt még léleknek neveztek. A „lélek" az az anyagtalan elegyrész,  
mely ott lebeg a magány vagy a kettesben való bens őséges beszélgetés  
— vagy hallgatás — fölött, a !meggyónás, az ember és a te mészet kitá-
rulkozása fölött. A sétányok fölött ő  az a fényfelhő , a szerelmesek  
között ő  a hallgató sötétség, ő  az értelme a részegségnek és felel őt-
lemségnek, a betegségnek, és annak, amivel végződik, a halálnak.  A 
„lélek" haszontalan, negatív erő . Az élet üledéke, az, ami összegyiilean-
lik, méregként, .lábnyomtiunkbam. A lélek visszahúz a múltba, vissza a  
be nem gyógyult sebekhez, a .gon оѕzságokhaz, a szenvedésekhez. Neki  
nem felelnek meg az egyenes, ,levegős utcák, amelyeken nem lehet bo-
lyongax i, álmodazni, hanem csak sikl,ami a klímaszabályozaval ellátott  
csukott gutákban; nem ihlenek hozzá a pá.zsitas, tipizált, fehér csa-
ládi házak, melynek teraszain, akárсsak a kirakatban, ott ülnek a  
hozzájuk szabott tulajdonosak, — nem felel meg neki ez a nyilvános-
ság, az, hagy itt minden olyan világos, korrekt; hogy hivatal, név és  

vegyen szerint mindem rendszerezve van, mert a lélek mindenfajta  

rendszeren kívül ,  .sőt mindenfajta rendszerrel szemben létezik. Korunk  

társadalmában, a rendszerek és nyilvános pártállások társadalmában,  
a lélek bújni kényszerül, a repedésеkbe, minta svábbogár; ahelyett.  
hagy élne, kénytehen kiélni m аgát, és akkor ezt konfliktusnak és ellent-
mandásaknak, csökevényeknek és megoldatlan problémának nevezik,  

Engem már a United ,Statesem, aaníg a tengeri levegб től bódultfan és  
derűs örömmel tekintettem az ú j :kontinenssel való találkozásom elé ;  
fiigyelm,eztettek egy ilyen konfiiktusra: a baltirnarei néger funkció-
nárius látott el jó tanácsaival egy estefelé, a hintázó fedélzeten. Vigyáz-
zak magamra Amerikában, mondta: este ne járják ki egyedül, és ne  

hordjak magamnál készpénzt. „Amerikában akár tárvaalyitva hagy-
hatja a házat, de ha mindenki szegne ( Іáttara húsz dahlárt vesz elő  
a zsebéből, egy szenipillantás alatt kést kaphat a bordái közé." „De  

hiszen Európáiban is rengeteg a;z úitanál] б  ! " — vetettem ellen hitetlen-
kedve. Savanyúan elanosolyodott. „Az igaz, de Ewrápában jobb a rend-
őrség."  

Száиntahanszor hallottam ezt a figyelaneztetést: „Övakodjék! Vigyáz-
zon a pénzre!" A .bankokban nem győztek csodálkozni: „Készpénzt  
óhajt? Nem kíиánna inkább csekkeket?" A hitelszobák ajtajának bels ő  
oldalán piros betűs felirat van: „Zárja be az ajtót!" Amikor egyszer  
Ghiсаgában megkértem vendéghátó házigazdámat, egy ügyvédet, hagy  

hazatérőben tegyen le a habémnegyednek számító Övárosban, gondter-
helten mondta: „De senkivel se álljon szóba!" A Los Angeles-i fiatal  
Joyce-szakémtő  nőveére, különben zenész, melegen ajánlatta levelében,  
hogy ne mulasszam el megld.togatni a New York-i Central Parkot:  
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„Еg Іbѓјоѕ  kis éttermet talál majd ott. Állatkert is van. Csak, ne  
menjen éjszaka!”  

Megkíséreltem kideriteni, honnan ez .a túlzott aggodalom, aa njihiz 
Amerikában csak a tűzvésztől való félelem hasanlíthаtó, azok a zeg-
zugosan futó' létrák is azért vannak a házakon, s ezért nyílik minden 
ajtб  kifelé. De mint ahogy nem tudott :kielégíteni az az érvelés, hogy 
itta házakba ások faanyаgat építenek be (rengeteg az erd ő ) , ugyanúgy 
nem fogadtam el teljes értékű  magyarázatul a bűnözési statisztikát 
sem , (melyet a lapok liheg ő  izgalornrnal emelnek ki a címoldalon) . 
Pszidiózis! Az igazság valahagy . bonyolultabb, s ezt mintha orvosnő  
rokonom egyik elejtett megjegyzése sejtette volna: „Tudod, itta tár-
sadalmi rétegek tegymástбl elkiilönülve gélnek. Nincsenek :olyan bérhá-
zak, mint Európában, aarnelyekben az első  emeleten lakik a főtisztvi-
selő , a ,manzárdon vagy az udvari lakásban pedig a hordár." És ké-
sőbb, Сhica,gбban, annak ±a Krisztus-arcú e гgyetenli tanárnak a, kijelen-
tése: „Minden amerikai meg van gy őződve róla, hogy ha van esze, és 
ha szorgalmas, érvényesülnie kell. A valóságban azonban ez nem tör-
ténik éppen mindig így. IS ha ez nem történik meg, az amerikai két-
ségbeesik, ,és mindenre képes." 
Ćhica,gбban találkoztam először ezekkel a bukottakkal is. Vasár лra,p 

dérlelőtt volt, és én, térképpel a kezemben, elindultam a ,szállóból a 
Lassale állomás felé, melynek szomszédságában (a Lassale utcában) 
másnap meg kellett találnom annak az ügyvédnek az irodáját, akihez 
vacsorára voltam hivatalos. Ver őfényes napsütés volt. A nap azért itt 
is beles az utcákba a felh őkarcolók magas vállai fölött. A napsugár 
sárga rajzolatait :követtem a lekeresztbefektetett oszlopok mentén. Tete-
jükben, olyan dübörgéss ІІ, mintha a végítélet nap já лΡak közeledtét j e-
leznék, ötpercenként fekete vonatok robognak el a házak között. Dü-
börgésük +áathaltó, és fensléges, mivel a szinte tökélelbes csendbe 
robbant bele, gaz utcákon ugyanis nem volt forgalom, néptelenek vol-
tak, neon úgy, mint hétköznapokon. De akkor az oszlopok árnyékából, 
a bezárt bankok és kereskedések kapumélyedéseib ől valami furcsa 
figurák sompolyogtak elő , !bizonytalanul előre nyújtott kézzel, és értel-
metlenül :mormogva valamit. Elny űtt ruhák, tompa, az itаltбl püffedt 
arcok, erőltetett, ;görcsös mosoly. Koldusok. De nem olyanok, mint a 
mieink, Bakik csapatosan káborolnalk, batyukkal, gyerekekkel, és fenn-
hangon rimáлΡkodnak, úgyhogy sohasem biztos benne az ember egé-
szen, hogy kéregetnek-e valóban, vagy pedig csúfat űznek belőle, ha-
nem csupa érett karú, magányos férfi, leplezetlen alkoholista, amint 
félig-meddig ,бntudatlaaiul és hang nélkül esedezik, :segátsék hozzá el-
szállt mámorához. 

Aztán, később, találkoztam velük San. Franciscóban is, Los Angeles-
ben is; találkozom velük itt New Yorkban is. Mindig ugyanozókkal: 
középkorú férfialti (sohasem fiatalok, sohasem öregiek, sohasem gyere-
kek, sohasem nak, sohasem négerek) , barat иálatlanok, az alkoholtól 
eltorzult arccal, olyan letekintettel, melyben már nincs meg az a hatá-
rozottság, hagy kérjen vagy követeljen, hanem tompán csak várja, hogy 
az adakozásra lendülő  kézben miikor csillan meg az aprópénz. Az 
úton Truman Capate „In cald Blaod"»ját (Hidegvérrel) olvastam, és 
megértetten, hogy ebben a hatalmas, rohanó, a nyilvánosságot ked-
vеlб  és bensőségtelen Amerikaban milyen kevés kell ,ahhoz, hogy az ember 
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kihulljon a társadalomból, mLilyen könnyen elveszíiti családját és ba-
rártait, s hagy ettől milyen kegyetlenné válik. O1vastаm Saul Bellow 
Herzog-јát, és láttam, hagy egyetlen :kisiklása dolgok elfogadott reaid-
jéből mint fosztja meg valóságérzékétől az anyagilag biztosított, „szisz-
temaltizált" embert is, mint sodorja hallucinációkba és kétségbeesésbe. 
A gyengeségekkel, szenvedélyekkel kiiszködő  ember (pedig miilyen köny-
nyen rabjai leszünk valamely szenvedélynek!) itt nincs kire támasz-
kadjon, míg ki nem ;gyógyul belőlük, vagy ő  maga el nem tűnik. 
Neon remélhet támagatást fajtestvéreitől, rokonságától, tűrő  feleségtől, 
mert ennek dinamikus, széttagolt, üzleti szellem ű  társadalominаk 
nincs ideje, nem ismeri a rezignációt, nincs „lelke", hogy együtt bot-
ladazzon a, batladozóva;l. A siker világában a isikertelens ёg embere 
egyedül marad. 

A magány Amerika legnagyobb betegsége, talán az egész mai civili-
zált .ernberis гégé is. Lehet, hogy ez az ára a mozgékonyságnak, a sza-
baddá tett utaknak, az üzleti és ,magánélet nyilvánosságának. „Kicsi 
lett a világ", halljuk mind gyakrabban; ám ebben a kis világban mégis 
Csupa 'Idegenek élnek. Ezek az idegenek szívesen mosolyognak egy-
másra, —Amerikában nemcsak minden portástól, bon h јиаtalnoktól, 
pincérnőtől mosolyra számiíthat az ember, hanem a szállóvendégt ől is, 
akivel másodszor talá Іkaztatak a folyosón, az útitárstól, akivel egy futó 
pillantást váltattál az induláskor. Ez — a felismerés, az adott társa-
dalmi pillanatban a dolgok elrendezésének mosolya, s talán azért olyan 
szívélyes, mert aprópénzre vált egy igazi, de még el nem ny űtt, intim 
kisugárzást. Ez a mosoly biztat és felszabadít: csak viszonozni kell és 
továbbmenni. Nem igényli, sőt inkább elháritja a bizalmaskadá,st. Fhi 
ladelphiai orvosnő  rokonom mesélte egyik szomszédasszonyáról: „Ami-
kor csak — úgy elmenőben — megkérdezem, hagy van, mosolyogva 
feleli: Kiitíinően! (tust fine! ); ma azonban megtudtam, hogy nálunk 
van a Ikórhá гΡ~ban, operálják." Az Európából kivám,daroLt mernök mwi-
sélte Los Angelesben egy házaspárról, akikkel összejárnak: „ Ők villá-
sasak, mi nem. Amikor asztalhoz ülünk, ők imádkoznak, mi hallgatunk. 
Ez az ember soha meg nem kérdezett, miért nem imádkozom, mintha 
ez lényegtelen mészletkérdés volna." 

A .részletkérdése(k valóban lényegtelenek, amíg az ember a Többivel 
lépést tartva, emelt f ővel halad a siker felé. Ámde a válság, Csüggedés 
óráiban egyszerre fontosak lesznek, s őt talán döntő  fontosságúak. 
Ezekben az órákban az ember valamii tartósabbra vágyik a ,pillanatnyi 
társadalmi beleilleszkedésnél, valamire, ami régebbi, bens őségesebb, 
amely köirnyezetben a „részlepék" magától értet ődnek; ismét otthon 
után vágyik, nemzetsége után, melyb ől sarjadt, hagy megmelegedjék és 
talán ismét talpra álljon. De hát hal ∎találjon otthonra az, aki minden 
öt évben feldúlja, hol keresse nemzetségét, mely eltaszíitotta magától, 
amint felserdült, vagy amvelyet más földrészen hagyott, dseitiek sírjai-
val? „Еn egyszerűen csak Кіsérle гtezem", írja már 1840Jben Emerson, 
,én, a tántorтtliatatlan kutató, akinek háta mögött nincs Múlt." (Emer-
son egyik szavával él Freud is, amikor — niiutaai bejárta Amerikát —  

шtбІаg kijelentette: „Еrdekes kísérlet, nem hiszem, hogy sikertál.") 
Az egész amerikai irodalom ,lapjait (mLely éppúgy a válságok és csüg-

gedések színtere, mint minden irodarom) a meghittség, a bens őséges-
ség áhítozása tölti .ki, az, hagy az ember valami biztosabbra alapoz- 
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hasson, mint amilyen a siker, a társadalmi elrendezettség, noha ezt a 
vágyat, te zetesen, a társadaln sikerek (vagy kudarcok) köré font 
történetekbe fоglaljálk bele. Meghittségre, otthonra és sz Іrеtő , megértő  
asszonyra vágynaik a S ~alinas völgy esetlen parasztjai John Steinbeck  
elbeszéléseiben, erre a 'bens őségre., a társadalomba rиalб  beilleszkedésre 
vágynak Perry Sm јth és Dick Hick сk, a „Hidegvérrel" gyilkosai, ezt 
áhítja, Mozis Herzag, a zsidó értellmiiséagi, amikor az ízét ve ~sztett  
otthonoikbаn iés an(ilyen eanberi viszomyak közepette már negyven-
éves fővel dsszа  Іёksz& is szegényes szülői házra Chicagóban. 
„Napб!Leon utca, törékІлу , olyan, mint a jráte1kszer, kótyagos és tisztá-
ta1an ultca, rejtelmes, zivetaroiktól koiљácsallt utca — anelyben csean-
peszek gyerekei betéve mondják az ősi imákat ...", s ahol „ ... az em-
beri érzéseikknék lyan iszéiles skálája ,volt honos, amihez hasonlót soha 
sehol nem rtаlált."  

Az emberi érzéseknek ez a szélesebbb skáláJ Іa mnég csak talán Amerika  
egyetlen nepcsopоrtjánál lelhető  fel, mely neon tudott beleépülni Ame-
r ј1 а  társadalmam гéfiegeibe, hanem arra kényszerült, hagy élje a saját  

életét, s így kompakt maradjon; a négerekre gondolok. Mindenütt  

lá'trи  lenhet őkеt Amierikában --- Il  áitrшΡ, ahogy kirínák. Kirinak aki-
rendelt fog>Laйkozásukikial, mtielyet mint iradaszol,g ~ák, taxisofőrök, 
szobalányok, rápóitisztátбk, hordárok, Іiftbоуаk, pincérnők űznek, 
ndha, mind гtöbbem vannak оllуamoik, akik felveszik a versenyt a 
többi kkel, mint például az a, közéleti tisztséget betölt ő  útitársam a 
United ,ѕtatesхő1. De még ezeknél is érezni a különbséget. Érezni, hogy 
apikor a fehér eanber meglát egy öreg négert, nem azt gondolja ma-
gában, egyszeruem, hagy „I:tt egy öregember", mint egyébként, hanem: 
„Itt egy öreg avéger", mtiint ahogy az is bizonyos, hagy ha egy néger 
lát meg egy fehér lányt, nem azt gondolja csuрán, hagy „Itt egy lány", 
hanem elken lhetвtlenül: „Itt egy fehér lány „  Az egyemlőség aszm,éje, 
Amerika puritán, ikálviаysta céhideológiája, melynek az a jelszava, hogy 
„mindenki azzá lesz, amire képes", ezen a ponton mindennap szégyen-
letes vereséget szenved, vereséget, me Јуеl ez a földrész talán rabszol-
gartartó őseink bűnéért lakol. A törtémelean el őbb-utóbb megbosszulja 
magát. 

Manapság a, gda г  és az erőszak eszközével áll bosszút. Az ipar föl-
szabadíitotta a négereket a déli rabszolgaság járma alól, és tömegesen 
Északra vonzza őket, ahol mindig is üzleti szellem és türelmesség ural-
kodott. De napjaink négeлlázadásai éppen Északon játszddnek le, Gle-
velandben, Ghiк  аgában, Detroitban; rombal б  dühükben a, négerek ezek-
ben a, városoQ~ban gyújtják fel a kereskedéseket és a fehér lakónegye-
dakket; a Dél edlenben béikás. Hionan van ez? Az a philadeQphiali id ős  
hölgy, aki megmutatta nekem a város neveaetességeit, els őnek sejtette  
előttem ennek okát. Élete javarészét — házassága els ő  napjaitól férje  
bakikiig — Délen töltötte, noha maga északó családból szármiazik, mtiég-
hozzá kvéker családból, mzelyekben a négerek védelmezése hagyomány.  

így például már nagyapja házában, a rabszolga-felszabadítás idején,  

mindig nyitva állt az ajtó azok el őtt a néger rabszolgák előtt, akik Ka-
nadába menekültek; két lánya, alkuk távo ј  városukban önállóan élnek,  
Délen néger .iskolákart vezettek, és ezért a fajvéd ők üldözaték is őket.  
Miközben ezt elmesélte, az yd ős Hölgy kivezetett :a, Művészcsarnok  
előtti platóra, áhomnan az egész várost be lehet láitni; az egyik szök ő- 
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kút mюdenоёjében egy kis csapost néger gyerekre lettünk figyelrn,eshek,  
akik edabálván magukrб1 ruhájukat, огtt fogócsikáztrak és búvárkodtak  
az áttetsző  vízben. „Mit csináljunk?", mondta az idős hölgy, s kedvet-
lenжl, fáradtan legyintett. „Felügyelet nélküli gyerekek." Kés őbb, araár  
estefelé, elvetődtünk egy kirándulóhelyre is, melyhez egy kis tavacska  
tartozik, s az idős hölgy akkor nosztalgikuson elmesélte, hho:gy vala-
mikor, még mint kislány, mennyire szeretett ide járni baxátn őivel.  
„Most ez persze lehetetlen", f 'űzte hozzá. „Senki sem érzi hbiztonságban  
rnagá,t." „Mд,ér't?", kér гdeztein. „Hát most mindenféle bandák kóbarol-
nak erre, j öttmnntek ..." — „Négerek? ", kérdeztem nyíltan. „F őként  
néglcrek", vallotta be. „Olyan emberek, akiknek elmulasztattunk tisz-
tességes nevelést és megélhetést nyújtani."  

A négerek vándorlása óriási méretű : asszonyostul, gyerekestől, bú-
torostul ezrek meg ezrek utaznak vonaton, trailereken és tehergutákon  
Észak felé; ott pedig nem .várja őket az Ígéret földje. Északnak szak-
képzett vagy gyorsan bеtaníthható munkásakra van szüksége, az ültet-
vényeken dolgozó valamikori rabszolgák ivadékai pedig egészen bizo-
nyosаn nem hazok. „Tíz fehhér munkás közül", m аgyaг  ta nekem az az  
észak,karalirLai farmer araég a hajón, „heten rendszerint beválnak,  ra 
többit cl kell baasátanom, ezeken tehát elveszítem azt, amibe a ta-
níittatásuk kerhiilt. A négereknél azonban rendesen fordított az arány."  
Nem hittetem neki egészen, mindaddig, aaníg — sokkal ké őbb — Délen,  
Fhaenixben, Arizonában, be nem jártam a négherlakta külváros kat:  
poros utcák, viskók, él őtűik kiérdemesült fotelekben vagy özönvíz  
előtti fiákerek ülésein néger férfiak kigunnyasztattak letargikusan, vagy  
vonszolták magul аt a hkidő lt-bedőlt falú kacasmák felé, unalommal vé-
dekezvén a munka ellen, melyet hévszázadokon át rájuk kényszerítették.  

Fönt Északon a kinégerek élénkséget :és rendet találnak; de kétszeres  
árat fizetnek érte, mint a fehérek. A fehérek negyedeiben a. négeYmek  
nincs helye: senki sem akar néger szomszédságot. Miért, kérdeztem  
mindenkitől. Az amerikaiak nagyrészt csak hvállukat vonogatták. „Elő-
ftéltek." Valami sejtelem ébredt beun. Tovább ké гdeztean hát. „Fél-
nek tőluk?" „Meglehet." Eszembe juttattak az er őszakpsk dósakról szóló  
rémmesék, eszembe jutott Rufus James Baldwin néger író regényé-
ből, aki csak szadista módon khépes szerhetei fehér szeret őjét, eszembe  
jutott Steinbeck egyik elbeszélése, melyben a fehér ember, miután meg-
lincseltek egy négehrt, ugyanazt az arckifejezést fedezi fel sajrát magán,  
mint amilyent szeretkezés után tapasztalt. A San Franciscó-i irodaloan-
tanárt nyíltan m еgkésdezbem: „Ez szexuális félelarn?" Jelent őségtelje-
sen rémnézett. „Valászínüleg." Néhány nappal kés őbb pedig, Los Ange-
leSben, az a anérnök, aki tíz révvel ezelőtt vándoralt ki Amerikába, be-
vallotta: „Nekem nincsenek előítéleteim, és elvben ellenzem a négerek  
mindenfajta diszkriminációját. De ha iányairn volnának, nem szeret-
nék néger gyerekeket a szomszédban, neon szeretném, ha velük játsza-
nának. Az ember sohasem tudhatja."  

Ez a félelem a lakásüzérek malmára hajtja a vizet. Megvesznek egy  
házat a fehér negyedben, és eladják vagy bégbe ,adják valami jövevény  
négernek. Erre az egész negyed páni ,sietséggel elkezdi Tárulnia háza-
kat, az üzér pedig .potom áron megveszi, és a szokásos vagy még ma-
gasabb áron eladja a négereknek. Egy év alatt a fehér negyed néger  
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negyed lesz, volt lakói pedig anáshol építenek maguknak házat, valami  
addig még lakatlan helyen. 

Ennek a macska-egér jatéknak aztán az a következménye, hagy a 
városközponthoz legközelebb es ő , valamikor legélénkebb negyedeket 
négerek árasztották el, míg ellenben a fehérek mind messzebb húzód-
nak, a városákan kívül. Amikor Philadelphiában meg akartaun látogatni 
Walt WhittrrLan múzeummá át аlakítatt házát, a várost átszel ő  Delaware 
folyó partjára irányítattak. Megtaláltam az utcát, megtaláltam a zöldes 
színű  faházat is a felirattal. Jobbra is, balra is, a. Whittmanéhoz ha-
sonló házak lépcsőin öreg néger asszonyok iildögéltek, körülöttük pe-
dig gyerekek kergetőzt +k; a pázsiibakon, a kifeszített huzalokon fehér 
alsónemű  és tarka ruhák száradtak. Azmer2kai egyenl őség fehér bőrű  
költője szó szerint is oda keriilt a felszabadított rabszolgák unokáinak 
társaságába.  

Az amerikai fiatal nemzet, még hiányzik bel őle az európaiak ciniz-
musa; gondterhelten és megdöbbenve szemléli, rni történik rendezett 
városaival, a tökély fokára emelt j agviszonyaíval, büszke eszményeivel. 
A kormány iгiјndІn erejét latba veti, hogy meggyorsuljon a. négerekk 
szakképesítése és foglalkoztatása, hagy lakások épüljenek számukra, di 
uzsoraterhek nélkül, csakhogy mindez nehezen. megy egy neon állami 
irányítású glazdaságban, iegy olyan iskolarendszerben, mely félig-meddig 
magánkezekben van, meg hát e1 is !késitek vele. Így történt, hagy éppen 
most, amikor a saeilepek nyyitva vannak, zavlargásak törnek ki, az el-
lenségeskedés kiéleződik. ѕоk maganeanber is гиan, aki a négerek ernan-
cipáciájánaQi szentelte magát, ámde buzgalmuk egyel őre inkább kiilönc-
ködesnek számít. A Los Angeles-i fiatal Joyce-szakért ő  mondta el só-
gornője esetét, aki megkísérelte visszatartania fehéreket lakónegye-
dükben, amikor négerek kezdték beitelepíiteni. Volt akit sikerült is 
viцsszatartani а  egy ideig, 'de am гikor a többiek költözni kezdtek, a ház-
árak pedig nagyot zuhantak, egyszerre magára maradt. Most ő  a né-
gernegyed egyetlen fehér b őrű  lakója; csak azért is nem költözik el, 
kitart fennen hirdetett elvei mellett. Most már azonban a négerek néz-
nek rá ferde szemmюl: mit keres itt közöttük, mint лalamli áldozat, aki 
iránt különleges, de valójában senki sem tudja, milyen f іgyelernrnel 
kell viseltetni? A professzor egyik néger diáklányáról is beszélt, aki 
egyszer kgjelem(tiette: „Az a legniagуоhb baj, hagy mindeni olyan fi-
gyelrnes irántaтn. Egyszeruen nem tudom, hogyan viselkedjem. ,,  

Mert a négerek is két közben vannak, nemcsak anyagi, hanem er-
kölcsi értelenti'ben is. Maguk sem tudják, hov pártoljanak. Az ország 
lakosságának egytized részét kiépezik, szám szerint: egy egész Jugo-
szlávia lakossága !kite]nék bel őlük, — és agy sajátos, nagyon kifejezett 
mentalitás hordozói, a hagyomámy, a „lélek" letéteményesei, ebb ől fa-
kadt az újabb kor lagиomzóbb rnűиészi virága, a dzsessz. A haladás a 
fehérek szakásait kényszeríti rájuk, de milyen színtelenek, vérszegé-
nyek ezek az ő  velük született gazdagsagukhoz képest! Milyen nevet-
séges látvány voltak azon a bostoni rnetad ј  sta istentiszteleten a négex  
hölgyek művi úton kivasalt, sőt szőkére festett hajukkal, filckalapjuk-
kal és a szőrntie1kkel a nyakuk körül, s milyen nevetségesek voltak kö-
vér férjeik, amint f ahahér imiggallérban ott iiltek meredten a kemiény f a 
padokon a fehér Krisztus arca előtt; s ellenkezőleg, milyen izgalmas  
volt hallgatni kis kórusukat, amikor valami imát énekeltek, úgy mé- 

236  



lyítvén el a haragokat, amint néger őseik valan ikог  Afrika tisztásain.  
A !fehér eзnberek ruháibian, melyeket ügyetlenül választanak meg, a fe-
héreik smivarjaiival, maelyekeat úgy ta г  tааtiak szájukban, mint valami vil-
ІІ rító ~t, a fehéегek beszedinódjáaval, ahogy grandosam elnyű  jt ják, a 
fehérek gubóival, melyek közül — a kiegyeralít ődésnek valami esztelen 
vágyától űzetve — a legnagytibbakat, a aleagcsillagábbakat vasár оlják. 
Akaratlanul is Amerika karikatiúrái ők, eltúlzott, groteszk kép, mely 
emne~k az agyarvdicsért civilizáaciónak az arcába vigy Оmog. De amikor 
magukban vannak, egymás között, a diszhanmómiának többé nyоmа  
sincas. A ahicagói egyetemen tett l togatasom гΡ végén, ahová külöalben  
taxiival érkeztem гΡ, a Krisztus-arcú professzor ezekkel a szavakkal іrá-
nyttotat vissza a szállóba: „Mart tehát látta azt, ami legjobb Сhicaagó-
ban, illik hát, hagy a, legrosszabbat is láassa. Menjen vissza az Ötv еn-
hetedik utcáig, s oranam aztán vonatom tegye meg az utat a ,szállóig." 
Szót fogadtam. Elindultam a !külvároson keresztül. Egyenes utca, vö-
rös tégláas, еgyemeletes házakkal, mintha egyenesen a régi Angliából  
hozták volna át. Itt-ott azonban törött ablakok láthatók, a pázsitok  
kiszáradtak, a lépcs őkön néger !öregasszonyok üldögélnek, a járdákon  
fiatalemberek lézengenek, !gyerekek kerget őznek. Ezután következik a  
keresztutca, tvenhetedik, itt üzlet iizlet mellett sorakozik, mtiésszel 'a ki-
rakatokra firkált hirdetésekkel, sok-sok pap іrihuLladékkal körös-körül, 
várakozásteli fekete arcokkal az üvegek mögött. Az utca közepén, asz-
lapoktin, vasút. Felmentein a, 'deszkából ácsolt váróteremtibe, hogy meg-
várjaml a vonatat. Amikor beléptem, egyszeriben fekete emberek szo-
ros gyűrűjében találtain magam, én, az egyetlen fehér b őrű  közötiük. 
Egyesek ülbak, mások álltak, csupa megtermett, izrrvas ember, tarka 
trikókban és ruhákban, csak úgy szikrázott minden a színek, a fekete 
bőr, a fehér fogak cikázásában, mozdulataik kimértek minden hely-
zetben, az a kifejezett testšsrg jellemzi őket, mely ntiár a balkárait Is el 
árulja, ha csak ül, vagy fekszik is, ellentétben a fegyeintiezett, magukba 
aszdtt myugaltјakkal. Ez az a maJ dnein toiakodó, ёrezte ►tett testi je-
lenlét, melyet a Dél, különösem Afrika, az élet bölcs ője áraszt, az a 
testi jelenlét, mely az er őt, mozgást, nemiséget, szaporodást juttatja   
eszünkbe. Amuldaztam. S amíg a vonat az emeletek és tet ők között 
kattogott, úgy éreztem, hagy mélyebben lélegzem, er ősebben élek ezek 
között az erős, gyönyörű  emberek között. Azt gondoltam: ha Ameri
kában volnék író, csak né ~geгekről. írrnék. 

Az életet azonban nem írni, hanem élrni kell; de hogyan? A néger 
f+јaabaalság a fehér civilizáció csáblibásai Iés a saját sze тencsétl:em, de 
meg itlt inwltja között Ingadozik. A ínég гatriаrchálјs alapokon 
álló törzsi hagyományok szerint az asszonyok dolgoznak, a fehér ember 
szolgálatában és otthon e уаránt, ő:k nevelik a gyerekeket, a férfiak 
ellenben, akik nehezebben is találnak munkát, vagy dolgoznak, vagy 

~sem, de amikor iszabadok, rendszerint kószálnak, csavarognak. 
Ott látmd őket esténként, csoportosan, a mozik, bárnak bejáratánál, 
zsebre vágaabt kiégizzél, kivilfllanó szemlfehér jével, amint mozdulatlanul né-
zik a fémyгeklámtik játékát; velük telnek meg a játékbarlangok és a 
pornográf mozik nézőterei, naiv sóvárgásuk árával tömve meg a szem-
füles fehér keresked ők kasszáit. Természetes, hagy ők a nyugtalanság 
lappam,gó hadseiеgв. TeгΡцΡnészetes, hagy a fehérek tartanak t őlük. 
Elбьb vagy wtóbb Ie kell inald száаnalmiuk velük. Vagy legyűrvén ma- 
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gukban a félelmet ébs a kapzsiságot, rájuk is kiterjeszteni a proklamált  
eszményeket, vagy lábbal tiporják őket is, meg az eszményeket is.  

S talán éppen ezen a ponton a mai Amerika válaszúton áll: vagy  
klasszikus ianpériumnak lenni, amilyenek azok voltak, ahonnan ide  
menekültek az embe аrek, s akkor pedig kegyetlenül és a kegyetlenség  
tudatásban uralkodni, vagy pedig megszabadulni attól az átoktól, mely  
a hatalom és a gazdagság velejárója, s egy új .messianizmus szerepét  
vállalnia világban. En mindkét változat megtestesülésével találkoztam, 
méghozzá ugyanazon a helyen: ez is San Francisc бban történt, az „igazi" 
Amerika e leigpezsgőblb életű  városában, egy írónak a lakásán. Az írd 
úgynevezett sélf-made mari, volt rakodómunkás, aki ezzel még dicsek-
szik is; túláradó, szinte szlávos he гvességgel fogadott, valóban szláv 
eredetű  szavakat kiáltozva közben, melyeket társaitól leesett el, még 
airniLkor testi munkával foglalkozott. Ezzel a munkával azonban már 
felhagyott, hiszen srégen elmúlt hatvanéves, s most nyugdíjban van; 
csak széles, szegletes vállai és hatalmas tenyerei árulkodtak múltjár бl. 
Azonban kora ifjúságától fogva, s xrvég amikor rakad бmunkásként ke-
reste kenyerét a dokkokon, sokat olvasott (különösen francia .ma гаЈQi -
tákat, fordításban), s .id ővel maga is aforizanákat kezdett írni az őt 
környező  világnál. Ezekből az a гfar zmmákból egy csokorra valót elkül-
dött Harperneik, New Parkba; azt +sem tudta, hogy a kéziratot 11 kell 
gepe+lni; ennek ellenére a kiadó nem sajnálta a fáradságot, hogy ki-
betűzze, meg is Metszett neki, kiadta, a, könyv els5rangú fogadtatásra 
talált az olvas ns ёgnёІ , félntiillió példányban jelent meg. „Hát lehet-
séges volna ilyesmi máshol, mint AmerLkában?", kérdezte tó"lern az író 
szÉчtitárva karjrad јt a szёІоѕ  üvegиeriandia, előtlt, mely kényialmies ,ottihonához 
tartozott, s ahonnan kilátás nyílt fél S+an Franciiscóra meg környékére, 
egészen +a temugea сig. Bemutatott a. ház asszonyának, egy kózápkorú barna 
asszonynak, meg tké Іt nagyobbacska fiának, megjegyezve közben, hagy 
családját úgy adaptálta, mert ő  maga agglegény, sohasem n ősült meg. 
Aztán ,lesültünk ra spagettis tál köré, az olasz szá гΡ mazású asszony ké-
szítette az ételt. Az ebéden araég két meghívott volt jelen: valami diplo-
mata, volt katonatiszt, s egy fiaitalos arcú, csupa izom férfi, rövid 
ujjú, agyoaиnоsioltt trikóban, ő  is kјkötőmnankás. Az író a vietnami há-
ború erélyes folytatass mellett kardoskodott, „hagy földig rombolja-
nak mindent, aztán itt hagyják a kommunistáknak", mi iháхmiam pedig  
elképedve szálLtunk szembe ezzel a néz еttеl. A ,gyerekek és az asszony 
feszülten figyeltek ugyan, de nem száltok bele. Az a trikóinges ember 
nem folytathatta ra vifAt, araunkába kellett készül ődnie, éј;szakai váltása 
volt a dokkс  kon; búcsúzáskor +azonban megkért, hogy anásnap talál-
kozzunk. 

Egy kávaházban találkoztunk másnap. Elmesélte egész féletét: hagy 
valójában több mint ótveneves, hagy fiatalkorában elvégezte az egye-
temеt, de a szociális esamék iránti lelkesedésb ől is testi munkát vá-
lasztatta. Az az olasz asszony, aki tegnap vendégül látott bennünket, 
az ő  felesége, azok ra felnőtt gyerekek az ő  ,gyerekei, a ház az ő  háza. 
Azonban ellentétbe került családjával és a tá+rsadalomanal. A munkás-
kórnyezet, ahová lееresđkedelt+t, csak csalódást okozott neki; ,ez a kör-
nyezet most az erkö+lсsi közömbösség, az a+lvtelen pénzlhajsza fészke.  
A szakszervezetekből trösztök lettek, sakkal veszélyesebbek, mint a  
murvkaasdбk. Hogy más, képzettségénék megfelel ő , foglalkozást válasz- 
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szon, most rnár késő . Elhatáromta hát, hagy egymagában fog küzdeni:  
hogy Кereseitének (miely jelent ős: 50 dalbár naponta) csuk egy bizonyos,  
körtelező  hányadat adja haza, a többit azonban a vietnami háború el-
leni küzdelemre fo гdi`tja. Emiatt azonban nézeteltérsei támadtak fele-
ségével, aki nem hajlandó seanmiiről leпnondani., elválliak, an,ajd ibizo-
nyos idő  múlva az !öreg író, aki addig mLagányasan élt, átköltözött az  
ő  házéiba, hagy gondoskodjon családjáról, és élиezzen abban, hogy  
gondoskacihat r6 ~la. YJgy matek meg, hagy ebben sz ú j viszonyban  
továbbra is korrektek miaradmrak Іgyrnáshoz: ezért lehetet tegnap ő  is  
a vak közöibt. gtnutato гtt egy гöpiratolt, melyeit memтégen adott  
ki teljes névaláírásával: azt az elhatá;razását magyarázza meg benne,  
hagy noha miáx nem katonaköteles és így neon fenyegeti az a veszély,  
hagy Vietnaanba viszik harcolni, ntiégis elégeti katonakönyvét, mert  
szoli,dáтцs kíván lenni a fiatalokkal. De hát maga is kételkedik ennek  
a mLa,gánas ikiállá~snaak a sikerében.  

Amikor ezt a snelamkalikus kérdestt feltette mvagában, lehetséges, hagy  
a sajáat gyerefkevre gondolt, akik miután többékevésbé saját akaratuk-
bбl anyjukkal és mLOstoharapjukkal maradtak, anégsem a harcot, ha -

nem az  tszínvоnavаt válasmtatták. Таlán az egész amverikai ifjúragra  
gondalt, áLtalelb ~an, meny ha elégdti 'is — mLint 6 — a katоnakönyvеcs-
kéjét, egészen arás, közvetlenebb indítékokból teszi: hagy elkeriilje a  
vágóhidat. A vietnamLi háború, a nagyhataloannak egy mvaroknyi nép  
ellen viselt és fiaskót szenvedett hábarújs, kettéasztotta Arnerriikát,  
nemcsak réteges érteleanben, hanem függ őlegies irányban, nemzedéikek  
szerint is. Az idősebbek számáтa ez a háború, melybe úgy léptek be,  
hagy nem is sejtették, hagy nem nyerhetik meg, erkölcsi dileanma;  a 
fiatalság számára viszont, melye háború vigasztalan árnyékában n őtt  
fel, egziszteaicisli,s dilemima. A fiatalság vagy vállalni kénytelen az értel-
mi,etiein haacoit, vagy börtбnbe kerül, esetleg sziillői arpanámzsal átszökik  
a határon (Kanadába). Mindenképpen távoznia kell Amerikából. S ez  
a többé kevésbé tudatos felismLerés valami furcsa, passzív, bels ő  emLig-
rációtteremt belőlük. Ezt Chieagöban éreztem meg, amikor ügyvéd  
házigazdámmal és fiával vаcsomára mentünk. Már az autóban Viet-
namra iterelődött a szó, anúlhaltsitlranul. Az apa haragosam rántott  
egyet a kormánykeréken. „Azt hiszi, én örülök neki, hagy a fiam ott  
bwkdacsal majd abban az átkozott dzsungelben?" De hát, tette hozzá,  
Amerika a, világnak abban a részében bizonyos kötelezettségeket vá цΡaLt  
magára, s emekneik eleget kell tennie. A fiú, aki eddig hallgatni, oda-
fordult mindkettőnkhöz. „De hát a kínaiaknak nincsenek ugyanilyen  
kötelezeitltségeik?", és relati иi musá ~val elhallgattatott bennünket.  
Сsal1hagy Lgy a szófogadó fiúik b еszélneik. Azoka szófogadatlanak,  a 

legvitálisabbak, azok, akiikben az ú j törekvéseik ösztöne a leger ősebb,  
egy olyan mozgalmat hordanap ki még el nem fámadatt ölükben, mely  
túltéve mindenfajta relativizaniuson, hallani sem akar azakrál a témák-
rбl, mLelyeket a régi, „erkölcsös" Amerika olyan gondterhelt arccal  
boncolgat. Ez a mozgalom — a hiippyk, kócos hajúak, gitárosak, mini-
szoknyások mozgalma — hanyag megvetéssel egyszerííen felrúgja az  
egész amerikai „stilust", és mLintegy kivezeti az јf jóságat az egyiptomi  
rabsá bбl Kánaán felé, kívül térte és id őn, — egy elsődleges, kezdeti  
időbe, s tölrtéтliik pedig mindaz a mi iparosodott, rohanó, г Ρatombom-
bától fenyegеtett huszadik századunk kellős közlepén. Ez a mozgalom  
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elveti a lakáskultúrát, a tágasságot rés ti;sztaságat, az életszínvonal I  

laegnaagyabb vívmányát. ,A fiatalok egymás hagyén-háltán laknaak, hú-
szan is jegy lakásban, rendietlenségben, egymás testmelegét ől bбdultan.  
Elvetik az a tó+t, a jsebesság e mankóját +és jellké фát, — ez a fiatal-
ság gyalogosan jár az utcán, sétálni akar. Elvetik a, pénzhajszát, —
könnyebb testi munkákat végeznek, dísztárgyakat készítenek, utcát  

söpörnek, de a koldulástól sem riadnak vissza. Elvetik a funkcionális,  

egységesített komfekcidt, — +a fiaitalok magwk szabjáik éas vaarrják ruhái-
kat, csipkés, bájtos, tarka ,ruháikat +száz évvel ezel őtti divat szerint,  
vagy bő, parasztveletüket, melyben mintha valamis cowboy-tanyára  

készülnének. Elvetik .a rövidre nyírt jenki frizurát, — a fiatalok hosz-
szú, rendetlen hajat, szakállt nöиeszљenek. Elvetik a faji inegkülön-
böztetést, — a fiatalok tiökéletes termeszetességgel barátkoznak a né-
gemekkel, ázsiaiakkal, s néger n őékkel élnelk egy.itt.  

Együtt látni őket — mondjuk .a hírhedt Height Ashbury negyedben  

— lélegzetállító látvány. Olyan, mint egy egzotikus vásár. Ülnek a  

parkban, nem a padokon, hanem a setányak közötti pázsiton, körbe  

telepszenek, +akárcsak a sátoros cigányak, amint éppen pihen őt tarta-
nak; van aki hanyatt fekszik, hosszú haja elkeveredik a f űvel, behunyt 
szemét +a, nap felé forditja, karjait tenyerével fölfelé kitárja. Két far-
mernadrágos lány rongyot terített a f űre, és ki tudja, hol összeszede-
getett, színes kavicsokat szemelget. Hosszú cérnára f űzik nyakláncnak. 
Két másik lány — egyikük ma сskát tart, színes szalag apáráz —, két 
tarisznyás fiatalember közelében heverész; az egyik fiaatálembeT ki-
nyújtja a kezét, és megsimogatja a macskát, mely hizeikedve törlesz-
kediik; a lány k halkan elnevetik rnagukaat, és így indul meg a beszél-
getés az addig ismeretlen emberek között. A park egyik bejárati 
oszlopának tetejében .sárgás pelerinnel ja vállán egy fiatalember ül 
törökülésben, és csörgődabot ütöget. Alatta két másik fiatalember a 
színes hijppy-újjságat kínálgatjka a járókel őknek. Végig +a járdákon, a 
házék +tövében, fiúk és lányok iildögélnek, cigarettáznak, beszélgetnek, 
vagy csak +a napba hunyorogva hallgatnak. Pákrok sétálnak, :az egész ne-
gyed karláatlan és sztntelen korzó. Egy magas, nagy test ű  lány siet 
tova sarkig érő, ekék estélyi ruhában, csak úgy lobog utána a ruhája 
és a hája. Az +egyik ház kiiszöbén agy fiú meg egy lány ü1, a macská-
jiuk +társaságágban: a fiú — hkáatávaal és fejével az ,ajtáfélfáhuz tamasz-
kadva, a lány — a fiú ölébe hajtva fejét, a macska pedig a lány 
mellén elnyúlvja. Egy jszakállas, szőke fiatalember, farmernadrágban és 
mezítláb, meg egy fiatalasszony, miniszoknyában és szandálban, rózsás 
+arcú, mezítlábas Кisfійt vezet a jáтdán, körülöttük ,szaglászó kóbox ku-
tyák. Egy váany, a homlokán arany szalaggal leszorított, hamuszín, bog-
lyas hajzattal, világos tekintetű , kék szerűekkel, a sarokház fala mellett 
egy zsákon ül, kés egy-egy pennyt kér a járókel őktől. Egy tömzsi fia-
talember, rövidre nyírt, fekete szakálla van, b őrmellényben és csiz-
mában sétifikál, s a csizmák közül az egyik fekete, a másik sárga. A 
mindenféle gyöngyöket árusító bolt kirakatáaban egy aszkéta arcú fia-
talember, kutyával az ölében, könyvet olvas, és fülében a vezetékkel, 
tranzisztoros 'rádióit hallgat a napon. Barátságos, de nyugodt, tiszta te-
kintetek. Nincs bennük sem kíváancsiság, sem rosszallás. Egyszerű , halk 
szavak: „Van egy cigarettád? Van egy pennyd? Nem láttad Tonit?" — 
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Vаа dбz ѕ , сіg вуtbог , а  világtól, az аkаг t61, а  szѓхid ёkоktбІ  тчаІб  
шegpihІёѕ , vеgеtálás а  nаов , India. 

Persze аzёгt mégis Авieгјka. Аавјkог  а  Sаn Fгаnсiѕсб -і  irodalom- 
tаn гt, ааdаъІй  a fia iьІёflt а  І ppk kózé és лІеzіtѓьа9ааІ  hatat forditott 
рuhán ъeгedezett Ііvі g-гооnшаk, megkёrdezteni: »Ki adja neki  a 

pйnzt, hоgу  іgу  ё  eeхж?", v хаkоzsоniinаk megfeІІІ6І  vќ1а zоІt: 
ViІ gоѕ , hоgу  еzеk Igуеrеkеk nёћѓлу  év mi Іvа  feІnбnek, lesz 

ааdвеk a haja ritkulni vаgу  őszülni kezd, s akkor már majd nem  
illik hоzzjыk а  vlиg i ёvІѕztett haj. Az a mezitІёbъ  Јёгб  gуегmek аgу  
napon n еgfhйњ lеt, tiszta Іеvegбjй, mІйeg szohara lesz ѕzјјkѕёgІ, 40- 
lásrа, és а  steги1јz јt nІйѕъегeіvІл  megјeІІnб ,  tisztes amerikaj. pdІg г ,  
az orvos sgјtsёgёгe szorul. 112, pedig a haboril kо nоІуга  fordul —  

haьогй , meІз (ьаn ezek a gуeгeКek nem аkахnаk részt vinni, még а  
gоndоlаtatбі  is јгtбznаk —‚ ha a fejük felett fe Іdјiьёгёgїю'k а  ьоmъ-
zбgёpek, ha majd ezеk az utсёіk is Гоьъалѕож tбІ  vјѕѕzааа gzаnІak, ak-
kor tаІ n 6k is tisztes amerikaiakka v1n аk, és leihasalnaik majd a fi-
dezёkok mögé, és visѕzаабnek azokra, аkik г jІ tk ІбttІk. Lehet, hоgу  ёp-
pen 6k, akiket ІszmёвуеК  nélkül hajszoltak fьlbe а  ёгpаtakоkьа, 6k 
teremtik meg az егб  сњ iјzniust, mІІу  az amerIkai imрёгіumьбІ, hоgу  
maгadёktаІахniІ  az ІІgуеn, még ывуzіk. No di, 6k eггбІ  még mit sem 
tudnаk, vаk юібzб  gуeiimёkek 6k, Is ennek a vakaсібnаk eІбьь -utбьь , 
јІуеn vаgу  оІуаn mббоn, egуszeт  йgis vёge lesz.  

Nekem, aki ezt tudom, a vak сіб  nem ez a kйибnсКёdб  гыhzаt, haj-
viselet és szakáll, nem is ez a hanуаg teгpeszКedёѕ, mІІу  a divat, tаІа  
a k ыtёszeгК  hatsa, — hах em №w York, аhоvá уіѕszatёгtem e kel-
lemes, aгаnуhа1jni:dsz eІsб  napjaiban, az ЕgуеsјјІt Allamokbari tett еgу-
hблаpаs nуќгј  b ёгutаm után. New Yоґk vаІбьал  nem Amerika, noha 
nem is Еuгбpа, nem is India. New York minden, az e ёѕz világ, itt, 
Amerika küszóbén — mјntа a а  ьevindаik kaгаntё JIa Elis szige-
tёгбІ , mеІуаъІК  fьјz а-iоі  ®јiьёtѕzёугnуetgІi mellett minden haj б  elha-
lad a New York-i kik8tбьe vеzеtб  йtоn, ІgёѕzІВ  idáig, az óriási kiter-
jedёѕй  ма nћattаn szigetig terjedt volna ki — azok ѕziлІга , akik a 
mІfnnуoхsz оt meg iаkаrјák vаІбsitааiј, de аninуі  fьјtогsgцk nincs, hоgу  
fi is Іfёpjюnek. New York az a „kicsi világ", ahol az emberek még nem 
'érzik, hоgу  'idegenek. Itt minden ndcidnak, t ёгzsnek (nem оѕztёfІуnak) 
megvan a maga negyede, s abban a maga szokasai szІгњt él. ѕаjt mis-
teгёgeіk, saj ёіt iIzbetedk, saját zenёјйК , sај t mozijaik s színházаik, sa-
j.t Кёnуveіk és йjsgjајk vannak. Itt a viiag minden nуеІvёt  hallani 
lehet, mindig Іgујјtt vаІаmeІу  msiККаЈ , harmadikkal, nоg еdјkКиІ , egу  
оІуaл  keveгedёsъen, hоgу  az ember fйІІ  csak a nуІІv  daиІалІ t ismeri 
fel, a szavak ёгte]mёt nem, mert ig-у  másik, аn ѕfаjta nуІlv  már el-
nуо nta. Itt fіiІѕіКеtјtбeхL keveredik minden, az ember Іlgу  рottуагi 
egујК  benуовѕъбІ  a mбsikьа , mint a megсsйѕztt figуmiѕzб  szikláról 
sziklara. Аатiјkог  vјsszаjёttem New Yorkba, most már erre a m оd-
szori, hоsszааљ  фаІ t6zkоdsгa, és taxin megёгkeztem a Chebsie sz Іlбba, 
majd аrnikiог  bejelentettem ѕzІmёlуІ  adatajmat, a portas m еgkёгdeztІ : 
„Ön bacskai? Tud mag-уaгul?" IS miután mаютaггa forditottuk a szót,  
átnуdј tоttа  a pulton tёmpе , hйsоѕ  Кezёt, és Kёzёр -Еuгбpа  бsѕzІѕ  udva-
riassgј  сІ6iг sај  szerint bemutatkozott: „Orvendek. R... vag уоk." 
Amikor pedig nh& у  nappal később Matijas és én a kбсоs hаjйak 
lakta Grееnwiоh Villa,ge-be menttink ki vасsог zгiј, egу  ІКaгсsй  рјвсёг - 

241  



nő  szolgált ki bQrmünket. Mini zsákruhát viselt, a mellén átvetve hosz-
szú, szőke hajfonat. Miközben felszoagá!lt, nii egy pilvanwtra sem 
hagytuk abba a beszélgétést. A vacsora régén kávéval kínált, s én el-
fagadtaan, - árrvbár fintorogva, mert Amerikában kávé Igyanánt mindig 
valamii híg folyadékot kaptam, jó sokat, igaz, de ez a kávé nem koro-
nája az étkezésnek, hanem az a rendeltelése, hogy megöntözze, felia-
zítsa az étert. A lány azonban két kis ácsészével a tálcán jelent meg, 
olyanokkal, amilyeneket itt nem is láttam, amiikor pedig szá аkhoz 
emeltük, megcsapott az ismer ős, átható, kesernyés illat. Elképedve 
néztem a felszolgálónőre: „Én Jiikai vagyok", szólalt mag szerbül. „És  
ezzel a kávéval én vendégelem meg magukat, a találkozás örömére."  
Később leiiLt az asztalua~khoz, és elapesélte, hagy foglalkozása külön-
ben színésznő , de pillanatnyilag nincs szerződtetve sehol; s, fiúja azon-
ban (°boy-friemd), aki :görög származasú és szintén színész, ma este is  
játszik 'ѕhakespeare „Szentiváаéji álmában".  

Így keveredik, kavarodik New Yorkban minden. Magyarok, görögök,  
jugoszlávok, ,olaszok, kínaiak, zsiiidбk, spanyolak, négerek, Puerto  Ricб -
iak. — A hosszúkás ,arcú, rózsás bőrű, rövid hajú angolszász itt ritka  
vendég; biztossal megborzad ra z űrzavar lá,ttќn, noha üzleti ügyei ide  
kötik, anéghozzá szorosan, mert New York, a maga b аnkjaival és  
trösztjeivel, a maga eredeti farmában meg őrzött lendületével, melyet  
még az áaeán túlsó ,oldaláról hozott át — a szökés lendületével  —, 
araég mindig Amerika soríve. Szeszélyes, rakancátlankad б , akadozб  szív,  
anely azёгt bőségesen ellátja vérrel a testet, a „stílus" szellemét pum-
pálva egész Amerika érhálózatába, de amely stílust ő  maga neon tartja  
meg.  

Egyáltalán, New York ,mintha sernapit sem tartana meg. New York-
ban még bará ~tságta,lan pincérrel is találkozhat az ember (amii más-
hol, az „igazi" Amerikáiban elképze]h еtetlen) . Szállodámon, a Hotel  
е1sie n, amvelly körülbelül sгárzévvеs (O'Henry, Janties Flarel, Thoanas  
Waalf lakott benne, és itt lett öngyilkos Dyl аn Thamas), a bejárat  
fölötti neonfelirat krónikus folytonossági hiányban szenved, csak  a 
„ ... tel Ghel ..." világít; itt van az els ő  amerikai hotelszabóm, mely-
ben nincs rádió és televíziб, az első , ahol az é j jeliszеkrénybeai nem  
akadtam rá a bibliára. New Yorkban nem tartják be a közle'k еdІési  
szabályokat sem: az Fanberek a piros fény elyenére is átkelnek az utcá-
kon, a safórök ezt tiszteletben tartják, mert hát nincs más választá-

~suk. Az életszínvonál és a seftesség megszállattjal itt eladják awtáikat,  
mert a forgalom akkora és olyan, hogy gyalog vagy földalattival gyor-
sabban érkezik az ember bárhová. New Yorkban bazárárut is Láthat  
az ember: pléhb ől való zsabkéseket, gombokat, cigarettaszipkákat,  
olyanféle árut, amit nálunk kucséberek árultak. New Yorkban, a Man-
ltiacttanen, nincsenek iakánegyedek; a 1akkásdk — üzléthelyiségek, ká гvé-
házak, hivatalok közé vannak ékelve, s hát az el őkelő  világ, mely nem  
hajlaлdб  itt lakni, a hosszan taтtó autózáshoz pedig nincs ideje, heli-
koptereken jár munkára. A Maвhattanen, a Broadweyn, amikor  le 
ereszkedik az est, az emberek kiülnek a házak elé, mint falun, széke-
ket, ládákat hoznak ki, di leginkább a járdába ágyazott, görbe víz-
vezetékcsövekre telepszenek. New Yorkban .a legforgalmasabb utcán az  
emberek sétálnak, a gyerekek pedig félmeztelenül indiánasdit játsza-
nak; a Nyиlcadik Avenue-n, >a járdán, kerékpároznak, a kislányok  Pl.  
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dig hulahapaznak. San Genario ünnerpón az egész olasz negyedben laci-
konyhák torlaszolták el az úttesteket, vígan sütö еtték a, kolbászt és a 
pitét, az autósak bosszúságára, hogy kílteres keriil őket kell tenniük. 
Vasárnap сІélutan az öreg orosz zsidók balalajkát pengetnek az East 
Ráver paaY'tján, a ntiagyamok és németek az önkiszolgáló cafeteriákat  
kávéházaikká alakítják ált: ülnek a kirakatüveg mögött, és nézik a ki-
halt utcáat. New Yorkban a néger fiatalernberek fehér lányokkal járnak 
(rés fordítva), s kötelezoem összeölelkezne xneanek. New Yorkban a 
hippyk nem érdekesek; Greenwich Viila,ge, ahol gyülekeznek, csak 
egyiake a régi, rangjukat eresztett negyedeknek, itt kisebbek a lakbé-
rek, s ez vonzza oda a fiatalokat. New Yorkban semmi selrn lehet ki-
zárálagos: a Wall Street acél felh őkarcaldi szaedítő  utcaszakadékának  
tői szonnsеdságábсn kitiéglázott, szűk kis utcácska taláлhartó, a túlsó 01-
dalon pedig Ott van az ódon ЈSzenthámarnság templom, melynсk kápol-
nájában a bizánci Szent Eudókia ikonja függ a falon. A Bower у-stree-
~ten, a, bankok és ékszerüzlatek vitcájában gy űlnek össze sz egész vá-
ras részegei, hogy ott aludjanak a járdán. New Yorkban sok park van;  

némelyikben csak két fia és egy-egy pad van, de az ilyen pad is, amely  
körül dühöng a forgalom, nlјndig foglalt. 

Nem, New York egészen bizonyasan neon mennyоrszág; talán purga-
tóritium, mvely esetben a, pokol a váras rálagutakkail és szennyvízl Іvezető  
csatarаakka,l behálázott föld alatti virága Menne, melyb ő ~l a kanali-
záció ráesarin és a kövezetbe áagyazatt, más, titakzaltas mendeltetés ű , 
kerek kis csapóajtókon keresztül bűzfelhők бz Іаiek fölfelé, ane-
ly+ ket aztáan a szél sodor, felkavar. G őzpárát és bűzt árasztanak a 
falak is: az üzletl гΡelyiségek és vendéglők klímaberendezései Ј0kádják 
ki. Ezt a levegőt szívja a New York-i polgár, és minden bizonnyal va-
lantii tiszta, jó .levegőjű  hely jár az eszében, ahonnan jött, vagy ahová 
megy, ha majd Amerika belseje felé indul, talán Nyugatra. Ánz az em-
berek rendszerint itt maradnak. Fmn, keikk еl és szép elgodolásaјkkal 
сgyüatt. Matijas baráatan, aki tele van velük, szintén nem megy el in-
nen. örül, hagy a bérház — nem сaáládi ház — melyben lakik, az East 
Raiverre néz, mely a Dunára emlékezteti, és hogy miunka vitán — a 
földalattin. — könnyen kijut a, strandra, .s ezért ő  sem tart autót.  

En is meg vagyok elégedve itt New Yorkban, örülök, hogy egész  
hónapot tartalékoltam rá. Nézem az embereket, ezt a nyüzsgést, sok-
féleséget. Délnek indulok, leeres гΡlked em a szániozatt utcák sarán a, kí-
nai negyedibe, húsgambácot ebédelek egy zsúfolt vendégl őben étis teát  
iszom, a kirakatüvegen keresztül elnézem az apró termet ű , hallgatag  
kínaiakat, aаmint mindig párosan, léptést tartva, elhaladnak. Váratla-
nul felcsilingel a tűzoltókocsik Јriаsztó csemgáje (ez New Yorkban mind-
untalan előfоrdul) , ikitmegyek hát az utcára. Bitellenben, az els ő  eme-
leten, ég a terasz. S гΡinte repütive megerkezitk a kocsi, er ős, vérmes 
tűzalták ugrálnak ki bel őle gumiköpenyegben és sisakokban, máris 
ágaskodnak a létrák, kјgyóznaik a gumicsöveК . Az egy гΡk tűzoltó' a létrán 
felkapaszkodik a kigyulladt balkonra, ég ő  papírkötegeket talál, le-
ddbálja az utcára. sistereg a vvíz, fölcs аap a pára, a tűzoltó lejön, je-
lentést tesz, a, kocsi elindul. A néz őközönség szótlanul szétoszlik. El-
indulok én is, vissza a, szálladábra, gyalog, végig a plebejusi Avenue  
AnZericas,on, mely tele van régiségkaereskedésekkel és virágraktárak-
kal. Körös-körül hordárok, tehenautólsaf őrök, bevasárló asszonyok: 
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párduc testű  anexikбi nők, európaiak, akik minden férfi;tekintetre ki-
húzzák derekukat, karcsú fiahal néger n ők, akik úgy tartják fejivket, 
mint gy kosár fékepe viráagoit, nagy lábú amie гvlkai nők cigarettával a 
szájukban és hajcsavar оsam. íElatiázeim ezt a vad, ikaotikus nagyvárost, 
ezt a Párizst, mely azonfban h цján van ajz agyság, a harmónia iránti 
francia érzékneik, annak a bájos könnyedségnek, anelly Párizsban bo1-
dogisággal tölt él, de figyelanezteit is: „Gyönyö!rködhitsz, de nem azo-
nosulhatsz! „  Iitt egyáDtalán nem nehéz azonosulni, itt kiválni vonna a 
irűvészet. Ámde az utasnak erre nincs szüksége. 

A szállodában átvesszem R. úrtól a postát, majd politizálunk egy ki-
cisit. Tavalyelőtt otthon járt Magyarországon, i аnponrál neki az ottani 
fejlődés, különösen az, hagy a faluja közelébe lev ő  grófi kastélyt 
megnyitották a nyilvánosság el őtt, s a gyerekek szabadon bejárnak. 
Valami kikindai földinkrбl mesél, hosszú éveken át lakotta Ghelsie-
ben; miután nyugdíjba vonult és megbetegedett, visszament az óha-
zába, s most R. úr minden hónapban felveszi a nyugdíját, s elküldi 
Jugoszláviába. Fölntiegyek ,a szobámba, ahol az ablak állandóan nyitva 
van, kњlök a napra, fel(bomitoan a, pasittát, el őveszek egy könyveit. Belép 
a termetes néger szobaasszony, kiálló fehér fogsarán faikad б , semmi-
vel össze neon hasonlítható nevetésével; a fiár бl szólб  legfrissebb híre-
ket meséli, aki átment Angliába, mert „jó'1 kijön a fehérekkel", s a 
másik fiáról, aki itt van, meg az unokáiról. t5 araár megszokta, hogy 
nálam ajkkar is Tehet ,takarítani, amikor a szobában vagyok; minden-
féléhez hozzászokott araár ebbe a tízemeletes szállodában, melyben 
mintha csupa kölöncök adtak volna egymásnak találkát, némelyik már 
évtizedek álfa itt lakik: kutyát, ntiacskát tartanak a szabá j ukban, az 
egyik vendég madarakat is, a másik egész állatseregletet, még kígyót 
is! Az daisszony ibemigy a fiiumdőiszobába, látom, ahogy felemeli a sa-
rokba dobott hariisnyáianat, és mosni kezdi. Rémülten tiltakozom, de 
ő  a hasán fogva csak nevet. Azon gondolkozom, hagy jutalmazzam meg. 
De az dasszony araár nyúl is a 'kötényéhez, egy fehér bariték оt visz elő  
a zsebéből, rajta Kridsztus-kép és egy templom címe: arra kér, hagy 
adományomat tegyem a barídtékba. Előkotorok egy dallást, és becsúsz-
tatom a hosszú szőke hajat viselő, fehér araú Krisztus kepe alá. 

Eds,téne befut a szál!liadaba Matiijas, a kiskoifferl, s elindulunk a 
Bdraadway felé. A szüntelenül hömpölygő  embertömegben tolongunk a 
járdán, kibukkanunk a. Times-squarelre, félh őkarealók háromszegletű  
prizmája ez, villanyégők ezrei borítják, melynek fényeit ,színes egerek-
kdént l rgetőzneik körbeükörbe, világáitб  be+tűszalaagok futatlak el a leg-
frissebb híreikkel, főlőttük pedig zöld, ibolya- és narancsszí n.ű  reklќдn-
fényék hunyoiragmak. 

Az egyik épület emeletér ől, az üvegfalakon keresztül, kihallatszik a 
villanygitárdk őrjöngése, és csípőig érő  intim-ingben barom karcsú 
leiánуalak látszik, amint kígyózó testtel táncal, a relklámfények asill аg-
sziporká.i ~tó1 övezve, dakárcsak a hetedik anennyország hurijai. Magasra 
emelem a fejein, megállak, minden pórusam valósággal issza ezt a 
fényt és mozgást. Matijas felém fordul. „Ugye, szép? Akár a, Terazi- 

A régmtúltról beszélgetünk, melyet egyiitt töltöttünk, a megszállás 
acélszürke éveiben, amiitől úgy védekeztünk, hagy a fény távoli orszá-
gaidról ábrándoztunk, faltuk a könyveket. Közösen ,szövögetett ábránd- 
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nknák ez a kоrszaika hirtelen félreszakadt, amikor 1942-ben Matijast  

letaartóztaltták; elanrese"li, hagy a kihallgaltásokon verték, sát tömtek a  

szájába, mindezt azért, hagy árulja 11 a 'kontimwnisták nevét; elmondja,  

hagy egyszer a kínzószara zobájáabam, míg ott állt arccal a falnak  

fordulva, egyszer csak megakadt a szeme páram néven, melyet valaki  

ceruzával a falra firkált; a ,legközelebbi kihallgatáson m еgeanlítette ezt  
a három nevet, s akkor bíróság elé állították, elítélték. A feLsza,badu-
lás vitán hazajött, meséli. ( Еn akkor katona voltam) . Lakásába má-
sok költöztek be, s megtudta azt is, hogy szüleit megölték. Aztán meg-
próbálta, hagy valami segélyt, ösztöndíjat járjon ki maaganak, de havi  
százötven dinárt kínáltak neki. Csavargott, isme őseinél aludt és ét-
kezett, anígn гean elhatározta, hagy Romániában felkeresi egyetlen élet-
ben maradott hozzátartozóit. Ramániábбl Olaszországba ment, ott töl-
tött néhány évet, aztán kivándorolt az Egyesült Államokba.  

A Qniég nndig népes ut оákan valamikor éjfél kёгіјіІ  érümk ismét a  
Chelsie szálló közelébe. Matijas lemegy a filadalaitti várótermébe, én  

is hazamegyék aludni. A szálló előcsarnokában szembetalálkozom két  
farmernadrágos, viharkabátos fiatalemberrel, az egyik hatalmas b ő -
gőг Ρt cјpе1, a mdsiknak másiknak gitár van a hátán, nyomukban pedig egy sudár  
növésű , szőkie lány, rövid, fekete bőrruhában és térden föliil érő  kisu-
viikszalt fekete csizmában, flény ~képeadgéeft és v авб nІp Јt viasz.  
Nekik, rés még sokak szánmára itt New Yorkban, az est, illetve a nap  

még csak most kezdődik.  
Másnap az Avenue Aanericas-on végig elsétálok a Városi könyvtárba,  

ahol tíz perc alatt és 25 cent ellenében megkapom egy háború el őtti  
folyóirat egyik cikkénék fényképmtiásolatáit, melyre szikségem van.  
Ezwtán leпnegyek a könyvtár háta mögött ílev б  parkba, mely össze-
köti a sugárwtat a Negyvenkettedik utcával, az utcai muzsikusok ze-
néjét hallgatom, °elnézem a maloim játékkal szó гarkozб  öregeket a pado-
kon, meg a pázsiton napozó kóoas hajúak csapoirtjait. Este színházba  

megyek. Így telnek napjaim. Az egyik vasáxnapon, amikor New York  

kihalt, mint egy falu, megfogadtam :a Los Angeles.-i Joyce-szakért ő  nő -
vérének tanácsát, és kimentem a Central Farkba. De nem az állam-
kertbe megyek, hanem kerékpáx гt bérelek, és kilarnétereket karikázok  

a természet zöldjében kígyózó aszfalton. Megismerkedem egy asszony-
nyal, ő  is kerékpárt hajt, de a sajátját; minden vasárnap kijáx ide,  

ment aktkar a motoros járművekmelk tilos behajtani ia. parkba. Miközbe az  
Alice a csodák országában emlékműve tövében beszélgetünk, odalép  
hazzánik egy idoserb hölgy, azt mondja, londoni, s rnimdjárt ráismert  

Alu e amevonásaira. Amikor továbbment, új ismer ősöm azt mondja, kel-
lemes elbeszélgetni amagánas emberekkel, mert ez jótett. Felajánlom,  

vaacsoraazurцk egyiitt, majd auníg vá гam, hogy áіtыtözzön, g3nalog sétá-
lok a házuk felé. A Barrymore bár el őtt találkozunk, úgy beszéltük  
meg. Ez, azt mondja, valósággal második otthona. De nem megyünk  
be, hanem az én tiszteletemre a cseh ёtterrmet keressük meg, itt kell  

lennie a közelben. A járdám egy kisebb társaság ácsorog, ahhoz fordu-
lunk felvilágosításért; csehül válaszolnak, 1e kell fardítranom ismer ő-
sönkik. A cseh vendéglőben, ahol a vendégek feltűnően csendesek és  
jól öltözöttek, bécsi szeletet rés .palacsintát rendelünk; ,asztaltársnőm  
azt mondja, elvezet egy tipikusan amerikai lokálba. Ez a Fridays (Pén-
tekek) , a fiatalság gyülekezőahelye, s azér гt nevezik így, mert a magánas  

245  



fiúk rés lányék pénteken Beste itt keresetek maguknak partnert anás-
napra, a szombati kimenőhöz. A fedett teraszon lev ő  négy kisasztal 
egyikéhez telepszünk le. Mögöttünk a terem annyira zsúfolt, hagy egy 
tűt nem lehetne leejteni; a fiatalok szorosan egymás mellett állnak, 
táncra még gondolni sem lehet, noha a zeneautomata fáradhatatlanul 
játszik. Pohárral ta kezukben csak lassan ringatóznak, beszélgetni sem  
lehet, akkora a lárma. Ennek ellenére id őnként .kiválik egy-egy ú j 
pár, és eltávozik az éj ,szakába.. Az asszony felhívja a fgyelanemet erre, 
majd a saját gyerekeiről beszél: két lányáról, akik mám college-be jár-
nak valaаiоl New Yorkon kívül, s gimnazista fiáról, aki szintén más 
városban tanul, de most éppen itthon tölti a hétvégest. Különben min-
dig egyedül van. Igen szakszerűen beszél — gyors iraanban ürítvén ki 
a vodkás poharakat — a ra,gány kárképér ől, amrб1, hagy a magány 
sebei alkatámunikával ugyan gyágyihatók, de hát mi haszna, ha đ  egy-
szer erre nem kepes, nem is dolgozik. Valamikor éjfél u гtán szedelőz-
ködünk, kíváncsi vagyakae az attahonára, kérdem az asszony, a fia még 
valószínűleg iébren van, mondja. A Harmadik Avenue egyik hatalmas 
új épü étéhez érkezünk, .ismerősöm bevezet az előcsarnоkba, bőr sza-
langarnitúrát és sok virágot dótok. A portás — mintha nappal volna 
— átadja a frissen érkezett postát, az asszonya felvonóban beleolvas: 
néhány reklám célú körlevél és egy kilencszáz dalláma szóló csekk van 
közte — 'részvényekből eredő  asztalék. Valami távoli emeletre érünk, 
belépünk egy lakásba. A nappaliban két tizenöt éves forma fiút és 
egy hasonló karú lányt találunk; mindhárman mezítláb vannak, po-
hárral a kezükben iheиeгёsznek, villanygitáros együtteseket hallgatnak 
hanglemezről. Az egyik fmú felkel, az аsszоnу  bemutatja: a fia. Ezután 
a .szobájába vezet, és itallal kínál. Engem azonban az a jelenet ott a 
gyerekekkel, a szomszéd szobában, elkedvetlenített, inkább aludni men-
nék, mondom. Ismerősöm ekkor felajánlja, hagy megmutatja a ház má-
sik bejáratát is, hagy megismerhessem — ha ez engem mint külföldit 
érdekel — a ház egyéb el őnyeit 'is. Egy másik liften ereszkedünk le. 
A 'földszinten egy folyosón haladunk el, melyben üzlethelyiségek sora-
koznak: fodrász- és kozmetikai szalon, pékség, önkiszolgáló, készru-
habolt, ruhatisztit6. Kibukkanunk az utcára, kezet nyújtok. Ismer ősöm 
azonban még egy darabon velem tart: benéz a. Barryanore-ba, .,,hagy 
felhajitsan még egy poháгral. 'alvás előtt". Lediktálja a, telefomszámFá,t, 
hagy fölh2vhassam, ha is гrriélt lesz időд Ρn, én följegyzem, noha tudom, 
hogy úgysem hívom fel. 

Az elkövetkező  hétvégeket a környéken töltöm — Bostonban, a Har-
ward egyetemem, New Jerseyben, rokonom barátjának meghívására (a  

philadelphiai pa дΡ-tyn ismertem meg), aztán New Вrunswickben, ahol 
egy fоlyóirat szerkesztőségébe látogatok el. Mindezek klselbb városok, 
majdhogynem összeérnek New Yorkkal; az út lapos mezőségen keresz-
tül vezet, melyen különös mértani alakzatokat öltött L аСёІѕzёmtegеК  
meredeznek az iég felé, groteszk összevisszaságban, mintha élve el-
temetett óriások görcsbe merevült végtaagjai volnának. Mindannyiszor, 
amikor esténként visszatérek New Yorkba — a Port Authority állo-
másról Lépeik ki a Nyolcadik Avenue kövezetére, a megfeketedett há-
zák közé, melyekből még árad az elhasznált nap heve —, mindig úgy 
érzem magam, mint aki hazaért. Gyalogszerrel megyek a szállodába,  

sietve, anélyeket szippantva az éjszakából, s amikor felérek a szo- 
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báдnba, azon nyomban, mint aki tиalaдnit elmulasztott, telefonálok Mati-
jasnak, és taláаkáat beaszé1ek meg xrede ra rákövetk Ігző  napok egyikére. 

Olykar bejelentés nélkül áUít)ok be hozzájuk. Vacsorázunk, majd pe-
dig a vacsora után feleség е, aki különben kishivaftalnak, kihordja az 
edényt, és leül a zomgoráhaz, mert — mint mondja — neki ez a leg-
keцemesebb pihemén. Baahot játszok; olykor-alykоr megakad valamtielyik 
helyen, olyankar feszült figyelemmel nézi a kottáat, de összef űzve a 
melбdiа  ívét, csakhamar folytatja. A Gemtral Pa гk-i nőismerősöm jut 
eszembe, aki sakkal gazdagabb, az estét régis magányosan fejezi be 
a bárban. Szeretnéan elвъeaélni nekih ezt aaz esetet, fölhívmi a figyelmet 
erre a p аЈrаdoxomma, de hallgatok, mert 1Vlaatijas felesége született amtie-
rikal, s én már elég régбta vagyok Amerikában ahhoz, hagy tudjam: 
itt orz ilyiesanit neon kötiik egymzás orrára az emberek, s a;z én mondan-
dóin sem hangzanak paradохоnként. 

Egyik nap Mataijas és a felesége magukkal visznek Braoklynba, egy 
iгsrnеrősüikhöz, Жkásavaitásra. Olasz szárnnazáisú az colvet ő, élénk szellemű  
aglglegémy, Maltijas hivatali kiallégája. Vélünk van egy francia is, a 
braaklyni egyetem francia iradalamtanára; Matijas a strandon ismer-
kedeti meg vele (az indí Іték az volt, hagy a, ,tanár éppen Jasperset 01-
vasta), amikor pedig megtudta, hogy meggy őződéses ,katolikus, össze-
hozta mostani házigazdánkkal, aki szintén az. 

A házigazda 1 pldzasan vezet körül bennünket a frissen beren-
dezett házban, magyarázgatja, mit hová kell még tenni. A házat akkor 
vette, amikor eladta a régit, mert negyedébe négerek költöztek; tízezer 
dallámt veszített rajta, s ezt az üzé гsek váagjáak zsebre. Erről heves in-
dulattal ibeszél, de mern сsaгk a pénz miatt: 6 maga gazdag, egyedülálló, 
van egy négyentieletes háza is, anelyet azonban, mint egy j átékony célú 
egyesület tagja, ingyen lalkásul engedett át szegény sorsú egyetemisták-
nak. Mindezők a kiiilönös dolgok, ahogy ő  előadja, egyszerűeknek 
Látszanak : az amerikai nem is tudja ma;g1áat bonyolultabban kifejezni. 
Animál inkább a francia. Adta egy harsagás, gesztikulálás, lelkendezés. 
örvendezik a teának, a keksznek, .a itársaságnak; sajnálja, hagy hainia-
rosan el kell utaznom. Katolicizmusára azt mondja, hogy semmi köze 
a hivatalos egyházhoz: ez egyszer űem 'küzdelem a szeretet diadaláért 
a,z emberek között. Franciaországban csalódott: megkilvesedett társa-
dalmi rétгegeivel korlátolt, gyanakvó, önző ; ezért is hagyta el. „Itt 
nin g zalj,liik", mondja kezét dörzsöligdbve, búcsúzáskor pedig azt java-
solja, hagy töltsünk egy estét egyii шbt Igazi amerikai módra, hamburger 
és sör mielLLett.  

A lagközedebbi vasárnapot маttјass аl  töltöQn a Staten Islandom, a 
Manhattaтлnel szomszédos szigetem. A Fels ő  New York-i öblön ferry-
baat visz át bennünket, a fiatalok eppen valami fesztivált tartanak 
rajta: egy lány hosszú fekete bársonyruhában és néhány szakállas if-
jonc nyaggatnak valami villamtiassze гkezétet, mely fü гtyül és zúg, mint 
egy elírom lоtt rádió. A Staten Islamd New York száanára ugyanaz, 
mint gaz „igazi" amerikai városokban a lakánegY : páttal övezett 
családi házak végelathatatlan sarai. A dirnbes-dombos utcák hétvégi 
néptelenségében kőszálunk. Matijas Tarról beszél, hogyan hajózott Olasz-
országbбl Amlerikáaba: félig-meddig katonai szemtiélyzet ű  kivándorlбha-
jбn utazott. Itta hajón, az utasok között, bele шtközött egyik közös is-
kolatársunkba, akit — mivel rajongott a zongoráért — elkereszteltünk  
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Strјevskinek. Az amerikaiak elrendelték, hogy amíg a hajóút tart, 
minden utas köteles részt vinni a 'hajó fesNésében; kivételt csak Stri-
ževskivel Nettek, [aki azalatt +a, szalonban játszott. Baráatunk azonban 
nem tagadta meg az iskola emlékét. Kijelentette a kapitány el őtt, hagy 
Matijas az ő  menedzsere, amninek e+redinényekent a k:api+tány őt is fel-
mentette a. festés robotja alól, és átvezényelte a szalonba. 

Egy parkban kinyitjuk Matijas kiaskofferjét, Iás +abból, amit a felesége 
becs+omagollt, megebédelünk. Aztam keresni kezdjük a Venazzano híd 
hoz vezető  legrövidebb utat, hagy a hídon át, majd Brooklynon ke-
resztiil visszatérjünk :a Manhattanre. Adombról látjuk a tengeröblöt, 
látjuk a híd szürke szövedékét, azonban minden utca a partvonallal 
párhuzamvas, sehol sem találjuk a partra vezet ő  átjárót. Még udvarokba 
is betévedünk, de amikor áNm вΡgyiink ratijtuk, megint csak páarhuzamos 
iranybam haladó utcákra érünk ki. A házakban sehol egy lélek, neve-
tünk a {helуzétünkön: ha most valaki +balvajaknak nézne bennünket, 
könnyen bellénk [durrand tna. Végre +aztán elhatározzuk, hogy egy be-
épíbetlem, bokros d оmaboldalon ereszkedün+k le. A dombhát meredek 
és [csúszós, +a, Cipőnk megtelik agyagos földdel. Matijas halad elöl, meg-
megkapaszkodik a, bokrokban. „Mit szólsz kazzá? Mintha Stra'ilován 
volnánk! ", kiáltja felém. 

A meredek lejtő  széles, kihalt utcaxa vezet; ismét átjárót keresünk. 
Egy vaskerítésen felirattat pillantunik meg: Garibaildi Múzeum. Be-
liéapünk, nem tudjuk nviиről van szó. A +kert közepén álló épület be 
van zárva, köriilјárjuk, csöngebiink. Egy alacsony olasz nénike ( a 
távol levő  [őr felesége) nyit iaajitót, és beenged a mdzeum+ba. Egy-
emeletes háaz, melyben Garibaldi szá дnűzetésének nehány évét töl-
tötte. A szobákban ódon búborok, Garibaldi és munkatársainak arc-
képei; az üvegszekrényekben a ruhái, a vörös ingje. Amikor végigjár-
tuk az összes szabáakaat, és visszamertünk a ház elé, az asszony, aki szót-
lamul követett bennünket, mintegy megkönnyebbülten felélénkült; egy 
földkupacot mutat a kertben, már benő+ttе  a fű, ott olvasztotta Gari-
baldi a viaszt, ugyanis gyertyaöntésb бl ten гgődöit. Mati+jas ékkor meg-
szólalt olaszul, és ez még jobb kedvre hangolta az asszonyt; végigvezet 
bennün ►kielt a kerten, egy alacsony éls glörbe fügefához, nehány gyii гrnölcs 
lóg rajta; letépi, és a Kenyerén kínálja. A füge hideg és savanykás. Ame-
ri;káham száamitie arLamadnii, I d,ezzuk az asszon$; haatáar+ozatt neanmiel 
felel: amint megszerzi a nyugdíjat, hazamegy [Szicíliama. Megmagyaráz-
za, merre találjuk meg a parthoz vezet ő  utat, majd búсsút veszünk. 
Az egyik utcán pillanatok alatt magághoz a hadf őhöz érünk, s egyszerre 
szélesen kitárul előNtünk a Manhattan. A nap éppen leáldozóban, s 
a felhőkаrcolók sárgáas, rózsaszín sziluettjeinek taraja úgy lebeg a 
kék víztükör fölött, mint égre szálló jéghegyek sora. 

Utolsó New York-i napjaimat számdékosan minden terv nélkül, majd-
nem visszavonultan tiöltöm, mert akkor érzem magam a legkelleane-
se+bben, ha azokat a helyeiket járom be újra meg újra, melyek már va-
lami visszhangot keltenek emlékeden tárházában. Broadway, a Hetedik 
és a Nyolcadik Avenue, a Negyvenkettedik utca, a kínai negyed papír-
lampionjai, a Chelsie szálloda közelében levő  cafeteria. Mintha tarta-
nék az újdonságoktól, Manhattan e városmagjának mind sz űkebb kö-
rében mozgok, esőt lemondok egyes már megbeszélt találkozókat, szín-
házi rezerváaiókat. Az egyatlen dolog, amibe még belemegyek, az  a 
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Matijаsszal és francia isaperősével tervezett búcsúest. Az exkluzív 
„Ötödik Avenue" szálloda sömözőjében találkozunk (fülünkhöz hajló, 
fehér zsakettes pincérek vesznek körül) , de amint össze j ön a társaság, 
eltárvozunk. Matijas elhozta a (feleségét, a ftrancia pedig agy barátját, 
egy katolikus lар  szerkesztőjét, aki teherautá`val .érkezett a szálló e1é. 
Most valaanennyien bezsúfolódunk az orm бtlan járműbe. A szerkesztő , 
fiatal ember, vörös pakounbartjával, eszeveszetten hajt; s ez nevetésre 
ingerel. bennünket. Greenwich Villagebe érkezünk, s az egyik bár-étte-
reanber hamburgert rendeílünk sok hagymá иal, rés sört. Szűken va-
gyunk, mert öten ülünk a négyszeanélyes asztalnál, de arahón eszünk 
és iszunk, és sokat beszélünk. A francia indítványozza, hogy nézzük 
meg a szerkeszt őséget, s mi újra beülünk a teherautóba, mely úgy dü-
börög végig az utcán, mint egy tank. Amikor megáll, meglepetve lá-
toan, hagy :a Bowery utcában vagytuvk. Az ékszerüzletek most zárva 
vannak, a kirakatokból az ékszereket kiürítették, a vasrácsok lehúzva. 
A .sötétbe burkolózott házék lépcs őin és a falak tövében toprongyos, 
puffadt arcú, borotválatlan emberek ülnek vagy fekszenek; a kezükben 
flaskát tartanak, az alvók pedig egyszer űen az aszfaltra, hajtva fejüket 
alszanak. 

A szerkesztőség épiilete régi, apegraggyant egyemeletes épület, a 
szerkesztő  me~gmiagyarázza, hagy jóbbra nem 'telik, mert ilapjukat léét 
centért árulják példányonként (a rendes ár egytizedéért), s anmak el-
lenére, hogy hetvenezer előfizetőjük van, a szerkesztőség valamennyi 
tagja !ingyen dolgozik. Ő  maga abból él, hagy kora reggel a kiskeres-
kedők és kofák áruját szállítja, úgyhogy b őven marad ideje az újság-
írói munkára. Kizárja az ajtót, felkattintja a villanyt. Az épület föld-
szintjét hosszú festetlen asztalok és padok foglalják el, a háttérben 
egy nagy tűzhely. Abból az éleleapb ől, arait ismerősünk mint hulla-
fiákat kicsikar munkaadóitól, ezen a t űzhelyen főznek a lap szerkeszt ői 
és barátai mindennap ebédet, amit kiosztanak a szegénységnek. Utána 
elmosogatnak, kitalkarítják az ebédl őt. 

A rozzant falépcsőkön félrnegyünk az emeletre. fráasztalo!k, a korrek-
túrák kutyanyelvei, lappéldányok vannak itt. A falakon rajzok és jel-
mondatok; az egyiken: „Istenem, ha a magad képére terentitettél min-
ket, de nehéz is lehet most neked!" A szerkeszt ő  megmutatja a lap  
egyik példányát Darothy Day vezércikkével, ntiélyet a börtönben írt.  
Azért került oda, mert a vietnami háború ellen tüntetett. Angol nyelv ű  
észak- гvшиtnaпnti 'lapuikat is mutat, a szerkeszt őség néиtelenül kapja, Cseh-
szlovákián keresztül; a cenzúra nem startja, vissza, de hát sernapi ha-
szon belőlük, lakkozás az egész.  

A ki járatnál a francia olyan indiitványt tesz, hagy menjünk, igyunk  
meg orvég eggyel. Betérünk az els ő  bárba, és leiilünkk a pultnál. Ez a  
bár egészen arás, sem New Parkban, sem Amerikában, ahol megfor-
dultam, araég nem találkoztam ilyennel: nincs hangulatvilágítás, nincs  
zene, nincs nő ; fényárban úszik, és csendes, mint a templom. A pult  
előtt sorakozó asztaloknál emberek ülnek, és ki-ki magában iszik. Mi  
is .italt rendelünk. Elnézem az arcokat körülöttem: alkuhaltól feld űli,  
tompa arcok. Az egyik távoli asztaltól feltápászkodik valaki, és dülön-
gélve a fiatal szenkesztőhöz lép; veregeti a vállát, és fogatlan szájával  
valami érthetetlen, részeg - dicsériádát frecseg. A ,szerkeszt ő  valami tré-
fával lerázza a nyákár ől, mai ötven centet kér t őlem, és egy pohár  

249  



whiskyt nyam а  nészeg ember markágba. A лésze,g ekkor visszaanegy  
кцsztlailáhо . O ts egy6ke ra ariyha vendégІ inegk, mцаgyarázza ne-  
kem a szenlĐeгsztб , innen az isrneret,ség. Megkёгdezem: „1 т̀уу  .gondоlja,  
hogy az дlуеп  embereket anég Qnegцnenthet,i?" К,атаlу  arocaa,l legyint.  
„Nem. Mi tudjuk, hagy elvesztek. De végezzitk a kötelességünket. , '  

4dаkiгit miár, а  szenlĐesziő  felajrá,nbja, hagy mлndannyiun!kat sorban  
hazavisz tehenautó ján. Éт  azanban elhárítoml, járni szeretnék egyet,  
mondom, e1búcsúzunk tehá,t, itt, a sгerteszét alvó részeg emberek kö-  

zött. Ik n~gyen beszállnak a gteherautába, Matijas felesége mtiég vissza-  

kiált, hagy vigy ~ázгzak an,agaтnra, aztw~án mindannyian integ Ігtnek, és az  
autó megindul. A sz.á1;1   ada felé veszem az utam. Megyek, teljesen egye-  
дги1, гbаlат  félóaa hotsLszwt js, ra sёtét éts kihalt Вawery~street еn, s akkor  
egyszerre csa,k ikijutok a Negyedik Аvenuere. Fémyáradаt, zeneautama-  
báktóа  zajos báтok, а  xlák~on tdongó soik,asá;g, mely лnirLd északmak,  
а  Bmoadway гfellé о¢1öanlgik. Ugyanabban az iráxiyban hal,ardok ёn is, s múg  
sodrбdoml а  töarnegggel, elgondolkodom raJta, milyen összekuszálódott  

világ ez az Amerika, és mii m.inden иár 2ngég га , amig ki nini bogozza  
maggát; vaJ+om ugy+axLaz-e, mint Еurápára, aгvely — innen 1egаlábbis úgy  
látоm — а  véres leszáаrvolások után, egyel&e. nywgtan mlegül а  kályha-  
sutban. A dolgok összekuszá:lás'ához ёs Idb go'oz erőre van szük-  
ség, me1у  harcban kováсsalбdјgk és abban használódik is el, földünk-  
nek hol ezen, hol azon a pontján, s еІљо1 á11 eggesz életae gés történeжne.  

Borbély János fordítása  
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IFJUSАGI MUVЁSZTELEP CSURGőN  

A CS J б ZSEF  

SzubadlĐa Esz Bácska művésгetének a köztipontja. Továbbá a an ű-
kedviglő  mí véusmdk hamáajla. Ez adja meig ra hátteret ra különböaő  művé-
szeti megnyilvánulásukhoz. A váras képzőművészeti hagyományai a  
múlt századbál erednek. Ott szii еttck: Mesterhamy Kálmán, a j б1 is-
mert tájképfestő  ( ~Szaba,dkán ,több képe taládható) ; Acé1 Henrik, aki  
Szabadkán .született és 1919 után wj,ra ott m űködött; Farrkas Béla, ta-
lán egyiik öse a mai fiatal felstбkг  k, az elmúló élet szimbolista festője.  
Továbbá több olyan 'művész volt, akik ugyan nem ott születtek, de  
Hosszabb- .röгиidebb ideig ott éltek és alkuattak: Hádi Gézra fest ő , Geréb  
Klára, aki .szabadkai ugyan, de 1941-ben elhurcaltálk, Teles Ede szob-
rásaművész, aki gyerekkorát ott é1te. Egész életén át Szabbadkán m ű-
ködött ()láb Sándor, továbbá a proletár tarnákrat fest ő  Balázs Gy.  
Árpád. A legnépszerűbb vajdasági festő , Ham,gY ~a András, meg Bosán  
György elvánndoraltak, úgyszintén Еirdey Sándor és az utóbbi időben  
Álmási Gábor is. Éppen ezért italán jobban számon tartjuk őket, mint  
azokat, akik ott maradtak. A tragikusan elhunyt Vinnkler Imrét is balá-
lával fedeztiii+k fbl. És ha végigtfutunk ezen a nagyon hiányos névsoron,  
mert még több nevet is sarallhaitnánk, akkor látjuk, hogy nagy és érté-
kes képtárat állíthatnánk össze alkatásaikb ől, ha erre rneglennenek az  
eszközeink. Voltaképpen nem is értjeik, hogy miért nincsenek meg.  

Szabadka művészeti életére és művelődésére kezdettől fogva nagy  
hajtást gyákoroltak a képz őművészek és ennek egyik eredménye a m ű-
kedvelés viaágzásavs. Azt lehet mondani, hogy szinte egymás mellett  
volt egy јsfl оllráizo ~tt és egy mukedvelelsen alapuló m űvészet. Az utóbbi-
nak e, jelentőségét a kiváló fiehetség ű  autodidakták adták meg.  

A legújabb jelenség Szabadkán a Csurgói Ifjúsági M űvésztelep néven  
szerepfő  csoport febtűnése. Hét fiatal tehetség, akik kétáiárom eve j e-
lerntkeztek, és most de сember— ~januá,rban volt az elisб  taxlatuk. Ezek  a 
fiatalok segítség nélkül, anárál holnapra föltialáltak magukat a mo-
dem festészet problémáiban. Részükre ismeretlenek azoka formai ké-
tІlyek, amelyek a három évtized el ёttd generáGiát .anny гiira foglalkoz-
tatták. Héram-négy é иΡtizeddel ezelőtt öncélú stílusproblémák, a gon-
dolati közléstől való imenekülés, a k: zárálagosan esztétikai érdekl ődés  
foglalkozgatta az akkori fesitóke't. A mai fiatal m űvészakit és a csurgói  
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művésztelep tagjait a stílus és vformáci бΡ egykor eПentétesnek, sőt 
egymást kizárón аа  Műnő  eallentmoindásiainak az áthidalása érdekld. En-
nek a jelenségnek a háatt оrében bizonyára a populáxis művészeM, pop-
art előretöress is meghúzódik. 

Élményeik fastirása a társadalmd élet mélyéb ől ered. A környezetük 
motívumait és anozgáasát használj ~aа  föl vizuális keretnek, de azzal 
olyan szabadon bonnak, ahogyan ezt egy transzponálás anegkívánja. 
Törekvéseik arra irányulnak, hagy farnnai átlényegítés útján gondola-
tokat, érzelmeket közöljenek. Мűvészetük pesszimista, mely ugyan ra 
divat :is talán, de az ő  pesszirnіzmusuk autentikus, a szabadkai környe-
zetben gyökerező . 

&író Miklбs a »proletár гatorkerékpáros г Ρt" veszi mativumának. Alak-
jai rongyokban vannak, és mily különös ellentmоndás van az ember 
és a motor közönt! A motor eltéveszteitte hivatáséit, és akár Іъazatot hozott 
az emberre. Egy eivilizá,ciб  fölbonцlasa van „a reszkető  ideg" bomlott 
stílusában. De megviselt emberei „vvúgaan anennek Mönkre". Meggiat б , Faho-
gyan ezeket az embereket Bíró látja. Az erkblcsi szép érdekli, melyet 
a rongyosak meehаnizációt hajszoló életébe fedez föl. Talán egy tech-
nikai hon: оglalá~s kergeti ezekket a szerencsétlarl emberelt, és szimboli-
kusan iis nézhetünk a motorjukra, mely kárhozatba viszi az utasait. 
Mindenesetre aktuális kérdések. Bár б  technikája bravúros, és a fasiz-
musra emlékeztető , roppants inventív. 

A csoport absztrakt feGSt б  je Kerekes Sándоr. De szánmetrikus, fron-
tális szerkezete különösen nyugtalaлátó hatású. Annak ellenére, hogy 
elvonta kifejezésmádJj а, mégis a közlésnek bizonyos anódját össze-
egyezteti stílusával. Kiá& íitatt sorozatának a Tudathasadás a közös cí-
me. Kerekes érez, illetve kifejez valaarnilyen kett őusségeM, mely elvisel-
hetetlen, és ez szertelen, túlzsúfalM barakkos stílusjegyekkel jut kife-
jezésre, a mértam;ias szimanetria pedig „visszaszorítja" a kitörni vágyó 
érzelmeket. 

Maagyar János egyenes folytatója a magyar romantikus, de araár nem 
idillikus tájfestesnek. Szélesen festi a csugói házaakat, szaggatott, nyug-
talan lángnyelvek tépik vagy eanészt јik a tájat. Vihar, szélvihar akarja 
vinni a fákat, házakat, füvet, pusztát. Magyar szeretné, ha igaz lenne 
az idillikus élet, a fehér házak, a banyaakeanencés szabók, a léckeríté-
sek, a feihérre lúgozott udvarok, de ecsetjével mégis mást tesz, mint 
amit elképzelt. A falu, váras ütközése nyugtalanítja. Ennek a „szél-
vihar" víziónak onodern formánt adhat, és akkor továabb viszi az alföldi 
hagyoanányokat. 

Pёtrik Tibor matíivurnaiM a tragikus helyzetekb ől választja. Az akt 
című  képén gбtikus árkádak alatt az egész test helyett fehér n ői fejet 
láatunk, az arc alsó része az izmokig lefejtett, véres. A tragédia cfrnd 
képén ugyansark egy fej alsб  része van felnégyelve. Petrik „A ha1á1 
rokona" hangulatokat festi. Látnoki tehetség ű .  

,ѕiskотszki Andmás az eigyetlen kivétel ebben a esoportbaan, óta for-
mai :kérdések érdeklik. Korrekt rajztechnikával tájmotívuanokat rajzol 
szénnel. aA szép forirna, a reál ős és urai hangulat háttérbe szorítatta a 
mondanivalót, .és a többire jeцeгtnző  pesszimizmust is. 

Torok (Sándor képei az absztrakt és figurális közlési mód között van-
nak. Tájképeleanek annyiban találhatók nála, hagy bizonyos horizonttik 
megmaradtak, melyek ívszerűen domborodnak, és inkább arás égites- 
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tokme, kozmikus Májakra eanlékezte Іtnek. Tarak a világűr önkéntes szá-
műzöttje. Kolorizmusa erőteljes, a narancs, vörös, vörösbarna, lila  
skálában mozog. Meleg tikkasztó atanoszféra van a képein. Elátkozott  

tárj fenyegető  e an еkkeа . I. című  képén kilátás nélkiili barna k őrétegek-
ben figyeJ гttő  jelékre bukkanunk, anár valaki járt itt. A nagy Еrte- 

n jied г Ρtaalám ezek? A tereantés urába képzeli ntiag<át Torok, ami-
kor aninden kezdődik, az „egykor volt .és egykor lesz" alfa-oanega kér-
dései izgatјj k. F,ilozafikus, kazmоgonikus gondolatok foglalkoztatják.  
Pessгimizmusа  neon helyhez kötött és nem ad hoc jelleg ű , hanem a lé-
lek érbelanetlenségéből eredhet, illetve arra vezeti vissza személyi sé-
relmeit.  

Török iІѕtv аІ  tipikus figurális festője ennek a csoportnak. Simán el-
dolgozza felületeit a, romantikus, idealista, múlt századbeli stílus mód-
ján, és mandanivalóinak aktualitásával ellentétben van ez a kifejezési  
möd. Török szintetizáló fo пrnákat alkot, és egy-Іgy képeleanet szimbo-
likusan összeköt. Bonyolult mondanivalókra képes, de redukálnia kel-
lene az egyes elemeket, hogy kifejezése expresszív erej ű  legyen. Egyik  
képén az autáguani aibroncsa alatt halvány női alélt fej van. Motívuana  
karszerű , de a megfestés anakronisztikus. A törött szobor cím ű  alkatá-
sában Vinkler Imre arcát ismerjük fel.  

A csúrgái művésztelep tagjai a tragilkus, .szomorú motívwmokast vá-
lasztják. A lét-nemlét, a bels ő  számkјve'tettség kérdései foglalkoztatják  
őket. Ez nemcsak művészeti probléma, hanem érdekes lehet mint tár-
sa,dalmi, ,szociológiai jelenség is.  
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A MODERN TRAGIKUMTOL A POÉTIK Á IG  
Jegyzet Umigvádi Zlaknás Poétikc rá1  

Ha a Poétikát Ungvári két korábban megjelent s temájuk alap-
ján a Poétikcíihaz közel á11б  művével (Modern tragikum — tragi-
kus modernség, Az elt űnt személyiség nyomában) mérjük, akkor 
nem tudunk megszabadulni attól az érzésünkt ől, hagy ezzel a 
könyvével egy lépést tett visszafelé, a norm гatјv poétikai rend-
szeгtamok felé. A Poétika külső  struktúrájában ugyanis nem sok-
ban tér el az ismert f őiskolai és egyetemei tankönyveknek vagy 
jegyzeteknek a költészetet a m űfajok Gоethétől szentesített hár-
m аa ságában felfogó és tárgyaló módszerét ől (1íra, epika, dráma 
s az ehhez köitelezően .csatalt elméleti bevezetés, amІelyben a szer-
zők felanandják a leckét a valóság tükrözésér ől, a költészetről  
mint megismerésről, arról, hоgy csak .a történelmi szempontok  
érvényesitésével lehet .a költészet ,mibenlétét aneglértenünk stb .) ,  

sőt a rnúneanek és müfaj ~gk gondos, majdnem pedáms disztјn,gvá-
lásával (a szorosabb értelemben vett költészetien belül: dal, óda,  

elégia, himnusz, ballada és románc, leíró és elbeszélő  költemény,  
eposz, s аtíra; a dráunai költészetben: tragédia, komédia stb.)  

mintha csak valamilyen iskolás, módszertaxai meggandalásoknak  

engedő  tanári kézikönyv ba(bénaima tömne. 'Azt hisszük, nincs igaza,  

amiikor arra hivaitkozik, loigy a Poétika „több mint fél évszázada  
hiányzó kézikóny гvet" pótol, mert Négyesytől máig csakis effajta 
poétikák láttak napvilágot. ,(Persze, maár amLedyik költészettani 
összefoglalás acélijával, neme padig az e tá гgуköгből merített esszé, 
kismonográfia vagy esztétikai tanulmány igényével készült.) Ismé-
teljüik: Ungvári könyve csak külső  struktúrájában hasonlít ezek-
hez a műveikhez, tehát ami ra könyve felosztását, az anyag elren-
dezését, a, költészet szisztemm, 'tokáját illeti. 

A „hátrafelé" tett lépésen pedig azt értjük, hogy míg a Modern 
tragikunthааi eljut a brechti és ra Brecht utáni korszak dramaájá-
nak izgalanas, meglepetésekkel teli világába, s onnan tudósít iro-
dalmni szabad portyáiról a, Poétikában csak a, műfajak ősi tör-
vényszervségei érdeklik, gaz alapképletek, a műfajok forгásvidé-
kéneik felkutatása. Milyen e (határozás és felismerés áll e möógött 
az időhali inverzió mбgött? Miért van az, hagy a szerz ő , elfor- 
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dulva a műІfіаjok — aаъogy ő  maga mondja —„tömeghalálána.k"  
láttv~myáatól, koxrnik inoJdalarvámak műfajilaű  1s 	d'jёbiban dlffemen-  
ciáládő, fe.цborrnlб , széteső  esztiéatik,ali áцаронáнбl, az ősi Törvény,  

Fđend, a Nornna sáncavba húzódik? Milyem klábmándulás {mert  

ez is kel]ebt hozzá) ►tárplálја  ezt az elhatá,rоzást, hagy vá11a1vra  a 
,;korsaeríitllensёg" attrirbutumá ~t, a да1-óda.elégia egyáltalán nem  
ијвг eт{ает  haltó tagolásában találja meg a líra remdszerezhet őslégé-  
лек  az el гvét?  

E1őző  kiömyvét — Н;еlbbelre hivatkozvia — ezzel zásja: „Az ember  
é]eьёben elérkezik a pillaaat, amikor esil]a;gáxLak ura átad ја  neki  

gyepl& A sorsa fele!bti unalmat. Ez az uralom :imlrnár nem egy  

pi.11anarté, hanem egy kosszaké leiheit. S ennek az em ~fbernik a drá-  
mwtjához a költő  feltáдn.aszthatjа  а  tragédia számos hagy ~~amányát  
és ö4ségét. Most látjuk sak, hagy ra Modern tragikum zára-  
d.éka prognaдnkijelölёs is volt: a Poétika egy jövend(5beli иј  költé-  
szet alapjalhaz keresi a Törиényt, nyarnоzza a Hagyamány és  
đrökség útjaiit, mert a, folyttatás, а  tereпntés, az iii 1étг 'ehozása  
csak wgy lehetsёges, ha leküad.jiik és elutasítjuk a régi ~t, di ah-  
hoz, hоgy lektizd?hessiik, előbb meg kell is гler niink. Mert „a klasz-  
saikws fizika nélkül nincs út a relativizmus el дnéletébe sem. S а  
klasszikus paétika mtiatematiká;ja a mai, az иј , a modern előszo-  
bája." Тovábbá: »Egy mai, korszerrű  paёti.kának abból kell kiin-
dulnia, hogy minden műfaj történeti alakzat, a művёszоt, az iro-
dalom fej:l&dé5ében. jött létre, meghatánaaott köriilmények között.  

bár ezek a klörülrrnnények а  fejlődés kezdeteinél nem mindig  
tisztáтhaták re Іуugtаtбаn — a fonmák tönbéneti továbbélése  
szeanügyre vehető . A fanmzik eleven, s a korok пnűvészetébem iii  
s új fi,arta:lrrvaikkal feltölthet ő  alakzatokként élmek fi,ovább. De  a 
»halott" fог4ná.k, a lezáтt karok adott alakiban klfejez ődött  ти -  
vёszete is haJt, é1.«  

Dbben az éг~telemben  azonban a Poétika m+á,r nemcsak a paste-  
riori költészeti tapasztalatok gy ű  jtőedénуe és elrendezése, hanem  
más fi mi's és taová,bbalaikíJtás szaлdékával fellépб  szabdlykönyv  
és f.ormlá;ló tényemő  is. Ezt a szerepet pedig a Poétika — egyiettъe,n  
paёtika sem — nem vállalhatja. Nem is vá.11alta. Arisztotelész  
költёѕzеtlba,na. а  görб,g irodalom nagy karszakának televény4ьől  
nбtt ki, Bоileauaé a frarLCia klasszicizmusébdl; Less,ing Shakes-  

peare-re hivatkozik, Mar хék a realizmus elíkttiik kibantakozó na,gy  
tel jesitményeire. Teihat tapasztalatokra. Nem 6k tehetnek róla,  
hogy sz utá Іuk következők а  hely i.dő-r.selekгёny egységét vagy  

гealizmus-elvwségat káaoлnak fogták fel, m7ndankorra, — a jö-  
vőre is — ёrvén геs elvxént. Nem kezelheti а  poétlka tavábbá. а  
farnnákat sem „új tartalmakkal feltölthető  alakzatakkéxvt", meta-
fizikai á,цandóként, az irodalom afféle független változájaként,  

önállóauІt miinőségiКént, ami, mint éntelmezési lehet őség, önként  
kind]kozik a fenti megfagalanazá ~sbGl. Az alábbi „balladá гbaл" nem-
csak hagy ninis meg az Arany Jánas-s műfaji „rala,pállás", di nem  
fedezhetjük fel benne az ,~аdatt alak"-ban torvábbhatá m űvészetet  
sem:  
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Vízcsepp az ég, viszi a szél  
Ajánlás:  
Legalább N. A. sejtse meg 
Ki ízlelő  nyelven beszél 
E. gorgonzola versemet 

József Attila: Ballada) 

Ungvári a költészet formáiról szólva nem ír kódexet, s nem ve-
szi fel a törvényhozó pózát. Tudja, hagy a törvény társadalmi  
ta~pa ztalаtak ered дΡrémyе, 'a poétilka pedig a költ ői 'gya,karlaatból  
eredőké. S aahogy például a törvénynek nem 1 сйiеt retroaktív  
ereje, ugyanígy а  poétika sem szabályozhat vagy alakíthat ki j б -
vődbeli éisztétika:i viszonyokat.  

A könyv A költJészet elmélete cím ű  részében rnár j ácskán akad  
végérvényesen megfogalmazott, a megdönthetétlenség látszatát
keltő  tétel, aarelyben Ungvári már neon is törvény-, hanem alkot-
a7гΡányhazб  . szerepben lép fel. „A anűvészоt vissaatükrözés. A re-
gény, a látszaitra formátlan műfaj, a visszatükrözés módszereinek  
léhetőségeivel él. Ezért fontos az elbeszél ő  anód és az élbészél б  
szempont száarbavétele, mert ezzel a regény m űvészetét hozzá-
kötjük a világ arás megisanerési rendszereihez" — mondja A  
regény farmája, tipológiája с . fejezetben: A tükrözés és a meg-
ismerés tehát itt már elv ]esz: .a тegény-
forrna !abban nyeri el végs ő  értehYLét, hagy a megismerés „ anás"  

rendszerét támоgatja.' S abban, hagy .a visszatükrözés módszerei-
vel él. Halott. -- tudjuk a ngіsmerésnek egyéb — anegbízha-
tóbb — -anódja és célszerűbb leehetősége is van, mint az, hogy  a 

..tükröztetett világ képét szeanléljük. .Tekét a regényben a meg-
isanerés nem lehet esztétikai summum b ~anlam. Sebből az is kö-
vetkezik, hogy a tükrözés sem esztétikai érték, legalábbis nem  

meglhatámozáan, hanem csak egyik aspeiktusa az, irodalomnak. Igaz,  

Engels azért értékelte Balzacot, mert t őle ,még a gazdasági rész-
letéket illertdеn is" többet tanult, mint a kar valamennyi hivatá-
sás történészétől, közgazdászától és statisZtikusátál együttvéve.  

Rendkívül hasznos és roppant fontos išzeanpont — a szociológus  

szóinára. ТiszteLatlenneК  és profánnak látszik a párhuzam, de ide  

kívánkozik: Flaubeait Salamanb őjának laakoarái a szakács számára  

fogják a eghozni ugyanezt az örömlöt. De egyiküké sem' m űvészi,  
~észtétikai öröm; hanem olyan, aaraly araár vagy túlaian vagy araég  

innen esik az iradalanan. Legyen . szabad egyszer már sem - innen  

maradni, sem túl esni rajta. Viszont Ungvári száaná,ra a regény-
forгΡna csak azért fontos, mert vele a an űvészetet „hozzákötjük a  
világ arás mеgvsmиrési rendszeréhez". Fél ő , hogy a szerző  nem-
csak a regényt, s nemcsak a poétikát, hanemm aulagát az irodalmat  

is csak más aregismerési rendszerek keretében tudja elképzelni,  

csak más-n гΡás rendszerekbe kényszerítve tudja értékelni. S ez  

az, amit Ungvári szellemessége, erudíciója., impozáns fel'készült-
sége, érdekes jakfejtése, élvezetes el őadása sem tud feledtetni  
velünk.  

Szeli István  
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Ам tV Е L Тѕ G HELYE  
RТЁKR Е ND ѕ Z ЕRtNK ВЕ N  

Szántó МіkІбs: ЁІetmбd, mјјveІёdёs, szаьаdіdё  
Аkаdёmіаі  Кіаdб , Budapest, 1967.  

ѕz%а tб  мјаdбѕ  könуvе, azt hjszem, az eІsб  јІІ tбѕеьь  mывkа ,  
аmІІу  az i'j& ьааi fІj1бdёsаІ  indult • mаgуах  szосІо 6gја1 Iroda-
Іюmbав  az ё1etавдd és a szabad idő  lérdésеivеl fi LаІkоzk. Ez  a 
tёnу  naют  mértékbеn mеghаtárоzzа  јеІІ2Ёбsёgёt is. A szabad idő ,  
az ёъоtmбd, a. kultnira szасiаlógigi vizsgálаtáról јІІеЈt& művék  
szјјіettek ugyan a fejlettebb агszgоkьаП , nálunk, s áltаlábаn а  
szојадј tа  огѕz.gаkьахi azonbian egуeІ&е  még- a kezdeti szаkаsz-
bаn van a kutаts. Ez pагаdохоІ*ёnt 1W, mert az іІуІл  ја nуiІ  
1rntаt Јsс kга  ёppen а  szосјаіјzшuѕt ёpitб  о szgо bаn ]ieame na-
gуoьь  szіІksёg. Altaldnos ыгsаdаdлiі  ёгdek kivќтІjа  meg itt a mй-
vІІбdёѕј  szinvonal mind hаthаtбsаьb emeІёsёt, tёьbeК  kёzќ$tt а  
kuІtiiгpоіtіk а- ak is ezt a сёаt kеll szы g ІЈвја . Ahhoz azonban, hоgу  
ez a pо1itјІа  eгеduтІёnуеІs lеgуеn., iszükség van a ѕzосјоІбgјај  kuta-
tasok fІ1hаszn Іёћёга .  

De hát a ѕzј kѕёg1Јеtek нfеlismеrésétбl az elѕб , ak& a • legkezde-
tibb Ігеdтnёnуekјg is nаgзоn hosszd az út. NeniosaJk hоgу  а  шй -
veІбdёѕі  szint mёгёѕёhez ѕаjtоѕ  гnбdszегtавt és tecihnlkat kell  
kidolgozni, de még élőbb szmоs (sokszor már-már гІmёnуtІ-
Іenne tűnő ) Itеrminаlágiаi kérdést is tisztázni kell. A k јј.Іfёаdі  
ѕzоаіаІбgјаі  Iгоda]аюаКьаа i már kјdо gоztаК  bјzonуоѕ  t сhтјkakаt,  
meghаt оztak azokat az a]apvetd fogahiiakat, аmІІуІkkeІ  a ku-
tatdnak rnuа kjа  kizJben opeгІniа  kell. Ezeknek tudоn вуоѕ  ér-
tékét, • fеlhаsználhаtdságuk ] еаъetбј get azonban nem kis mérték-
ben сѕёkkentј  а  bигшёk гејІб  іdеoІбgtaј  ѕzјnezt.  

Noha ez nаgуьав  mоg ІhІzіtі  az • Іgуёbkёnt •nаgуоn is hasznos-
nak ig$гtkezб ,  nemzеtkёzј  бsszеhаsаnlításоkаt, а  tudбsok nаgу  
гё&zi mégis іg тІkszіК  уаlаniјІуев  sа,ј tоs niбdszeг, teсbвјkа  és  

teгmјвоІбgјa •kјdоІgоz ѕга , s ezzel, illetve ez e1бtt а  mиglevбk  
megс fоІ s га. Ezzel ugуаn mgвІhІzіti az egуes mёгёsek ered-
аnёnуоја-ІІК  ёsѕzehаѕоn1іtst,•vёgeгсdniёnbei azonban csak gaz-
dagJ!tJa a Кutаtsi еѕzkёzёЖ  tárházát,.s. hоzz»j хц1 a technikai f 0-
gуаtёkоss.gоk fеlszámоlásáhаz.  
ѕz&tб  мјІdбs is гёszиetesen ifаglаlkоzik a szabad idő  és ~- 

mód fоgаhvа1 és eІmёletі  Кёгсъёseјvel, nitКёzbІn nевІеgуѕzег  
vitaba száll az egуiѕ  defјnјсібk szeгzбіvІІ . „А  tіsztzаt1an ehnё-
Jeti kёгdёseіk eg$sz  sora vár гegоІdsга ; 	szаbаd idб-szосјо - 
Ібgја  gзлeгuiekсіpбьen j т . Vitatott pёІd ыа  maga a szabad idб -
fogalom is." ő  maga 'gу  véli, bogу  ‚ А  szabad idő  mint іdбkeтІ  
а  munkán kívüli időm& sz a гёsze, ааnІІу  az аnуagј  — tehat 
gаzdasќgј, tЈхѕаdа1mј, fјzјоЈ.бgјај  — kёnу&zег  аІаpjбn fсІtёtІentІ  
szјikѕёgetѕ  eйїоgІаІћsёgоk іdejёл  fІІш , e kёnуѕzогеn kívül юsб  tevё-
kІnуsёgоkгьe fennmarad". 

„Ezzel szenљen — vitatkozik az ёletаТLбdхбІ  szóló nёъetekkеІ  — az 
ёіјеtгПёd, аПваІу  а  tАтsаdаhnј  enbeгt tevёkІnуsёgІd оІdаkiгбІ  jel-
lemzi, inkább kigу  dІјвi њаtб, hоgу  nini más, mint egу  adotJt 
korszak emьагёnek az ёІetvitё1ё ez szјІksбgІs ёsszes tevёКenу- 
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sёgek 1ІОflу iІлtѓsёnаЈ  fоimjа. Pontosabban: Az ёіetmбd а  tёг  
Iaadalmt оѕztќІуоk, гёtegсQ, eg ёnek ismétlődő  tevёknуsёgёnek  
rendszere és eze& sъоksоб  fоггnjа."  

NуІWwа1б , ћоgу  ez sz ёІetfоnnа  а  történеlеm fо1уаавЛ  vќІtо-
zik, s hоgу  sz egуis adott іdбѕzаkоКbаn is nаgу  ktјІёnъsёgeК  'van-
nak a ttrsadaJoQn eg зтеs гёtоgedгюК  {munkásság, ёгteІmјsёg, ра -
гаa7tѕ g; vámоsi és faJust 1ай ,оesg), t1gszјntёn sz egусs tёгsаd аа -
rak között is. A gаzсlаsági fej ІІttsёg itt is ваgу  szerepet $tszik,  
ám mellette még i аg тоn sok tёвуІzб  hattsa érződik vgаtаkоzб  
гёгtkьeаi. (Goncloloa-ri, lIern vitás, hog', т  vannak vаgу  voltak már  
•tdа]јmаk, аinъеІ  inek egзт-еgу  fеј lddёsј  szakаsz луааi РёІdѓQй  ёр-
pen a hаgуюаюѓлуок  gуаkого tаk lеgеrбsеbb hа tЈ st sz ёІetmбdха .)  
КјІёвќ5seв  mааІаpѕ g, а  hiґаdstedhвјkа , а  távközlési Іszkёzќ$k  

fІjьвьtsёgёnёК  kог fьаn rendkiviil sok ІІбjeІй  és sоkоІdаІй  ьаїts  
éri а  гeggуогsuІt tansаdаІаТLј  выlitas fоІуtan аflІЈІ gу  is 'gзлаk-
га bьаn fеlbоmlб  és iiЈгаaжkuІб  ёІeІtnn5dЇогni Каt. Еzёгt уetбdіk  
fel a kérdés, vajon еgeg т  ta г&аdаІоni közömbös maradhat-e  a 
filnien, tоІevіzk5n, rádión, sаjtбn, irodalfmorn stb. keresztUl ёг -
КІzб, sz eges rétegek ёІetаnбdjt nІnІеgУѕzІх  ѕагkаіbбІ  is kiimoz-
gа tб  hаtsоk iránt? A tаgadб  v Іаѕz, persze, nem szt jelenti, hogy  
el kell zárkózní. а  'vп g ,  а  kívülről j6v45 ћаtsоk ildi. Tudatos, jdl  
иІбkёszјtitt akoidra vаn szükség, аатiеІу  sz ѓ tа1nоs ёгdekdknek  
megfeІeІб  °élt szоІ'g Іjа .  

A kёnуvnІk ez, az eІатiёletј  kёгсlёsekkeІ  fоgІаІkо 6 гёsъe, miait-
оgу  hetsvien oldal, sz ётdekоsebb, kár, hоgу  а  szeтzб  többször is  
megenged гаg6nаk tudоа-гi вУоѕ  гunk ьa smnidkeppen Se illő  
knkoztata&szi(rii meg1аp4tбsоkаt, szdiamokat, s t І1ьuzg6ааk  
tűnik sz a bdzalrnatlaxisdg is, amit a „p оаg хІ  szосdюІбgiа" ered-
mёnуed iránt tаnйs±t.  

A könyv rdsodtk гёszІ  két аngyаІf5ldј  lаkбtІІepІn vёgzett ёІet- 
zsg Іаt ІгІdmёnуёt &szegezi. A bІvІzоtб  гбѕzъen, аnъеІу  а  

telipйlёs jeІІeg ьdІ  adddd kоnkгёt szempontokat és kёгјІhтiёnуe-
kit јsавІгtљеti, ёгdeQves gondotastokat tа]ё]hаt az ёгdekћ3dб , 
nak a kubaJtasi авУаgюak, а  regfdiapiJtott összеfüggésеknеk és le-
vont kёvetkeztetбsekхiek sz ismeгtstёse azonban ажg tartalmaz  
emlјtбsгe ёгdemest. trgу  gondolijuk, nini kell ѕегnагdІуІn szocio-
Ібg аd kutatбs alhliiz, hogy megќлаpiьsuk, hogy a dolgozd nőknél  
а  hét vёgІе  arra szоІg І , hogy аІаpоs ььаn kitakaritsanak, kimos-
sák а  fІ1gUІe1mЯett niоsnі nаІ6t, ёs vаs гiiap dбІe І6tt több időt for-
dftsanak a fбъёsгe. A mеgállарitásоk ъоgгІаgуdІуъ  гёбze  нуІn  jel-
иegй, nem fed föl І.iја b ismereteket, tаЈ n inkább a гёgLeket eгб -
sfti meg. Тќ5(ьb гmás ІdfоgfѕІІаiјЈvаЈб  is akad ebben a. гёszben, nem  
egyre maga a. szогzб  is тблnutаt. De talбn nemcsak fбІёsІІgeѕ ,  
hanem ±gаzsёgjtаІав  iss lenne 5ket аkár felsorolni is, biszen ha  
egy kбnуvnek nagy hёzаgоt keІ  pdtolaiia, nagy űrt kіtёъtin іe, ak-
kor rendszerint tёbьet várunk, mint aanire egy kбгiуv kёpeѕ .  

Az utolsd rész а  nхйvІeІбdёsІ  szerkezet, mйvёІddёsі  szinwonal  
kёгdёsaаt bonlolda. МеgбЈјаpltJІа , hogy a. babІгй  után niegindult  a 
kuІt)йга  dеmоfkrаtizálásánаk fІІуааnаtа, s hogy a t гsаdажnј-giаz-
dаsgј  csoportok гй' лeьбdёsd szintje kјegуinјltбdјk.  
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„Az йj helуzІftеt az еуen15ьb  1eіьet ёgek jellemzik, és Іъёгt az  
йj stгu Та  azon az a%apoin alakul ki, hоgу  iюлусл  mёгtёkbeтх  
ёІтъek és kёpІaІk élni а  ktјІёnfёІe tёг  јmi-gаzdаsёgј  csoportok  
а  niйveІбdёs eszkбzedтлeІ . Elvd.Leg megvan a гeIЈds Іёbetёsёge bár-
kinеlс  arra, hоgу  оІуаn mйve1tѕёget szеrеzzеn, аmјІуІn kфІasё-
gedьбІ  tеј ilс, еnnеk niegfeІеІб  munlсаbеsосrоlást nуегјІn,  és а  гvёg  
zІtt nшва $ аъаpјах  kapott јёчІdeйвІe szerint аЈаkјtlъааsа  ki kul-
tuг 1іл  Іgёn лeѕ  vаgу  igёnУtІъІв  ёьelifогnijt."  

A  gоndюас  =ért mаgmагаdхаk.  
A kёпуvnеk ez, a ьІfејezб  гёsze több lénуеgеs kётdёsгe rámu-

tat. ІІзїїІtn pё]d.uа: „Nem iJsmexjtik azonban keІІбюn а  mйvІІtsёg  
vайбѕ gоs pгesztisёt, ьeІуёt а  társаdаlоаn ё  kгend&zІхёъІхi." El-
gоndо]kоdtаtб  kérdés. ноgу  is állunk ezzel, itt, nálunk is? Nem 
ѕzаьасња , hоgу  kёzёmьёsek Іegуtјnk iхлtа . Az emberi ёгtёkek  
галgІёtгё j л  hахiуаdјk hеІуЇІВ  áll а  mйveІtsёg?  

A inјiveІёdёs јig ле  mind nаgуоъъ  јеlеntőségеt kap, lassan  a 
kg'vоtёsd tervezetekben is ё]kІгјІІ  az utоІsб  hеаугбІ , tаІв  nem  
Is sokaxa eljutunk iоёа,.hоgу  а  fej Ібйёѕ  І g гt nem kell  
mindig az авуаgi eѕzkёъёК  hiánуát okolni. Lesz rém а  kultü-
rám, а  nІmzІtјsёgј  kultnlra feJ Іestёб4гe  is, di kІаІб  tudоmnуоѕ  
feжnёгёsek ыj ах  tudjuk-e maJd,  mire Lehetne a ІegёsszегйbbІn  
сlkё1tе i  

(BN) 

A ZAGRABI ІѕКІ L А  ELLEN  
Dr. Dragutin Lekоvіё : Marksizam I filozofija, Institut za іzuёаvаП jІ  
гаdnјёkоg pokreta, 1967.  

Dr. Draguttin Likоviб  mjnden vаабszјnйsёg szerint az еgуІtІen  
jugoszlav szeгъб , akinek művét fгаneiaьбІ  fогdјtоttёk Ii — ezzel  
а  muвkйwаі  uig таајѕ  dІktог .tДЈѕt szerzett a p&јz і  ѕогьоnne-оn,  
és fогdјtб  segјіtјёgІёхІ  volt szükség, hоgу  mйve szeгbhогvt nуІl-
ven is mІgјe1enle&sen. Mйr 12 а  kdгйknёхІу  sаjйtоб  hеІуеt Кёl-
сsёnёz dr. Dгаgtdл  Lekоvјёnаk ■а  jugоѕІйv filоrzáfiаi ќ Letьen. Еgу-
гёszt kívülről nё hetј  ezt a fиІоzбfіај  ёІetеt, egуetъеn jugoszlav 
fiЈоzбfusга  vaаб  IІitаІZлј  nёІktil t хgуањatjа  azokat a pгоblё -
mйkаt, аmІlуеk а  jugаѕzІйv fиІюzбfuѕоkаt is fоgІаІkоztаtjk. IVIás-
részt - hоgу  а  jugоszІйу  fј1оzбfјіІюz tагtоzбsа  mégis жјfеjІzёsге  
jusson — művén nаgуоn is mеgёгz&, hоgу  állásfоglаlását lég-
többször а  jugоszІйv fiіоz јfјa egуiб  árаmlаtаivаl vа.16 hаtйгоzоtt  
ѕzІmьІkІІеlуІzkеdiёs dјktйІjа. Ez a két tёnуеzб  а  jugоszlav fјІоzб-
fia egу  árагmlаtánаk Кёnnуebь  tйгgуаlaѕ  ёгdІКёьeП, jб  adag 
LeqgуszeriIsitёsseІ  nevezzйk zágrábi IslсоІ nаk — kбzvetett, di axi-
ntl élеsеbb hírálаtérvá teszi kёnуvt.  

A 
 

mű  Іоgfbь  ёгdеme, hоgу  kimutatja, mиlзел  áttörést jelent  
a marxizmus a ьаgуоnxinуоs fйоzбfја  сgёsz rеndszеrén. ТоъьІК  
között гаgуоgб  elemzёst ас . а  fIlоzбfiа  és а  ргоІetахјйtus közötti  
kapcsolat Ismert marxi tёtоІёгбІ . Ennek sz ёљtётёsnсk ёгzёКсltІ-
tёse ёгdоkёben nуоmоn  kveй  a marxi eжnёІоt alаКuІ sё t, elemzi  
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megtett t egyes á11oQnásaiit. Fejtelgetósein végig m,egérzik, hogy  

egyes ju,goszláv tételeЈ kel való szenvedélyes vтtatkо 	heve fűti. 
Ezt a vit гatkozó kedvet érezzi.ik akkor is, amikor szemanel la гtható  
élvezettel gyűjti össze Marx kiirahanáasait а  „filozófusok" ellen. 
Ezekkel az idézetekkel fejezi k1 közvetve tiltakozását. а  ,prafesszio-  
nális ok.asikodássá vtált fiilazo ~fálás ellen.  

Még közvetlenebbül utal ezekre a vitákra, hagy а  humtianizmus-  
naturaldzrnust a dialektikus anateria.]izanussal szatnbe ёllító zágrábi  

Gaјю  Fetravić-i — tétаllel szemben kimutatja, hogyan adta föl  

Marx a huanamј 	urausnak ezt az elképzelését, mint  

idegen hatasok tarthatatlan anaradványát. Még fontosabb érve 
azonban az if j d Marxot abs;zo Іut+i;záló iránymataakkal szemben, hоgy 
kimutatja: Marx mg а  praxisig sem jutott e1 az egyasek által а  
snаrкizanus alfájának és omegájának kikiáltott Gazdasági-filozó-  
f  iai kéziratokban. Könyиének ezek a szemmal lá.thatóan vitatkozó 

• részei а  legérbékesebhek, ezek teszik művét nélkiilёzhetetlenné az 
&fjú Marxszal és eszmei фoпrábbfej:lő ~désével kapcsolatos kérdések 
tanulanámyozásában. 

A araunka befejező  része —  ahol <saj+át a зezeteшt próbálja össze- 
gezni — már kevésbé értékes. Azzal ugyanis, hagy a régi sablonba 
esve külön tárgyalja ra dialektikáit meg a materializmust — sdt 
még а  tёгténelmi maeria]j,zmusut és а  praxist is —, elsikkaszt j a 
saaját nagy felfeebezését, azt, hagyan trörte át Marx a klassz п.kus 
filozáfi,a kereteit.  

A  temészet dialektikajával kapcsolatos e цentaгvandá;ssal pedig  
egyáltalán nem tud megbirkázni. A ternnészet dialektikáját t кtigad.ó  
i,ranyzaton belül az ellentmondás іgy jelentkezik: a terrrLészet az  

ember száдnára csakis a törtene] ќmileg kialakult érzé!kszervek köz-  
vebiгtewttte foгrnában, a praxis által megszabott, гtöгbénelanileg ki-  
alakult vцszonyban létezik, a dialektika nyilváxvvaláan az emberhez  
fűződik, s igy kerül a dialektika az ember képére szabott termé-  

szetbe is. Aterntiészet dialek 'takajánalk igeanlői. viszont ezt az el-  
lenimondást atermészet emberiesítésének tagadátsában látják, s  

fl,gyelanen kívül hagyják, hagy a, természet az ember s г,árYn,ára csak-  
is ebben az embexie.sitett, emberi érzékszerveik kizvetitette for-  

тáhan, а  praxis áltra'1 1étгІіьozdtt, törbéne]mileg kialakult viszomy- 
bam létezik, tehát a dvaliktika is csak ebben az emberiesitett ter-  

mészdbben lehetségсs. Dr. Draagutin Lekovič  itt megmarad a klasz- 
szikus ellentmandás keгe]tёьem.  

Az utalsó fejezet mindemké гppen sokat levon a munka értéćkéből 
eysősorban azёrt, mert figуelmem kívül hagyja még а  könyv 

tényleges eredményeit is. Ennak eallemére Dragutin Lekovi ё-nak 
ez a műve hasznos segёdeszköz és iltanutatas lehet, valahányszor 
Marx  eszmuei fejlбdésénelk útját követve kell választ t аІй.lni a leg- 
külömbёzőibb kérdéseikтe. 

b—t 

260  



TÉNYEK ÉS NÉZETEK  
(1968. vízöntő  hava)  

Képek és szavak  

Amikor az új esztend ő  első  napjának reggelén megjelent a magyar  
felirata jugoszláv tv képerny őjén, s amikor elhangzottak az elsó magyar  
szavak, a jugoszláviai magyarság kulturális élete gazdagodásának pilla-
natát értük meg. S ha átéreztük a pillanat ünnepélyességét, s meg is  
hatódtunk egy kicsit, mert jogunk volt meghatódni, akkor át kellett  
éreznünk, akkora magyar tv embereinek át kellett érezniük azt a fe-
lelősséget, mely rájuk hárul abban a percben, amikor a felvev őgépek  
elé állnak. Mert nemcsak az adások tarltama, mondanivalója az, ami-
nek hibátlannak kell lennie, ehhez nem fér kétség. Van egy dolog,  
amiről nem szabad elfeledkezniük, ami a lényeget érinti: a nyelv. A tv  
kétszeresen hat a közönségre: képpel és hanggal; s e két tényez ő, egy-
mást kiegészítve, fokozza egymás hatását. A tv a rádiónál is intenzíveb-
ben hat, mert aki a képerny őn megjelenik, az ott van a szobában, né-
zői és hallgatói körében. Amit mond, ahogy beszél, az példa lesz a kö-
zönség előtt, azt követik. Egy rosszul sikerült felvételt elfelejt az  
ember, egy téves hírt meg lehet cáfolni; egy rosszul ejtett hang, egy  
helytelenül hangsúlyozott szó, egy hibás hanglejtésű  mondat: mindig  
ott fog csengeni az ember fülében, s szánk akaratlanul is arra áll.  

A nyelv ápolása, tisztaságának meg őrzése nem napi feladat, nem m ű-
sorpolitikai kérdés. Állandó gondja, szívügye kell hogy legyen a tv  
embereinek. Az események elmúlnak, a képek tovat űnnek, a nyelv az,  
ami megmarad, amit meg kell tartanunk.  

Az igazi vajdasági író  

Harmincöt évvel ezelőtt jelent meg Herceg János első  elbeszéléskö-
tete, a Viharban. S most az Еg és föld című  regényének új kiadásához  
csatolt elbeszélésekkel adott a szerz ő  áttekintést (és számot) arról, amit  
három és fél évtized alatt alkotott.  

Majd egy évtizeddel első  megjelenése után újraolvasva az Ég és  

földet, ismét arra a megállapításra jutunk, hogy legjobb regényeink  

közé tartozik, s habára körülmények, melyek között keletkezett, me-
lyek megjelenését el őidézték, megváltoztak, s ma már egész máskép-
pen jelentkeznek a problémák az irodalmi és m űvészeti életben, egy  
korszakot, egy jelenséget örökített meg számunkra s az utókornak.  

Herceg elbeszélései, melyek kötetét kiegészítik, azt a képet teszik  

teljessé a szerzőről és a világról, melyet az Еg és földben találunk.  
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1959-ben a Leányvári levelek megjelenésének alkalmából igazi vajda-
sági írónak neveztem Herceg Jánost. Most is az. Pedig mennyire uni-
verzális, azt legjobban ez a válogatás bizonyítja: minden egyes elbe-
szélése messzebb mutat, magasabbra emel. 

rt1 jra Vojlovica 

A Híd múlt évi tizedik számában, a Képes Ifjúság riportja nyomán 
szóltam arról, miként álla nemzetiségi diákok oktatása Vojlovicán. Az 
első  osztálytól a negyedikig kinek-kinek az anyanyelvén folyik az okta-
tás, az ötödikt ől kezdve az elemi iskola minden diákja szerbhorvát 
nyelven tanul, azzal a különbséggel, hogy a szlovák és magyar gyere-
kek hetente négy kötelez ő  anyanyelvi órán vesznek részt — foglaltam 
össze a helyzetet a lap riportjából vett adatok alapján. Végül feltettem 
a kérdést: „Elmennek-e mások is Vojlovicára körülnézni, a mélyére 
nézni a dolgoknak?" 

A Magyar Szó január 13-i cikkéb ől (Nyelvtudás vagy fogalomismeret 
— A vojlovicai elemi iskola eddigi tanulsága) arról értesülök, hogy igenis 
kimentek. Hriesková Marija és Dávid András tartományi tanügyi taná-
csosok „alapos vizsgálatnak vetették alá az iskola alsó és fels ő  tago-
zatainak eredményét, a tanítási módszereket, az iskola anyagi helyzetét, 
és egyhangúlag megállapították, hogy a legrövidebb id őn belül változ-
tatásokat kell eszközölni az oktatási eredmény érdekében". 

A cikkből csak az világlik ki, hogy „ismét felemelik az anyanyelvi 
órák számát, a szerb nyelv óráit pedig csökkentik". Arról szó sincs. 
amit leginkább kell kifogásolnunk, hogy ti. a vojlovicai nemzetiségi 
diákok a „városatyák és közoktatási vezet ők" döntése miatt nem tanul-
hatnak anyanyelvükön (csak az anyanyelvi óráik vannak meg, a többi 
tantárgyat nem anyanyelvükön tanulják az elemi iskola fels ő  osztá-
lyaiban), s hogy ezen a döntésen változtatnának, s őt, úgy látszik, nem 
is szándékoznak változtatni, mert „a többi tantárgy elsajátítása közben 
már úgyis tanulják a diákok a szerb nyelvet". Tehát tulajdonképpen 
minden marad a régiben. A tartományi tanügyi tanácsosok nem az al-
kotmányvédő  bíróság tagjai, nem az emberi jogokat védik, hanem tan-
tárgyukat. S ezen a téren megteszik majd a szükséges intézkedéseket. 
A többi tantárgy már nem érdekli őket, s úgy tetszik, az sem érdekli 
a tartományi tanügyi tanácsosokat, hogyan hat a többi tantárgy taní-
tása és tanulása az anyanyelvi oktatásra. Pedig ha jól tudjuk, a kett ő  
összefügg. A tanügyi tanácsosok megtették kötelességüket, a tanügyi 
tanácsosok hazamentek. Lehet-e t őlük többet követelni? Valószín űleg 
nem. Senki sem lépheti át, és nem lépi át szívesen munkakörének, 
illetékességének határait. 

Ezért írja jogosan a Magyar Szóban Pósa Rózsa: „Természetesen id ő-
be telik, míg a változások testet öltenek. Talán ez az id ő  elegendő  lesz 
arra is, hogy ne ragadjanak meg csupán a nyelv — az anyanyelv és a 
szerb nyelv — tanítási módszereinél, hanem körültekint ően nézzenek 
szembe a valósággal, nehogy a felemás módszertani változtatás ismét 
csak azt eredményezze, mint eddig: a diákok fogalom- és gondolatvilága 
csökkent, de anyanyelvi ismeretük is szegényedett ... A gyermekek és 
szülők érdekében kézzelfoghatóbb intézkedésekre volna szükség. Ne óva-
kodjunk bevallani, hogy tíz évvel ezel őtt tévedtünk." 

Igen: tíz évvel ezel őtt, de néhány hónappal ezel őtt is, amikor azt 
hittük, hogy az anyanyelv tanításának fogyatékosságait kiküszöbölve 
már mindent rendbe hoztunk. Korántsem. 
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Maquereaи  

Olvasmánynak nagyon érdekes Végei László könyve, az Egy makró 
emlékiratai. Еs talán egy könyvnek ez lehet a legnagyobb erénye. 
Sajnos, a benyomást maga a szerz ő  rontja el utólag azzal, amit regé-
nyéről mond. 

Végei (a Könyvbarátok Híradójában megjelent levéltöredékében) ma-
gyarázatot ad regényér ől, pontosabban felállít egy elméletet, sajnos, ez 
az elmélet nem vág össze magával a m űvel. 

Itt van elsősorban, amit a regény „nyelvezetér ől" mond. Valóban, 
„ez a nyelv 'nem-tipiku' itt Vajdaságban". Igen, így senki sem beszél, 
legfeljebb Végei László. Ez nem „a csoportnyelv és a köznyelv egyféle 
vegyítése, szimbiózisa", ez a nyelv nem létezik. Ezt a nyelvet Végei 
László alkotta meg ebben a regényében, s hogy ez így van, annak 
legjobb bizonyítéka a szerz ő  szövegének és az egyes személyek beszé-
dének egyformasága. Nincs meg ti. az egyénítés a nyelvben, mindenki 
egyképpen beszél, nyelvileg nem lehet különbséget tenni a szerz ő  és 
egyes szereplők között. 

Gyönge lábakon áll az is, amit Végel regényének filozófiai alapjairól 
mond. „ ÍJgy vélem, hogy a főhősöm igazi ellenfele a konszolidált vi-
lág ... A makró tehát amorális ... Nem hazudik, barátait nem hagyja 
el, élete értelmét mégiscsak (!) a boldogságban látja ..." Ha így állnak 
a dolgok, akkora makró (Vajon igazán makró? S ha az, hát: könny ű  
így makrónak lenni s makróként harcolnia „konszolidált világ" ellen, 
amely eltartja.) egyáltalán nem amorális, hanem nagyon is morális, a 
morális ember példaképe, tehát nem beszélhetünk „szint amoralitás-
ról", hisz a makró nagyon is erkölcsös. Ennek a buktatónak egyetlen 
logikus magyarázatát abban látom, hogy a makróizmus, ha szabad fgy  

neveznem azt, amit ez a regény hirdet — póz. S most vessük-e fel a 
kérdést: erkölcsös-e a póz? Vagy a „konszolidált világon" kívül a póz 
is erény? 

„ ... regényemben az életformák szakadásának rajzát akartam adni" 
— mondja említett levelében Végei. Ellenkez őleg: ő  egy életforma (csak 
egy, mert csak egy életformáról beszél itt, a makró s köre egy életmó-
dot folytatnak, a másikat, amit Végel „konszolidált világnak" nevez, 
jóformán nem is látjuk a regényben) kialakulásáról beszél, kialakulásá-
ról és — bukásáról. Ez tény. S megtörténhet, hogy a tények a szerz ő  
ellen fordulnak. 

S mint ahogy csupán terminológiai kérdés az, hogy miért makrónak 
nevezi hősét Végei, úgy terminológiai kérdés az is, miért mondja, hogy 
„Egy jövendőbeli nemzedék .. , protokollját akartam megírni ..." Mikor 
itt szó sincs protokollról, de hát lehet, hogy ez is Végei „nyelvezeté-
nek" egy sajátságos kifejezése, amely a „csoportnyelv és köznyelv egy-
féle vegyítésének" eredménye, nem tudom. Azt hiszem azonban, az 
olvasó sem tudhatja, mit akar Végei ezzel mondani. Ami csak jó, mert 
ebben az esetben fontosabb a m ű , mint amit szerz ője róla mondott. 

Dotáció a propagandafőnöknek 

Hatszáztíz ülбhely közül, amennyi a Szerb Népszínház nagytermé-
ben van, átlag 345 foglalt egy-egy el őadáson, tehát alig valamivel több, 
minta fele. Jogosan adta hát Szavics György ezt a címet riportjának: 
Fél ház előtt (Magyar Szó, 1968. január 15.). 

Az előadásoknak majdnem a felét az iskolák bérelték, ami azt jelenti, 
hogy más nézője nagyon kevés van a színháznak. Dragoslav Vasiljevi ć , 
a színház propagandafőnöke azt mondja, hogy még az előfizetők sem 
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jönnek az előadásokra. „ ... az év elején megvették a bérletet, és most; 
lám, egy részük mégsem jár a színházba. Nem tudjuk mire vélni." 

Egy propagandafőnök, aki nem tudja mire vélni, hogy színházának 
nincs közönsége! 

A riporter azonban tudni véli. Enyhe célzást tesz arra, hogy a kudarc-
nak talán a színház műsorpolitikája az oka. Igaz, egy kis javulás tapasz-
talható, hisz az elmúlt színházi idényben 295 néz ő  volt átlag egy el ő -
adáson, de ha meggondoljuk, hogy a társadalom minden egyes szín-
házjegyet 42,00 dinárral dotál (a jegy tényleges s névleges ára közötti 
különbség), akkor leverő  ténnyel állunk szemben. Nem az a baj, hogy 
drága a jegy, illetve az ielőadas, hanem az, hogy a társadalom, a közös-
ség hiaba adja a roppant összegeket, évente több mint hétmillió új di-
nárt. Tudniillik a dotáció arra való, hogy a színházjegy olcsóbb le-
gyen, tehát minden polgár megtekinthesse az el őadásokat. A jegyek 
olcsóbbak, a polgárok mégsem mennek színházba. 

Persze van televízió, a mozijegy olcsóbb a színházjegynél, ezt mind 
belátjuk. De csak oda ljukadunk ki, ahová a Magyar Szó riportere. A 
műsorpolitikáról kell beszélnünk. Arról, hogy a Szerb Népszínház nem 
tart lépést a drámairodalommal, hogy kevés szórakoztató darabbal áll 
a közönség elé, hogy csupán a közönség egy részének ízlését elégíti ki 
műsorával. A Szerb Népszínház megcsontosodott m űsorpolitikájával és 
vezetőségével már nem állja meg a helyét itt és most. S ha ezen nem 
lehet változtatni, ha ennek a színháznak ragaszkodnia kell a tradíciók-
hoz, akkor a tartománynak vagy a városnak még egy színházra van 
szüksége. A belgrádi példa beszédes: a színházak szaporodásával a meg-
levők is kénytelenek voltak változtatni műsorpolitikájukon, nehogy el-
veszítsék közönségüket. S az a színház, amelynek a m űsora a legvál-
tozatosabb, sohasem panaszkodik közönséghiányra: 

Tehát itt is érvényes egy elv, melyet, azt hiszem, nem kell megne-
veznem. 

Gangi vagy nem Čangi 

A Čangi, Alojz Majetić  regénye, melyről mindent el lehet mondani, 
csak azt nem, hogy remekmű , ismét az érdeklődés középpontjába került. 
A niši ügyészség elkoboztatta a helybeli Studentske novine egy számát, 
mert részleteket közölt az Index cím ű  Novi Sad-i egyetemista lap 
cikkéből, amelyben a Čangi egyes részleteit idézték. Az ügyészség és a 
niši törvényszék szerint az idézetek tele vannak „vulgáris részletekkel, 
melyek károsan hatnak az ifjúságra 

Nem tudom, hol élnek a niši ügyészek és bírák, s képesek lennének-e 
betiltani mindent, ami „károsan hat az ifjúságra", de ez a Čangi, úgy 
látszik, annyira hírhedt, hogy már csak ügyészek és bírák foglalkoz-
nak vele, mindenki más elfeledkezett róla. 

Persze, az Index nyilatkozatot tett közzé, hogy abban a cikkben, me-
lyet a niši egyetemisták lapja átvett, egy szó sem jelent meg a Čangi-
ból (vannak kísértetek!), hanem más írásm űvekből. Ez végeredmény-
ben most mellékes. A lényeges: a tény. Az a tény, hogy a niši bíróság 
elkoboztatta a niši egyetemisták lapjának egy számát. Miért? Mert a 
benne megjelent cikk károsan hathat az ifjúságra. Nem tudom, a niši 
ügyészeknek és bíráknak milyen az irodalmi művéltségük,persze csak 
a legjobbakat feltételezhetem róluk, de kíváncsi vagyok, .miért nem ko-
boztatták el Frangois Rabelais Gargantua és Pantagruel cím ű  művét 
vagy Henry Miller Ráktérít őjét, amelyeket egész biztosan a niši köny- 
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vasboltokban i smegvásárolhatnak a kiskorúak, s amelyek tele vannak 
vulgáris, mi több: pikáns, sđt: obszcén részletekkel? 

Mára szentszék is megszüntette az index librorum prohibitorumot. 
A niši ügyészek és bírák a pápánál is pápábbak akarnak lenni? 

(Már papfrra vetettem ezeket a sorokat, amikor a niši ügyészség és 
törvényszék képviselđje kijelentette, hogy a Studentske novinét nem a 
Gangi, hanem két fiatal író, Goran Babi ć  és Milisav Savić  műveiben 
elđforduló „erkölcstelen" részletek miatt kobozták el. Ezek a részletek 
az Index „Ma is erkölcstelen még a Gangi?" cím ű  cikkében láttak nap-
világot. Ennyi köze az egésznek a Gangihoz, melyr ől közben kiderült, 
hogy annak idején az újvidéki törvényszék nem is tiltotta be. Meg kell 
jegyeznem azt is, hogy Goran Babi ć  és Milisav Savić  írásainak Niš 
ben erkölcstelenné nyilvánított részei a Vidici cím ű  belgrádi egyetemista 
lapban és az Encyclopaedia modernában, a zágrábi Jugoszláv Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia Filozófiai Intézetének folyóiratában jelen-
tek meg. Se a Vidicit, se az Encyclapaedia modernát neon kobozták el. 
Goran Babić  fiatal mostari költő  proskribált versét pedig (Encyclo-
paedia moderna, 1967. 5-6. szám, 194-195. lap) izgalmas, jó versnek 
tartom. 

Az ügy rendkívül komplikált, de főleg komplett ostobaság. Gangi, 
betiltás, erkölcstelenség, ügyészek, bírák, fiatalok, perverzió, fellebbezés; 
tiltakozás, cáfolatok — fejetlenség. Szatíraírók, hol vagytok? — Ja, 
tudom.) 

Tomán László 
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