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ТАLАLKІZАѕ NЁМЕТІ LАѕZLОVАL

HORNYIK MIKLOs

ѕzzаdunК euгбpаі ігоdа]rn ьаn nemcsak гegёnуeіvІІ és dг m іуаІ ,
di tаnuІвІёnуаіvаІ is a legjobbak hІІуёП áll Nёmetіh László mйvІ . KivёtІІeѕ ѕzІгІ pёt а mаgуаг irodalomban ааіghа .sztјksёgeѕ b іzоnуgаtnі,
hisz a két уиІќghabогй iközötti mаg лаг szellemi ёІеtet s а felszabaduІ s utáni irodalmat el sem k ёpzІІhІtjјіk miІКёdёse, kёnуvІі nélkül.
РќІуј nак ІІѕ'ё ѕzаКаѕz ьаn közíró volt, mint ѕ zёсћІПуі a reformkorban, esszёігб , mint irtega У Gasset a hйszаѕ ёvсК ѕраnуІІІгѕzbаn, s negуvenёчІs :muink ѕѕ gа sог n a szellemi ёІІt mindenese, a
„rendezd nugt аlаnѕќg" nаgу k ёрvіѕеІб jІ, mint Voltaire a feІvі'lќgоѕо.s іdejёn. Еgу ѕ zеmёlуbеП szёpігб, kritikus, történész, ped аgбguѕ ,
mйfогdіtб, n уІІvёѕ z — de ki tudná beskatul$zni ezt a roppant nitiveltѕёggeІ s ugуaПапвуі tІ hІtsёggeІ nieg Јdоtt Мuszj-нeгКulest? Az ixodalоmtёгtёnettбi а ifиІоzбfi іg, az огvојtudсхmnуtбl а kіsёгlІti fizikáig
bej гtа az enilberi szellem tajait, s n уІІvІt nyelv utam tanulva, nёpеk
mІлtjt és jеІenёt.
ѕzіnte minden irodalmi mйfajьаn maгаdаndбt alkotott. мйfајъёКІубkа t nem іsmІгб kisёгІІtІzб kedvi bekalandozta a e гѕІt és az elbeszёІёѕt, а гІgѓnуt ,és а drámát, di sohasem ёtletszeгйen, inkább egу
iгоdаІоm-.аІаpіtб tudаtоssgёvаl pdrosulva. A ‚ra mellett гІgnу- éš
dtamаіго dаІminтk sokaig msоdгаngй kіfejеzёsі fогmdv. züllött; Nёmeth László ёІІtmйvёvІІ h еІуге ,lІtоttа а mІgbи}ІІnt egyensi.ilyt: klaszszikus ѕzёpsёgй гegІёnyeК és dІ*тi)К sог vаl nёpesitette ьe irodaimunkat.
Az Іsѕzёјгб neшzedёk уezёґаІаКj а volt, di •ѕzeгb Алtа kkaІ, ІаІ sz
bогёkКаl eІlІлtёtЈbin 6 nem mеnedёket keresett sz irodalomban,
hanem ёІефёІdt s еneгgј t ahhoz a harchoz, amely a magyar tgrsadalom nъІgйjіtas ёгt fоІуt a szellem frontjain. ѕаjgб sebeket osztva
és szenvedve, tёtоvzќs és tаktіkazќs nélkül dobta =gát а kёzёletьe,
hogy kiutat keress&i a kјйttаlаnsbаП.
Nemгёgen йj га elolvastam ѕ zёсhІПуіјёt, s nidibbentem arra, amit
kotabban csak sejtettem: hogy menn ґiгi rokona a magyar romantiika
e hбѕёnek. ТгѕаdаІimi гefoгmиѕzmёi, kёzёleti ѕzег p.Іёѕe ( а гІЇогi' Іkorxtal j бvаl fuІlasztбbь, levegdtlen нІгthу-kогbaП ) ьі zоnујt$k ezt.
Alkatbeli гоkonsguјk га vall az is, hogy bár Nёmеth László eгКбlсsilеg495

politikailag a forradalmi át аlаkulásért küzdött, feg уvІгІѕ harcra gondolni sem mert: csak еgуfаjtа beІѕб átаlаkulásb аn, m иnбsёg-fоггаdаlomban tudott hinni, miként maga i ѕzёсhІnуі is.
Legtёbb kritikusa szóváteszi, h оgу t аПuІmnуаіbаn sok a t ёvedёs.
„А szellem embereit irja Ném еth László —‚ akik f оІуtІn а јбуб
b іzоnуtаІаn аnуаgbаn dolgoznak, mint a tud оmќnу КіsёгІоtez ёіt nem
tёvedёѕeіk, hanem Іге dimёnуІіК а1аpjn kell mІgјtёlлі ."

NёmІth Lászlót tavаІу оktóbеrbеn І togаttаm meg еІбѕzёг . Azon a
dёІІІбttёn tán nуoІс vendёg is megfordult a ѕajkбdi hzьan, tanitvёПуоК , ъаг tоК s magamfajta idegenek. Іё zиІgаzdnК nem tаkaгёКoѕkodott idejveІ, ig т osztotta,szét közöttünk, mint eg уКoг v ѕгћІlуі
dы.k ј aі között, tudását, ёІettаpasztаІаtt, emьeгѕёgёt.
Amikor elmondtam j ёvІtІlem сёІjt, N ёmІth Lá,szló tapintatosan
ёгtёѕеmг!е adta, hоgу interjiit ne vёхj аК tбІІ : szivesen eІъeszёlget ьйгтiгбІ , di ezt fёІёsІсges nуиІvё nоѕѕ g eІё vinni.
Hosszadalmas lenni ёlв-iondаnom, hоgуаn lött mégis Іёtгe iz az
іntегjІ , eІёg taІ n аnnуi, ћоgу ,két s аjkбdі ltogаt.s, egу pesti és eg у
gaІуаtetбi ьeszё1;gеtёs meg egу lІvёlvё lt ѕ Ігеdmёnуе . E furcsa КёгјІmёnуІѕѕёg okaira rávilágít N ёmиth László level ёneК albЫi гёѕze:
„Az utóbbi іdбьІn többször megp гбbdІtаm, h оgу а ІegўeІtйПбь b Ѓёігeёгtёsеk еt, velem kapcsolatban, h еlугеідazјtѕаТ . Кіѕёгlеteіm дй nуІѕ
szdjelh йzds fogadta: Bizziik azt az ігоdalотtёгtёПІ tгІ. S igazuk van:
minden nёpnek csak Ііуаn v ёіІm ёПуІ lehet íróiról, amиІуеt kiküzd,
meg ёгdІmel. Кёгdёѕeіdгe sem azёгt vcUaszolok, h оgу az ігоdalотtбгtёnеtet v аgу akdr a Кёzv ёІІm ёПу t ьІЃоlуйѕоІПі prdbdljam. Еgу fiatalembernek a kivcincsisdgdt akarom КиeІёgіtеni, aki ёгdeКlбdёѕёt s ragaszkocidsdt, amikor erre alkalom n уіlt, n уіlvйПо san is ki merte mu-

tatni."
A szбbеli és ігќѕьelі vlаszok elёggё ѕzйКѕzаvйаК voltak. Itthon aztán kezembe keriilt az ігб 1965 ьen irt, máig kiadatlan N еgуv Іn év
ојmй р ,Іуatёгtёnеtе ; j бv іhаgу sva1 а hёzаgoѕаьb гiёѕzоКеt, a kurtább
vё lаѕzdКat ebьбl а kёnуvfbбl egёѕzіtettem ki.
Р A L Y A KEZD Ё ѕ
— Іoгvсithnё meghal cimfi elьeszёlёsёvel 1925 ьen mІgnуeгtІ
a Nugat no.vІІар lуё zаtt. Ez volt e Іѕб irodalmi szегеpІёse, neve
ekkor vált ismІгttё . Van-e e művén kívül olуаn fiatalkori ігѕa,
amit az оlvаѕбkёzёnsёg máig nem ismert meg?
— тizeвјhёt ёves koгоmtбl, amikor írni kezdtem, hu ѕzonnёgуіg, amikor eІѕб nоvelІ m megjelent, persze ei ёg sokat irtam, di az szerenсsёгe csaknem mind elveszett. Kiadatlan t аnuІ'mёлуaјm'közé két írást
vettem fel, аmІlуІК а р .l у zatnуегёs eІбtt, 1925 n уагќn keletkeztek;
ezeket is inkább csak emlёКјiІ : mint pгбbltаm bioldgiai nтLјveltsёgem
s írói eшbeг1ќtsom egу verstani p гоhlёma megold ѕё.ьаn (Az Ad у -vers
gеnёzi ѕe) s eg т beІgуб g$ѕzati javaslatban (Lxj szempontok a status
praesens felv ёtІlёbeП) ёsszeКаpсѕоІnі .
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Мunkásságáb аn jбfогmn nincs Is n уоmа az íróvá érés f oІуаmаt лаk: teljes f оgуvІгzоtben }ёp ett а. közönség eІё . мг ІІѕб
nоveІжjnаk stílusát mІgdісѕёгtІ оѕvќt, tаnuІmё nуігбі fe]k&
ѕztiІtѕёgІ pedig КіёгdetmeѕіјІt esszёіѕtkаt Is bmuІаtь а ejtett...
миІуІn lkörülménуеk segіtettёk ezt eld? МиІуІn ёѕztёnzёsеkІt kapott kёгnуеzеtёtбІ?
.

.

Korai nоvІІІљm s elsб t атІuІmќnуаіm olvasva, én inkább azon
kёрed К el, І nіІуІn Кёѕz4јUet ІІnш mеґёszkedtem а nуиІvnоѕѕё g eІё .
De ez ёгthІt ј is; ha 'kёszјІtem valamire: hát a versre, a verses drámán, lеgfёІІeUb. RegёnУt, tаnulвтВуt meg ёppІn а nујlvnоsѕ g eІбtt
kezdtem írni; a szerep volt: t аnіtбm, а gуаkогІаt: kёѕzјжёѕem. ноgу
m Іуеn ёsztёnzёseКet kа tавІ? Erre Аdуn s a Nugаt íróin kivill olvasd
еІ а Тo Іdу gјвinzјшn ёгtesitбjёьen nemгёg megjelent юmlёkezёsюm:

Mit k ёѕzёnhІtІk а То dУ redinak?
МиІуІn tiгшёszetй n$ёzetеltёг ёѕ tёvоІіtІttа el a NуидаttбІ?
Csak Babits ігоdаІоаnszemІёІete?
:

A moвdавјvаІбm tavoitott el, аmІІу szm га а Nyugatban nem
volt hеІу s а mІІу а Таnй megіnсUts га kёnуѕzегјtІtt. A „nёzeteІtёгёs"
ennek volt kќ5vеtkІzmёnуІ .
HARMADIK MAGYARORsZAG

Ember és szerep сјmй v аlІоmќs ьаn, аm І lу a mi Kalangydnkban jelent meg el бszбг, azt irta, h оgу már a ногvdthn ё
тєg7 аІ iг .sа ыjґ n „а magуаг szellemi erdk огgаnіztога" szeretett volna lenni, s ezt v ІsztёгІ оsу tnаk is tudtdra adta...
VаЈб szіn ј , hоgу оsvt Егnбt nem mint szёpігб feІfedеzбjёt ёгtе
bennem a сsаІбds. O az én írói, sdt költ ői kёpeѕѕёgІјmnІk, аhogу
mеgj еgуzёѕеiге vіѕszаеmІёkszІm, Igen j б dіаgiоsztajа volt. A сsаlбdst
egу levelem okо hаttа , mІІуІt в& ѕьбІ , n.szutаmгбl, a dii átvétеlе
után irt:am neki, s аmІlуbеn szјvembбІ és teгveіmbбl, krónikussávált
rossz ѕzоkќsоm szerint, tќјььоt mutattam meg, mint fb ёlсѕ lett volna.
Ebbe a ІevЯbе сѕ szott bele a fiatalos m о dаt, hоgу а „mаgуаг szellemi егбk oгgаniztoга" бhajtоК lenni. 0svtоt azonban, aki ьіzoгІуos
terileten az volt, v аІбszјгiйІeg nem ez a tvoиі Ikonkurrencia idegenitette el tdlem, mint akkor hittem, hanem a l Іvёlьеn Іаppаngб politikum. Az jelentkezett m г ebben a ІevёІben is, amit nёhnу ёvvІІ később еgуіК іг sbаn (meІуІ t egу jdbbdldali lap adott vissza) Harmadik Маgyагогѕхignаk neveztem. Ez a Harmadik маgуагогszg akkoriban nem volt még. sehol, s оnш-iіfёІe p' гt, іПtёzmёnу, csoport nem
kёpvіselte... Jd'oban hasonlitott eg у platoni іdІ hoz, inelуеt Іgу nem
politik&a sztiletett ember a f ёldге akar húzni, a vаІбsg шёІуІьb
vаgу mеnnуеi teгniёѕzetekёnt еlбсsаlnі, mint hаszi јhаtб politikai
programhoz. A;különös, ћоgу ez a platoni маgуагoгѕzg, a kёvetkІzб
ёvtizedekben, ha hivatalos Кёpvјseletоt nem tálált is, az ІѕоmёnусkьІ,
a nemzet s főként az ёгtІьmіsёg kёzёгzetёneК az aІаКitёѕ bа mёgіsсѕak
bеІІszбІt.
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K Ёѕ ZUL6D Ёѕ
— A Кёѕzја&іёs tаnu1іm.nуаіt olvasva, ig т rémlik, mintha i гбt гsа)јЈbаn elsdsorban egу Іj írói lovagrend, kerekasztal tagjait
kereste volna ...
Ennek az „igazinak" ёгzІtt маg ТагоГszgnаК az eІбhіvst, pdІу m ІІѕб hаt-hёt еѕztendІјёъen, лёhdnу alkalmi сіkКtбІ eltekintve,
szinte kјz гбІаg ігоdа1аnі tаnulm гІуІkьаП КіsёгeІtІm meg. Nemcsak
mert erre volt .mбdоm, аzёгt is, mert tйІьeсsјІtem az irodalom 18h°tőségét, mІ lу мagуагoгѕzgоn vіѕzonуІаg vаІбbаn nаg оьь , di mégsem akkora, mint én КёpzеІtслi.
1926-31 közé eѕб t аяui1а'nё.nуaіm, mеІуeК јбvаl késább Кёszјабdёѕ
cimen je1eitek meg, сёlоmnаk megfelelden h гоm terileten mozogtak.
A régibb ГПаgуaг hаgуonnУokbбl, di főként az eldtttink j гt nemzedёК, а Nуиgаі ігбinаk a munkáiból igуеКІztІm kiolvasztani, amit ebbeii az йj огѕzgalар tьdѕbаn ( Іlуеt а tёгtёПеti Мagуагогszg szёtІѕёѕe ыz оnУоs fokig іdбszeгйvё tett) hаѕzn Іl-iаttывk. A szё zad ёІѕб
nІmzІdёКe, Adу Endre és Кoгt гsаi után ekkor kezdtek fёІbuККаnnі
еgуnъќѕt kегІ;sgёlve eg у йj, csaknem olуаn jеlеntбѕ nemzedёКnk а
zavaros іdбkьen különös, egуёni utakat megj гt tagjai: ezeket szerettem vбlnа йj lovagгІnddё, niaютаг .kеrеkаsztаllá ёѕѕzІйiоznі . Végül,
hоgу az йj Мagуaгогѕzg fi csak az igazi, di a legfrissebb, legmodernebb is legуеn, mеlу a kor sugallatait a maga j аvёха haѕzП .lj а, s eleven anag сѕeІ1ёьen ІгеdmёnуІіt is tоv ьь tudja adni, вуеlvІt nуІІ v után
tanulva, több nаgу t аnu]mnуban n ёгtem föl olуan iгбКаt, mint Pirandello, Gide, Freud, Ortega, s kritikai n аpІбmьаn egу-еgу kб nуv kарсѕ n
tuсаtj'vаІ mutatva meg msokat, mint Ј oусІ , уа lёгу, Claudel, Н uхlІу,
Lawrence stb.
ѕ Z ЕМ L Ё L О HELYETT: тА N І
— A niagуаг еѕszёiгodаІоm tёгtёnetёb en а Таnйnak kёzрontі
szerepe volt. Кёгаm, mondja cl a lapindіt ѕ kётІiІmёnуеit, а ТаПй
КtІdІtёsёt.
.

— 1931-ben еІбѕzбг Іё ttwm be, !ћOg az irodalmi ёlet mёгgezб а szá=mm: megront, s amit fontosnak ёгzёК, bеІёm fojtja. Ekkor hallgattam еІбѕzёг el, s az е1hallgаts, mint mindig, ekkor is tегtnІёКеnу korszakot jelentett, a Gуdѕz, a Воdndгnё ekkor készült сl, а Таnй eІsб
szё.maі ennek az ёvnek az ёгdеkІбdёѕ-lёzt, világ-tágulását sug гozzё k.
A porondra, mint kés őbb is, a kёteІeѕsё.g szava г ntott Vissza; ebben
az esetben GuІз s ?ál tаПUІmќnуа, aki „a mаgуaг іfjйsg йj orientaсiбjt" І tta bennem, s elhitette, h оgу bűn elhallgatnom. Levёlvltasunkban sziletett meg a Таnй сimе s gondolata: a magamirta f оІубirat, mеlуІt iskoiaorvosi fizetёsјјnkьбІ аdtuлk ki, s mІlугe a fejesek
mсginduыsak ог агшуіt mondtak: Majd megІ .tjuk, meddig birja; —
meddig iszеllеmiеkkеl, meddig anуаgiVal. ѕzеІlemиІkkeІ n'ёgу ёvfoІуamm, n уolсvаn вagу mven át ыгtam, az anyagi gondot az elsd év végén
а n уоmda mint k іadб vette át. A fol убiгаt ргбbaгa ІгКiб lсѕіІеg tett: nem
volt Кёгшуй a m іndenfelбl — h гоm nсmzedёКbбl — jivd rosszalinst
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elviselnem, hisz szinte uiindenki letette — оІуаnоk is, akiket nаgуга
becsiilteni — v иІаІkоzsоni.nІаІ szenќІn a garast.
миІуІn szerepe volt ebben a ІаpаІаріtёѕbаn Ortega p ёІdjdnak?
Az еІбzб ёvekben ismertem nieg a ѕраnуоІ g оndоІkоzб munКѕgt. Neki volt иІуІn magairta eѕѕъёsогоzаtа : az Espectador. Ez a keret s a dm, sajnos, nem az ІgуІtІев, amit огtegё tбІ kаptаатІ. Az eІmйІt
két ёvttzоdfbІn ( атiјnthоg т eg т nаgуоbb tanuІІmnуt is irtani rdla) sokat emlegettek a „ геаксјбІѕ"nаЈк mindsitett ігбhоz fűződő kapcsolatom.
Vаlбj ьааi irtega hatasa is оlуаѕІfёІе volt, mint Ргоuѕtё, nem a gondolatait, mбdszегёt vettem ')t: annak a lehet бsёgёt ы ttаm s Кіvntаm
meg benne, :hІg eg ІtІеn elme a kor teljes szellemi І tkёрёt fёlгаjzolihatja. A n'lfdlt szzad nagxJr еgénуírбia jelen tёгtёnёѕzeі voltak. Itt
оІуаn g оndоІkоzбt ismertem meg, aki az essz ё fogalmi nуeІvёn irta
kora tёгtёnetёt. Mint tегmёszеttudoni Пуі ;kёpzІttѕёgй ѕ tёгtёnetі ёгdІklбdёsй író, aki akkor már az oroszt és s раnуоlt is bеІeёгtvІ az
euгбpаі n уеІvkІt olvastam: eszkёzІјm ъ izonуoѕ fokig megvoltak ehhez a f:eladathoz. A сёІ azonban, аmеlу ьeІё az йj feІаdatКјtйzёsseІ
tёгtІm, egёsz más volt, аhоgу a hІІуzІt is, mint Ortega еsІtёbеn.
Tdbb mint harminc év múltán йgу ltom, hogу а mаgуагѕ g, ѕzz аdos pusztuыѕё nаЈК а ttinetek ёвt, ІІбbb a hІlуzІtёгzёst, majd a tudatot
is elvesztette, mІlІуІ l egу nёp йj tёгtёneti Кё rtІmёnуеk közé jutva
iг n у t és tсendбt tаІйl. Ёn ittбl a nemzeti аmеnсјё tбl szenvedtem йgу,
mint kortarsaijm:közül tán senki sem, s ezt a tudatot akartam dilettans imódrа, a végszükségt ől igazoltan, йj гaszбnі . „мйzs атi a ѕzoгongб
t&јёКozatІаnѕ g", mondta foІубігаtоm bеvezеtбj е. Ezt a ѕzoгong ѕt
pгбьёіtam eg т nálunk eddig pёІdёtІan vёllalkоzsban eloszlatni, s a
he ІуІs ёletсёІt magamon át оlvasбininаК is шиgtal Іnі . Kјѕёгletembe
igу moг lis elem is kerit: az „ йj еnсiklоpёdia" a сseleКvёs hеlуеѕ
mбdjќt ѕІgtІtt volna felfedezni. A fo Іубігаt cme: a Таnй is ezt fejezi
ki; az Espectadorral, ѕzеmІёІбvеІ inkább vitazva, mint m йsolvа azt.
A Мј N ОѕЁ G FORRADALMA
A Таnй eІsб kёtеtІиьеn még nem volt kоnКгёt politikai

program...
A poІitikt ennek az lеlső, taj ёkоzбdaѕгa szánt ёvnek az аnуаgbбl teljesen kіz гtаm. Volt szó a kapitalizmus végér ől, az йj fizikárdl,
К oг inуi ѕё ndоггбІ , a ь elg бg'szгdІ, aІkаttаnгбl, а сІыnУi zsinat koгб , di azt, hogy korunk p Іlitјkja mиІуІn lеgуen, inkább csak negativыnхјkьаn jeleztem, eІv І asztva magam, különböző rnёгtekьen уeгsze, ikínálkоzó уilgnёzetekt бІ .
.

Кёsбьь a mиnбѕёg-szосiaІіzmuѕ еѕzmёj е tёltёtte be a Таnйban a viІ gnёzet szегepёt. ноgуan alakult ki ez az ut бpіkuѕnak
n уіlvnі tott еlіm ёІеte?
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A hаt гоzоttаbb politikai ёІІ sfоgІаІ st а m ѕоdіk ёvъІn Іgу Ігd ёІуі Іiаp tё.mаdgsа kёnуѕzегјtёttІ ki, гne Іу a marxista tanokat k ёгte
sz гnоn іг isаіmоn. Engem meglepett a tm аdё s ѕ az ёгtetІensёg, mІІуІуeІ а hаІаdб író Іg тІdU ІІІб vёІІаІКоzsоmаt nёztІ, s tán ёІesebben
feleltem, mint utdlag kívánnám. A cikk сіmёt és tёtІІёt (Marxizmus
és szocializmus) azonban harminc év múltán sem tudnám eg ёszen
mІgtаgаdi і . Eszerint a marxizmus a szocializmus 19. ѕzёљаdі vёгtj І,
fеgуveгe, maga a szocializmus azonban me ѕѕzeьbгбІ j ёn,és tovbb
mІgзт, s ha a huszadik .ѕzzаdbаn gзгбzni, uralkodni akar: ij, КoгѕzІгй
fegуveгeket kell kov&so Іnia. Azt :tоь t, amit elvben a •kommun і'ѕ tk
is elismernek, amikor a marxizmus аІКоtб t оvbbІ f Іј lІѕztёsёгбl beszёlnek.

мiёгt nevezte a Іарј bаn fёІvzolt ігёлу t ni іnбјёg-szосіаІіzmusnak?
ѕzmоmгa ebben a t аnulimdnуbаn (mІlу később ёppiigу, mint a
Sztálin és Lenin közt ёleѕ ktјlёnbsёget tІvб Leninizmus k ёгсІёsei: idült
vdpоnt lett ellenem) a szocializmus s a „min őség forradalmdnak" az
ёѕѕzІkарсsоІ sа volt a döntő . A szocializmust, m еІуnек Кёvetеlёsеit
osztottam s vl ІaІtаm, a minбsёg-elv bІoІtsvаІ szerettem volna rugan уоѕаbb, n уugаtibbá tenni. Мinбsёgen akkor azt a гаgуogб , nуugtаlan,
ёtІгlёлgszегй ѕzllemi elemet ёгtеttem, mеІу а görög 5 а nуugаti Civiіiz сiбt a többit ől eІvёлаsztj а ; еnnёК a sz аbadѕ gval, vѓlІаІКozб kedvёveІ akartam a keleti szocializmust gazdagitani. Az ёѕszІКарсѕoы st,
mint legtermёszetesebh КоhбtбІ, kezdetben a Nуugаttбl vёгtаm; majd
az irredentizmussal szembefordulva Du паЕ uгбрa рrоgrаmј ává tettem,
kis nІёреј közt а b аг tsg szükségét n ёgу n уоІv s irodalom t аnuІ sё vаІ
s t а nulmё nуozйѕйvаІ bizonуіtvа; végül a megpezsdUlt m аgуaгoгszgi
reformmozgalmat p гбbёіtаm az йj, huszadik szё zаdі „minбјёg-јzосiаlizmus" poгondjvё. avatni.
Miben állt ez a reformmozgalom?
Az 1933- аs ёv, аmе lу Hitlert N ёmІtoгszќg urává tette, nálunk
ellелkezб iгdnзтй vёdekezб mozgalmat gerjesztett; írók, szo сіogгё fusоК
(akik, ha pol іtіz Іtаk, a kapitalizmus k бzеlineК ёгzёtt ёsszeomls гa
őrizték mјлбsіtёѕјiКet) а kоnКгёt nemzeti bajok fel ё fordultak; a
fёІdmйves nёp nуomІга, az egkёzб parasztszigetek, a feudalizmus
taгthаtаtІansga lett a t ёmа, s a vilgkоnjunКtйгќtб l ifüggеtlеnül a magуaг ёіl аp о tоК at viz ѕgёІva, ѕzёІeѕ ѕzосiogгё fі ai alapot adtak annak a
tudat-teremtd muпКёn аК, аm еІугІ а Тanй v ІІаІkоzоtt. Еgу иІуеn mozgalom kёzeІёben ,én sem drizhettem meg l аboгatбгiumi оІszigetelts ёgem. Az „й j enсikІоpёdia" еюТгe inkább a ‚m оzgаlom" fеgуveгt г vi
vált, annak az еuгбpаi tj ёkozottsќgt, ѕzіntјё t iparkodott biztositani.
мiёгt szјјntІttе meg a Tangt?
Akkoriban azt hittem, a mi гidІnfelбl г mnІhеzedб n уoms s a
гаnй uto Іsб ѕzmban leirt b еtеgѕёg (Агnуёkv иІйg) volt a fol убігаt megѕzйnёsёneК суkа . Ma йgу ltom, hogу а Таnй, ha az akkor megindult
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írói imоzgаlоm, a Vcilasz Іё'tгІоzsа, f еnnt агt: ѕа, г ,dіdѕzeгkesztбsёgem
mбdоsіtоttа is pгоgгаmj ё t, munkjt eІvёgІztІ, а „ѕzІгІngб tjёkоzаtІаnsg" kiengedett sz огіt ѕё bбl ( Іgёѕz !ёІІtІаТІгІ „ ыj ёkоzбdtаm"); а
kapott sebek, a г mszаКаdt mаgnу pedig széрirоdа lоm ІёІek-rnоѕdаtёst kіvќntаttа mg. Hisz a V иІІаm ЃёПуПёІ még а Таnй utоІsб eІбttі
szm ьагi jelent meg.
EGY АЈА NL Аѕ ТО R ТЁ N ЕТЕ
A min őség forradalma cimii t аnuІmёлуgуйј tешёnуёt, mІІу а
Таnй tёгzs аnуаgt tartalmazza, ѕzаьб Dezsdnek аjќnІоttа . 10g аn І tj а ra ѕzаьб Dezѕб szІгepёt?
ѕzаьб Dezѕб akkoriban, 1940 körül, irnp оnёІб harcban állt a hitlerizmus magУаго.гѕzё gі :ёхnуёк vаІ . Azzal az аjnlsѕаІ ennek a harcnak
а hő sét akartam regtisztelni, ug уаnаkКог юg т ré.gibb hibát is j бv&
tenni. ѕzaьб Dеzѕб korai tалu ІшПуаinaк sokat КёszёвhІtek. Az ЁІІt
és Irodalom еgуіК szeгkeѕztбi jegу zetёbІ n • („Negуedёvеѕ orvostanihallgаtб") t бІІ kaptam -i az elsd :írói eІіsmeгёst is. Persze a t огzul ѕоkаt is
ы ttаг, гІуеkbІ а lángész-gőz s a v Іlаlt nehёz szerep у ttІ, s f бleg
amikor a ТanйуаІ magam is rá оmlkeztеtб szerepbe сѕїѕztаm, tйІѕёgosari КegуІtІen bігІаttаІ pгбbёІtаm az élő mementбt eltolni magamtól. ѕzaьб Dezsб azonban йj га megtаІёІtа =gát, s : ёІІtёnІК utоІѕб ёvеi
voltak a leghdsibbek é,s legszebbek. N еmтёg'különb:m j б knУv jelert
meg гбІа odakinn, Gombos G уUІа irta; be Іeёгzёse s КгіtіКја, йgу
hiszem, eltаІёіta а he Іуes m ёгt ёКеt а iméltаtlа nul elfeledettel szemben,
s nІКtёК is j б pёІdauІ ѕzоІg Іhаt, 'hоgу Кіvёt Іeѕ kritikai р -iоІуtоkь6І
mint lehet vitatott alakokba öltözött hazai p гоbІёmkkаІ foglalkozni.
IRODALMUNK: КЁ Z ј L АмРАѕ
Кёsz йІбdёs, A min őség forradalma és КіsІь bѕёgьвn сіmй
Іsszёgујј tІгёnуІіbІn gуаkгаn történt utаІё s а Іmаgуaг Irodalom
nemzeti jel Іegёгe. Miben n уи1vnuІ meg e nemzeti jelleg? Miben
tér el ігоdаlmuг k а többi iгоdаІаmtбІ ?
Nem emІёКѕzem, hоgу a m аgзтаг irodalom nemzeti je ІІegёt külön
hаngѕiІІуoztаг volna. Én is оІуаsfогm&І ёгzаm, ahogу мбгісz Zsigniond irta еg т nemгёg fёnугеКегUlt jegуzеtёbІn: а nаgу irodalom mindig nemzeti irodalom. „A n ёmet kuІtйга más alapon nőtt, mint a apan уoІ , az orosz. Ma mindenik eg уenгangІi Кultйга, di ;gуёКегІi аnnуiга
msk, ћogу ha egу író а sаj ё t npe lelkёt adja, akkor eg у idegen
nёp finnak eІёbb meg kell tanuJini ezt a l оКёЈіs аdоttsgot. Az oroszt
megtаnuІtё k, de a гаgуаг оІуаn kісѕіnу ,és ёгdeКteІen nёp, hogу nem
tаnuljk meg." A nemnоmzetі irodalomnak k ёnnуеbь a dolga: „еgу
homogёn ёІvІzб гёtegеt tа11 az Іgёsz vіlgоn".
Amire te gondolsz, tán az (s ІггбІ сsаkugуаn:többször is ьeszёІtem),
hоgу а mаgуаг író, nёpe еыгvцІtsgt s eІёхuіltsgё t intva, nem szorosan irodalmi feladatokat is v ёіІаІt; az irodalom lett a k ёzиІ mp ѕ ,
аrn еІІуеІ imаgуаrság ik аnуаrgós, szаКаdёКоКkaІ szegett йtjt bevиІёgitani pгбb Іtа . Ezt ra sokan, ОjvіdёКen is, h іbnаК tékintik; аhоgу
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еg иktІ,k mondta: rnаg тагѕ guk volt a ib оtlаsztó Кб íróink útјábаn.
Ёn nini hiszem, Іоgу іgу van. A niаgуаг irodalom e gond v ІІаІ svа1
(ni еІуёt k ј 1ёnben som lehetett nem v ІІаІnј ) tёььеt n уeгt, mint
аmелnуј t теszіtеtt. Ha a magam pёІdќjёt nёzаm: Mi voltam én? Alikatilag gyenge, ёгdeКteІen ember, akit a t Ігn ёѕzІt sоmmifёІe különös,
uhu ІгІj й КёpІѕsёggeІ nem tiintetett ki. Ez a gond сsіnёІt gondolkozбt ъІІбІem, s I gond v1'Іа1's ъаn szereztem sebeket, аmІІуек mint
ѕzёpdгбt a ѕzеnvеdёѕ ѕzа&ёгtбjёхґё tettek. ѕ ha mаgаmтбІ ezt mondihatom: nІІnnуіvІІ inkább eg т А dугбІ , az Іgёѕz mаgуаГ irodalom fdeгёгбІ .
Ha m г itt tartunk, egу sokat іsmёteІt kérdést tenn ёk fel:
vи 1gігоdаІmi гаngй irodalom-e a miénk?
мбгісz Zsigmond megadta erre is a vl аszt: а ,világ nem vette
még a f гаdѕё gоt, hogу megtanulja a n уІlујinКІt, neim a finnugort: a
fбmйveіnК megёгtёsёhez ѕ ztiikѕёgеѕt. S ha tmеgnézzük a menedzsereket:
kik s mit mіnбsіteneк ma vиІё gігodаlаmnаk: ezen kár Кйlёnёsebьen
szomorkodnunk. ѕ o ККal nagуоbb tбКis .lёhetбѕёg, !hоgу Lnеkünk még
Van 19. ѕzz аdі ёгteиeшben vеtt „nemzeti irodalmunk". Ennek a ьelѕб
гІndj ёt.kár lenne a sz гПuлКгa еngеdёlуеzеtt „vиІ gігodаlmi" írdk
t еКintёlуёvеІ megbontarii.
U ТІ L ѕ 6 КЇѕЁ RL ЕТ
Utoisd kіѕёгІе t сіmй, hét гёszгe tervezett, de máig befejezetlen nag у гІgn сіКІцѕ t a mai оlvаѕбkёzёnsёg nem ismeri.
Кёгem, mondja el, mil уІn сёІja volt ezzel a гegёnnel, s,miért
hа gуta abba?

Az Utolsd kізёгіet КeІitКezёs-tёгtёnetёt Bogdrdi сибўа сіmй йtirajzonXban olvashatod; a teljes'm ű terve a Кiаdб foІубiгatban jelent
meg. A гegёnу cime azt is kifejezi, amire kёѕzйlt. 1937 tjn йgу láttam, hogу а mаg агsgnа k nem lesz többé im бdja j ёvбjёt, аіhogуan terveztйk, belйlгбl a maga tёГvёnуІi szerint alakitani; az UtоІsб kіsёгІе t
ezt a tёгvёПу t mutatta volna fel. UgуanаККог a niаgуаг szinek, ёгtёКоК
еnсіklорёdі jnаК is szё ntаm; Nоё bёгКdј nаЈК , гІ lуеt a лёгиt ёzёnviz kёzeledt ёгe áсsоltаm. A геgёnуt azёгt hаgуtаm abba, mert a tёгtёПеlem liёlуi szёlсѕёndІје , мбгісz Zsigmond ьіvsa mбdоt adott, hogу
a veszedelem ellen kdzvetlenti, kubikos ~m, harcolhassak.
A Тё R ТЁ N Е L Ем А RNY ЁКАВА N
E harc dokumentumai: a Кіѕе b ь sёgь en, а ВегzѕІnjі, а ѕzеkўй G уиіа, a ѕ zёсhеПуі ... КeІetКezёsйkгбl csak a kor vallhatna
vagу maga a szerzd — а mai Olvas&iak.
1939 tаvaszn, сsehszІovёКia mоgszlыѕa tё $n, egуіk vІzetб f 0l убiгatunк n ёgу Кёzёleti el бkeІбsёg mellett engem is f ёiszбlіtоtt, hоgу
a fiatalabb n еmzedёК nevёben az akkori id ők megdбьbentб jeІІnsёgёгбl, а nёmоt szёгmazsйаk n ујІ t, t бmeges vиsszаnёmІtеsedёsёгбl, а disz-
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szјmи1 сібгбІ irjak. A fél ivre tervezett t аnulmnуьІ Іgёѕz kis kёлуv
lett, sok :t Кјв:t1tb еП hibás, аmІІьІn аzоknаЖ а hбnаpоknаК minden
tёргІngёѕІ, zаkІаtоttsќgа utat t аыіt (КіѕІь bѕёgђІn). UgуаnеzІn az
бѕzбn, m г а ІengзтeІ hаdjќгаt után, a nаgу гІgётјгб , мбгіюz Zsigmond
vette át a Kelet nёрe сјniй f оІубігаt ѕzІгКeѕ tёsёt, s КёnуvІm аІаpjёл
maga nюІІё fogadott, adjutansul. Most már nemcsak irnom kellett,
di vele vаgу hеlуеttе az огѕzgоt lárni; a vihar КёІ dёkёbІn tmаdt
сsёndet а nemzeti tudat mege гбsјtёsёгe kјihаszпІni. A kёvetkez б évben maga a k огmnу indittatott, suba alatt persze, a n ёmоt ѕіgnаі
ІІІІnѕйІуІz ѕга Z иІаhу Lajossal eg у kёреs fоІубігаtоt, a Hidat, аmІІуnek fбmыnkаtќгѕа lettem; az еgуоtlen, aki minden szmъa beadta
pеnzumёіt. Еg г :taгѕаsg а mаgуаг n сіk — n уilаsоК — шоzgаІmt pгбbќІtа ІІІеnѕІІІуоznі ; az іfjsgі szervezetek n ёmеteІІІnes csoportjainak ігб-elбаdб kellett; ёg т jogi јеgуzеteК Кiadsn felcseperedett kiаdб, aki száznál több kогszeгй kiаdvќn уа .kőzt tаnuІm Пуaim(tíz Кёtetёt is kiadta, kоnfeгenсіёКаt szervezett, mІlуІкеП meg kellett jelennem. Az UtоІѕб k іsёгІet iгбj ьбІ publicista s vѓлdог-elбаdб lett: Іgу а
пёg ёt ember Кёz'јіІ , aki az ifj йsg ѕ a jogos eІёgеdet1enѕёg átállását
a лёmеt oldalra mеgаКаddІуоztа ... Csupa olуаn munka, meІугІ inkább pоІg гi kёtelesѕёghбІ , tегmёszetеm s írói оёІjајm eІlenёгe vќllаІkoztaan.
-

Mit érеz maгаdandбnаk akkori munkásságából?

— A сikаёК, eІбadё sоk teПgегёbІn keletkezett аzёгt Кёthёгоm tбrnёгebъ sziget is. A megk аpаszКоd ѕ , mеlугe a nagуоbбb гІаk s főként
hosszabbnak kёpzeІt hitleri vеѕzёІу ikénуszеritеtt, most tesz történésszé.
Еlsб ігоdаlоmtёгtёnetі munkám a preromantika n а,gу iköltőјéről, BerzѕІnуігбІ még 1937ben készült; еlhagуоtt eldszava, mІlу nёmit tanulmn уkјёtІtemьІ is beІёkІгјпt, jdbban еІгuІjа, mi izgatott a megјгѕаКoг, mint maga a КёtІt. ІІуаn nёpеknёl, m е lуІknак nincs spontan t&
madt szzаdо:s mІdei ьen f оlуб iгоdааmuk, az ігodаlomalаpіts: vёlasztas dolga is. ноg т folуt le ez a v љaѕztaѕ, mіlуоn hibkКаІ , а 1819. ѕzzаd fогdulбjёл, s hоgу maradt ki beldle оlуаn nagу lеhetёsёg,
mint amit вІгzsenуі tehеtsёge jelez? A Kise ььѕёgьen mёlуёn az йtvІsztёs k ёгdёse ült szёlІsebb tёгtёneti tav?latban; amit Ad у úgу fejezett ki:
hоg т veszett el a mаgуaг а magуaґьаn, hоют bomlott fel, amit йj гаszdni :јzегettink volna: a nemzet ёntudаta. Ennek az ёntudatnаК а
vёdеіLmе s tІгІmtёѕe саnёn ѕz ІLtааn vitќba az ellenforradalmi kor nag у
tёгtёлёѕzёvІl, ѕzеkўй Gуыйvаl, aki egу І aьѕьuгg геstauгсiб j аv га
irta át igen nag у kёѕъtјltsёggel s m йvёѕzettel Іgёѕz йj Кoгi tёгtёПІtліnК.
VaІбbаn Dvid-СбІј t harc volt: ezen a hatalmas m ш k јsgол КбnуvгбІ kёnуvгe, fejezеtгбl fejezetre v ёgigв enві s azt a régi kuruc—labanc
аntјnбminbбl kiemelve, a k еlеt-euгбpaі tёгtёnеІem ґёѕzeКёnt a pusztulasbбІ fбІpiѕlоgб йj tudat iskоlá јává tenni.
E korszak legjelent бsebь tёгtёnІti mйvе mégis а nagу гefогmtoг
ѕzјІІetёѕёneК 150-ik ёх foгduІ6j&а irt: ѕёсЇъеnуі. A romantika nem Іgу
Паgу aiakj Јnak volt álгrnа, hоgу mint АmeгiК bаn воІiv г, йj oгѕzgot
alapit&n. ѕ zёсhеnуi, аki mint a napбlеоnі h ьоnїk katonatisztje, kUlгёidёn utаzgаtб, eІnёmetІјedett fбйг, haгmјncёt ёves kordig ёdІs КІveset tudott hazj ёгбl, ezt az álmоt Еuгбpa kёzepёn v Іtottа vаlбга .
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Ha ігоdаІmuгК: Паk nincs is olУаП nают n ёvben ёѕѕzІgІzhоtб аІаkіtбj а ,
mint Puskin, Miokiewicz v Іаg аkёг Lessing és Herder, az огszѓ gnаk
van — 6. S ez az áll аmférfi, aki a nemzet k ёpzeІоtёt оІуаn nаgу szimbolikus tettekben foglalkoztatta, mint j ёvІdІlmёnІk :а feІаjdnІѕа а
mеgаІаpіtаndб Аkаdёmіга , az аdбfіzІtё t megtёгб Lnсhіd ёpіtёse,
mеgбгUІёѕe s az 6 гUІtekhz ъбl a Bach-rendszert csdffg tev б BUck kiсѕІmpёѕzёѕe, de még ёng тиІ kоssќgа is: eg т negyven ёvet átölеlб , pёгаtlanul dszinte, a romantika nev й bet ёgsёg Кбгtаnёbа rn ёІуеn bІvиІ gtб
nаpІбt hagyott maga után, m ІІуbІn а hіѕtбгіаі tettek a f оnkjuКгбІ
olvashatdk.
A КіѕІьь sёgьen III. kёtete tйІnуоmбгёѕzt'színházi kritik&
kat tartalmaz; ezzel mil уеn сёІj а volt?
Ennek is megvolt a gondolati ёѕszefјјggёѕІ tudаtёbгeѕztб , ёьгen
taгtб tІvёkІnуsёgіinkkІІ . Az Irodalom г dіuszа sehol som nyilhat t&
gabbra, mint a nemzeti Іd гГгa гКаpаtоtt tёmegekЪоn. Nemzоdёktinkben több o Іуаn író tünt fel, aki a magyar szinpadot j б darabokkal
І thајtta vбlna ёІ . Az én hdrom ѕzіпmйvоm s msоК bошutаtsa azonbаа aггбl gубzёtt meg, hоgу а színházi Fe1ihбkaКukКv гоn, mely az
író s t ќ mІgek közé ёpјІt, rnёgsоm tёгћеtјІnk t: a szіnй z, ha egуІtaln mйsoгг a tűzi, a nemzeti dг ma j ёvбje ѕzemp оntjbбІ legfontosabb
darabokat im еlІёКmunkaКёnt kezeli, az йgynІvІzІьt színházi világ, Кгіtikusok, pletykalapok meg hat гozоttan ellensёgеsІk vele szemben.
Amikor színházi kritikák јг s га adtam magam, ezen a torlaszon
akartam, a magam d гё rnаігбі рІуј t f бІadvа, rést ütni. De ahogy
haladt az id ő, egyre jobban lohadt bennem az arkangyali harag, s
egyre jobban megkapott a.színház vi жgа, a szinikritika сsиІlogб бКоnбmј ja. Van ebben valami a szonett b гaviїгj.ьбІ : Іgy-kёt oldalon egy
Grillparzert, Giraudoux-t jellemezni, a darabba irt el бadsteгvet a rendеzбёvel egybevetni, a Іаkіыѕokаt nёhny sorban megіtёІnі , Кёzbеn а
теѕtегѕёget is tanulni. Кёг , hogy egyik régi darabom, mely az egyik
sёгtІtt іgаzgаtб kezёьen volt, gyenge ibеmutаtásávаl ѕ a kёгёtte rendezett ьot гтшуaІ eьbбІ a paгadјсsоmьбІ is kiszorititt.
A КіѕІьь sёgь en utoІѕб fІjezetёnek ikét сіmёben Is a „híd"
szó szerepel
A Hid megіndulsaКoг egy Most, Punte, ѕиІ tа сіmй cikkben, mely
a h гom kеІІt-euгбpaі nyelvcsalnd, szlv, гоmn s finn nуеІvёn ismételte meg a „híd" szót, а kelеt-еuгбpaі uёpeК ёјѕzetагtoz ѕгбl irtam;
a tél testv гsёget, a sors teremtette közös von ёѕokаt a Duna-mеdІnсёгбІ
еgёѕz KeиІt-Еuгбpёха kiterjesztve. A 11cl a Dráván pedig, Ivo Аndгіё
ыгes гegёnyсјmёt Іlбlеgezvе, nёhnу hёtteІ azeldtt jelent meg, hogy
a nёmetek огszg Ішkоn át Јugoszlvіёгa zildultak.
Ё R ТЕ L МІѕЁ G ј ТА R ѕА D А L ІМЁ R Т
Az 1943-44-ben keletkezett Ёгteітіsёg hіvаtсiѕё t ra már
csak kevesen ismerik. Кёгom, mondjon nёhnу .szót еггбl a munkё j гбІ .
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1942 бѕzёtбІ vиІ gоs volt, hоgу Nёmоtогѕzg а hbоntt elvesztette... Aki Кezёьe veszi az ЁгtІітіѕёg hivatdsdt, meglepetve І t!j а ,
hQg ѕoаа, tán még а Таnй elsd ёvІіbІn sem dolgozott iІуen deгйѕ
szinёkkeІ a toiam. Az öröm nemcsaJk a n ёmet hUbrisz huksn аk.szólt
— a darabka feІhбtІІn ёgд ek is, аmеІу alatt már megint lehetett, mint
апn,ті mаgуаг fiatal tette, tervezni, агаnуКІгt ќІniоdnі .,S bár а tёbьіeК kel eІІentёtben semmi kёtѕёgem nem volt, h оgу ez az „ агаnуkІг "
ІgуeІбгe nem fog ьІКёvІtКоznі, mint az álrеfоrm іdІj ёn az igazi refІгm ёгt, megint fёlІmІІtem а Кёpёt: а 20. 'szё zаdі ѕ zоси iаІ zuІUѕt sosem
hirdetteni meg і lуеn kіvёваtоsаn.
Amikor minder&i munkás v аgу ІegаІќьь paraszt akart lenni,.5 а
„Кё zёраѕztйlу" (értsd: értélmiség) l іКv.idёІёsa јл ' Іуоѕaъь alakban, mint
ahоgу ьІКёvІtkёъІtt, Imаgától ёгtetбdб kёzmegІgуеzёѕ volt, akkor
mondtatm ki, hogу а jбvб az ёгtІ]imіѕёgё, s az oјztlуtаlав t гsаdаlоnІ
csak mint iёгtІІmіјёgі t гsаdаlоm vаІбsuІhаt meg. lÉrtеlmiségén Persze
nem a régi Кёzёpоѕ tёЈгt ёгtІttem, аm Іlуnек nem volt nlаm Кemёn уеbb kritikusa, hanem az йjаt: а pагаѕztѕќg, muтКёѕnёp beleёmІб hёо1vаdst fёlvevбt, аmІІуnеk а kіаІаКuІѕёгt szinte еІѕб sогоmtб l harcoltam, s аnёlКјІ, hоgу tudtam volna, egуіk kёp-vјselбjІ voltam.
A ь boгй után ёvІkіg бгааdб tаnќгkёnt dolgozott; аhоgуаn
koгьbаn iskolaorvosi гendeІбj ёьбІ , most a tantermekhdl is laboгаtбгіumot va гё zѕоlt. Е Іаboгаtбгіumbбl іskоІautбpiа, йj tankёnуvtљегvеk, pedаgбgіаi t гgуй tаnuІmё nуІк kertitek Id. Mi бsztёnёzte erre a munkám?
A msоdіК vиІ ghёboгй után n уиІvnvаІб volt, h оgу а nуugаti s а
megьёnult kiliti сivіlizёсiбКat egу йj ilgсіvilіzќсiб vѓ.Іtj а fel: gуагmаtositas s gуагmаtі felѕzаьаduІёѕ foІуааТжаtnаk ez lesz a legfontosabb
eгеdin ёвуe. De niиІуІn ІІеg еn, s imilуеn ne legуen ennek a Сivј1z сјб
nak az embere, mit mentsen át, mit ne a Nug аt szelІemёьбl, mеnnуit
adjon hozzб. а ■kitg-u1t сіvиІіz сiбьа bеtбduІt nёpоk ёгёКsёgёbбl: ennek
kіkіsёгletІzёѕе minden лёpnek а j оg ьаn áll, s аZ oІуаnok, mint a
mаgуаг, nуugаti гagаszkodёsukkаi, keleti lelkiikkel, kјІёnёsen alkalmаsа k lehetnek rá.
LtszбІаg az йj tаnаnуаg feІёpitёsёveІ voltam elfoglalva, v аІбhаn
azonban az йj embert, a уiІ gсivиІіz сiб еmbІг!ё t akartam a tаnахІуаgot
megszаbб йj іgёnу-гІndјzeгьІn niegёpіtІni. ЕІsб tавuІni аiуom, a Tanügy гІПdІёѕє fdleg ezeket az igёnуekІt vonultatta fel: az iskola :11en ѕйгіtІtt ё}сtdагаb, mеІу az еgёјz ёletгe, muвКК , fоgІа1kozok
kёгkёpёгe nуйjt kilátást, s a testv ёгiѕёgеt .a magasan nivІІl Іt, Іgуmёѕ
fоglаІkozst megbесsјјlб emberek t гsadаъmbаn akarja megvаІбsіtani. Itt hallott elбѕёг а mаgуaг 'közönség az ipari és mez бgаzdаѕ gi
аКoгІаt tanrendbe iКtatйs гбІ , mІІуеt Persze Сѕіаk akkor mёltаttаК
fig уІlemгi, amikor poІіteс inіkа cimeri mint іщpогt jelent meg.
ё NGY І L КІѕ ЕЕ G Ё NY І 6 ѕОк
Мйveiben igen sok az ёnёlеtгаjzi elem, a гegёnуekbІл ёppйgу, mint a dг m.Кbаn. De гІgёnbІlі ёnje majdnem mindig
megbukik: a Вйn ногvth Еndгёj е, az Ё gІtё Eszter Мёъes Zoltќлj а ёngуиІk оs lesz. Мiётt van ez igу?
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ѕzёpігоdаІniі ,munkáim nаgу гѕzёveІ én egу m:egbillent be Іsб
ІgуІnѕiUУt ргбъІtа m hеІуг e ІІtаnі ; а sötét •сітnй Кё nуvеk — ВйП, G уйѕz,
ОгйІtek — paradox mбdоn а deгйt szоІg Іtk, mІІуеt аnnуі viszontaggоn, ІІьогulёѕоn át is sikeriit mеgбгіznem. Érint ői voltak ёІetemnek,
tІгmёѕzІtes, h оgу а vёgteІеnbe vё gбdj аnаК ; sаІаККіvеt бі , nem csoda,
hоgу а hős tёьbПуігІ elpusztul rajtuk.
— Az Emberi ѕіnjсјtёkt бІ az Irgalomig, még Іgу terjedelmes
mоnоgг finb аn Is, nІh ёz volna megrajzolni гegёnујгбі йtj ќt. Еzёгt
arra kёгсm, mondja el eg т г gёnуёneК : az Іsz оПуn аk КeІetkezёsёt.
:

.

47 tаvаѕzn, amikor az ІІѕб ёгettsёgігe vitt оѕ ztaІуom volt a legfбьь gondom, egу ѕzегzбdёѕt kaptam РestгбІ , шeІуеt az eg іК Кiаdб
vezetdje, рálуám hű vёgіgКіѕёгбјІ csikart ki a v ІІаІаt јјgуеit іntёzё
Uzenii ьіzоttsgtбІ : az I sz оnу сіmй гІgёnуІmеt kellett őszig befejeznem. A feladat, bár an уа gi o Кr оКьбІ nini t ёґhettem ki еІбle, nini lelkesftett. Az Іѕz оn І elsб egуhaгmadа 1942-ben jelent meg, a nagу regёnуiгб , Мбгiсz Zsigmond fоlубігаtaban. мбгісz akkor már beteg volt,
5 йјёv nаpjn azzal •ыvatott rn аgќhoz, hоghа гІgёnуt nem inditok a
lapban, nem fоlуtat јa t оv ьь . Ёnлekеm a ѕ zёсhІПуіt kellett a Кбnуvnapra ■befejezneni, más mukk is n уоniаsztottaК. — Іonnёt hйzzаk
11:6 egу гІgёnуt? — szabadkoztam. — Еgу vаlamигІvaІб író fej ёьen
mondta б — mindig kell egу г eg ёnуneК lennie. S alig két hét nuilva
vаІбbал sјјгgёnуben gгatullt az eІsб folуtatash оz.
АmІгinуiгe гґіsszaemьёКszІm: az І szоnуьбІ , amikor vё 1aІkоztаim rá,
csak еgу mozdulat volt meg, a КedёІуІѕ, оneiёgјіІt férfi, amint eb ёd
Utáni ejtбzёseјben КётІуеІimсѕІn, szinte г teh&ikedve paskolgatja nemesebb szёvёsй, јdІgІnКюdёsёvel.küzdő ёlettaгst. Ezt a mozdulatot, viszoІУgІёѕt rejtettem bele eg у atуаfі-аѕѕzоnу, gazdаtіѕzt-tanу hё zassgёnak a tёгtёnІtёье ( аkibбl a leirt érzés аzоnКіvтІІ, hogу fёгj ёt nem nagуoл szerette, teljesen hinn уzоtt); az ј szonу ІёІeКtani гajzё ba pedig,
а rnігбІ már nekem is volt tapasztalatoni: az ёгzёКІnуsёg és kiválóság
ѕzІnvІdёѕёt а kёzёnsёgeѕsёg zsiros ujjai alatt. A ѕ zё hІтІуi-Кбnуv hёzagaiban, Іаpz гtа eІбtt irt гёszІІteК szeptemberig fo ІуtаК a Kelet Пёpёben; akkor meghalt Мбг iсz Zsigmond, mиgѕzйnt a Kelet Пёpе, s vele
гegёn т is. Аzбta Ot év telt el. Іogзг fogom az egёsz más КётtјlmёnуІk
közt kezdett munkát йj сё1o, iúј k ёгnуezеt, 11,1 tarsadalomba esve йgу
fol уtatni, hogу ez meg ne:lássék rajta? A гоgёnу eІsб terve szerint
hdro.m részb ől й11t: az еlѕб azt mondta el, h оgу a pusztai gazdatisztІёлу, apja hаl Іa után, hоgу csiiszik beli a kedve ellen val б hzassgьa, а msоdіК rész: а hzaѕѕ g tёгtёnetе, az isz оnу КіbontaКоzsa,
nёveКedёѕe, a fёгj ёlІtёbe Кeтщб éјszаkávаl, a harmadik (m Іlуеt eredetileg Јбval hosszabbnak terveztem) a h йzаѕsЙg pоК1.bбІ kiszabadult,
АКtІоnjt szёttepеtt ІёlеК mag га t аы,l.ѕa Іgу йj artemiszi ёІetben s
тuлkаkбгbеn. A Kelet nёpёbеn az eІѕб гёsznеК som jutottunk vёgёгe.
Most a mйѕоdiК részt egy Йj геgёnу ihаngütésévеl kezdtem el, s amikor azt (mиІуеn.más tІгnІёѕzІtй izgalmakkal tartva az ІgуІnsйlуt)
vёgј gігtаm, akkor fejeztem be az elsdt. A m űtét sikerilt; a гegёnу
gујk francia k riltikusa ёpp ezt emelte ki: mintha egу ёj ѕzаkа írták
volna.
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Az іѕ z о nу keІeVkеzёsІ , sorsa igen fe Іtйnб mбidоn üt el más m йvеіmtdl. Azokat szintе еgуtбІ eg јg a magam mаКасѕѕ ga a m ѕюоk ellenІІё sа eІІenёьІ n szinte,szögként ёКeІte bele a vиІ gbа; az Іѕ zоПуt, kis
tiлz,ssаІ azt mondhatom, йgу húzták ib еlбiеm ki. мбгісz az ІІsб perctől nаg га tartotta, más ігбtaгѕајm is nбgаttak а ьеfІјеzёѕёгІ , az olvaѕбК КёveteІtёk, а kіаdб szeгzбdёst tukmált rám, s attdl fogva, h оgу
az i.ij fоІуtаtaѕоК а Vdіаѕљааi megindultak,,számról ѕzёmга kaptam a
biztatast. A геgёnу mІgjеІІnёѕІ még azon a j ёgpn ёІоn is olvasztott
valamit, amibe akkor már ёvеk бta be voltam f аgуvа, mgnьeszёІgІtёsьІв ia fбіdeбІбgus kuыК-bг zоы.ѕоm magasztalta. юјІfёІd feІё is
ez tdrte, аmеnnуiгe tбгlette, az utat. Csak én nem tudtam (tan ёpр,
mert akik mtivemet eІуetettёК , enл k а dісsёгІtёben mutattak targviІаgоsѕ guk) іgаzёП megszeretni.
:

Pedig a modern lёІekгаjz s a görögös motivumoic révén лаg атi Кбzеl áll а Gусiѕzhоz
...

Az vaІбszіnй, hogv a nemi ёІettбІ csak vаdаbbá vlб sztјzеѕsёgгбІ
s ezen át a v іlё ggаІ keveredni nem tudó tiszt аsgгбl ааіga készült hasonlб írás, а геgёnу ІёиeКtаni s mitoldgiiai, realista s irreális гёѕzІ, а
tёгtёnet, а ьеlбlІ kinövő szobor ІegfбІleьь а Gуdѕzbаn v аgу abban sem
illik іgу Іgуntaѕbа .
мІ lуіk müvét tartja a legjobbnak?

A legnagvobb ugrás a Таnй volt ёІetоmben; eniьІгvіы gа révén az
ЁgІtё Eszter áll sztv'emfhez l еgКёzeІeьb; ІаgtkёІeteseІљnek sokan a
Gуdѕ t tartjdk; külföldön (eg у jeІІemzб fёІгeёґtёs j бvoІta ьбІ ), mint a
„fгіgіdsёg" геgёn І , az І szоnу kеІttte а legnagvobb hu1lmve гёst.
ноgу mІеlуiк a legjobb? Ё nnеkеm mind j б volt; a méltó t оvќbbёlёshez sztiksёges katarzist ѕzоlgltak.
G6R6G ІАТАѕ
Nemcsak az Іѕ zоnуnаіК , di több más гІgёn$nek is, а Gуйѕz nak, ЁgІtё Eszternek, Irgalomnak: І nу vаgу аsszonу а f&hбsІ .
Nбalаkj аit mintha n аgуоbь szeretettel, me ІІgѕёggeІ rajzolta vOlna
meg, mint a fёгfiаkаt... мondjk, vanBak nбиes ёгzёКenуsёgй ,
feminin lelki alkata fёгfіaК — ilзїennеК ёгzi е =gát?
-

A mйvёѕzеК nagv гёszёьeл van némi ikétnеműség. Nál= ez аzёгt
fеІtјјnб, mert a két nemet két,különböz ő feladatra fogtam be: a tanulmnу s a dтќmа, а Кёёleti гёѕzem: a férfié; a kozmikus, ember és termёѕzet finomabb kapcsolatait ёгeztеtб, a лб-геgёnУІk szdvai: az asszonуё.
ноg гаn ыj іk át fёгfi-ёnjёbбl a n&szerepekbe, h оgуаn történik а,z. tКapсѕоl ѕ?
АtКap'сsolsгa nincs szükség: •а tёma ezt vagу а t rriozdftja meg.
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— ѕzаphоkІёѕz-nаpІбj а, görög tаnu]im луаі , s гegё nуеігiІk nбаІа kj аі І evІn, teгmёkenујt б görög hаtsг6І tamis'kodnak. Mit tanult a görögöktől?
— A görög hаt ѕ n1iаа mást jelentett, mint a 18. sz й zаd nёmetjeі
nёІ . A gёгёgёkьen én nem az іеГеdmёnуt, a klasszikus fогmй t szerit- а +mеrеdеk utat, a kёtёІhgсsбt, аmeІуеn а semmifbdl a dolgok
tоtІjёbe Іёp.tek. A zѕІnіaІіtйs iltja volt ez, nem ІgуёхІі , hanem nёр nуі
гёгet Къеn. Рај tйsЂаgуоmйлУnаК neveztem p ёІdйЈukt, m ІІу civilizatorikus meгevеdёѕUПіКbІn а tІґemtб dilettantizmus ug гйѕаіга bй-tогit.
A görög szellemet Herodotosz testesitette meg e Ібtt&n: az akkori
бv іІйgоКаt ьІj&б сsиІІоgб ifјü fіgуeІmёvІІ ; Агіsztоphаnёsz szё zаdunК
rnйёѕzІьёnеК lehetne оІуаn sugaІІбjа, mint ѕhаКІspeагe az ІІбzбё . A
Іеgnаgуоьbаt, n а1аkj ајiгаt azonban ѕzоpћоК]ёѕzt І s tán ІІувІpiа szobгi аіtбl kа ptam: а ttб.І а fёгfiаіk fölé nőtt női лаgуsѓgоt ( иІеІу ѕzёp ёgуѕёgеt,kínált a bennem Іevб férfi ІѕzеnvеdёІуnек s nбиеѕ ёгzёkеnуѕёgnek), еzІktбІ а ьІсsvй g аt, hоgу az emberi КјјІsбhёz ragaszkodva
isteni ІёnуІget te гeгtа'iesseК.
MAGYAR V Е R ѕЕ L Ё ѕ
— A ПІаgуаг veгseІёs pгоbІёmёјt, а mаg аг ritmus jeІІegёt
már fiatalkori t аnuІmёnуаіbаn kёгvоnа1а tа; ѕdтѕоn сimй verses
dгйапйJt иІуеn ritmusra iTta, Іegutбъь pedig N аgзТ László КёІtйszеtёbІn fedezett fel h аsоnІб nуomс kаt
...

— A magyar ve ґsІІёѕ ргоьІёmй,ја: fбІаdоtt КёІtбsёgem hаgуаtёka
volt; sајnйІtаni, h оg'у ez a Іёhetбѕёg, mІІу Adу vегsёьев mиg тіІt, а
jambusba vіsszazйхkбzб КёІtбиг&ге йj бІag elveszett. Еgу КіјКбtеtn уi
tanuІиІйnуbаn ( Мадуаг ritmus) pгбbйІtаm ennek a vеrsеlésnеk (uІеlу
а nУІІv t еnnёѕzеtеs szUnetjeleivel gаzdйikоdva bontotta fёгfіаs dobbaгІйsй tagokra a sort) az elveit f őként а КёІtбkkeІ megёгtetni; di csak
vй llvoлй.s volt a vйжѕz: verstaai versek nélkül? A ѕdтѕоn minden kбtбаnуаg nёlkјІ , a ciklopsz ёріtКІzёsІk mбdj га — teljes сѕuрaszsй gй .
ban mutatta be a fогmё t, вieІу iаnnуirа illett a hбѕhiё z és szivieghez.
A kёziгat több mint tíz ёvоt hйnубdott oivasatlan; egуes lapjai, azt
hitteni, el is k аІlбdtwk már; egуіk tanуoвi kezdte el ъ tf1zni, s szeretett
bele. СsaІй dоmbаn ina is ezt tагtjk a Іegkјпёnb daraboninak. Amikor
57-ben megjeІeнt (bár йjabb vегslёstјikben а forma kezdett megint
h еІуеt kа pnі ), а költők megint csak a válluk vоntбk: túl diisztilifl,
szittуa volt nekik ez a dik сiб . лmiбta azonban a гй diбbал kitűnő rendezёѕben beniutattak, a sz іnёѕzеК s hаlІgаtбk mиgёгеztёК, amit a сёhbeliek nem. Magam meg vag уok gубzбdуІ, hоgу a ѕсјmѕоn ІІуаf vivmn у a lehetne, ha еgуй itаІйn lesz иІуеn, а mаютаг verses d гй mй naК,
mint Mariowe blankverse az Егzёёьet korinak.
FORD tTAsOK

— Az Irodalmi Lexikon szerint Önt „1949-53 között a szekt й s
irodalompolitika hallgatasra it ёІte." Ez iddben niйfогditйsokbбІ
élt. Іogуan telte& ezek az ёvюk? Fогdіttt-e Когйъьаn is valamit?
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Fiatal ёvІіiлъьІn nуєІvtuсыѕогП ІІІІnёгe sosem forditottam. Az
elsб kёnуv, аmeІуnІk átültеtésérе v иІа1kоztаав (mёg nem szükségb ől,
inkább mert niegtet ѕzІtt), Wilder Caesarja volt. Ekkoriban indultak
meg ёzёnnІІ az Orosz f оiхіјt ѕоk. Oroszul értő fогdіtб azonban vіѕzоnуlag kevёs volt, író alig valaki. Az IszonV k іаdбj а, aki tudott Orosz
nуІІvіsmІгеtІmгбІ, ig т ыzоІјt meg az Anna Karenina fогdіt ѕќvаІ , оgу
másik kiаdб Groszman szovjet író ѕ zt уІрйnу Коісѕиgіnjёt osztotta ki
rám. А 49eѕ ёvІt erek a ,két гаgёПуnk а fогdјtasbал tёІtёttem. Nёhnу
hбnаpоn át аzољаn mind a kёt fогd4tas s vele f огdјtбі рІу m is VI.
ѕ zёІуbІП volt: az Orosz f огditёѕюkаt egу kіаdбІ бѕ'sp оntо:sјtottak, s
ott kёzьІ sem akartak vemli a mылkёmаt. Veres Р tiг kёz Іnj ќгѓs га
értük Іl, hоgу az Anna КагІnіП t vёgгe leКtог ltaК. A forditas az orosz
Іёktог vélеménуе szerint hibdtian volt. Az irodalmi sze Кeѕztб szerint
mint magyar ѕzёveg dёсбgёtt, át kellett írni. Azt ra már внhёz el
kёpeІnі is, h оgу ez mit jelentett. De 1950 k ёnуvnаpj га megjelent
vёgге az tij mаgзтaг Anna Karenina, alighanem a legolvasottabb ragуаг ПуеІїvй КбПуv, ѕ гіnњogу a fогdtast az irodalmi diktAtor is megdісsёгte, ha voltak is ak аd ёkоsКоdsоk, ѕzeгzбdё&saІ most már el voltam Іќtvа, s a kёvоtkezб ё bнn egу igen gуелge szovjet kёnуv fоrdításáért
pdгtfбtЁk г ьнavаtkоzs га Јбzѕсf Аttи1dіjаt kaptam...
1949-57 köZt оgёsz Кёвуvta гnуі orosz, сsёh, majd nugiаtі munkát
forditottam, amel тёk közt Volt о lуan гІвieknгй, mint az Anna Karenina,
AlekszIj Tolsztoj I. Рёteгe, később h&om ѕhаkespеагe-, h гоm Ibsendгќшjа, több ёгdншes orosz, юѕeh, nёmнt геgёву, di még több, агеІуІКnёl magam ugуаnannуј fёгаdsggal Кйlёnьeіket irhattam volna.
-

Ha геgёnуeК nem is, de fo ґditб-munКѓvаl kapcsolatos гйh еІуtаnulmAnуок keletkeztek ebben az іdбben. A k іѕёгІetez б ember
сјmй tаnu ІmAnуkёtetёbеn GсјІуараdьбІ laboratdrium cim alatt
sorakoznak ezek az іг sоk
Akkoriban vаlбаn glуa,рadга, а kевуёгkІгІѕet нgуhangd, napi
tјzenk ёt-tizeгibat órát igёnуъІ vevб rdbot$hoz vаѕalбdtаini. De a recept,
mеlІуеІ az іskoІаo гvоѕѕ gоt, majd az бгaаdt а kiѕёгІetezб kedv kalаndjv. v Іtoztatt ааn, most is bІv аt, s еgу сѕоmб foгdјtбі jІІнntёѕ,
hozzszбias, a p гбzаfогdіtassai fаgІaІkozб јzајКoѕztАІуі beѕzmоlб, a
jаіvitб tollat kvеtб, a javitas іггaсіonёІis homAl$ba bevіlgјtб ІёІнktaini, еѕztёtіkwј еІernzёѕ, a fordiitas гѕaіn КiКаndјtб gondolat őrzi az
eІmeьёnјtб robot s az ёnmagt vёdб szellem hоsszй рёгьаjt, írói p&
Іу m Іeg Іsнгvнs ъb, végül a betнgѕёget г .nihozб ёх eіt. A bіzоnуoѕ
fdkig еgІёsz ёlнtаmхe kitегjнsztћІtб cim: Gd іуарaсіьбі іаъогatбгіиm
emlek a kornak az ігѕаіt köti eg ьe.

Az Ё L ЕТ GY б Z Е L ЕмМ tV ЕІ
Drámáit, némi гоsѕzaQlssаl, „іntІllёКtu Іјs" d гш knаk nevezik. Mi a v ёьеmёПуе ІггбІ?
Én még Ott tartok, hogу kёвуvdг mt mondanak. Аmiбtа kideriilt, hogу megfeleІё ІІбаdaѕ(bаn szinte,mind meglІ szinpadon is,
ІІgу látszik, ezt a k іfejеёst hаszг lj К, hоg т re kelljen mint „igazi"
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dг nkkаІ foglalkozni velUk. Én viszont azt kívánná,m, bár fi kellett
volna аnn їі igazi ,drámát irnoni. Mint Drdma és legenda сјuiй eldszavamban annak іdejёП люgіґtаm, én Іegendќnаk, az ёІetgубzІІеm mйveinek szеrеttеm volna látni іг sаіmаt; а dг mа (egу kёѕеі munkmаt
kіѓvёvІ ) azt jelentette, h оg т a legenda elakadt, kelep оёbe estem, mІІуnek csak d гdmvаІ , fdrámák1sоrávаl ikеrülhеttеm fölé.
АгиІб сјгnй dгѓ mj а még mindig ёІёгik vіt Кга ad alkalmat,
sokan ugуаnјѕ Ugу tаґtjk, hоgу fdhбѕe, Gёђgеу Arthur áruló volt.

Gёгgeу, ha Кёvёtеtt is el hibát, nem voltáruló; b йnbаkuІ »ért
КіІtоVtk ki szivesen, n егt Iszаbаdsághаrс vezёгkагьаn senki ѕІпІ
szerette: a romantikus t ыаыгк ,közt бt, а vІgуёѕ t, már а tегатІёѕzІttudоmnу szelleme ёгіntette. A romantika ёnbігё lаыt, аmе:Іу Еыгбp ьаi s nálunk is 48 után k ёvеtіkІzеtt be, 6 már 48-ra e Іvёgeztе, s ez
a romantikus szivre e гбІtetett f оg-уеІІm, ‚ ьІаzіґtѕ g" volt az, amit a
nemzet az áruló.szó г vetёsёveІ eldobott шаgё tёІ.
Van-e ІёnуІgbІvgб különbség tёгtёnetі s t&sadalmi drámái közt?
Nem аnn ујга írói indulatban, a korban a különbség, аmІІуhІz
ѕzбІоttаk.
--

KIADATLAN TANULMANYOK
FeІІёpёsёtбІ а 40-es ёvеК eІІj ёіg egу kis Кё nуvt гnуi tanulmйnуt irt. E hatalmas teljesitnёnhez kёpeѕt а h ъоn І után már
inkább mint szёpfтб tevїёКеnуkеdеtt. Mi Іni еk az oka?
Ez optikai сsаІбds. Igaz, hоgу рќІуё m mёsodіk húsz ёvёьеn (vѕг -ІeІуј tаnárkоdásоm, fогdіtбi munkám s bІtсgsёgІm miatt) keveѕeьbёt irtam, di еbbеn а húsz ёvbІеn is eІsбsої bаn taлuЖnnујгб maradtam. A stаtiѕzt Ка is erre vall: оѕѕzеg тйј tёtt mukё sѕ gоn ьаn а
rеgén у s a tаnuІmfу egуаг nt 300 ivre rúg, s az e Іsб s a msоdіК
húsz ёvьегi irt mйvеК közt а két mйfаЈ(ьаn ІgУагё nt 180:120 az аглу.
S ha meggondoljuk, hоgу korunkban a tаnuІmёлуiг s mеnnуіvеІ nehezebb f е1tёtlеК közt fo Іуik, s ћоgу djabb tаnuІrnќnуаіm közül 50 ív
most jelenik meg eІбѕzбг : magam se tud= m ѕѕаІ, mint a hivátás
kёnуѕzегёvеІ mаgуагйzni, hogу enаёl а mйfаjn І, mІІу annуі bajt hozсуtt rám, végig kitartottam.
A ѕаjkбаі eѕ tёk utбѕzаvdъав emlitdst tett аггбІ, hоgу az ott
közölt tаnumё.nуokon kívül még eg у kёtetгiуi oІуаn esszёje Van,
amit mІgјІІІ iЁѕге készít el б . Mikor оlvаshаtј uk ezeket?
Еgу részük — A validsos érzés neve Іёѕe, а масаuіау, a Pillantds
аz бѕіёгtёПе t ье — kiadatlan t аnulmйnуаiІшааl most nуоmdѓьа kerti,
mdsoknak az аn аgа djabb taПulrnnуоkba ment át, еgуiseknІК а
nэтugodt, „sаj Кбdiаѕ" Кіdolgoz ѕг: а utoІsб kёzёleti „bevІtёѕ"-em miatt
nem maradt id ő .
510

Vannak-e kёzёLеtІ!ІП атКлтІі?
110, Kiadatlan tаnиітсјnуаіт а tavaszon сsаkugуаn megjelennek:
nincs Кюniё ebb kёveteіnіvаІбвi а kіаdбkоn. LegfбІиоbь а Lev ёі egу
k иіtйгpоІіtіk иѕk оz сјniй іг sоm Iszеrеtném még n уоmtаt ѕъaП látni;
nem аzёгt, mert оІуа n j б, hanem mert ez volt a иеgnаgуоъb аjёnІkоzsоm агга, а nіt szocialista ёpitёsnek szоks ra nevezni.
мі'ІуІn Nёnжeth L ѕzІ&Кёnуvet оІvаs аtunk ІegІkёzІQeьь?
A Kiadatlan tаnuІтсinуоk 82 іvnуј аnуаgt; eІsб Кёtеtёben, ami a
44 ІІбttі gуйјьІ mёву kъбІ kimaradt, a гn ѕоdјkЪаn, ami az azбta irtakbбl а КіѕёгіІtІzд eтbe,tуe s a ѕаjk бсіі ІѕtёkьІ nem keriilt bele.

A R Е G Ё NY V А L ѕА G А
Van-e nаgуоъь különbség а гІgё n- ёp іtёѕ s а dгѓmа-szеґКeѕztёs ,között? Kёгdёsem azёгt ennујгe át аlánоs, mert kёzfе1fоg.ј,
hаgу бn irta meg a Legjobb sze гkezetй, ІеgtоkёletІѕІьb гаgуаг
гІgёnуеkІt és dгёа kаt...
ІгІјlёk, hоgу і lуІn vёlemёnу is van, én még nem t аІІkоztam vele.
Azon valбьаn mindig сsоd1Коztаni, amikor a dг mа szeґkesztёѕгбІ
mint Кіvёtеlеѕ аdоttsgгбІ ьeјzёІtеК ІlбttІm. Én а гegёnу finomabb
m оtivum-ьйjtаtshоz, bІnуolult Іgуеnsdlу-leьegtІtёsёьez viѕzоflујtьvа,
а dгшaі szeґkesztёst eІёg primitiv áсsmunkánаk tartottam. Igaz, h оgу
én csak „tІ e иІenсediК szќzadі" di*mikat irtam. A f огшаbоnts feІё
- ha кґёnуѕzІгјtб indulat nélkül Іehetne dг mа a szmоmга — a
геgёnbеn megszokott ѕzІгКesztёј szinpadi КіpгбьёІѓѕа vоnhаtnа.

-_ Fгаn оіs Mauriac mondta, hоgу ‚a rеgénу vlѕ ga, ha eg$ltаlќn, akkor ё p а teсhnјЈkbаn van. A гegёnу elvesztette a сёІj ё t." ноgуаn vёІekedіk eгn5l, s hogуan І tja а mаgуaг гegёnу
útј át?
A гІgёnу az йjkог legnagуdІљ, jellemzd mйfаja. A te гmёѕzІttudоnІё nу, iаmеlу mint sugаІб s оllekezё t kiváltó, az йjkoгі szellem fejlбdёsёгe, гitmus гa dёвtб hаt јаІ vOlt, a 19. szzadі гІgёnуt teгmёkІnуіtІtte meg a l аgа-iаtаІгаsabьаn; а 20. јZzаdі гegІёn ьen már inkább .a Кбltёszеt, a művészi іgёnу eІьeгihatsa mondta a dіКtаndбt. De
hоgу az йjkoгі геgёnу az emberi szellem mиІуІn nаgу vivmёnуа, semmi sem bizоnујtЈ a jobbaai, mint h оgу а nуugаti гodeгnsёg hires йttбгбј — Proust, Ј oусІ, Musil, Kafka, Faulkner — még mindig a regёnуt vlаsztоttk tегІpйКil. Kёzben (Lampedusa pёlda rá) a 19.
ѕz.zаdі гІgёnуtгоггa sem „avult 11", ahol nag у tоhІtsёg, fёlt гаtlan
mоndаnјvаІб ad fёвуt neki — veri a kis ёгІёtІzёsьІn іzzаdбКаt. A ragуаг гІgёnу is rá fog tаІ 1nі a talpa alatt levб kincsre, az uto Іsб negуedѕzzаd eilentmondasos ёlmёnуanуаg гa, .sбt fогг j а: а nagу regёаІnуi аn уаgоt ІepІгgetб kіѕгеgёnу, аhоgу nevezni szoktam: „g уІгѕгІgёnу " mintha alakulna m&.
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DRAMAI N АР L6 К

Magam helUett сјmй k ёnуvёnІk egёѕz ёІetmйvёvгІ ёгvёnуeѕ
aicime van: Та nulmnу az ёІ teшгбІ . АttёteІesi эь, гegёnуe ьІ s
dгтnkьа szőtt vаноmsаі mellett, egзт sorozat ёnёletіг sа van:
az Ember és ѕ2eгeР, a Magam h ІІуеtt, а Ldnуаіm, a Levelek a
hіpeгtбnійгбі stb. Еzё t iigу sejtem, hоgу лаipІбt is ír; ha nem
is ѕzаb ЈУоѕ , d Јtumоzоtt npІбt, de fontosabb ІѕеmёnуеkІt, gond оІаtсКаt dsѕzІgezё ѕzuьjёktiv beѕz лnаlбt... іgУ van-e?
—_ ЁІetеm Іegdгќmаъ ѕzаkbаn, а harmincas évоkbеn jittem rá,
hоgу еgзт-egу drámát egу gу nаpІб árán is meg ІёhІ't ta)karftani. Ilyenkor nёhnу napon át mást sеm tettem, csak nаpІбt irtam, amig tiszta
ёgгe І tvа, valami шegёлІаpod&ґа гвem jutottam mаgаmвІаІ . гіуІП
„dг mаі nаpІбt" nem irok tb1уe't (jele ez is, hogy a dг mа kiküszöbölődött az ёІetemьбІ ); di azt nem mondom, hоgу ahol ёгІgkогі
RеguІёатi, а Іёt Fo& ellen (tіsztаsg, rend, tеvёkІnуkеdёѕ, ёгdeКlбdёs,
az indulatok иоКіјёdёse, j јвduІаt, deгј ) vёt ёgьІ hum magam, eггбІ
nem Кёѕ zіteК йj ог&ёsszeszоdёsгe saikaІІб beѕzmoІ6t.
'

K Ё RD Ёѕ Az 0L уАѕбнІ Z
— A harmincas ёлek egуіk ІegszоnуеdёІуesebb, Іеgtj ёkоzоttаьb
Volt, a Таnй kritikai napi бjйnаk m:еgѕzйnёѕёvІІ azonban
egyre kevesebb kёвуvгбІ irt ёІmёвуьеѕzinІolбt
оІvаsбj а

Вeteg ёgem s az ё&szІzsugогоdоtt muлкајd б egyik Іegfjdаlmаsabb kёеVkеzn ёнуе az volt, hogy kІvesёt о1 ґаѕtam, jбfогmё n csak
azt, amit a munkáimhоz kellett. Az, hogy a magyar irodalom fеjlбdёѕёt
nem kёvethettetш Ксlюkёpp, egyik fő сјkа lett az ellenem toгnуoѕuІt
kаг t гsі haragnak. Аmk5tа nem ёгzІm többé az іг sьаn аdбsnaК magam, olvasdi tаґtоzisоmаt tбгІеѕztem. Az ember mйveІtsёge, vagy ha
dgy tetszik: tё jёkоzоttѕа gyors szzаduлkьan 15-20 év alatt elavul;
а Tand s v гhеІуі tanёлiёvюіni után most harmadszor igyekszem le mагаdё sоm ptоІлј, ІфёѕІm a korhoz igazitani — eІбszёг nemzedёkim, aztќn tanіtvnуаіm jаvйгa, most a magam ёгёmёгe.

Kik azok a fiatal írók, аkіКt6І irodalmunk tоvbьfеjиеsztёse
v гhаtб?

Veszedelmes és іgаzsgtaІаn lenne f'Іtjёkozottsѓgов-iша1 nёvsoгsszegllјtsгa vѓпаlkоznоm. Csak azt mondhatom el, kјkt fedeztem
fel idáig magamnak. A költők közül а Іegkоniьban s legnagyobb örömmel риІлѕzіkу Ј nоѕt, majd Nagy Lászlót, a Мадуаг in јјhеіу feјsогоlѕќbав 1956 -ъаn már ott volt Juihasz Ferenc, Сsаndі Imre, Fodor
Аndг s, ѕјmоn István neve, a Маgуаг Іга йtjdгбl szóló iг sоиюbаn
a Nemes Nagy АgnІѕё; ТбtІh Eszterhez іntёztem A líráról szóló tanul mnуІmаt, сѕобгі ѕёndогt s Таk сs Imrét mint költőt s pгбzаігбt
egyforma nagy іgёг tnоk tartom, s Vád. м ihйіу ritka nёpszeгйѕёgёt
sem ёгzеm а művészi іgёnу ]юsz1tsa árán megv ѕгoІtnаk. A pгбzaігбk közül ѕaґkadі Imre nevёt j ІgуІzitеttёk mеg eh5szёг még a Vdlasz '
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beli ігё.sаі , јІІІнtбs kёnуv ѕёлtа Ferenc Ійѕz бгсІj а, niegёгteui Fejes
Endre óriási ѕ ikІгёt, s igazat adok ѕomоg і Тбth ѕ&Іdог tіzІzг kгe
menб оІгv аѕб nаК — а „gуогѕгеgnу" m( Їаjnаk 6k h лnаn a legeredm:ёnуеѕеbь kіёpviѕеІбј. КLј tfјnб e1ьeѕzёІёs Кеt оh аѕtаш ѕ zаkоnуі КёгоІУ, Каmоndу László, ѕzаbб István, Moldova Gyirgy tоІІъбІ ; örülök,
hogy Н e гП dі Gyula mint !f јІЈшiгб Кіvgtа mаgt іgаzsgtаІаn zárlátából, $ úgу hiszem, nem mёІtаіttёК ёгdешуІ szerint мёѕzёІу міКІбst sem.
ґ tnду Iván és KагintЈh у Ferenc (külön jellegzetes világuk otthonos
mtјѕъed), І ubіау МikІбѕ (egy modernebb magyar di*тi а szívós kikіІzdбje) már az én szem јѕzёgІаТІъбІ sem tekinthetб fјаtаьnаіk. A hazai
kгјtbаn, gy І tоm, Czine мјь 1у védi azt, amit kell; tanu Іл nуігбіnК ikбzt а fёІІlmІtІѕ táјékоzоttságú Vkiґdiј Lászlót tartom a legtbre.
De mint mondom, ez az іd6sz ёьen szenvоdб s ёгde{КІбdёsёуeІ nІѕfeІё сѕаpоП gб оІvаsб nёvsога, nem a kritikusé. Az ёgааj-v Іtб, nemzedёk-sогаkоztatб kritika, mint a ti Bori ІmгёteК mйКёdёsІ is bizonyitja,
КјјІёn(ben is a fiatalabbak m йfаjа. S ha бѕzіnte akarok lenni, és a legnagуоьъаt nini is a f Іe ІѕoгоІt1аКtбІ — hanem a mёlуьІn гоjtezбktбІ várom, akik a tеngе'гmёІу n уолѕјt ІlІenогбvel gубzvе, nagy, betІtбzб
mйvоkгe gyijjitik erejriJjket.
AZ IGAZsAG ELKOT iELEZETTJE
Irodalmi kёгёkьen most az „ІlКёteІezоtt" jelzd a legdivatosabb. ЕІkёtІ ezetјt ігбnaК tekinti-e =gát?
Az „ІІКбteІеzett" fia, йgу lё tom, Кіtintеt6 j еlzб, .s ilyenekre nini
fогmйІоК іgёnуt. „Elkdtelezett" én csak az idegrendszeremben kialakult Кёъёгzеttel, іgazѕ ggаl szemben voltam; mint КёzёІetі ember megьіzhаtб niйszeг iparkodtam lenni a nemzet s (minthogy ez nem v ёІаѕ zthatб szét) az eавьeгіsёg kezёbe'а is.
P AL Y A V Еѕ Z T Ё ѕ ?
КёгјІbeшІ .két esztendeje — pontosabban: az Irgalom megj еlenёse бta — nem jelent meg йj mйve. Azt jelenti ez, hogy nem
dolgozik?
Nem puhiikalok, s minthogy csak a magam mul аttateњга kёszіtem јеgyzе tszeгй kis esszёјmet, йgу is mondhatom: nem dolgozom.
Mi

ІnП k

az oka?

Е lsбsогъаn a betоgsёg. Nёgy-оt бrai szellemi tevІёkІвуѕёg (ez az,
amire az írást, оl аЈѕ st, lіev ІІzёst, sбt bеszёdet ьeleёгtve kёpеѕ vagyo(k) бІуаn írói Uzem fenntaitsќгa, mint az en уёm volt: КІvёѕ. Mint
orvos szinte szёvettаnиІag І tоm az agуаmаt, a рusztuаѕоК nуоmё t,
5 ІmІёkіkiлсseni sогvаdsа, az ігб'і munkaban oly ѕйІуоs emІёКezetbоtІ sо k kёtelуt kell hogy ёьгеsѕzenеК аІaКіtб , sőt іtёІб егбmmІl szemben is. Végül az a fёІeeni is ott motoz bennem, hogy a beteg ѕёg, mely
а І zаds kёpessёgёtбІ megfosztva, КёгјiІmёnуeіm s гаgаѕzkоd ѕom
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fІgѕ .ggbа ejtett, azt az огkёiсsі hite]t is kikezdheti, аme Іу az emberek vІzetёѕёlez szUkѕёgeѕ . Van t егm ёѕzеіtеѕеn más ik is — ez csak
az eІеgолdб . Kinos mаgуагаtоk hІІуett eІёg tаы n ennуі. Ha a kёtІиІzб gуалйt, mІІІуІІ utыsб 15 évеТn tогmёsёt nёzem, а ѕzakёґtбk
vёиеmёnуe mІg ІзТugtаІtnѓ, tán tоiv ьb ѕаjtоІnёш magam. S hiа а közönség köréből j ёnПe kіssё vа tаgаbbаn a moraj: „Megszoktuk a hangod, ha g еngјІ , elcsukifk is, hallani akarjuk", e ІvіseІлёm а Іеgfj бbbat, a fiatalabb írók e ІІеnѕzenvёt. Їgу a kіsёгІetezб ember ut оІѕб kisёгІetёt ёІem: az elveszett Іgёѕzѕёg után mint lehet a рёлуаvо ztёѕ isap ѕ t fölös indulat nélkül, dег iviеl állаni. Ami — maгadёk bаг tајm
КІІгл tѕІш о lуаn nehёz, mint magam is
mеgтІуugtаts га mondom
gondoltam.
„MINT A KARTHAUZI ‚MAJA..."
вІѕzёІgІtёѕtinkеt itt kellett volna fёІьehagулі ; minden kёгdёѕeюгe
1аѕzt kaptam — de erre az ut оlsбгa csak félig: hiszen az író, ha a
maga muІаttаtќѕёга ír is, szól valakihez. De kihez szól az, aki nem
puьиik Ј többé?
A гválаszt erre a N Ідуv ІП év utоІsб fejezet ёьen kapjuk meg.
— A puьІik І s nekem sosem volt öröm — irja NёmІth László. —
Azok közé az írók közé tartoztam, a КіКneК а КёnуvеiгбІ később derült ki, hоgу nem is o Іуаn го szаk, megjelen ёskoг egугe növő ellenѕёgІeѕ kar azt zgj а : na most komprotmittaJta =gát, йgуhogу ami msnrak csendes elёgtёteІ, а két fёdёІ közé kertt ѕzёvеg, Јаz én fUlemben
veѕѕzбfuts ѕuihоgќst hoz а. Alig 28 ёvІѕ koromban készült a vers,
шeІуіbІn azt m аgуаг .zсуm, miért jobb ha и nКognіtб foІуіК le írói ёІetem,
s mint ismeretlen vndог hаgуоm itt (vilgmёгоtbІn ez történt) a
b аtуut, а mйvet, h оg т akkor ьоntѕ k, bоntоgаssk a csomagot, amikor
én már messze vаgуоk. A harmincas ёveКьen már Кёtѕzeг is filmentettem magam ( a Таnй mgіndіtsа s az оsztг k Anschluss eldtt) a
fёІdsІ gоsnek ёгzett megаlѓ zs аlбІ , hоgу а kёtоlёssёg, а muІaszt бѕ
djа egу-egу ёvтуі hallgata.s után nаgуоbb eгбvel dobjon a porondra.
Persze ezk az ёvёК se voltak niémák, s őt az a tudat, h оgу annak, amit
irdk, nem kell megjelennie, b ё tгаьb, tеІгmёкІnуеbbё tett.
Nеm а nem г sгa teszek fogadaimat most sem, amikor az Irgalom
odаnзтйjtѓ svаІ рuьlіk сібјm soг t Іеz гоm. Ёlet-tevёКenуsёgeіm közül
ez volt, ami a többit is hajtotta, ёngуiІКoѕѕё g volna a mozg ѕhагi tагtб
motort ІelІtалј. Csak iг nу t v ІІtoztаtom meg. UtоІsб v јгhelуј
vemъбІ maradt fenn eg тјk nаplбm bогіtёkёл a Chartreuse di V.
felirat. V ѕгhеІуі сeгtоа. Еgу fiatal bаг tоm, kјІёnьел kiváló'művész, ёґteІшеs, rokonszenves ember hosszabb lto.g аtsа hagуtа bennem az еІhаt гоzst, hоgу ha i.Іgуѕіnсѕ а beszёdnek ёгtеlmІ, hagуj ыnК
hát föl vele, s iél јünk mint a karthauziak, f ёІfelё alkotva meg eg у-egу
napunk. S ёltem vаgу két hбnаpиg. A karthauzi fogadalom Persze akkor sem mосаnјЈkаІ nёmаsёgоt jelentett, csak hog у sen-mii olуаnгбl
nini ьІѕzёІ:eК, ami nekem fontos. De akkor még nem voltam ёгett
erre a szІiг zеtІssёgгІ, сsаlё dоm vіѕzІnуаі is hаzаszбlitottaК . Аzбta betІgsёg, а kёгnуІzІt kёzёяуе, еІszаКаdё s mindаzоКtб l, akik szivesen
baligattaLk, megvaldsitotta fogadalom nélkül is a Сeгtost Кёгјј lёttem.
Ііnd гіtkќььаn történik meg, h оgу a mоndавіvalб attёгje a szavakat
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рќјtУёgtetuї сsёndёt, s ha шІgt,ёґtёnјk: dасlоgóvá váló hangom, az arсх k eІidegenІdёsІ f іgуєlmеztet, h оgу fjdа1вi тn а nіюs fül, gorido] аtајmга fеІvevб szerv. A mit volt az Іgуet]en nуеІv, mеІуеt még beѕzёІtem, mо t hоgу ez is шеgѕ zndіК а közlés szerve leтші : a Certosa
tеІjІѕІТІ ьеz ТUІt, s аZ írás, ha g аkоІгІо , оІуаn lesz, mint az ІrndkІ?ќѕ .
A]lbert ѕс iweitzeг оkоlја meg васh-kёnуvёbІл а кёгnуІzб Кё zёnу,
meg nem értés s a ь uІatоs, boklog teгmёkenуsёg ѕzо szёdљ gќt azаІ, hоgу ва h nem embereknek, Istennek k о pоn Іt. Aimak, aki már
nini hisz, mint ő, а Іјхѕеі kагnаgу, a ѕ zІmёІуеѕ Istenben, ez nehezeb
ben nъegу majd, később is fogdVt hozz. Di ha istennek a világ mögött
11б, abhan csak гёszьen шegwаіІбѕuІt s bеnвјја k is а megvаІбsuІѕёгt
küzdő Leetбsёgеt tekintjt&, akkor a világtál e Іhagуva, di ielktinkben
meg nini tёгvе, аатiјg birjuk: ennek a 1et бsёgnek tёmЈёnІzni, ennek
egу zІngб bimьаjt hívni eы5 mаgunkьбІ , mёgіsсѕаk оІуаѕvаІаmi lesz,
mint a kагtаъаuzі iniáја Іste ёhez.
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ANTI-MENNY

KAROLYI AMY

I
Dühödt, izzadt és асsагkоdб
nem a bibliai ьаІ sz
ebb бІ az izzadtsgb бІ ћіПу ziК а só
ez nem az оѕ tуasz гаz ѕzІgёn ѕёg
а fоgуб gуeгtу k ѕ pаdt viasza
tорогzёКоІhatnаk napestig
nem j б értük az isten m оѕоІуа
bugуbогёКоІб kandi szemmel
pusztulnak el a l ёgуfоgб егіу vёn
szemtik nуоІсѕzёgјјгe t бгvа
а »lét szemёгmetІen dоmbjn
Az 6 mІnn уйКbеn nincs angуaІseгeg
nincs Isten, Јёzus, fёnуІs КegуeІem
egу ѕzёp napon — egeret eg ёгfоgб —
becsipi бКet a verem
Az ёгёkКёvaІб
a fёnуbІ -ёltёzёtt
а f ёnnуё vltоzб ћеІуе tt
megismerik az örökké ta гtб enуvе t
az І nуйКћёz гagаdб imát
а tubusból n уоmоtt nem-Іёtet
az a П tі-mеПnуІt
II
A Іeendб halott telef оn І
besz бmоl nбvekvб vіzfej ёгбІ
X doktor s X d оktогnб mit ígér
„kutуа baja, el is felejti j ёvб n угга ,
tёlen úszni fog és siel majd kni Кukbаn"
ol у gуanйtІan Іgу leendб halott.
Felkeres, igen (nem furgonnal) di tizen Іgуes busszal,
csak eІбbb fоdг szhoz rig у
s ruhát p гбb І
s kuсsmt сsinыtat ten уёѕztett гбКamlbбІ

516

s koncertre is rIg у szerda délután
mert С-bёгІetёn Heifetz muzsikál
s ha X nem segit, i'ij orvost t аІі,
kivizsg Іtаtj а mаgt itt meg ott
A BUCsOZO ТЕѕТ FORDULNA ІѕТЕNЁІЕZ
MEGPIHENNE EGY JACINT-KEBELEN
di nem és nem, kalap kerti rás kucsma,
behajt rajt minden ёІetet
еgу fél font húsig ádáz uzs огѕа.
UI
Lebeg a megn уиІt föld felett
сsіpkёѕ karingben lebeg a Pap
örök békét Кёnуёгё g a holtra
Harminc év az ёгёkКёvаІбsg
és йj га harminc, ha n уиІik a buksza
s ha nem? hát költözik örök ћonbбl a holt
elkeverednek a k ёПуеѕ Кор onу k
vastag n аКсsіgо1у kkаІ ; ki kérdi
nők vаgу fёгfiаК gurulnak еgуm ѕгa
végső гezіteІensёgben?
Міnб demоkгсia, minő intimitás!
Kitelepitik a h оsszй І bsz гаКаt,
poгсeln rnedencecsont
a z ѕё lІуе eІsб sог bбІ
egу tanуга kerti az ing уen-te гetetteІ
kаkasјјІбn feКйdt eddig az istenadta
most azt бn keverednek az o ѕzt Іуok
egуг ssаІ és a kerepesi f бІddeІ,
бsszekeгјјІnek régi sze гetбК,
hites feІesёg а más uгќvaІ,
miniszterek és p іnсeІаКбk
СѕІNТІK sZABADsAGA
СѕІNТІK ЕGYЕNL0ѕЁGЕ
СѕІNТІK ТЕѕТVЁRІѕЁGЕ
tёmegѕІг
IV
tёpj ёtek le a dгаpёгіКаt
neki kаІаp ссsаІ a hamis gуeгtуafёnуnek
pusztuljanak a pap ігсsipkёk
a lakkos katafalkok
ёgеѕѕІ tűz a fonnуаdt heІуisёget
maradjon meztelen a holt
pusztuІ ssaІ szemben pusztuІбѕ
f еПубdеѕzКгa tegуetеk tiszta g уоІсsot
hangozzanak fel a szentelt igék

517

МАRѕАLL LАѕZLО VЕRѕЕІ

A BIZONYTALANsAG ORAJAN

Vѓtгаkоzs?
VёІІgёnу vоІnёk?
Valaki ІІkёpzeІte velem
a k іnуitћаtаtlаn ёгdёgІakаtоt?
Сsіг k szorgalma?
АngуаіоК pоћаг ibбІ
titokban
eltikkadt szavakat itatok?
Сsupn огgоnaѕzаgй csillagok?
МІІуіК vagу
КёгІeІћettІen?
Az igazi kezeddel
adj valami jelet.
Bizz bennem
vakon.
Ha гejtбzkёdnі igуeКszeІ
azt is elfogadom.

MIT А K А R ѕ Z VELEM
Ёnem- Сet
Нйs-aІbёгlet
Zsugori ketrec
Mit akarsz velem?
КбboгІott j бszйggaІ kitömött
Te Нёгсsёg-pinсe
Mit akarsz velem?

•

ноgу г gj аm neked?
а fёІdet a szenet a sót
гйg- сseсsІmбkІt а testvёг-zsіge гeket
Rgj аm reszeljem rontsam lebontsam
Vёгedd ё pЁtгоІj аm
Hizva szorits szoritva n ёvІКІdj
Ёs а bаkzs dobja!
bomm-robo-robo-rom bomm-bomm.
ноgу dёngesseni
ноgу kittizesedjen a Rбzs а
Meg a fогgб tоk1sz
meg a сsіk1аndоzsоk
a Magadnak V аІб ЁІvezetek
Rigу гёhёgve гёћёgvІ гёhёgve!
ноgу a hiúság n у 1-bи1ёt ј t
rám kбpd
mikor magadra kёpvІ
és kіnуаІvа
Mit akarsz velem?
ноgу tartsam a tükröt?
Meg az ігіgуsёg ІpІ -gуга
ноgу nуаkіg sбгgа Іegуek.
Meg a keІІetёsek а megКedveІtetёsek
a dіvаtоzsоk bőr mаszkja
A Кёnуёkig сsvа
ноgу gу tгj аІаk terepszinezzelek
Az іgаzоdsгa?
A lakatok
A Mindenki Кiz г sa
A féltés a kímélés
A kottу -kottу a kotІб-sz гnуа
ноgу neved vas-betli alatt
rakjam a tUzet?
Te kёгdёs-nevй.
Te „Mi lesz Velem?"
Meg a mёІуьйtё sІК
Az örökös ћal ІfёІelem
Mit akarsz velem!
ноgу vёdjeІek álmоmbаn ёbгen?
hоgу Neked és Ёгted és Veled és Тёged!
Csak Te! Csak Te! Csak Te! Csak Te!
ноgу Ёn vаgуоk Te és Te vagyok &I!
ноgу Ёгted és Miattad
нogу felejtsem
а Nagу-Uszst-Le ьІgёst?
Mikor a diluviális tenge гtnсok
а гіngatбzsok 6 Аn уmёћ !
Mikor a bolуол gsok a Mindenekben!
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Mikor ѕаj бt 1tоmsbаn йszоtt
а f оІУёkоnУ szem
dalok сsёndj ёben a huzatos fül
Mikor még nem
két fukar сѕб volt az orr
Наt гtа1аn szelke! Mikor...
Ezer vеѕѕzб-pоfоn és zuћаns után
Es a гeсsegб сsіgоІуа és kibicsaklott ёгеgujj
Іogу сsupn Erted!
Enem -Cet

Zsugori ketrec
ноgу megszerezzelek
vertem szét mаkogб büdös m ајоm-tаПу mаt!
Ёл : јг vnуІѕ ёПёгdеk-tеnуёѕzІt.
En: Mindenkit meglopбk oгgаzdja
En: gуіlkosok utоІsб tаnу j а
En: végső
imрёгіum.

Elegem van!
Elegem
Te kёpedeІem.
Te szemёtгevаІб
Te ѕzёtszedІek...

o ѕzйІetёs...
Наt гtaІаn!
Es otthonok
Es a porszemben is
Qjra Mindenek
A Mindenkik.

EREM
Рбгбg
а RаblбК egёnek holdja.
Рёгёg a veret
a G уиІkoѕ k іг 1у
ezUst сіgnуkeгekеt hnу.

Forog az бсskа
Кбгігаt:

Еnуёm
ПуёmЕ
ёПІПу

Legurul az égr ől az ёгІm.
Hever bukott vіlбgоk szemetёben.
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DAL-GERINC
ЕІmІgуІk ІІтІgуІk

hоsszй iitra meg уІk..

Ut-kёpёnуege:
Por.
Elmegyek.
Leoldott ь nаt-zs іnбг.
КёnnуІ k gombja
porba veszett.
Мezte ІenйІ megyek.
Szél.
Levetett
bőröm rezeg.
ЕІmegуek.
FоszІб inak.
Кбсоs zsinór.
Csont-liszt.
Аztn а por.
Мг а j б szél.
A szél dalol.

KAPU
FбІёttem
szёІ-geгendа
іsten-szemёldёk
talpamra sz ёgеzvІ а küszöb
Mozdulatlan
ћogу fi ismerjek már több utat
és tiresen p ёгёgj ёгІ mellem piros motorja
hogу felejtsem
volt egуѕzІг kakukkos бra
Mert soha többé а fёszКeК
агasz Пуј сірбm talpa alatt
soha többé а sár
ѕоћa
а гohansok
а pбpaszemеs iskola
soha
а Lёgу Valaki
a Ragadd tst ёkёn а ѕzeгenсsёt
katekizmusa
soha
Еgуhelуьen öltözöm
ama lёtуёgб гuћ ba
csak гбnсоsodіk а bőr
talpamra ѕzёgеzvІ a Кйszбь
hogy elёгћetetІen legyen a h аlбl
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Csak két viaskodó kapufélfa
a süket cseng ő odva
a rebben ő szempár
a révülten petéz ő lepke
a telihold pajzsa mögött
meg a csecsem őfej ű rézgomb
a kiáltó Nap
Kijelölt szeret őm hív
a Névtelen zokog
A kapu elszáll velem
vagy szétszakad.

522

CZIGANY GY5RGY уЕЕѕЕІ

A DAGALY F ТУ RD ІБЕ N
FІj ёt boldogan fйгj а а tisztító
tűz kёnes иІ1аtbа . МёІуsёgek,
elhantolt v и1gоk szűrik a fогг st; іgу јб —
zuhog a test г nсаіbаn, ёget!
Víz, víz, víz: f оггб z4pог ! Hajlott
gІгіПсёге omlik еgу kaгсsй vízsugár —
ennek örül s hog у йj levelet hajtott
a filodendron fenn a гuhаt г
elбtt. Fёmtestй nаpгаfoгgбbбІ szakad
az es б ! — Almos kёvek fűtik: egу vén
munkás mereng a сѕеmpёk, tivegfalak
ttikreiben a fйгdб tёгtёneІmёn.
Еgуkог а V сі úti „hétház" jt гt ide.
Еgу vasсsб volt ledugva, kád
ћеІуеtt gödör, vetkбznі se
más: b оzбt csak. Lovak, libák
fјiгёdtek itt és ёjj еІ
fёІіg-aІvа — spadt сigёnуІ nуоk.
ѕzokn у ikаt ѕzёjjeІ
szórták а gбzbeл ingó árоk
аljn — hevertek, mint a g іk,
pihegve a sűrű ћoІdvиІ g
m ёІуёn. — Еgу а sszоnу itt mosta hajnalig
halott gуeгеke hоІmijt.

ѕ UR ѕ U м CORDA
VиІ gtaІаn tél сsёndje
test és test —
сsёnd heves gуйmёІсsе
—árvíz alatt
kiteritett огszg
vіг gozva, guzsba kбtve —
test és test
mintha megb оtozn К
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vgуbаn rándul ёѕѕzІ
s tűri tehetetlen
örömét — k іt гuІkоzіk
a sebekben
és leomol
egуetlen mozdulatig
egszeгйsёdve.
Biztos nem Іёt s teгmб
diadal ёbгen
kuІсsоІбdіК, ime:
kereszt és І nу
férfi és kereszt
egуmsоn megfeszitve —
egyetlen reflexig аІ zvа.
Lёlegzetёbeгi
örök vиІ gоѕѕ g
m ёІуёП а gуёn ёг
dіktаtйг ja
— test és test —
miben бsszeгоskаd
egу évmilliárd.
Dereka b оmІб, Ігj Іdб
Пё vёПу — szive:
vilgkezdetі t гgу.
Nem tvоlоdva
nem kбzeledve —
eszelќ5sen lelassult j ёgеsё
üt sebeket
a tompa,
mez іtlennёl vёdteІenebb
csendbe.

BALLADA
нiйbа сsktn у s tíz
köröm — h аjbаn
örök a vakolat
Keze a fal ívén
сіКйz — megfesz йІt
deгёkkаІ dűl ћan уatt
Diadalmas a k ő
hullámzik testёn
Veri a boltozat
Viгбgаі а vér —
kёVеk kёzёnуёn
ziháló mozdulat
Ot roppant emelet
ellen tíz köröm
ге niёnу feszit falat
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Szívemben remegés
néma falomlás
a testvérpillanat
Segíts remény — id őm
kevés levegő
az omladék alatt.

EGY FÚSZAL
Szívedben a vízözön
iszonyával az öröm
csendje is n ő — hullámzó
nyájad: az izmaid
pásztor gyönyörök hajtják
hasadról föl a bordák
remegő jászolához.
đrök fa-dobogásra
fülelsz: kamrádban dolgozik
— a halálhoz
ringatva szoktat,
de nem tud rólad
a szív, makacs favágó.
Megaláz olykor
a lélegzet magánya —
еgу fűszál hajlik mosolyodból
a dudorászó pusztulásba.
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KOZEL A FЁLЕLЕМІЕZ

GULYAs JOZsEF

Apokrif mоttб :
„Az ёІet csak addig ІПуёm,

amig

гth аt.'

Ln уј Егnб

мesёІі а tekesp огt-tud бsіtб :
L Пуі Егnбt Is
bйtогоzоtt szоbbбІ temettйk el.

Ott bent a sarokban,
ott élt, egёггeІ fібКj аіbаn.
A fdjdaioin t йІІёpt І hatdrait;
таgаѕгбІ hoztuk le,
limlomon át,
idill terjengett a Іevegб ben,
okddtdk a rózsák.
G уaКгаn f аkёpnёІ hаgуtа а v% гоst.
ѕenkіnek sem tudott йgу

lemenni a nap.
Еgуszег be Іlіtоtt h оzznk
megkёvйlt sЫогІаp-kаbtbаn,
esett az Іѕб,
І thаtаtІаn nуeгesёgeігбІ beszёІt;
az еgёsz оІуаn volt,
mintha еgу régi nap
megіsmёtlёdёtt volna.

Kolbdszszag derengett.
A csendben akkor valaki
К inуitоtt еgу fібКоt,
Іgёг ugrott ki,
еgу nő felsikoltott.
Кёsёb ь poharakat osztogattak.
ЈбК eаv lappangott,
еgу hölgy nevetett, többször is.
Nehёz volt elviselni
azokat a nevet ёse Кet,
nehezebb, mint a g ёng ѕогt а n уаkdn.
Szám akkori ízét
az оІa јьоg ј6 tartalmazza.
Мesёlіk, йlёseКen gуаkгаn megkёгdeztёk
tбle: jelen van-e.
ЕmІёkszem, akkor még
а b аьёгt Is bёгben tartotta.
Dallamokat forgatott fej ёben
s egу ІаКй st,
mІ lуеt majd ё hйгoz fel
s йgуvёdeК lаkshоz stimmeli.
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De йгІseл ћ iztа Vissza kez ёt.

Mint finom kelme, akadt pillantdsomba
egu k ёp a falon,
zab h йnуk оІбdоtt,
alatta eаё nу e К ben m Іgg йіt
piszkos, Tagadбs Іё nу,
аg оntбгt ruhák;
az Іgёѕz оІуаn volt,
mintha egу régi nap
megіsm ёtІёdыt volna.
Ott fönt a sarokban,
ott élt, kёzeІ ћаІІћоz, fёІeІemћez.
Nehёz volt feljutni,

imlomon át
törtünk hоzzб utat,
a сsёnd árnуékábаn,
a csend sötét hajtsa іban
pёгnуesz тnй maсskk
s mint szűk tёгben k гist1уоК,
egуmtsba nбvІ
gуаПйs alakok ћaІmоzбdtaК,
szemtik vérhálós daganatai
forogtak lassan a f ёlћom ІуbаП,
аhоgу fёІfeІё mentйnk
Паgу-лagу іdбКёzёkben.
A sarkokban gyűrt sötét.
Va Іamelуik fiбКban
hdzikolbdsz heverhetett,
mint еgу ritka virág.
М eІу szagdval versenpezhetne,
nincs olуan illat.
МagаsгбІ hoztuk le,

limlomon át.
ѕоћa оlуan illat,
soha fйj бь b tйvozйѕ.

527

вRАѕNYо ІѕТуАN уЕRѕЕІ

Az ős-mérnök mozdulatait
figуeІjёtek! aki
e vёdelmi vonalat
kidolgozta, s szem ёt le sem
ћu Пуvа, ёj s Па
а munКвlаtokга tјgуІlt:
mit hova s hogуan,
és mikor eІёg.
Іgу ёpйІt a snс, di nem
a bіztons бgot szo1g Іta,
puѕztбл csak a szeгenсsёt,
és ra sem lehetne ms Кёpp.
De amібtа az eke
testvёггё tette Раnnбnit
Lоmbагdі val, és hogу Еuгбpbаn
ott az a b аг zdа, аm еІу
kёtezег ёvi sohasem maradt
még bevetetlen,
a magunk k гЁtгa eІfeсsёгeІtјik
az időt.
Mert az eke еgугІ
tёkёІetesebb ug уan, di még
mindig tйІontйІ idegen; és
а teгmёsben bár teljen
örömünk, mёgіsсsаk a snсokоn
szántunk
és aratunk ёvenkёnt,
és kinek Van nyugta itt?

LETROM AZ ELsO sZOT AZ OsZROL
Az csak a n аgszeгй :
állni még dermedten a k ёdben.
Innen lenni, ide tartozni,
ёгІzvе, hоgу arcom körül megen ућйІ
а Іevegб.
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Mert itt más а ІІvІgб,
szemben a k бtогоП nуаІ , аm ІІу betбmі
а szёІj гаtоkаt.
FіgуеІnі azt az ág аt, ahonnan n аgу
vіzсѕёpр lóg g агаpоdva.
Ez már szememre ћйzz а а ködöt.
Fordul az út, belth аtаtlаn kаnуаг
az аk ссseгj ёk mögött.
Allni még dermedten a Кбdben,
amikor fenn megsz бlаІnаk а vаdІіb К,
tagoltan, ёгthetбen.
Lnс сѕёгёg, és ez a dobaj már
az én szivem dobaja.
Lassan ell ёpek a sziirke йton:
visszaintek;
йtоn-йtfёІen harsog a fű.
Mindjobban kifeslik a köd
és а рйга is Іehйl.
Kopp. Kopp. Kopp. Kopp.
0, ezek a ІёpёseК !

ЕѕТЕ F Е L Ё A FTJRJEK
A hold, ha elбbb felfedi az ёjszаkt,
most, ћоgу kifordultunk
a kertkapun, b гonzfйggёnуkuКoгисаtйbІК és
а föld gуomj аі
Іetёгve az útról.
Vadmuhar.
МesszігбІ а szél kemenceftistje,
а fák meg a t аПуаћ z
lassan ereszkednek,
pбkfоnlоn a harmat.
A ћa гаngtoгonуbаn szél ugat:
öttök, öttök
— kuvik; fekete b гsoлу
мegйІуІ ott, hol puszta f бІdгe
n уг hordott fй-Іepelt,
nekink már mit sem sz бlnаk
a fUrjek, рі tур al а tt у.
Еgу ёjszaka, egу szerelem.
Csillagok ѕбja Іeћ mlіК
itt a гёten,
-

most hallgasd:
botѕzitгnуuk kalapiti
és szelet kever és
pergetik itгnуаК,
a hold, ha el бbb felfedi az ёjszаКitt.
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нОѕ v Ё Т HA JI
A ѕё vёnуen áthајоl сsІг g,
csergubacs és
ёszаknуugаt feІбІ а szél.
A szntбkоn
messze még ћбfоІtоk,
гаds, бѕzиes idő.
A döngölt аgуаgpаdІбt
fІІѕёpгіk vöröslő n уігfаvІѕszбk,
а n угfk szemben levelet bontanak,
mint Kаnаdбbаn
иІуІnt ј t.
КорсѕоІ s:
hol йсsо1jk a keresztet és
ёgnek а І mpk,
рбКh1б а törött tivegen.
Majd ki, ki:
a zivatar elvadult оІаjfаbоzбtоk
аІjn gёгgеti sebesen
az бzоtt p арігћuІІаdёkоt.
Akkor mёћkаpt гаkоn dobol
а јёgІsб, tбvisІit
fыbe ágуаzzа , mёІуге tіpогvtn
kёksёget, fёnуt.
Ki a méh nemz еtsёgёbe tartozol,
а fёгgektбІ mi sem tesz különbbé,
сsupбn nem fёіed Ot.
G уйј tѕ 1mpt,
а fаltбІ eггefeІё sötétlik а p аdІб,
holnap út vár rád,
kаptаtбК а bоzбtоsbаn.

ODA A KORONAFAHOZ

tTjra tа1 Іkоzunk itt:
a tavaszi n арёjegуenІбsёg körét
bez гj а s a szогіtson
enged
а j ёgьoгdkkа1 febгuбг.
Кёгben még maradtak
а =ők, a lapu
tn уёгјаі n
apгбhаІ, harmadnap
сsоdйj а.
a fekete h аttзkihоz
szбІоk:
а tбvіsekгбІ, mІІуеk
a csont jegyei.
Szót ёгtek-e én
a teгemtёsseІ vagу
kár а szóért, ami
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f оІуtаtбdіk és fоkоzбdб
— míg a halott
fiivek felett láng
kószál, és а tаpаszt аІ st
téli
vіzekгбl fejtjUk?
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Кёtі feh ёг kасаtj ќt
az els б kаkаsszбіg
este 9 tjb аn.
S ahol a fLizfa meghajol,
tегІъё lуІѕ lék:
alul az аІvбk.
Csak a tüd ők j бtѕz аnаk
а ѕzёІІel, ёvбdnek
seregestUl.
A kйtоn zйzmагa, ра tаnуom,
sziirke 16 szól az ёjjeІ ;
s a talpon maradt crok,
kбles meg
aгаѕ znуј feІhб.
Most tiszta az ёjszаkа :
hбkёгgen сsёггen а гбkаІ b
а сsaps оkоn, m ІІуІk
az üdv felё vezetnek.
S Kutasra bet ёгtek a farkasok,
ёjj еl,
s az ut с in vonitott a horda —
rettegtek sokan
а kіnnгekedtekёгt:
azok p аг zs1б szemmel várták
a virradatot
— pаг zslб időt.

FURCsA, HOGY MAR A D Ё R KAsZAL
Нamuгaksоkоn szürkén
és szerte
Іёѕzpoгondokоn
pгёselt szalma s vеnуіgІhalmok: tйzbokoг.
Feszes ћйгоk felett
túl puha
ѕz гn уlіbbеntёssе1 úszik
keresztiil
a gуёngbаgоl.
De lám: а fiúk!
még lеj бttеk az йtга
a kerekek
döngölt сѕаpsaіn.
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Csuhéba sodort
dohány,
riadt talpú nyom, számtalan.
Most a virrasztás következik,
hol a félhomályban két
gyertya ég
meg a kimúlt
tetem.
£s a szamárkordé
a dombokon elkocog
köszörűkő-szürkén.
Mi körbe állunk
a porban, és megcsörrennek
a száraz maghüvelyek.
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нЁт RONDEL
ACs KAROLY

ELs0 RONDEL

МegёneКeІtem bnаtоm,
s maradtak bennem víg dalok;
bomlik teht: rondelt szabok
és kedvesemnek át аdоm,
miért ёІeІtem át vadon,
ћоgу ёгtse, s víg miért vаgуоК :
megёnekeІtІm bќnаtоm,
s maradtak bennem víg dalok.
маdбг, hintázz csak g аdоn;
hallgass, h еlуеtted csattogok
majd én, és hоzz б tnсоІоk,
mert semmi b огzаdыуа n уom:
megёneКeІtem binatom.

ТА V Аѕ Z ј RONDEL

Indul a rigу,
n уomozбК , rajta!
R Іј tёІуеѕ јјgу :
indul a rigу,
s még nem dertilt
f ёnу az okokra.
Indul a rig у,
n уomоzб k, rajta!
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A FORRADALMAR RONDELJE

A fоггаdаІm г
keгtj ёьen kаp Іgаt.
ѕzбІhаt a dal már:
а fоггadаІmбг
fej ёn Іgу hаjsztl
szeIden fёІІ zad.
A fоггаdaІmбг
kertj ёben kаp1gаt.

RONDEL II

titka j г
szj гб1 ѕz јга
ha kit t аІЁtІ
(fű titka j г)
embeгћaІі
annak árа
Fű

fű titka j г
ѕzj гбі ѕz јга

RONDEL III
A virág szaga
átüt a földön
8 гоnts maga
а virág szaga
mikor ёjszaka
torkomig fёІjёn
a virág szaga
átüt а földön

UTOLsO ELOTTI RONDEL
Кёzepёn az ёjnek
feketёІІ a nap.
Mind, akik most fёІneК,
КёzІpёn az ёjnek,
гemёІnek sёtёteъb
pirkadatokat.
Кёzep ёn az ёjnek
feketёІІ a nap.
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UTOLS б RONDEL
Ez a kéz szénné válik —
szorítsd meg elébb !
Görcse oly sötét
és nehéz, minta gránit.
Visszanéz s nem talál itt,
aki tovalép.
Ez a kéz szénné válik —
szorítsd meg elébb.
Körbemész: az a másik
eleje a vég .
Minden, ami élt,
így remélt mindhalálig.
Ez a kéz szénné válik .
. .

. .
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ТІZЕN јТ NAP LЕNGуЕLІRѕZАGвАN

BOGDANFI sANDOIt

Aki optimista, n уiіvn még nem hallotta
a rossz hireket.
Bertolt Brecht

R ІpјјІёѕ hétfőn

A Jet sugárh ај tásil kаrсsú gІёpmаdёг а Caravelle-ek сsаы dj лхЯ . Kilencezer métér magasban 1,6.011(111k. Еgу б ra húsz perc alatt érünk Varѕбьа. Kocsival Іiъщтi dб kéll Т jvіd ёktб1 вІІgг dіg.
• ѕ zeгІtёk гepйІni. A tudat, h аgу az =bér gуогsаin eІёгі сёІЈќt, а
kо0kzаt, hоgу esetleg nem'ér el seh оvа, i zgalmas , egуѕ ze гѕmјnd megnУugІtаtб, mert v Іtоzt&hаtаtІаn.
Mi vár rám V агѕбbаin?
Kёt csinos ІёgikіѕаѕѕzовУ sј%хgё .бdіk!körülöttünk. мegаjndёkоzпаk
beнntјnkІt сuiКоikё vа1, ёteІІІІ , itallal, mini ѕzоКnу vаІ , лІоѕоІІуаІ és
ѕzёpѕлёggІІ . нetke sаpkjыk mиgtёІtі az јјІёsёК köZötti fоІуоѕб „Іёgіtiгёt".
Mi v& rám Vагѕбbаn?
ЁІeteвi legnehezebb i їјsgјгбі feІаdatt v ІІа Ltаm, tudom. Rіаѕztб
hirek keringinek a fem ьІП . Т tІtёѕ . Енentјјntоtёѕ . Gumibot. Zsidózás. Тіѕztоgаt ѕ .
Nini ёгdeіkІІnek а hirek, ki kell бkеt higoznom Lаz аgуаmbбІ . Magamnak kell megg убzьбdІІёm атiЁќјenгбІ , s csak azt fogom megirni, amit
meggубzбdЈёsІm diktёІ . Az igazat.
Igazat írni, ez a ІegszёглуQъb dilenmia. Mi az іgаzѕ g? A ьaг tІ sziсј iѕta огszgоьаn eІv гjk az іdgІnьбІ ёгkІzб koniirnunista iІjsgігбtбІ , hоgу csak a hіуatаіІІ kёzІІnІёnуеk аІapjn irjon a Іё tоttаКгбІ .
A hi ГatаІоѕ гіgаzѕ g kёг ge alatt azonban meglapul еgу másik іgazsg
is, az élét іgаzsgа, s ez ІegаыЈbъ аinnујга szocialista ёгtІІвif-ј és érdékű,
mint amaz. ѕаjnоѕ , a tapasztalat azt mutatja, hоgу la csak •a hivatalos vёІсmёnуt tоvbыt ја az úlságíró, niegveregetiik a v' ІІ t, ha Viszont niegtoidja a sa$t ёѕzгe ёtel јvel is — persze mindig a t ёnуеk,
a І tс ttak aІаpjn és mindig ѕzoюіa1жstа ѕzemѕzбgьбl —‚ akkor a légkisább mиgjegуеzёsёгt is neheztelnek rá, megd оІjk, hоgу beaivatkoziik az иІІеtб szocialista Ігѕzg ъeІјlgуeіbІ, hоgу nem szol$lja a két
szocialista o гszg ьаnitѕ gё.nak iig$t. Ez a nézét nуиІv&i a sztalinizmus
mагadvnуa. ѕztаІn az állагrn геkІ miгоdёJ паk tekintёtte a szerkesztбsёgeket. КёzёsІn kellene tisztázni vёgг'e ezt a kérdést. A jugоszІ v
j ѕ gјг s már КilёіbаІt а mиgkёtёttѕёgek h івёгj ьбІ, otthon, di külföldön még érzi а bizоnуtаІаnѕ gоt.
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BQKlapest iblött Геpшј nІk. An$nri sirja ott bijik meg valahol a Far,Баrtók ВёІа útоn lakik Etus. КёІ& К, akiket szekаsi ёtі tenitben.
retek, igaz és hemis ьаг tk, nёh Пу оІvаsбm, emІёКeж
м ,г а маgаs-Т tга hбlete сѕ .Ісѕаі mirddeznek аІаttQШК ; а gёp nem
hаgу időt emъ ke ёѕгІ .
A Маgуаг Szó гјpоІ tІгеkёnt utazom. Minden kІІІёk а bбгёndёвљen
van: hat tveg kоnуаk, tíz tbІа сѕоkоІќdё,,mésfél kiló Каkаб, nёhё nу
ај ndkt гgу, hаtszё z біgагІttа. A cigaretta КіvёteІёvel mindent аjndёkbа viszek ІengуeІ bаг tаimпаk. сѕеm јёsz vаgуоk, beismerem, di
Іsktszёm a világ ősszеs vnќгІіnёК, hоgу КйІfёІdј utаzќsаim sог .n
nem adtam el senmiit soha ёІetелiben.
Mi vár rám Vагѕбъаn?
Nёg т vmбг. Mind a nёgу nő . кІёk єgуІiъгuhbаn, sјгnќга fésült hajj аа , kedves л'ІоѕоІуаl.
КіtёІtёm az йгІаpоkаt.
Nie tтia nic? — Ikérdi az egуіk mоsоІУоgvа, és а b&ёndёmгe mutat.
Nilc — hazudom boldogan, mert feldereng bennem Іengуel
n уiІvіѕmІгІьІm, hisz n уоІс ё veІ ІzІІібtt már gаgуоgtаm itt, Іjб gоt
olvastam, ѕzјnhzьа jё tаіm, s eg у ыzоnуоѕ вaґbаг nаЈk udvaroltam
ІслgзтeијјІ .
Megkapom a fІІmеntб peсѕёtсt, киІІёрhеtёк а vё mtегІјІеtгб: І , viszem
а nehёz bőröndöt, s akkor hasit аgуаmьa a fоиsйniгёs, hоg т nm hoztam еѕІгnубt. Az ёгdё bІ is, аmiбtа megvettem azt a mёгegdгdgа гёvidke utazбегnубt, mindig kifelejteni a .b őröndből! Vагѕб iig т él mmІёкІzеtІеnibеn, mint az еs5К ivárоsа. Mi lesz velem І sегnуб nélkül? Azni
fo:gik Vaгsan, most már tudom.
Pan ѕzndог? — fordul fеІёm egу magas ѕzбКe Іengel a kijdгаtn І .
ѕё ndог — mondom, és kezet fogunk, ёІeІkezјјnk Ј UгеКkеl, aki
már j тt nálunk а Маgуаг 1Szó iszеrkеsztőségébеn, ѕ eгбѕіti, hоgУ 6
ott mindenkit szeret, engem is, noha m о t lát eюszёг ёletёbeв . Én is
mеgѕzегёtem gуoгѕаn, máris.tеgеzёdvІ szállunk be a taxiba. ѕјit a nap.
Nincs szÜkség еѕІгnyбге . Utazunk Poznanba, gyorsvonattal.
ґіnnep kedden

Rosszkor ёгКІzteвъ I-Iúsvét h гоmПа pоѕ йnПep LолgуІІoгsz.gban.
ѕоnkёvаi és főtt toj ѕѕаІ КіnёіnаК mindeniitt. A hirvők templomba
j ќгваk, а konmiuві'ѕtk otthon esznek, isznak, ez a ѕzok.s иІуеnkог ,
magуaг zzа Juirek, s ~kérdi, mi a h оbьуm. Nem ёгtІnІ a kérdést.
— К tуа, hогg ѕz.ѕ, sakk, ital, nő? — sorolja Jurek, és v гаkоzva tekint rám. — , Színház — v ІаszоІоm rövid goвdоІКоds után —‚ j б színház, ІІng тe і színház.
DёleІбtt v гоѕnёzёs.
Itt aninden romokban volt — magy агёzzа Jurek, és mutatja az
Іj јќёpdtett nevezetes palotakat, ani Ј lу k több száz ёvesnеk ltѕzаnаk.
Itt л dлden romokban volt — ismétli Jurek, és mutatja a g ёpgугаt, а mоzdову- és vagong$rat, a vІg іpагј Когnfьјntоt, a textilg$rat, a sporttelepeket, az egyetemet, dіКоtthовоКat. Mindent, nindent meg aLkar mutatni, lelkesen, mintha ő maga ёpіtеtte volna iijjd,
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jobban mondva régivé, ezt a félmilliós Poznant. — Mit szólsz h оzzё ?
kёгdіј az eъёdnёІ .
Itt is dlik а fёkаt, mint nálunk — nоПdоm f' гаdtаn. — ыttаm,
szёиёsіtik az йttІ stet, vágјák Id a n аgу ёгeg fkаt. A уёхоѕгІndezбК ,
hja...
Jurek tiltakozik. Azt mondja, be fogja b іzоnуіtаni, hоgу nincs igazayn. Majd б Іьёd után elvisz az огszќg legszebb p агkjbа . нidbа ragуаг zо , hоgу az élő fák nem ёгdёКеІnІk, csak a holtak, azokat p1dug ѕа$t szememmel ldttam, k іtегіtvе, уёdteІenUІ . Jurek hitetlenUl bámul, аыn еІmоѕоІуоdik, és sajn Іkоzvа mеg ІІІарјtја, hоgу ёгzеlgбѕ
vаgуоk.
Este az оpог ban ülünk. Danusa is v еlünk van, Jurek fe Іes ёge. Offenbach ósdi daQjtёК bбl оsоdёt teremtett a гendezб . Az irpheusz az
аІvіІ gьаn izgаtбаn elevenen hat. A СІnz г t mІgѕzІnІёІуІѕІ tб nő kalapjn ІІngуiІ йjsgо k neve, kІzёьen a lІngуІІ sаjtбtёгvёnу. Zeusz ellen
tјјntetёѕeket гІndІznk, vоdkt kбvеtеІvІ а ,már megunt nІkt г é:s
ашьгбzіа. helyett. ЕlІeвttјntetёskёnt Zeusz ciiindert tesz a fej ёгe Коѕzогй hІІуett. ѕzeнemes, groteszk jtёk. A ѕzбvІgьІ rengeteg aКtuёііs
mІgј egуzёѕt iktаttаk be. Еgуszб vaІ, mai modern.színház ez a j аvёьбІ. Kezdem ёгteni, miért йгes nálunk а színház a régi darabok bemutatsајКог . Rendеzб'ink mereven tisztelik a régi ѕzќјvegeКet, poros
librettdkat; gёгсsёsen ragaszkodnak a „k огhttsёghez", a vélt irodalomhoz, ami rendszerint az unalonimal azonos.
Utna ЈuгeКёldiІz геgзтйnk vасѕoг znі . Ez az еІsб ІоngуeІ ІаК s,
аLmІІуfbе ъеІёpeК. N уоІс évvél ІzІlбtt, amikor itt j гtaг, nem hivott
meg seuki.
Вёгhz a v гоs kбzpоntj ёban. Е lnуйtt, tіszttІan Іёpсѕ6hz, t гsъёгet. ѕzёp nаgу szoba, iii biitor, két j б fІstшёnу, sok іzlёses csecsebecse КІгё mibбІ , szа m ьІ, fából. A ІепgуеІ іpaгmfІvёѕzek ёгdёngёsІК :
~miből гemоkm(јvet tudnak vargzsolni. мegІь mul ог a ѕzаlг bбl
készült kecses keсskёt, mire Dasnusa г ekІm аjndёkoz а. ЕІhat гоzог ,
hоgу ІzеntйІ nem dісsёгeК semmit, mert menten nekem аdjk.
Danusa eІkёpedve veszi tudоmsuІ, hogу nem iszom. itt ez szinte
bünnеk számít. ѕјјгgбseл геguваgуаг zom, ћоgу szeretem az italt, di
а szfvem miatt sajnos tilos. Danusa negk6вnуеbъйІ , s йj гatёІt JurekПёК.
Fiistben úszik a ѕz ьа, 1аѕsn ёsszeniІІegedйnk. мesёІjeК Jugoszl&
vігб1, mondjak. Мesё1 К. Mi van Lengуelогѕzgьan? — kёгdem. Nem
tudjuk, mоndЈ k. Nie wiІmу.
-

ѕzІгdа : іsineгkedёs

A Gios Wieikopolski sze гkesztбsёgёьen fоgads a fбszeгКesztбnёІ.
Vodka, Кon уaК, sör, аpгб ѕй tІmёnу és öt йј sgјгб .
LengуёІІ , szerbtl, nёгеtјјl beszёlйnk. Ketten tudnak nёгetйІ, di
csak akkor hasznaljuk a nёгetet, ha pоntosаbьаn kell megfogalmazni
valamit, illetve ha nem értik, mit mondok sze љјІ.
Mi ёгdekeІ LеngуеІогѕz.фаn? — kérdi a fбszeгkesztб.
A mai hІІуzеt — mondom. — ѕzeretхёК niиІІбъъ Vaгѕбьа utazni,
ьеszёІgІtni nёhnу beavatott szеmёІІуІІ . ‚rбkkal оkvetІenйІ.
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MILÁN TRKULJA

Kajmakcsaláni hadfi

Igen tafpintatosan tudtomra аdjk, hоgу nem tetszenek nekik a jugоsz1ґ v üјságоk гјpогtјаі , ht гnІаgуаг zаtаі a jelenlegi ІengуёІ hІІу zе tГбІ .
К vёtёІІsІn fеlhdrрintеk egу pоlidгkа k оnуаkоt.
Megiit&tve nёzneас rárm. Igazuk van, hisz h гаm nwja h аjtоgаtom,
hоgу nem iszom egу cseppet sem, most meg v иІІ mgуогѕаn kitiritettim
egу pой iёггаl.
Ho & szan mаgуаг zоаn а jugаszІ v kёzvёІeшёnу hаnguІ tat а dјќkttintetёsek Іetёгёse, az ismert tud бѕоа Іev Іtasа, írók Кіz гѕа után.
j ёkоztаtош • јkІt а fиІоzбfusоk ьe Іgг dј vіtaj гбІ, végül pedig a jugоszІ v úјságоk önállóságáról, szаьаdsg гб1 ьeszёІeК, hаng&Uуоzvа,
hоg т nálunk az úlságíró хёІemnуе nem a ргtvezеt ѕёg VёІem'nуе,
hanem Іgуёni лёzеtІ±t tükrözi. Mondom, mоґdаm, b& tudom, ІІgуѕІ
hiszik el. Náluk Пјёgу Івьег nézi át а оikkеt, utќnа még az állаmi
cenzor, s csak аzut П keгшhet kёzІёsгe. NајІаpjаЁ nёgу, esetleg hat
oldalon jelennek meg, kоvёѕ а hír, а kовiа entёг. Еgу itteni vicc szerint NаpбІІоn а fIai lеngуеl йj ѕ gdk láttán feІki Іtоtt: . Іа, nekem
иІуІn ѕаjtm lett volna, a francia nёр sohasem tudta voha meg, hоgу
Waterloondl eivesztetttik a оѕatќt!
Az ІgуеtеаnгбІ eltavolitott tudбsok — Brus, Bauman, ѕсhаff, Коlаkowski — neve ismert ЈugоszІ vіьаn, mondom. нјгten Іev Іt ѕuk
mеgІepetёst keltett tudomn уоѕ kёгќјkьen. Kolakowski вemгёgen,még
megikiapta a LengзтeІ АkаdёгnІа nаgуdfjt, s most... Lehet, hоgу gуёгёk az иПfогm сібlnК, tálánrosszul vаgуunk taj ёkоzvа а dоІgоkгбl,
mondom. 1 жs иегјёЈ , ha az e ІvtќгѕаК esetleg ta јёkоztаtunа а hІІУzІtгбl, fбиеg аггбІ , hogy merre tart ra L еngуеІoгѕzg, mІђгІk а сёІj аi,
рІюgгаimја, mi a иegkёzeІeьъi Іёрёѕ a levdltasok után.
Csak én ъeszёјёk. Mind az ёtІn hallgatnak. Vёgгe а fбѕzeгkesztб heІуеttеѕе megjegyzi, hogy iérdеkеs, amit mondok, s hоzzteszі, hogy majd
Vагsбbаn gуйј thІtеk гegfelelб іnfогm& і6Кat, ьeѕzёІgethetеk b гКіveІ .
Tak — mondja a fбѕzегКІеѕztб, és koccintasra emІи pоhаг t, aztan ёгdeКІбdіk Јugoѕzlѓ vІг6І : а гnQnІіКаnёІktiІіѕёgгбІ , а külföldön diigozб munksсКгбІ , a reform eddigi егеdimёnуеігбІ .
КІndбzetІІліјi fe:it готi eІбttйК bajatukat. Fdleg az állástаlаn fiataІаКгбl, az okleveles гыnkanёІkјtиieКгбl beszёІІk. A сsаІ dоmга tегelетП
a szót, megmutatom a 1nуајm fёnуkpёt, a fiammal dicsekszem, aztan
mІsёІсk а szегkeѕztбsёgгбl. ѕ zЁгеtnёК látni a Magyar Szót, e Ібveszeni
táskámból, йppen vas&napi szám, nagyon Vаstаg. Itt, a vёkоnу
ijgоК огszgbаn niég vastagabbnak tünik, mintha valami kövér
nаgуьсsi ёґКеzеtt volna a szegІёnу rokonokhoz. FІгgаtјё k, nézik а
kфІs г llёk'Іet ѕёгgа oldalait, 1efогdіttаtj К а cimelvet, ьбиоgatхІаК .
Nálunk — mondja az egyik kartars — ёрpen azok f оjtоttќk Іl а
ѕаjtбt, akiket most tv аиtаnak Ii a vеzеtб tіѕztѕёgІkгбІ, а ргtарpагtusьбІ, mйvеlбdёѕјјgyј muјnјsztёгiыmъбІ, az Туј sgігб ѕzёvetsёgьбl. Paрігhi'nуга hivatkozva k огІ .Vоzt К az iij;ѕ gоk оІdаІѕztnІј t, kdzben ktilfбІdгe sz шtjuК a papirt. 6k vezettek be а сеnzІ. гќt is annak іdejёn.
Most гѕkёpp иІеѕZ.
Vёgтe гegоІdбdоtt а nуІ]vQk. Ha j бІ ёгtettem, itt сјsаk nёhdnу száz
embert kell ІltvolІtаni, és minden m КІёрp lesz. Kiket kell eІtё vоІіtant?
Azt v1 аszоІjk, olvassaan el Gomu]ika ьеszёdёt, Мосze г tabornok539

ьІІјІgуmіnіѕztог n уиІаt1kІzаtt, Kankol cikkeit, és majd m еgёгtІК sok
mindent. Тёmёtі t t ѕkvаl hálásán tv оzаm.
Este vacsora Wисѕ1аw'n І . meІetes сsаládi házuk van Іgу ij vёгоѕnІgуІdьІn. Angol tіpuѕй Іаkбhz, még vakolatlan, e ІбttІ kert, гсѕоѕ
аskeгіtёs, a kapu go вь nуо dѕга ПуиІіk. A fёІdѕјnten nappali szoba,
k оnуh а és mІUёКi-iІІуіsёgеК, az emeleten h ёгоm szoba. Wie:siaw már
az eІбѕzdь bаn eІmотјdj а, hogy sziiken vannak. Еgу szobdban lakik
az apja, eg у szоbё bаn az аnубsа, a harmadikban a két fia, s іgу 6 és
а felesёge beszorultak a!földszinti ѕz оь b:а . A fІІІѕёgІ fekete h аjl,
k оmoІу аs ѕzonу, tan гnІб , шіКгоьиоlбguѕ .
Kezet сsбКоІоК , és 'Јtаdоni a vјг gоt. A vіг got. Mert a virág kбtеІеzб kІІІёkе а Іеngуеl ёІetnІК , akёхсsаk a kёzсsб k. Én persze h аtёКёг
vаgуоk az itteni szdks оkat іlІetбen, s kezdetben — hazai m бdга
jёІ шegгё ztаm a,nők Кеzёt, mignam valaki mІgѕІgtа, hоgу itt nem
rázni, hаneв сsókоlni kell. A vіг ggaІ szintén pбгuІ j гtаатІ. Most is
hazai mddra — tíz szál ѕzegfйt rhоZtаm, s с ak később tudtam meg,
hogy csak eskiivdre ѕzoks еnn уit hozni, ktiІёnьen hёгоm szál a kdtelezб vігѓ gаdag. Mellesleg sz бiva 140 zІotуt fizettem a сsоКoгёгt, pedig
а napidijam mіndёsѕze 120 z Іotу.
Ёј j еІ két óráig ьІѕz ІgІttјink а ІеngуІІ úјságírás rejtelmeirdl. Wieslaw ug аn јѕ f ѕ zегkеѕztб hеІуеttеѕ . OVtlёtem alatt legaldbb ötször felhívták, és iapzdrta e Ібtt kinzultdltdk eg еg Т cikk Ug$ben. Végül elhoztdk a lakdsdra az egdsz lap kefeievonatdt, a сеnzоґi átnézés után.
Ott еІбtјtem fіgзтёІrnesen iijra dtѕ eґkeѕztette a rndsnap reggelii Іj ѕё.got,
s minden oldalt külön-külön parafdlt. МІnnуі fёІёsІeges munka! A
vitёъan azonban аІuІв aгаdtаim. WisІаw szerint csak fg т szabad és
kell йjdgot kёѕzіten.
A ciinizrnus veszёІуёгбl bеѕzёІ Wieslaw. Nemzetkёzі hajsza fo Іуіk
LеngуeІогѕzdg ellen, mondja. Az antiszeniitizmus vddja alaptalan. Náluk a ѕzeгkesztбsёgьen egу zsidó tliságírón ő dolgozik, nincs vele semnтјІуе n pгоbІёmdjuК.
Сѕјјtёгtё k: ПуІІv ІІсk І

Hajnalban kelek, é,s ІengуІІ—niagуаг szбtdгаm ѕеgіtЈѕёёve І tanuЖ dn уozоm a kapott аnуаgot. І j гa és úј rа еІІenбгzёК egу-еgУ mondatot:
nem akarok hinni a sz ейnІnІnеk, а szdtdmak A vársói d іdktUntetёsek
szeгvezбігбІ bеѕzёІс e, Gomulka pёlddul ezt mondta: „Mdncius 3-án
Jacko Kuroni iakdsdban оѕѕzоgуйІ t ёg т csoport, fІбІеg zsidó szdrmazdstl egyetemi h аІІgаtбk, lközismеrt revizion'istdk."
Egyediil tбpгengeК szdllOidai szobdmban; gondolatban se sze гetnёК
beа atКozni Lengyelorszdg beltigyeibe, di ez a megfogalmazds felborzolta бsszІs idІgІszdІаimаt. Mert ha v аІбbаn vоІt itt va]јаmifёІІ
ёѕszееѕКUvёѕ , ha valóban ѕzІгv'е kІdtеk a szociaiilsta rendszer ellen,
akkor n уіІvdn az ёѕszеeakјivбК nёэtе és feifogdsa a dönt ő , nem pedig a szdrmazdsa.
Marx is zsidó,szármázású volt, de ezt csak legdddzabb ellenfelei, a
Іоgsёtёtсьb гІаКсібѕсІК és fasisztdk ІmІеgettёk, és ez ѕІmmiКёppеn
sem lehetett érv Marx fe Іfоgё sа és imüvеi ellen.
Borotvdlkozds k ё ben megdllapitom, hogy nem vagyok többé elf 0540

gulatlan. Ehsrnerem, b ІІsб pгаы mёјkаt csak mаguk а ІegуІ}ek tudjk megіtёІпі , di ivаnnаk ІІу k, аmеlуеkhеz minden Ковirnunіst лаК,
és nemcsak k оmаїшnіѕtnаk, таgаіѕzkоdпіа kell: a faJi megkјјІёdьёztetёs, а sz гmаz ѕ hаngоztаtsа ezeIk közé tartozik h оІtыztоѕаn.
DёІekјtt а kёгnзїёket nézzük. КаѕtёІуК, nы izeuniоk. Dombrowski
szivI uгnbаn. нeІеа ѕі kјewskа-Lusiа Іevgоtt feje formalinban —
а iјtІeгіstk fej ёztёk ІІ 1943-ъаn. ѕzаk ІІаs рогtгёk, tjkёpek, nёhnу
гІimeКnтй . Еuгбpа оgуІtІІл hавgѕzІг-mizІuimа. A DzіаІупski-ааѕtёІу ;
itt kёnуvt гоѕkоdоtt Friedricli Woif, akinek Marx a ТбkІ І . Кёtеtёt
ajnІоttа.
A tj szeid, Vаjdаѕ gІа eвiІёаveztet: te глiбfёІd ѕzбnУІgІk, kјsІгdбk,
egу-еgу kіvnсѕі őz, fёlІ bоn álló gбl$k, taву k, сйгёk, egу-еg 10vaskocsi, раrаsztоk Кёzі kёvІІ , amott trsktiOrok, és h őség, szokatlan
hőség áрrilisbаn.
Este ыvа tаlІѕ vacsora a vаd ѕzkІubban. ЈugoѕzІ v és lengуІІ zászló
ёkesitі az asztalt. Borscsot, f ёс nѕt1tet ІszUвК. A fја tаІ рігюёгnб máni
ѕ zoknуёј a а minimumnál is гёvіdІьь . Tizkor már a sz Іlоdbал vаgуоk.
ЕІбveszem а szótárt és az aznapi йj ѕќgоt.

Рёntek: Paukszta
Еgу lengyel Iгбval szогetгiёk ьeszёІgetnі a rnaJi hІІуzetгбl. Кјsёгбm
rögtön teІefоnёЈ Eugeniusz Paulkszta Іаk ѕёга . Роznn Іegnаgуоъb élő
ігбja azоnb аn azt v ІаѕzоІj а, hоgу jugоѕzІ v йjsѓ gІјгбt sajnos nen figadihat, mert ezen a h ёten nem Iszik. Amikor megtudja, h бgу én se
iszom, ІlkёpІd, majd kёszsёgesеn belеІgуezіk а taы Lkоzdѕъа .
VіпaJ а csendes kis utсьав húzódik meg. ѕ kе, kék ѕzemй, szikár,
magas, ѕІvІ nу, ёtvenсs, balti tipusi.i ente Іlktјiel Раukszta. тёгtёnёsz
és író. Eddig iІuszІnnуolс Ikбtеtе jelent meg, dijakat Is lapоtt.
FІlesёgІёуІl fгаnоі ul beszёІtјinјК, ő tud nmІtјјl, de kёnуІѕ kérdésről
lévén szó, csak ІengуеІј iІ hаjiааdб beszёlnј.
LeszёgІzоm, nini vаgуоk ргttаg, nem vаgуоК marxista. Voltam
a Gestapo fоglу a, megj ќгtаm a ѕzо jІt bёгtёгІќ ket, be voltam z гvа
itthon is.
лatёsоs kezdet, gondolom magamban,,s Іlбге sejteni, hоgу meghurcolt, meІІбzёtt író sёґёІimеit fogom hallani.
Én is ellenzem a сenzit, én is h ІІуtІІІnіtеm, hоgу leуettёk
mйsoггбІ Midkiewicz szіndагаbJt. FeІh ьогitб azonban, hоgу azok,
akik huszondt év él őtt bevezettek a сenzйг t, akik kогІ tlannil rendelkeztek a kulturális alapokkal, p ёnzІkКеl, КіadбvlІаlatoа kаіl, a г&Іiбval, televіzібval, ‚ѕzіnhzаКК al, јгІ nујtоttek а kгјtиКёЈt, mеg1hаt&оzt,
mi jelenhet meg, mi nem, mit kell forditani, mit nem, mit lehet & őadni, mit nem, most éрреn ІІleнkеzб Іёzetek nevёьen tUntetnek csak
аzёг t, mert érzik, hоgу inog a talaj a lábuk alatt. «Idegenek. Nem liiigу leК . Eddig mi se tudtuk, hog у nini Іоngуelek. A vörös hadsereggel
jёttek, tiszti еgуеnruhábаn, s azonnal átvеtték itt a vІzetёst, és kiterj ІѕztettёК сs рjaіkаt. Az izraeli agгesszјб nаpj'n ІІvettёk az ál аrсоt.
Kideriilt, hоgу ѕzmuјКгa egу idegen огszg ІёгdёkІІ fontosabbak, mint
LІngуеloгszќg ёгd Кі, уagуіs hоgу nem kовшunIstek, hanem cionistdk. Izraelban a kanimunista zsidók ellenzik az ag гesszібt, Lengуiиог -
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ѕzgьаn а komimundsta zsidók hІІуІѕІіk. Gomulka fіgуІІniиztІttІ бКІt,
erre ІІІntimаd ѕъа mentek át. Felbujtattak az ІgуеtІniі hаІІgаtбkаt,
tІtszеtбs jelszavakat adtak a ѕzё jukъа . Micsoda Кёpё nуІgfогgаt ѕ ! Azok
védik міюКјЈІwјюzt, akik aBnak іdІјёn ѕіenkјewісzсsеІ és a többi lengУeІ nёpі íróvál Іgуtіtt indexre tettek, hisz 'k voltak a ІІtёtІmёПуеѕІј
az antideLrnokratikus ilеndszеrnеk. Az írók jd гёsze, fdleg V агsбbаn,
szinten feliilt a tetszet& jelszavaknak. A kiút csak eg у lehet: megtisztitani a szellemi ёІеtІt az idegenektdl, fe Іёьгeѕztenі nёрІinkьІfl а
nemzeti tudatot, az d гоdаІоьаn pedig szorgalmazni a hazafias hag уom4nуок!at, nini pedig majmolni a n уugаtі irodalmi i Іj іt ѕ' оkat.
Їgу І tj а а h ІІуzеtІt Paukszta, innen, vidékről, а tогtёneІии гІgёn уІk ігбj а szоmszgёьбІ .
Fёnуkёре zКеdіјјПік a villa teraszdn, majd a kerti lugasban, végül а
virágzó magnбІыk alatt. NёЈІgуе t váltunk, biicsilzunlk.
A Тгуbunа Luduban оkаsсkrn а tudósítást а LengуеІ ѕzосјаІјіsta
Іfjilѕ g рІёnum гбІ . Ris'zard ѕtгzІІесki, a poitbtiro t аgja, ёІesen kikelt
аzбk ellen, akik ‚puibьd" akartak tenni a ІeнgуІl szocializmust.
Ez is eg т lj, sаjtоsаn lеngуІІ megfоgaІniаzs. Ndkem ёnkёntІlІnйІ
is a рuІа szív és a КІrnёnу szív jut eszembe. Vajon lehІt е a szocializmus puha vagу kогnёnу? Vajon a ѕzаbadѕ g, а j:бІёt, a hunianizmus
Іehetчe puha vаgу kenъёnу?
ElpuLhultnak ёгzоm magam, l epihenek e ют kicsit a szall оd ьan.
Moczar tebornok és ьelјиgултјnіѕztег n уиiаtkоа tst olvasom, alig v аn
sztјksёgem szбt ггa. Ugуаnаzt mondja, а mіt ра kszta mondott, Illetve
Paukszta lёnуІgёbеn Moczar n уІІatkо zatet interpretdlta, némi irodalommal kёгіtve. A tbo гnoК ebben a n уиІatkоzatsbaП emiiti elбѕzёг
Пу1v Поsan az оІаt а lengуel hбѕёkеt, akik iélеtükе t aldoztsk London
гёdеiinёben, Аїfгikќban, Monte Casino ostromgmi,l és Berlin elfoglalёѕаkог . Itt йg т emlegetik Moczart, mint a j5v б eшbeгёt.
Este az egуik szeгkesztбnёl vaсsог zоm. Ot szál piros szеgfйt viszek, hogу fi tartsam be a ІоngуІl =mát, hisz idegen Vаgуоk. A
seґКеsztб fІlеѕёgІ feltйnбen szél) szdke a ѕѕzІnу, tаmi г segёd az egуІtemen, nёrnеt n уеІvеt ad el5. Keѕiгй аggоdаlоmmаi bеѕzёl NуugatNёmetoгszё gгбІ. Еlбkегјјl Olig, a fiuk is. Behozza egуetlen Кinсѕёt és
banitјё t, вezыіhо vot, az egу fülű hёгсѕёgёt. A kis barna áll аt fІѕzёlуеzetlenil viselkedik közöttünk. Vaesoila után вudареѕtг 5l аnesёl az
assz Іnу. Еg т pesti ёtlаpot tesz Іlёm, leforditom az ќ sszеs ёtеlеk és
italok nivёt, di csak kёгtІігvа, mert pёldul a rakott kp оsztt nem
tudom, hоgу mоndjk nёmetstiІ . Gоethёгe, Іeinёгe, Giinter Grassra,
Hochutra terelem a ьеszёІgеtёѕt. тёьbet tud róluk, mint én. гоІitik г6l egу szó se esik. Ёjfёlkог gуаlоg megуІk haza.
ѕzотьаt: Vагѕб
Reggel гІйnk Varsdba. Maciej, a Кіsёгбm, Ilјságíró, történész és
dг maiгб . Danusa vinigot hoz a ѕzllodёьa. Ijedt me фаtбdssaІ fogadoi. Кгistdlзтt, kenimigt kaok ajdndёkba. Wieslaw és Jurek hiszszan іntegetnёЖ, mikёzbоn a l ёgсsаvагоѕ Аntonоv-g р feІszѓіl veltink
a magasba. „Az eј tбегnуб az ёn јјlёse alatt van" — olvasom. — Az
ott Lipce — mutat le Maciej —‚ itt volt vasiti bakter a N оbІldіjaѕ
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Reзгnоnt. Lénézék: аpгб hdz а k, mellette erdd, persze ez az az Ігdб ,
аm еІуёг t оІу ádáz аn kUzdenek a Parasztok-ban. A falu neve most
Lipce RІуrnоntІ wѕkfІ. Vајоn mi •kёѕztёttІ ezt a ѕzаьбІІgёnУt, majd
vќndогszіnёѕ t, hоgу vіѕѕza'їоnuІjоП egу isten htа mögötti bakterhбzьа , s ott, idő nként tisztelegve és zászlót lengetve az e Ігоьоgб vonatoknak, vastag kёnуvІkt irjon. Мéghоzzá mdІуІn k ІflуVІКеt, mиІуІn
élés ы tsѕаІ . A сsfs5g, а гоmІоttѕ g ігоdаLmt egу ёvszё zаddаІ eІбьb
fedezte fel, mint a mai i'j іtбk.
Vагѕбbатi a Hotel ЕvгоpІjkі-ъеn szállunk meg. Az eІбсsагnоkьаn
fёІmezteІeл l Пу fogad, mini ѕzOknуј t esipdi:g fe аebьeїitІttІ а szél.
Ez a l&Іт sárgás Ik őszоbоr, de később І ttалi, hоgу ebben а sz11оdban sok has оnІб ы nу n јјzѕёg, de azok i јnсsei Іk Кёьб1І .
Délélőtt az бvdгоsь'аn Кбѕz Іunk. Otthonosan m оzgоk itt, már n уоІс
ёvvІl ezelбtt mІgјѕmеІ tеnІ а ѕtаго Miasti gбtіkus iveit, a kеѕkегІу
ёpінІtІkІt, а nёgуszёgй zárt tereket, a v аsыіmpќkаt, hronzveileteket,
a piros téglás ьѕtзКаt, бгkаpukаt, a kis boltokat, még kisebb јлтбkаt
és lent mёlу pinеёbеn egу vеПdёgІбt, ahol fapadon vасѕог ztunК Вагbаг vаl n уоk ёvvei ІzеІбtt. Hallom, fёгjhez ment, két gуІгІkІ vwn.
Régi harangok kondulnak, dél van, sie:ttinhk a dolgunkx'a.
Az sё giгб ѕzоvёtѕёg még mindig ott Van a Foksal ыtо bаn. Rojek
fбtitКггаl t гg аІtаni itt n уоІс ёvveІ ІzІІбtt, iаztán Туj гі dёКеn is jќгt
Rojek, сgзтtјtt ІьёdeІtјinК а Vёґbаn. Most hallom, iеv Іtоttk őt Is.
Еgу napilap fбszeikІsztбje Után érdéklődöm, szinten ьаг )tоm. Azt is
levltоttk.
Т viґаtоzоК а sze гkеsztdsёgneК. A hőség К iы hatаtІаП . Vastag ѕzбvetгuћьаn, fІhёг ingben n уаkКеndбІeІ, hosszil ha гіѕnу han izzadva
ѕzёdёlge, a pulzusom еgуге gуогѕаbb, Іёgѕzоmj gуёtёг. Ha lenne
еѕІхnубnІ, tаІё n esne az éső .
ѕzоmbаt lévén, senkit se t аІІыnk se a hіѓv'at аl ьаn, se otthon.
иbёd után zui аnуozоk, pihenek és átnézétm а Іароkаt. Kolakowski
revizionista nёzеteit bігІj,К . ѕсhаffot tm аdjk, hоgу menedzser rendszert akart bevezetni, holott a иІх gуеІ vёл 1а iаtoКat а munk оknаik kel
igazgatniuk.
сѕбvёлоm a fejem.
A menedzser rendszernek sz огёПу v ёІamётІуІm szerint semmi közé
a rnunksіgаzg а t ѕhoz. Az ёnigіаzgаt ћ csak akkor lehet еге dmёnуеs,
ha az бліgаzg аtб szeiek, tehat a munК soК hаt гоzаtаit pontosan
vѓgгс hаjtj К a m ІgfеІІаiб kёpzёttѕ gй, јigуes menedzserek.
Este a Teatr РоІ kј-ъаn nézzük Maciej вогdowі z fіаt аІ lеngуІl
költő Аktу (FІІvоnѓ sok) сimй dг mjt. A clarabnak nincs сѕІІІлІёn у e. Kiilenc férfi, kil enc ьё nуаmunКѕ iél eg т kopott barakkban, eaneletes v аѕё gуaК között. Kilenc különböz ő tipus, kilenc emberi sors,
оѕztlзїhaгс, nemzеdёkhагс, vaІІ s és аtei јmu, ёгtelmІsёg és nуІгѕ f izium sűrű södik a szinpadon, Végig n уоmaѕztб Іёgkёгьen, ѕаjtos lengуel pгоhlёл k kёzІpeVte. Bevallom, megviselt a darab n уІmаѕztб
hangulata, di k ёzьen azon ѕаjnёіkоztаm magamban, hog т a mi szinpаdаіnkгбІ Іаss аn kivesztek a niдinksоk. Bordowicz darabja nem nаgу
mű, di egу oгszg hёtkёznаpj'аіt, kёtКІzi munkdsait ёлlіtja élénk, akik
már-már сѕёшёгt érzünk az inte1 Іektu аІiz Іt „ ѕzaиоndг mdktбІ ".
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Vasdrnap: Mrozek

Мг kогбn гeggёІ лјаgу а hőség. FёІhіvслm régi hаг tоmаt, Jace[kot.
Nёgу ёvvІ1 eze Ібtt tjvіdёken tа1 Іkоzћam vele ut І1јґа. ЕІбkоtогоm
а nё jegуёt, feІtёгсsёzоm а számát. Іагѕќnу ёгё nrneІ fogadja a jeІentkІzёѕemІt. Azonnal siet ёгtem а ѕz ІІоdbа, аztn kivisz Varsd
kёгnуёkёге .
Homokos föld, csenievёsz eгdбК sok gоrnbё vаІ , és egу nagy meglepitё'ѕ sz алаmга : а tб . Кёt fІІуб vizéből htven Киiоn ёtІг hosszil tа( аt
ІёtІѕіtёttІk, hоѕ zй homoks:trandokkai. A motelek, сѕбnаkЈhё zаК ёpјлбfёІъeв vannajk, di már most sdk ezer ember n а pоzіk, fürdik itt. Ez
Vaгsб Balatonja. A pоpоvбј erddben gmbt szodiink, v іѕѕzаj ёvІt р1dig megtІkјntj јјLk Jablonina k аѕtёІуt, ѕzаniѕzlб kiгІу Іgзїkогi kёj Іakёt.
Роmps főúri ѕ zІгеtkеzбhІІу, hat Ігnаѕ pаґІ kaІ, ѕzz аdoLѕ fёkКаІ, ѕёыnуоkkаІ , tбvаІ és fеi- ёг h аttуdkkаІ , а kёzepёn pedig fehёг kecses kast ёilуаl, mint a régi mesёkгben. Jelenleg krilt тјnіsztёгiuim tartja
fenn fоgаd ѕоkгa, .s itt Van ta d іѓpUomatk kl љja is. Grúz kon уаkot,
olasz vermutot, holland ásván уvizеt, francia kávét iszunk potom
pnzёгt.
Este мгo оk Таngбјё t nézzük а Modern ѕzіnhё zbaл. Еgёsz Іё nуemit, miniden рогсјіk&Пat bizsergeti, vиІaПуozzа és КиІІёgіtі remek
darab, a kІtйnб eІбаd ѕ . Rét ёve zstfo Іt ház eldtt rnutatj ёК be ezt .a
darabot, di сsаk most vált іgаzё n a mai ІengуІl ёІit hiteles d г mKi lesz az Edek LеngуeІoгѕzё gbаn? Ki fogja ёІintёzni а f аІуton
t ёpГеngб, kёtkedб, ftІоzоf Іб entellektUeleket, s hat ёхоzottan kёzb е
vinni a hаt аІmat? Kivel kell majd j ггІј а tnсоt?
Nálunk ьоhбzatta сsiїfіtottk a Tangdt, me гьen tёve;ѕ jeІІemb гzoІѕѕаІ , sztriptizzel és hјilуёѕkеdёssеl, holott a gгоteѕzkѕёg itt csak
аnn уіьan h аtёѕоs, аmennуіьеn ьаІ lоѕ atІ k оmoІу hdtteret jelez.
A közönség, amеlу nélkül nincs j б darab, nincs j б еІбаds, еgуtitt
él а szјn аdоn Іеjёtszбdб ёlеttiІ : zúg és e ІлёmuІ , mеghёkken és mg
k ёпnуІbbйl, ítél msоk és maga felett, sir és kacag, h еІуеѕёІ és morajlik, s Végül tapsol, tapsol, tapsol...
Іёt ўб .• ig?jitiT

A vагsбі egуеtem bej ќгatёnl vörös karszalagos еgуet оmіѕtk és
pігoѕ fhёг karsza]Jagos munkásőrség іgаzoltatjk а bІІёрбkеt. A j гбkeІбk mсg-mсg Іhiаk, bmёszКodnаk, mёгegеtіk a І nуоКat, fiiikat,
mint viаlаmi csodabogarakat. Ezek a fiatalok e Іkёpеsztettёk, mеghёkkеntetьёk és mІgоsztоttk a lengуil лёpеt. №nсs tengуІl, aki a maga
mбdjn г e гeagќІnа а m гсіusј dі kttјntitёsеКгe. A hivatalos ёЈlspоnt
szerint a tјјлtt)ёѕ az ellenzёki, cionista és revizionista ьІ llіtottsgii
enteiekttielek, írók, tuddsok, t аnќгoК sugаІmazё s гa vёgгehаjtоtt p0itikai dІveгzіб. A lengуеІ Іёlek azonban sz ёveуёnуІѕеbb, semmint І-iogу
megelёgІdne ezzel a klis ёszегti mаgуаг zattаІ .
Az egjеtоmі hаtбsgok nem értik, h о gу miért ёppеn az еgetemi ѕt К ziigolddnak, hiszen az ёІІam rengeteg Кеdv Іzrnёnуbеn гёsziѕiti
бК t: oІсѕб di Коtthоnk, meПz Јk, sporttelepek, tetemes бsztбndijаk,
magasabbak, mint nёmІlу ааКажnаzott fizet ёse, ingуІnеs oktatas, јбl
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hát mit akarnak még?
felszerelt јntёzetІк , eІбгІ biztositott állás
És m ёghоzzё. j бІёtьІn élő miniszteri сsernetёК, а „b аnng ІгеКeК"
voltak a юКоІoв pоsоК !
Az ІgjІ'temen mйkёdб іfjt ѕё gі szervezetek — Van иІgаіІёъb h гоmnёgу — szіntn tаn сѕtІаІаПuІ „elemzik" a tёгtёntІКІt. міndяrnІІІоtt,
hоgу а nnуі еІ6аd ІѕІt, didkimuІаtsgоt, zeneestet, szine1 баdёѕt, karnevёлt, tnсdёІutnt szerveztek, a d ЈјКоК kісsiѕztаК а hаtёѕuК аІбІ ѕ
‚;idegen erdk e ѕzКёёё vёІ1tаk".
A munkasоk, akiket аааpоѕаn fel is izgattaik a d иКоК ellen, nem
tudјК felfogni, niiért lz аdoznаК ezek az ifiurak, amikor tudv аІёvб ,
hоgу a аоІg оzб:К zѕігjёn ёІnеk.
A szülők aggбdvа fürkészik, mi rejlik g уІгmІkјјК homloka mёgёtt,
mi hajtja бket, hоgу bukasba és n уomІІьа döntsék magukat és csakidjukat.
Igazuk vоІte a сenzйга ellen, a sаjtб еllеn tйntІtб ІІngуеІ dkikoknak? Igazuk volt, és nem is volt igazuk. De vajon e вek а КёгdёѕnІК
a ыsztzd а fontos-e Іgу VаІёn? — mondja ■вg ї еgуеtеmІ hайlgаtб, akivel bнѕzёІgІttІm, s aki nem vett részt a t йntetёѕІКьеn. A tйntetёѕek
іndіtјёКа — mondja — ІёnУІgbeв ug алaz, ami 1956 оktбbнёъen megmozgatta az Іgёјz LІngуel ЕgуІѕјІt Munkas Рќгtot, az egsz nёpІt. És ha
а tјјntetёsёкet ki Is hаszn Іtk niѓ s csQportok, emiatt nem ie{hit megb ёІуеаzni a dіёіksйgоt. A mиІисійt teljesen tіѕztІёха mоѕtёК, а di Коkаt
viszont teljesen ьеfеkІtіtettёК — mondja Кeseгй hangon ez a ѕо vё nу ,
ѕzetmйvоgеs fiú, s hоzztmѕі, hоgу a ІengуІІ dіёКoК nagy tќ bьѕёge a
szociahzrnus hive, el se tudja Кёpze]ві ёІ tёt más rendszerlen. Nini a
szocializmus, hanem a m егеvѕёg, a mеgКёvеѕedёј az, ami eilen kizadunk.
Lehet-e ítélni ebben az јlgуbІn? Mint vendёgnek és b аг tnаК, nincs
jogom ítélni, hisz аnnуi ІІj1tett гugб fesztil itt, m еlуІКеt nem ismerhetek. Vёlеmёnуt azonban mond1 аtok, mindнgу, hоgу hеІуІѕ vаgу tévés a vёlІmёnуІm. ѕzегјгќem túl tragikusan v еttёk itt a dійktйntetёseket. Е zё: г t iёpеtt Is fel ІllІлt іК durván a mikeia, аzёit .ѕzнгveztёk Is
meg illenйk а Imunkástüntеtésеkеt, mozgбsіtоttќk az egёsz kё vёІem ёnу t, fІІіzgаttiК az Іgёѕz огѕzgot. Ez az izgalmi áЈllароt tоvќы5і
ttilzй sсk аt ІгІdmёnуеzеttt: tёnieges Іоvltso1Ка t, еig ёni és сѕaldі tragёdіќkаt, faji megkйlёnьёztet)ёst. A kommunistaeiienes nуugаti propagan kapva kapott az alkalmon és t őkét Коv сѕo.lt mаgnаk bizonуоѕ
Іслgз eІогszgi hivatalos és nem hif\rataios j ІІenSёgekbбІ , аm ІlуІК szoсіаиit а szemszёgbбl is vёdhєtІtІеn аk.
A dіё koК ra vikigszerte tј ntёtneК, kizadnak — ѕ zeg ёnуІК és gazdagck egуfогmё.n —‚ és ha гiІ denьнn nincs is igazuJk, egу dologban
okvetlentil igazuk Van: йj а t, jobbat, eniberibbet akarnak. Вгutlіs
eгбvнІ sегmиkёppІn sem Іёhнt г juК bizoвуіtавi, hоgу bűnősök, hоgу
сsupn eѕzКёz vо1tаа egу ni агоКnуi cionista és revizionista Кezёьen.
,Еstt a zsidó szјnhzьan néztük Végig Ohaim ѕlаvе's p гizѕі író'jiddis nуІІvй d г mjt. Cime: Tizen voltunk tвѕ tv ёгeК. Az Oscar-dijas
Ida Kaminska rendezte a darabot, s 6 jt ѕѕzа az egуiК fбszeгepet is.
A vагѕбі gettб utolsб napjait eleveniti fel a darab, s felveti a di Іemmt:
еlьй jni, vаg т harcolni. A darab gуепgІ, sok a szavakis, di mindenёгt
kёгpбtоl Krisziof Pencljereckf k іѕёгбzenёje, а nemzet Кёzі dijat n уегt
Dies irae. Ezt az оi аtбгјumоt az Oswiecimben legtlіКoltaК eгnІёkёnе1
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ѕzІг teІtІ а világhírű ІeлgзтІІ zІ neѕzeгzб . Az огаtбгіuiгn 1ьгettбjt а
вdъиіьб1, бkогt drámákból, j ёiеnkогі : ІеngзтІІ és francia költ ők гnйveіbбІ v Іоgаtt а, di latin fогdtsьаn. ІzёІltбјiІ inie Aragon Іgуіk
stгбfќj а :
Ecce famis, dоІоi іѕ ot toiimenti terminus
Ne Christus quidem hanc permiciei viarn confecit
Et tar atrox non sensit discidiuim
Animae ihumаnае et orbis in rhumani
N уІгѕfогdіtёѕbаn igу hangzik a fenti ѕzёvІg:
VёgІ а fjdаІоmnаk, szeлvedёsnek, és kinnak
Hisz még Krisztust sen tiІtІtt ёК arra a vonatra
меІу a RоmІѕhа visz — 6 még nem ismerte az fеllеntétеt
Az eвьегi ІёІІk és az enibertelen világ között
Ezt drámát а vаrsdi gett б létеsitésénеk 25. ёvfoгdut бj а аІКаІmbбl tiizte mйsогга а zsidó ѕzіnhІ z. A nézdtér majІdјh оgnе tires volt.
Kedd:

тадуагІk

jгvidёkгбІ feihivnak. ѕјјгgiёtіК а jeІentёsemet. Mёg nincs e Іёg аnуаgom, mondom Rálint вѕtnаЈК , аztn Kalapis Zoli jelentkezik: —
Ноgу vаgу, а tуа? —kérdi. — Melegom van — vёІаszоlоm, s j бleѕіk az
otthoni hang. мegёлаpоduinіk, hоgу сstј tёгtёКdn hivnak, lІаdоатi az
ІІsб јelentёѕt, di majd csak a mjuѕ elsejei tinnepi szmьаn Кёzліk.
DёleІбtt a vатsбi egуеtenІ mаg аг tаnѕёКёt keгese тi fel. Fiatal ѕzбkІ
І nу ül az ігбаszt аа mёgёtt. гіеngуeІ ln у , de szёpen beѕzёl mаgуагuІ .
VёІetиenјiІ ьetорpаn ЈІгz у Novak, akit névről már ismerek, б irta meg
ІengуеІtiІ a rnаgуаг irodalom t&tёnёtёt. Idegen kиІjtёssІІ , di folуёk оnуаn ьсѕzёІ mаgуагul. A Hidat rendszeresen olvassa, tetszenek neki
a kritikusaink, Іsѕzёігбіnk, Borнt és Majort diсѕёгн . Megmutatom,
neki adom az tj ѕз nІоsноn Іоgчаjabь szmt. Utѓniаkар, mintha kІјвСѕ
hez jutott volna. Мegьes ёІjјјk, hоgу fеІіыv a ѕzбІІІоdbаi. Kбzben
niиgёІtezitt сѕаpІгos István docens, a t аnszёК vІеzІtбје, s eivonulunk
az 6 ѕzdь j ьа . Atadom ѕнnkб Ervin két kёnуvёt, Herceg Ј nоs Ég
és föld ciLrli Кё etёt, a id Іѕ az "0,1 ѕущрoѕиоn m гсіusd és а Magуаг Szó múlt v а mаpн ѕz аг 4t. Ltoni, asztaldn ott fekszik Іehik
László kёnive. — Ёгtёkes kёnуv — mondja, aztan kiv лсsіаn lapozza
маgуаг Szót. ЕІбszбг látја, bár skаt hallott гбlа.
A heІуІјsёg, ahol ülünk, vоІtаkёppen kёnlvtќг. A festetien deszkapodcokon több ezer Кё nуv és folубiгаt sorakozik, köztük lto г a Id
рёІdёnуанt is. Еgу 1dгІ ez az еgуеtІеn іzеІіtб itt a vajdаsg& magyar
ігodаао bбІ . Саpl гоs professzor sze гetnё КёzеlІьbгбіІ megismerni
és іѕегtІtni di Кj аi Кёгёbел irodalmunkat.
Orvendetes, hog у а Іengуeа fiatalok szél) sz гbаn ёгdeКlбdnek а
mаgуаг nУІІv és irodalom iránt. Ёvente mintеgу 70 jeІеntkІzб van,
dli csak tнzt vеsznеk fel, emni а sztјksёgІet. С !ѕ aрІгоs Budapestrdl
j ёtt, 1952 dta tant itt, szem І tоi-nѓst nаgу lІеlКеѕеdёssеl végzi ezt az
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Іdоzа'tоs munkát. ТбІeui teІhetбeв tj ёkоztаtоm az ülvidéki mаgуаг
t аns ёk hІІуzІІtёгdІ, kzёІІtјјг61, ігоidаІmuг kгбІ, l!apjainkrol, szelemi ёІetјјnКгбІ . Melegen bi сѕІІzunК.
Délután Јегzу Nогvаkkаl ülünk а sz ІІоdа ёІбсsагnоК bаn. ЕІо vаѕtа
az туj ѕуmроsiІnt, lilkiisidtk. ѕzeґetаё megszerezni Bort Imre tanulmќn$ваk eІбzб f оІуtаt ѕаіt is, а m аgуаг аvаntgагd І tёгtёnete őt is
ёгdІ(kи . Csupa láz ez a kis szem ј vegеs ember, csupa ёгdeКІбdёѕ és
tud ѕszоn-Іj. І1У m оlІбn habzsolja az irodialmi ёґtсsјлёseket, mint a
mi fјаtајІ ёгtеІmиіѕёgunk а Іiguj аіІЉ tipusu !gеpkІСѕІkг6І szóló hireket.
A magyar ігоdаІоmгбІ hаt гоzоtt, ѕаjtоѕ vёІеmёnзџe van. A dr&riairodalon-i fеІtйnбen gyenge — mondja N оуаК . ѕzeгіnte az iii magyar
pгбzа is maradi, hinуоѕ , sІn аtuѕ, túl kоmоІУ, аоІуаП „p гоьІёmаirodalom", inkább csak ьІiуІtkІёреt ad, di nem Іёnуеgјti át а vаІбѕё gоt, hІПуzdЈk bІІбІІ а várt cslemege: a modern mi'јхлёszi látás, a grotІѕzksёg, humor, ami рёІdё uІ oly j]аІmzб a jelenkori „nagy" lengyel
ігоdalсуmга . Dёгу nagy író, di csak пёhnу nоvelІјьan, геgёnyеі
sematikusak...
ѕzjt 'tуa hailgatom. іІІendбsёgfbбl nёhnу еІІenvetёsseІ pгбfьёІkоzon-i, di vіsszavg, nem hagyja =gát Іltёгіteni, s ez tetszik nk еnІ,
hogyne tetszene, hisz ez szinte еgyedј1lІб eset: egy fiatafl ember, aki
soha ёlet ёben nini j ёїt маgyагогѕzё gоn, aki megtanult magyarul, tгѓ gtа =gát keresztiU-kasul irodalmunkon, aki nincs шеgfІгtбzvІ ѕеm
n'iіfёІe ігodаІompoltikё.vаl, sim örök ёгvёnУй ёг tёkІІёsјeККеl és eІбіtёleteКkel, сsupn a maga ёгtеІгnёгe tmаszКоdva =ő-hm еgуёnі ,
meгбbеn fura és szokatlan јtёlІІtІгt mond rólunk, és kёtІІуеkеt ёbгІszt
benniintk a már гёgz іtet't іgazѕ gokkаl szemben.
Este az iii Opeг hzbаn nézzük végig a Gise]le b аІet' tjtёkot és Csajkovazkij egy kisdbb ba1 Іettj ёt, ra Francesoa di R Ёniлit. Az Opera nёzбtere Іевуйgёzб . Zr siifolt ház. Csak p гоtеkсiбvаІ 'kaptunk jegyet, pedig
hІlУгак nin-i oІсsбk. Hallom , tj opетahz ёpјјlt Gdanszkban, Lodzban és Poznanban is. Nálunk egy оpега-ёpјјІеt sincs az огszgъаn, sem
iij, sem régi.
ѕzeгdа : írók

Rísérőm bejelenti, hogy Dobriwolski nincs V агs бьan. Andrej Wasilєnkі, az t гбszёvetsёg v еzеtбsёgј tagja ma dёІbeл szivesen fogad. Еgу
бra ideje van ѕzmomга .
Dibriwilski sokkal ёгd К'eseьb azemlуiѕёg 'ѕzmаmга. 6 terjesztette he a v агsбi írók ama eml ёkezІtes pёгVёrtиkеzІeьёв а kisеbbsёgben maradt h аt гоzati javaslatot a місkиеwiсz-dг mа bёtiltёѕa јјgуёben. A v агѕбi teІevіziбbав is б ismertette a vita mozzanatait, '5 131ráltа egyes kоmmunitа írdk mаgatаґtst.
A szztizenh гоm ёve halott Аdатn Miokiewicz Dzјасіу сјЈmй dгrndja, аmеlуе t Ősök cimmel Р kоzdу Ferenc forditott magyarra, nyiln nem оkоzбja, csak ikirоbbаntбја volt a lengyel szellemi ёlеtet гёgen ѕzoгоngаtб ргoblёmknаk, mіndenekel бtt a сenz Іга, a ѕajtбszаbаdsё g, az alkоtmnуoѕ jogok КёгdёѕeјаiІК. A halott ігбhoz „csatlakoztak" él ő írók is, s Іzut ёл kezdett forrn'i a l ІngуІ lköZélеt katlana.
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Andrej Wasilewski — fiatal kritikus, eg у nаgу kіаdбvёіlаІаt їј Vе
zёгіgаzgаtбj а alig niond njat szѓrnоniга. ѕzІгіntІ LІngуІІ' огszё gьаn
nincs тnІgdІdаtІаn 'irodalomi-irdi ргоbІёmа : az аІКоt ѕ Іѕzаъаdѕ gа biztositva van, minden jobb kёzі'гаtоt Idadnak, az írók ni иgаnn і kedvezmёлуbеn гёѕzеsјІлek, j бІ ІkІгІѕ n К, аdбјuk minimális. Tagadhatatlanul
Іёteznek azonban politikai, miv еІбdёѕроиіtіkаі kёгdёѕІk — mondja —‚
m оlуёКn ІК гendІzёsёгбІ hаj Іаndб lett volna рёгbІѕёdІt fоІуtаtnј az
ігбКkІаІ a LEMP vІzetбsёgІ . Vагѕбьan azonban van 40-50 író, aki
elutasitja a рdІ bІѕzёdet a рІг t еzІtбѕёІggІІ, kdztUk akadnak sz йp ѕzmban ѕzta І(inіѕt К, akik еgуkог kёІtІmёnуІКbІn dісѕбіtІttёК Gomulka bebörtönzését és Tito kiközösítését, most viszont a nag уоbb szab аdsё g,
а Іibeгalіzёіќs j ІlѕzavvаІ iІёpnІК fel, ІllІnzёkі hangulatot szitanak már
гёgбta, noha КоmmunіstdnaК vаІij ё k magukat, és t бьbеn kёzшйК tagjaj a p гtnaК is.
Mindezt ѕzёхaz ыгgуilаgоѕsdgga І , csepp harag és ѕ zеnvІdёlу nélkül,
a ciinizmus és revizionizmus сіmkёjёnІК hаѕzлІаta nélkül mondja
el Wasilewski, fгаnсі uІ , s iјгa hangѕшуozzа, hоgу бszeгјnte is vannak
pгoьІёmё.k, és hоgу az ігбКnaК бszeгіnte is joguk van hozz ё szбІnі а
közéléti Кёгdёsekhez, di ennek megvan a mddja.
Az бra letelt, tv оzuпk.
A gondolatok nem hagvnak n уugtоn.
LёПўІgёben Vállát itt mindenki elismeri a p гоыёmdК Іјё tІzёѕёt, mindenki ѕјгgІtі а niegoІdst, csak ёppen egуmds mбdszeгёt hІlуtІІеnіtik. A hivatalos ku гzu ьa beil Іiszkedёtt írók a t јјfltеtёsеkеt, ulemorandum Кat, n уіl'vdnoѕ feпёpёseket és КігоhаnsoКаt hІlуtеІІвіtіК, ѕzeгіn
ttik ez nem szociolasti imddszеr, hiszen a ргоblёmё.k гбil lehet nзтugodtan tёхgуaІnі , iрárbеszédеt f І lуtatnі nёg г fal között, a nуіlvnоssg fёldsleges izgatdsa nélkül.
Az І llІnzёКјnІеk bёlуеgzеtt írók viszont h ІІуtІІІnftіК a p гоblёm К elhаllgatst, a mego Іdё sоК elоdz ѕ t, a miliicia bгutёііѕ fеІlёрёѕёt, egуes
írók ѕz гmа zёэ nаК ёs mшtj ё nak fігtatё st, p ёldё uІ Pawel Jasienica
еѕеtёbІn, аkігб l most — miutё n nуіІt levёІben kiállt a tйntetб dі kоК
rneІІ tt — КіdeгіtettёК, hogу eredeti neve Leon Lecl -i веуn:aг, s hogу
1945-hm valami gуіlКоѕbаnda alezёгe volt. 0јzегіntйК ez nini szocialista niбdszeг.
A Кёlсѕёnёs „hІlуtІlenі t ёѕ", vagvis vdаѕКоds soгёл mindkét fél
szocialista szempontokra hivatkozik, s az еgёѕz hеlуzеt аffёle „kulturális forradalomra" kezd ІmиёКeztetni.
Este lemoridom a ѕzіn1-izаt, ЈaсeКnёl vaсѕогё zоm. Jacek nem „politizaj". A v агsбІ szоbгоКгбl beѕzёІgetјјпk, a kігІуі palota i јјёёpіtёѕі
teгvёгбl, szіnhzгбl, filmről és a piaci ár аkról, lakb ёггбl, ёІetѕzіnvоnalгбІ . Аmolуan kёnnуІd сѕevеgёѕ ez, s én j бІesб ёгzёѕsel engedem át
magam a hёtkёznаpі hztагt ѕi gondok megvttat ј nak, hisz zug a
fejem а felszivott politikai an уagtбІ .
Jacek ifеlеségе elpanaszolja, h оgу egу huligán Кiheгёlte a maсѕkjukat. Аzбta a steriizajt КandiІг szomouian pislogva kuporog Іgёѕz álló
nap, és persze h іzsnаК indult. Ez a tёmа lІКёt benntinket ёjfёІіg.
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Сsй tёгtёk: cikicirds

Ki se rnоzduІ'бК а szоbёшьбІ . Іјга átnézеm 'j ІgуzІtеіmеt, ieforditok
nёћПг иdёzІtІt Gomulka és Moczar 'ьeszёdёbбІ, dёІbеn eьёdІt hozatok
f І , Darnino kávét keverik j б nаgу ро hІѓггаІ , аzыn nekiјјІбk cikket
írni. „ноѕѕz, ifоrrd 'tavasz ІІngуe Іогѕzё gbаn. КіКйІdёtt munКаt гѕunК
teІоfовjeІentёѕе." Еnnуј t f' гkаntо' К а рарігга , s кјхёzІk az аьІааоП а
mйvІІбdёѕilgуі minisztérium ёpјјІetёгe, amott a m іnіszte гeІnёkі paloыта, Роniаtоvski Јбzѕef herceg ІgуКогі гІzіdІлсі'ё.J га. Lt'оm a bronzогоѕzІќn'с kаt, 'аmеІуёkгбІ az a fmа j гja, hоgу t іzІnnуІlс ёvІП 'felйli
szűz І n г láttán menten e ІbбdйІn'eК, di eddig még nem 'ьбdtпtek el
soha.
Ne tёгjіј n'k el a t гgуtбІ, tisztelt kiküldött munk аtёгs. írni kell.
Fél ёtгІ élkészül a cikk. Led бІёК az ágуrа, vár= а hívást. Öt бra
tizkor cseng a 'telefon. hisz percig tart a diktálás. НuІІ f гаdt vagу k. Ihőség •kibirhatatl'an. Јб , hоgу az еѕегnубt otthon h'аgуtаm. Mit
szбІnаk majd оІvаsбim a ci'kkhez?
Este nаgуоt,sétálunk. Maciej vicceket ~él, elmondja 1j darabja
tartalmdt — hйъогй' ѕ itбma —‚ szсІПгіumt ІІfоgаdt К, mondja. Az
is 'a hbоnІгбІ iszól, eddig kiadott két КёПуve szinten. M'a'ciej раґtіzn
volt, di az Arnidja Kraiow&ban harcolt, s ezeket a harcosokat csak
most kezdi dісѕбѕёghen fјјгёsztІnі az i ј kurzus.
Рёntek: tбpгІngёѕ

Lё tоgаtё s a szakszervezetben, eg уіk vагsбi napilap ѕzeгКІsztбsёgёben, ье'szёlgetёѕ а ѕzejm еgуik ‚кёрvјѕеІбјё vеІІ . Ugуаnaz 'a ѕzёvеg más
vѓл'tozаtb'аn.
Az imperialista, revansista körök nуиІvn mindent elkdvetnek, h оgу
аlё.ss К а Le Пg гeІ NёpКёztёхsаsќg vivmё nуaіt, s ez az aknamunka semmіkёppen sem lebeсsјilendб. De mёlу meggубzбdёsІm, és nemcsak az
еn уёm, hanem sok ІеПg еlё is, hogу a m гсіuѕi еsemёnуеКёгt a felelősség nem h г,іthІаtб t pusztёn 'idegen hat ё sоКга, гnaгoКnуi јгбга, nёh ё.nу ezer сіоnisыга és a zsidó 'szárm аzású гevіzіonіst Кгa. Az okok
m јndеnеКеlбtt a 'megoldatlan ib еlső pгoьlёmkьan kіегеѕеndбК . A ungуeІek eІбbъ-utбbь kёnуtеl еnek lesznek ѕzenІbелёznі ezzel az іgаzsggal, fdleg majd, ha kidertil, hog а bйnьаКоК ІІtvоІјыsа után sem
vёіt'оzіК а heІУzІ t.
A lengyel gazdasgі rendszerre vоnаtКоzб ikérdésеmrе a szakszervezet egyik vеzеtбІје а КёvІtКеzб у lаѕzt adja: „Mindenki гvґёgеzzе el a
dо1'gѓ t a mшІКаhеlуёn — ez a mi rendszerUnk." Ehhez ig аzё n nem kell
kоmm'ent'ќг. Тёnу, hogy mіКёzьen a többi szocialista o гszg, а ѕzоvjetuniб is, йj оІtёѕоККа'1 igyekszik serkenteni a g аzdasgі ёiеt vёгКeгіngёsёt, LengyІІoгѕzё gban fбznaк minden йj іtstб1.
LеngуІ1огszg gazdag, sokkal gazdagabb, mint ЈugоszІ vјa. Munkdsoszt1 уа ikéрzеttеbb, mflveltebb; tud оmёлуoѕ іntёzmёnуІd, tudбѕaі ragаsаbъ szinten vannak, гё'гn Кiеі , teohrii'kusai szinten. Е lбnуе az is,
hogy egуnуеІvй огѕ zg, nem terhelik n еmzеtіsёgі pгoblёmk, аг'е lуеК
ЈugoszІбviйъаn pёldё uІ о] т sok e гбt,és p'ёnzt emёsztеneК fel. Mi a ragyaг zatа, hogy a ѕzmunКга 'Кedvezбtien бssz Іh:аѕon1іt ѕ után mégis
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állарítаnсm ІёрtеП-nуаmІn, hоgу nálunk jobban ёІn'eК az
emberek: az ёхuv ІаѕztёК n'а'gуоbb, az јparcikkek 'оІсsбbbаk, jobb miПбsёgйek, а kere&tek vásárldеrеје nаgуоbb, mint Lengуe1огѕzgb аn.
A paradoxon az, h оgу mi fоІуtоn eІёgedetІenek vаgуцлk, ы zаdunk,
mindent bírálunk оtњ' о n, s ezt a p гt és а ІогmёПу egёѕzІn tегmёѕzІtesnek tartja, viszont L ІлgзтІІогѕ'zќgbаn minden eІёgеdІtІenѕёgІt, binilatit a szocializmus elleni tm аd ѕnаk tekintenek. мілdeъьбІ ІeszйгvІ
а tаnuІѕќgоt, az az ёгzёѕeui, hоgу 'еgу szocialista огszgb аn nini az a
döntő , hоgу mindenki еІvёgzі-е а dоІ'gt а imunkаhеlуén, hanem az,
hоgу ni јІуeП а gа zdaѕ ,gpоLјtika, imеnnуirе fejlett a szocialista demoknicia, hiszen ez az a meder, аmІІуbІn az ёІ'е t fоІуіk.
ѕz ІІоdaі ѕzоъѓmbаn is nаgу a hőség. A zuhanу .аlá ёЈІоk, hоgу lehйljёk, de ћоgу „Кіё ztаs's'аm" fejembdl a feІg тјнeшІІtt elІent ёtes gondolatokat is. Rádöbbеntеm uganis, hоgу kezdik ІІвg тelІё válni. АnуПујг a 'bele'vetettem imаgаm az itteni p гоbІёmkь'a, hоgу álmаimbаn sem
tudok szabadulni t őlük. LІng тeюl beszёІek magamban, Іengуelйl ёПеkelek boгоtv ІКоz.s Кёzьen, s ёрpІlgу kinoznak az itteni k ёz ІІаpоtоk,
mintha honi p оІg г ІenгІёk, s az ёletem ftiggne az itteni f ІјІІmёnуІКtбІ .
Jacek itj га jelentkezik. Е gујјtt kószálunk а hйІб eѕtёben az бv гoѕ
ІІtсјтi, aztn beUlUnk tezni. A tea, vag тіs a herbata nёlkшёzhеtеtlеn
kеІёКе a ІІngуеl ёlІtneК . Én is геggeltl estig tеё t iszom. E tekintetben is Іеngуel lettem.

ѕwin ьаt. Wilanowo
Kinindulunk Wіlаnоwбгa, ahol ѕоbиеѕКі Јёлоs kјnilу ka'stёlзт t nézzük meg. Alig kapunk be Іёрбjеgуеt. Naponta 1200 itogаtбt fogadnak
csak, ez a „k аpaсitё sa" a mulzeumnak.
Neniezpapucsot ёІ tјјnК, és a piлсёtбІ az emeletekig megtekintjiik az
ёsѕzІs termeket. LengуІІогѕzgі Іё togats а sonin itt lakott De Gaulle
tb огnok. N ёzem а régi ЫиtогоКat, gobeli'neket, Isz аkállаs ősök és
kecses ьёІgуik poгtгёіt, a gipszszobrokat, g уёnghzzaІ diszitett faliбг kаt, kopott sрinёtеКІt,'régi f ІgvегеКІ t, vёгteket, рЈ zѕokat, s közben hallgatom az ősi рlІtуkt: — Ez volt a ki г lуnб ágуа, ezen csalta
a Киnilуt fйvel-fvaІ , mg a va гѕбі ёгsеkКІl is, pedig szifilisz marta,
nem csoda, hisz francia n ő volt...
Ez már legaыъb a huszadik ki гdl уі КаstёІу, аni ІІуІt megmutattak. A
сsatt аnбja az еgёsznеК, hоgу ezek az • ѕі КаstёlуоК vadonatiljak. A h&
bortiban fёІdі g гошbоlt К, de a leПgуeиІk mіlиmёtІгn уі pоntoѕsё ggаl
dj$ёpјtеttёК бКеt, itt-ott beilesztve nёhќnу megmaradt régi Кёvet vаgу
m гVnуt, hogy megбvj ё k a régiség 1lјiziбjt.
Nincs még еgу szocialista огѕzg, ahol о lу büszkén mu'togаtj К az
uгalКоdбk és fбnemиseК ' Ж'astјёІуaіt, sігboltjёt, mint itt. Nincs még
egу nёр а vиІ giП, а mеlу оlу fёltve őrzi a Ihаgуоmánуаit, mint a lengуІl. Ma 'ennek külön j сІеntбsёgІ van, mert a legtijabb І sІinёnуеk а
nemzeti niиgйjhоdё s, a иeng ІeІѕ g ћangstiloz sn'aК jІgуeіt viselik.
ѕаrnsоnnl vасѕoг zuІnk, а zsіdб ёtte гembІn: роntу zsidó ~m, l іbasLilt zsidó mddra kpоszta zsidó mбdга . Ёlеtemьеn еlőször ёtКІzem
zsidó niб;dга . Az étеl izes, di dг ga. Тeёуal fejezzйk be a vacsordt,
lІngуеl niddra.
,
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Vascirnap. szddraciat

Azt hittem, ez a nap a КіКаpсѕоІбds napja lesz, t ёчedtІm. DёиеІбtt
Іgу hё zаspёхгаІ hozott ёssze а sогs, nаgу t гѕаѕІ gbаn. A fёгj haigatag, az аѕѕzоnу azonban birja szusszal. Кёt teljes órán át mаgуагdzzа
а ІengуІІогѕz.gі h еІу zІtеt, s niinden bаjёгt а vІzеtб állásbаn ІІvб zsidбkа t okolja. Megkockdztatoni a шиegјеgуzёѕt, hоgу tаІќn akad vІzеtб
ІІ sьаn ІІи5 ІengeІ is, aki nem vёgІzte j бІ а dоІ?gt. уgу néz rám,
mintha 12. Јegn аgуоbь sértést vќgt'аni volna a fІjёhІz.
С:ѕаpІёхоѕ pгofІѕѕzoгnќІ ІъёdІІek. FeІesёge
szёp szбke ІІngуІІ
аsszоnу — kp г zаtos Іаkоm't rendezett, a t іzоdгёszёt is aig birom
ІІ nуІІnі . Utnа kávé és cigaretta mellett ьеszёІgІtјјnk este hatig. Jugosz1ё vј ba csaligatom dket, І jvіdёkгe, a tengerre, s k ё ben magam is
kezdem ёгІzтІі az otthon КёzІlѕёgёt.
Este a Don Carlost nézzük az 0pe гё bав . Utna beiliink tІ zпі egу
kis füstös Кi Ґ h:ёьа . Mini szoКnу s І n у k, borzas haJil fiúk, Іdбsebb embert nem is látni. A І n уaиm jutnak Іѕzie ьІ . Holnap este
már megdёgёnуёzёm бКІt.
Іёt ўб: ьйсsй

СѕomаgоІoК. К iv ІоgаtоК a nаgу hаІоmbбІ лёhinу ІengуІІ iijsgot,
ѕzіnІаоt, Іgу-kёt kёnзтvet, b гоѕtiг t. Az ajndёkоkat i's gondosan elh еlуІzІm а ьбтёnсlben, legfeliilre a sza]ma z егgёt, hоg т ёѕ,szе ne
lapitsaim.
ez minden holmim. ЕѕІгnубm
A bőrönd bez гvа . Кabt, kalap
nem volt.
A holmit еІhеІуІzеm а szlІоda гuihatёг ban, аztn ІebonуoІіtok nёh ё nу telefont, k ёzыn mиgёгkеzеtt nбhnу lengуеІ ьаг tоm, letliink
az el&sarnokIban és еІbdсѕйzunК . Jurek is befutott РоznаnьбІ , hоют
kіkіѕёгjел а гepшбtёггІ .
Negууeл perccel indulás e Ібtt be kell vonulnom a гІpјјІбtёг v аnteгtјІetёгe. 61e1kezve ьсѕi1zom Јu ге tбl és МасиejtбІ . Hosszan integetnek, aztn ІІ tйnnІК а szeniein eІбІ .
Еgvedйl ülök ra vdгбteгemьeв . Osszegezem az elnnflt tіzenёt nap
ёІmёnуеіt: a h оsszй beszёІgetёseket, Іg т-оgу színész агс t, egv balettt лсоs ІeьІgб аІakjt, Penderecki z Іnёjt, Ida Kaminskgt, nёhnу kitűnő fеѕtаnё nуt és szobrot meg nёhnу kitűnő embert.
вenёzеk a tйКёгьe: Іе sovnуodtаm. A hőség is megviselt. Kitapintom
a pulzusomat: még mindig g уогѕав ver.
A JAT ѕug гьajtёsiІ gёpe mІgёгkІzеtt мoѕzІkv ьбl. Az utasok ellepik a vёгбteгmet, isznak, eѕznе , сіgагettznаk. Idegesit a v гаkоzё s.
Vёgгe ьesz ІІunК . Va гs б eІtйnіk. Sötét feihdk felett reptitink, оуkor tmьоlзюg, meg-mиgгё zkбdiiК а gёp. Vihar van LengуІlогszќgbаП.
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EGY NAP AZ ЁLЕтЕМвЕN
(Birmingham, 1968)

GOMORI GYORGY

Reggel. A sz оК sоs reggeli ritusok: b огоtvёІkоzgs, mоѕd ѕ , öltözködés. Kipillogok az ablakon — esik, nem esik? Ebben az огszgbаn а
sz гаz nap ѕzёp napot jelent, az esd mindennapot, a hó pedig nemzeti szeгenсsёtІеnsёget. і lуІnkoг minden lёёіl, az tj ѕё gоk ІІѕб oldaldn
vastag ЪІttUkІІ dühöng а Коsz, s a сіККігбК mоgUtkёzvІ kёгdezіk:
é.s mi lett a ѕ viёdогѕzgьбl ішpогt Іt hбсkёККeІ? (Van beldliik vagy
öt darab eg у kétmilliós vёхоѕга .) Allitdlag a,múlt 'ѕzzаdbаn еn уhёbb
volt az ёghаj Іаt, s a уiktогјйnus optimizmus mёlуеn beІІg ёКІгІzІtt az
angolokba: nem hаj ІandбК tudотndsul Venni а rossz időt, kёpteІenek
beІоtёгбdnі az úј j: ёgkогsz аkb а. Az idén már hйгоmszог havazott. De
csak a fбitvоnаІаКгбІ tаkaгјtjйk el, Кйlёnben nem n уйlваК h оzzё
majd elolvad magйtбІ . Еgу hёtгe rá аztn Сs І d1 КІzva irjak a lapok,
hоgу itt meg ott árvíz f еnуеgІt. Nem értik az ёsszefјiggёst.
ЕgуeІбг e nini esik.
FeІesёgem, aki szосиоІб gі t tanul és e heti еѕszёjёt az angol munkdsоsztёІу pоlgёгоsоdйs гбl (van иІуІв ? nincs иІуІn?) irja, reggeli kё bІn
еІбhozаkоdіК ргоьІёni іvаІ . Кёt koгtу tea és két ha гаpйs рігіtбѕ kenуёг kёzben megгйgjuК az embourgoisment kérdését. РoІg гоsoсІnаk
а muвkйѕоК ? FеІeѕёgсm szerint egуеІбгe csak аnуagi ёгtеІаmbІn; jobban ёІnek, mint a hboгй eldtt, tёbbet keresnek, mint оgуes kishivatalnokok, aut бjuk van, niёha még ѕаjйt házuk is, nem a t аnёсs áltаl kiutalt
ház. De gondo ІkodsmбdjuК csak Кevёѕsё vёіtоzоtt, s ami a legfontosabb: a régi k ёzёрoѕzt Іу nini vёлІаl kёzёssёget а gуaгаpodб munКйssal. Еzёгt az ёгtеІшІsebь angol szoсіoІбgаsоК szerint, j бlёtі ёіІаm ide
v.аgу oda, nem leiet az оѕztйlуkјпёnbѕёg К niеgѕzйnёsёгбІ bІѕzёІni. A
munk йѕoѕzt Іуоn belil viszont kiаІаkuІбbаn van, vаgу máris kialakult
egу tehetdsebb гёteg, аmelу már аmbісиоnйІj а, hogу afin ІlvёgІzze
а kёzёpiskoІё.t, tanult ember ilеgуеn bІІбІe, ne beѕzёІjen munkds-akcentussal.
Azt hiszem, АлgІійbаn ez a b Іѕzёdmбd-йgу, az accent ј gуi bonуolitja a dolgokat. Lehet valaki j бl öltözött, vezethet Ford Corsairt, vagy
аКйг Mercedest, abban a pillanatban, аhоgу Кіnуitj а а szj йt, kideriU
0ѕzt ІуhеІуzІtІ , s igen gуаkгаn a brit 1ѕzigІteКІn beliili illetdsёge is.
Professzor Higgins, amint mazochista g ёПУёгйѕёggІІ j еgуzi a kis
СІсknІу vіг gёхuѕlйnу leirhatatlanul сѕйnуа КиІjtёsёt, tipiikiisan angol
jeІensёg. Еg т ёvѕzzаdоn át ebben az огѕzй gban csak az ёгvёnуеѕtјlt,
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aki „rendesen" b оszёІt angolul, vаgу is oxfordi-cambrddgei, v аgу pиЫис
sсhоюі-bаn (ami n оvёveІ ІІІІntёtbІв mаgnіѕКоІ t jelent). 'szerzett ki-

ejtёssІІ . A mы nkёѕо iК mіndei јitt mё skёрp heszёІneК , mint a vdllalati
іgаzgаtk, vаgу а b аnКtіѕztvіsІІбК , de Angliahan a k иІjtёѕ dete гmіnёл .
Еzёгt lehetetlеn a tё mоgІs ‚p иІg гоsоd ѕ " mindaddig, amig az angol
оktаtaѕі rendszer meg nem гváltоzik. Itt ІgуІІбгІ nem a ruha, hanem a
ьeszёdmd teszi az einbег t.
Innen az idegenek КаггиІг-ІlбnуІ , vіѕzоn Іаgоѕ оѕztal уfеІІttіѕёgе .

Busszal az : Іg І temгІ . A buszmІg ІІбtбl még vаgу tiz perc ѕёta az
ІgуetІгn fбёpјјІеtІ , di'már innen látni а vörös téglás h агаПgtогnуot а
nаgу бгgvаl, amit Simán:51 m ѕоІt le a b ігmіng аmі g' гoѕok pёnzёn
ёpіtkеzб szесІsѕzібs közízlés. Benne van az еgёѕz kor a to гоnуьаn. A
szё zadvёg. Rettenetes, de ezt is meg lehet szokni. Hanem magt бІ senki
se jёn rá,hogу ennek a to гоnуnаk ѕиen ьаn van az eredetije.
UtКёzb;еn elkapoik еgу tjsdgсјmе t: TIE DECIMAL REVOLUTION.
A tizes forradalom. Nem v аlаmеІуіК k ёzеІ-,КІиІtі vagу dёІ-аmeгјkаi
ёіІаniгбl Van ѕzб , ahol tiztagni katonai junta vette át a hatalmat, hanem Іггб l az elmaradott szigetrdl, ahol h ёгоm év n Іlvа vezetik csak
be a világ лаgуo ьbіК részén hаszn Іt tize:s pёnzгeлdszегt. Eddig az
angol gуІгekek matematika órái k ёzёpkогі КіnzбКamг kга еmІёкeztethettek, me гthоgу : 12 peгinу az 1 shilling, iés 20 shilling az Іgу font.
Кёdёѕ : mеnnуi egу guinea? ( Еgу font és egу shilling.) Az angol рёnzrendszer, сsаkiІgу, mint a nъёгtёkгеndѕzег , bizarr ,és ѕ zёvеvёnуеѕ , nehё kes ,és ezёгt ёsszІгйtlin, di az angolok állítól а g már megszoktak.
І 97Lben vezetik be a tizes pi ёnzгеndszегt, aztan lassan a шёtІгt, meg
а сentimёteг t... mi lesz az incsekkel, pintekkel, l ьаКkаІ és gallonokkal, аmеІуІkеt a Іеgtёbъ ,kiiföldi kёpteІen mеgj Іg еzni? Кёzmоnds,
mint a ciILkotai іссёьбІ . Nem India сІveѕztёsе, az afrikai g уaгmatоК feladбsа, vаgу a k іvоnuІѕ Adenbdl — еz jelenti a brit vilgbi гоdaІom
végét. Anglia, kicsit feszengve, кёnуѕzeгеdеtt moso ІІуaІ leveti a birodalm іsІё g és a,külö,nállás saiangjait: Im еgérkеzеtt Еuгбpbа.
Azaz csak tenлё , ha Кг oІу is І igу akarita. Аmiгбl az jut eszembe,
hоgj ргіzsban megv Іtoztattak Mrozik „ КdгoІу" сіmй dагabj лаК
а сiшёt valami más f ёгfіnёvге . A darabban egу fanatikus ёгegiiг mmden гоn le aJkar puffantani eg у b іzonуоѕ „K гoІуt".t Тiѕ tІlni kell a
Charles-ik ёгzёkenуѕёgёt.
1VIért nem vezettёk be еІбbb a tizes szm гendѕzeгt? Akartak már
Іgуѕzег, di a múlt ѕzzad n уoІСvаnаѕ iévеibеn, amikor errdl szó volt,
még seлКіt sem ёгdeКelt igazn a terv. Akkor még szerettek különbözni
az angolok; most már hasonhitani i ѕzегеtnёвek Еuгбрa többi n рёhеz.

Nincs sok postam: egу-;kёt magnlevёl és Іgу ij Мйh ІІу. Behelapozok. A. hosszIi verse, elolvasom az e Іеj ёt. ѕzeгetem, amit сsiлІ .
ЕgуІgу fгаppns kёp, j б hasonlat fellelkesit, tapsolni sze гІtnёk, mint
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аtІёtјіkаі vегѕІnуen szp ugrás után. Іdаnёzzenek, micsoda І bmunkа !
Gondolatban máris n аgаѕаьbга teszem a Іёсеt.
мёѕzёІу геgёnугёѕzІІtІ . мѓх а nуёгол hallottam, h оgу РІ apostolról irt гІgёnуt. Divatba j ёttІК а görögök, гбmаіаК , az бѕКІг:ІѕztёflуеК .
мёѕzёІу tІhІtѕёgІs író, de nem tehetek rdla, ігtбzоm а геgёnугёѕzІІtektdl. ( МІnnуіveІ jobb volt Dёгу ѕzent Ambrusa is оgёszben!) ІІуапК , mint az аktfёnkёpbбІ kіnаgуіtоtt tёгdКаІсs- vаgу lapockaгёszІet. Fe ІtёteІezem, hоgу мёѕzёІу megint ёгdeКes гІgёnУt irt, di ez
ІьbбІ а гёѕzІІtbбІ nemigen derUl ki.
A szám. végén а mhІІуІѕІК emelkedett hangй cikkben ёгteКІznІґk а
holiandiai Mikes Кёг utоІѕб taІІКоz бјагбІ , ahol egу јugoѕzlviаi rag аг írón,kívül hazai І togаtбК is szerepeltek. Mintha túl emelkedett
is lenne a cikk hangja, s a hаngv:ёtеl tйlozzа a Іkгадуаг МјјhІІу fontosságát. A sze гkеѕztбk eg ёbkёвt azt a d ісsёгetоs dhajt fejezik ki, h оgу
fo Іуtаtn і kell a diaІбiguѕt Маgуaгoгszg és az Іmіgгсiб ёгteІmіsёge
között. Az бhаj diсѕёгІtеs, а legубzІndб nоhёzsёgоk бгі s'іаk. міndkёt
fél ѕёmkьaП gondolkozik a másikról; a kintiek közül j бval kevesebben j гtаk маgуагогszgon 1956 бta, mint viszont; s az ёІtаlnоѕ elvi
еІlІntёteken kívül még ѕz еmёlуі ёгdeКeК , gуаПйk é,s ѕёгtбdёseк is f ёkezik a ргьІszёdгe kész emberek h аjlаndбsgt. Volt idd, amikor azzal árth аttunk valakinek, ha ti ІІsё gоsan dісѕгtй.К kintről. Most ez forditva igaz: ha valaki külföldön él őt Pestrdl ti Іlsgоѕаn is megdісsёгnek, a sokat tapasztalt агіgг nsokКaІ, ik nélkül gуаnаkоdnі kezd.
х .-nёk hirtelen n аgуоn jб lett a ѕаjt бj:а . Ml лаn e mögött? — Nem lenne
еgуѕzeгiІbь t гgуіlаgоsnаk lenni? KUlfdlddn megjelend m аgуaг t гgуй
publіkќсiбkаt tudоїn.sul venni, róluk 1ml (nem szuperlativuszokban,
di írni), ІІVе lІikге аІkаlоmаdtё n vlаszolnі, 5 'aki mеgёгdemиi, azt megbecsiilni. Ami az еmigгсiб magуагnаk — megmaradt, s n уіtott ѕzІmй
ёгtІІmіsёgёt illeti, az (sz гntаlаn рёldat tudnék mondani) йgуis megbecsiil és terjeszt minden mag уaг szellemi ёгtёket.

Kбnуvek, йjsgоk, levelek — rutin.

Еbёdnёl K.-val Кeгйlёk ёsszІ. ѕzіvesеn pihenteteni szememet almaагсё n. K. orosz, di f ёгj ьІz ment eg т Пуаgаtі tudбshоz, és már hiszszabb ideje Anglinban él; ёгtеlniеs, nug о dt аѕszonу, ha vitatkozunk,
tudom, ћogу mindig a ѕаjt vёlІninуёt mondja. ѕ zolzsеnуісinгбl beszélünk. Az író és a szovjet јгбѕъёvetѕёg йj аbb nёzeteІtёгёsёгбl cikkeznek az angol lapok; miután а ѕzоvjetunібьаn nem hoztё k nуіlvёлossgгa ѕ zolzѕеПуісіnnеК az iгбkоngгсsszuѕhоz іntёzett leveІёt, most lioszszabb ideje Кёzігаtbаn fekvd гІgёnУёt sem akarjak kiadni. A геgёnу
cmii „A г .koѕztlу", és mivel г kьІtеgеkгбl szól, Іliёggё pesszimista.
Emiatt nini akarjak kiadni, гаdё sul hazafiatlan гagаtагtйssal vd оljйk az „Iván GуІnујѕzІvјсѕ " sze гzбjёt, miv еІhоgу levelet külföldön
„politikai сёlоkгa hаszn Іtќk föl". iѕzІгсnсsёгe ѕ zoІzѕenуіСјn se hаgуj а
=gát, és állítólаg йj аbъ, ёles hаngй levelet irt a szёvеtsёgnеК, аniиlу
mindenkit kёpvіseІ, csak az írók mint írók ёгdekeјt nem. Az йјѕ gok
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szerint a геgёnу kёzігаtt ІІkоbоztё k ѕ zоІzѕІnуісјnt бІ, majd kіаdtёК
eг isen КогІ tоzоtt pёidnуѕzmьаn — beІѕб hаѕzn' Іаtга, pdrtfunkcion гіus оК гёѕzёгe. Ezdk Itilt аthаtták аztёn 11 a kёnуvёt.
Ez azt jelenti, mаgуаг zоm K.-nak, hоgу az irodalom ѕzІmроntјbбl jobb volt Irusesov ІgуѕzІmёІуі (gуаkгаn korlatolt és durva) cmzdг j а, mint ez a s оkfej й , amorf сenzt га — mi lett volna, ha mondjuk ѕ zоІzѕІПуіСјn eІsб megjelent művét eІбszёг іgу ,;körözik" a funkcion&iusok között? ѕоhаsem jelent volna meg a Novij Mir-ben.
K.-nak sem tetszik az јјg т, de m ејеgуі, hоgу fi ІІgуёК t1zоttаn felhёbогоdvа, hisz azok, akik a politika f ёІtёtІen •pгјmtut vаІІjk az
irodalom fölött, s a sztalini іdбkben kaptak kezd5 ѕІ bеsѕёget a karrierj јkhёz, .sаjt ёгdеКеі1К ellen сsІleКedлёnоk, ha nem gnсѕоІnk ѕzoІzs еnујСјnt.
2s ha a Кбnуv nem jelenik meg se idén, se j ёvбгe? Végül valaki
megszerzi a Кёzігаtоt és kiadja kј1fиІdёn. De az ismert írók ki nem
adott Кёzігatаi Мoѕzkvbаn kézről kёzгe j ёхnаk, s keverednek az ismeretlen írók ki nem adott КёziгаtaivаL Ezt a légkört ёгzеm Terc
„Gгаfоmnоk" cimii nоveІlnj ьаn. Ahol mindig arra, lehet hivatkozni,
hоgу „nem engedik" kiadni a verset vag у гegёnУt, g оmbаimбd elszaporodnak az јгѕ kёnуsz егьеn szеnvеdő mйКedveюК. A novella egуіК hбse
pёІdauІ azt mondja: „Toisztoj? Csehov? GгаfоmnоК — akiknek sikertit." Ez is eg у szempont.

Кіѕzёхаdt torokkal teszek-veszek, eg угe ёІmоsаbьаn. Kinn a köd
lassan ereszkedik az ёІѕиІnаi toгoПуга, nemsokara eІёг а nІоъіz сі
іndбhaz-kup оlakіg. Megkondul a nagуhaгалg. Minden лІgуоdбгё.bа i harangoznak. ЕgуЈtаian, mІnnуit harangoznak Angliaban! ѕpогtьбІ, azt
hiszem.

Cikk a VаІбѕйgban: a p гogгаrnоzб gёpeК fe]Јhаszпшsa a mйvёѕzІtben. Еgу francia irta, Fбnаgу forditotta. (írni neki, megkёгdezni, egуetёг t-e ezzel a cikkel.) A francia szerint, aki valami matematikus v аgу
komputeres ldhet, a j Іёvбьеn a komputer bevezeti a „p еглІutќсiбѕ mйvёszоtet". Az esztёtа bеt рlaІj а а gёpbe а szёpnek vélt elemeket és а
gёp kіkоmbіn Іja а legjobb megoidast. Маgуагё n mondva, az еѕztёtа
és а gёp еgујјttеѕe veszi át а költő ѕzІгepёt. ЕІkёpze]ihetб ez? Igen, de
a vers lehet szél) (h аng ё silаg, kёpиІІg) és tёКёіetes (logikailag), di
mёg ѕІrn „ül". Ёpp csak a költő ѕzеmёlуІ, s egуёnІ mбdon megfogalmazott іgаzsёgа siJkkad el. Ez az ig аzѕ g vаlбszіnйІeg 'tёkёІetІeв, s a költő
аgnaК asszociativ mІzеjёben sem logikusan КаpсsоlбdnаК а kёpеК
és sorok, de — ez a kёltёszet. Nёha а legtvоlesбbь kёpzеtt гsіtбsоk а
lІghаtasоsаbьак , s ha a vаІбszјnйsёg 1:100 000, hogу а költő ёрр ezt
az a ѕszoсi сiб t х lаѕztj а, biztos, hogу a szolid ‚kёzёраг nУоѕ .га beprogramozott :g ёp nem ezt fogja v Іаsztаni. ( ІІуаn biztos vаgу benne?
Meddig finomodhat eg т иІуІn kоmputeг-аgу?)
Nem; lírát, igazi lírát még nаgуол sokaig csaJk a költő k teremthetnek.
Az viszont к ёnn уеn ІІ kфzeњetб, hоgу 1978-bаn а slagereket már erre
:
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а сёІга kimunkált és beprogramozott komputerek f о gjk írni, s ko
pоП 1nі . És ha a f оgуаѕztб јgёnуІі ІІуаnІk maradnak, mint аm иІуІпІk
ra, nem is fogja ёјzгІvennі а kјјІёnbѕёgІt.

Munka után még bevs гоІК, már sёtёtьen ёгeК haza. Кіѕianуоm
vасѕог zik, nemsоk га j ёn а КёtІІezб esti mesemondds. маgуагuІ ,
bár . kёtnуІІvйѕёg nemcsak a V аjdаsќgbаn pгоьІёmа, Ргіzѕъаn,
New Yorkban, Birmingtamfben is az, s eg угe inkább аzzá válik. ѕоk
а nІmzetКёzі ь zaѕѕ g, Nugаtоn élő mаgуаг іsгегбѕІim:közül nem
is tudom, mеnnуіеn más n уеІvй ian уt vettdk feІІѕёgtјІ . БоnуoІt ја а
pгаьІёmt, ha mint nálunk, h гІimnуІІvй a csaiad: fe Іesёgеm osztrdk,
de Angliaban élünk. МegоІdihatб a harmonikus tbbn уІІvйѕёg?
і dІІѓЈјѕ fІІtёteІek között igen. (Ha van t ёbbПуІІvй iskola, Коnуv stb.)
ЕІІenКezб esetben kialakul egу f бnуІІv vagу аІаfpn УІІ v és egу vagу több
m ІІ:ёКnуеІv. ЕдуЃогтdП j бІ, azaz tisztán,és h іbё tlаnuІ senki sem beѕzёІhet több nуІІІvІt Іgуszегге, ikülöndsеn ютІгІ kКoґbаn, bár vannak
p Іdk (di inkább felndttek közt) а két-, s бt h гomву:ІІvd „kulturális
еg ІnѕйІга". КјІёnben az egёsz kёгdёѕѕІІ csak most kezdenek tudomn у os szinten foglalkozni. Еgу amerikai ѕzосіoІбgiai lapban ёгdеКІs
јzoсiopѕzісhoІбgіаі ёгtekezё st olvastam a kanadai és amerikai tapasztаlatokгбl. Lambert szerint, aki professzor a McGillen, a k ёtnуеІvйѕёg
mindig pгoblemаtіkuѕаbbё. teszi :еgу ember ёlеtёt, mert ha egуetlen
n уІ lvi csoporttal sem azonosul еgёѕzІn, mіndkІttбneК gуаndѕ , s ІІбbbutб) ь vа lагјl уеn v1аsziasгa kёnуѕzІгйІ . м s ѕzempontbбІ viszont a
kёtnуІlvйѕёg еІбnуt jelent. Az etnocentrikus sémák nem гёgzбdnek
meg a geг k аgу bаn olуan makacsul, a k ёtn ІІviаsёg n уіtottаьb,
fоgёkon уаbhќ ( Іеg г ttal ѕszet&ttІbьё ) teszi gondo ІКod.ѕ t. Nem azt
fogja mondani: „ilуІnёК az angolok" és „o ІуanoК a franciak", hanem
„az angolok között vannak і lуІnек " stb. Amit a kІёtnуеlv ј ember veszit
bіzt оnsgёгzetben, аПnуіt n уег toleranciaban. (Igaz, ez az ideglis eset.)
Lёлуomniаl еютelбгe az a p гoыёma, hogу nem v Іasztоtt vёglegеsen
fdnуІ lvІt. Most kezd іsКolёba j ёхnі, s biztosra vehetd, hogу az angol
lesz a fбnу:ІІvІ ; di az бsszel még jobban ьeszёlt nёгetјй és а nугon,
Pesten, mindenkit meglepett fesztelen mag уаг сsaсsogќsval. A h гom
n уІІ v naponta keveredik, n ёha keresztezddik, di nem lesz b оlбІе olуan
iiialatos КІvегёКnуоІ v, аmіlуet sok itteni magуaг munКѕсsаiadьaв
haszndlnak: „МІgуik ѕopјngoІnј a kornerra." ( меgуеk vsёгoІnі a sarokra.) Lёлуо m a ПуІlvІКІt szёpеn elvёіаsztja Іgуmќstбl, di gуаkгаn
elakad és dі ihёѕ, ha nem jut esz йbe egуіk n уеІvёn sem a rnegј elelб
szó. Én már higgadtabban kezelem a ѕajt nуІlvі гёvіdz гlataјmat; még
ra, tizenkёt év után is, m Іnnујszег elбfoгdul! De hát szótár is van a
ти iagon.

A BBC koncertet Кёzvеtіt — Boulez v еzёnуеl modern franciakat.
Messiain ш adёгfйttубі , Vагёse Іеn йgёzб Arcand-ja. A háb оrú. zajai
elevenednek meg b:enne Кimёletlen pontoѕsggаl; gёpfеgуveг, srapnel,
most csapott be eg у bomba! A hё ttёгben az Apokalipszis csontlova556

sai galoppoziiak. Massziv zene. Utёла Boulez finom Marteau sans
maitre-je. ваІиІёz lemezemet kellett volna eldtte meghallgatni, mert
Boulez csupa g аmІІ n: ІІъйvёІбІn szövi tarka h аngfоnаІ t a gongokin, xilofonon és а fuvоы,n. ѕzeгetem а gаmІІё nt — Csupa vibrálás,
ёлаndб Іengёs а ІеhІtбѕёgеk hіntjn.
Кёьen elgondolkozom, шeашуігe hі nУоѕал mйvІІt а іІgtёьь művész a t гsmйvёszetоk vолаtКоz ѕ bаn. нin т író ismeri és szereti a
legmodernebb z еnёt, h Пу zenеszІгzб a nonfigurativ feѕtёszetet? Lehet, hоgу іgу van ez гendjёn, hisz az еgуІs Iművészеtеk аnnУіга a maguk iІtjt јгјёk, hogy csak a ѕzа kmаbІІиek tarthatnak іgаzбn lёpёst
a fej І emёnуеККІІ . Kбzеpes zenei mйveІtsёgemmсІ és ёгdekІбdёsІmmeІ
megragadtam вагtбКлgІ és ѕtгаvјлszkјn І ; igen, ez a V аг ё ѕe tetszett,
de a mű még а ht ѕzаs ёvеk végén keletkezett, szeretem Penderecki
kіsёгІeteіt, di lehet, hogy ebbe polonofil vinzalmaian is ьeІејё tszаnаk.
Webern viszont teljesen hidegen hagy.
Ezek után,miért v гom el a kёzеpes irodalmi inйveitsёgй emberektől, hogy мбгісz és Adу mellett (vagy helyett) НuхІеуёгt, KаfІёгt
vagy Wеёгes bonyolultabb ve гѕеiёгt rajongjanak? Lehet ug уаn ezёгt
is, meg azёгt is rajongani, de a kёpІet rendszerint vagy-vagy. Аzёгt
mert az irodalom a l Іgt гsаdа1mibb, ѕ igy a legfontosabb m йvёszet?
És mert ѕtосkhаuѕen nélkül még еgёѕzen j бІ megvagyok 1968-bаn, di
Kafka nélkül valami hidnyozna?
. S lehet valaki іg аzn modern egy bizonyos m йvёszetьen, ha ugyanakkor nincs fйle vagу szeme a más mйvёѕzet mоdernsёgёћez? Lуgу
látszik, lehet. Én l ІgaІьbіs tudok rápёІdt.
Milyen kёpёk tetszettek рёlduІ КаіК nа k?

A tizenegyes hirek. Khe ѕаnh, Нuё , Da Nang, a nevek, mint гаkt К,
surrognak, ѕzёtpukКanаК az ёjszаkdъan. Valahol ь јbогLznаК, de a bemоndб hangja mёгtёКtагtб és udvarias. U 'гhant úr ide utazott, majd
oda utazott. Kering, mint a b ёКegaІаmb, аmІІуnеК még nem bukkant
116 az Агаг 'tja.
ѕ zегеnсsёг e nincs tеlevizібnК, nem 1itj І Lk, hogyan г bbаnnаК а gгntоК, hogyan zuhog a napalm. Nem ёгnеК el hozzm а hbогit kёpІі,
ІegaІ bыs nem minden dIdott nа . [gy Іegаlbь tudok aludni. Pedig
ёгzem, egyre kёzeleьh jёn ez a hѓbогii. Nem tehetek гбlа és egyre
j obban fojtogat.

Holnapra szёхаz, hideg idő vёхhatб .
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A KІѕ ѕјјТЁТВАRNА sZEMOLCs mÉGis
МЕGЁNЕКЕLТЕтІK

V Ё G Е L LAsZLO

К pzeІjіјnk el'két Пуt: t е jeѕen egfогmё k.
Mondjuk, Ihоgу ikrek.
Еgjfогmn ёІtёКё dnek, egyforma a testtik ive, a hajuk szine is Іgуforma, egfогшёл hajtjak fІj йkеt j'аыгаьаІга, egуfогn П gondolkodnak, iugxjanazokat a szavakat h аѕ zn1jІЈК és ug аnаzzаІ а hалgѕІІуаІ
ejtik ki oket, ug ґаnаzоkаt а tantaгюгаkаt tanuІjйk, és ugуаnazоkаt а
kёnуvёКІt оІvаsѕйk.
Csak egу kis ѕёtёtbагnа szeшёІсs КйІоnbёztёtі meg бКІt.
Amikor nёhа-nёhа meg.иІоК veltik bоszёІgetnі, mindig valami tёtova
zavar fog el, igу ёгzІm, а vаІбsйg юѕа 1:sйnаК vagуоk az йІdоzаta. Nevetsёgeѕnek tűnŐk fel magam ІІ6tt is. Mert ime két Ій nу, akik КёzјјІ
egуіket sem tehet iválаsztаni, som logikusan, sem intuitive, hisz minden
vёІasztas a puszta гёІІtиеn szіntjёгІ ѕјнІуІdПІ. A válásztás deg гаdёабdna, mert a ІІhІtбsёgeК Іgуfогmё.k..8 ott, ahol a vйlаsztaѕ nem tёtІlІz
fel ІёnуegеѕІьь Кјиёnьsёgеt, ott elsikkad ikоmоlуság, a perapektiva.
A vйlаѕztaѕ ётtІІmёt pedig csakis a taviat biztositja. Aminek n њсѕ tavlata, annak végső fokon ёгteІme sincs.
ѕ ez a taviat és ёгtёІегn nélküli vйІаѕzta ѕ ízig-vérig аktu Ііѕ ѕzјtu сіб .
A modern irodalom eze гnуi йглуalatьаП és vёІtоzatbаn feiszinre hozta
már, bemutatta, elemezte minden оІdalгбІ .
КёгdёstњК tІht іg т hangzana: h оg аn КІгІt az ember ebbe a szituёсібьа és hоgуaв miilja fej ■ёpen az alkotas ltaІ?
'Ноgу pёІdёКnйІ maradjunk, e ѕzіtu сiб aІаpjt abban ldtjuk, hоgу
az ember nem tud kйlоnьsёgІt tenni. Ahol pedig az ember nem tud
Кй1ёnьsget tenni, ott meg ѕzйПіk, elhal minden Iszеnvеdélу. Кёpz еіІ jјјk
el csak azt a hivő lelket, akinek megadatria, h оgу vйlasszоn két teljesen
egvforma isten közdtt. Azt hiszem, hiv бѕёge azon nуошъаn megsztinne,
és keserves )Кёzёmъёsѕёggё vёіtоzna. Тeгmёszetеѕ, hogv ez a p:ёldа pusztan logikai, ёs csakis иІusztta сібkёnt szоІgl, mert a hivб embert рpen az jellemzi, higv meste гsgеs és elidegenitett !КјјлёnbsёgtІvёsѕеІ
menektil a keserves közőmbösségtő l, az 6 szІmёbІn már megvan a lehetd legёlesebb ktiІёnъsёg, 6 tгавszсendсntё lіѕan йtёІte a poklot, még
mиeІбtt kйІёгъsёget tett volna.
S mi nem ІуІ n, hanem te гm ёszеtеs КйlоnbsёgІk után йhіtоzunК !
Кёгd ѕјјnk g- тako гІаti ёlе tehйt csak akkor mertil fel, ha felvetjUk
teгmёszetes
k іјІёnьѕ: ё gt еvё; ѕ і gёnt. Ez az ig ёnУ, igзт hiszem, jogos,
а
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hisz ügу tаІІоm, hоgзт az ember minduntalan megzavarodik a v аІбѕ g
еІбtt. Ha a І egtudаrn луоѕаhb szemmel nézzük is, а хљІбѕ g végső f 0kin matematikai i еgуеnlеtеkké zsugorodik. Csak 11, јаrbb titok, meddig
mehet <hát az emberi elme? 'Minden еІvёѕz а Рагd;nуі és :а Megfogtatatlan e гdІjёbІл . ѕ ha empirikusan v іzѕg Іјuk а vаІбsgоt, akkor гёјёvйnК, ьоgу szј.ІnteІІnш еg т optikai сsаІбdёѕ ёІdоzаtаі гvаgуunk. Ezen
az i'ton legfeljebb еgу feiszines és kvietista ѕ kеpitісіzmushоz jutunk
e:l. Marad teht а kbzösségi és а tёгtёne]imі szempont, аmеlу mаg Јьа
foglalja ъіzоnуоs fkіg az eldbbi sz&npontokat is, di m ёgіѕ, ezzel a
szemponttal уиІ gо:ѕs. válik elбttјinК, hоgу az ember a közössé.gi és а
tёгtёnе1mі Іёnу ѕaj't гёvіdke ёlІ tёv еІ csak átmеnеt az óriási tёгtёnІlemben. Ez a lem оndds áldоzаtоkk.аl j г, de felfedi elttјink а tІmiёszetes lkülönbségtеvés Іehetбsёgёt, azzal, h оg т rnegvillantja a harc, a
ktizdelem lehetsёgёt. Ezzel azt akartam mondani, hog у az ember, aki
kUlёnьsgвt akar tenni, s'zјјntеІелйІ küzd és szјјnteІenјјІ vérzik а tёгtёnelemhen; soha sem lehet biztos abban, hоgу veszitett, di abban sem,
hоgу nуІгt. A tёгtёгieІern nem ad soha az Іg ёnnеk ъіzonУоѕsgоt,
legfeljebb Іѕ ztlуІknаk, оѕztdІ$eгmёКёknёk. Az ember tehdt a t ќгtёn І'emben, bár nincs ёnmаgdга іtёlve, mégis ѕzаntю1enјј l kоdКќztаt, ez
а tёгtёneІem „ravaszsdga". Vg у КосКќztаt, Ћоgу 'lemond a nуегesёgгбl
is. A kёvetkezetessёgneК ez az egedtні иehetsёgеѕ ёгteІme. Mert tёtelezziik fel, hogзт сg т ember, aki már kockdztatott a t ёГtёnІІешьеn,
vаgуis radikdlisan kereste a КјіlёnhsёgІket, .s az igу megtaІ .lt tvlаtоѕ
vdiasztds nІvёьеn forradalmi .аkсіёba kezdett, váll аilvа ezzel a történélmi kосkќzаtоt, nis tёteІezzјik fel, ьоgу ez az ember еgу pillanatra
elfќгаd, nem mer kобkќztаtnі tovdbb, hanem bi akarja hajtani a
„hasznot", a „n уІгеsёget", akkor ez az ember sajdt k ёvоtКezetІІnѕёgёvii megsztintette k осkќzаtdваК ■ёгtІlmёt is. АhеlуІt't, ћоgу а kйlёnьsёget fedte volna fel, maga lett a sztfe ѕzіtоtt különbség, аntіpбduѕ .
Ez persze azt is jelenti, h оgзт az árulás vІѕzёlуе sziintelenitl fenndll. Az az ember, aki koсkztаt, állаndбаn retteghet az árulás v еѕzёІуёt5l. Csak annak, aki nem v Іlalj а a sorsot, nem kell f ёІnie az гulёѕtбl, annak tiszta. a lelkiismerete, azon eg уszІгй оkлё l fogva, mert Ures.
Ugan.аkК o г az i's vildgos еtбtttјnК, hоgу ikосkáztаtás kёгdёѕІ nemcsak a j ба kага t, vаgу csak a tudás КёгdsІ . Kookdztatni csak a forra
dа mi ember kd о eѕ . Hisz a világ b оПуoІult, emlitetttik, és сnnёlfоgvа
nІhz fkülbnbségеt tenni (benne. Sót e ют -eg т tёгѕаdа1mi vаlбѕdg Іmag Јba
foglalja azt a t ёгеkvёst is, hog у Іёhitоtlевnё tІgуІ а kјilёnbsёgtevёst,
ugзтаnіs еgу-еgу tdrsadalom nem áll pusztdn h аІadб ґёtgekьбl, és a
hаааdб tdrsadalmakban is vannak statikus гёtegek. A ѕtаtіКUѕ гёtignek pedig az a Іegfбьb ёгdeКe, hоgу homоgeniz.ljа а megІІvб t&sadalmi vаІбsdgоt, vagуis hogу mesteгsёgеsen eІtјјintessІ azokat a аdјlёnьsёgоКet, аmelуеК az. аnуаgi alapban :g тоКІгІznеК és аmеІуоt a forradalimi ѕzеІleniлek ёszгe kell veтinie és meg kell vd Іtоztаtnіа. A forradalmi szellem minduntalan a statikus г tegёk pгоpаgаndj&iа k szellemёьбІ sztiietett látszаtеgуséggе.1 taldlja magát szembe.
Ёp рІn emiatt a ;Кoёkdzаt mint forma teljesen ёгteІmetlen tartalmat Іn уег , di ez az .ёгtеlmetІensёg ugу.аna1 Кoг az ёгtelem еgуfёlе megnуиivnuldsа . VеgујiК csak pёiddnаК az utóbbi іdбben аnn уігa elszaporodott b йлtettek közül azOkat, amІlуеКПеК egik jellegzetes megn ўildnulsа, hоgу nini egуѕzeгй indítékbólj ыtеk lёtгe, hanem „ёntёг -
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vёnуиІІg", а kосkzаt áhításа hozta бКІІt Іёtгe. „КаІаndv'gуоК ezek",
rnоndаnk sokan, de ez a oimke nemcsak feiszines, ;s аmmіtmопdб is.
Mert azonnal f ІІлieтјІ а kérdés: miért Ik аlаndvágубk és m іёгt kap a
kaland negativ tartalmat? Ez az a pont, ahol djra аktuálissá válik а
forradalirni k осkё zаt КёгdёѕІ . Minden ев bІІг ёІetёben vannak pillanatо , amikor аzzаІ, аiоgу nem tud kёІёnbsёgІt tenni, neчetѕёgІ;ѕ lesz
ёпЛІа4gа eldtt is. ѕоКаn imеgrеkеdnеk enПёІ az érzésnél, de sokan ezt
a komikus hІІуzеtеt ki аkаrјák kerUlni. ElkerUlni pedig csak az k ёpІѕ ,
aki felfedezi a v аІбsёьаn гІjtбzб Ikülöribségеkеt ёs ez ІtаІ rmеgtаlálја
t хsаdаlоmbал a maga hеІуёt, іgу а vdlаѕzt.s ■tvІаtоt n уіt neki,
Ко kёzatа pedig a tёгtёnІien ьеn ёгteІmes lesz. Ám, mint emlitettriik,
vaІбsgbаn oІуаn ;eгбk is dolgoznak, ІІуаn гёtegek, аmеІуeК meg
аКaгјк teremteni a teljes еgsё:g Іatszаtt. Azok, akik megel ёgednek
ezzel a Іё tszаttal, vаgуіѕ а Іёtѕzat іёlгеvІzetі бket, a сsиІekvёs pillanatё bаn ІёgUгes tёгbe КeгUІnеК, КoоК zаtuk negativ esldjelet kap, azzal,
hоgу 'бnсélúvá válik, il1tve mert deg гаd Ібdоtt vёІaѕztss аl van di]gunk.
Ezzel, azt hiszem, sikertit г mutаtnі arra is, h оgу a tёгtenІІem
eldtti kookdzat ІёnуеgёbІn mindig humánus, vаg тіѕ nemcsak humánus
ёгdekb бl történik, hanem maga a k исkё zаt is humánus. S ra, több
ezer év után, ra is mondhatjuk, h оgу az aІkоtб ember mi јve hordozza Ігаgёfban a legtёbъ Іhumnuгоt. Ma is. Igaz azonban az is, h оgу
ez a humánum csak akkor lesz ге liѕ érték, ha nemcsak az emberi
tudatban, hanem az emberi il ёtben is Ik оllеktív e гбkёnt jelenik meg.
itt el kell іsmeгnІјiг k, hоgу nem a szellemi érv teszi végs ő fikon
lehetбvё e humánum геgvаlбѕіtsё t, di nаgу kérdés, ьоgу a szellemi
érv nélkül геnnујге tUnne fel о lУ ёlеѕen a mеgvaІбsіt ѕ ІеhІtёsёgе ,
mint ahogy az mndшхtаlan felbukkan a t ёгtёnеиeгьen.
fgy hát, ha írásunk végén mégis Id rerjiik ejteni azt a szót, h оgу
k јІtёѕzet, ezt azzal a геggзгбzбdёsѕІІ tessztik, hogy az јgа2dП jeІІntбs
és forradalmi k ыtёszetben az a kis ѕё tёt ьагnа ѕz Ітёісѕ mégis meg ёneke іtetіk. Mert a kёtёѕzetneјК mégis van egу ,mágikus ereje, аmеlуnek nуitј a nem lehet ѕennгi;ifёie formai if оrtе1у , hanem ёppІл az, ami
a szellem más te гІјІetёл nehezen гutath аtб fel, hogy a kёltёѕzet a lét
Ugynevezett аЈр.ráságаibаn is fel tudja fedezni az óriási k јјlёnbsёgeket,
аnІіеІуеkІt a szellem más шбdszeггeІІ még a legmikroszkopikusabb, legаpгбьёkоsаьb ІІeгzёsseІ Is, csaJk alig tud sejteni.
A kёltёszet nem is:szól a ъёnуeg puszta nуеІІviёn, és ez a j б oldala.
Vagyis a kёltёszet Іёnуegeѕ eгІjёt ёppeП abban ltоm, hagy fel tudja
lebbenteni az örökös h аmоgenіzdсіб .örökös fјiggёnўё t, és eКёzben а
Іegj еиentёktІhеnеьъ аpгбѕьаn is Ikéреs lеgalbb оlуan ІёnуІgеs kй1ёnьsёget ёѕzгеvІnnі, аmeКkог t a hivő ІёІeК tгanѕzґсеndІntl, azzal a
kшёnbsggel, hogy niig a hit еsІtёbІл az igy eІёгt különbség mesterségés és — be kell vallanunk — az elidegeniilt szellem te ггёke, addig
a kёitёѕzet áltаl felfedezett killöribség tеггёѕzІ teѕ, még,akkor is, ha
nini annУiга gygyіtб szándékú, di ez már nem is baj, mert a k ёІtёszet nem Is annyira igубgуítаni, mint iё zіtanі akar.
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AMOKFUTOK
ІёszІet

DEAK FERENC

Amig иогdб kereket сѕeгёІt, hаІІоѕ csend uralkodott közöttünk.
ѕzІkuІа vёgteиІn z ауагьа n hоn юkt simogatta, kapargatta vёгеsгІ .
ѕzёgзгeІІte az esetet, bár nуиІvnvаІб volt, hоgу az egёѕz nem КёvІtkezik be, ha a k осsivеzІtб nem fёКez оІу eszІvІѕzttІn.
Azt soha sІг kі som tudta meg, volt-i a f ёКеzёѕnk valami konioІуаbъ oka, vаgу сsupn a fl!agxJ v аd ѕzt akarta meg ѕzёgуІnІtІnі Іогdб .
A divаdаКnаК hire-lhaimva se volt már, de аgуагајknаК vиІІоg ѕ t ott
láttuk а szikrázó, pattоgб bokrokban. Vad vіdёКІn láttunk, а divаdаk
огѕzgahагi, јgу is КeІІёtt viselkedntink, pontosan igу, ahоgуаn errefІІё illik.
De tudtunk-e v аj о ?
Vajon tanitoitt-e valaha valaki rá? A k іmёletlІns ёgгe, а t аЫЈёКоflУ
sё gга (?)‚ de arra az igazira, аm еlу csak itt ёгvёПуes, ebben az erddben, vаgу оdёъъ , а hоmoКbuсК k között.
моѕоІ ІgПоm kellett ezen: a vadak két сѕoгdja tаыіЈКozоtt valahol
а mй tоn, а mеІу hol megjelenik a föld színén, hal meg elmeriil a
m ёІуьеn, mintha j:еІеznё az utazќѕ ёгteІшetІensёgёt.
A vadak két сѕогd ј naК kereІsztlltja volt ez, ahol mi most еgу pillanatra meglІtыnk.
Amikor vѓІg ге йј bбІl feibiigott az ёгeg Ford, ѕzеКuІ:а ногdб felё
fordult:
Mi is történt tul аЈ dоnКёppen, uram?
ѕzёtІб tte az еІ: ѕбt... — mondta meglepб hidegvёггeІ a tegnapi
t аІрnуаІб . — Nem szёgуІІІі mаg їt, valamikor még volt ёгzёКе a сёІpontck mІgvёІаѕztshоz, di most azt kell hinnem, h оgу megbolondult. І t nem érzi, h оgу sz еszёlуеіvеІ csak оdzza az ёгkezёѕt és az
аПnујга dhajtitt vіsszatёґёst?
De hisz én а vadйаа kга сёloztam, ne mondjon bаdaгsgo{kat,
hanem valami töttént, és engem a lendiilet megzavart...
És kёгdem én: mіІуІn lendiilet zavarta meg ѕzeКula urat, am±kor
két ёvvеІ ezeІбtt, a лаgу decemberi kL гvadszat után a VadszКјјгtben
szёtlбtte а rádiót? Pedig nem Is ivott
De. . - di megfizettem. ноg т szёtldttem... megvolt ráaz okom...
N уomбѕ ik lehetett, ha már eg у rádiót szёtІб ... Ugуan fi beszёІjen szаm гsќgоkаt, ismerem én n аютоn jdl a ѕz ІКuІ:a úr NYІм0ѕ
OKAIT, bármiről ІІgon szó.
- - -
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Ezt én nem szoktam meg m аgё t І ... ezt a hangnemet én nem
tűröm. Ez fеnуеgеtёѕ vаgу mi
Igen, ez az ut оІѕб alkalom, hоют a kocsimban utazik. ЕІёg volt,
untig ІІёg ez a neg vien ёt eѕzteлdб ...
І t ki kinek tett ѕ zоІ g Ііаt оt? Ami pedig ezt az utat illeti, k ёrem,
hоgу amit tud гбiam, azt felejtse el, már rég Ii kellett volna felejtenie mindent.
Mindent.
Igen! ѕоk mindent...
ѕоk mindent el kellett volna f еІejtІii, vаlбban sok mindent...
Ha az оm ьег nаg оn akarja, sLikerLU is néki. De vanna Jk dоlgk, ameІуеk megјпtёk az аgуаmfаt... mint valami átkоzоtt fёгеg, ott motoszКёл bennem, és ezt a fёгgІt г m lehet elzargatni, nem lehet kivetni,
pedig most már nagуІn nаgу kolonc az ёletemen még a legikisebb
kellemetlen eniІёk is
sziszegte iSzеkulа, és homEzt majd mi ketten e Іintzztјik...
Іоаа szinte Іќлgоlt.
Volt nekem еgу ьаг tсm, akit сsаlnkијttёs lepett el, ha гёztгonibіtќt І tоtt. Т avalу kidertit, ki verte ёѕszІ a fбv хоsі szinonikusok
fúvós hangszereit. Ez az én ьаг tоni két ёvаdоt sziinetelt a csalnnkiiitёѕek miatt, ѕzбvаІ ez az én baг ,tоm nag оn hasonlitott rám, ez az
én baг tоm.szintén аІet;tt аюoѕ volt, és GќІdу volt a neve. Most megoаdоttak a n аgу рґobІёmt: а f убsоkat &dugták el бІe, s аzбta semmi
baja. Leй et, hogу ѕzеkuІа is allergiikus valamire, p ёІduІ а гadібkга ,
аutбgumіКга és az udvaron sétáló szélid Іьаѕj бѕzgга . — G Іdу ig Іkezett fёkІznІ gesztikul сібјt, s fdleg jobb kézét dajkalta beѕzёd közben. ѕzekula az 6 ьІаІІaetёгбІ mit sem tudott, csak amikor megfontolt
visszасѕаpб vёЈаѕzt akarta az агсќьa vágni, akkor vette ёszге nagу
liláskеzefІjёt ...
Mondja.már, szemtelen f г teг, mi történt magvаІ ?
Dќnиei az este a ІmетІnуеzetге m ѕzоtt, ,és útközbеn el akarta taposni utоІбб ubогimat. АггбІ a nevezetes uьогКгбІ Van :szó, am Іlу
bоldоggá telietett v оinа egІёsz ёІёtemгe. IlуІn ёгьеlmјsёgiеkіеt szedt ёl
nekem бѕѕze, hát le a kalappal, ѕzІКula. Ami pedig вodn гodаt illeti,
1ќttаm, igencsak megг ztа tvоzsuг k. Ilуоn baг tоt ritkán t аІёЈ az
ember, aki utanJad vаІб b лаtaban hё nу is... Mindenesetre többszörös
hаsznunk vаn eьbбІ а ьаг tsgbёl. fme a puska, еgу szétl őtt ІІѕб
gumii, azt&i fiatal fest бnК a nejёt кІё lСsёлёztІ Іl rizikó nёlКtјl. D вјel
kivёstе а geгeвdќьба iaz ёsѕzes ѕёгёtet, Ticze úr Іj аьb szLvеtsёgesге
akadt a k осsivІzсtб ѕzеmёlуёьеn ...
НaІІаs csend.
ѕzеkuІa Нoгdб felё fordult:
Mi? МіfёІe ѕzќ vetsёg?
Nem tuddk гбіјa senimit, hisz leit:atott, ѕzeКula ....
Мјгбl vаn szó, ki Ѓvel е !
Mondom, hоgу nem tudom, гёѕzеg voltam. Lehet, h оgу besz ёІtem
vаІаnтјгбІ, valami ёѕszеvіsѕzаѕё gсt beszёІhеttem... ѕzоkuІа iјг engem
ben'igatott,.és kizavart az егdббг szоbjbбl. Honnan tudjam én, h оgу
hol j ёхtаm és mit bеszёltem? Az is meglehet, hogу mindent csak kitа1 ІtaК . Itt van аz elvt .. az úr, 6 azt állit ја, hogу az este semmit
...
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nem mondtani. Azt dilitja, h0g т сsupќn гёѕzеg voltam, di isеmmit nem
mо dtаm. Hallgattam, mint a sötét ёjszаkа.
Minden zІnІ feІёm fordult, оsupn Ногdб hiizta be v ІІа Кёzё а
fІjt, лithа ütést várt volna hátulról.
Várták, Іestёk а szavam.
Az igazat vаg т а hаzugsgоt.
Mit mon&iattam most, ebben a pillanatban? És ІgуѓІtаыл sztјkѕёgese mолdаnо valamit? Nem! Most az egуѕzeг nem! Most az egуѕzeг
rnілdnујаП az én kezeuben voltak.
Сsak mоsоІуogt аатІ .
Mindenkire külön-külön.
Mindenkire a иеЂ etб legiiresebb tekintettel.
Tudtukra adtam, h оg Т еgуelбгІ nem ѕzбІOК semmit.
É,s a csend mеgnуйІt, a csend kiterjedt az еlkövеtkеzб fёІбгга, az
еІК LvІtКІz6 hёхоmnІgуІd órám ... Ez az,én csendem volt, az én раrancsom, az én ujjam a ravaszin.
Ticze duzzogva ült D ќлieІ mellett, aki ez esetben inkább csak szilidагіtasъбl hallgatott, őt most sem ёгіntette a dolog ■КјІёnёskёppen.
Utunk eІеj;ёn, amig a ѕzёkulё.vаа vaІб1 inсsеikеdés ёtІetszог(iеn és еgу
kicsit ёn ёшаn fІlуt, 6 szivesen vitte a sz бt, de аmібtа elniёгgesedett
a hеІуzІt, nem tudta kövétni az ІеѕешёflуеК ifоnаlát, és іgу legszivesebben megjtѕztta a кёzёnуёst. Gёidу káttб.1 félt, hоgу nюst az 6 fecsegёѕёn borul fel іgаzёл a világ, és úgу tett, mintha megdagadt jobb kezёvel lenne elfoglalva. A két еІѕб јјl:ёѕеn tartott a h іdegh ьоni.
Az егdбbбІ egvszerre a homokdombok közé jutottunk. A g ёг fйvel
Ыen6tt dombok között meglepd bizton ѕ ggаl vitt bennilnket az'aszfaltsáv valami bibliai sivatagba.
Eszembe jutott az én dombom, az a dús f ű és lenn la , g őzölgő patak,
és kёiben a gуегtУё nоѕ és az ég, m Іlу soha sehol olуал kék nem volt
а vіІ gоn, mint ёpp ott a domb felett. Аhоgу ihаnуátt fekve tekintetemet
ЫІ lefйгtагн a vёgtеІenьe, Imilу kedves kincs volt a Іёtеzёs, az élét, az
егб, imеlу elcsitulva várt fеgуеlmezetteв az ёьгоdб ingerekre, reflexekre.
Ahogv іgy hаn аtt fekve m оsоІ ognі ltlаК, aggodalommal gondolok arra, hog у többé nincs rám ѕzјІksёged. A Іеgаpгбьb fűszál, aтІІу fiiledet vаgу tагКбdat csiklandozza, több ѕеgitsёgеt
n тйjt neked, mint én ezer b јztatб ѕzбvaІ — mondta і lуеnКoг
Izabella, aki nagvon f ёІtеttе szегеpt ёІetemben.
— ІІ t biztatni kell engem? Kellett-e valaha is? Amit t бІed
Кёгtem, az nem a szavakkal va Іб tamogatas, az nem a mаgamtбl
vаІб eluszitas, Izabella, egvszer majd v аІаmеІујјК6гК &tűnik, йgу
is mondihatmink, meghal, a mё sіКьаn megmarad még valameddig az, amit soha senki nem tud: egу egу mozdulat, Іgу-igу rövid perc, аm еlугбl csak az a.másik tud, а mеlуtбl csak az a másik gazdagodott. Еzёгt keitink egуш 'anаК, ha negseшшіѕјilјtnk,
egзт kicsit mé,g ёlj йnК tоvйьь , a másik тёvё n intézzünk el n ёhn у аpгб dolgot, lássuk, ki volt az ellens ёgјјnК, kit illetttink filesleges bizalommal... Ha meghalunk, ne legven ol уаn еgуszеггe
vёge mindогmk. Ha neked terhes velem КбbогоlnІ, nem haragszom meg: menj vissza,,és v гj meg a v гоsьаn. Azt mondod: a
fű szál . . - Az e ют kісѕiПу ёlІt ёnmаgёьаn, gубkІгеi ott vannak,
ahol az еn уёјm: teгmёszetјјлјКnёl fogva nem törünk еgуm,ѕга .
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A fű sohasem еmІёКѕzјК rám, én sem a fйri külön-külön, esetleg az еgёѕz pzsіtга. ѕ ez az агПу tаІаn kёІсѕёnviѕzоnу a mi harmоnkus ІёtezёѕіјnК alapja. Veled más а h ІІуzеt.
A kocsiban лegуvІnvаІаЈ nу fokos m Іeg fkйdt ránk, egуmsbа
izzadt, еgуrnst mеgvetб utаsсјkга.
ЕІегnуІdt tagokkal ültünk az izzó йІ: ё seКІn, s még апnуј eгбnk sem
volt már, hоg т еgуmássаl külön tбгбdj йnk.
Ha iаz еgу pнІanatга feІгvеtбdб vіzібmаt vaІahоgу tovahb tudtam
volna fejleszteni, vаgу аk г megІёvб І:&ІІgёbІn meg tudtam volna
tartani, kész Csoda lett volna, és agvam frisséségér ől tett volna tanilsgоt...
Az a nаgу és съґ mаі feѕzйltsёg, аmІlу ѕzбtІanѕќgоm n уоmёП kerekedett, a pdkiiii h бsёgьeл percek alatt elolvadt, 5 ha valaki még esetleg foglalkozott a dologgal, nem hiszem, h оgу vlаѕzоmmаІ Іёn ІgІsen v Іtоztаthаttаm volna кІdёlулaроtdn.
A f гadtsќgtбІ izzó tekintetek nem К evёs mеgvёtёѕseІ illettek, ha
tangcstalan сsavaгgё sыk а lкaІmval vёlејtlenttl elёbјiК kerUltem. Ha a
fІѕzјІtѕёg elsб pillanataiban nem is, di kés őbb mёgіsсsаk г jёttek,
ћоgу haІІgаt ѕоm mit biztosit ѕzmоmта, azt azonban еgуіkбj йk sem
merte f Іtёtileznі , hogу а vёлаѕzads Іёhetбsёgёt nem fogom kihasznёіinј а ІІgkгіtіkusаьb pillanatban.
Ez a pillanat azonban e1imlt — az ёletоmben mindig Uresen mйlnak el ezek a kritikuspiianatdk —‚ én t оvёіbh hallgattam, ol s о kё
hоg-у már puszta kivn сѕіsguК lбtvolsgn is túl kertUtem... Мг
azon gondolkoztam, hоgу ez lenne a l еgіdе lиѕabь vért illenйk: örökké, minduntalan, percrdl percre kiah глdltanі őkеt, örökké nйndent
gуёnуёгйеn elrontani, meghidisitani. Ehhez azonban n аgуоьь sakkmesternek kellett volna lennem, egv і lуen táblán nehezebb itt most kip гo
vоkёіnі egу vеinesёgе t, mint tíz gубzёlmet zsebre vágni. AzonkivUl
utóbb mеgvеtёs hеlуеtt részvét simogatna t ёkігitetйkbбІ .
Аhogу nёztеm az izzó't ј at s a délibábdk ált аl КІttёѕzelt dombvidёКёt, a n угј nap parazsa lassan blef ёs Кelбdёtt tudatomba, és
azon kaptam magam, hi оют Кisz гаdt ajkakkal suttogom: fejen állv а is,
fél І bo:n dilva is ёlve kell maradni.
Nevetsёgоs dolog: az ember p ёх száz kиІomёteггe kerdl оttћontбІ ,
és már'külön er feszitёseket tesz, hogv az idegen v јdёКet el бbb gvilkosnak kёnзwюІі el, aztn pedig h аgу ёletКedvёt az el бьbі sötét lt оmssal szemben агё nуоsan fеlnёуelje.
вг az is igaz, hiogv nernegvszer esik meg az emberrel, hog у hazai
tjon is elveszti b ёјtoґsё.gё t, ёnbі zа;lmt, еgёѕz eІenszб оknl fogva.
A müüt most vёgІegesen eltUnt аlбluiik. Egv nagvobbacska homokdombba futott bele, di a itül оldаlоn hіё ba kerestUk, јgу hat puszta ёѕztёпйnКгe hallgattunk, amikor Нoгdбt nёha nagy dilemmdiban t аncsainkkal megsegitittUk.
і lуІПkoг hangos eszmecsere fo Іуt kёzёttйлК, nІеlуьІ még ѕzekuІa is
bёkаpоsolбdоtt, sőt Тiсzётvеl is eют vёlІmёnугe tudOtt veгgбdni, ami senkit sem lepett meg аnnуігa, mint ёpp а Косsіvezetбt.
FeКёte ѕzegёlуй zshkendбjёt І tolsб mentsёgйl iйлсiglta eІб, hоgу
g ёПgуёzб hоmlokdхбl а valtаansgot is ІІtёi ёlj е. Mert ha ez vаlб
tudott lenni, akkor 6 elveszett... Mig tartott a vita az utasok közt,
fёІve, kёnуёгёgve pisІоgtt hatra,.én azonban nem tudtam segiteni.
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Ahhoz, hоgу ezt a vén mеd л t valaki megmentse, ne вi volt eІёg оgуk ёt fёІsіkІгt'ígérő ёVІІt. Az аgуfоггаІб hőség és az iitігПу körüli sűrű
diskurzus iиІІелёге mi mégis haladtunk a СЁL feІё.
ЕІбьь Іgkёt mеgf кІVІdёtІt, e ІfІаejЃtІ t tengeгіt ьІга f: і ge Іttink fel.
A talpon ёІІб ѕz г ilszk'ds ifоltként nёzІІtt vissza еgуаgу dоmьоІdаІгбІ .
Itt felejtett be)t йkёnt, jeik ёnt hatott az a nёhё nу terigeriparcella, mint
valami régi сіvtiјz сіб megszenesedett kёzj Іgуe ...
Csak j б p г kиІоmёteггe аkаdtunk az ёІІt soron КёvІtКeъб jІІi ёгІ :
arra a p г гёgуzІtёІnуі eІhаn аgоаt szбІбге, аrnІІугбІ azonban már
feltёtelezhetttik, h оgу lassan sјЈkeтІјІ ёІёгnј ѕuhагt, Іzt az Іlёtkоzоtt
falut, ahova ёІjutni ѕznхn Кга vаlбѕ gаѕ világkdrüli út volt.
A dоn[bоk közül еgу lovas tűnt fel. ЕІбьb azt'hittük, keresztezi utunkat, de aztёл lattuk, hоgу egуiлeisen félénk il оvаgol.
КёzёКогіi, ѕzаk ЈІІаѕ, bozontos ember йlte meg a kis szürkét, hátán kагaьёІу, fејёn zsiras kalap.
меg ІІІtuлk.
КјiІбnбs ёгd ёКІбdёssІІ nёzеtt benntinket, аhоgу КиІёptјјлk az izzó
bќd оgІbоbоzьбl.
ѕuhагЬa? міnёk?
DоІgІІnјК van ott — mondta ѕzеКыиа.
Letёrtek - . - — mormogta rekedt hangon a lovas.
Az kбnnуІn meglehet — mёы zоtt Ticze.
Jobbra, ott a domb megett, ol уаn nёgу-ёt КиІоmёteгге vannak a
ргёѕhzаІК , onnan már nincs m:essze — mondta a lovas.
ѕzeQoiІa hјtetlеnй edve nёztІ .
Csak menjeneik, nini hazudok. Én vаgуо k itt a сѕбsz. A msodіk.
Іё t tdbb is van? — Кёгdеzte Gl:dу negІёn.
'Én vagyok a Drob ina, a mё.ѕо dik. Volt eg т гёgeььen, annak Juѕz volt a neve. O volt az elsd, én vag у k a m ѕоdіК !
Akkor fogjunk kezet, én b аleьtt лсоs vаgуоК, szintén а mё.ѕodik.
Az еlsб szint Јбzsef volt, de a fe Іeѕёge elgnсsоІtа .'Én G Іdу vаgoiК,
mќѕоdіk.
A kalapos ember morgott valamit, аztn еІјјgёtІtt az еІhаnуаgоІt

szőlő ігќ nу ba.
Nincs humoгёгzёКе — panaszkodott GёІdу .
A negуеdtk kіlоn ёteг után j ёtt а Кёvеtkеzб, а tn a hatodik, de csak
hét kilоmёtег után pilladtottuk meg a.sz őlők zбldesbaгna ёvеzеtёt és
azt a nёhё nу ѕzіkг zб, fehёгтe meszelt tрrésházаt, ahonnan azt Јn végrе
eiёnk tárult а vёІgуьеn ѕuhаг, ez az еgу utс bбІ álló' lapos kis telepіјІёs. Alig volt itt néhány аКё.сfа az egёsz faluban. S a hzf alak koПtѕІm voltak olу fehёгeК ,és tiѕzьК, mint fenn a szdl бkben a p гёszakё.
VіszologvІa vártuk, mi történik velilnk tovahb, hisz m еgёгkеztиinК .
ЕmІёkezzІnеК vissza arra, amit annak id еj ёn mondtam: húsz nap
egзт ёгоkkёvаІбsg Is иehЁt, ha az ember n аg оn v гjа a végét. Félre
minden kёtszіnйsёggel! Tudni akarom, mit keresek itt, a világ végén.
— Ddniel еgёszІn ttizbe j ёtt, аhogу kёzёledtјјвk az elsd hzаКhoz. De
ѕzІkula Кёгёгvendёen.mért végig benntinket, és nаgу fehёг ujjaival
gуoгsаn dobolt kitömött, porral és homokkal fedett ігattskj а potrohgn.
Uraim, nevezetes di ёtа eldtt állunk. Ha ezek a tetves parasztok
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mé-g ІоkёІpаtгиоtіzmusuk tіtКёъа is beаvаtnak bennUnket, аk г Іgёѕz
ёІetйnket e nemis аkсібnаК szentelhetjUk — mondta G Іdу m ёІу torokhangon, és Ticze f ё jdаЖаs агсdbа meredt, mintha аtі t бІ félt volna,
hоgу más ігё nbбІ kІёѕьё ёгhІtnё megІepёtёs. Ticze azonban a vastag
hогno гёteg alatt vörös volt, mint a rak.
Az аutб begбгdјІt az Іg ІІtІІП utс bа, lassan, бvаtоsал hаІаdt e Ібгe,
mintha minden pilIlanratban аkn га futhatna. Lassan, mintha pontosan
сёІbа akarna tálálni. Mintha ez az út rn еgјѕmІёtІІhе tеtІеn lenne.
És ebben az ёvаtоsѕ gІbаn, mint .kés őbb még аnn ујѕzoг — kifutott
az utca másik végén а tеІІршёsьбl.
ѕzёКuІа is kІаie еtІ:eлјll ёгezte =gát, idegesen f ёѕzkelбdёtt, és
mintha ёnm аga előtt igаzоlná az esetet, vállát vonogatta, é,s ёгtеІmetun szavakat mormolt...
ноgу а сёІ t mіlу nоhёz volt eltаІ lnј, mi sem ьіzюnУіtја jobban,
mint az a tragikromikus t ёnу, hоgу ezdttal is eLhaladtunk mellette, és
most meg a falu bej гаtё ndІ taІёіІtuК mаginkаt.
Mire harmadszor is elhaladtunk az ut ов, már a falu aргаја-nagзгја
kivitte az icska Fordot. ѕzekuІa (aki ёЈІіtsa szerint már j гt itt)
vіnnуogott kјnjban, att бІ félvén, hоgу еmІёkezetёbбІ teljesen kihullott annak a hzn аК a kёpe, ahova megѕz ІІnі visz bennUnket, de eg у
tagbaszakadt рагastаѕѕzоnу feІёлk intett az еg т ik kарubбІ .
Іoгdб 1efёkezett.
. kísérők аi гСП sem ёгdeklбdёs, sem öröm nem n уІгt оlvаshаtб КіfІjezёst. Еgуszeгйen csak nёztІК bennUnket, némán figуeltёК mozdulatainkat, és nem mozdultak a f оггбn tűző déli nаpгбl.
Іlуanоk voltunk a szemUkben, mint valami idegen imUszerek, valarni ёгteІmetІen ѕzогѕzё.moК , mеlуІК fёlгеёгtёsьбl vetidtek kогnуІzetUkbe, s m ІІуІk feІt ёteІezhetбen ІlбbІbutбbb úgуis elkerUlnek innen,
azёгt teljesen felesleges fu ПКсiбjukat, kйldetёsйket feszegetni.
A kёzigаzgаtsі és Кёz ге ndi szervek v аІбѕzіnйІeg егбsen elUtdttek t őlünk mind kйІѕеj йКПёІ , mind mІg јеlеnёsйk imбdјánál fogva, hisz ez a
szenvtelen ѕzemiёІёѕ fёlгeёґtћetetІenјil tudtunkra adta, hogv ѕzё mukга
nem jelentUnk sеmв it.
Іgazn nin-i volt mit magunkkal vinni, k іvёve azt a sárgászöld seІуегnрарігba csomalgolt feh ёгneтnйt, amit ѕzekula engedёІуІzІtt йtit гsајim szmќгa, s шІ lуhеz az 6 pагаnсѕj оgё n ki-viii ѕІгѕ t гѕaіm feloldhatatlan rossz k ёzёгzetІ Кapсisоlб!dоtt nehёz bаІlaѕztКёПt.
Alig tettiink nёh Пу Іфёѕt, amikor hirtelen fel сsаpб ёhes lngoК forditottak vissza tb еnnünkеt dühös ІоbоgќsukkaІ .
Az ёгеg Ford egу-kёt perc alatt hatalmas ég ő fáklуává vált. Menekintiink a го bъал stбl rettegve, az бѕszІgуйІt faluлёpe csak kissé
hátrább hUzddiott.
Іoгdб tdgra meredt szemmel nёztІ az el ёje tárUló КёрІt, és meg sem
mozdult.
DnиІl hinba p гбb Іta elrgngatni a vІszёІу tбѕzоmѕzёdѕё gbбl, б csak
állt, és farkasszemet n ё.zett a tUzzel.
Gldу felemelte sérült Кеzё:t:
— .Én eІоltanm a tUz;et, de еz еІ a tuiskival nem birom.
ѕeгiКі sem hallgatta.
Amikor vёgгІ , j б fél бra mulya a parasztok homokkal tem Іttёk be a
robbani nem akaгб üszkös, mocskos mагаdvnуokаt, ѕzeКula kiej566

tette kezёьбІ az ігаtteskt, és a fal mellett, ahonnan v ёіgnёztІ а nag т
pusztuыst, lassan ёsszeсsukІоtt.
A pагаѕzt а ezt sem tudták meg ё tenі, ѕбt лёhёnу іdбѕebb Csupa
rám emјbІг leemelte Каl рј t, hоgу végső tіszteІetёt adja az idegenк.
A termetes рагаѕ zt аѕѕzІnу meg Dnиоl cipelte be az ІІаІёІt ѕzІ'К ult
h,zьа, аmІlу аdјlѕбгe еg т ѕzІmегnуіt sem kйlёnЪёzёtt а tёььіtбІ .
Az udvarba nуйlб ёpјнet d ІгІkn n уіlt az еІѕб ajtб valami оІбѕzоbѓ
nak berendezett k оnуhаfёІёbe. ѕzеkuІ t itt ёґte utol az esznъёlеt, mІlуnek egу сѕќ ppet sem örültünk, di j б magа is jobban megijedt tбІІ ,
mint szeгё n,т beсѕІёsјјnk szerint a vén Ford halglnаК j бzаn nуugtz ѕа КиёгdІmІlte volna.
ногdб vё.gгe elhаgуtа szіvёhez n6tt mаѕdn јПaК és régi bajt&ѕnak sігj ё t. ЕъІЃ id ьІ lуе tt italt kért a h ё zіаѕѕzоnуtбІ, és leguggolt az
Іg јЈk sarokban йgу, hоgу а hоvе.гб ѕzоkuІа aгсё t zavartalanul szemІёнiette.
Mi lassan sorban ІеmоѕаkоdtuгК , ,és vártuk a sorsunkat.
A hZиІа] ѕ 5zOfl у eІбbгb nem tudta, h оg-у is viselkedjen, di hamar megёгІzte, hоgу 6 шёgіsсsаК а ѕаjt lizban van. Bejelentette, h оgу бt
Rоz Іnаk ћіvj ёК, az urát meg Heti Dv јdnаk.
RоzlКа, egу pоh г hideg vizet kёгеk... — sigta szederjes ajkakkal ѕzоКuІа, di fekve maradt a klopott, dcska dіvnуоn, s amikor a
rOSSZ rugók m еgmІgгoрраnіtаk alatta, arca o Іуаn kіfejІzёѕt öltött,
mintha az ő szervezete ёѕszeгoрраnёѕ naК Іennёnk szem- és fiiltandi.
Rоzёљkа — ez lett ezut ёn a neve ѕzеgёПу h:zіаѕiszoвгunknаК — Іgу
cseppet sem sietett a vizzrel, ногdб kívánságát іgуеkezett kіelёgіtenі :
vаааа-жІi büdös tёґkёlуt keritett eІб .
ѕzёkulnt ez mg inkább elkeseritette, s mert Нoгdбn és rajtam
kívÜl senki sem fіgуеІ:t rá, f гаdtаn intett fe Іёm:
Н t nem vёgzetes?
Nem tudtа n, mire gondol. неІуzеtёгІ-е, mеlуеt а tйzesetteІ Ногdбval egу .itt ѕјnуІІttІк meg, vagу а vёlёtІenгe, mёlу kettбjіјКet sorsunkhoz esatolta eg т ьі zoПуtаІаП іdбге.
Annak ellenёгe, hоgу az 6 mагadsuk a mi tvoz ѕunkat is erdsen
eІхnоnttё tette, mi Іgуel6гe сѕupn léhségеt ёгeztјјnk, s ebben volt
minden erdnk és fёІёnујПК .
Rozl'ka az elsd, йgуnevezett tiszta szobb аn teritett meg, ahol nёgу
f еkhelу volt a falak mellett еlhеlуеzvе, minden dtlet és sz ёpёгzёk
nélkül. ноgу a szoba eredeti arculata nem ez volt, azt a sárgán. festett, ѕzёnУigitеІеn padІбn vіІ gоsаn kігаjzoІбdб ьdto гlbаК n уоmа jeleztёК. ELvittek ebbбl а ѕzoь bбІ minden Іlуаn t гgуat meg gуnerйt, геІу a valamikori tiszta szoba оltёхі szentsёgёt adta meg s m еlу
hosszab időm csak a gуІгmеК gуаs аѕ szonуt fogadta szülés utáni
Іё;t оgаtбnaроn.
A biitor, ez, аmеlу ьennјјгКet várt most, v аlбѕzјnйleg a p аdы sгбl
vаg т a ѕzоniszёсlbб. І vndогоІt át, kivёvІ а gуёngуhйzzаІ diszitett nagy
f Кete aLm гiuгоt, meg a mogorva di бfаszекгёвуt, ге lу оlу ѕ lуoѕaП
nehеzedett а viІ gга, hоgу a sёхga pаdІбba is beІesјјppedt nёh Пу
nІј lІіnъё tегnуiгІ .
A fаов csak Іgу Кгіsztus-kёp maxadt, mоlуnеk гё.mjёhбl elfelejtёttёК kiemelni vаlаkiknеk megs гguLt e Кјј vбі kёpёt.
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моѕоІуоgvа j гtа m körül а szоbt, és ёгјіІtem, hоgу nІёgѕе tudták
аПnуіга kiilriteni, hоgу Іgу kёt otthonos v оnё,s meg fi maradjon benne. Тё nу az, hоgу falusi hё zьаn s ћаѕ em lehet оІуаn hеІуіѕёgІt taІёіnі, аm ІІуІt оІу гіdegg lehetne tenni, mint valami szdлоdаі szobt. Valami mindig marad benne, valami, ami légkört és h аt гоzоttgоt kёІёnёz néki. мќг az ablakon bebuk б falusi utсагёѕ z Is biztisitja az embert =ól, h оgу több, mint a pёnzёгt megsz ІІб vІndёg.
Rоz Іkа levest hoztt, erdsen p го1gб hiїsІеveѕt, az аs;tаІга tette, és
szó nélkül kinient.
Еgmsга néztünk.
Vártunk ,még pёг pillanatig, аztё n gуогsan az asztalhoz ültünk, és
ѕzаpогё n kагтаlаztuk а t фѕzІгt.
ѕ iКuІjа az еlбszоbábаn evett, s Кёzben иогdбt faggatta: h оgуan is
kёvІtkehetett be az a 1es І jtб tfizeset?
ноГdб ѕokёіg hallgatott, mi nem lth аttu'k, di ѓeІtёteleztUК, hоgу а
tёгkёІуёѕ ilveget оѕбКоІgаtja.
Rоzlka baromfistiltet t Іаlt mеggуmёхts'sаl. Іогdб gyomra ol у
hangosan korgott, h ґоg т Gёіdу eІfehёгedett, s ёnшagѓоz hiven megјеgуІztІ :
Az Іуen m оzgё.ѕ valбszіnйІeg az ember ag$han h аgу vёКuumоt.
DёлиeІ teli szjjiаl evett, ott volt a fogai között a csirke félig г gоtt
fehёг hasa, ajka sz ёg Іёtёbев pedig, mint Іgу-еgу vёгсеpp: а mеggуmgгtё s mагаdvё nуа .
Ticzi evёsј ritmusa az оvdeszkёzёК Іeоgуѕzeгйsіtett, di Igen energikus mozgsban jutott іgаz в kіfejezёsгe. A kés az 6 Кezёben nem retёlte, hanem egуetІеn rövid mozdulattal ѕzёtvgtа a húst, a villa szab Іуоѕan szйгtа fel a fаІіаtt, és minden áсsоrgás vаgу КогјІgetёs
nélkül vitte az іdбгe Uritett ѕzёJba...
Мюg т nёztem evёs Кёzhen, Gё ldу zаgуvа bІszёde jutott eszembe,
гeiу most egу kis mбdоѕјt ѕѕаl hаѕznёІьаtб ІёlІktаni kulcsot Is adhatna... Gldу az emberek ёt}аp ј bбІ olvassa ki azok v іы gnёzІtёt.
Itt viszont az Іvёs stílusából lehetne olvasni ... Azt hiszem, Тiсzёt
teljesen fёlгeіsхneг tem. Valahol az ut аzs ІоgelІjёn az volt az ёгzёѕІnІ ,
hog ez az ember h аl ло san fél, akkor v аІбѕzinйlеg ѕаjt аgg Іуаiгtбl
akartam ѕzаbduІni, és ezeket eg уѕzегйІn, mert 6 volt a legszimpatikusabb, гeё. tеstltаm. tуgу КёnnуІbь volt elviselnem бКІt. Az ismeretlenek mindig j б tükörként h аsznё lhаtбk, tudtukon kívül v ІnаК
bеstiákká vаgу аngуаІоkКd.
hogу valaki feІgуdjtоttа! — hallatszott Нoгdб hangos és ingeriilt vl аszа az unalmasan du гuzѕоlб kёгdezgetёsгe. — ІІуеn marha.
gоt kёгdeni... Persze, hogу valaki felgydjtotta. Valaki, akinek ёгdekёben volt... Valaki, akinek kell az, hogу mi itt maradjunk!
Mit КІаьёi és mit néz rám, mintha gуaniiѕіtаnа? Mi a fenёt akar
mondani azzal, h оgу . -. — Hirtelen csend lett. ѕzekuІа nem fejezte be
а mолdаtt, ёszгevеtte, hog figуІІj јiК.
Az evбeѕКёzёk n'jъб l bеszёlgеtni kezdtek fёmeѕ hangjukon.
Az eІбszоbban flelhangzotlt ѕzeКula unalmas duruzsolasa.
Igen, ott szakadt f ёlbe a gondolatom, hоgу Тісzёt fёІгeismeгtem.
Energikus és intelligens ember lehet, aki Іgуѕzегоеn fіgуеlгen kívül
hаg т mindiharmunkat, sőt egу kicsiit le Is becstU benniinket gesztusaival, szavaink semmibevёteІёvel. Вг D лieІlеІ г hаgзituk, Gldу több568

szdr beІeаКаszkоdоtt а tisztes &еgйгьа, s ennek meg is volt a hаtsа .
Ha a balettos megsz бІаІt, Ticzi abban a p иІІаnа tьаn szеnvеdб arcot
vбgоtt.
Ebben a pillanatban ѕzсkuІа nаgу robajjal kirohant az udvarra, Onnan az utсёха, jаj тeѕz КІІve јёхt Іe4ІІ az ablak alatt, után v іѕѕzајёtt,
és síró h аngов КёгdІztІ :
A fegуvогem! ... Hol Van а puska, amit az огdёѕztбІ kaptam КёІcsdn?
ѕеnkј ѕІ v ІаszоІt.
Uraim, azt nekem vissza kell ѕzоІg Іtаtnо !
N ёmа csend.
Rоz Іka az аjtбьа n állt, és Іgу v ІІг ndіtssaІ КёzёltІ, hоgу nem
tudja, meg nen is ёгdekы, és ьоgу aki ёІvеѕztоttе, vessen mаg га
ѕzekuІа ІІгоgуоtt а dіvnуга, és nаgуоt ѕбhаjtоtt:
Le ІtsёgІѕ, hоgу a kocsiban maradt?
Erre sem vёЈаѕzоlt senki.
Az Іbd vёgІ feІё јќгtunК, ногdб pedi.g еlszunnуаdt a sarokban. Ott
állt ed бtte a bdgre, аmelуbбl a tёґkёlуt оgу сsеppіg kiitta.
Most, tёІі g оmоггal, Dániеlnеk is megeredt a n уІІvІ :
Nekem senxmii Кifоgё sоm az ellen, h оgу azonnal h оzz Кezdj јink
nаpІбіnk ігоgаt ѕ hоz, ѕzІkuia nem csak azёгt hozott benniinket ide
az isten htа mbgé, hоgу egуmt felfaljuk, іdkёzben esetleg j ІgуzІtket készítünk ёnmаguггКгб l, Кёгnуеzеttјnкгбl stb. ІгбѕzІгszmоt а
RAJ biztosit, ügуszintén minden más кеlІёКеt... A 1ёn ІgІt tudjuk:
tvol а сіvіiІјz сіёtбІ , ,еmbеrеk közt, ѕаjѓ t titkos mёlУsёgјiлket kiforditani a ПарfёnугІ : hadd lássuk, mеnлуі a szennу az ёгtеІnІіsёgиеК lelКјІёtёьen. Az itlet poms, igaz, v еѕ zёІуІѕ is, de a RAJ vёІІaІ minden
feІeІбssёget és áldоzаtоt, hоg иІуеn egzotikus viddket fedezzen fel az
ember иegimёІзгёn
Gldу haІІѕ pedtaл indult a kіj гаt fele:
Élét= eІѕб dtlеtszеgénу Іьёdј e. Ebben az ёtКezёsі fюгtбben nem
csoda, ha a gуomго m felmondja a ѕzо}gё lаtоt. ѕоmmі eilІentёt, semmi
szervezett Іllenёіы.ѕ semmi b Іt тdІn у , még a kommunizmusban is e Іfёг
еgуms mellett bélszín, mustár meg valami d ёІјgtјЈmоlсѕ ... — Az
цtоlsб szavakat már az udvaron hadarta. •
Az elsd szоb ьаn Ticze és ѕzekula állt szemben egуnssаІ :
Тehё t tudоmsul vette, h оgу sajdlt сѕаpdёJйbа esett. Еgуelбгe fi
Ігбltesse meg az agу t, а ,múlt majd csak felbukkan, van iddnk b бven.
Most еgуedйІ vаgуunk, ha estќnКёnt unatkozik, lapozza fel ІmІёl еzetёben Ticze sziletett ЕгsКу Ji1ia esetet.
Ticze oІу gyorsan és halkan mondta ezt a n ёh Пу .szót az eІбtte álló
ѕzeКulёлаК , hоgу bár magamban гegіstгІtаm a mondatot, eg з ёхva
szót sem ёгtІtt&n ьІІбІe.
A dјvё nу гugбі megint feІnуёgtІk: teht ѕzоКulа ІІгоgуоtt az izgalomtól vаgу а meglє petёstбl.
Нoгdб csendben hоikоІt. Dniel bor után ment.
Ha nem ёгtеttеm fёlгe, valamivel vadol, uram! — suttogta ѕzІkula, di Ticze nem v Іаszolt, már 6 is az udvaron l ёpkоdett, h оgу az
ebёdеt eg т kicsit „leг zza".
RоzlКа бsszІѕzІdte az еdёnуекеt, és intett, h оgу egёsz nуugodtаn
fekiidjek Ii és piihenjem ki az út f ёгadalmаit.
...
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,

69

ЈбІesett ez a pёх egуszeгй szб , és máris vІtКбzni kezdtem, h оgу pihenjek, h оgу vёgгІ ріhІцjek. Ekkor még sejteni sem mertem, h оgу miІуen f гаdаІmаКа t kell majd kés őbb kla:ludni.
Az diom egyszerre j бtt, mint az еѕzmёІІtІеnsg.
„Nаgуаnуја mІggуѕz гtІ t аj ёлІо tt. Azt mondta, ezt Кісѕіnу
kІгёЈьаn Is лаg оn kІdeІtІ . Ne vege rossz n ёveв , de szeгetnёk
valamivel kedveskedni. Ha már úg у tvоzоtt, mint valami КёгиІІhitetlen haragos. Ha már оzutn nem v Іthаtunk еgуetl оn kedves
szót, engedje meg, ћоgу én, Воdn г Мёгіа , megmentsek magamnak КеttблК vIѕzоnуё t бІ egу ѕ zеmегnуі kincset. 6, azt most igen
kёnзеІmetlen lenne elmondani, hоgу m иІуеn КілсѕгбІ Is van szó.
Most сsцpn kedveskedni akarok, enn Тј az еgёѕz. A zёгdbаn erre
tanitottak, és én ig аzёП nem tud с k másként viselkedni. FбІоg, ha
ПуогПб s okoni is van az el бzёkеnуѕёgгe. Kedves nаgуаnУј a azt
mondta, m сgg ѕz гtet hozzak, hogy betegeni ёszhez tёгјІn, és
azt mondta, piritott КегІуегеt kacsazsirral ... Ha nem аkаmn,
akkor is ltnІni kellene, mіlу nagy kegyeletben élt maga k ісsіnу
kогё bаn. A nagymama még a régi fali бгё t is г mb јztа : hozzam
el, annak nІhёКes kеtуеgёse іг nуіtаПd fogja majd az dn fásuló
szívét. Odahaza igen boldogok, hogy v ёgгІ falura keriUlt egy kis
рњІnёsгe. A fаlvaknаК, b гn іlу messze is vannak egуmё stбl,
titkos kapcsolataik vannak, sokszor a víz is közös, amit a t ёоІі
falvak nёpe iszik, közös а szél, amely feikavarja a port, k ёzёѕеk
a csillagok, аm еlуёk tükörként nёznѓeК vissza a falvakra, és közös
а tvоlі villám is, melynek vаkјtб fёnуёben taы lkoznak a tekintetek. Én, воdлг Мёгіa, ezёгt sйгйbbеn is ІiІjёvќјk, hоgу ѕzё.mkіvettІtёsёъen ѕеgјtѕёgёгe legyek. Ha azt k ёгdezі, odahaza hogyan fоgаdtёЈk ѕzgyenІеtеs ІІtoІonсoІtаt ѕё t, csak аnгІуit mondhatok, hogy nаgyj ё bбl mоgёгdemeІtnеК vélik, еzёгt legjobb, ha
bІІІnуugѕziК ѕогѕёьa. Elsd t аІІКоz ѕink itt ѕыhагbаn vаlбszіfйlеg kellemes ёlmёnуkёПt vésődik emlёКІzІtёbe. A tоvbbіаКbа i megeshet, hogy eаtёґоk gyengёd mбdѕzeгІіmtбІ , Persze Csupn a v Іtozаtossg kеdvёёгt. Ez azonban kогѓ ntsem jelenti azt,
hogy nem leszek h аѕzn ґа . .
Az elѕоtёtіtett ѕzоыbаn rnІggyѕz гt'eа illata terjengett, a dús illatot
azonban egyetlen moh б szіpрат tsѕаІ feІёltem... A kёvetКеzб Іёlegzet
csak a szoba kicsit dohos, Кiсіt sаwаnk ѕ ѕzаgёt csalta be az orr
ёгzёkeтiу fоlуoѕбіbа.
Csend volt. Csend, m еlуbІn а sаjё t mozdulataim ny оnin keletkezett
zaj miatt is szёgуenkeznоm њІнett.
Amikor Izabella vіdёkгe mІnёКtІt eldlem, egy id бben sűrűn eІj гtani abbia a kis kedves faluba, melynek neve Is vonzott, s m ІІуben а
vén Gregor vendёgІбs amrnбПі kѕzаgй ѕzob іьаn hаsолІб csendre ёbredtem délutáni p іhenбјm után. Kegyes, igy neveztek Izabella meiъhеІуёt, а nарszё.mоѕоК, tehermunkesok és kubikosok ѕzeгёnу kis oIthona volt ez, ahova hit végén loniiha vicinahsokon ёrkеztek, és hйtІen
feІоsёgјјktбl сsupёл niоsdбvіzеt, ti:szta аlѕбnemйt meg egy nyugodt
fёszket kёґtеК.
Borzongva ugrottan-i ki az ágуból, ahogy tudatomban fe Іёbгedt Bodnár мгја ltоgats аК emІёke. Menekiuiii kellett a rossz ál оmtбl.
Az ІlsёtёtјtеtІt ѕzоь bбl а délutáni fёвуben гаgуogб eІбѕzоbbа buk570
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tar, ahol Кё mІуbІ І bаdt szemem ІІбtt bsѕzІfоІуt minden t гgу, minden гёszІet.
Rоz1kа állt а kis аsztаІnёј, és fІ etеkdvё.ѕ сѕёѕzёКІt гаkоѕgаtоtt. A
сsempёk zsёгtёІ&%ёѕю szinte аgуаmbа költözött, а сsészék Коосаnёѕа,
а рогсІыл vёk оnу eгбѕzаkоs hangja szinte karcolta аgуааnаt, befogtam
fшeж'net, s kиІёptem a kopasz fёІtetб аІб . A fénу és а hőség még
veszettebb ёzёne zúdult rám. Еgу Сѕоnеvёѕz аК .с alatt ditani meg.
Еgу idő mйІа fІІnёztem az ёgгІ.
Ugуаn mit les? — szólt ki a termetes hdz іаѕѕzову.
Ezt az akdcfdt n ёzеm, dІІаndбаn az jdr az eszemben, ћоgу ez a
mi eukaliptuszunk.
Az аsszоnу vdliat vont, 5 eІtйnt az аjtбbбl.
Nevettem.
иоgуne.
ЕukІаІіJуttisz? Az a tróbusi fa, аmеІуnеk йgуszбІvdn nincs is dгПуёіka.
És RоzdІаа, аkinёК оІуаn mілdegу
KиІёptem az utodra. A falut g уёг fivёІ benбtt, sdrgdssziirke homokdombok vІttёk körül. Valahol a hdz а kов túl egу különös, szёІmaІоms zeгй ёpitаnёnу сn- e1ЗkѓеdІtt a magasba, хґјtогІ ќј alig mоzоgtаа .
Az utcdn, egуnstбl tisztes tdvoisdgra, iit јitdг.ѕајлІ sёt аtаk le-fel.
'Minden taыіkоzdѕКог fејbiссеntéssеl köszöntötték egуmdѕt.
FёІteni, rettegtem a gоndоlattбІ, hоgу hemarosan engem is beleкёn ѕzегјt az ösztön, az urbánus ёѕztёnІ ebbe a dl'іьdъkeгgetёsьe,
ebbe az ámоkfutásb а . Az az ósztön, az a k ёґІeІhetetІІn, amit nem lehet fёІгсvІzetni ... Т idолi, mиІуІn іneгсiб 'viszi iittd гѕајrnat a falu
еgуіК végétől a másikig. Tudtam már, mi az, ami tantaluszi kinokat
fiog okozni nekem is. -. Igen: eljutni valahova. Eljutnii eg у оІуаn hеІугІ,
ahol mindenki megidlihat КtјІбnбsёlљ vеѕzёІу és feszёІу nélkül. Eljustni
аkёг a templom eІё vаgу kосsmdhоz, kёzséghdzhоz, pоstаёpіІІеt ІІz,
bolthoz, ez volt az, ami hajtotta it іtdгsaiшаt. Eljutni valahova, valamifёІe Жё pогitьа.
De еbbбІ itt semmi sem LёtІzеtt.
Csak a két guЈb ьаsztб hdzsor.
Az ёgwјЈІ 'goв senmii más.
Csak az emberek kіёzёnуёѕ tekintete.
Eszembe jutott egу felette pгоfґ n kёp: az dllatkertben, a rdcsok
közt le-fбi futКosб vad. бгdК hosszat liih Ol az egуіk гdсѕfаІtбІ a másikig meg vissza, és kepzel ёtёьen, ha van і ІуІn, nаgу tdvo]sdgokat tesz
meg, messze menekiil az бseгdбbe.
De most ez a profdn k ёp is j бІ jбtt. ѕegјtеtt felejteni Bodndr Mdridt,
aki (beigёгte ij аbь látоgаtását.
Mdr а ]ЈkonуІdott, amikor sorstdrsami holtfdradtan haz ауetбdtek. A
legrosszabb szinben Gd Іdу vo(lt. Meg se vdrta a sz űkös vacsordt, kёгјІшёnуІsеn ІemоsаКоdоtt, és aludni ment.
Amikor Rozdika Ігnгpёt ‚gуќј tоtt, akkor ldttam csak, m иІу pirosak
és kdanertUtek a tёььјёК is, kivéve Hordót, aki va]ahol aludihatott, mert
szemei vёгesеk, hangja meg rekedtes volt.
Meg kell kisёгeІnј ! — mondta már ötödszór ѕ zеКuіа Hordбnak,
di az csak diniosan, nІ inІогоsan bamulta szanddJja orrdt. — Mondja,
Rozdika, Іehetлe-e valaLhol szerezni eg у сsёzdt vаgу szekeret, vаgу bdrmilуеn jdггйvet, hоgу legaldbb a fő iitvonalra еІvіgуin
'

'

'

'

...
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Azt hiszem, h оgу a maga szm га v еѕzёІуІѕ lenne іІуІѕmјt kérni
— mondta Rоz ІКа, és а tesсsёszёКet rakta egуmsbа fürgén, h оgу
minél e1bb tќvоzzоn, di ѕzєkuІа visszatartotta:
ноgу érti ezt, kedves?
Ne hагаgчidjоn, di іgу van. idisz év eІёg hоѕѕz І idő , de az emberek еimІёКІzІt ё t а Іegаpгбbb kukac is fe Іёbгeszthetі, а gУаn ї fёгgІ ,
maga mondta ezt nekem annak idej ёn, honnan tudnék én иІуеsmіt
kиІ tаІІnі
ѕzвКuІa remegett, és hol az i аsszоnуrа, hol pedig ногdбгa nёzett.
Ticze КІnуёгьёІЬбІ аpгб gоmьбсоkаt gзтйгt, s teljesen Кё zёnуёsІn
nёzІgette az asztalon meg-megjelend kés& Іegуekеt.
Lesz nарІб vagзт nem lesz, irjuk v аgу fi irjuk, kedves ѕzІКuІa?
— szakitotta meg a csendet Ddniel.
6, teljesen rnegfele'dkeztem гбІа. A vіsszаtёгёssёІ vаgуоК elf ig lalva, a tvoz ѕ goа dоІаЈvаІ . Ez a tйzІѕІt teІjsІn filiboritotta terveimёt. Most már а nаplбiгѕ meg a vele kapcsolatos аКсiб nоvitsёgІsin
еІІгІтёѕzб mёгetekt nуІгt, gofldolom, a szё.mоmга, értik, ugуеь .г,
mиІуеn küldnös ргјzшЁt állíthаt a sors ember és.eniber közé. A Кёlсѕёnёs kёtІleѕѕёgeК, feladatok eltorzulnak, 5 іgу а vјѕzonуoК •mёгІege
is egёsz mást mutat, mint n оиіs fІІtёtеиІК mellett mutatott volna.
No de ez сsа k az én pгivt tгаgёdі m, hоgу nem tudok egуІlбгІ tavozni innen, az dnöké senlmi esetre sem lehet... Az dndk húsz napja
csak most kezdбdёtt, tet ьelёtasitk szerint аѕѕzk be idejUket, és
lel-letdleg шеn ѕeлІk fel minden f Іelбssёg аlбІ. Vеgуёk йgу, mintha
már rég vјѕszautа tагn volna, vоgуёk iigзт, mintha csak pihenni jdttek
volna, szІгzбdёѕјјiІК nincs, ígу ebben a ріlІiаflаtьаn felmentem magukat is КёteІe'ssgtlК аlбl
Ticze és DёлиeІ hallgatott.
Csak most t űnt fel іgаzn, hоgу ezek az emberek elfeledkeztek lemosaklodni, úgу porosan, izzadtan titek még mindig az аsztаlnl.
Kёsбbb még egуszeг bІj ёtt а h ё iаѕѕzоnу, leszedte az asztalt, le ѕёрёгte Ticze Кen ёгgоmь6саit, és а legуeК is eliltek.
A csendben a mi ІёІegzsјink, a mi szusz оg ѕunК hallatszott Csak,
аkёг sјјіket ёj;szakkоn valaLhol, valami kis állоmásоn а vesztІgІiб vonatok, egns lёІІgzetёt nem figуІІve, állаndб szakadozott pёfёКІlsе .
A nаgу fut, а гойзаn.s most egу pillanatra megint mІg.11t. VІszёІуІsen, hosszan, Кіlt ѕtаlаnul állt...
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ЕLІтЁLтЕк
Rdібdг mа

н R А N ІМІв

јСЕРА N І V ІС

ѕІтёІуІk: бR, ЕLЇТЁLТ.
1.

(бr а Ѓоіуоѕбn, az ЕііtёІt a ceiidban. L ёpіek. КёhёсѕІІёѕ .)
бR Јб reggelt, ъагќtоni. ноют van?
(ѕzјјnІ t.)

ŐR НeшёІоm, nem voltak kellemetlen ёІmаі ?
( ѕzйиІt.)

OR Міёгt haragszik? Nini gondoltam semmi rosszat. Csak i Іgу mondom. Gondoskodom a lelki nуugа]im гбІ .
(Cigarettcira gyúlt.)

Parancsol egу сіgагсttt? ѕzбтаІ nem! Ez okos dolog mаgdtбІ . A dihanуz ѕ, azt mоndjk, ártаlmаs, és j б , hоgу бгіzkedіК tбІІ. Вёг a cigaг ttа о lуkог meg is nуugtаt. Тaln tёьbІt ћаѕzn Іnа, mint ez a bёmёszkоdќs az аьІаkn І.
( ѕzјјnІt.)
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OR Az utóbbi іdбbeл túl sokat ibáznul az ёgгІ. Ha van valami titka
vag т valami tiltott, kínzó gondolata, mondja csak el szabadon, köztünk
marad minden, ezek közt a falak közt .
(Nevet.) КЁІёnъen, amint
tudja, еbbеn а bёгtL%nbсn mindent рёІd. ѕan бгіzлсk...
ЕLЇтЁLТ Kuss!
0R 'De hiszen maga... mondott valamit.... m иgszбlаlt... Hisz ez
ПаgуszІгй ... ez szinte hihetetlen... Іа thбnароѕ haІІgatѓs után azt
mondja: kuss. GгаtuІё lоК . A legdѕzјвtёbьІn: gгаіtuІќlоk!
ЕЫТЁLТ Nem mondtam semmit.
Ő R Nem mondott semmit? іgаzn kár. ѕzбvaІ tёvedtem. De hat
m јгьdавnуіan tёvedјinЁ eg ьсљnsьаn. És vёtКesek vаgуuгik а magunk
mбdjn. Nincs igazam? Csakugyan, mondja már, mi a maga v ёІemёnуe а bűnról?
ЕLјТЁLТ Az ёгdёgbe is, mikor hallgatsz el már eg уszeг? Нбnаpok
бta sztintelenUl fecsegsz, j, гtаtоd a szadat, gondoІtёl.e egуszeг is arra,
hаgу tulajdonkёppen nem is hallom, amit mondasz?
ŐR ноgзme, ső t azt is tudom, hogу az andаt se akartad látni. És
а baг taіdаt is haligatassal fogadtad..8 még eldbb — а nуomozбkаt

és а bігбkаt. Mit v гћаtnёk akkor én, ;еg ѕzІгй őr ІёtemгІ , ha иІуІп
ѕzиІгdаn eІtёКёІted, 1iоgу nen engeded magad ІhbІгgаtnј .
ЕLЇТЁLТ 1Vliért аІёКаdѕz meg akkor? міёг t ifecsegsz a puszta falaknа k? Te vаgу az utоІsб a vиІё gоn, akivel beszёdbІ eІegуedhetпёk!
ŐR (nevet) A vиІ gол? Hisz én vаgуоК az egуІtІen а v1gоn, akivel
bоѕzёІgІthІtsz. Vаgу azt hiszed, h оgу szdmоdга Van ,még világ ezeken
а гёсѕсКоn kívül
ЕLЇТЁLТ Van. Van Іg т Végtеlеn és gуёnуёг(ј világ, аimeІуІt senki sem
vehet el t бІem, аmігбІ te mit sem tudsz — ami csak az еnуёш ...
ŐR ѕzбуаІ te геmёnуkеdѕ z... Te hiszel... (Nevet.) Esetleg vársz is
valamit.. . Gondolom, valami...
ЕLјтЁLТ Azt угоm, hоgу hаgуј .békén és fogd be a p оfd vёgre.
ŐR Lё.tоd, most fёІjeІenthetлёІek. Tudod j бІ, mi v гnа rád a hivatalos kёzІg sёгtІgetёѕёёгt szоІg Іatј hІІуеn.
ЕLјтЁLт 'fán csak nem сsu в nаk le? (Nevet.)
ŐR Vannak egуёь doligok is... РёІdё uІ ez az ablak, amin át f оІуtоn
bmёskоdsz . . . ez az ég .
ЕLtТЁLТ Az ablak?
2 R Igen... Nagуоn Кёnnуen raegfoszthatn&ik t бle... azaz 'beѕzёgeznёnk. Тulаjdоnkёрpеn ez is a f оgуeimezб јлtёzКedёsІК Іgуikе ...
Mondjuik, azzal az indoklassal, hog у a nappali fёnу кёгоѕаn hat a
ПуugаІmаdга.
ЕL:[ТЁLТ Te n уоmoгult! Talan azt hiszed, kёn ёгёgnёК neked, hоgу
fi tedd meg ezt?
бR Ki tudja?
ЕLЇТЁLТ ѕdha!
ŐR sokan bеszéltеk már јgу, aztбл meg Кё nуёгёgtІk, mint a gуеrekek. Јбl vіgу zz, ъат tосѕk&П. Аimіѓ tа itt őrzöm а ikülönböző Ыиnёzбket, а tёгvёnу és az e гkёІсs megszеgбіt, és hёbІ-hбbа he... he
he... Іgу-Іgу drtatlan ъёгёлу kt is, volt alkalmam sok mindent látni
és tapasztalni... КіtйnбІn érték az emberekhez... és az a tapasztalatom...
ЕLЇтЁLТ A te tараѕztаІаtоd...
бR Igen, az én tapasztalatom az, h оgу az сffёle mаkасskodёs nevetѕёgІѕ és a гemёnkІdёsed kёzёnsёgeѕ оstоьаsg, лвегt itt én h аt гоzoК
mјndenгбl, és az én аКагаtоmtбl függ .
ЕLҐГЁLТ (nevet) A te аКагаtоdtбІ ... Hiszen hat hбnар alatt egу
szót sem sikertiit kicsikarnod be ІбІоm.
ŐR Csak lassan a testtel ... fi izgasd magad, ъаг tосsКё.m. Idő kérdés@ az egёѕz. Hat hбгiаp alatt, lám, mégis ІІёгtem, h оgу szón. ыгј alak. A kёvetkezб tíz év és hat ћбiiаp alatt ki tudja mi mindent sikerti
még сlёnІІtm veled...
ЕLЇТЁLТ Nem bfrom itоv ьb ezt a dumát ... Hallgass el legalabb
egу percre...
бR De miért . semmi,szükség агга , hоgу haigassak... Minden a
legnagvobb rendben van! V аg т nem? Minden rIgу a maga ttjn: én
itt az аjtбn ,kívül ... ,és jogom van bєszёlni. Te meg ott a lakat m ёgiёtt,
és jogod van hallgatni. мiёгt sёгtegсssјik akkor еgуmst? Mindegvikјјnknek megvan a maga v іlga. És а vilagainkat гсs vёіаѕztj а el.
Szél) kis t аla1m Пу. És hasznos, mi? A lеg бѕiъъІk egуtkІ, аа it az embІгёk valaha is КіtaІёltаК . És nІ ilуев ІgуszІгй — Кёzёnsёgеѕ vasrudak
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keresztberakva... és h іpр hоpp, te ott vаg'у a magad vиІ gѓЈbаn, én meg
а . en уёnifbє n. És amellett még muІаtsgоs is, nem? Iamerd be!
ЕLЇТЁLТ Nincs mit mondanom. Тёgу, amit akarsz.
ŐR А , а t már nem! Az már nem volna t іѕztІѕsёgІѕ, ha vіѕszаёІnёk
а hІІуzІtenun еІ,.és azt tІгшjёm, amit a kedvem tart, bár, mint magad
is оl аn szёpen mondtad, nуugоdtаn megteetлёm. V ют ёгzem, rendj ёn volna, ha már еgуѕzeг оg,јјtt kell lennUnk, h оg т valami elviselhetd
v јѕzІnуt teremtstink... valami... h оgу is mondjam... mбdоt tаыЈjunk az emberi, bаг tі ІgуІtёгtёѕгІ, йgуѕzбІvёn ІgуІnгаngт( П. Végül is
emberek v аgуuлК . Vаgу nem?
ЕLГТЁLТ VаІбьаn eІszбгаkоztаtѕz. Ноgу nem restelisz holmi ІgуІnталgч isgгбl és bаг tѕ gгбl fecsegni?
0R Nem aJkarod tán azt mondani, h оgу b јzоnуoѕ ёгteІеmьІn nem vagуunk egуІnГалgL иk? РёldauІ az én feсѕоgёѕem miért volna bёІсseьb
a te hаllgatasоdл l... az én mindennapi sz оІgёіаtі kёteleѕsёgem kelemesebb a te semmittеvёsednёl ... ebben a kellemes csendben, amit
iпgуІn ёlvezel ... Мiёгt volna az én szаьаdsќgоm, amit te гmёѕzеteѕІn
ігigуІlѕz tбlem, szebb a te vgуаkozќѕоdn І mindaz után, amit elvesztеttёІ ... No, mondd meg magad, nincs-e igazam?
ЕLЇТЁLТ МиІуеn nap Van ra?
ŐR ІКtбьeг 26-а . Osz van, bаг tос km. (Тіtоk аtоѕаn.) El se hin.
néd, de a levelek h еlуІnkёnt már egёszеn sárgák; ah, igen... a ndk,
persze, szёpek, mint mindig — nem tudom, hоgзт valaha is voltak-e
szebbek. .. Az ám, mondd, szereted te a n бКet?
ЕLЇТЁLТ Mit akarsz? ноgу fеldјјй djek?
ŐR Én? іgаzёл hќlё tІаn vаgу ! Hisz egёsz idő alatt másról se ьeѕzёlek, mint аггбІ , hоgу segiteni szeгІtлёk rajtad, de te йgу látszik nem
hallod, amit mоnd6k ...
ЕLЇТЁLТ Nem akarom hallani.
OR Tdlzol! (Nevet.) Az сІбbb meg ёpp аггбІl taгgуаltuпk, hogу ...
ЕLЇТЁLТ Nincs nekem semmi ta гgуaІnіvаІбm veled. Menj a finёьe ...
OR Hidd el , mdsnak nem ъосstал m meg az іl уеn szavakat.
ЕLІТЁ LТ Jobb szeгеtnm, ha velem is llgу viseІКednёl, mint másokkal.
0R FіgуeІmeztetlek, hоg т КegуІtlen is tudok lenni, mint... mint
egу ...
ЕLtТЁLТ Mint egу állаt.
0R мі ndаnnуiаn ikеgуеtlеnеk vagуunk. Еgszeг, barmikor, barhol
Vаgу taln te tk еvésbé vоltёі állаt, amikor rálőttél a fІІеѕёged szerit6jiёге?
ЕLЇТЁLТ Hinba is prdbalod, nem Ыоlуgаtоd meg a nуugа]imаnъаt ...
бR ѕzбval te nуugоdt vаgу ? Mindazok után, amit tеttёl. Ёlveed а
nуugаlгаt. - . abban a rothadt гemёПуbеn ...
ЕLІТЁLТ (ёѕѕ2ІtёгtеП) Mondd, miért gуйІёlsz? Legаlbb ezt mondd
meg.
őR Lám, lám, már h оgу én gуйlёІё k! Eszem dgѓban sincs. De miért
is tennёг? Az elбіг soК tiltjak, hоgу gуйlёlj јК azokat, akiket <5 гziink ...
ЕLЇТЁLТ Міёгt kinzol akkor?! Наgуj-b&Кёn!
бR De hiszen magad mondtad, h оgу nem haligatsz rám, és hogу nem
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is ilétеzеm szmоdга. ноgуаn l јnоzhаt1аК akkor? g ѕzІгйІеn: hangosan gondolkozom a nőkről. RemёІem, ez ellen nincs k іfоg ѕоd. A nők
mindenesetre ■ёг.demeІnek агinујt, hаgу időnként ІІbеѕzёlgeѕѕјјnk róluk.
Nhоgу azt mondd, h оgу te ѕ hаѕem gondolkozol мхtёгбІ . Igaz is,
tёnуlІg оІуаП széр мгtа?
ЕLјТЁLТ ѕzёр.
ŐR Igen, igen, hаj Іалdб vаgуо& elhinni, hоgу nem is kёzёгiѕёgІѕІn
szёр . КіпёлbІn talnn nem öltél volna holmi átlаgоs лб kedvёёгt
Mondd, mtІtted volna-e, amit tett ёІ, egу nőért, aki nem КіvёtІІІѕІn
szél), felt ёve persze, hоgу szereted...
LЇТЁLТ Nem tudom...
ŐR Akkor мѓхtа ыzоnуга kјvteІеѕІn ѕzёр volt... Ez logikus...
Vаgу nem? ѕzeгetnёm, ha Wbbet uiсѕёІnёІ 1VIártáról és . e ггбІ az
Іgёѕz еsоtгбІ
ЕLЇтЁLТ Nem оm] ёКszсm. Mindent elfelejtettem.
6R Azt akarod, h оgу Іњigуjсm?... ЕgуёьКгёnt is, mіlуеn jogon kiv.nod elfelejteni azt, amit nem szabad elfelejtened? Ez... ez már
аІj аѕsg... Ez embertelen, lia І gу tetszik... Меgёlѕz egу embert, és
аztn mindent elfelej tesz . . - Nohat!
LЇтЁLт І t akkor tiltsd meg, h оgу elfelejtsem, hogy hallgassak,
hogу КinёzzdК az ablakon, h оgу arra gолdoІjk, amire akarok. G уегјјnk,
mit vársz, kёnуѕzІгіtsd rám ezt a h йІуе jogidat
ŐR Мёg mit nem! Аzёгt vаgу itt, ъањtoiсѕkm, hоgу semmit se f eledihess el. Nézzünk oda! Te, aki úgуszólván tegnap g іlkоs ІІttёІ , fia
már mindent cl akarsz felejteni, és ragaszkodsz a n уugаІrnadhoz
цgуІ
ЕLІТЁLТ Azt én nem akartam, nem Кivќntаm megtenni. Az... az...
szeгenсsёtІсnsёg volt. Ezt M&ta is tudja!
бR (ѕбhаjt) Мёgіs сmІёКеztеtnі ѕzІгеьnёІеК, hоgу мгtt mindenКёpp el kellett veszitined
ЕLЇТЁLТ Ostoba! 1Nеkеd mndеn сgуszeгї !
бR De te nem v оІtl kёpeѕ kibékülni ezzel.
ЕL ТЁLТ ѕаїгiггiіt sem ёгtеѕz.
0R Јб ! Mondjuk, hоgу nem ёгtсm. De gondolod, h оgу Мёгta talnn
megёгtсtte... h оgу kёpсs lesz kibékülni azzal, amit t сttёІ neki?
ЕLјТЁLТ 6 nem szerette azt az embert.
ŐR Ha nini szerette, miért volt vele?
ЕL ІТЁLТ ѕenъmit sem jelentett neki.
6R Akkor meg miért l őttél? Ha nem аzёгt, mert tisztban vo Іt І,
hоgу sohasem volt a tiéd igaz&i.
ЕLЇТЁLТ Testestti-lelkesttU csak az еПуёm volt.
ŐR Csak sаjnќІt, ьаг toс km. Te meg gуйlёІted.
ЕLЇТЁLТ ѕohаsem ѕаjг lt. ѕohаsem gуйІёІtсm.
ŐR Мiёгt ёlted hat meg azt az embert, aki a mindene volt? Csakugуаn, hоgу is hívták . emlёkѕzсl ІegaІ bb а nevёгe?
ЕLЇтЁLТ Elhallgass!
0R Міёгt? Biztosan g уengёnеk, tёhetetІІnnеК, nуоmоnsgoѕnak ёгІzted magad h оzzќ kёpеst, mert mindenesetre igazi férfi lehetett, ha már
an Пуi га szerette. ѕeшmіvеІ sem tarthattad volna vissza... de te niindІn г6n meg akartad tartani, még ezen az ár оn is.
ЕLЇТЁLТ Nem ig-у volt . . . hаgуd abba!
...

...

...

...
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OR És megtetted, amit tett ёІ ... a iegrosszabbat... Мэg ѕzйnt ёІ ember lenni, ha ІgуІtаІ n valaha is az voltal. Mondd, az v оІtёі ?
ЕLЇТЁLТ Кёnуёгgёm, eІёg!
бR мegёгdeiгneІted, hоgу КІgуІtlеn ІІgуiК hоzzd, én is és mindenki... De mi nem v аgуuІК lelketlenek, mint te... És fi ѕіг , mert b іz
tosan б sem:sírt, és nem k ёn ёгgёtt КІgуІІІmёгt. Biztos vаgуоk benne, hоgу szembenёzett veled. Мiёгt nem nёzeІ te a szemembe? (Diadalmasan nevet.) міtбІ ёІsz? (Nevet ёsе ke дijet Іennё válik.) Nézz rám!
2.
ŐR Ltоd, nem akartalak meg аІ znі . Pedig megtehettem volna.
Mondd, ug: І, h оgу megtehettem volna!
ЕLЇТЁLТ (hallgat).
бR Вeszёgezhett Іtni volna az аыаkоdаt is.
ЕLҐгЁLТ Be. És mit még?
ŐR He-he, azt sose tudni. Кј kinbеn, fontos ez most? Мiёгt vagу
оlу Кіvnсsi? Azonkiviil ha mіndj гt mindent megmondok, nem lesz
miről gondo]Jkoznod... vаgу tal&i еgёsz idő alatt csak МгtaгбІ és
аггбІ az eѕеtгбІ аkаглІ gondolkozni?
ЕLЇТЁLТ Csak ezt fi kezdd ij га.
ŐR мiёгt fi? Mi másról ьсѕzёІgІthetnёnk?
ВLtТЁLТ (kiabdl) Nem akarok Іггбl Ъeszёlgetnі ! Mondtam már,
hоgу ezt többé ne emiltsd!
бR Lassabban, hé . . ki nem állh аtоm az oгdіtоzб embereket. V аg у
tаІ n nem kёpzІІed, hоgу még parancsoihatsz is nekem? De ha ѕzёpen
mІgКёг;sz, akkor...
ЕLЇТЁLТ Ne viselkedj І gУ, mint egу bíró vаgу n уomozб . Nem vаgу
az. És hаgуj békén: nem kellenek a t аn сѕaіd, még Кеvёsbё а baг tѕ&
god; ha m г itt kell lenned — hallgass, :és v ёgІzd a dolgod.
OK ѕzбvаl іgу ... mi... (Ordit.) Nаютоn tёvІdsz, ha azt hiszed, csak
аzёгt vag оk itt, hogу szunубКІјаК és hordjam neked a kosztot! Hallod-e, hё , nem vаgуоk én . te сselёded, et јІgуеzd meg! ... És mától kezdve, ha h оzzm fоrdulsz, megkdvetelem, hog т ezt .a Кбteles tisztelettel t Іgуed...
(Az ЕііtёІ t nёhdnу pillanatig hallgat.)
ЕLІТЁLТ миІуеn nap van ra?
(Az Őr hallgat, cigarettcira оуйј t.)
ЕLЇТЁ LТ Azt kёгdeztоm, гі lуІл nap van ra.
бR Nem tetszik nekem a mód, ahog уаn kёгdezted.
ЕLЇТЁLТ КјiІёnben гindеgу. Mind egуfогmk.
ŐR Тёvedsz, bаг tосsК m. A napok olуаnoК, mint a fбk — К® ёnуеgfoгgаtбК, mindig г 'sоk. Ma pёІdul felhds idб van. A гete огоlбgusok hosszabb esds iddszakot j бѕoІnak, de sohasem tudni. Az ám, elfelejtettem геgkёгdІznі : szereted te az esdt?
ЕLІТЁLТ Nem.
6R Мёgis esni fog. Ez ellen semmit sem lehet tenni. Mondd, lehet-e? .. . De ne izgasd magad, te nem fogsz m еgѓ zni.
ЕLјТЁLТ Nem azt mondtam, hog у аzёгt nem szeretem az еsбt, mert
nem szeretek геgќzПі .
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ŐR 'G ? ѕzбvаІ , valami más оkоd van. таІ;n emІёКeztІ t valamire
a:z esб ? .. . valami kellemetlenre?
ЕLЇТЁLТ Nem, nem, csak iІgу ... ik nélkül.
(5R (nevet) Ik nélkül . Furcsa... Сs Кugуаn furcsa. V аgу tаІќn
сsаk most nem tudsz v іѕѕzaІmІёКеznі . De ha eszedbe jut... mondd
meg... Van idő : nekem nem sietds... és meg tudom' őrizni a titkodat...
ЕLЇТЁLТ Titkomat? Міёгt volna ez titok?
0R Ki 'tudja. Csak fi ugorj a rúd e Іё . Itt van p ёІdѓuІ, most még
nini is 'tudod, mi mindenre оmІёkeztІthІt az esб ... De gondold csak
Іl ... Mondjuk, сѕа k .Іgзт vёletІeлш eszedbe jut, hоgу Іgу délután sёtа
kёzьen zбpог fogott eL Mit tehettёІ ? ІаzaѕиеttёІ az еѕІгnубdёгt; ott
meg — az ё g ьаЂn...
ЕLtтЁLТ Te disznó, mocskos disznó
ŐR МќtбІ fogva, сs К liоgу tudd, mindent feljegvzek. Minden esetleges bіzоnујtёkоt. І thа szükség lesz г ! (Ordjdra néz.) ѕzбvаІ , tizenhat
бra hагrnјnсКёt peix&or (mormolva) disznó, mocskos disznó. Ik:
nincs, mert én csak azt mondtam, h оgу az 'esбt оikoг nem 'lehet elkerUlni. Pontosan jegveztem? Ha valami nem Іgу van, ѕzбІj, amig
nem kés ő.
ЕL:[ТЁLТ (hallgat).
бR Імјёг t hallgatsz? Ha kellemetlen .. másról is heszёlhettјnk. 13ár
йgу sejteni, hаgу máris eszedbe jutott valami. Hisz nem is volt o Іуan
гёgІn. De ha гёgen is lett volna, el kell ismerned, h оgу иІуеѕmіt nemigen felejtenek el.. . еgу иІуen jelenetet.
ЕLјТЁLТ Van-e valami a tiiloldalon, valami ёpјјlІt, gУг vаgу иІуеѕmі ?
бR Nincs.
ЕLјТЁLТ Park, telek, folуб
(5R Csak a puszta semmi, ьагgtосskm, mert minden itt Van... A
kёvetkezб ... csafkugvan, nёhё.nу logikai kёvetКеztetёs аІарj ёл ;kiszdmиthаtnd pёІduІ , hоgу a kёvetkez б kilenc.év és hat hdnap alatt
ёѕ :szІsеn h.n т сѕбs nap lesz. Azt som mondhatod, h оg ї nincs időd az
effёІe ѕzmіtёѕоkга, és el kell ismerned, hogv ёгdekeѕ volna.
ЕLІТЁLт Міёгt lovagolsz f ІІуton ezen az es бn? Azt hiszed, hogу
ez idegesit?
ŐR Ah, dеhоgу ... Еgуszегiаеn, ha már az e ѕбгбІ van szó, illetve
mindаггбІ , amire az es б emІёkeztеt, аггбl •a délutánról és a ггбl a jeІenetгбl
ЕLіТЁLт (ј ёІdйhёdve) Nem volt еѕбs délután, és nem tig т volt az
еgёsz, аіІІиgу k®zeled.
ŐR Én nem is mondtam, hogv hоgуаn kepzelem. Csak azt mondtam,
hоg т meglepted 15kеt, s a többi már ёгthеtб .
ЕLІтЁLт Mi ёгthІtб?
бR Н t az. . . az, ami utna történt
ЕLtтЁLТ (сійhбѕІn) Honnan tudod, hogу mi történt аzutn?
OR (nуидtаІаПиІ) Tudom. Еlбszёг Іiгiёmu І :t ёЈ . Vagv nem? Mintha
minden pогсіkd megdermedt volna. Minden gondolatod m иgllt, Кіѕz гаdt a torkod, csak azt ёгеzted, hogу most olуаѕmи történik, amit
nem hihetsz el, amit nem akarsz elhinni.
ЕLІТЁLТ (Пуиgоdtаn) És azunin?
бR (іnдегйіtеn) Аzutn elhitted. Меgёгtеttеd, hogv igaz az, amit
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abban a pillanatban szebb volt, mint ъгmіКог , vаgу
látsz. És ő
l'egainbbis 1.1gу ёгІztоd, mert meztelen volt, ѕzemёгmІtІІn és idegen
аnnай az embernek a karjai közt!
ЕLtТЁLТ ( Пуидоdtаn) сsаkugуаn!
бR сѕаkцg таn! De nem is ez a fontos. Valami másról van szó, b агtосsКёm.
ІЕL јТЁLТ (Іeeгeѕzk Іаёen) 1VIásról?
бR (Пуuоt аІаnиІ) Igen. Abban a pillanatban megb ёnјtоtt valami, di
nem •аzёгt, niert Мйхtat rajtakaptad a sze гetбjёvІi, hanem mert 6
engedte, (іiоg т rajtakapjad.
ЕL:[ТЁLТ (Icivdncsian és guПуогоsаn) ноghоgу?
OR (k ёtsёgьІІѕІttІП) Ne tettesd magad boiondnak. Most már ig уіѕ
vёgе , nincs okod, hogv bármit is eltitkolj, hisz ig уіѕ kјtudбdоtt
minden, bár vаl б:ѕ zіnй, liоgу már ikеzdеttől fogva mindent tudtaж És
te i tudtad.
ЕLІТЁLТ Mit tudtam?
бR (elveszetten) І t azt, hоgу szeгetбje van. КezdІttбІ fogva tudtad, di ttirted, mert szeretted Mgrtat, és f ёltёl, hоgу elveszitheted. És
6 is tudta, hоg т tudod, és ezёг t keriilsz minden alkalmat, n еhоgу rajtakapd dket, nІ{hоgу nуilvánvаlóvá vlj оn, hоgу igaz az, amirdl már
йg іѕ tudtad, hоgу igaz.
ЕLІТЁLТ (idtszdiag csocidikozva) • ѕzаm гsg. Мiёгt v гtа volna az
alkalmat, hоgу rajtaJkapjam бКІt s azutёл elhаghаsѕоn, amikor ezt
megtehette e Ібь(b Is, ha ez volt a terve?
бR (mindinkább elveszve) Nem akarta ezt, mert tudta, hogv nem
élnéd túl. Hallgatta tehdt a dolgot, te viszont makacsul ІІnуІltеd а
megаlёz,sоkat, és amikor m ё,г elege volt m іndenbбІ , szndёКоѕan Іgу
rendezte, hogу rajtakapd бКеt, mert tudta, h оgзт nem szereted az
Іsбt és visszа fogsz j ёnnі az єѕ eгnубdéгt... ,És ёрр Іzёгt lttad о lуаn
ѕzеmёгmеtІевnek, gуёnуёгйnk és агс tlаnnаК . Arra szm іtоtt, hogу
ezek után lesz аnnуј ыlѕzКesёg benned, h оgу sarkon fordulsz, és еІmёsz, ењagуоd. Meg akart g бznі , hоgу te hagvod el бt, és nem 6
teged, meg aJkarta kёnвуіtеnі a dolgodat, te meg...
ЕLјТЁLТ ( дйnуоѕаn) 'Én meg...
бR (elveszetten) Te meg nem voltal elёg bјјѕ kІ, hоgу megsёгt&j,
még Кеvёs'bё hogv sarkon fordulj, ami egуёьkёnt iёгt еt6 is. ЕћІlуІtt,
mondjuk,:sírni kezdtёІ ; ugve, hogv sírtál? Aztan КёnУёгёgтii ikеzdtél а
szeгetбjёnek, hogу ne vеgуe el tбled. мёg abba is ЬeІeоgуeztёl, hоgу
tov' ьъга is tallКоzzалak, csak мгta fi rsz аkítsоn veled. Ekkor vёgleg megutait, é:s taln Ii Is kёpёtt. ІѕzбІj, ha nem іgу vаn. Lehet, hogу
csak elnevette =gát. V аgу szó nélkül felёltёzёtt, és elment vele, otthagvott tёged a pаdlбn, kimutatva, h оgу mеnnуігІ megvet, hоgу mindig
is megvetett. És te akkor, ltv а, hogу semmi sem segit, lövöldözni
Кezdtёl, di nem rá, hanem a ѕzегІtбjёгІ .
(Az ЕІіtёІt hangosan nevetni kezd.)
ŐR (zavartan) Mi van ebben nevetѕёges?
(Az ЕііtёІt tovdbb nevet.)
бR 'Mi az, miért nevetsz?
ЕLtтЁLт (kacagva) Nevetsёges az Іgiёѕz.
ŐR Az Іgёsz?!
ЕLІтЁLТ Igen. Ez a te Іgёsz vallоmsоd ...
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0R Az én . vа1Іоm ѕоm...
ЕLЇТЁ LТ Az hát. Mit сѕоdѓіКоzоІ ... Elmondtad ѕzёрІn azt, ami
veled történt, csak a lövöldözést k ёІtёtted hоzz, hоgу i'g т І'tssz оn,
mintha гбІаm volna szб . FіgуІІ.tІІсk, 'lattani, h оgу гdгigаtбzіk a kezed,
hоgу borul el a tёkіnteted, hоgу гeѕКet a hangod. (Nevet.) És azon
tanakodtam, Vajon m иnn уі idő тйІhаtоtt el az бtа az esбѕ délután бtа,
amikor azok ketten f аkёpnёІ hаgзтtаk, ,és te t ёгdгe borulva bámultál
utánuk. Е:gёѕz idő alatt, amig itt гeѕzКІttёІ é:s гёVngаtбztёІ , tudtam
ŐR Nem igaz. Сѕй nуѓ n tёvІdѕz, ha azt hiszed...
ЕLјТЁLТ Nem tёvІdek. Mdr гёgбtа biztos vаgуоk 'benne.
бR Miben?
ЕLtТЁLТ НбПар ok бtа fecsegsz, hбnароК бtа vallasz itt nekem...
ѕzІgёnу n уomonІІt G аvгilбm... És mindig ravaszul rndsokra p гбblоd
kenni ezeket a fёгteІmeket, amik az ёІetоdet kitöltik
ŐR Hazudsz... Nem ismertem be
ЕLЇТЁL'г міndеgу, hogу ьeіsmeгted-e vagу sem. Аttбl a pillanattdl
kezdve, aimi'kor 'azt a сѕІПуа ,fiút emlegetted, akit az iskoldban mindenki vert ёs megalazott, te meg állítól аg vёdеlmеdb І vetted... tudtam, biztos voltam benne, h оgу te magad v оІtl az a сsdnуa, mІgаlёzott fiú, aki nem tudta n-ІеgvёdІni =gát
ŐR Hazudsz... kitalaisz... Engem soha senki nem al ё,zоtt meg...
ЕLІтЁLТ (nevet) Mindig megalaztak... Кёsбьь is... A feсsegёseidbdl kivettem, hog т te vоІtѓЈ az az altiszt, akit a h' ьоnihаn gуёvaѕ g miatt ІІfkоztаk és ІІіtёІtek...
ŐR Elhallgass, átkоzо tt Кutуа ...
ЕLЇТЁLТ . . . ёs aki;később megvќІ toztаttа а nevёt, és itt bi.jt meg,
hоgу elrejtse a ѕzёgenёt...
бR Parancsolom...
ЕLЇтЁLТ (kiabdl) A ѕz ёg еnІdiІt, аmitбІ sohasem szdkhett ёl meg,
mert tiіlѕё gоsаn nаgу volt... 'olуаn nagy, h оgу valakinek meg kellett
vallanod, hogу 'eют , kissé mеgkёnnуebbјпj, megszabaduij... mјndаttбl...
ami...
Ő R Nem ismerem be .. . s emmit se ismerek be...
ЕLtТЁLТ (halkan, ўеІѕбь b гeПсійen) Мёг rég beіsmeгtёl mindent.
Fél ёve ьеszёlsz itt nekem.. . Міёгt tеnnёd?...
бR ѕzбгаkozоm, ёlvezem... Аzёгt teszem, mert nekem І.igу tetszik,
mert tehetem, mert nem ak аdlуozhаtsz meg benne...
ЕLЇТЁLТ ѕоhаsem tetted 'azt, ami neked tetszett. ѕоhаsеm tehetted
azt, amit аКагtёІ
Ő R Fogd be a szád!
ЕLЇТЁLТ Аztn meg, amikor azzal d ісѕІkedtёl, hogу m Іnnуi ьагёtod van, h оgу ;milуеn КёzkІdveІt vаgу а t' гsаsgban... Gondolod, h оgу
nem ј:ё ttІm rámиndj гt, hogу te...
ŐR Mondtam, hoigу elhallgass . . . te
ЕLјТЁLТ • .. . аѕѕzonу nélkül vаgу, bаг t nélkül, mаgnу os vagy és
felesleges. (Nevet.)
бR (k ёts ёgbeesetten) Kёnуёгgёm . . . elёg...
ЕLІТЁLТ . . . 'hogу a nаgу hires sz аbаdsgod mellett... nаgу obb rab
vаgу , mint,én. mert nem bírsz semmit sem elfelejteni, mert ІnКіnek a ІеlКёben, senkinek az emiёkе'zetёьІn а иІgсsekёІуоьb n уІmot
sem hаgуtаd, amеl уеt kés őbb fi kellene ѕzёgуеІІеnоd... Mert ёгёКгe
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magad vаgу а mеgа láztаtásаiddаl, amiken nem bírsz úrrá lenni... Ёpp
ezёгt rohansz mindig vissza ide, g оndоІvn, hоgу ІegаІ .ь b itt jelentesz
valamit. De még itt sem... Lt оd, még itt sem jelentesz senirnit
Ібnаpоkіg pгбb Іkоzt І velem... és ime, m Іgёгtеd, hоgу
ŐR Most аztn eІёg!
ґЕLјТЁLТ (а ІІдnадуоьь h ісіeўv ёггeі) Іhб ... revolver... De miért
hаьоzоІ? Tedd meg már vёgгІ, legаІ bb Іgуѕzег, amit аnnуіга kívánsz . Akkor Іеgаlёbb azt mondhatod majd magadnak, még la a
гсs іnnІnѕб fІІётi is, hоgу kоКќztаttёЈ valamit, iiо gу eІћаІІgаttаttёл
valakit, liоgу megtetted, amit аКатtl. Lбj, n уоtmогuІt Gavri;lo, ldj
ŐR (ёѕѕ2ІtёгtІn, csiiggedten) El kellett, h оgу mondjam ezt n ёkІd.
...

...

.

(Zene. Csdnd.)
ЕLЇТЁLТ (ingeriUten) De miért pont ne Кem
ŐR Te vаgу ... az ІgуеtІеn... aki иiІgёгthetѕz... Te is... most...
egуedUІ vagу ... senki nélkül ... és veled is az történt, ami velem...
ЕLЇТЁLт (nevet) Azonnal meg kellett volna ёгtеned, hоgу nem
akarlak mаgћаІІgаtni
0R (akaciozva) De muѕzj volt... Most már tudod, h оgу nem g й
Ібletbбl tettem... мсgbосsё thаtsz-e... most, h оgу tudod... h оgу tudod ... hоgу ... Мuѕzj volt val.аКineК ... nem bírtam ki... nem
voltam kёpeѕ tőbbé'.
ЕLtТЁLТ Adj egу сigaґettt.
...

3.
ŐR (nevet) Lehetetlen уаgу ... Ez alatt a kilenc h бnаp alatt, аmібtа
bагё tКozшiК, tőbb fura hist бгі t hallottam t бled, mint azeldtt еgёѕz
ёleternьen . -. Nem. Еgу pоh гК vаl se tbbbet... (Nevet.) ѕzolglаtьаn
vа gуok, és а ѕ zаbёіу, ѕz аъёіу
ЕLјТЁLТ тёnуleg, gondold csak el, ha valaki betoppanna!
ŐR Ne fёlj, rnaguilk vаgуunК ... Csak eѕtёгe tёгnеk vissza. Azt a csaЈб ёtlet volt, h оgу kitatогnt Іgёѕz nуdгоn гІggeІtбl estig
lnituk ezt a te ьоtegsёgеdеt.
ЕLІТЁLТ Мёgјsсѕak el kellett volna mennem veliik
ŐR Veltik? (Nevet.) Іogу ott áss, gјјгоёlј , izzadj a nуdгі napon...
Nem, bагdtосskm. (Felveszi pokardt, és koccint.) Аttбl сsаКugуаn
megьetegІdnёl ... Nem kellene tettedned magad.
ЕLЇТЁLТ De ІеgаІ bb ásnék és іzzadnёК. Az is еgу kis v Іtozќѕ
ŐR inatkozol?
ЕLЇТЁLт úgу látszik.
ŐR Gondoltam.
ЕLtТЁLТ Én is azt gondoltam kezdetben... h оgу eІёg, ha mindennap vѓгоm, ћоgу j ё ssz а beсѕeиьpёszett f ІаsКбvaІ, az iІjsgоkКal, külön koszttal, сіgaгеttёval ... hog т iеlbеszélgеthеtеk veled... Ne érts
fёlгe! І ls vаgуоk mііndazёгt, amit tett ёl ёґtem
OR 1t akkor mi baj?
ЕLЇТЁLТ A tél eІniiІt valаhоgу, és a tavasz is — ig у ёгeztоm, hogy
a napok mégis nnilnak... De most... ez a n уёг ... Istenem... megint
úgу ёгzеm, hоgу a falak ёѕѕzеnуоmnаК .. Megint fuldoklom &oben az
tјгeѕsёgbeП, аmiгбl már majdnem azt hittem, h оgу sikertilt kitdltenem.
...

...

-.

...
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ŐR Hinned kell ... Gondolnod kell arra a napra, amikor majd mindez vёget ér, kell...
ЕLјТЁLТ Kell! Kell! De h оgуaгІ ... І t nem ёгtІd: ha erre gondolok, akkor még neiiezebb.
OR De hiszen... mi b агќtоk vаgуunk. Kell, muszj, hоgу ...
ЕLtТЁLТ Gолdо1t І.e valaha is arra, h оgу mi nielegitett ёѕѕze benniiriket? Наgу miért b аг tkоztunјk ёssze...
ŐR Mondd meg!
ЕLЇТЁLТ Biztos vаgу abban, hоgу akarod, h оgу rnegmoridjam?
ŐR Ne, inkább fi mondd!
ЕLјТЁLТ Мёgіѕ ...
ŐR Kёгlek, fi. ЕІёg, hоgу tudom, hоgу sikeriUt mІgkёnnуіtІnІm
ѕzmоdгa еgу-kёt legnehezebb drát — h оgзт eІjёhettІ m hоzzd, amikor
vártál ... h оgу kitаllhаttаm, amire szјіksёgеd van... h оgу veled 11hittem, amikor a Іegmаgnуоѕаьъ voltam.
ЕLіТЁLТ De ideje, h оgу egуѕzeг már felfogd, mi ёгt vаgуunК ѕzјјksёgesek Іgуm ѕnаК.
616, istenem...
ЕІЇТЁLТ ѕzбvаl... Rjёttёl, hоgу а ьйneink Кёtnek 6ѕ5Zе, amiket
eІКёvettйnk... ez az І1Іh аg аtоttѕ g... amiben élünk . azok a megаlzsоk...
ŐR Nem igaz . . . Lehetetlen...
ЕLјТЁLТ Nаgуоn is lehеtѕёgeѕ, Gavrilo... Кйlёnben miért іgуІКeznёлК naprdl napra, hdnapokig arra, h оgу а világért se emlegessiik
ezt a dolgot... ѕzйntеlеnјІ vicceket gугtunk, mиѕёket ta ІІunk ki
аггбl, hоgуаn fogunk majd élni eg т napon... De mІІуiК napon... GavгІо . . . hallod-e, mІlуikІn?
ŐR Én azt hittem...
ЕL:[ТЁLТ Lehet, h оgу én is .

(Hallgatnak. Zene.)
ŐR Nem tudom... de te vаlаhоgу segitettёl rajtam... Amidta јgу
Іgуйtt vagyunk... vаІаhоgу biztosabbnak ёгzоm magam... nуugodtabbnak...
ЕLЇТЁLТ (nevet) Nуugо dtabbnаk... ТаІёл segitettem neked, h оgу
megfeledkezz m јndaz оКгбl, akiket itt Кјnоztёі . És te ѕоgјtettёІ nekem,
hоgу elfelejtsem azt az embert, akit nem is ismertem, di akivel еgу
szerre mеgёлt minden... az еgёѕz ёІet... az аmbисІбК ... tervek...
бR El fogod felejteni ... és ёѕzгe sem veszed... Majd megldtod...
ЕLЇТЁLТ Magad mondtad iеgуszеr, emlёКszІi-e, hogу ez nem volna
іgаzѕ gos
ŐR 0ѕtоbаsg... Az nem számít, amit akkor mondtam, amikor
még . . . amikor.. . viszekedtiinik...
ЕLјТЁLТ De mégis igazad volt... Abban az id бben igazat mondtunk Іgуm ѕnаk... nem vigasztaltuk és csaltuk egym.st...
01 Кёгlek, fi emlegesd ezt... ne em ІёКeztess rá . Ne eml ёКezteѕѕ
ezekre a dolgokra, amik miatt sz ёgуenkеzem...
...

(Csdnd. Zene.)

ЕL[ТЁLТ іLinу бra?
01 (drdjcit nézi) Dél múlt .
ЕLЇТЁLТ Mit gondolsz — ki gyбz ma? Mi vаgу а magyarok?
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Ő R Nekem teljesen m јndІgу .. Tudod, hоgу nem szeretem a mérkбzёseКet.. . Te szeretted?
ЕLЇтЁLт Hm... Sok mindent szerettem .. (Egyszerre fel ёІёnk йl.)
Tudod, amikor é,n meg мёхtа ... (Hirtelen ўёlьеszаkіt Ја.) ТёnуІІg elmúlt már dél?
ŐR Mondd: ютаkгаП gondolsz rá?
ЕLЇТЁLТ Az a ІеvёІ tegnap
ŐR тбІІ volt?
ЕLЇТЁLТ Igen.
(Hallgatnak — zene.)
бR Ugуe . . . m Іgbо sёtоtt?
ЕLЇтЁLт Mit b осѕёsѕоn meg? Hisz nem szerette azt az embert.
ѕeюmіt sem jelentett ; ѕzm га ... Аztn meg... tudja... h оgу szirenсsёtІenѕёg volt az еgёsz
őR ѕzeгenсsёtІІлsёg?
ЕLЇТЁLТ Igen! Nem sz пdkоsал tettem! Csak ráakartam ijeszteni,
kёnуszІгјtеnі akartam мгtа j еиenІЈёtёbeгi, hоgу ІКоnуогоgэоn, hоgу
reszkessen... Meg akartam a І znі, hоgу megmutassam мгtnаk...
61 És 6?
ЕLјТЁLт Nevetett! Abban a percben... v аlбbаn... nem tudom
di csak azt a giїnуоs nevetёsёt hallottam... аztёл meg... azt, hоgу
zuhan... G уаkгаn gondolok rá, és mindig йgу ёгzІm, hogу még eѕёѕ
kёzьІл is nevetett...
ŐR Akarsz еgу сіgaгеttt?
ЕLЇтЁLт És most, mindezek után, ez a ІevёІ мгtt бІ !
ŐR мiёгt nem vёіаszоІsz neki?
ЕLЇТЁLТ ноgу nem ёгtеd... Vаgу nem tudod, mібta vagуоk itt...
бR Tudom.
ЕLІтЁLТ Eddig a ІevёІig én is azt hittem, h оgу tudom, di most
már biztos vаgус k benne, hog т nem tizendt hб nаp volt ez, hanem tizenёt év, szё zёtven év, Gavrilo! Te meg ait аjnІоd, hogу irjak neki,
hоgзт v гj аатi a leveleit, a vas гnaрі l'tоgаt ѕaіt... Micsoda Кіыгhatаtlan, n уоmoгuІt hazugѕ g volna... Itt élni ezek Кёzt a falak közt, és
folуton szokni...
ŐR Vбгj csak...
ЕLЇТЁLТ rј rа гІmёnуkІdnі ... Valamiben, ami már messzi és e Іёгhetetl:en... Altatni magam...
61 De vќгj csak... ez... ez... te ezt... meg is tehitn ёd...
ЕLtтЁLТ Mit teћetnёК meg?
ŐR Нogу mеgѕzёkj
Е :LІТЁLт (nevet) Őrült vаgу !
ŐR De... mindent sz ёpеn kіtсгvеzhetnёnК ... Minden аpгбѕќgоt...
ЕLіТЁLТ Нagуd, kёгиek . .. Ez ІѕztеІІnsёg!
бR Мiёгt? Fő, hоgу minden... vёІetlenгe hasonItson...
ЕLІТЁLТ Te vаlбbааi mеgбгtјlьёІ !
ŐR Rёjёttсm... istenem... г j ёttem!
ЕL ТЁLТ Nуugodj meg. . . Lassabban... Gavrilo!
ŐR Кёгlek, fi szakits fёlbe! ЕІбszёг is jelentkezel munkám: ez Іgёszin Іgуѕzегй. Ott pedig, a сsаtогnё.n, ásás ikбгbеn — еgуѕzeггe rosszul
leszel ... Te ezt meg tudod ј tszanі ... egуszeг már kіtttnбen megjtszоttаd a beteget... І gу teszel, mintha mindj гt mІg аlвІ a fќj-
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dаlсmtбІ ... És akkor én . . én majd fe Іаj ёлІаm, hоg т elvezetlek az
orvoshoz... Ёгtсd... (ЁІёgedІtten nevet.) És й tkёzbeo.. йtКёzbоn
ЕLЇТЁLТ і tКёzьen?
6R ноgу — hát nem ёгted? Е pёго1оgѕz, ib аrátосskám, eІ-pё -го-Іоgѕz...
KёpzeІd csak el. Persze, еІбzбІeg ejtesz rajtam Іg'у-kёt kék foltot, bizоnУsgu І , hоg т hагсkёptІlІпnё tettёІ ... ѕenkіnеК sem szabad КёteІkedni ... Nekem... végül is... t іѕztёлаК kell maradnom!
ЕLІТЁLТ De én nem tudom...
ŐR Én tudoim. Ez az оgуІtІen mód. Hidd el, ez a legjobb mód
ЕLtТЁLТ Tйl j б vаgзт, Gavrilo, de én . nem bírnám . én .
бR Ne fёІj, ibardtom... Amikor jelentem a ѕzоkёsІdеt, te már meszsze jdrsz. Nаgу а világ — iithetik a n уоmІdаt, ha nincs okosabb dolguk...
ЕLјтЁLт De е lhјѕzјLКе miajd?
ŐR Elhiszik... el kell hinnitik... Kildnben is azt hiszik, h оgу gУй161Іиik... Megmondtam nekik Imég akkor, em ІёКѕzІІ? ноgу ne gуаnаkidjanak a... a ьaг tѕdgыгik га. Elmondtam, hоgу ki nem állhаtlаk...
(Nevet.) Е1kёpzelheted... Еzёгt is hitték el, hogу beteg vagy, mert
nem is sejtik, h оgу meg аkaгilаk ,kirnélni imunkától vаgу bármitől...
ЕLЇТЁLт Istenem! м .гіs hallom a fol убt, ёгzІm a homokot a talpam alatt. Lt оm az eget...
4.
ЕLЇТЁLТ Nem лёznёК ide?
Ő R Nem tudom.
ЕLјТЁLТ A mögött a fa ,mögött már nem L'thatnak... Becsaptuk
бКet, Gavrilo!
бR Tudtam, hоgу ъеkаpj К a horgot. Én is majdnem elhittem, h оgу
rosszul ІettёІ .
ЕLјТЁLТ (lelkesen) Te, Gavrilo, te tа1 Іtаd ki nekem ezt a napot!
Te vаg т az аlkotбја ennek a fёnуnеk, ezeknek a szagoknak, ennek a
tёгsёgnсk
(Az бr hallgat.)
ЕLЇТЁLТ Ha te nem Іettёl volna... mindez nem Іёtоzne...
ŐR És ha csak t гёыиtam?
ЕLІТЁLТ Persze, h оgу tréfáltál
de veltik. Minden йgу sikertilt,
аhоgу terveztiik... Gavrilo... Föl tudod-e fogni, micsoda perc ez...
Ez a kezdeti mindennek... Mintha ІІбѕzёг ёгеznёm, hоgу ёІeК ...
ŐR De hоgзґhа vaidban csak tréfát йztem
ЕLtТЁLТ Velem? Gavrilo (kissé hitetleniU, szaggatottan, idegesen
nevet), kedves bardtom ... ember!
ŐR Ha mondjuk csak p гбьга akartalak tenni? Ha csak г beszё1telek?
ЕL[ТЁLТ Hallgass, ,még tréfából sem s Ігetоm, ha igу bІѕzёІsz, s az
idő is dг ga... мёg nem jutottam e Іёg messzire... Ugуе , merre is
forduljak? Ёszаkга ... Mindig йgу ёгІztem, hоgу észаk feІё a legtagaѕаьь .. . mindig...
ŐR KёpzeІd el, Ћog т csak аzёгt beszёltеІеК rá а ѕz6 ёsгe, hоgу halljam, visszautasitod-e a javaslatorat, mert félsz, h оgу engem feІeІбs-
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ѕёgгe vonhatnak, mint аhоgу meg is te Іtіk, ha most, mondjuk, nёІktiled tёгеk Vјѕ: ѕ Zа .
ЕLјТЁLТ (idegesen) De hiszen mindent kіteгveztйnk ...
OR Kitervezttink... Bolond vаgу. Azt gondolod, ІІhіПnёk azt a naiv
mІsёt, hоgу hагоkёpteІennё t еttёІ ?
ЕLЇтЁLТ De... te mondtad...
OR Mondtam. És aztan? таІ n csak ргбb га akartam tenni a ьaгбtѕё gunkаt, аrnІІуb оП te КІzdtёІ eldbh КёteІkednі . Meg akartam g бzddni, igaz-e, amit m оndtёІ , hоgу csak a megaІ zsоk fйznІК dssze
benntinket, meg аагtam gубzбdnі, hоgу іgаz П sikertilt-e, mindazok
után, ami az ёІetbеn iért, — ІegаІ bь egу bаг tоt szereznem...
ЕLЇтЁLТ Nem hiszek neked... с sѕzІvіѕsza ьeszёІѕz. Tudom, hogу
nem ígу gondolod.... Nem teheted... nem szabad megtenned
(R Моѕt már lt оm, hоgу igazad гvоlt... І:gazbбІ semmi sem k,45t
ёssze ьennјјдket ...
ЕLЇТЁLТ De mi сѕakugзтan bаг tоk vagyunk, еѕКјїѕzёm. Ebben nem
szaJbad kёtеІКednІd.
бR Ha йgу van, аhоgу mondod, akkor most sz ёpen vіsѕzatёгsz
velem. . - а сsat огnhоz... Azt mondod, hogy jobban vаgу.
ЕLЇТЁLТ ноgу vіsszаtёгjek? Vissza? De hiszen te... már m ІgmёгgеztёІ . . - én most szabad vagyok...
бR Hiinied kell nkem
ЕLtТЁLт Mit hіggуek... hоgу ismét vissza kell tёгnоm а гсѕok
mögé 6, Gavrilo. . - Most Іё tоm, hоgу egёѕz idő alatt m Іnnуіге
gуйlёІtёl ...
бR ѕzeгеttІlёk.. és ezt j бІ tudod. Elhittem, h оgу te vagy az, aki
sohasem vet el, sohasem vet meg engem
ЕLјтЁLТ (kiabdl) De hiszen nem is vetettelek el . . - Te j ёtszоttiІ
velem.
ŐR Amikor І ndіtvnуоztаm, hоgу ѕzбkj meg, igazn 1o1dog voltam
miattad... És magamon is segiteni аіК:a г tаігП . Te meg? Mit itеttél te?
Fеlё.Іdоztёі , egyszerre azt hitted, h Іg sikeriil megszabadulnod, és elfІlejtkеztёl гбІаm ...
ЕLЇтЁLТ Neked megvan a sz аbads'gоd... És nekem... mi van
nekem?
Іgаzn nem akartam rosszat...
ŐR Nem szabad haragudnod rám .
Csak az еІбbb, amikor e ІКeгшtйnk a szemiik e Ібl ... ааіkог elkeriltiik a veѕzёlуt, аmitбl kezdetben аnnујга féltünk, és ami teljesen lekёtёtte a gondolatainkat — egyszerre г jёttem... hogу ez lehetetlen...
ez őrültség!
ЕLЇТЁLТ Dehogy őrültség, Gavrilo. Еskйszё , hоgу film az! Н t
nem lehetne... міёгt ne.szöknél velem? Gondold csak 11! Mi ketten
еg оtt. . . Magad mondtad, h оgу nagy a világ.
ŐR Nёha túl kicsi a világ annak, aki ёnmagtбІ nem tud megszбkfi... Tudod, hogy én mindig hi ё.ьa pгбb.ltаm mІgѕzбkві ...
ЕLtТЁLТ De majd еg Utt . - - velem... Gavrilo ...
ŐR Te más vagy. Te tudod, mit akarsz. мгtа vár. És ha б nem is
volna, mindig tаlёlnl egy Mgrtat, aki szeretne, mindamellett, hogy mi
mindenre vagy kёpes... Én meg... Nézz végig rajtam, mi vagyok én.
Mire meлnёk ebben a romlott, Кёpmutаtб vilgban, аmІІу mindig еgуforma volt hоzzm — kёnуёгtеlІгi és meg nem ért ő : иekбpбtt, l ььal
...

- -
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tipirt, iifirditotrta a fІj ёt tdlem, mint a b ёІpоkЈоstбІ ... міёгt bujkёІj аК akkor, ha a ѕzёgуІntбІ йgуsеm tudok negѕzаьаduІnі ; miért renektijek — hоgу rnegszdkve a régi m оgаІё .sоktб1, йj abb, tálán még
Паgуоbb megаІйzsоК ёгjenek; miért іютоkezzem, amikor ott, аhоv
hívsz — senki som vár rám .
ЕLtТЁLТ De Gavrilo, te is, ёppйgу, mint én, mindent eldirdl kezdhetnél. ЕгІёКѕzeІ , аггбІ bеszёІttјnk
ŐR Eldlrdl! (Rövid, ideges Пevet ёѕ.) És ezt te mondod? Ez a legnagуоьь hazugsg, kedves ґbaг tоm, mert te vоІлёі az elsd, aki szökni
pгбьІn І tdlem, hоgу fi ІmiёКІztІѕsоІeК а гѓсsоkгa... Azonkivtil
mi g бzhetлe meg arrdl, h оgзт az, amit йјгаkІzdek, szebb lesz, mint az,
ami сІniйІt
ЕLјТЁLТ миІуІn nap Van ma?
ŐR Boldog vоІnёК, ha ёsѕzІѕzednёd az Ігбdet... és te ezt megteheted... tudom... h оg т megtelieted — v іѕѕzаjёnnёl velem... elfelejtenёd ezt a napot... КёгІeК : ifеІеј tѕd el, mintha sohasem lett volna...
Vйгj еg,т másik, szebb napra, amikor majd nem kell bujkalnod és
szöknöd Akkor majd...
ЕL[ТЁLТ Őrült vaют, ha azt hiszed, h оgу г bеѕzёіhІtѕz. мёg ha volna
is erre ir бni — soha, soha nem térnék Vissza... Mindezek után.
Azok után a keserves napok ut П, amikor csak b ёлвuІtаm ki az ablakon. . . vёхvа ezt a percet...
ŐR Aha, зzбvaІ te... vártál ... Te еgёѕz idd alatt arra go лdoІtёІ ,
hоgуаn szёkhІtлёІ meg. . . Te...
ЕLtТЁLт міёгt ne? Az еІѕб hat hбваpban а g йІёІ etе;ddel Кјnоzt І ,
iitё nа még kilenc hбnаріg — a ьагќts.gоddаl... Mi гё sга gondolhattam volna. . . mint erre a percre.
ŐR ѕzбvaІ tettetted magad! Еgёsz idd alatt... fёІгevezettёа , a bаг tоt
јё tszva...
ЕLЇТЁLТ És mit jtsz оtt І te, Gavrilo... Ez is a te ёtleted volt.
V аg т nem azёгt vettёl ráminderre, hogу nomesnek látsszál a ѕаj ё.t
szeniedben — nen-iesnek, ami sohasem vo Іtё l; vagу tálán azt akartad
bеbіzоi уіtan і magadnak, hogу te is kёpeѕ vagу kockaztatni valamit az
ёІetben — amihez sohasem volt hat огsgоd
бR (zihdlva) 6, istenem...
ЕLtТЁLТ Ha nem ez volt... ha nem vаgу gу vа, ha vaІбьan
vak%ban оlуаn j б vаg т, аmиІуеПnек kёpzе lеd magad, és ha engem is
meg akarsz gУбznі ІггбІ — akkor eressz el
(Tdvoli vonat fiittu.)
ŐR Én őr vаgуoК . НіvatаІbбl vissza kell hоgу kіsёгjІleК. Ez az еgёsz.
(Az ЕііtёІt ўёІгІІёki, és futdsnak ered. Hallatszik a Ііhegёs és
idbdobogds a parti korоkban.)
ŐR (tсјv оігбІ) Ali!
(Az ЕііtёІі tovdbb fut. L іkeg ёs, ldbdobogds.)
бR (még messzebbrdl) Allj .. lövök!
(Az ЕІіtёІt tovdbb fut.)
ŐR (еgёѕzen messzirdl) Кёnуёгgёm. .. lövök
Allj!

...

...

(Lövés.)
ЕLЇТЁ LТ меnлуі fёnу ... Mekkora térség ... Micsoda nap!

(Zene.)
Acs Кйгоlу forditdsa
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A МUNKАѕZІСІІLОGІА MAI IRANYZATAI
KULОNјјѕ TEKiNTETTEL A ѕZІСІАLІѕТА
ІRѕZАGІKІА

D R. RE1AK LAsZLO

міndІzб k mІggоndо1v П, és uraimnak, baг tаіmnаК erre v аІб іntёsёket
gуаkогta ћаІ1vn: kёszёгІtett ёm ёnmаg аmat ez szegi n eszdmmel ezdknek gondvіѕеІёsёгe foglalnom, . . . sem аd о mn уёг t,
sem b аг tsлgёгt, sem f ёІeІemёгt hamisat
be nem Irtam, — az mi keveset irtam,
Igazat Irtam; ha valahol penig vétök
volna benne, azt fi én v ёtКё mлeК , hanem az k іКtбl ёгtеКёztеm, tцl ај dоnіtѕtok; és Кёгlek t і tбКеt ёвnІkё m megboсѕвsаtоК ...
(Тіnбdі ѕеb еst уёП)

E munka szІгzбjt fia is hаsоюаб :mІntІgІtбdzёs сѕыtjа, amikor tёnij гб1 аkаr,szólni. ѕаЈ nоs, а több mint вёgУѕzz ёvveІ сzeІбtt а
Cronica е szаv1bаn kјnуоnІалtоtt sorok nini шentttёk а ѕzІгzб nёmІІу melléfоgását. мёg Кevёsьё ёlhоt a mai ѕzІгzб а Моьсs utáni
kor јІgneves Іьb mаgУаг n Іvй infоrmábоránаk, egуesek szerint І sб
Іјѕ gігбji'nак, ё1бj оg ѓvа1.
Az, aki a mui*aszociol(gia mai ігВуzаt гбІ szándékоzik ёгtІkІznі,
tudatosan kёnyszегјјІ vállајni а fеІeІбѕsёgёt, ьоgзг іг s ьал „vétök legуІeл ", arinaJk eІ1Іёгe, Іюgу 'а хх . szzаd атi,ѕоdјk feІёnek .deгek а fejІ tt kоmmunikáсids rendszerek ІёteznёК, és іh с gу világunk, minden ves ё1злes оѕ tоttga сІІenёгe, egyet kФІz, nemcsak јёv5јёгІ nёzvІ, hanem fi nагаdј sё nаК fёІtёфeІe is a haJladss közös а1аpj& nуugѕzіk.
A k Іniшunјk Сјбk n зт .ijtоttа 1ІhІtбsёg К ёІІenёгe, az јnfогmgсібк
h і n уа mІgІІьetбsоn gtо1Іј a az írót abban, h оgу a mыnkaѕzосиоІбgіа
fеj Іёdёsі iг nуzаtаігб 1 „vétök nélkül" irjnon. АІІаІуVеtб htгёЈtаtб kёгјпmёnу az, hоgу a uшвkaѕzосиоІбgіa te ґёn eІгvёgzett kutаtsоk nagу részét nini teszik niиІгv оѕа n közzé. A másik.gátló k ёгјІжnёnу, amikor
fejiбdёsј іг n уzatоКгбІ van szó, az, hоgу a ѕzосіоІбgјa еn ІІtеtt ágаzаtа
aг nуІаg fiatal, alig van t ёгtёneжлe.
ѕоКаt lehitni a szосіoІбgјa2 (mint tud оni&Іу ) m1tj гбd mondani,
di kбъeІ som агmуіt а muiйјаszoсіоІбgіa tёгtёвelёгбІ, mert ez utóbbi
már ъёnуegsebьen f& аіtaааіьъ tudоniёх $g. Persze neli ёz biztosan meghгаъбхоzлi egy tudininуќg ѕzйіetёsёnеk І dброntjќt és hІІуёt, mert
sztiІetёѕі j ѕzla fidJitt nini xaigyog ѕеtлхmиІуІn „betlehem -ii csillag", és
ezenfeliil, rendszerint nem is egy jz оІьаn, ugyanazon a hІІуе1І és
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egуаzоn іdben niи] Іngetіk а:Z „iij ѕzUІёttet". A tud аmn уоКъаn Is gуаkran az иІиеtб tudоnІ nу ‚)ІvаngёІјіsbѓјга", még inkább аz іиІеtб ‚szІntјгёѕ " kis ta1!mudistaira vár а fenлkёІt feindat, ih оgу utdlag ѕаjt І tnаkі
szeImiikkel тigІ ss К az iIlitd tud оniёлу g „betlehemi сsиІ1аgб t", és
annak аіІарјё,n kіjeІыj ёk а niegfeileid „ ВetІёhemІt" is.
Vizsgálódásunk sz јn га vаІбbаn nini dёntб fоntоssgiІ, vajon a
muгikаѕzосіґоІбgіа аtуја R. MacIver, W. Wiltams és F. R. Donovan, a
hi їѕizаѕ ёvik иоgeІej ёгбІ, аоg таn azt D. C. Miler és V. I. Forni
iák3 vagу R. Мауо és T. N. Whitehead a harmincas ёvik eІІj ёгбІ , ha
azokra hallgatunk, akik a harvardi iskoint tekintik Іёn еgІѕПІК , és
оёгt az utábbi,két szocioldgust t агtjk a niunkaszocioldgia niegalapizбіnаК . Di fi Іepбdjгdnk meg azon se, amikor nini I еgу nёniи t szocilІбgus а nъuг kа zосиоабgіа (Illetve az ірагszосіоІбgіа v47 iizemszocio1бgіа ) eІбhігnќјКeіt egуinеѕІn a niillt szzаd еІѕб fІІёbІл fedezik fel
Andrew Ure és Robert v. Mohi sz еmёІуёъen. Ha ib еnnünkеt, marxistkаt'különds rnddon і gаtnа az emntett tud оmnуdg сsаІё dfj а, л&П
tёvІdnёК, ha ёppІлsёggеІ hivatkozndak F. Engels 1845-ben megjelent
kёn1лi ёгІ : „А rnunkaѕоѕzt Іу hІІуzІtІ АngІiё bwn, ѕzеmёІуІѕ mиgfіgуelesik és hiteles fогг sniunКёk аІа pjdв"6, vаgу ha a mыnkaszосиоІбgіa
teгёn 'vёgzett egzakt kutatast рéldázzuk, akkor joggal utalhatunk K.
Marx „e Пquёte оuvгіёге "-jёгe az 1880-аs évb617.
Mindenesetre, amikor az „dsёket" Ikutаtјuk és а nІunkаszосиоІбgіa
szülétési сsіІІagnа& аzimut јІ t és zenittavоІsѓ gёЈt akarjuk nieghatarozni, nіnden Кett h алg ѕІІуоznunК kell K. Marx (el бbb már sаjёtоs
buґkabаn G. W. F. Hegil munkaiban j ёІenlёvб ) aІіеn сјбѕ eІrnёІetёt.
Az ember eІtdegeлediёse, az emberi tarsadalom еlесrnbеrtеlеnеdésе, az
ember Іёnуёneк mиgfeІІІб tarsadalon-i lёtгeliоzsа iІgуszбІvn egёsz
ёІеttj ёn át foglalkoztatja a n аgу кutаtбt és fоггаdaІm гt. Ennek a
tёmаkёгnek sok fіgуeІnt ѕzeа teІt mind korai muikaіbаn, mind A
tбke Ikёzirataban is. Ez a temak г pedig Ког ntsаm csak bblcseleti
kérdés, Marx megКёzёиъёsi mбdj а mutatja et ІegКifejezбььeв, hanem
egуben а szосиоІ gіа, КјІёnёsen a muгikaѕzІСиІlбgіа Іgуіk sarkalatos
kérdés°.
A Кoгѕzeгй marxista munka ѕzосiоІбginаk a szocialista огѕzgoКbаn
tulаjdоnКёpрІn nают jelene van, mdltja alig. V аІбj ёban az ё tvenеѕ ёvek
dІгekn induló szаkszoсиоІбginгбІ Van szó. АІtаibаn, ha a h'szаѕ ёvсk
elejёn a ѕzоvjеtunібbаn jеl&ntk:еzб, dii fej lбdёsёben megrekedt szakszoСиоlбgitбl8 eltdkintiink, az sZKP 1956ban megtartott XX. korigreszszusa után ( Јugоѕ Ldvinъаn nёhёnу ёхгvІl eІбtte) indul І t јга a munkaszoсиоІбgјa. ѕс k esetben ez a sz аkszосiolбgіа jelenti a legfejlettebb szoсiоlбgint, mindenesetre azt a sz а kѕzосиоlбgit, аmи lуіk І ghаtaгоzоttаbban „elКtјlёnјІt" pozitiv ёгtІlєmbеП a rokon tudomn уоКtбl9. Јоbbёга
a munkaszocioldgia (illetve az tizem- v аgу iparszocioldgia, ЈugоszІё.vіban e ют es szосиоlбgusok szerintlo a tarsadalmi és nиmkasёnigаzgаtaѕ
szосiоlбgі j а ) révén аffiгmlбdiК a szocialista i оrszágоkbаn а ѕzoсioібgia mint ё nlІб tudсmnу, sajdtos mбdѕzeгёvel, taгgуkёґёvсІ és annak
ѕаjtоs mиgІКёzеІіtёsёvel. ѕ zmunКгa meggубzб Ј . ѕ tаno јёіёІІ , amikor
а munКaѕzосиоlбgi а v иІёgviѕzonУlatbаn mІginУіlу nuІб eгбtеljІѕ fej 16dёsёгe ёѕ ifбlеg mйvІ lёs ё n ёk mІnnуiѕёgј mыtatбiга hivja fel a fіgуeІmet,
és hаngs Іуоzza, a francia G. Friedmann-nal egUtt, hog у t ёbbs ёgёben
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ra már tІgу 'tkјntenk а. munkаszосиоІб gіга, annak I gуаkоrlаti, tudomnуоs eгеdјmёnуеігІ, mint a szосіоІбgіа fejІбdёѕёлІk ‚ шёгtёkёгІ".
Јцgоѕzыvјга vоnаtkоztа tvа ezt a лeg ІІ.аpіtst, megg бzбdhІ:tјinК,
hоgу az s с kьаn tа1 Іб . E tekintetben két n уиІvnоsѕѓgга hozott forгѕга utaJlunk. Az eІsб sokszarositva jelent meg 1964-bén, sze гzбі а
ьІІgг dі ТгsаdаІоmtudоmё nуі :Intézét tud Іmё nуІѕ dоkuшent сібs oszt ІуПаіk аnunkаtѓхѕаі , és mІг tсgзт 350 oldalon ѕогоljёk fel a t гsаdаІаmtudоmnуоkьаП Іёtгelюzоtt enIpir&kus jelleg(i nхшk Каt12. A másik ifоrrásmimkа szerzdje M. R. Ајmоvіё , aki a munksёnіgа gаtdѕt
tѓгgуаІб külön kіаdv вуоk, tаnuІm ауок és cikkek ъіb1јоgг fіаі adatait:közli (3425 ьіьІиІІgг fіаі egуѕ get dolgoz fel 1966 ьаn megjelent
vaskos КёnуvёьІn) 13.
мёg еgзт fогг st emІіtі nk meg Јugоiѕ zlvіга vоnаtkоzбаn, аmІІујk
szintén csak indikativ, és Іјg т csak a 1ёвІg1bеvgб vіѕz оnуоkга utal,
teht nem lihet számb еli pоtntоsѕ gt elfogadni. A ЈKјZ Kdzponti VezetбsбgёneК politikai sz а1kѕzо gfІаtа feІvёteІю te az огszg öt legfontosabb kёzpоntjбban már ІІvёgzett, fІІуашatьan иevб és tervbe vett tud оmtinуоѕ és ѕzаkmunkё kat а tiгѕаdаhnі tud оmnуоk térén 14. A fеІivёtеІІzёst ІІemzve, nёhnу tszámаdаttаl kiіvnjгuk ёгzёkeІtetnј а munkaѕzосіoІбgіаі kыиtаt ѕаk hеІуzelёt a ѕz осиоІбgiаi és más vele rokon tertiІetekeл végzétt kutat ѕаkhоz kёpІst.
ЕІбгe kell ьосsё tаni azt, hQg Т kбtfбІe jсІentбѕ ;tогzіtst rejt m аgibаn
az аІЈьыаіkьаn közölt kvantitativ meg ё.ІІаpfts. Az еІѕб : a munkák darabsztinna idegj еnІіti a diplomai szakdolgozatokat (a politikai fakultsоk dipІаmаdoІgоzаtаігбі van ѕzб, amІІуІК rendszerint terjedelmes
és kоmоlУ szakmunkak), a magiszteri és doktori d іsszeґt сiбkаt és
ezeket, t оvábbá Іgёѕz іnьёzetсket átf оgб, nagyobb számú Кutаtбt igёnуbe vеvб mыnk ІatkКаІ . A másik toгzіtбs egyes munkák КІasѕzifјk аdsn1 kёvеtkezett be. Mig агбnуІаg égуértеlmüеn hаt гоzhaіttuk meg a
munkаѕzосиоkgіё ba taґtozбkaіt, addig a sz осиоlёgіа különböző ágаihоz
tагtоzб , kшёnґёsen az egзтгёszt politikai ѕzоСiІІбgиІa és másrészt a politiКoІбgіa, valamint a p оІіtkaі rendszerhez taгtоzб munkák között nem
lehetett eg уёгteІmйen eІvбgІzni а munkák „ ёьаt гоіІбsѓt", csoportositt.
Figyelembe vёvе ezёket а tогzitskat, mІgfлаpitаiаtб, hogy JugoszІ vinьаn majdnem аnnуі Кutаtst vgeztеk а mirkaszocioldgia teriiІеtёn, mint a szосиоІбgіa többi бgаzаtаіbаn egyUittvёvІ. Ugуаіnіѕ a szoсиоІбgіа és fјІоzбfіa teгбn az 56 befejezett vagy fоІуаmаtbааt lévő munka
és muлј1v Іаt közül 14 tartozik a tвuг]Јkaszосиоkgiа tѓхgуkёгёhеz, 21 a
szoоиоІбgіа többi ќgаzаtањаz (14 a po ІіtіКоІбgі hoz, 7 а filоzбfiќhоz).
A t гsadaЖnј-p оІіtјkai kёгdёseket vizsgáló munkák közül befejezett
vagy folyamatban Van a munkasz осиоІбgіа tегјiІеtёгёi 20, a ѕzосиоlбgіa
többi te гјiІet ёгбІ 16 ( а pоІіtikоlбgia és politikai г dszІг teгtјІet ёгбІ
tоv ьbі 59 dolgozat). І iуenkфрeл az аг nу а i.munkаszосiоlбgiаi munkák és а szoсіоІбgіа többi бgazаtаі között 34:37. Ez az аг nу nem vёІtozik Іёnуegesen akkor sem, ha fј gзтеlemьe vessziik a közvétlénül terv be vett muвКёаа:tokаt is, mert akkor ez az a гг1у 38:46.
ТІгmбszetesen, ehog'jan azt már eІбгdbосstоttuk, az e]vёgzett kutasоknаk kisebb њsze keriiil majd ПуіІ vnІѕ kёzъбsгe. Аzбta is nёћ n у szегzб figуeІemгemёІtб munktijt КёzёІtёkІ5, többségük nem sze-
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repelt az emlitett f оІvёteІІzёs[ьeв, аmІІуІt L ІtаІ flІѕ gуаkогІаtі t јёkІІztаt ѕга és hаѕzn1аtга kёѕzјtette.
м gіnt csak іndktоitёnt еmнtјјјk meg, de mégis ikifејеzб pёІdа а
МоѕzЖv ьав І 966ќьаа kiadott ѕzосиоІоgіjа v , SZSZSZR сјmй kёtkёtеteѕ
mű16, аmІІу hivatott reprezentativ k ёгkёpІt adni a ѕzосіоІб gіа szinvonаыгбІ, ёгdekІбdёsі körén:51. Ebben a kіаdvnуьaП is a munkaszocioІбgіа temakёг hez taгtоzб munkk kieimeikedd h еІуІt foglalnak il.
ІаsоfllбаП kiernelkedd hІІуІt foglalna& el a m оgj ІІntІtІtt iszосiоlógi аi
munkák között а munКаѕzІсјоІбgјаі t гg гd mйvek маgУагoгѕzgІn17
és а Nёmet DюђаnІ8, аimeІу irodalmat e sorok ігбj а jobban ismeri,
di a többi szocialista огѕzgъan is, m іndeneа eІ6tt LengуeІог szgbаn
és СsehѕzІоv Кіъаn.
Ma már vаІб(bаn magunk mögött hagу tuk azokat az іdбКІt, amikor
а tёгtёлІ1mі materiahzuius h ацgѕй lуоzоttаn dogmatikus fсІfоgsa kёvetkezteben ё nkјёnуоѕ szubjektivista sz еmроntdkаt tartva szem ek$tt,
mg feleslegesnek t ёКіntёttёk а t.гsаdаІаm empirikus Кutаtaѕ t. Кбzben mg йgу vёІeКedtсК, h оgу immár а tarsada]mi fІjiбdёѕ minden
аІapvІtб kérdését megoldottak, illetve meg оlсlsuk az áll= élén Іevб
vezetd emt)erek h аtаlm ьаn van. ЕІhаntоІtёіk már а vаlаn іКoгі dogmatikus apriorizniust, kёЛуеІгГLІіѕ hіеdоІmёivаl egујitt, mиlу szerint a t гsаdalnii fej Ібdёs ѓ tаІ nоs t ёгvёnуszегйsёgІi mindent mеgmаgуагё2nаk,
s nincsen az az еgуеdi j иІensёg, аmІуІt ne lehetne sz áltаlánоs tёгvёnуѕzeгtisёgге v јsѕzаvоnаtkoztatni 19.
A mеghаtaгоzб áltаlánоs ta гsаdааmi fej lбdёsen!kívül — ь tІгk0dunк
hangѕйІуoznІ — sokban jnilt hоzz. а munКаszосиоlбgіа mint külön
ѕzаК g, fІjdёsёvІІ és eІёгt Ігебmёnуојіvеl, a sz осиоlбgіќnk, ennek az
önálló ѕaј toѕ tudоmn у -сѕoрогtnаК20, i:ІуІn teлmёѕzetй átаlаkulásáhоz.
Еnnk fоlуtn a szocialista o гszgokьаn а szoсиоІбgы.nаk — hоgзт
ZУgmuвt Bauman lсngуiІ szocioldgus kіfеjеzёsёvеІ ёljј nК — nemcsak
ideolбgіаі funkсiбja van, di szooiotedhnikai fun Коібja 1521.
АиІаndбаn jeІenІеvб dilemma a marxista sz осіolgus ѕzm гa az elmёІоt és а gya.koriat viѕzonуa. Ez ёґthеtб is, ha fіgуelembІ vessziik,
hogy a mostani marxista аzосиоІбgіa Іgу nаgуоbb га sp КuІаtіv, Кёtеѕ
értékű tudоmnуьбl bontakozott ki. Ez sz e Ібd аnПуibаn volt tudomёnу, amennyiben tu1ajdok ёppeл filozбfја volt. АmІnnуіbеn nem volt
fіlоzбfіa, kёгdёseѕ, hogy mеnnуiгІ Volt tudomќnу.
Most, amikor a sz осіolбgia, eis5soгban szak.gаі а vаlб t хѕadаіmаt
t аnuІm& уozz іК, amikor elvetik sz apriorisztikus dedu Ксiбt, és kutatasaiJkban az јvdukсібѕ Іlj г sгa teszik a hangsйlуt, skѕzoг ыtszбlаgoѕ
dile тшnt jeQen sz eІiniёІet iés gyakorlat viszonya. Vonatkozik ez a kutatasi és kёvetКeztёtёѕі m5dszeгёКгІ, a deduіkсібѕ és az іnduКсiбs ilj гѕ dilІmлiёјга is.
мг csak sz emiitett két e Іj гёst sem lehet mereven egymё ssаl
szembe állítаni, mert vаІбj гban sz egyik mбdszІг, ha nem is hangsйІуozottаn, di mа g ьа foglalja a n'ёѕiКat és vele dialektikus v іѕzonуьќn
Van. Az іnduЁсiбs eljёгds latensen fІІtёtelаz már еgу átfоgб kёpzІtet,
ІegаІІьbјs tudоmnуoѕ hјрotёziѕt a vizsgált t ёгsadаІmІ v јѕzonуokгбl.
Ugyanйgy idеdukсiб sem tёnуІegІt ѕ eаjйгѕ , ha a vаlбsg nem hitelesiti, ha a гёszletkёгdё eК és tёnуеК йІtаІ nem bizonyul valбnаk.
A sz аkѕzосiolбgіаi kutаtaѕоk, mеnёКіІvе a dogmatikus és аргі OгјѕZtikus І1n ІёteКt($l (vаІбj: ьan а tudom луtaiаn és nem megalapozott
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nёzсtІkt јІ ), Igen g огѕаn г mutаttаК, hоgу csak enp ігіzmussаІ , а g їаkorlatias tёflg йjtёѕ ъuzgаІmvаІ Igen !ѕzІгёПу ІгІdггвёnуІkе t hozhatПаК. тuІаjdоnkpІn az „ах kёtоnЪёдflіа", az eg оІdаћl, nem dialektikus
indukdiósmбdјѕzегёК аІkаІmаzsn КІгeѕztјІ az ІІmёІІt fontossdga domborodott Id. ВІbіzоnуІѕоdІtt: sok fontos adat b ігtоk ьаn esetleg heІуІ&Іл Іeihаtjuik а v аІбsgоt, di eІnІіёІetі rnоgаІаpоzоttsg né.lkül lehe оtаen azt ј ud оПІјвуІѕаП megІёгtenі, ёѕѕzІfпggёsІј!ьІn felfogni.
тегщёszetеѕ , hоgу оІуаn tudоnnуоѕ аІаpоzоttѕ gга van iszüksé.g,
аmеІу еgуségеs eІj г .ѕ után kёpeѕ szіntetіz1nј az induktiv.analitikus
e1j х s егІdивёnуІјt. Mert amikor a felhalmozott t ёnуІk ьігtоk ьаn
vаgyunk, akkor az egуоdі jІІІ sёgekг( І tudоmst szereztiink, és ha
ennek ёІІenёгІ se tudunk ■t оvќьbjutnј — ајkkог tuІајІdoлkёррІП az elmёІetі és tudomnуоѕ áltаlánоsttás tehоtetІґensёgёveІ, e г 5tlenѕёgІёvІІ
taialtuk Imаgunkаt szетibe. Nютi ik nélkül állарttја meg sok kese гiјsggеІ V. МиІіё, hоgу az аdаіtgуйjitёsen аІapuІб ІІаpоsоdоtt gуаkогІаtіasКоd ѕ rendszerint az иІуаn kutаtбk muјnkЈ $га jeІјІІmzб, akIk Іgуetиenegу ѕzосіoІбgіаі áltаlánоs ІІniёletІt sem ismerndk jdl, és egёѕz tudásuk nґёh Пу eІj гё.sга ko гІё tozбdјК22.
A marxista sz осиоІбgusоk, Кtіlёnёѕеn azdk, akik a munk аszосиоІбgiat в-iйуeІіk, ügуszólván nаргбІ napra arra kёnуѕzІгјпnІk, h оgу а vаІбsdgiban, kutаtsаіК sогќn megоІdjk az ІІmёlet és а igуаkоrlаt dialektikus еgуѕё gёt. Itt nean isеgit a hangos dаklагсiб vаgу az dszinte јб
szándék, vаlбьan ІёtгІ kell hozni az eІmёъet és а gуakoгІаt egуѕёgёt.
м skј1ёnben nуиІvnvаІбаn k іtйniК munkйjnаk talmi volta, eгбfeszіtёseјвek meddбsёge.
Mindenesetre, az ІlmёІеtі ёІtаianоsіts font оssgt állаndбаn szem
ёІбtt tartva, ma már аnn'іга sze шіbtйпб az empirikus Кutаtsі módszerek el бгІtёгёsІ, hІgу azt kйІёn ъizоn іtаni felesleges. Ez tette iehet6VЈ tёьъоk!között а szосиоІбgia ѕz ггa, hоgзт tёn Іеges tudогnќлу
lеgуеn, hоgу „szocioteclintkai іfшІКејбj а" is Іegуеn. Ez еgуbІв azt is
jelentette, hоgу az egzakt kutatesi гбdiѕzІгekгбІ alkotott dogmatikus
іdegenkedёst nаgуоььга sikeresen Іekјіzdёttёk.
Nálunk Jugosziaviaban már а múlt eniiёkёt idézi és a dogmatikus
Іg ёnek kildtastalan e шІn и1Ј st az empirikus mбdszегІК tёгhбdіtќsаІ szemben a valamikor сёizаtаsаn emlegetett szl Ібige, miszerint „a
rossz filozdfusok sorra elmentek sz осiоlбgusnаК". Mellesleg, nemcsak
két különböző tudo г nугбl Van 5Z6І, hanem иiйveІбitбІ különböző
eg ёnі pгedіszp оъісібt Is kёvtе1І . Еzёгt, ha valaki rossz f іІоzбfusnаk
indult, egуќІtаlёл nem jelenti azt, h оgу ьсІбlІ nem lehet j б szосiolбgus, ёppІ.n йg, mint ahоgуал sІmmіkppеn sem jelentheti azt, h оgу
ha valaki j б fиІоъбfus, egуdttаІ j б szосiоІбguѕ Is lehet. м g а múlt
ktizdelmeit idézi R. ѕдpІk, amikor P. N. Fedoszejev szovjet szосиоІбgus 1959-ben а szосіokgц.ѕоk IV. V ииiagkІngгІsszuѕаi megtartott besz тnolбj ё nаК egуets tёtёІeјгe hivatkozik, és eg уьen &ítéli azt a kdrilm ёnуt, аiniеlу valamikor még nálunk Is jelen volit, uютаniѕ „аgуes szoсiиІбgusоk szükségét érzik annak, hog у még а гбdszегeКеt is megkíSérlik » ьuгzѕо « és »marxista« ni бdszeгеkгe osztаnј "23. UgуanаkКог
hаngѕйІуozzа, гІnвуiге tarthatatlan az, amikor kidaltanak v аiаmіlуеn
empirikus kutatsi гбdszегt tudоrnё.nуtаiааinаіk vаgу nem tАгютіІagоsnak, pusztn аzёгt, mert „burzs оá vииiagnёzet' КёvІtkeztёbeтi Јёtt Ібtге .
„Еgу mddszer аlkаІiгаssѓ gќt és koriatait, hangsйІуоzzа ѕupІk, csak
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az eІmёІetі feІtevёsek és az еІшёІІtі áltаlánоsításоk tйКгёъen 1І iоt
mеg ІІарјtаnј ."24 És іsmёtІІjіiК rrieg,már kifejtett tapasztalatainkat:
tёnуІІ geѕ Іkutаtёіs gуајКогІаtі vizsgálódás nélkül nincs, de amikor a
kutаts negїtогpаn, aJkkor rendszerint és elsdsorban nem a g уаkогІаtі
kutаtssаІ Van baj, hanem az elm ёleti gоndоІkоd ѕ és tudásunk en5tІenѕёgёveІ vаgу rn еddбsёgёvІe І tа1ё 1jk magunkat szembe.
Az egzakt Кutаtsі mбdszeгеk teгёn а mІnnујѕёgј mбdѕzІгІК jelentenek úјаbb lküszöböt а szосиоІбgја fej Ібdёsёben. Az az érzésünk, h оgу
szоюіааіѕta огszё gоk ѕzосиоІбgыJ ёъаП ааig еg'у ёхлtіzed után a matematikai mбdszІгёК aІkаІmаz ѕа ьаsолІб forradalmi Іendtletet hoz m аgvаа, mint az áltаlánоs egzakt kл tаt ѕі mбdszeгК meghоnоѕоdќsа.
Еgу hazai p ёІdst hozunk eld: amikor a jug оsz1v ■ѕzосіоІб gіa іnduІбban vоІt, mйvІІбi iszükségét ёгeztёК annak, hоgу 'külön ёгtеКсzІеtјјКёfl
( БІgг d, 1957. december 27-28) ifеlmérјék а ІеletdsёgekІt és affirmќІjk a statisztikai mбdszогеk аikaІmаzst a ѕzoсіolбgіaі КutаtsоКbа n25. Nem tartjuk niagiinkat ѕ zІГёnуtІlеnnеК , amikor azt h авgstІІуоzzuk, Іюgзт ЈugоszІ VјьаП а matematikai tud оmnуoК j ІІеntбѕ , лёhа
kіimаgаѕlб e гedшёвуеКеt ёгnоk є l. мёgіѕ, nem is oІуаn гёgen még taыЈКоzhаttunК jogosan bíráló јҐЈѕІККІ aІ, атеІуеК гіadбt fiijtak amiatt,
mert a ыгѕаdаІІmtud.Іniќnу t гgуkёгёгe vоnаtКоzб еІіаmzёѕеk matematikai аpipaг tuѕа lёn оgёьen а iszázаlékrа és az aflagra КогІќtоzбdott (a КоггІІќсіб emІegёtёse már csak mod огоssё g v6Іt, és nem utalt
tёn ти eges kapcsolatokra). Mindezt akkor kellett h аngѕлІоzni, amikor a иіne гis р:гоg гamozs már v аlбѕ g és nemcsak сѕсstеljеѕіtmёnУ .
Az igаzag kedуёёгt meg kell diapitani, h оgу ЈugоѕzІё vinьan, fбІ g а
matematiikusok egуeѕiјІetІ, már гёgеn уІtоztаtnі іgуekѕziК a uiatematikai nеveІёs hсІуzеtёn іsКоагendszегtјiiКьen, tёг tёnteК is ez ігќn ьan
vѓЈtоzsоk, di a java még csak a хnё sоdtК iskolareform megv аІбsіt ѕ&
nak vёgгehаjt ѕ vаІ hozhаtб ІёtгІ.
A mІnnуіsёgi mdѕ eгek а1kа1maz ѕёвak foпtаs;sgѓt hangoztatni
azoknak, akik a gаzdasѓgi tudоmёлуokьаn vаgу azokkal rokon tudon уоkbаn tІхКenуКеdnek, hálás feladat, mert ahog уan mind tёbъen
meg ІІаpitjk, а rnennУisёgј mбdszІгеk аІkаІmazsa az utóbbi ёvаКbІn
tёхѕ ad аlоmtud оmnу oК gуаіkогІа ti tertileteihez k аpсѕоІбdott a legszorosabban, és — mindeneКІlбtt а g аzdаsgtudomdвуьаn — megszйnt
vitatott kérdés ІІnni26. Ma, az az érz,ésünk, а szoсiolбgіа mбdѕzегtaІn а
msodіК fогтаdаІгminаk,küszöbén а лiunkаszосiolбgіа ismét jelеntбs
szeгеpt tёІthеt be az egsz szoсиоlбgіaі tud оmёлусsoрогt еlбгеlеndіtёsёbeл. Е t, mint minden tud о nуn І , elѕ( ѕоґьan sa$t beІsб eгбinКnek kell megoldani. De a munkаszoсјсІбgia nтйvёІбinek az a kiváló h еауzeti еlбnуük van, hоgу а gаzdаѕ gьudоmnу már ёtІёptе azt a küszöböt, аmёlуІt а munkаszосiоlбgiánаk még csak a j ёґvбЪeв kell megtennie. МindinКёлљ sјјгgetб a statisztikai és matematikai m бdѕzeгeК,
а mоde1ё s és az elektromos ■szmіt ѕi technika Кіеlgіtб аlКаlmazќsа
а szoсіоІбgјѓbав.
Теiimёszeteѕen, а mиnnуіsёgі mбdszeгеК аІКаlmа
nаk sarkalatos
kёгdёse а kёlсsќбs függőség& és fсjk$dёsi ігёлуzаt оk fІІfedёse, és
az і lуеn „minőségi j еgуоk mІnnуiѕёgi fеІmёгёsе"27. Ennek аlapjn azután иІhetѕёges egу !egesz sor ol уan Кutаt ѕі, mбdszeгьelі elбгehаlаdas, amit a korszerti Iszám оlógéреk haszmilata eldtt el sem k ёpzelhetttink volna. Hivatkozva M. М aсu гг:а (tan.сsКozs az empirikus kuta-
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tsоk mбdsziгtалі kёгdi ѕІіг61 а t гѕаdа1mі tudоm ПуоkьаП, Ohrid,
1965. ггijUѕ 5-8.), ЫІt аІhаLtгUflК arra a kёгј1ІUІІ1угІ is, hоgу а jugоszы v
szak;emberek is ёІ;enjdгб ІгІdimёnуekkеІ јгu1tаК hоzz. a maguk részéről a kvantitativ аnаіІіziѕ mёdѕzІгtаnnаk fej Ібdёsёhez, es б&огbаn az
„Dmódszér аІКаІmаi&ёуаІ а dјѕКгimјn Сјбѕ analizilsben". Тоvёьb
megtаІІtќk а Іehёtбѕёget a preciz mёгёѕek alkal ІадѓЈѕга а ьоnуоІuІt
t гѕаdаlmі je1еnsgеК vіzsg лаtёЈbаn. Ide tartozik az оІуав niоdeІІek
ѕzвгkestёse, аnъІdуІkІt már е]imёаetі és gуakоґІаtі t гsа'dаІmі Кutаыsban аІКа1јrnа tаК28.
A m ІІгisёgі n-жбdszeгe& eг6teајets а1kаiшаzs а nin-i okihatja meg a
munkаszосиоІёgіа , vаgу áltаlábаn а szociol(»gia lénуеgеs КёгdёsІіt, mert
mёgјЈѕСѕаК mбdszeгеkгаІ van ѕzб . Di ann І inkább feifedheti az i.ires
ѕzосіоІбgіај ~élét medd бsёgёt ott, ahol az eim ёІеtі tudоmnу Кёntёsёben tetszeleg, akkor, а nъtжог csak meddб 8pеkuІаtiv tev ёkІnуёgІt
kёpvіsоІ. Mindenasetre m еgѕІјvІІіиепdб V. Korad јntеЖГLe (Zágrábi ѕушposion az empirikus ѕzосиаІбgіаі kutаtsоk metоdоІбgіаі Кёгdёseігбl,
1963, ji піѕ 18-19.) mеІулеk ёгteІmе а kövétkéző : A ѕzосіоІб gіаі empiriikuis kutátás mind ІгбteІjeѕeьь eiаpгбzоttsgа v иІ g оѕ e]imёІІtі огіеnt сіб nélkül mind j ьbаn oda vezet, Ћоgу el.v ѕz az Іgёѕz iránti
érzék. A гаdјkйІiѕ szосіolбgіаі empirizmus tul ајdoПkЈёрреn а t гsаdаlmon kívüli ѕzосіоdgіа megjІІІnёsі fоггnќj а. Amikor tilbuzgбаn а tёгsadalmi jеlenѕёgek kјьёnfёІІ tљегјЯ itеіt „empirikusan" ІКutаt ј k, rendszerint kёpteiилek megІ tnі а :rész és az egёsz küzött fenn аІб ѕај tоІѕ
kapesolatot a mai tѓгsаdа1mі fo Іуаmatokьаn2 .
Az az üt évvél ezilott kimondott intelem ma is megsz іvІІlendб, di
1 V. N. ѕukin szovjet szeгzб tаinlб meg ІІаpиіt ѕа is а szосиоІбgіаі
eІniёІet és az egzakt mІnnуіѕёgі niddszerek aІКаІmаz ѕлаk ѕаjtоѕ бѕzszggёsёгбl: „Тeimёѕzetes, hоgу а vіzgaiбdsоК mindig vаІаmiІуІn
ІlmёІet, ;k оnсepсіб , illetve hјpоtёzіѕ tаІаjёг6І indulnak ki, аmеІуеk végül a jelen$grdl féltárt ismeretek ьігtоkbаn mбdosuІhаtnаК. A hipotёzіs fеІ' шtё s а а szосиоlбguѕ »leІkиtsmeг tёn< nуugѕziК és nem a a-natemаtіkn, tükrüzvé a szoсиоkgiа adott ifélkészültségi sz іntj ёt а jeІІnѕёgek t аnulmánу оzásáb аn. "38
A matematlka'i gondo]ikоdќstбl és a kvantitativ m бdѕzeгоktбl vаІб
idegenkedes a régivágású ѕzoсиоІбgц sоК Кёгёbeтi v гhаtб eиeл 1dst
vált majd ki. De ittбl fiiggetleniil égеtб :szükségként jelentkezik a matematikailag kevёshё fejlett оi ѕzgoК iszámárа az az іgёnу, hоgу hаtёrozottabban аffігшй.lj К a kvantitativ mбdszегІkеt ѕajt oгѕzguk szoсіoІбgiаІ kutаtsёьаn, és ыtгаьban meritsenek 'a hаtаІiniяs ІёpёsekКeІ
hаІаdб огѕzgоk tudоmёПуъбІ és tаpаѕztаааtајLbбІ . ІІуеn vonаtkоz ѕban mіndenkёppen =gén, vonta a tud оmnуоѕ kёzvёlеmёnу fіgуІ mёt
az 1967. áрrilis 17-ю és 20-2, 'köZött ѕzыhumіьал tartott ёѕѕz-szёvetsёgі szoсиоІбgustаn юэk о s, аmei уІt teljes egёѕzёben a matematikai és
meлnУіsёgј mбdszсгek аІkаlniazsnаК ѕ zеntІІtІk2І. A сѕІhѕzІovk szoсиоlбgusоk kongresszusa kаpсsn 1967 végén а ѕzlоvakіа fбvёгosѓbаn
tartott tаnáоskоzás kё pontі Кёгdёѕe szinten a шеnnуіѕёgі mбdszeгek
аlkаЈ]алаz ѕа volt a szoсиоlбgіdъan, 'és a:kérdést igen magas szinten ё tfogбan taglаlt КЭ2.
веfejezёsјїl, a munkaszocioldgia f еjl бdёѕі i г nуzаtnak igen jellegzetes kérdését іdёzоm, a munkától vaІб ёlіdеgenedёs pгoъІёmjai, atf 0gбbb ёгteІлiezёsben az ember сІ idegenedёsёnёК pгоbІёmjt.

Ez a tёn а kёг közиеtlеn marxista megfоgа1niаzsьаn, vаgу körülírt
fогѓј bаn, mint a в-iunkа iІuшаnіz сі6јќnаk kёгdёѕe, illetve a IfliUflkvаІ vаІб іdintјЇіk с іб kёгdёse, mindinkább а munйаszосиоІбgја központi tárgуává vált33. ТІІІnІёѕzetІѕІП ezzel nem rnІгйІ Id a nшлkаszосиоІбgіа ёгdiйюdjёі köré, mivel ‚)t ёvеѕ lenne azt gоnd Іnі , hоgу az elіdegeneсіёѕ kаtegбгі jќvаІ meg Іeйiet mаgУаг zлі — аk гсѕаk :а l аpіtаІіййІu ьаП is az ember és а t гsаdаІоm'közti v іszІnу minden egуеdі
megnуиІvnuіѕі fогmjt, аh оgуаП ez az utóbbi іdбъеn kezd divatossd
válni"34. Мёgіѕ, аn іkог pёidul нegedйs A. jellemzi a muлkаszосиоІб gј t, в g ІІаpіtjа: „а mmkаѕzосио1ёgіа , а tmunkávаl fо gІаІkоъб tudoеgугe nаgуоьь és ёnn хІуоk сsаІ djn, а »mгmkаtudоmánуоn«
.ІІ(льь ѕzегерet jtsz јіk, mind több fontos isn-ierettel bővül tudsunkаt.
АІаpvetб t гgзта а niuвkа Iszосiоlógiаi funkсібјnајk vіzsg Јаtа és ezen
beliil élsбsоrbаn armak a kut аtsа, hоgу a szocialista t. гsаdаЈоmьаn
m иІуІв t ёnуІzбk ségítik eІб а munkától vаІб ІІіdegenІdёs fІІszё mоiѕ t és ezzel a munka hиmааІiz сiбjё t?'35
A muвkаszосиоабgiа kёzpоntі tёmjnаk Ка pаs в, sz ember s оkгёtй
és sоІсіёІe kасѕоlаtаіt taгgуаІvа, sz embert hеІуІzve а vizsgálódás
kёzроnt јіba — félmérül а тinkаѕzосиоІбgiа és nшвkаpszиоhоk5giа
(egуоsek szerint mg az аntгоpоkуgіа is) еgув sьа fо nбd ѕа és elhat гІѕа.
A két tud оm,nу І1ihаtaгоlsѓ t nem néhéz elvg Іziъј, annak еІienёгІ ,
hоgу niindkettd az embert, annak ni аgatаґtaѕ t, hІІуzІtёt vizѕgёljа3б .
ѕоkkаІ ibоnуоlultаbb a 'két tud Сmnу egyІittшйkёdёse, egуesek szerint
ёppenѕёggсІ egуmsьа fоnбdќsa. Az embert, h Іlуzеtёt, vіѕzоnуаіt vizsg Јva eІn ёІеtі]Јеg áltаlánоsítvа, vают аgуІdi elбfогdu]ќsbав a munkah Іуёn, és а vааб ёІetьеn, ahol csak lehet, az tIzenii sz осиоІбgus és az
tizemi рѕziсhаlбgчѕ iszükségszеrüеn egујittтnйКёdіk. Ez a Кёгшinёnу
vёІеmёnујјnk szerint, egу szeгёnу pёldа arra, menn јгe tarthatatlan az
egyes indоmtnуоk еgуmdstl vаlб eІzёгkбzdsa, ami megІehetбsen gуаkori jІІeвsg.
1VIár sokkal kёгdёseseЂb& az az állítás (sz UN ЕѕСІ is az emlitett tudоmnўt kёzёseл t гgуаІја), miszerint a gуаkогlаtі kutatasokban lehetetlen mégkülönböztéltni а „tіsta" iszосiоlógust, az Uzemi рszkhоІбguѕtбІ vаgу az antгоpоlбguѕtб137. VёІІmёnзгІtnk szerint, noha az ember
teljes t оtаІitas іban vаІб vizsg4Іаta, taгgуаыs а, a szocialista tёхsаdаІоm
аlаpvetб kёvеtеіmёnуе ёs aainak eІІeлёґe, ћоgу ritkán Іёtezik valamiІуen tud Оm ву mйveiбјІ szublimált аІаkjbаn, mert többé v аgу kevёsьё j хtаs sz i ІІetб az ёгintkеzб tudоm&Іуоkь aв is — mёgѕеm f 0gаdhаtб el sz ІіЈkёpzelёѕ az emlнtett tudonІ nуоК „organikus Іg гnsba
ѕzёv&1 ёsёгбІ ".
ІаѕогґІб hсІуzоt аdбdhаt eІб а v ІъІtёѕtudоВІё nу és más, az tizemi
ёІetсt és más kёѕ$gнeket t гg аlб tudоni лзќgаЈk esetebemi. A vІzеtёstudоmёnу mйvеІбjёnеk nemcsak h оgу egујitt kell mkёdnиe a munkaѕzосіolбgussаІ és az јіzІшpѕzјёhоІбgussаІ , hаnеm sаjt mаgnаk is
szйksёge van rneglhatarozoitt јёгtаssgга а szосиоІ gіа és paziсhоІбgiа
teгёn. Ez még nem jelenti azt, h оgу а vеzetёѕtudоmnу és а рѕzihoІбgіа, valamint a munіk аszосіоlбgјa „organikusan egуmsba ѕzёvбdn К", noha kЁtsёgtelen, hоgу a fejlett vІzІtёѕtudоmnуоk (LІngуeІогѕzgьаn) erdteljesen ѕzосіоІбgјаі i гвуbаn fejlбdnek, vаgу (C'sehszlo'
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vkі bаn) scjkat meritenek Кёzvе tІеnјјІ а mun КаѕzосиоІб gіёьбІ és az
(іzemipszісћоІбg ьбІ38.
м g±s, а уаа6gtбl elvonatkoztatott sреkuЈlá,сiбbа юс tКоzn лК, ha
а vzеtњtd овІву, а szосіоІбgіа és az tјzeшipѕzісћоІ gіа vаіаmиfёІІ
kёzvetІІn intеgrálásár а isz іtа nk а jёv5ben. ТегmёszІtesІn, еgуüttműködésük ѕztјкѕёgѕzІгй , idе mint külön tud оniё nу gајk kёІсsёnёѕ tёmDgаtsn keresztiil és ne вІ azok hіьгіdіz сібjа áltаl. A ѕzeгvсъёstалі
ргоъІёttnёааt Іееt)еtІеn ‚ ІІpszІсhоІqgІzаІnІ" vаgу „ІЈLszосиоІоgіz1nі", ёрpen І gу, аіhоgуаn ilеhеtetlеn iszеrvеzési és уеzetёѕі kёгdёsek tudоmn уоs megоІ d ќn І f ј gуе]mол kívül hаgуnі а uiurJkaszocioldgia
nos elveit v аgу az adott esetek k оiikгёt eиernzёsёt.
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NEMZETI És NЕМZЕТІѕЁGІ KULTURAK És NYELVEK
A ѕZІСІАLІѕТА TARsADALMAKBAN*

DEME

LAsZLO

A jugоszІ vіаі mаg аг ѕаjtб 'és rádió vezetői azzal a шаgtіsztІІб feladattal biztak meg, h оg т лёhnу еІбаd ѕ és rszеmináriumi rfоglаlkоzás
kІгоtёьeл segitsek,mégviz:sgálni а nІаgуаг nуІІvћаѕzпёіаtflаk гёѕzъeл
Іtаlnо s, részbén ѕаjtоѕаn hІІуі vоnаtkоzйѕi1 lkérdésеit. De mиeІбtt
a szorosabban vett n уІІvі-ПуІІvhаѕzПІаtі t ёmkb а kezdenёk, szІгеtnёk
elvileg mІgvіzsgёјnі egуІtгnst а nуеlv és а n уІІvhаѕzn Іаt,'s КоnКгёtan a nemzeti,és nemzetis ёgi n уеІvеk és n уІvhаѕzn Іаtі rfоrmák kérdéskdréből. NёmјІеg indokolja tаІ n ezt az a kёгј.јъmёnу , rhоgу immár hrom mаgуагuІ beszёІб t гѕаdа}mі egуѕёgnІk — а ґm аgуагогѕzgі, а
сѕehszІоvkіаі , s most a ј ugоѕ ]ёvіаі mаgуагsgnаk — n уеІvі élétévél
sikerilt ё 1Іnёnуѕzегй kapcsolatba Когщnёm; és ezek kdzijl ёpp a jugoѕzlvіаі rés m аgуaгoгѕzgі k оІІёg К ѕzmёга •egуагёлt kisebb mértékben ismeretes ѕzІоvkіaі pгоьІёm К azok, аm ІІуеК sok te&intetben a
legalkalmasabb аnаlбgі t jelentik a јug оѕzІІ vјај mа gуагsg ѕaj ё tоѕ hІІуzеtёnek rnegёг1 ёsё ez; alkalmasabbat, mint az eg ёszІn más hеІуzІt ьІ n
lévő és'más КёгйІmёnуІk rkőzdtrt rf оlуб magуагогѕzgј nуІІvі kultúrának és n уІІvmйvе] ёѕnє k — egуёъkёnt igen hasznos és nem is me ІІбzhetб — tapasztalatai.
Тёvоl áll Persze tdlem, h оg т ezzel lebecstiini akarjam a маgзтaгогszgоn igen Паgу іntІnzіt ѕsаа és nem kisebb lеrеdménnуе1 fоІуб n уеІvmйveІб tІvёkеnуѕёgеt. Hiszen ha ezt tІnnёm, ёгiniаgаrnаt is lebecstilnёm. — De tаІл nini szorul гёѕzІetеѕёbb ы zоnујtй.ѕга, liogу a ѕаjёt
nemzeti ёІetёt ,élő niаgзтaгoгѕzё.gі nїаgуаг Кuњглаk és n уІ1vhаѕzпааtnak hеІуzеtёtбІ ,és pгоblёmёitбІ Іёnу ges vоnsоkъаn eІtёг a jugoѕІґ vіai mаgуагsgnаk nІmzеtіsёigі kёгtilmёnуеК kőzött élő és fІj Ібdб
mаgуаг kuІtdг j а ,és nуiеІvІhasznёаtа , mind lehetdsёgeіьen, mind pedig
aгсulatban; s h аsоnІбan КёzenfеКvб annak igazѕ ga is, h оgу mindеzёгt а jugоѕzlviai mаgуаг nуІlvhaѕzn Іаt ,és n уeІvmйvІІё s problematikj ёЈhоz kбzІlebb áll aІаpkёгdёseіьen а ѕzІоvkiai — ugуаnсsаk nemzеtіsёgi hеІуzеtй — mаgуаг nуеlґvі ёІetneК sok iténуе és tаnuІsgа,
mint a magуaгo гѕ zgјё.
De pоѕztuІ lё s hІlуеtt bizІnујtѕanаЁ a mиgfоntоІоk és á, tёnуek!
* Е1ёа d ѕ k ёnt elhangzott a маgуаг Szó és а Rádió munk аt гsаі ѕzm га 1968
ban rendezett Пуеivi sz Іmіn гі um о n, bev ІzІtё kё nt.
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KІzdjјiК az ІІеjn: а kuІ t га és а kultúrák КёгdёsёvІІ.
A kultsiira — а gуаkогІаt1а g ma is igaznak és mагхіѕtё.nаk vett meghаt гоz ѕ szerint — „ аzdКлak az aла i és szellemi ёгtkeknek az бѕzѕzІssёge, аmІІУ kt az embe гisёg :t' гѕаdаimі-tёгtёПІtі gуаkогІаtа f оІуаmn аЯkоtоtt. A kultiira t ё.гѕаdаІmи jeІІлsёg. . ." (FјІоzбfја Lexikon 2;
ѕzјјkга, 1955). Ez a mиgihаt гоz ѕ igaz a kиіtйгdга ёЈtаІьаn, di nem
igaz a Іаtйгdkга kоnКгёtагi. мгpІdіg kultiira áltаlábаn nincsen,
csak Коnkгёt kultúrák =mik. Maga az emiitett f огг s is elismeri,
hоg-у „A nemzetek k іаІаku1s уаІ és fej ІddёѕёvсІ a kultilra nemzeti
jelleget dit, és nemzeti f оnгЁkъаn fІj ІбdіК tоуьb. . ."; ,s őt átvеszi azt
a lenini tёteІt is, аmІІу а kérdést tоvbb finaniitja, hо;g tudniillik
„А КаpitаІішs КёгtјІmёnуеi közt minden kuІtiiгё.ъаn k‘ét kulttira
van": az uгаІkоdб оѕztdауё és — alatta és rveie szemben — az ІІ nуomott оѕzыІуоkё.
Mindez azt mutatja: a kU ІitІi глak van egу elvont és ,еgу КоnКгёt ёгtёІnъezёse; és гe Ііsаn csak іk оnkгёtаn lehet és ёгdemІs ьeszёІni гбІа ;
di akkor nini is iсuІtiiггбІ , hanem kultúrákról. Mert a kultriira a
maga kоiхkгёt ёгteІmёьen mindig аgу adott t хsadаlоmлаk adott korszakban ёszlе]іhetљ5 muivelt$gi és nn'јуеlбdёsі szerkezete és аnуаgа.
Minden kultiira t ёгhеz és időhöz kёtёtt, vаlаmІІу kоnkгёt tб rsadalomhoz kötött. iЕzért ъeѕzё1іhеtіјnк аthёni és mиkёneі és szovjet és egуёъ
kultiiг kгбl; mјвdеgујіket kољоz iés tбхѕada1оmhоz vaІб kёtёttsёgёъen
ѕzеilёІve, és annak ikörülmén уеi között vіzsgбаva és ёгtёКсlvІ .
Azt mondtuk aikultúráról: adott kor adott t ёгsadaІrnnаk nтdveltsёgi
és mйveІбdёsі szerkezete és an уagа . Ez azt jelenti, Іоg т а kultiira
foga1mбьа nemcsak annak anуаgt ёгtjјјk bele, pёldё ul az аПуаgј kultúrát, a tud оmблУt, а mйvёszоtІКet; hanem val бban szогkІzеtёt is,
tеьќt pёІdблiІ pгоdukёІбіnaК és ёlvІzбіnеk vіszоnуй t iés még sok egyebet, an ігe ikésőbb vissza is kell térnünk. — É,s hogyan v іszоnуulhаtnak a kultúrák in concreto az іdёzеt megћаtбхоzб&ьаn'körülírt kultiiгёіhоz in abstrato? N уиІvn 'gy , hogy az emъeгіsёg tёгtёпеte ѕогё n
vиІбgлiёгІtekьen feња;lmиzбdott anуagі és szellemi ёгtёkek ёsѕzІѕsgе
dialektikus kёІсёnуviѕzоnbаn 61 minden kоаkгёt kuІtiиг6vаІ : ad is
neki, kap is ьeІбІе, de semmјkёppen sem аzоnosіthatб vele.
мёg az is eІvоnб s, ha szocialista ku ІtІiгёхбІ beѕzёијјnk. A szocialista
kultiira az emberi fеjабdёs egy ы zonуos іk огszаk6лak egy mиghаt6гоzott t бхѕadaіІimi-gаzdas6gі foгm6jќhоz!kötődő mјtveіtsёgtipusа ; de maga
is tipus, nem pedig egyed. A szocialista kultlura ёsszefogІaІб katеgбгб jа a szocialista ku Іtiиг6КnаІk, a szocialista t6 гsadаІmаk kоnkгёt és
ѕаjб tоs КuІ:tiiг6inаk. Ez a hagyomбnyos meg аt6гоz6s szerint is nemzeti keretekben fejlddik. ЈІІІemzб jegye az іdeolбgіaі irodalom szerint
az volna, hgу tагtаlmбъаn szocialista, formбj бban pedig nemzeti. Ёгdemis volna megfontolni és megviz ѕg6Іni egyszer, hogy vаіІбьаn csak
formбjбban nешzetіе, nem tal6lhаtбК-ю nemzeti elemek mag ьan а
tагtaЖnбьаа-i is. Ezt a kérdést itt aligha tudjuk e ІdбntenІ . De az bizo.
Плѕ , hogy e megat6 гozб&nаk,sztálini 'fejeІёse, amely iszerint a szocia
lista kultiira „formбjбban (azaz nyelvёben) nemzeti", a Кёгdёзnek
nemcsak lеszйКіtёse, hanem egyenest elt огzіt6ѕa is. Bбrmennyire centralisztikus ігбnуІbаn hailad is a kultúrák, s ezen beltl a szocialista kul599

túrák fІj ІбdёѕІ, a nemzeti forma m івdІnkёpрІn több marad a n уІІvіПёІ . Gondoljunk a letagadihatatlan nemzeti v оn ѕсјkга а kuІtiг nаk
ІІуаn ágаibаn, mint a zene, a diѕzіtmйvё: ѕ zІt és sok eg$b, аm ІІуІk
nem is veгьІіѕаk, nem n уеІvі t ІгrnёѕzetйІК ; di gondoljunk аk г а
mІёІУѕёgеѕІn nуе:І vі !kötöttségű ѕzёрігоdаІmаК fej] ёdёsёnаК — h оют
vиІ gоѕ leютІn а pёІdа, аКг а vегsІІёѕneК — nemzeti агсuІаtёга !
A КUІ tІІг: Кnаk !ígу КёгvоnаІаzоtt tагtаІmtбІ ёѕ fагmёJќtбІ egetun korszakban sem volt, :s ra még КІvёѕьё volna eІv ІаѕztІаtб а
КuІti га szerkezete. Ennek a szerepe — КјІёnёsen а kultúrák szellemi
szеktoгьаn — nehezen volna tdibecsUihetd, hiszen a fejl ődés ѕoг n
egyre inkább а kultdra szerkezete szabja meg annak t агtаІmt. Erre
is vissza kell majd térnünk. Most еІёІj ёхбьаn csak алвуit, hogу а
kultúrák minden іdбben Јés t гѕаdaІоmьаn egуfаjta ѕzаb Іуozб irányítás hаt ѕа alatt бІІnak. Amikor magunkra nёzve іг nујtsгбІ, иІІеtбlІg
a kulmra іг nУіtottѕ gёхбІ ЫеѕzёleК, а szó' іdІѓ,Ііѕ ёгtіеІmёben иІуеѕfёlёгe gondolok: eg т fejlett és feІelбs vеzetб kёzёssgnek — szёles
kёz&Іn вёnуtбІ ІІleвбгzL%tt és tm оgatоtt — i г nуіtб gоndоskоdsa arгбІ , hqg т а t,гsаdalоm гйveІбdёse :ѕaj't áltаlánоs ёгdekeinоk megf e1116 medeiten fol ујёК , іllІtбleg ѕajt ёгdeКeіneК mІgfІІeІб іг&iуьа
fеj:Ібdjёk. Ez biztositja, hog т а mйvеІбdni vgуб tёmegІknek fi kelljen a maguk.kárán végigt араsztаlniuk а már bеbјzonуіtottаn zѕќКutсьа vоzetб vagу ёppen tёves i г nуzatoК értékét. (Hadd j еgуеzzеiЂ
meg: itt a tёveѕ іг nу a rosszabbik, di a z ѕКutсa Is fёІёѕlеgІѕ .) мѕгёѕzt az јг nуиІt ѕ іј g;еl arra, Ћоgу az alkotd.s ѕzabadsga гegІеg тen,
di fi vёлiаssол a kбvоtkezetes és КогІѓtlаn tёvІdёs ѕzаbadѕdgv; s
a kјsёгletеzёѕ joga fi jelenthesse a fёlгevezetёs »gát. Ez volna az
іг n їјts tartalma. Ami f огnjt illeti, a ггбІ az a tapasztalat, h оgу
mёg a ІІgk ігіуб(bь esetekben sem az adminisztrativ іntёzkedёs az еgуеtlen, s nem is a l Іgсёlгаvеzеt ьь forma.
A tovbbіаКban teht kultdггбl szól-m nini a makгoКultdгКг a gondolok (mert van аzёгt Іuгбpаі kultiira, van szocialista kultiira, s van
sok egуёь, di ёsszefоglaІб kаtegбгіаkёnt), hanem mindig a mikrokultйгйkга, azaz adott korhoz, огszghоz, nёphez vаgу nёpсsоpoгthoz kötött ku1tii г kга; azokra a ku Іkиг kгa, аmІlуеk vаІагПІІуikёnІk minden
tІаgemьог гёszеѕe és ugуаnаkКог tёnуezбje; ґІёnУІgiёьІn a mai nemzeti kuІtйг kга; di — mint majd kideriil — nem Is сsаk azokra, hanem azokndа kisetb egуsёgІkгe is.
Mik ezeknek a mиКгoКuІtiiг lmаК а jеІІenizбі?
1. Minden kulІлiг nak ( а meghаtёгozott ѕzйkеbь ¶ёгtІlemben, teht
mondjuk a fІQszаbadu1sunК után indult szocialista m аютaг nemzeti
kultiiгёлаk is) szdkѕёgszегйen két forrdsa van: eg у beІsб és egу külső .
A ъІІsб егedetй аnуа g az, amit tud оnІ nуokban, mйvёszІtekъ en és
egуeьеkьen maga p гоdukl; а ktiisd огсdetй аnуаg az, amit еgуёь forгѕdkь61 vesz át. Az „ Іgуёb" foгг sok persze kёгКёгёseл hІlуеzkеdnek
el; egзтеsek КёzeІebb, г Iјоk itávоlаbb állnаk,:s igу о lуiКuК tІгвъёszetesebb és ъбvІbb, másikuk <sајátоsаbb és szйkebь fогг .s az аdapt.сіб
ѕz гга. A szocialista гаgуaг nemzeti КuІtійга szmёха а legkёzenfekvбbb ‚kј1ѕ6" fo гг s а sаjt elбzmёnуanуаga, а tёгtёnсtіleg kialakult
magуаг Кultйга. Еiёggё kёzІnfekvб még а vele Wkon (azaz ugуаnсsаk
szocia]jsta) kultúrák javainak аdарt сiбj а Is. De nem іІьeсѕUІІndб a
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tvоІаhbі fоггё sоК : a nem szocialista ikultúrák, és másrészt a nini saj ёЈt ІІбzmёnуІ k kritikus f1hаszn І sёnаk Іehetбsёge sem.
Nу1vnvаІб : а ьeіsб fоггѕоІk fе buzgdsа sem ѕpоntn, hanem іг nујtott. Ez tem ёѕzІtІs is. A kёzёssёgnІК az az ёгdeКe, hоgу kulturális
javakban lеhеtőlеg és fбkёppІ n оІуаt hozzon Іёtгe, ami adott fІј1dёѕі
ѕz Каѕz лeiК áltаlánоs tёгekvёѕeіt és ёгdeКeit fejezi ki és sz о1g Іj а .
Ez nemcsak a szocialista tkultúrákb аn Van igy; ígу volt minden korban
és t гsа'dаІоmbаn. N аgуj ъаn-egёszёben — sajnos — іg' van ott is,
ahol az „ Іtа1nоs tёгeКvёsek és ёгdekek" tu1аjdоnКёppІn az uгаІКоdб
оsztЈІу tёгеКiv.ёseіt és ёгdekІit jelentik, s јgу — az оmbeгіѕёg Іgёѕzёnek fІj1бd ѕе feІбІ nёzve — fontolva h аІаdst, stаg Іѓ st vаgу ёppІn
гІgгesszібt К:ёvІtІІІnеk és e гІ dmёnlТеznеk. ( ТuІаjdоnk ёppen ennek ellenѕdІуoz ѕга nёvеІКѕz К fel az і lуІn t гѕаdаІmаkbаn а ‚m ѕіК kultnira";
di az adott Кeгet Кen bІlіЯ maga sohasem Кёpеѕ megkiizdeni a „hivatalossal".)
A ьІІsб foгг sоk ргоdukсібја t Іht iгПуіtоtt. De vajon a küls ő forгѕоkьбІ уаІб fиІhаszn Іѕ kогІёtІаn és kгі.tіktІаn-І ? Tudjuk: eg Іtаыъаn nem az, soha és sehol sem, s ІеgК:Іv ёѕbё a szocialista jeІІІgІа
ku'1tdгКbаn. Nézzük csak meg: ноГthу маgуaгог szga a maga аа koгі
hivatalos kiUІtdг jbа csak eg т Ъоhёm, гёszeges Рetбfіt, сѕаЁ ig-у valІ sоs Adуt, ig-у kиеgуеzб-mеgаІkuvб Јбkаіt tudott beilleszteni; s az
Apostol, a Vörös jelek a hadak itj ёn, а Кбѕzіvй ember fiai akkoriban
nem volt аjnІоtt oІvаsmnу, sőt hаt гоzоttаn nem аjnhоtt оІvasninу
volt. A szovjet Ikultúrából meg ёрpІnѕёggeІ semmit sem tudott és akart
ez a kultdra mаg ьa ёpіtenі .
A maga ёs а mё sоК lhаgуоmánуаibбl, а ьaг tі és nem b аг tі Когыгs
КuІtdгКbбl tehdt minden mikrokultdra tІndІnсібzusan és ёгdІКІіnek megfelel бen vdlogatott a niditbian, és vl оgаt ra is. Ezt tessziik
mi is, amikor a külső fогг sоkьбl — sаjt nemzeti hаgуоmnуaіnkat
is ide ёгtve — еІsбsoгb ап azt ФіtjјiК sajt'kultúránk ѕzегkezetёьe,
ami sajt sőt lеgѕajitаbъ , és mai sбt iegmaib:b tёгekvёseіnКnek és ёгdekeinknek kifеj е zбj е vаgу l еgа l ьbiѕ е lбznъёnуІ, azaz — КёzvetІеnebbiil vаgу iközvеtеttеbbеn — ѕzоІg Ібја . És гјhІlуt а ‚ktiІsб" fогг sьбl
szёгmаzб аnуаg еbbеn а vйЈоgаtsbаn jelenik meg, máris sajt kultúránk еgёszёbe szerviJl (azaz abba olvad bele szervesen), annak Ђаtёkonу részévé v јЈvа . És persze minél егбѕеьbеn áll egу niikrokultdra a
sajёt lábán, аnnl sikeresebben аsszіmiы . вгm еnnуігІ paradoxon is:
minél magasabb szinten p гodu'l sаjt belsd јогг sаіьб l, аnn І több
szіnйеn vdlogathat a kјјlsбКbбІ is. Nem vёІetlen, hogу а felszabaduldsunk utáni ёvekben az akkori hivatalos niag уаг kultúrából — csak
pёldёлaК mondom — Herczeg Ferenc a maga teljes ёІetmйvёvel kiesett; és hosszil ideig'féltünk a nem marxista, 13‘ár h аІadб вуugatі
kогt гs'íróktól is; ma viszont kiterjed г ju К is a vёЈоgats і lehet бsёg,
bár még mindig nem k гitikёtІanuІ , s nem is ёletmйvјik egёszёbeв.
De a küls ő fоггё sоkbбІ iеrеdб аnag átérрül, аsszјmіlќlбdјК . роtбfi
és Balzac, ѕolоhov és Brecht ёppiig т szerves гёszе ra a szocialasti
ггiаgуaг nemzeti kultd г nаk, mint sajt ігбink ь ,гmиlујkе, aki vailoгЈѕaјьаn és аІkоtsaіban jelenLinket tükrözi és j ёvбnkІt ёрitі vele.
(Neveket nem mondok, azok most inkább csak zava гnnаж ) — Az
adott t гѕadalги аІаpgуѕёg adott korban él ő kultйгёJa mindig szerves
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egёsz; ёs sohasem Јtáрlálkоzhаt pusztбn külső f ІгГёsоkbбІІ , КјјІёnёsen
nem kritika és v Іоgаts nélkül.
2. Adott t гѕаdа1imі аІареgуsёg adott korban él ő adott ku1ttt г jnаk,
azaz minden шіКгоКu1t Іn'nаК két ёѕszІ tІvбje van tІ t: szerkezeti és
tartalma. ѕzeгkІzetёneК nevezem azt, ami a Кёгdё:ѕеѕ t гsаdаІmі alap
egуѕё g Јmüvеltségénеk lég mйvelбdёsneК keretet ad és ігѓflуt szab;
t агtаLm: ПаК azt, ami ezeket a kereteket k іtёІtі . Minden úј t гsаdа]mі
korszakkal tu ІаjdоnКёppen ij kuІti га sztnetik. S az ú ј kuІt1га szйletёsёneК — legalabbis a szocialista КёгјјІimёnуеk között — az 0186 Іёpёse a szerkezet КіаІаkіts а, a keretek fиlaніt ѕа . N уиІvn аzёгt Iz,
mer.t ez szabja meg аzutё n, hogу m иІуІn tartalommal t ёІthetj йk és
töltsük ki а tоvёbbіаКьаn.
A mi іКёгјІmёnу:ејnк Јközött a szocialista m аютаг kult Іга kјаІаkіtѕлаk еІsб Іёp ёѕе ig-у igen erбs szelikcid volt: annak meglh аtѓхоzё sа,
hоgу mi illik belё kialakitani kívánt агсulаt ьа, és mi nem. ѕzeІeКtёІnі kellett — fбІeg negative — a nemzeti hаgуоmёхІУьбl; és v Іоgаtni
lehetett — fбІeg pizitive — a nem nálunk kialakult szociaLista kultürákból. A kereteket ig- у a kezdeti id бszаkbаn fбІeg csak külső fоггќsбkbёІ lоhыиtt Јkitбltеni, hiszen — kés őbb majd mеgёгthеtб оКоkbбl
— annak ѕzmјtоtt a kйІёnfёІe emј gгсібkьаn feln&t, szocialista jelІоgй nъаgуаг emіgглѕігоdаІоni is. — De t егmёszеtesen külső fоггѕоkьбІ sоКјg nem tё pыІkо hаt еютetl оn kultiira sem egуmаg ьаn;
s ig-у meg kellett indulnia a ьeІsб produkcidnak, a s аjt teгmelёsnek
is. Ez már akkor is je Іentбs Іёpёs volt, amikor ѕzјлvоnaІё,bаn nem
ёгte cl mg а К oґёлуbit sem; mert a mаgunЖё volt, a sаjбt pгоѓьІёmlnkat tйkгёzte, а sаjt fejl&lёsйnКet segitette.
É,s persze amikor szocialista kuЈttiг nknаk már ig-у ъі zonуoѕ hаtёгоzоttsggаЈ kialakult a tartalma, ez аlаКіtбаn és tov ььfеj Іeѕztбin
visszahatott megszabott k еrеtеirе is. Ig-у kertilhetett sor іdбveІ és klбnkёnt ІІуаn iІj гаszelektlaѕогa, аІnІІуеknеК sогёл már befog аd ћаtбnak bizomjult mind a nemzeti h аgуоъ nуbбl, mind a ko гt.гs kultúrákból, azaz múltból és jelenbdl sok minden, ami az ІІsб іdбkЬen még
csak zavarta, esetleg ёppen hёtгёІtаtta volna a k аvагgб fej Ібdёst. —
És ha egу rnіkгоkuІtйга ѕz.лdёkbаn-іг nу en, azaz kereteiben már
szocialista, 'di azon belli s аjtоsan nemzeti, akkor t агtаІъ bаn Is
kёnлуеІуbІn halmоzбdnаk fel azdk az elemdk, аПІеІуе k — ЬІІѕб vаgу
külső fоггќsъбl szќгъazvn — tarta]jmaban is szoсiаІјstё v és profilj,ъаn — ha mё sbааi nem, hat kІvегedёsі аг nуаibаn — sаjtоsаn nemzetјґvё egуedјtіК, azaz önálló mіКгоКuІtйІ*vi. fejlesztik. Mert a mi fejl бdёsјinkben nюgszokti& már, h оg т ami ra tendencia, az holnapra &ért
егedв- ёnвуё vё.иk геgszиІгduІt vаlбѕ ggё .
Mikor kezdбdik tе t еgу,еgу mikrokultiira ёnlІбsulasа? Tulajdonkёppen már akkor, Јаmikоr 'ѕzelІkёiб jben s'a'j.t оs Іtга Іёp, és bes б
ргоdдkсi6jvаІ а Јkülső fогг sokьбl vё lаѕztott аnу agot elkezdi sајátјává
aѕszжтiilaІni. Ez a folуаmаt lassabb, ha sp оntn, és igуогѕab, ha tudatos; di mindenКёppеn bekёvetКezіk. A sp опtaneitsnak,
а fej І&Іёs гаg га hаg$snаК nem is csak az a hatul йtбji é,s vеѕzёlуe,
hоgу 2, kiъоntаКоz ѕ késik; hanem az is, h щgу ёѕztёлёs ёgёvel еІёg sok
tёvеІуgёsгi, ъ1zonуtalаnsgгa ad ІІhІtdѕёgеt. Az i г nуіt ѕ , a tudatosság niind:еzеknёК az ІІІenkez бjёt jelenti. VаѕzёІуІi persze ennek is vannak, fбleg gуeгmеkьІtegsёgІi ( еgуszemёІуi Јdiktаtúrа, maffiaszerti ve-
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zetёз, aTIonopolizmus, prakticiJzmus és sok egуёb). De ezeket az Іgёѕzsёges fejlődés áltаlábаn előbb-utóbb lektizdi; rendszerint nini a kultu1іs fej І&Іёs n-laga, haaiern az ált аlánоs t гsаda1mи-pю1іtіКаі ёгІeІбdёѕ ;
bár nini ikultúrа ћогdоizбјлаk sІgјtsёgІ nёІКјјІ . De tаы.л még ezeket
az átrnеnеti vszёІуеQ Іt is ёгdоmеѕ vёіІаІnі akkor, ha a tudatos іг nуІts ёvІket vа4gЗт ёvtјzІdekоt tаkагіtахаt meg a fёІёѕІegeѕ tёveІУgёѕьбІ,
s Іnn уіvІІ hamarabb vІzthet el az adott ■t гsаdа]ши аІаpegуѕёg saј tоѕ mиКгоduІtйг $nаk kі'аІаКitёshоz, niajJd еgёszѕёgІеѕ tоvёлуьfІj Іesztёѕ hІz.
3. A gуегmekъеtІgsёgеk Іеkјјzdёsёnek i1g гіs van eют jІІentбѕ biztosіtёkа. Az, hоgзт minden mиКгоkuІtлјг nаК két t ёnуІzбјІ van: еgу ргоduktiv ёs eg т гeоeptјv гёteg; ha tetszik: аlКоtбk és közönség, di az
а]ЈКоtбkІh оz hоzz ѕzimј t — nem is kis ѕІiІІуаІ — а ѕzeгvІzбk, іг nуіtбk, Кёzvеtјtбk, vеzetб.k csoportja is, hiszen a szerkezetre s azon keresztil a tartalonira jel еntбѕ hat.ѕuК van. Nos, e két гёtІget, а ргоduktivat meg a receptivet гtёvedёs volna aktiv és passziv tёnуеzбkёnt
szen'Jbealiitaai ІgnssаІ : a kettб сѕаk akkor alkot szerves еgуsёget,
akkor hюnio ёn és önálló m јЁгоkuІt га két p Іusа vаiбьаn, ha terшёkеnу kёІсs&iіhаtsbаn áll eg лnissаІ . КuІtuгІіs „aІkоtбk" és kulturális „fаgуaѕztбК" egзiаnёssаІ kulturális produktuimokon keresztUl
ёгјntkІznсk; di ez az ёгiлtkezёs nem lehet egyoldali', вffёІe tаdёѕtvёte1. A közönség nemcsaJk ъеfоgаdбjа a kuІ tйгќnаk, hanem јгтiуitбja is; ІІgаыъЪ a keresletben k јfejеzбdб vёІІniёnуКіfејІzёѕёvІІ,
f оglаlásávаl
Az ember ikultúráb аn, fбІeg а nтйvёѕzetьеn, és kјјlёпёskёppІn az
ігоd Іomъаn, tuааjdоnkбppen az enb гt keresi; di nem az embert
ІtаІъаn, hanem ёnrnаgt, eІёggё konКгёtаn. ѕ ha nem ezt kapja,
illetdleg ezt nem kapja meg benne, elfordul t бle; mёgpІdіg vаgу más
КuІtiiг ihoz, vаgу kuІtdгаpбtІёКоkhоz. ѕ еzёгt а ikultürа aІКotб é,s szervІzб гёtegёnеk sok mindenre gondolnia kell; di legfkёppen arra, hogу
mйveІtsёg és а mйvёszet az аІkotб részéről nem puѕztn ќinkіfеjеzёs,
hanem fuinikсиоn Ііs kapcsolat a vаІбsggаІ Іgугѕzгбl és а kёzёnѕёggеІ
másrészről. S ez a közönség, аk&mилnуіге гёtegzІtt Is, mindig оІуаn
adott iés konКгёt, mint a vаІбsg maga, hiszen nem ftiggetlen a v аІбgt6І , hanem ёppen szerves гёѕze.
És itt jutunk el a mkгоkuІttІгК lеgКоnКгёtаьь , di eg ъоn Іegёgetбbь 'КёгdёѕёhІz. Ааiоz, hogу minden t гsаdаІоnиiаk és ыгѕаdаІmи
tёгedёknek sajdtosak és egjmst бi kјіІt%nbёzбek az ёІetfeІtёteІeі, a kbгјјІniё.nуеі, a Іеhetбsёgeі és а vgуаі, а pгоъlёni і és а pегspІktіу i.
Minden t гѕаda Іоni enibeгekbбl гáll, di niindеgуіК egу kissé más Ійтюьerekbbl, más kёгшniёnуёk kёzёtt, más aikattal és más pгоыёmkkal.
VІgујІnк csak egу-kёt futó pёldet. Еgу budapesti dг mё nаk kdzponti
magva lehet az a ргоіbІёmа, hogу а két gуегmekkel tíz év бtа egуetІІn
СѕІІёdszоtёnуі Iаlbérlеtbеn lаkб hdzaѕp г hogуan pгбьІja kiszekirozni
világból а két utcai ѕzоbbаn геgуеdül ІaКб ёгegаsszont, akivel hajdаn.n иІtaгtsi szeгzбdёst kёtёttek а lakes niegёгёkІёse ге mёnуёьІn,
di még mindig jб egёszsёgnєk brvend. Еgу р ozsІnуi lakos ѕzќmёга ez
pгоbІёniа közömbös, ѕбt eg$ltаІьan nem is гelјs. Vаgу : Іgу iijvid ёkі lakos szni гa гІ lјs dгбmaі mag lehet az a kérdés, h оgу mаgёлvсndёglбt n уіѕsІn-е , ami jobban j ёvedеІшІz, vаgу pedig vѓІІаІjа annak a kbziileti sz лlodnak a vezetёsёt, аmеІуnёk kоlІektivёjа enёlКш
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ѕzёthuІІаnа. A szegedieknek иІуІn pгоb1ёmjuk nincsen, nem is lehet.
És ezt ѕо k іg fоІуtаthаtП nk.
ТІтmёѕzetеѕІП az eІsб témát negігhаtj а budapesti iszеrzőје І gзт, hоgу
benne az ёnёгdek iés а, humánum, а m.ѕоdіКаt ijуіdkі ѕzІгzбj І ágу,
hоgу benne az ön- és а kёёгdоk ёѕѕzојјtkёzёѕe ;ёЈtаІ .nоѕ ёгvёnnуІІ
tйkгёzdjёk, s akkor niindezekben ёгdёКeІttё tehІtб az egуёьКёПt kёzёmъёѕ оІvаѕб és néző is. De a két ѕzeгzб nem сsІгёlhеt témát; mert
ami Іgу-еgу adott гnіkгоkuІtйгёьаn vendёgeІenikёnt tІгmёѕzetІѕ lehet,
ѕаjt p гоduktumаkёПt maradhat іггe Ііs, vаgу — ha hаІаdб роІg гi
teгni Кekгe gondolunk — hathat аk г гetгоgг d Іёp'ёѕkёiќ Is.
4. Az eddigi, оІуkог tаІ n kissé eІvоntnа k, tvоlіnаk és dnсélánаk
hatб -fеј tеgеtésеk аlаpjn érünk cl addig a kérdésig, ani иёгt az сgёѕzet
végig kellett gondolnunk: h оgу mi is a hІlуzІtјik а neтzet іsёgі uІtiIгѓknаk? Mi a jugІszlёЏviai mаgуаг kuІt га : puszt&i m аg аг fl уІІVЙ
Іаj а а jugosziaviai ku Ііtdг nаk, уagу forditva: рusztё.n jugоѕzІ 'vіаi
гёsze а niаgуаг nemzeti kuІti њnаk? Az alternativ kérdés alighanem
maga is rosszul van еІtёvІ ; а két felvetett l ІhetбsёgьбІ оgуіk sem igaz.
Еgёszen más Jugosziavian be Ііја a szerb, a h огvt, a niасedбn, a ragуaг és а tdbbi nemzet és лemzetіsёg arculata, mert гѕ k és ni ѕоk
a hаgуовiёлуai, а pгоьІ&ni, még az ёletfeltёtеІei is. Ennek e ІІenёге
sok benntik a közds, mert a hosszabb хлаgу гёvіdеьb — de legа1 ьъ fél
ёvѕzzаdоs — сgуіјttёІёs, iközös ёЈІайтІіsg és ќІtaІё.ъаn а közös „lét"
szјј sёgszeгfјen tükröz ődik rnindegyikilk tudаtbав . De az еІбzІnёnуеk
és a kёгІiІmёnуІk еltёгёѕІі f оlуten e tükröződés kјјІёnьsёgeі Ког ntsem puѕztn n уеІvиёk. — Mindez azt is jelenti más oldalon, h оgу a
ПуеІv és а tбгtёве]imј hаgуoвinУ, ьёгrnІПnуігІ ёsszсkаpсsoІjа is а
jugoszlnviai гаgуагsgоt a szocialista иiаgуaг nemzettel és kuІtйг jval, nem elegeлdб a kеttőnеk azоnosіt ѕёhоz.
Azokkal kell hát tartanom, akik iІgу 1ёtjk, hogу а nошzetјsёgі
kultúrák dndild вiиkгс4uІtdгК , ёpptїgу, mint a neгzetие ; csak ёpреn
több ІІбПnуеІ és egуъen több hatг 'аnуaІ . Е lбnујјk az, hоgу külső forѕaiК ьбvІbьёk és kёzvсtІІnІььek: a гagуаг nemzeti kultйгa аn уаgbбІ nуеІvі, а veRik сgу állаmоn beki élő nёpek kultúráiból meg
eszmei Ког]tdk nёІКјжІ vё lоgathаtnak. De hё tгё n гuk, hоgу v Іоgаtniuk kell, ёnlІбааi és ѕajќtszсгfiсn; s hоgу sajt p гоdukсiбjuК szmёта
kеdvеzőtlеnеflábеk feІtёteІсk, mint a szervezett КuІtІІгёІІttсІ és minden КuІttїгintёznъёnnуеІ rendelkezd nemzetekn ёk. De akkor is: kell produk]лiuk, és kell v Іоgаtnіuk; mert minden m іКгоtќгsadаІогnаk az
sаjtj а, amit maga hoz Іёtгe vают maga аdаpteл ёnгаghоz és ёnmаgnak. Kell vl оgаtnіuk még a nуеІvi szсmpолtьбІ КёzvеtІenјІ „figуаѕztћatб" в-iаgуаг nemzeti ikultúrából is; КtјІёлbІn а лсmzсtisёgi
сso огtnаk minden egусdёгe külön-küldn van гыzva az, hоgу mtІуІn
kulturális arculatot alakit ki ёnmаgnаК. М 'хpсdig гйvеІt Іgу nek
ѕoКаѕй gёьбl ёnгаgtбІ nem lesz гйvеІt közösség: а гйvсІt kёиёssёget a nagуj ьбІ сgуfогniа іг nуй és taгtаІвiй гйveltsёgсt elёгt Іgуёnek КuІtuгёіisan szervezett sok аsgа teszi.
N.сmгёgiъen egу — ktiІёnЪen ёгdeКes és hasznos — cikk keriilt a
kezembe, ezen a cimien: „Мagуаг irodalom Rсmѓлiaban." Ezzel a
rel seih оютаn sem tudtam eget ёгtenі. Amit j еІёІni akart, az szerintem
„Rоmniаd mаgуаг irodalom"; niёgpсdig nem is abban a tag оlќsьan,
hоgу „Rоmёлiаi — niаg таг irodalom", hanem ebben: „Ro шёnіаi ra-
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g аг — irodalom": azaz nem a n Іаgуаг irodalomnak гсmё nіаі гёѕzІ ,
hanem a. гаm Піаі mаgуагѕ gnаk az irodalma. tgу ёгzem а КuІtІгКkal is: nem te гшetі гёѕzеі а m аgуаг ,.s nem is n уеІvі vltоzаtаі az
mi keretet а dб nёp kІйtІІгј nаk, mint аlpegуѕёgniek, hanem ёn ІІб
аlаp Іg.јёg еК mілdkettбуеl szemben, azzal bІn;ѕбsёgеѕ, de nem гёјzegёѕz vіјzоnуbаn. — 8 ha valaki m іndezёгt a szememre hnуnё. azt,
hоgу а nаmzetіѕ gі h ІІуzеtbеn Іеб mаgуаг tёmbёkеt „kitagadom" a
mаgуаг nemzeti kultürából, azt аzёгt mІg ёгdеznёm tбQІ, hоgу Іgу
meg ІІіthаtatlаn objiktiv fоІуаmаttаІ kapcsolatban mi a hІІуеѕІьь ragаtагt ѕ : szІmьёЖёtбsdit Јё tѕzаnі ; vают pedig felismerni, tud ов suІ
venni és ѕzimоlnі veje, ami azt is jelenti: vak e гбіnоК ѕpІntn ёгvёn уesјІёse h Іlуеtt kezјјnkbeв tartani és minél kedvezбььё іг nуіtаnі !
,S mindezeket nem is аzёгt mondtam el, ћоg т bёІсsess ёgeшnоk adjam tалйjeІёt, vаgу vitat p гоvоk Іj аk, illetdleg dёntseК el ezeКгбІ а
Кёгdёsekгбl. A kultúrák teгmёѕzetёnek, a nemzeti és вeлъzetіsёgі kultúrák 'jelleg ёnek és hеІуzІtёПІk f1iглёгёsёгe аzёгt volt szükség, h оgу
ennek іsmегеtёьІn áttérhеssünk а nуІІv és а nуeІvek Кёгdёѕёге, ahol
— рагаdох mбdоn — ugуаnІzek а lehetбsёgёк és а kёгј.Ішёnуеk, di
meгбben ellenkezdek a kёvІtkeztІtёsІіnК.
II.

Nézzük meg teћ t: mi а hе lуzІt а nуІlvvІ l,és а nуеІvІkkІl.
Mint a Кulti гќПаК, a n уеlvnІk is Van eg т elvont és egу Коnkгёt ёгtІІmеzёsІ. Elvileg és áltаlábаn vёve а nуеІv — hadd adjam most a
вeg аt гоzst ѕаj ѓ t гІigfоg аlгаz ѕоmbаn, hоgу fi kelljen mag уаІ а
definісiбvаl is vitatkoznom — „ а tarsadalomban élő emberek besz ёdtІvёkenУsёgёt ѕzоІglб eѕz'kёzёkтІеіk rendszert аlkоtб állоmánуа, гІІу
а vаІб sg elemeinek tйkгёzёsёгe alkalmas Коnvinсиоnliѕ (azaz sz оkёѕѕzeгй ) j еiІkъ6l 1". E геghаt&оz.s szerint t сќt а n уеlv a bсszёdtevёkІnуѕёg eszkdze, s .ígу ide kell vonnunk a bІѕzёd definјсібj ё t is. Ismét
ѕаjit mеgfоgаІmаzё sьan adva: „A ъeszёd az egуёnnІК tarsadalmi ёгvёn уй eszkёzоkkel :és fo ггъan vаІб hangos геаglёѕа külső vаgу ъІІsб
ingerekre; szerepe — s őt гáltаlábаn сёlj а is — valami beisd tartalom
kјfёj Іzѓse, s ezlt аl a tёгsаdaІог más tagjainak itáјékоztаtásа és gondolati vаgзт сѕеlekvёѕi mаgаtагt ѕuК ЬІfоl$ѕоl ѕа."
Mint l'thаtjuК : mind a beѕzёd, mind pedig a n уеІv mеghаtárоzásábаn ott szerepel a t бгsаааІот : а ьeѕzёd mint tevёkenуsёg s a n уеІv
mint ennek ѕzolgёјаtabаn ёЈІб еѕzkбz еgуаг nt гёІуsёgеѕеn emberi és
tёхѕаdаІmі jeІensёg. S Іzёгt ha az ált аlánоs hІІуеt а kоПkгёt nуІІvгІ
gondolunk, аkќгmеlуіКгІ а ]ёtezбК közül, tuІаjdоnkёppen csak аnПуіt
kell v ІtоztаtnunК а nуеІvnek fenti геgtаt гоz ѕ n, hоgу а t гѕаdаІоm
Іtаlnоs fogalma hеlуеtt az adott taxsada]imi ёgуѕёg kовКгёt fоgаlгё t
hеlуеtt еѕfІtјј ik ibi. Ezek szerint a гаgуаг nуІlv a nІа gуагul ьeјzёlб tarѕаdalоnќуаn élő emberek ьІѕёdtevёkensёgёt szoІglб еѕzkёzёКnІk
rendszert аІКоtб ёл lоmnуа . . - és іgУ tоv ьb. Ami azt is jelenti: a
n уІ lv is tarsadalomhoz, azaz t ёгhez és id őhöz kбtбtt jelensёg; di гѕ
mбdоn mégis, mint a Кultiга.
A Кultйта jellegzetesen fІlёpitmёnуѕzІгй jeІensёg: a ПуІlv nem az.
Еzёгt minden itj tarsadalommal ú ј kultdra szјiгetіk — ьгmеnnуіге
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hasonht is az e1 бz јhёz —; ui nуІІvneК viszont nini kill sztiletnie.
Minden оѕ zt ІуtёгѕаdаІоmьаn ,két ku1tйга van; de csak egу n уІІv, s ez
az eg т mind a két оѕ zt Іуt és mind a lkét ku Іtnг t ikiszоlgálја . A n УеІv
а kuІtitга fő іh огdоz бја — ha nem is az сgуІtІІn —; di közömbös annak mind tartalma, mind pedig szerkezete iránt. — ТeгmёѕzІtІseв а
t гsadаІоm fej Ібdёse nаgbаn fbеfоІуѕоІја а nУІІv fejlődését — sőt hol
Кёzvе tІеnІ b!bш, hol kёzvоtetteььen tuІаjdоnkёppen ez a fб гugбj а —;
di a t гsаdаІmі fогmk еg лmёѕt Кёvеtб mіn6sёgv Іtsаіt nem tükrözik a ПуІІVbІn mіnбsёgі ugгѕоk. S ha mégis bсszёІјinК nemzеtѕёgі ,
majd törzsi, majd nёpі, végül pedig nemzeti nуІІvеКгбІ , az semmiКёppеn sem jelenti azt, h оg т minden iii fогm.сібhоz mІn5ьeв ' ј nуеІvёлаpоt tагtоznёk. Ezek az юІnevezёsek csak azt az аІа pegуsёget j ІІi6Ііk
meg, аmеІу а nуІІv mukёdёsёnek és fej 1 бdёsёn К adott korban КІгetш
ѕzоІg І . Sőt, tоv ьь mmvi: a ‚nemzeti nуІІv" fogalma is csak ьefelё
jelent Іgуfajta pоzіtvumоt, di Кіfеlё mutаtб nоgаtіvumоt már nem
szјіksёgszeгјјen. уиІ gоsаььаn ѕzбІvа : a nemzeti вуІІv azt jelenti, hоgу
еgуiegу nemzetnek a f Іjlбdёѕ nemzeti korszak'bian, t еht .a kapitalizmuaban és a szocializmus eІsб ѕtadіum ьаn egу !közös nуelvІ Van;
ám azt nem foglalja m аg ьал szјјКsёgѕzeг isёgkёnt, hоgу Іgу nуІІv
csak еgуitІen nemzete Іedt. Ha іgу fоignnk fél, eІІentmоndsьа kmгјІnёnК a vаlбsggаl, аmеlу ismer és joggal kіiІёльёztet meg оsztг k
és nёmet nemzetet (ez utóbbiról most nem аkагnm eldёntenі : еgуet-І
vаgу kettdt); ismer angol és amertkai nemzetet; di nem ismer оsztг k
és amerikai nemzeti nуІlvёt, mert az e Іsб а nrnеtet, а msоdіk az
angolt ъІszёlі nemzeti n уеІvk?ёnt.
Аk г a merevebb гёgёbbi nemzetmeghatarozd;st ve ѕѕzйk, аk г bir&
Ібinak azt a rugalmasabb, szabadabb f огmuІ jё t, аmеlу szerint a nemzet mint tarsadalmi j еlІnѕёg аnуаgi, nуеІvi és sz1emi közösség: а
gаzdа&gi ёlеt és а terilit, meg a hagуоmdвуоКbаn és kёгјјlmёnуІк
ben gуќјkeгezб lelki megаl'apozоttsg kёzёssёge mellett mіndenКёpрen
ott szerepel еgуenгаngй tёnуІzбkёnt а n уеlv is. És akkor a nemzeti
kérdésb ől már át is ІФtйгґК а nоmzеtisёgibе . Nemzetіsёg az, аmеlу а
fenti h хоm іsmeгtetб jegу közül bіzonуоѕаkbаn az egуіk és bіzonуоsakban a másik а] аКulatoz tartozik; a mi h еlуzІtјјвkге alkalmazva:
а jugоs І viai лъаg'jаг nemzеtіsёg nІmzetіsёg а jugоszlбv nёpkёzёѕsgІn behi'l, mert a gazdаѕ gі ёlet és a tertilet közösség° mellett kul
tuг lіsаLn гёѕzben; вуІlvёьІn pedig teljesen eltit tdle; di nemz еtisёg a
mаgуаг nemzet feІбІ tekintve is, mert a nуеІvёbеn valб teljes és а
кultuг jёbаn vаlб гё szlеgІеѕ egуezёs mellett hinуziК а gаzdaѕdgі ёlet
és a tertiet k ёzёssёge, mint nem k Іvёѕьё fontos kritérium.
Ám azt láttuk: azonos nуеlvІ még két ikülön, fiiggetlen nemzetnek
is lehet. Vаlб Igaz: az оszt гјknёmеt és a nemzeti némét, az amerikai
аІ gоІ és а nemzeti angol nуеlv :ІegfёІjеbb а terileti v Іfаj vіszonу iban lІ еgm:sѕal, de nem vinа !küldn-külön n уеlvnєК t оКіnthet б .
міёгt ne lehetne akkor i аzоnоs nзтelve nemzetisёgeknek nemzetekkel,
és nemzetјsёgёknёk egуmё&sаl!
A kérdés elлiё1etјnk látszik, pedig n аgуоn is gуаkoгlаti; s a kёгdёѕfeІtсvёs taln fоњsІegeskёnt hat, pedig nagуоn is szјјkѕёgеs. Mert a
маgуагогѕzgоn kívül élő magуаг nemzet іsёgІk nуІlvі fej Іб dsёben tapаsztаlhаtбК olуаn tеndeiiсі .К — és n уеІvі fejlődésük ѕzm га vannak
ІІуаn аdоttsgok — аm еlуеk еgуfajtа Іl:Кйlёntiiёs, еgуfаjtа szёtfІjlб606

dé.s objektiv v оѕzёІуёг e utalriaik. Ezekkel a j ІІenѕёgekkeІ — és okaikkal
— tаІ n nem árt еgу kissé ґёszІetesebьen is foglalkoznunk.
és ъeѕzёІt v Іtо1. 'A nemzeti n уеІvflёk a nemzeti irodalmi ПуІІv
zata: a miivelt k ёzПуІІv — a fő tipusa, a гёtІgеk feletti гepгezІntќлѕа .
A nemzeti irodalmi n уeІ v nem a ѕzёpігоdаІоm n уеІve, ihaBem a nemztі nйveІtѕёgё , az irott гёtІgё ёІtаІёbаn. 'Ha egу idegen лiаютагuІ tanul, ezzel a n уеІvІаszn' Іаtі f огrnvаІ ismerkedik лІg; ha egу mаgуаг
аПуаnуІІvй pсІgёг mйve ІбdiК , ezen az ІѕzКёzёn át ismeri meg a magasabb iművеltség javait. A nemzeti nуеІv maga s ІkfёІеkёfр pІn гiёtІgzбdіk: fёІdгаjzіжg КіјІёnfёІe nуІІvјёгёѕ dkК , szakmailag ѕz:аКПуІlvеКkё,
mйуeІtѕёgиІeg szint- vаgу ѕtі'luѕгёtеgеkkё bomlik; de a nemzeti irodalmi
nу elv niindezeket egуѕёgьe fogja, s van a rnйveІtsёgnek egу оІуа n
szintje, аmеlуеn már az aІѕбbь гёtеgоК igen kevёssё Utnek át. Sőt,
pёldauІ а ПуІІvјхѕoКnа k az irodalmi nуеІv, иІlеtбІeg а kdzponti kёznуёІv te гjedёsІ маgуагогszgоn ma már ltt is vІѕzёІуеztёti.
Mi 'a hе lуzеt a nІаgуаГ nеmzеtіѕёgі teriileteken? Az, hоgу a nemzeti
irodalmi nуІlvnеk ёs а ikбznуеlvnеk nem oІуаn eгбs a hatsa, nem оІуаn
nаgу iа vonz ѕa, mint маgуагогѕzё gоn. Azok az ёгtelmi ѕёgiek, akik nem
az аnу anу lvјїkёn végzik el t апuLmё nуаtкat — аКёх ІgуеtоmieкІt
mйvеltsёgйК tагtaІmbаn vаІбbаn felemelkednek ért еhniségi szintre,
de n уІlvhaѕzвёІаtuКьan — iїg т ёґtem: imаgуаr n уеlhаѕzа ;Іаtukьаn —
megrekednek az аnуаnуІІуІл vёgzett ut оІsб iskolai оѕ ztlу ліvбјѓл ;
sőt — idegen вуІІvІn t аnuІvn s n&nileg már azon is g оndоІkоzvn —
nem is csak megrekednek, hanem sok esetben d еfo гmёібdnаk. Іgу
amikor ёгitelniisёgіeКkёnt visszahatnak ia mаg аг nуІlvй t ёmegekгe,
nem a nemzeti irodalmi ПуІІvеt ismertetik meg veltik, hanem jobb
esetben аІsбbb szintet, kevёsbё jd eѕёtbеn Іgуfаjtа k еvегёknуеІvеt.
De ne is ќІjuлk meg az ёгtІІmisёgiІknёІ , vegуtiК az dtlagembert. Az
6 niindenriapos ьеѕzёdtеvёКІnуѕёgbеn aktiv és kiterjedt h аѕzаІatа
аn уanуеlvёnеК tuІаjdоnkёppen сSiаК сsаы di, és — most Јugo ѕzІё vіётбІ
szdlva — legfeljebb ёПј gazgаt ѕј szinten van. Az d Іаmіgаzgаt ѕ, a jogi
ёІet, a teгmІІё s — ezt inkább ѕzІоv КіѓхбІ tudom bіzonуoѕаn — már
nem ad mбdоt iаnуаnуеlvénеk gуаkогІё sёта . S mit Іге dmёnуІz mindez?
Ugуаnazt kisebb mёгetёКьІn, amit az ёгteІmіѕёgieknёl nаgoihbаkban:
egуfajtа n уІvi lemaradast fej Ібdб Іёte és tudata mögött; és nem kis
mértékű nуеІvі k еvегedёѕt, а lét és 'tudat nem аПуаnуеlvй fejlődésének ыtulјјtбjekёnt.
ѕ vеgујik a nуІfv Іeghivatsоsabb haѕzn Ібit, az iгсјk аt és az йЈѕdgirdkat! A szёpігоdаlоmnаК is, а publiсisztіКйnаК is, teгmёszetёnёІ fogva
t kell ёlelnиe — tёm іbaл és n уеІvёbе n — az ёІet egёszёt: ьІѕzёІnиe
kell a tегmеІёsгбІ .és а te гmeІб emberrdl, az ig аzgаt ѕгбІ s vele egуtitt
іgаzgatk гбl.és igazgatottakrdl; minden témáról, а i az ёІetben van.
Тehё t niagуaгuІ tіјКгёznie kell azt is, ami m аgуагuІ nincsen. És itt
j ёnnek az йj аbь nІhёzјёgёk. ТuІаjdоnkёppen a nоmzёtіѕёgi mаg аг
vіdёkeКen a magvar n уІІvhаѕznѓлat két szinten aktiv: a ІegаІ sбn ( а
сѕaІ dіа.s és a falusi igazgatdsi szinten) meg a ІІgfelѕбл ( а ѕzёpiгodаlom és a publicisztika szint јёn). Ami i.közbеn van, az — t ёbb КІуІѕІьb
kivёteІt nem szimіtvа most — nem mаgaг n уІІvеn fo Іуiк . Igу hát
а szёpігбnаk meg a pub Іісіѕtnаk „meg kell teremtenie" e t ёгgуkёгёk
magvar nуеlvй аnуаgt, hоgу besz ёІhes јen róluk.
A megоІdќsnаk itt hёхоm Іehоtбsёge kіn ІКozіk. Az e Іsб és lІgkёzІn-
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fІКvбbb: бtvІnnі a mindennapok n уІІvhаѕzПёІаtbбІ а t а tёbьё-Кeёѕьё már kialakult, de sаk vulgáris és sok idegen elemet t агtаІmаzб
k ІvІтёknуеІvІt, аm ІІу tёлуІegІsІn ёІ . A !m ѕІdјК : az állаmоt ѕzІгvІzб
nemzetek n уёІvёbбІ leforditani meg ѕаjt ігivслсiбbбІ kiaiakitani 'a kёzёІІtnёК ѕ ќІ tаІ bаn а n уеh'hајzn Іаtі КёzёpгёtеgnІk azt az аnуаgt,
ami az eleven gуаіКог.Іаtьаn nincs meg. ѕ ёgІtІ a harmadik: megkeresni
а nІаgуагогѕzgі mаgуаг nуІІvi аѕzпёІаtьбІ ( azaz a Іm аgуаГ nemzeti irodalmi nуІІvbбІ ) а mеgfІІІІб kіfejezёseКet, bár ezeket a ne йтІzеtіѕё gі
közösség tagjai mint besz ёІбk nem ihаsználјták, s mint оlvаѕбk nem
ismerik.
Mi az е lбn уІ az еlѕбneК? Az, hоgу а vulgáris di él ő nуІlhаѕzn Іаt
kёvetёѕёvel az оІvаѕбnаК о lуаt adunk, amit va Ібьал ismer, І gУ bеѕzёшnk hozzё , hоgу nеhёzsёg nélkül megёгtі . De mik a vеѕzёlуеі? рёlduІ maga az adott n уеІх ihаszmiiаti forma vuІgaгіtsа és mаkагбni
jellege — aminek hќtг nуаігa Кёјбьь még ki kell tёгnј nk mёs szempог tbбl is. — Mi az elбnуe а ini ѕоdiК megoІdsnаk? ТаІё n az, hоgу
az ёІlаmоt ѕzегvеzб nёpеk n уІlvёьбІ, а „hi аtаlај " és аutогizlt ѕzёvegёkьбl vaІб fогdіtё s eІё ggё КёzеІ áll луеІvilІg és gondolatilag az
eldbb emlitett ,vulgáris Ке vегёКnуеlvh еz, di mёgsem azonos vele, emelkedettebb, ig ёnуeѕеibь nlа . De mi a vејzёlуе? тёbbоК között az, h оgу
ha erre az alapra :h еІуе z ке dLh к, tuІаjdоnkёppеn minden ѕzегzб minden
alkalommal „nуеlуаlКо tбv" vlik, s — а gуаkогlаt imutајtj а — nіПdenki mdskёpp forditja v аgу nevezi meg ugуаnаzt a fogalmat, esetleg
maga is aІКа]imаnКёnt imás és ш s szбvаl; tоhќt а n уеІуnеК еgуiК legfontosabb Iköv еtеlménуе, а гќјgzіtІttsёg ,és állаndбság, vејzёІуьІ kerul.
S гdаdsul mind a két fentebb emlitott lehet бsёgneК nagy vеѕzёІу e
az, hоgу еz Іtаl а КйІёnfёle mаgуаг nemzеtiѕёg К mаgуаг n уеlvеi Кјјlёnfёle iг nуоКbа fej ІбdneК, pгоvіnсіаІісибаnаК vagу lеgаІьыs regionalіzlбdnаК ; s perspektivikusan ez a Кёг nёgу önálló magуaг nemzeti
n уІlv k іаІаkuІќѕ ig vezethet. És ez nemcsak furcsa volna, hanem kdros
is. A nemzetіsёgi оlvasб piІlanа tnуi igёn еіnеК Кi ѕzо lg ы sa fеjёьen veјz ёІуеztеtnёnК azt a lehet бsёgјiКёt, ihаgу n уelvi nehёzѕёgоk nélkül гёszesei lehessenek a szocialista m аgуаг nemzeti КuІtйг naК és Іgуm ѕ
szocialista mаgуаг nemzeti ѕёgі ikultúráјánаk. Ezt nem is сsаk Іlmёleti
Іehetбsёgkёnt vetem fel, hanem szl оvkіai tapasztalataim аІарjќn. Ott
рёldё ul а lеgmаgуагаbъ szаkmbаn, az agгоnбmibаn, Іlёggё ьаtёгozottan kialakult ,és rögz ődött már e ют ѕаj ё tos szlоvkiаi mаgуаг terminоlбgia. Іlу mёгtёКьІn, ьogу a fёІdmйveseК szaklapja magуагогѕzgi
szегzбtбl egугe Коvёsьё tud és mer cikket!közölni, mert az оІvаsбk egу
гёѕzе mindig fe Іh ьoгоdvа szemёгe hnуја a ѕzeгkesztбsёgneК, ho т а
Кёгdёseѕ ѕzІгzб „ёґthetеtlen n уеІvеt hasznёЈ ", vаgу еg еnеѕt: „nem tud
magзтагul ".
Nos, kёpzeljtik el, hоgу üјаbb ёtvоn év mйІvа esetleg már ѕhаkespeare-t , és FuёіКot, Thomas Mannt és Dosztojevszkijt nёgуfёІe magуaг nуеІvгe kell leforditani, száz iév miilva pedig esetleg Роtыиt és
Veres Рёteгt nemzeti magуаг n уеlvгбl h гоm Пошzеtіѕёgi mаgзтагга !
Marad a harmadik lehet бsёg: alkalmazkodni a mаgУагoгѕzgi nІаgуаг
n уІІvhаsznёіаthоz, am еnnуiге csak lehet. Еgу n уеlv több Кultiiгёt is hordozhat — ezt láttuk az o јztlуtёхѕаdаlшаkban, di ltjuk azonos n уеІvй
önálló áll аmаk рёІd іn ma is. Persze hit гќnуai, vејzёІуei ennek a megоІ dќsnаk is vannak. РёІduІ az, hogу оІvasбnК — legalbb іs eleinte
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— ьіz оnуІѕ kіfejezёsаket nem ért meg, mert nem ismeri бket, más
szavakat h аsznќІ h ІІуІttоК. Am LIZ а ПІhёzѕё g dtmeneti, és nem m ёгКбzІiit az eІёгhetб ІІбnуL ККІІ . Ezek kёzLы az elsd a kшёnЇёІe teriileten élő mаgуаг n уІІvek ІgуѕёgІ, s іgу а kјјІёаfёІe mаg аг 'kultúrák
kЫоsёnёѕ megkёzeІthetбsёge. A másik az, h оgу а m аg- таг nemzeti
n уеІv fő tirpusa, a nemzeti irodalmi n уeІv az ёsѕzes v Іtоzаtоk közül а
legkifejlettebb , és a legszervesebben fejlett; a :m аgуаг kulturált be ѕzёk Кnek és а тгаg аг kuit г knаК ІеgtІгmёszоtesоbь аn уаnуеІvе . S ez
ІІуаП feІmiёгhеtеtІеn eІбnу, aminek ёгdemІs Кtпёn fejezetet szentelntink
itt.
2. !Nézzük meg hát: miért оІуаn fontos a n т eІv а t гѕаdаlоm ёІetёben, hаg т áрálásárа mindentitt, lég kјјІёnё sen a szocializmust Фі tб
огszgоkЪаn, olу nаgу gondot forditanak? Hadd id ёzzem ezt: „A
marxizmus klasszikusai nemcsak a gond оІаtkёzІёs és a gondolkodds
ІѕzКёzёnеІК tekintik a n уІivІt, hanem — a munka és а gоndоІkоds
kіаlаКuІ sn аК егеdmёnуe- és ѕоgјtбjekёnt — az 'l Іаtvіы gbбl vаlб КіІmeІkІdёs fontos tёnуеzбјё n ёК, a munka ыгsаdаlmі megѕzІгvezёse
nёІktјІё etetlen kеІlёkёneК ; гёvіden j ёlІemezve: а fejlődés iés a harc
eszkёzёneК ." (A n уІlvi іsmсгёttёгjesztёs k ёгdёѕei. 3. lap.)
Tudjuk: a ПуІІv szбКілсse а t гsаdаlоm fоgаlokёszІeьёnek, ismeгІtan аgnаiК hoгdozбj а, irögzítőје ,és tёгёkіtбje; a mоndatfйzё s szab ё 1уаі a gondoІkodiѓ.s fo гminаК t гsаdаІmіlag kіКгist Іуоsоdott vettiletei. Fogalmakat alkotni iés gondolkodni minden ember csak valamiІуеn ПуeІv segіtsёgёуel, sőt: vаІаmиІуІn n уІІvІn tud; ismereteket tаdni-tvenni, t гsаdа1лii tapasztalatokat feihalmozni,és át бrökítеni lehetetlen v аlаmеlу nуеІv segіtsёge nélkül. A Пуеlv а gondolаtкёzІёs eszkёze, a ъеszёd а gondo ІkІdsпаК, a gondolatnak kёzvІtlen vаІбsgа .
S mindez nё}ktiІёzhetetlen еmеlбj І еgуёn és közösség fеjl6dёёflеik
еgaгё nt.
És mi az аnуаnуеІ v? міёгt o Іуаn fontosak az аn уaПуеІvёk a szocializmust ёpіtб tarsadalmak ѕzmѓга, hogу СѕeszІov Кi ьan, ЈugoѕzыVvinban, Мagуагoгszgоn ,és más ѓ lІamokbаn, tizes, szz аѕ vagу ёppen
ezres nаgуsgгелdb еn tartunk fenn nemzetisёgі іsКol Каt vagу oszt&
ІуoКа t, 5 milliós kёltsёgvetёѕѕel nеmzеtisёgі ѕаjtбt és kultúrát?
Az аПуаПуІІv nem valаimifёle ёгzоІgбѕ , romantikus dolog, hanem nagуоn is гelіs és pгбzai fogalom. Az аnуаnуеlv minden ember szmёга
а „гІfleхn тІlv", а gondol;kodas kёzvetlen lеszközе. Аn уаnуеІv az, amiІу n a szavakat nem keresstik, hanem reflexszerfien kimondjuk бkеt;
авІІІуb е n а .szó iközvеtítés nélkül k аpсsоlбdіk а vаІб;ѕ g tёnуІіhІz. А nуаnуІІ v az, аmeІуеn felorditunk, ha vёга tlаn vеszёІу ér benntinket; amiІуе n magunkban niorfondirozunk, f ёlhаngоsаn mormolva a pёnzt sz&
moljuk; аmelуen dimodunk és КгоniКоdunК ; а mеlу ё tfоgj а minden
tudattalan tІvёКеnУѕёgиinkеt. Az an уanуеlv: „direkt reflex", kdzvetlen
гeаg І s а 'külvilág ingereire. A иІаgуaг аПуаnуІlvй és niаgуaгаl gondoІkоdб ember szni гa а vаІ sgnaК az a nёgуы biІ darabja, аmІlу
mellett еsz јnјk, asztal, maga a tёгgу és a fogalom és а név ІgуѕzІгг e,
КёzvetІenіјІ, :tегmёszеtІѕеn, reflexszertien. Az idegen n уеІv ,már .itаыban nem direkt, hanem kapcsolt reflex: a stol, a Tisck, a tаЫи , a mensa
és а többi idegen.szó már nini ikбzvеtlеnül а taгgуat ј eІбlі а mаgуаг
аnуавуeІvd szё.m гa, hanem az аn уаnуІІvІn ikiаlаkftоtt asztal fogalmat,
az asztal ѕzбhоz kapсsоІбdГvа, mќѕоdlаgоѕаn.
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Nos: ismereteket e Іsаjtіtаnі idegen n уІІvІn is lehet; di gondolkodni az аПуаnуІІvІП szoktunk. Кіvёve tаІё.n azokat, аКіknёІ а nІѕоіК nуІІv nem kapcsolt, hanem ргhuzаmоѕ direkt reflex; azaz nem az
ІІsбhёz kapcsolva гёgzбdёtt, hanem tбІe fUggetleniU, ugуаnсѕаК kёzvetlen. Кё tnуІІvй ikörnуеzеtbеn ez sem ritka. Az іІуІ n ember mindkét
n уІІvІП КёzvІtІІnјІ гeаg І , а h ІІуzІt.és а n уІІvі ІІбzmёnу szerint;
— viszont forditani egуіkгбІ а im ѕјjkга nemigen tud.
A n уІІvismІгІtПеk és а n уІІvhа: ѕ znlаtnk — аПуаnуІІvеt ёѕ idegent
most egуbe vёvІ — nagуj Ъбl hdrom тёіуѕёgi fokozata van. — Az e Іѕб
fokozat a meg ёгtёѕё . Ez tulajd оnКёрреn a passziv n уІlvіѕгnегеt foka.
Аn уanуеІvеn і lуen fok nincsen, az аПуаnуё lv itt sohasem iáll meg; a
puszta megёгtёs fokt an уаnуІlvUлКё n,már Igуеnmеkkоrunkbа n tdlhaladjuk. — A kёvІtКоzб fok a niegёг tёѕё 'és гeаginѕё . E fokon a megёгtёsen túl vl аszolni is Кi ёipesеК vаgуunk. Ez a szint jellemzi a legprirnitivebb iаnуaвуеІvi Кёszѕёgеt — minimumként —‚ s І!е gtёi ьеКnёl az
idegen n уеlvі ismeretet — m ахјmumkёnt. — A legmagasabb fok az alkоtб gondolkоdiѕё. Ezt Іegtёbben — ha ІlёгіК — а nуаnуёІvјјkёn érik
el, mivel az adja az еgуёnі gondoІКods аl арјќt, teht lz segiti a gondolatok önálló t оv4bbfйzёѕёt legteгmёszetІsehьen. Idegen n уеІvев csak
az kёpеѕ eljutni az alkotd Igоndоlkоdás fсјК iн g, akinek sz глга iz —
az аn уаnуеІvі mellett — mdsodik, mёgpedig p гhuzаmosaл direkt refiехгendsze ггё tudott válni.
És mit jelent mёгmоѕt — taгtаlшѓъan és ihоrdеrеј ébеn — az, hogу
gondolkozni, s kiUdnisen az аІКоtб gondоІКоd ѕ fоkбig eljutni, minden
ember áltаláb аn сgу n уІІvІn tud: az аnуаnуеІvёn?
Nézzük ezt е lб: ѕ zёг а ѕz бk іnсs pёІdj ёл ! — Еinёzёst kёгІК, hоgу а
szІоvё kіai mаgуaг nуеІvhаѕzпёіatbбІ , иІІоtбІeg а шаgуагѕzlovk ёѕѕzІvеtёs teгшetёгб l veszem a p ёІd Каt, di hát ezt ismerem jobban, s
gondolom: a tё bel іgу is ёгtћetб, s а нh Іlуzit is sokban hаsonІб .
A szó а vaІбsgnаК еgу-egу — Іёtezб vаgу elgondolt — da гaьj гбІ
tёхsadаІmіlag kialakitott fogalom гёgzіtбje és fеlidёzбj е . Amikor a kisgуeгшek szavakat tanul, tul аjdоnКёppen a dolgoknak tёхsаdаиоm szintesitlette f оgaln аjvаІ (s azok nevёvel) іsmеґКedіk meg. S іg т a ragуaгul ьєszёњi — és gondolkodni — tаnulб gуeгmeКьen egуetІen fogalom alakul ki a fa tйКгёzёsёгe, akбг élő az, аk г holt anуag. A szlovk ■gуІгmоКben viszont önálló fogаІoгkёnt rögződik a strom ( ёkfa)
é,s a drevo (fааnуаg); а nёmet ютeгmеkbоn is a Baum és a biz, az
angoiban is a tree és a wooci.
És a szó nemcsak azonosit a ta гggуal, hanem Іgуben el is különít,
еlhаtќгoІ a'többi fQgаlomtбІ . Azonositas ёs eІkйlёnјtёs egуm ѕt fІІtёtІІеzб mozzanatok a fogalomaikotasban; di a k јјІёnfёle nуІІvek szavai Кј1ёлf ІнІ fogalmi ta гtomnуаkat vonnak egуьІ és vlаsztanаk szét.
GondoljuгК csak arra: a m аgуагbаn a szem mint tејtгёsz és mint
látáskészség eg у fogalom két arca (pl.: j б szeme van); a sziovakban
az oko és a zrak Iszó ezt két f оgаІо md különíti. ѕбt: а mаgуагhаn
szem a biiza, isz őlő szeme is; a szlovakban a zrno,szó ezt inkább elktјlёnіtі az el бьbиеКtбl, mintsem hozzjuК kapсsоІn. — .S a fogalmak
teгjedeІmёben és kapcsolataiban kissé benne van КіaІаkuІѕuk tёгtёnete, abban meg a tarsadalom mйvеlбdёѕёnІК ezer 2131'6 t ёгtёneІmi
mozzanata.
S гасыѕul: a szavak nаg т гёјzёnk van egу harmadik arculata is
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még. Nemcsak azonosit‘és e ІКјІёnіt, di а n уІІvеk nаgу гёszёben elhеІуеz is. Vegуйnk csak оІуаn еg ѕzІгй рёldёКа t, mint a pdtkocsi meg
vІeёkа , vagy az orkdn(kabdt) meg a šušt'ák! (A szІоv Кіаі mаgуагІІ vfј sёgbІn ugуаnіѕ a viecska meg a ѕиѕ tуйК nem Is ritka vёndg.)
Nos: a szІоvkbаn, а iszІоуКuІ ьeszёІб — gon! dollkodo ember sz
mán, а vіeёkа ѕzблаК a vliect' (= húz, vonszol) іgёvІІ, а и t'dk-лаК
meg a šu.št'át (= zizeg, susig) аІаpѕzбvаІ v аІб kapcsolata t ёbьet Jelez,
mint a t гgуа't =gát: árulk оdik fogalmi kаpсsоІаtаігбІ , s ezen át
tuІаjdоnsgаігбІ is. UgуаП gу а mаgуагbаП а pdtkocsi, di még az
orkdn(kabdt) ѕzб Is: a mаgуагuІ beszёІб szrnёха e ІhеІуІz а fоgаh аk
гendѕzeгёbеn, az dsszes pбt-оК és az ёѕѕzеѕ Косѕі-К között; иІІetбІeg
utal a kаы t vihагІІбsgdnаk legmagasabb f оk га. — De a hеІуі ragуаг n уІІvhаѕzл 1аьbа átszürеmlő viecska és ѕиѕ tуйk semmi nё sга
nem kёpes, csak аzоnosіtёѕга . Mert аlаpszб , elemezhetetlen és kapcsolatok nélküli valami; s az аІapszб puѕztn іdentifiКІ ; а szёхгаzёk meg
az ёsszetёteІ az, ami еlhеlуеz, besorol, ami motіvёі t, mert motivumokra
bоnthаtб ; s сnлёК révén гё lуеьь ьeёpUlёst jelez és tesz Іehetбvё а
fogalmak гendsze гёьen.
Persze еgу-Іgу viecska ёnmag ьаn még nem hoz bajt. De a pusztn
аzоnоsіtб értékű, а луІІvbІn сsaІ dtаlаn alapszdk tёmеge a felhalmozбd ѕnаК e ют ьі zоnУоs fоk л v ІszёІуІѕsё v Іhаt, mert fogalomrendszer ihеlуеtt тегб nбmеnklаtdг t teremt; m ёgpedig nуelvьеn és аgуban egуаг nt. A sok сsаІ dtaІan, pusztёл гІgnІvІzёѕге vаІб idegen
szó fёlЪоntjа а nУІlvbеn és а gondoiКоdsbаП a fоgaІоmаІkоt ѕ sziszёmjt, elfedi a dolgok eg уms'közti ёsѕzefјiggёѕІіt. Ezzel metafizikus іг nуьa tereli, іzоІІб гeлdѕzeгйvё fejleszti a :g оfldo Іk оd ёѕt, minthоgу а világ іg- т a dolgoknak nem гепdѕzeгekёnt, csak h аІшаzаtukkёnt
rögződik és vés ődik az аgуbа .
És ez még inkább íg у van a mondatalkotdsban.
A mondat •a gondolat eleven уаlбsё gа ; а mоndаtfйz ѕ mбdj а Іgуben gоndоІkоdsі forma is. A mondatban ёsszekаpсѕoІб dnаk a fogalmak, vіѕzоnуbа állnаk Іgуm ѕsаІ ; a mondat аktu Іis іtёІet, еgуёni logiКѓ nk teгmёke; de f огmё,іbаn а t гsadаІоm Кбzбѕ иаgіkjnaК vetilete,
а m еІу — j бt vagу rosszul, kёzvetІеnbь vag kёzvІtetteьb шбdon —
valбsg, a dolgok lоgikj лak kolloktiv tјikгёzбdёѕе . Minden nуеlv
mondаtаІКоы si rendszere egуfаjtа logikai rendszer is eg уben, агеlу
tйkгёzбje ugуал a vаlбѕќg lоgtКёjѓлаК , de nem azonos vele, és nem
is a mechanikus Кёv еtё:ѕ viѕzоnу bаn kаpсѕoІбdiК hozz. Тel йt minden
n уІlv m оndаtаlkot.sі rendszere,és l оgіkбj а ‘más iés más; de mindеgуіkё еgёѕz rendszer ёmnagn beltii. Їgу ha ez a rendszer megbomlik:
a gоndоІkоdќѕ maga válik az egуёnьen szІгvetІennё, bогІоttѓ felemássá. — Ha fogalomrendszert kialakitani csak eg у n уІІvІn lehet, a
dolgok Іоgј kjbа bei-iatolni még inkább csak еgуеn: vаgу ezen, vаgу
azon, di nem a kettб keveгёkёn.
Мгреdіg minden embernek ёлаmpоlg гi feladata és k ёteІeѕsёgІ ra,
hоgу megtanuljon gondolkodni, azaz megismeri e'és. гegёгtѕе a vаІбsgnаК — te гmёszetnеk és tёхsаdаlomnaК — nemcsak tёnуІіt, hanem
tёгv ёлуеit, azaz sze гКezetёt, dsszеfüggés еit, mоzgst is. S itt, a szocialista tёгsаdalmakban nem az a І eglёnуegeѕebb Кёг dёѕ , hogу milуІ n
n уе iven, hanem hogу г ilуІn fokon, milуІn mёlуѕёgbІn.
—
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3. Mit jelent mindez a ј u:gоѕzІёNіај niаgуаг szellemi ёІІt гІргІzІntё ns
гёtege, a sajtd ,és а rádió munk ѕаі ѕzm га? ѕоkтёtй és ьо nуоІuІt feladatot; ІgуёnиІeg ,és kollektive; és а n уІІvhаѕzn Іаt és а fl уІІvmйхІІёѕ
t еГшi І tёfl egуагѓлt.
Ha elfogadjuk azt a tёtІІt, hоgу .а nemzet іsёgі hеІуzІtй mаgуаг kultІг kьаn k еdvezбtІeneььeik az аdоttѕ gоk, s іg т nаgуоbьаk а vеѕzёІуІі а pгоvњіаІіz Ібdsnak, а nУІІvі ,és gоndо1КоdsbeІі mоgгeКedёsnek és kјпёnfејІбdёѕnеК, akkor ebbdl az КёvоtКezіК : a szellemi hаtбгёtegnоk v: ІLаІfl і:а kell a közönség ПуІіvі neveІёѕёt, tudatosabban és
ёsszefоgоttаЪbаn a nemzei h:І lуzеtьІn Іevkлёl is. S ha elfogadjuk
azt, h оg-у а mаgуаг n уеivјј tgrsadaimak ПуёІvі еg ѕёgёnІек fenntагtsа
szјiksёges, mert е lбnу kКІ l ј: г, akkor ennek a гёtІgлеk mindeIit meg
kell tennie, h оgу nуІІvhаѕzn Іаtb аn minél kё2Ііeьь maradjon a ragуагoгѕzgј1ioz, mint ami a l Іgkеdvezбbb hІІуz Іtb Іn fej Ібdыt és fejlődik, s ezёгt а Іeg аgаsаbb fokot ёгhІtte el. Persze azzal a z гаdёkkal, h Іg а hјbkаt, а pong тolаѕ gоkа t még ebbdl som ёгdemesátvinni; azaz k ёznуelvi ёІrnёnуеinКІ t is ,bírálni lés гоѕt Іni kell.
OsszehasonItva a mai jugo ѕzlvіаі im аg аг nуеhhаѕznlа t állароtát
a tíz ёvvel ezeІб ttivel, azt mondhatjt&, h оgзт az itteni feleІбs ёгteІmиsёg lthаtбаn felismerte már ezt a p гоbІёmё t, és sokat tett a megоІd ѕa ёгdeКёben. A Маgуaг ѕzб és az ijv і di К i mаgуаг rádió n уеІvе
gondos, igёnуеѕ, és egyre jobban vіѕѕzаkёzeІеdiК а kёzроntihoz, еgу
koг bьі — лёmіleg szeparativ — k огszаkhоz mёгve. Ami meg a közönség ПеvеlёѕІёt illeti: ez a m аgуаг nemzet іsёgі csoport гІgtаlltа а
mбdjt annak, h оg т fi csak a sajtd , és а rádió рёІdёJvаl, hanem ІnnёІ
kёzvetІenebb esz КёzќјkКel is ѕzоlgІ lhassа а tёmegek magзтаг n уеlvhаѕznќІatnаК fеjlІsztёsёt, сѕiѕzoІ ' ѕ t. A jugl оѕzlvіаі mаgуаг n уеlvhаѕznёІа tnak —mint mondottam, de a benne él ők n уіlvdn n ёІаm is jobban
tudj К — eІёg sok a ѕаjto:ѕ pгоbІёmja, s ezёгt а jugоѕzІёліаі гаgуаг
nуеlvmйvеlёѕn К sok az olуaП feladata, аmёlу — plus Кёnt vаgу mínuszként — еІtёг а гаgУaгoгѕzgі n уеІvmtіvеlбkёtбІ . S ezekkel megbirkózni minden nemzеtisёgi csoport csak a sajdt e гІjёьбІ kёрeѕ .
Nincs-e itt ІІlелtmоnds? Аёzёtt, hоgу a nІuІzеtiѕёgеКnek és аn таnemzetiiknek közös ІegуІn а nуІlvјјk, bár m іndІgyiКtikn К 'önálló és
ѕаj ќtos а kultdг j а; és másrészt аkёzёtt is, hogу а közös n уеiуеt а
kёzpontit бІ, a nemzeti КёгјјІгёn уеК [között fej Ібdбtбl lehet a legjobban megtanulni, de a magunk n уІІvmйvеІб t еvёКеn ѕёigе , a magunk
bеІѕб tёгegrnоzg ѕа ѕеgіtsёgёveІ !
міndkiёt ІlІentmonds csak ІdtѕzбІаgos. Az еlѕбгбІ azt láttuk: а
КuІtiга f еlёріtmёnуѕzІг'(ј, а n уeiv nem az. A kultйга tіјКгёzі és neveli
а tёхsadаІmаt, a n уеlv csak kіѕzolg Іj а. A Кultiјг a mint az adott t гsаdalom koilektiv tudata, :sz јiksёgszегйen ѕаj ё t létét tükrözi; а ПуІІv
nincsen a lét if оrmáihоz kёtve. — És І tѕzбlаgo1s а másik еІІentmonds
is. A маgуагогszgon К ifеjl6dІёtt és aktiv h аѕznёјаtii nemzeti irodalmi
n уеlv v аlбbаn onnan tаnuІhаtб meg legjobban. De a n уІlvhаѕzn ла t
mindennapos t гѕаѕ te ёКІвуsё g; és mindennapos t гѕаs ёгіntkІzёsьen
csak a jugoszlvіai mаgуаг аlК otбk vannak és lehetnek a jugo ѕzlviаі
mаgуаг оlvаѕбval. ѕеgјtsё g az, lia tapasztalt m аgуaгІгszgі szakemberek időrő l iddre tаnfo Іуаmot tartanak, sz Ігіnёгiumot vezetnek végig:
а kiilsd szem bіzonу oѕ pгob1ёmkat tal бn jobban is lát; а nаgу kёzegben mozgб n уеlvbvdг v аlбban adhat a kisebb k бzegneК еgуetm ѕt.
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De fi ьІсѕјјІЈёk аzёґt le a hеІуі гiуеІvёѕzked бк ѕаjt nшгikjukаt! Тёmеgmоzgs csak ъ 1sб eг kКеІ іndјthаtб és tагthаtб fenn; és a jugoѕzІ vіаі mаютаг nуІІvfhаѕzn Іаt t ёmеgmёгtёкьІП vаІб сѕіѕzоІ sа és fejІ&Іёsi vаІбbаn аzбtа mutat nаgуоьь lendrtiletet, amidta fe ІeІбs ьеІsб
tёnуІz<5к feжnёгteК а pгоьІёmakЈаt, mІghаt гоztѓk a feladatokat, és
іgуІkІznek dket nieguklarii, nem is siker nélkül.
Еgзт dоІоgгбІ szndёkоsал nem ьІszёІtem: а mаgуаг nуІІvhаѕzmiІаt
rnёгІteіnek és szint jёnek КіtІгјеѕztёsёгбІ . Ez minden nІmzІtіѕёgге nёzVI '1 Іаmі ъeІtig т , aniifbe vІndёgkёлt nini illik beІІszбІnі. De itt mégis
mІgсmиtenёm: а mindennapok вуІІvІ, а szakmak, az igazgates, a
tdrsadalnii élét nуІІvhаѕzmiІаtа, Іа nІІт а сsаІќdјаs és az irodalmi szint
Кбzбtt áll, ѕtіІusёгtёКёьen ikбzéрrétеg persze, di t ёniиgessёge fоІуtn
— nemzeti kёгј.јІmёnуІk közdtt — аіаpгёtІge а n уІІvhа szmiІаtлаk. Ahol
e teriiletnek aktiv аnуаnуІІуі hаѕzn лаtа nincs meg, itt ъіzоnу a fб
bázis, az а lаpгёtеg hiќnуzјk. És ez nаgу 'htг nуоkаt jelent a gondolkосia fеj;Ібdёsl lehсtsёgеігe лёzve is. — gу iatom: e kérdés megоldsа Jugosziavisban j б бtоn halad; s most tаІ n ѕzІоvakiabал is
egёszsёges lendtiletet vesz. Ideje, mert csak a teljes вуІІv nevel teljes
embert.
De ennёl tоv ьь most nem аkагnёk menni. Amit elmondtam, csak
arra sznt аm, hоg-у gondoljuk át és fontoljuk meg h ІlуъеtiјПkІ t és feladatainkat. Amikre fёвуt pгбbe Іtаатi itt vetni — tаІл nem tёvedеk,
ha ezt mondom — tul аjdолkёppen spontdn és objektiv fо;lуаmat оК .
De tudjuk azt, h оgу a szocialista tarsada]mak оІуаХІ іdeоlбgiа аІарj П
ІІnаК, аmІІуеk segiјtsёgёvel az objektiv fоlуаmat оК fe1fedhetLk, és ennek révén irán уithаtókká Is v ІлаК . S а j б elеmzёsгe ёpјпб tudatos
i г nуіtќs hamarabb hoz sikert, és е]iКІгјІІhеtбvё tesz sok vargabetiit
és zskutс t.
A felаdаtktбl pedig nem kell fёІnL АКгmekКоn%k is, eddig még
minden tќгsadaІоm fel tudott n őni hozzёJuК. І)gу ltom: а jugosziaviai rnаgуагѕ g fІІelбs szellemi vezеtб i imáris a legjobb ilton haladnak
оfelё.
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ѕZЕМLЕ

MI — MAGUNKROL
Reћ k László: A kse ьь s ё gek ЈugоszІйvйi ьаn. Forum Кёnуvkіа dб, Novi ѕаd
1967.

A múlt év végén jelent meg az Іјvјdёkі Parum kіаd ѕьаn
Dr. Rаhk László kёn їve: A kіseьь sёgek Јugоszійvјсгьаn. Nаgуоn
hasznos kёnуv, лаgуоn kell drülnünk annak, h оgу megjelent,
u g аnаkkоІг azonban eІszолiогitб maga a tёПУ, hоgу иІуen ѕоКіg
kelett várni egу иІуІn jellegQ tudаm ќnуоѕ niunika mеgjeienёsёгe, s hоgу ha ez nem lenne, hat akkOIr еgуitІІn к omоІуаьъ tanuІnnуІшk sem lenne eььбІ а tёniаkёгьбІ . Az ember már-már
hajlik arra a kёлetКezttёѕгe, hоgу lia јgу van, akkor n уіІvn
nincs is szükség ezkгІ а ТnunЈkѓkга. Ezt azonban ni ёgѕenІ ёшthatja, hiszen aki ezt a k ёnуvt elolvassa, ёppеlІ azt érzi, h оg
az иІзї en ё tfоgб munka mellett niennуiГe hі nуzаnаk a kоnКгёt
КёгdёѕІkКІІ fоgІiаlkоzб , cli a tudоmnуоsѕ gаt nem nёІkјјІёzб tanu Іmnуоk. Nem vіgаstaІб az sem, hоgу noha a kёnуv mint
doktori disszегt сіб szerbtil ігбdоtt, s hоgу Dr. Jovari Dогdеvјё
szerint „j ёІentdsёge tІiІtљiгjеd egу Ігszg hatarain", mégis аgуІІбгe csak mаgуагuІ jelent meg s nincs гбІа tudоnsunk, hоg
hamarosan megjeІenјk Јыgоѕzlviа más nёpІineК vаgу nemzetisёgeinek nуеІvёn is. Pedig ez a кё nуv nem a jug оѕzІ Vіаі niаgуаг
kisébbségről szól, tet nem is csak ennek a КіѕсbъsёgnІ , és
nem is csak a kіѕebьѕёgeknеk ir&lott. Hiszen, Lenin mondta és
mi elfogadtuik az elveit, h оgу :
a ргоІеtёг оѕztaІуѕzoІіdагјtaѕ fеj Ібdёѕёnek és megszиІёгduІѕ nаК nincs nаgуdbь keгёkkёtбje a nemzeti igazѕ tаiaлѕ gПІ
és semmi iránt sem o Іуал ёг zёkeвуІК a »sért ődött«nІmzІtiѕёgiek, mint az ІютenІббёg Iránt és az iránt, ha proletar elvtarsaik
megsёгtіk ezt az оgувnІбѕёgеt, még ha csak hаnуаgѕ gьбІ, még
ha csak tréfából is. Еzёгt a nemzeti kјsebьsёgekkeІ szemben tanusitott еngІdёКenуѕёget és ьёkјјІёkenуsёget infkább ttlozzuk el
az adott esetben, semmint megforditva. ЕZётt a szбbаn foгgб
esetben a ргoІеt г szolidaritasnak, s КёvetkІzёskёрp a ргоІёtaг
оѕztёЈуliaгсnаk saitalatos ёгdeke azt К ёvІtеІ, hоgу sоhаse kezeljiik fогmёлsаn a nemzeti kérdést, hanem mindig v еgуйk tekintetbe az І lПуІ mоtt (vа gу КіСѕіnу ) nemzet proletarj&iak az el:
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Пуогnб . (v аgу nаgу ) nemzethez vаІб v іѕzоnу bал mutаtkоzб el-

mагаdа-јаtаtІаn különbségét."
Мё s ѕzбvа1, а kЁеььѕёgј хлјszоnуоkаt nem lеhеt csak a kisebbség „атiаgnйgуёnІk" tekinteni. Кбzёs Ugу, mеІуnеk гІndezјёѕe
иІhetetІоn оgуms kёІсѕёлёs megІіѕneгёѕІ nélkül, ehhez viszont
az egуш s dolgai iránti Кё]юsёnёs ёгd Іddбdёѕ ѕzјјЖѕёgеѕ . S ez
meg is van. A kёnуv viszont egуеiбге csak mаgуагцІ jelent meg,
noha a tІІсајКаі feІtёьeІёk аiаpјв фреn szerbil j ІІІ nhеtІtt
volna meg ІІбѕzќг .
Réhák László h гош гёszгe osztotta k ёnуVёt. Az eІs5ben а kіѕІььsёgі kérdés fІjІбЈ sёveІ foglalkozik, különös tekјntеttІа а
jugоѕzІ v teгйІёtdkгІ . Itt a kёvІtkІzб tёmаkёгёk kertilnek megtaгgуаІ sгa: A ‚kіseььsёg" tІгmјnusгбІ, A kіsebbsёgј kérdés fejlбdёѕe Nуugat Еuтбp ьаn, A kiѕeьъsёgј kérdés а török birodalom térülétén, A nemzeti kérdés а Іа bѕbuгgnюnагІhibаn. Itt
taгgуаІj а а nemzёtі аutоnбniј nаІ kapcsolatos kёгdёѕІket, foglalkozik az оktóbеri forradalom és a versailles-i k јse љsёgvёdeІтПі
rendszer iёtгeliоzsёvаІ , vaІ: аЙтІјлt a kіsеь bsёgtј kérdés nemzetközi ѕ zаь lуоz ѕёnаk йаьъ fej.Ібсiёsёvel. A II. rész, а kiјsebьsёgј
kérdés az ѕІѕ ( ЈugоѕzІ v) КігќІуѕ gban, szintén több Кёгdёscsoportot ёІІІ fel: Az S.118 ёІІалi ќІtаылоs kёtеlezettsёgei а kІѕеbь:sёgеk tёkњtІtёьen, Az áll= külön kќјtеІezettsёgeі а k±ѕеььѕёgІk iránt, A v1ІаІt КЫeІеzеttѕёgеk teІj ІsіьёsІ, A kјseъbsёgek
ІtaІ nоs hеlуzеtе a Јugоѕzlv КiгІуѕ gbаin, A JKP ІІѕро tЈаіnak kialalkitasa a kisebьsёgі kёгdёsьen, A ЈugоѕъІ v КігІуsg
kisébbségi роlitikáјánаk cs&dje. A III. rész: A nemzeti КІѕelуьsёgeК a nёpi forradalomban és а békés фі tёѕ eІѕб ёvёіьen, A
kІsebъsёgek hІІуzеtёnёk ѕ zаЈь .lуоz ѕa ЈugоszІ vј bаn а szocial!ksta
t гsadaІmі viѕzоnуоk ёpјtёsёnk feІtёteІeі között, A jugоѕzІ v р0litikai dсјktгinа а kiseъbsёgј kérdésről, A nІmzetіsёgІk helуzІtбvel ќ sszeftiggб kérdésék megоІdбs лаk Іegfбьь gуаогІаti iltjai,
АІkоinnуоs ngоІdasоk a kіseьhѕёg К hеІуzёtёv І és különleges jogaiival kapcsolatban.
Ez a netrn teljes сјinifeІѕогоls tаІ n ёгzёКІltІthІtј az бгdІКІбdбveІ, hogу milуІn kёгdёsekгe keresihet v љаѕzt R оћ k Lá,szló
kёnуёьen. Nehбz lenne megmondani, a h гоm rész közül rel јk az ёгdkeebb. Az eіsб, az áltálánоs kёгdsІkkeІ fоgІjаlkоzб
rész, nem érinti ugan КёzvetІentІ mostani hІІуzеttјвkІt, шёgѕenІ
tudjuk kёzогъёsen olvasni, hiszen egу-еgу kérdés, konkгёtаn a
nemzёtіsбgі kérdés történélmi аІаkuы snaК а t аа'iu1Пniлуоz,ѕа, а
szempontok аlkаІmаz эa, а tёnУеk vјzsg,Іаta, a kёvitkezteVбsek
levondsa nem tбrténhеt ftiggetlenti mostani hеlуzetйхikt5І és tёгeКvёseіnkt&. Maga az a t бnу, hоgу a szегzб ґvёлаlkоzоtt ennek
a muik йаk а mеgјгќѕга , sz іdetагtоzб s a vele ёsszefјiggб kбrdёsek vіzsglataгa, már ez ёnmаgbаn is mond valamit a viszin гusbбІ. 1ml az inditék, amеlуІt а ъevezetёsьеn fogalmaz
meg:
„E mű szeгzбje az utóbbi két ёvtјzed alatt tёiгsadaІmiј-pоІіtikаі
tеvёken ѕёgёt еѕеkёlу гegszаіkјtsokkaІ оІуаn teriileten vёgeztІ,
ahol kбteІes fіgуe]rnet kellett szentelnie a Піегzеtјіѕёgј vјszовуоknak. G уаkoгІаtі mirnkaja szёІes kdrti, ha nem is tudогќnуоs, de
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politikai és t гѕаdаІmі tќj ёkоzоttsё gоt kёvetІІt а nemzet іsёgі vі
ѕ zоnуоk teгјІ.etёn
Mivel az eггбІ а teгјЯetгбІ eddig megj ёІе t mйvеК egу ґёszІ
оІуаn nёzetekеt tartalmaz, аmёІуІknІК h ІІуІssё t — ІegаІ bbіѕ
а КіsebbѕёgІіnk hІІуzІtёvеl és hІІуzеtйК szаьІуо z ѕ vаІ ёѕѕzёftјggб Кéгdёsek megоІdsёла k szemІёІІte tekіntеtёьІв — e sorok
iгбj а szerint kёtsёgье lehet és kell vonni, megёгІeІёdё tt benne
az a szándék, h оgу hоzzj гцІj оn ennek az аnУаgnаК feldolgoz ѕ hюz. Мuтхkё j ьan аbbбІ indult ki, hоgу meg kell mаgyаг znі
a kіsebьsёgі kérdés megоldsі f оІуаmаtanаk belsб tёгsаdа]imі
medhanizmust, s meg kell hatarozni a n оmzetіѕёgІk hІІуzеtёt
ѕ zаыІуozб fб hаtбeѕzkёzёket. . ."
'A hbоni ІІбttі és а fё1szаьаduІѕ utáni hІІуzеttІІ fоgІаІkоzб
гёѕzёК egyfогnn іdбiszІгйеК szmunkга, hiszen az еlбzmёnуІК
nélkül nem tudnánk шegёгteinі a mostani vаlбѕ gоt, azonkivUl
a mostani hІІуzetјјлk megtјtёlёѕekoг sem лieІlб hІtjјјk az ІІбzб
kor viszоnуа vаІ vаlбІ isszehasonItast, h аbѓг ez néni lehet egyedйlі , még csak döntő szІ pont sem a mai állароtоk шegіtёlёsёnёl.
A III. részbén Dr. ReЂ k mеgllарјtj а, hogy А ЈugоѕzІ v Kimmunista Ргt sztјntІІеnйІ hаngѕйlyоzta, s tаgѕќgёt is arra oktatta,
hоgу а fegyveres fІІkеІІёѕ , а megsz Јlб' К és hazati segјtбt.гsаіk
Іegyбzёse ёІtаl lёtгejёni Іk az 11,1 ЈugоszІ vta megtІгешtёѕёnІk feltёtеlei, hugy nincs vіsѕzаtёгёѕ а гёgјгe, s hоgу az 11.1 ёлlаnibаn а
nemzetek és nemzet јsёgёk bіztоsіtћаtj ёk elemi nemzeti kбvetelmёnyІіk mоgvаІбsјtast." A ЈКР-гаk ez az állásроntја, hogy ti.
a nemzetek közötti viszоnуоkаt „а nёp maga oldja meg", s hogy
„Ezt a jogit pedig minden nél) maga szerzi meg a mai n ёpfІlszаауаdіtб hardban" (mint Tito mondta 1942- ъen), kбvІtkеzеtеsen
vёgigvоnыи későbbi fej ІбdёsйnіК sог n is, és alapul ѕzоlg І Jugosz]vиa nemzeti p оlіtіkj&жаіk kіёpіtёsёhеz. A ЈugoszІ v NёрfІІ szаіьаdіtб Antiifasiszta Тавсѕ II. йІёsszаЈk Паk dёКlaгсiбј a tёbhek között meg1 аpiјtjа, hogy „4. A jugоѕzlvіаi nemzeti kisebbsёgeknІk az ёѕszеѕ nemzeti jogok biztosittatnak." Persze, csak dekІaг ,сібkkаl nem lehet megoldani, s itt sem lehetett, a nemzeti
kérdést, а nesmzetіsёgёk hеІуzetёt. „Ki kellett kіјszёbёlnј — irja
RІhѓk — а feauunaradt роІg гј, nacionalista elemek és va ІІ si
körök bІfоІуѕёt, ameІу mind kіsІьbsёі, mind flhImfl kiseььsёgі
kёmуеzоtbІв, mindegyik a maga mбdjn, di ІёnyІgёьemi igen
kёzve'tlentІ arra іг nУцlt, hogy meggtоІja és ѕzёtьоmlаsѕzа а
különböző nеmzеtіsёgй dоlgоzбk ѕzоlіdaгdtёѕќt és fenntaгtsбk
nemzeti аlаpоn хаlб mІgобzІѕыКаt. . ." De nem ez volt az egyetlen nehёzsёg, аmеІуeІ meg k Іlett birkózni: „Nem volt k ёnnуеbь
lеtёгni а t a befol$st és t ёгek ёѕt sem, amely az » ІІаmаlКоtб
nасіоnаиіzmusьбl, a többségi körbk sz йКket>lй nасіоnаlіzmusbбl eredt. Ezek a körük ьІzа1іm аtІaлѕ got keltettek a kisebbs ёgоkkel szemben azlt аl, hogy a fasisztak gonosztetteit az egsz kisеььsёgnёk rótták fel. Azzal a j еІѕzб aІ Іёpteк fel, hogy a kisebbség mindenkor p оteлсійІtis ёtёdіК hadoszlop és veszёІуеs az orszg bі tоnsg га nёzve." A JKP és a p гt vezet бsёgе azonban
roppant КёvеtКezetеѕѕё geІ és kitartassal vёdіеІmІztе Јugоszlё vіa
‚
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nёpeіnёk testvёгіёgѓt. Rehk idézi a Borba 1944. december 10-i
ve ётсіkІkjёt: „Netm felelhet minden ггiаgуаг Іог thу és ѕz Іаsі
gа ztеtt Ііёгt. . ." Іоgу mit jelentett ѕzmunКга, а jugоszІ vіаі kiѕebьsёg ѕzrn га ez az állásроnt, azt nini kell mаgУаг znі. (El
tudjuk kёpzeІnii, mi lett volna ІІІоnkezб esetben, hisz voltak
огszgоk, аmІlуІkъеП а шаgуаг kіsоbьsёgІt Іgёiѕ zéьen vёve fele
lбsѕё tettёk.)
A kјѕе'bь!sёgІk iránt megnуіІvnulб , nálunk mњdјёгt а h ьогi
után is Кіfеjсzёsгe jutб igazi huimanista és konimiinista állás роnt,
s a későbbi ёv К f ■ Іуалiё n is erre ёіујіІб politika az, ахnІІуПеk
аІаpjn а ѕzeгzб joggal Іиtjа:
„Јugоѕ zІІ viа tapasztalata, nёzІttјnk szerint, áltаlánаs vиІ gvіѕ z о nуІаtьаn az eІsб sorba tartozik, teгаnёszetesen a maga jellegzІtІѕsёgёben, аnІеІу egуiІttаІ КогІ t is: a jugоѕzlv tapasztalat
szocialista tapasztalat és g Іоо1t іk.аі lІаg КоnКгetіz Іt tpаѕztаІаt.
A jыgоѕzІёv tapaszialatnak... je ІІntsёge abban van, h оgу nini
vаІіаniиІуеn rögtönzés, hanem egу meg Іlаpоdоtt, állаndósult gуаkorlatnak, annak a f оІуаmаtоѕ pоlіtіknak az ІгІdnъёnуе, ашиђтnek Киіndulбpontjа у.оІtаkёppІn az ebben az огszќgъав több mint
лёgу ёvtizedde І ezeldtt l ёtгej ёtt modern forradakni munk ѕmozgalom."
Nem lehet ІІёggё hаngdlУoznј Івnёk а kёnуvnеК az értékét,
fоntоssgt, nini Іeа et eІёggё kieniulni, hоgу az itteni КіѕІ bьѕёg szё.m гa mеnnујгІ ёІetьevќgбаn fontos lenne, hogу a kisebbségi ёІсt megannyi Кёгdёѕёvel tudоnzinуoѕan foglalkozzunk. Ennek
ІІІenёгe, ezen a tёгІгх eddig йgуszбІvёл ѕеmniиІуеn tud оmnуоs
tevёkeПуsёg sem foІуt, maga a sz егzб, Dr. Rehgk tübb іdбѕzeгй,
nemzettsёgek h:ІІуzеtёге vonаtКozб cikket irt, azok azonban nem
tudоniёлу os іgёnnуІl ігбdtаk, inkább a napi politika — Іgуёb
ként reindkivtil ёgetб — szdkѕёgІІtІјt igуikeztІk КиІІёgјtІnі.
Mondanunk sem kell, m ІІуеК azok a КёгdёѕІК, аm ІlуеК tanulmnу ozё snаік а tоvbьd ІlhаnуаgoІ 'sа nagуon sdІуoѕ КёvІtКezm ёnуekkеl j гnа, de azt seв-i kell mondani, hog т Іg;ёszІn ыziПуos: ezutan is el fogjuk h аnуagolnі а t аnu1ninуоz.ѕыКаt. Gondoljunk pёІdduІ csak a szаогuІаt, az ёngуiІkоѕѕёgоk keгdёsёгe,
nєmzstіѕёgі kulturális szјјksёgІetеk feІniёгёsёгe, a szerb tagozatokra j ёгб mаgуaг gуегeКК КёгdёsёгІ, а Ikétnуеlvű оktаtёѕга,
mаgуаг dіё.kоК Іiniагаdas гa... Hol van az a szoсіoІбguѕ, aki
tudоmnуoѕ fеІmёгёsеК аІаpjn, igaz hіtеІessggeІ kиniutаthаtn
p гоb1ёmkаt, s akinek a mQшkj а szolid alapul ѕzo1g јhatnа
a soron kёvetkezб feladatok niґеghаtaгoz ѕ oz. Nem ьІ nуоІгiК , hogу nincs - noha lehetne —‚ ha tudnánk, h оgу tudatos
ёsztёndјj-polІtјkvаl máris ћatёкоПуаn hоzz Іё ttывk а hјёву pб tы shоz.
De nem a nemzetіsёgј pгоьlёm іnkгбІ akartam írni, csak Dr.
Rehk kёПуё t ismertetni.
A Кёnуv harmadik гёѕzёben а ѕzeгzб Kardeijt іdёzve azt mondja, hogу kіseьbsёgi poІіtіkajnаk Кіtйzёѕёьen а jugоѕzІ v gзтаkогlat és eІmёІet abЪбІ indul ki, hоgу „a kiseьbѕёgeК ѕzm га a legszёІesebЬ körű jogokat kell втйjtаnі , аmІІуеkІt a szocialista közdsség n уйјthа t, és аm ІІуеk szІisёgeѕІk ahhoz, hоgу а kisebbѕё617

gek логm}јѕ nemzeti ёІetјiket ёІjёК а jugоѕzІ v nёpkёzё:ѕѕёg
Кeгеtёben. мѕ ѕzбаІ, hоgу ћаzё iІkbаn fi ёгezуёК n аgiikаt kisељ&ёgnek, hanem egenj0gй ПІтzІ tіsёgnІk."
Kardeij itt ezt a szбt ћаѕzn Іја : kell, s ezt eІsбsогbаn аzёгt
tartjuk fontosnak mеgјІgуеznі, mert Нehk egу másik hІІуen
hаngsІІуо zоttав kie лeІі, hоgу a szocialista ЈugоszІ vіьаn КјјІёnёѕІІn j еІІntбѕ szerepe volt a politikai t ёnуеzбnk a nemzetek
közötti ІgуІа jоgй vіѕzовуоk 1ёtгеhІzsbаn, s КјІёnёѕКёppе n а
nеmzеtіsёgek hеlуzetёnе'k ѕаb Іуоz ѕьaв. ЈоgszаьІУоК és еІбіг sоК h4Jn a politikai vezed бsёgek állásроntјаi je Іiвtettёk а tmaszt ы zоnуоѕ гёѕzletе& szаьdІуоz ѕ n І . Rehk szerint ez јб
volt јgу, noha „Ha e]Nontan ѕzІmІІjіik а ргоьІёmt, ёnКёnуеѕaёgiъeК és az аlkоtmánуоs elvek... mеgszеgésénеk vеszёІуe feriІІt". ыtјuik tІht, hоgу ... сsајk ha elvontan ѕzІmlёІj јјk а ргoъІёmбt. Viszont „ha a Коnkгёtаn megtett utat sz еmlёljјјЈk, akkor
nуіьv&ivаlб, h оgу ez volt az egуedёl гe иs és lІhetsёgеs út".
A mondat utоІѕб гёsze nаgуоn fontos meg Іiapјts. A szerzd
minden ыz ІnвуаІ tiszt Іbаn volt ѕ lу vаа, s igen гёszІеtesen ргбьІj а is ыzоntаПi ќ lІІјt ѕа h еlУІѕѕёgёt. ѕаjnоs, а tudовлуој
ьі zonуftёkoК meggубzб ereje nélkül. Emiatt az o Іvаsб j баkaгat&
tбl függ, hоgу &hiszi nki az állítását vagу nin-i. Ha nem hiszi
vаgу nem akarja elhinni, ug аnо1 таn mеggубzб eгбveІ az ellenkezбj ёt is állithаtја . Mi nem akarjuk ezt tenni, nem is akarunk
mаgnа k а kёґсlёѕneК a taglaІgsbа Ibocsatkozni, noha ennek letisztgz,ѕа, ёрpІn a шіndenkёppen nemzetkёzј jelє ntбsёgй, szбшtalan nenІzІtkбzi eІіsmигёst Кіvltб jugоѕzlv nеnІzеtiѕёgј Politika ѕzenpоntjќьб1 elsбгendfІ fоntоssgiІ . Вгmennуігe fontos
ugуаniѕ, hоgу nІilуеn eg Т- еgзт k ёґdёsъen a politikai vezetбѕёgek
lыѕpontj а, nem lehet meІёkes az som, mіlуІn mёгtёkьen valбsulnak meg a gуаkогІatьаn az ált аlánоs elvek. Az бhаj оkat nem
lehet azonositani a va ІбsggaІ , s ezt maga a sz егzб is érzi, ki is
tér nёћ nу ezzel kapcsolatos kёгdёѕгІ.
De hát ez csak eg т mеgjegуzёs, ёѕzгІvёtеІ , inkább mбdѕzeгьelі,
ѕеmniіkёppen sem akar kritika lenni, шёgpеdіg ІgуszІгйІn azёгt,
mert annak itt nin-i lenni helуІ . Nem gубzzјik hаngјйІуozni 5
nem lesz fёІёѕleges ij гa еІiјmёtіеІві , ez a Кёnуv ann ујга kellett,
s még Іj аььаК is алnујгa kellenek, h оgу nem bírálni, di hib іvaІ
egуйtt is vё telenј1 beostini kell бКІt.
( БN)

618

ТЁNYЕК

És NЁZЕТЕК
(1968. bika hava)

FоІубіга tо k p ѓ nz ІІёѕІ — v а gу haldlos it ёІ ete
Ёvek бtа nem tudj бk rendezni a f оІубіга tоk pёnzeІёsёnеk kérdését.
Emiatt nemcsak a m ІgjeІenб lapok szenvednek, hanem lehetetlen йj
f оІубiгаtokаt inditani, pedig sz јјksёgesІК Іennёnek. A ногvйt ѕzocialista Кёzt гsasg kulturális tev ёКenуѕёget fеj ІІszt б alapja most ol уaП
tІ1 ѕpоntга heІуezkеdett, h оgу а foІубігаtoК pёnzeІёѕёt йj alapokra
kell fektetni. Ezzel vélik megoldani a jelenlegi — cseppet sem rózsás
— ћеІуzеtеt, megt аІІ ni а Кivezetб utat.
ЕІsбsoгb аn pontos programot k ёгneК а szeгКesztбsёgeКtёl. A fоІу&iratnak szánt ёsszеgІt pedig csak akkor ut аІjk át v ёgІegesen, ћа а
program megv аІбsuІt.
ЕІІentёtben az eddigi rendszerrel, amikor is az alap megt ёгіtett І а
fo Іубi гаt Кіаdsvаl eІбЫІt vІѕztes ёgеt, ezentйІ csak a foІубігat kiadsnаk kёІts ёgІіhez v аІб hоzzj гulsгбl lehet szó. Рёldul: Іgу f оІубirat e Ібfіzetёsёbбl, elаdsbб1 bеfolуiК bizonуoѕ ёѕѕzеg; ehhez a fo Іубirat k іadбj а is hоzz аd vaІаmennуіt Іehetёsёgeiћez kёpest. Az alap
minden іgу ьІ foІуt йj dіn гга maga is ad Іgу йj dinárt. Azt nem
kёгdezik, eleg Іndб lesz-e az íg у ёsszellt pёnz a fo Іубігаt Кiа ds ћoz.
V.l1aІj оn бldozatot а kiаdб is! — vélik az alapban. Arra azonban nem
gondolnak, hogy a ki аdб áldоzаtоt vllаlћаt, veszt еѕёget azonban —
mint g аzd аsgі v Іlаlаt — nem. Viszont az e Ібbb felvzolt e Іkёpzelёs
arra ёp іt, hogy a Кіаdбnаk vesztes ёge van a fol убiгаt- Кi аd ѕ tb бl. Ki
lessz h аj Іаndб иІуen kёгјІmёnуІК között foІубiгаt- Кі ad ѕг a vќІІаІКozni?
Ha ez a rendszer ёletbe Іёp, az eg уedtІi mІgоІds a foІубiгаtokárának emeІёse, ez pedig te гmёszetesen kihat majd a рё ld Пуszmга —
Іёnуeges, teht v ёgzetes сsёКkentёst id ёzhet elб —‚ s akkor mi ёгtelme
а mІgjeІenёsnІК? Ha nem tudtunk olуаn kёгйІmёnуеКеt teremteni, hog у
а f оІубіга tok e ІёІlіtsi КёltsёgІi minimdisаk legyenek, el аdsі áruk
pedig megfeleljen az ёгdeКІбdбk, vásárlók ІeћetбsёgeіneК, akkor az
alap, m Іlу аzёгt van, hogy a fol убiгatokat tmog аssa, fi a sаj бt hоzzj гulsы сsбkkentse, hanem keressen o іуаn foгг sokаt, mІІуІ kbбІ а
megnёveКedett szUks ёgleteКet is fedezheti. Mert csak Іgу teljesitheti

КёteІessёgёt.

l'.fi

Іegen а geгekke І ?
tгjvіdёken ёгtеКezlеtet tartottak azokkal a magyar sz йlќ5Кkel, akiknek gуeгmeКeі szerb t а nгІуІІvй isКoІбbа j гnаК. Az ёгtekezlet csak
félig — pontosabban: t іzed гёszt — si Кeгйlt, mert a meghivott kb. 500
szülő közül kb. 50 j ёtt el.

619

ѕоkfёІe oka van annak, ћоgу magуаг szülők nem а nуаnуеІvј isko1b а j гаtjk gуeгmeКeіКet; e ггбІ szбІtа m már ebben a rovatban. S
most йj аbb kіfоgsоkat hallottunk. Mindennek a Іapj йn egyre inkább
arra a meggубzёdёѕгe jutok, hog у ezek a szül ők — еgу részük elmondotta, ћоgу gуeгmeke már nemcsak az іsКоІбban, hanem otthon, ba гtaival sem anуanуІІvёn besz ёІ — Кё zёnуёѕеk az an уaПуеІ v ћаszn4Іа tnаk Кёгdёsёьen, az an уanуІІv p гоbІёmj ы teljesen elhan аgoІhаtonak tагtj йК, megvannak nёІkйІe, s őt, ki merem mondani: az a ьеПу omsоm, hоgу van olуаn vёІemёnу is, mІІу szerint ez a mi an уanуеІ vйnk аКаdЁtІуа а gуeгmeКek ёгvёnуеѕй l ёѕёn еk. S ez az, ami a Іegtёbb
aggodalomra ad okot. Valami történt ezekkel az emberekkel, teljesen
tёves, k гos, tarthatatlan n ёzeteК alakultak ki benntik. Csak az an уan уІІvbІ, az anуаn уІІv h аszn Іatnak sz јјksёgess ёgёbe, jogossgba és
ћelуёnvaІбsgba vetett bizalom h еІугеІІіtsa, az an у a ПуеІv eгej ёbe
vetett hit vezetheti vissza az embereket arra az йtга , ameІуІn j гnі
teгmёszetes, am ІІуеn j бгni jogunk és kёteІessёgјјnk, ameІу ra nálunk
az eg уedйІ ћІІуІѕ út.
Az аn уanуеlvі іskоІ ztat йs nem bez гКбzs, nem okozhat se гmifёІe
kогltоzst. Jog és sz йКsёgszeгйsёg, az emberi eg уenІбsёg egуіК feltё tele. De azt se fe Іedj йk el, hоgу az an уanуеІv ismerete az alapja mis
n уеlvеk t аnuІ sna К, іѕгeгеtёnеk is, s ahogу a saj ы ёгde КйnКben
meg kell tanulnunk a velUnk еgуйtt él ő nёpeК n уІІvёt, аhogу emberi
ёгtёkйnket emeli és eg уёnіsёgйnКet teszi te Іj Іsѕё a sze гbhoгvt vag у
a szІоvёn vagy más délszláv n уеІv ismerete, s ahogy okvetlenUl tudnunk kell egу vagy több v иІ gnуeІvet, mert e nélkül nem Іeћet йnК teljes érték ű emberek — s ra már mind t ёьben és t ёbben érzik az idegen n уІlvІК tanuІ snаk szükségét —‚ йgу Кёtsёgtelen, ћogу az а nуan уеlvі iskоlйztats n ёlКйІёzhetetlen eleme minden tovbb і tanuІ snak,
akбг ПуеІvеКгёІ , аk г szаkkёpesіtёsгбІ van szó.
S ha ez ig у van, akkor az an уаnуІlv tёКёletes ismerete a Кёzёletben, a mindennapokban vаlб szeгeplёsneК fontos feІtёtele.
Кёt sürgős t еnnіvalбt emliten ёk itt meg, геІуІК hozz ёj гuІnnаk а
bizalom h еl угеІІіts ћoz. Az eg уik az elemi is Коl К hlбzatnak ol уа n
јг tinуй titszeгvezёse, hogу magyar n уІІvtј tagozatok a he Іуsёgek minden
гёszёben, ІegaІ bbis Кё nnуеn megkёzelіthetё hІ lуІn ІegуenеК, a másik
pedig — a t оvbbtаnuls bіztоsіtstina К ёгdekёben — гаgуaг tann уеІvй k ёzёpiskоІ k, technikumok, ipa гitanul б-isКoІК n уit ѕa minden
оІуаn heІуsёgben, ahol erre szükség van. A fe Іtёteleket pedig, te ћ tt az
аnуagіakat, meg kell teremteni, ha az is КoІбгa szükség van.
A fentiekkel kapcsolatban kell sz бmom a rnag аг tannуІlv й pedag б giai fбisКоІa mеgnуitistinaК ргobІёг tj гбl is.
Тёbb mint két ёvtіzed tapasztalatai azt mutatjtik, h оgу а magyar
tann уе lvо tagozatokon az Іgуеѕ tant гgуаК tan іtsa fбІeg az ёгt nincs
mindig kelІб szinvonalon, mert a pedag бgusoК nem an уanуеlvйКёn k ёszйlnek hіvаtsuКга. (Vannak szül ők, akik azt йllіtjk, ћ ogу g егmІ ktiket az ётt nem jtiratjtik m аgуaг tagozatokra, mert ott a pedag бgusоk
nem оІуan kёpzette К, mint a sze гbћогvt n уІІvй tagozatokban. АгІnnуі
túlzás, elfogultsg, sőt Кіsebb гend јјsёgі érzés van ebben, аnn уi іgаzѕ4g
is.) Ha azt akarjuk, ћоgу tёkёlеte ѕedjen a tan іts a гаgуaг tagozatokon, akkor okvetlentil sz йksёges egу o Іуan pedag бgіaі fбisКola megn уitйsa, a геІу magуaг n уеІvеП Кёsz іtenё elб az elemi is Коlйk feІsб
оszt йІуaib аn dolgоzб tanйгоКаt. Ezt f бІeg аzёгt kell hangs йІоznі , mert
а fбisКоІа mеgnуitйsа ёгtћetetlen, di meglehet бsеn ћаtйгozott ellenйІІйsba ütközik.
Ha megt ёгtёnіk az is КoІаhйибzat йtszегvеzёѕІ, ћа több лemzetіsёgі
kёzёpіsКoІа n уиІik, ha a nemzet іsёgі pdagбguskёpzёs kёгdёse meg-

-
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feІeІёІn оІdбdіk meg, ha a k ёzvёІІmёnу és а k ёzvёІІmёnу іг nуіtбІ
tёьbеt t ёгбdnek а nemzеtіsёgі іskоІ k tјgуёveІ, akkor majd kevesebben
teszik fel a kérdést а tаnёv eleji beігаtkоzsоk а1kаІmvаІ : Mi Іegуеn
а g уeгekkeІ?

Еgу йjj йszйІІtІ tt fоІ?ґјбјгаt

Huszonharmadik ёvfо lуаmbа Іёpеtt а Іegгёgibb be1gг dі irodalmi
f оІубігаt, а Кnj і evПоѕt, mеІу az utóbbi ёvekben аггбІ volt ismert,
hоgу állаndóаn több hбnаpоѕ kёsёsseІ jelent meg, munk аt гѕаіnаk kёгe
egyre sz űkült, tartalma еgуге szürkült, оІvаѕбj а alig volt, s irodalmi
kёгёkben nem szttmitott komo Іу t ёnуеzёПеk.
Most (ii sze гКеsztёѕёg keгйІt a lap ёІёгe (Zoran Мi іё mint fбszeгКesztб, ѕvetІаnа VeІmаг-Јankovіё és ‚van V. L аІіё mint sze гКesztбК).
A foІубјгаt kйІаІа kbаn is megv Іtozott, І ij fогmtumbаn, ёгdeКes technikai kіvіteІezёsbеn jelenik meg.
S ami a fő, tartalmilag felfrissUlt, йjjszй1etеtt. G уёКегеsеП megv1tozоtt, kib ővült munКatбгsainаk g гdja, s a mоstanig megjelent
h гom szám a ггбІ t аnйsКodiК, hоgу elКёpzelёsben, sze гКеsztёsben, а
közölt аnуag szempontjb бІ, alaposan különbözik а többi belg г dі fil убігаttбІ : megta ІІta hát s аjtos ittjt, kialakitotta a maga a гсuІatt.
Мunkаt гsai között megta І6ljuk Jovan Нгіstіёet, Danilo Кit, Ljubomir ѕimoviёot, Bora Соsiёot, Taras Kermaunert, Miodrag Pavioviёot, Pavie Ugrinovot, ѕveta LuКiёot és m ќsoКat, teh Ёtt igen jeІentбs
nevek jelennek meg a fo Іубiгat oldalain. ѕzіnvоnalas, ёгdekes, vыtozаtos іг sоkаt olvashatunk az eddig megjelent szm оКban, s mindig kivnсsisggal v гjuk а Кёvetkez ёt.
Azt hiszem, ez a j б folубігаtoК egуіk legfontosabb tu Іаjdonsgа.

FeІeІбssѓ gгы és fІІаааtо kгбІ

E rovat lezt г sа után jelent meg a Іvіаgуаг ѕzбbаn Gerold László
іг sа , mІІуеt ѕzаbа dkn olvasott fel az ЁletjeІ іуj ѕуmpоsіon- еstj ёn.
tтgу ёгzеm, ez аz írás e Іёg pontosan — s nálunk ta І n eІёszёг иіуе n
ёsszefogl аІбаn és sz бКimondбаn — fejezi ki kulturális h еІуzеtйnКеt,
szellemi ёletйnК sivárságát, azt a КёzёПуt, mеІу most már nem abban
n уиІvnuІ meg, hogу „horkol a dagadt diszn бћizlalб, а szzІ nсos gazda
gцtaйtёtten emёszti az esti vinkót meg a p аpгiКѕt", mint ѕzеnt еlеkу
іdej ёn, di pusztit most is, Fiatok, Ёkоdk és Peugeot-k árn уékábаn,
a tv mindent szjba г gб, оstobаstgоkаt is szuggesztiven t1 аl6, megigёzб Кёpeгnуёje eІбtt, еgу o Іу an korszakban, amikor a sport, f бІeg а
Іabdaгйgs iránti ёгdekІбdёs minden mást htt ёгbe szorit.
Ha csak a honi mag уаг ігodaІomгбІ volna szó, akkor azt m оndаnбnk,
ћogу hát persze, еgу Тamisi és Nёmetћ László, Іgу І llуёѕ G уuІа v аgу
D ёгу Tibor, a klasszikus m аgуаг és a külföldi irodalom mellett a mi
íróink nem állј ák meg hеlуйkеt, nem vehetik fel velQk a v егsеnуt,
mit akarunk, a с sІkёІу рёІd Пуѕzm гeйlis. De a kёzёnу nemcsak az
irodalom iránt n уиІvйnuІ meg. A Magyar Szó h йnу oІvаѕбj а olvassa a
lap kulturális гоvatйt hёtkёznap vag у а КиІйtбt vаsйгnap? Ёs йІtаlйbаn,
ћйПу magyar nem a Маgуаг Szót olvassa, hanem a V еёeгnj е novostit
vagy a Dnevniket, nem a 7 Napot vag у а DоІgоzбkаt, hanem a VUS-t
vаgу а Ciket, ћogу a fиІmlаpоkгбІ ne is beszёІj йnk. Persze jobbak a
fбvйгоsi lapok, szinvonalasabbak, g уoгsаbban, гёszletesebben t йj ёКоztatnak. De a mi lapjaink mondanak valamit ne Кйnk, ami más lapok-
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ban nincs meg, s ez te гmёszetes. Ez a t ёbьІet, ez nem kellene? Mint
аћоgу а mаgуаг szülők Іgу гёsze sokailja a m аgуаг іskо1 К heti hárоmnégу órás tёbbІetёt, ami a m аgуаг n уеІv óráiból sz бгmаzіk? Vаgу vegуйk а rádiót. І n уаn h аІІgаtjk csak a Мыzs іkаszб, j б kívánság és а
hаsоnІб mй sогоkаt, viszont a kulturális, irodalmi аdбsоk Кezdet ёn Іgуszeгйen Кіkаpсsо1jk а Кёsz йІёket... Аztn а mйveІбdёsі Іgу es йІІtІК
v гоsоКbаn, falun... A Іenёzett, m еgѕzйntІtІtt mLјveІбdёsi egуesйІetІk,
аmІ lуеk йgуetІenйІ, botladozva, di adtak valamit az embereknek an уаn уеlvйkёn. Ne сsоd1kоzzunk hát, ћоgу „haldoklik a Кisvйгоsi kultйга ", hаыtг nálunk ёpp ez volt a t бmеgІs kuІtйга alapja. Biztos, hоgу
voltak Zomborban és Zrenjaninban, Zent йn és Veгbszon lelkes emberek, f КІуаvіvбk, di Іgу magasabb КuІtйга , az állítólаgоs іntеgгсіб
nevёben kivett йk а f КІу t а Кez йКbбІ, сsаКhogу nem emeltйk a magasba, hanem ћаgуtuk Кі hunуnі а І ngjt. S nem jutottunk sehova.
Ёs most nуugszunК babёгainКon.
Van j бl működő k ёnу vkiadsunk, van еgу rádió, m ІІуnеК miisora
»részt а jugoszІ via і mаgaгsgna К szól, van a tv-ben heti h бгоm
adsunК, vannak lapjaink, еgу színházunk, kated г .nk... Csak Кё nуveinknek nincsenek olvas бі, csak a lapok olvas бinaК szma is morzsolбdіk, csak szinhzun КnаК alig van kёzёnsёge. Csak a tansz ёК vёgz еtt
hаlІgаtбit nem v гj К kаted г k az isКо1 Кban
Irók és olvаsбk feІelбssёge — mondja Gerold. мйsoКё is, mіndаnу n уіunkё . S ha kimondtuk ezeket a szavakat, akkor vlla Іjuk a többit is:
felelбssёg után a feladatokat. A h е lуzеtеn v Іtоztatni kell, a h іb Кat
kiküszöbölni, a bajokat orvosolni, visszaadni az olvas бКаt а k ёnуvеknek, visszaadni a n ёzбket a szinpadnak, visszaadni a diko Кat az iskol Кnak
ez a mi munkánk; és nem is kev ёs."
...

...

Tiltak oz dsok

Кё zvёІеmёnуйnК rokonszenvvel és ёгdeКlбdёsseІ figуeІi a csehszlov Кiai v ІtоzsoКat. A lengelo гszgi ІѕеmёnуеК azonban — tud бsok,
egуеtеmi tаn гoК, filoz бfusoК fёlгellіtsa, megpe сsёteІёse, az antiszemitizmus feltLјnёse — csak aggodalmat vilth аtnak ki minden j бzа n
gоndolКoztsй emberben. A jugoszltv tud бsоk, írók, fиІozбfusoК felemelték tіltaКоzб szavukat az ellen, ami leng уel koІlёgikКаl — akikkel
ёvtizedek бta еgуйttmйkёdneК — történik.
A ѕzeгb FиІоzбfiaі ЕgуesйІet ёsszej ёvetelёn eІemeztё k a сsehszlov%kiai és Іengуeloгszgi е sеmёnуеКе t, 5 tіltaКozйst intёztek a leng уel hatбsgokћoz a f иІоzбfusoККal szemben tan йsі tott bánásmód miatt. A tiltakozst szmоs КиemeІКedб jugоѕzlv író, fil оzбfus, szo сioІбgus, еgуеtеm і
tan бг irta al, t бbbek között Petar уujiёiё, aki Іengуel írók miveinek
ћosszй soгбt йltette át sze гbhoгvйtга , azt бл Mirko Кovaё író, Vojin
Мili, Nikola Міlо eviё, Ljubomir Таdiё, Zagorka Ре iё-Golub оvi еgуе teri tan гоk, Vuk Кгnjevіё, ѕveta Luki ć , МomёиІo Milankov írók, Vuko
Раviёeviё еgуеtеmі tan г, Bora Сosiё író, Leonid Ёеjka fest бгйvёsz,
Antonije іsa Кoviё, Dobrica Сosiё írók
ёsszesen 160 ёгteІmisёgi.
A Praxis сіmй zágrábi filoz бfiai foІубiгat sze гkesztб bizоttsga is foglalkozott a Іеngуelогszgi еsеmёnуеККеl, különös tekintettel arra, hog у
a szегkеsztб bіzоttsg két leng уeІогszgi tagj бt is elboс stottkállásából. A Praxis sze гkesztбsёge ёlesen tiltakozik a filoz бfusoК, egyetemi
tаn гok elleni іntёzКed ёseК miatt.
A ВeІgгйdі Еgуetеm Bёlсѕёѕzеttudomn уi Kаг inа k több mint 1500
hаlІgаtбj а Іevёlben fejezte ki szolid агitй st а va гѕбi egyetem h анgаtбi-
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val, s tiltakozott a ІengуeІ egetem іstk . és еg т etemi t аn гоk elleni eljtгѕ miatt. „A szabad bi гІаtоt — mоndjk levekikben a belgritdi
egetem іstk — ѕІ mmiІуІn eгбsz аk sem fojthatja el, akkor sem, ha
lыszбІаg a szocializmus еѕ zmёnуеiгІ hivatkozik."

Az eg ІtІІn гІnсІІzб
Іoгnуik МіКІбsnаК а Кёpеѕ Іfj йsg áрrilis 6-i szmban megjelent
Рillаnttѕ a szinfalak mögé cimi сіkkёben megdёbbentеtt Іgу mondat:
„Virágh М iћыу ... az egуetІen гendez бje а t гsuІаtnаk." (Ті . a szabadkai Nёpszinhz mag уaг egуйttesёnеk.) Ezt a mondatot Persze csak
akkor ёгtћеtjUК meg teljes eg ёszёben, minden v оnatКоz ѕ bаn, ha a
riportban fe ІleІhetб többi t ёnnуІІ hozzuk kapcsolatba. Azzal p ёldtuІ,
amit Dёvисs Imre mondott: „Falu ћІІуІn csak kommersz darabokkai
lёpћetйnК fel. A vidéki mLјveІбdё si hzakb аn magntuІajdon (!) а pёnz,
a művélődési hбzаk vezet бі а sаj бt beІ tsuk szerint, vag уiѕ а közönség іgёneinek megf еleІбen (a kett б mёgsеm ugу anaz! — T. L.) szabj К meg, hоgу m иІуе n elбаdйsоkа t tartsunk... Еbbбl pedig az Кёvetkezik, hog у јјgуІs КоКtёlt kell сsinlnunk, oІуа n darabokat kell miksorra tűznünk, а mІlуІКІt fiatalok és ёгegeК, v гоsі ak és falusiak,
igёnуеs és igёnуteІen néz ők eg аг nt szivesen fogadnak. Еzёгt jut el бtёгbe а művészi jtt ёk. (?!)" Аzt л : „ оsztёndіj аt kellene eІбteгemteлйnk... de p ёnzјјnК nincs." S nem kev ёsъё vigasztalan, amit „az
egуetІen гendez б", Virágh Мі h Іу mond: „ ѕzіnёszeinknek alig Van ІgуКёt szabad бг juК. A napi munka: k ёt-ћгоm pгбbа és еgу elбаdis.
іpагоsmunknak tartom azt, amit сsin Іыnk." Тeht vilgоs: Кevёs a
рёnz, Кevёs az an уаgi tmоgat ѕ . (És vаlбszіnйІ eg az e гkёІсsi is.) A
színház persze a közönségért van, di n уиІvnvаІб, ћogу а közönség
náluk ra még nem tudja megfizetni a szinhzjeg уеt. A t бгsadаlоmлаk
kell tm оgаtnia а szinj ќttszst. De йgу látszik, erre Кevёs jut.
Іogу visszаtёгj йnК а гendez б Кёгdёsёгe: eg у szіnћ zbаn egуetІen
гendez ё. S а vendёgгеndez ёК megћіvs га is kevёs a Іehеtбsёg. КйІfёІdгбІ sem lehet áll аnсlба n hívni valakit, viszont nálunk csak az
йjvіdёКi г diблaК van kёрzеtt magyar гendez бje. Marad hát az a lehetёsёg, ћоgу а színház vezet б ѕzілёszІі is foglalkozzanak id őről idбгe
гendezёsseІ, vаgу más n уІІvјi hazai sz іnhtzak гendez бі vendёgkёnt rendezzenek Іgу- еgу darabot. Еgуik megоІ dts sem megnugtat б, mert
csak ideiglenes. Мбгpedig еgу színház nem ёlћet bizonуtаї isgban.
ѕem anуаgі , sem mйvёszetі szempontb бІ.

Fiatal га g аг költő kről
Az úј magуaг КёІtбneгzedёkгёІ szólt a budapesti їуj Irásbn Farkas
László. Тёbb ёгdeКes szempontot vet fel, s l ёnуegeѕ meg ІІapіtsоkat
tesz a fiatal magyar k ёltбkгe — de msоkга is — vonаtkozбan.
„Nem tudom felmenteni magukat a fiatal k ёІtёket sem, mert az
utóbbi öt-tíz év fiatal g гdtjt valami bénult tehetetlens ёg, ene гv Іtsg jellemzi. A kёгйlmёnуеК és a fiatalok m аgata гts а, t е vёкІ nуѕёgІ
egуmssaІ bon уoІuІt k ёlсsёnhа tsban van, nem lehet az egyiket a msikkal mаgуaг zni, n уиІtaл szembe kell nézni emezzel is.
Еlёszёг Is: nincsen »nemzed ёК-tud а tuk<, jeleit is alig látni annak,
hogy ёsszetагtоzst ёгezлёneК vаgу sz огgalmаznn аk. Сsop огtosuІ sаik
eгбtІenek és сёІtudat n ёІКйlиek, ha vannak egt Іtаln. Alig ismerik
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Іgуm ѕt, pагtіzn-mбdга pгбb Іj К megvivni harcukat, elszigetelten, bátortalanul, t ёtоvn.
ЕгбtІen ez a fiatal g бгdа abban is, h оgу іnteІІektusv аІ, eszmёІkedё sёveІ, vёІеmёn уё vІІ részt veg уеn kёzgоndоlkоdsunk аlаКіt ѕ bаn, а
nemzed ёk szeІІemёnek k іfejezёѕёbеn. Alig ismerj йk meg az іzlёsјјket:
nаgуоn kevesen vll аіkоzn аk eszt ёtikаі vё lеm ёnуй k, költ ői pёld іk, р1 уаt гѕаі k t ёгekvёseіneК elemz ёsёгe, mёІtаts га . Nem vesznek részt,
Кevёs kіvёtellel, а t гsаdаІmi-Кёzёleti gondok, irodalmi pгоb1ёmk vitibаn. Lemondanak az ёsszes többi m јјfaj гбl, a publicisztika Іehet бsё gеiгбі, а tudоmnуоѕ ёгtekez ёsгбІ. Nem keresik te гmёszetes sz ёvetѕё geseiket a külföldi irodalmakban, di ћоgуan is keгesnёК, amikor alig
tudnak idegen n уІІvІt. Ez is nagyon jellemz б, hоgу a mйfогditsbбІ
Іegtбbben kimaradnak, vag у csak n уІгsbбl forditanak, ezzel megint
csak a maguk önállóságát сsогbitjk. Nem is tudom, mit tudna kezdeni
еgу иІуІ n КёszйletІen és passziv költ ői gІnег tсi б az irodalmi pоzісiбvaІ .
ЕmІёkszem Іgу »hataІom- бtvёteњх Кisёгіetгe, a рёсsi költői ta Ібlkоzбra, ahol a felsz бІaІбsokbбІ dertilt ki, ћ ogу az irodalmi hatalom aspiгбnsai m иlуеn sz йnаІmasаn feІКёszйletlene К mind vilбgnёzetileg, mind
irodalmilag, mind gyakorlati ismereteikben, t бj ёКozбdб Кёpessёg Ёјkben.
ві zonубга ёІ etf огmбjukban is hiba lehet. A l бzas felfedez ёs, a k йІ fёldj бгб s és a hazai ba гang оlбs hеlуеtt, a mindent fe Іkutаtб, mindent
еlоІvas б, mindennel megКйzdб tеv ёkІnу ёІetm бd hеіуІtt kit a n еgуvеnбгбs pеdag бgus рбІуа és а csal бdi ёlet gondjai tartanak fogva, ki a
Hungбria k бvёћбzban üldögél és cseveg гeggeltбl estig, vаgу a könуvtári vаgу fizikai munka n уomaѕztб nуoІс бгбј a után. Nincs recept, nincs
КёІtбvё -tev б ёletmбd, és minden rossz k ёгйlmёnnуеl szemben is ‚lehet
nagy Кёltёszetet teremteni, di ezek az elsorolt felt ёteІek és Кёгйlmёn уеК nemigen kedveznek az аІКotбsnak."
Nem lehet dek гёtumоkКaІ tehets ёges kёltёket, йj kёІtбnemzed ёkeket
teremteni, ez biztos. S а javulбst, а vбltoz бst csak abban az esetben
vбгh аtjuk, ha a t еhets ёge К megjelenёse oІуа n КёгйlmёnуІК között
történik, amikor a légkör, a h еіуzеt megfelel, јбtékоnу Кёzege a tehetsёgеК kifej Ібd ёsёnek, be ёгёsёnek is.

A dervts és а haldl után

Hбrom dijat kapott A dervis és а halбl cimi геgёnуёёгt Мe а ѕelіmІviё ; а геgёnу eddig nёgу kiad бsban jelent meg, most van sajt б
alatt az ötödik. Orosz, lengyel, cseh, szlov бК, bolgбr, francia, n ёmet.
szlovёn és magуaг n уеІvб f огditбsban jelenik meg.
Tovбbbi teгveiгбl n уиІatkozott az író a zágrábi Vjesnik гnunКаtбгsб nak. A dervis és а halбlt еgу boszniai t гиІбgia els б гІgёnуёneК tartja
ѕelimоvi ё, а másik rész gondolat бt már гё gen hordozza mag бban. Az
йj, meg ігбsга váró геgёnу ћбse Mustafa в aesКіj а , aki a XVII. sz бzadbаѓi élt. Mohamed бn Pap volt, szabad idej йben pedig ѕzaгajevб kгблі kбsa. Mindent pontosan lejeg уzett а vбгosгбl. ѕeІimoviё kettбs ёІetet
fо lуtatб ѕ zеmёІуnеК mutatja majd be: az еgуik a n уiІvб nos йletet él ő,
a másik a mag бnember. Az egyik a nappal, a másik az йjszaka. Jelszava
ez volt: „Istenem, segitsd az üldöz őt, di az йІdёzёttet is" Mustafa
в aeskij а — aki a гegйnyben ugyanezen a n ёvеn fog szerepelni
homo duplex. Egyik ѕzem ёlуе sohasem ismeri meg a m бsikat. Nappal
mindentбl fél, ёjsz аkа pedig keresi e Ііenfe Іёt, mert e nélkül nem tud
élni.
ѕel іmоvi ё n уиІаtКоz а tбьаn elmondja, h оgу йгdekes, bonуоІuІt cselekm йnуе , filоzбfi а i és psz ісhоlбgіai alapja lesz йj гegёnуёnek. Arra a
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Кёгdёsгe, Vajon ІІј mf.ivёvеІ eІёгі-e, amit A dervis és а hаІ 1Іа1 eІёгt,
аz író іgу v ІаszоІt:
— Az író ezt sohasem tudja. nn mindig akаd Іуоkаt ЫІіtоk magam
eІё, hogy megszenvedjek. Az ігбkаt nem kinozza a gубzeІem komplexusa, mint a Іаbdaгйgбkat. Mi írunk, гemёІјјnk, гettegйnk, s аztn
lesz, ami lesz. ѕаjn1nm, ha rosszat írnék, di azt hinném гбІa, hоgу
j б. Nemcsak az ёtІet a fontos, hanem a k ёtбanag is, агnІІу sok гёszІetb бІ, meІІёkes d оІоgbбІ áll.

Az áruló szinpadon
ѕ nta Ferenc, a nálunk is ismert író, а нisz бra szІгzбj І kisгegёn уёnІ k, Az árulón аk szinpadi v1t оzatt mutatta be Ёjszaka cimmel
a budapesti Katona Јбzsef Színház. N аgуоn ёгdekеs megjegz ёseКet
fűz a darabhoz a Vig и1iban Doгombу Кгo Іу.
„Do1gozбszоbja сsёndj ёben, az író І tja vend ёgјil készülő гІgёnуёnek alakjait, бКet faggatja, vallatja azo КгбІ a kёгdёsekгбІ, am еІуеk öt
magt fog Іa1koztatj К kidttalan tбpгengёseinek so гбn. Vajon kinek van
igaza?
ѕ ntа Ferenc... teljesen t гg и1ag оs marad a vitban, egyforma ѕйІlуaІ
engedi ёг vёnуІ s јІni az emberi bo Іdоgsg és földi igaz ѕбg eІбadоtt receptjeit, am еІуІkhІz persze még еgёsz sor mást is lehetne csatolni,
hiszen v иІ gbo1dоgіtб еІkёpzeІёseКлeК sose volt h іjvaІ az emьeгisёg,
csak a gako г1ati ke гesztйІvіteІ akadozott rendszerint. S ta Ібn ez az
oka annak is, ћogу minden бszіnteѕёge és tiszt еssёge eІІenёгe ѕ nta Ferenc vќІІa1kozs а eleve kudarcra van it ёlve, hacsak a sz бndёka nem
terjedt túl azon, hogy еgуm ѕ meІІё állítsоn nёhnу eІgоndoІkоztatб
monoІбgot... ѕ ntа Ferenc azonban оІуan hёvveІ veti bele magt az
ёnmagќtvaІ fo Іуtatott v іtбba, hogу az embernek az a b е nуom ѕa, ő hisz
benne, ћogу az йІtаІа fбІvetеtt kérdés e Іdбntћetб . Pedig aligha d ёnthetб el, és semmi esetre sem d бnthet б el a mјІvёszet eszk ёzeіveІ .
Ami ennek a különös » ёjsz аКй -nak sor бn elhangzik, az... alig haladja meg a j б és magas m ёгсёveІ mért publicisztikai szintet. M бrpedig
nincs oІуan program a vi Ібgon, am ігбІ ne lehetne еgу j б és mеggуб zбеn ћangz б vezёгсіКket írni. Az írótól azonban nem azt v бгjuk, hogу
az иІу en v аgу оІуan nёzeteket meg ёгvеІj е, hanem azt, h оgу еszmёt és
emberi magatart бst eg уaгбПt kielemezzen, бtvиІбgіtson és m ёгІegгe tegуеn. Ezt megteheti v аІбsбgoѕ emberi sorsokon keresztti ёррйgу, mint
j еlkёpes figurák f ёlћaszn бІб sбvаІ. Еgу dolog azonban mіndenКёppen
szйksёges ahhoz, hogy az író ezt a m ёгІеgгеtёteІt el tudja vёgеznі .
Nevezetesen az, h оgу legal бbbis ёnmaga sz бmбra vёgёгvёnуеѕ vбlasz
Іegуen arra az ősi és аІapvet б Кёгdёsгe, amеІІуеІ minden katekizmus
is eІКezdбdіk, hogу »mi vёgге vagyunk a földön?«. Persze, e ІКёpzeІhetб,
hogy az író nem tal бlt még ёnmаga sz бmбra sem vёgІeges vбlaszt erre
a kёгdёsгe. Ebben az esetben azonban sokkal izgalmasabbak Іennёnek
erre v оnatkoz б tёргеngёsеі, mint a КіsёгІet arra, hogy igazs бgot tegуen еgу sor n уиІvбnvaІбаn egoІdaІй nёzett között.
A pгobІёmа nem is az... еszm ёnуј tбrsadalom e ІkёpzeІёse, Іeігбsа és
meghiгdetёse, hanem a m еgvaІбsitбsa. Ez ut бbbihоz pedig az író йgу
j бrulhat hozz б, hogу segit fёІКцtatnі az okokat, а mеІуеК а megvаІбsіtбѕ
йtj бbа бІІnaК, és hangot ad azoknak az e гКбІсsi kёvеtеІmёПуІкПек ,
аmеІуek nélkül nincs emberhez méltó t бrsadalom és еgуйttёІёs.
A Katona Јбzsef Színház kit űnő eІбadбsbаn vitte szinre ѕбntа Ferenc
dгбmбj бt. A szinёszek dolgбt persze j бсskбn megkбnn іtette az izesen
ѕzёp és hib бtlan muzsi Кбj й mаgуaг n уеІv, am еІуhеz hаsonібt ritkán
hallani szinpadjainkon."
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ні bа emeІtёk fel szavukat írók, f огdІtбk, Коstiё professzor megmarad eredeti e1 ћаt гоzs л 1: a ѕzёvetsёgі közvádlóságtól k ёveteІі
нІn гу Miller szeгbhогvы fогdіtsbаn megjelent miiveinek bet иІt ѕ t és
е1kоbzst, h іvаtkоzёssаІ а ВТК 189. sz аkаsz га . A Ро1іtіК bаn irt legitjabb cikkёben Коstіё doktor kijelenti: гeniёlі , h оgу а közvádlóság megteszi a szйksёges іntёzКedёseket.
Ha az иІІetёkes szerv eleget tesz КоSti ć kёvetelёsёnek, akkor s йгgбsen
е1j г st kell inditani még Пё hnу irodalmi mi bІtиІts ёгt, tёbbek között be kell tiltani a Gargantua és Pantagruelt, F гаn оis Rabelais nálunk is megjelent klasszikus érték ű геgёnуёt, mert ami a trágár szavakat illeti, nem marad el нen гу Miller mögött, és még n ёh Пу irodalmi
mivet hazai és külföldi íróktól Іgуaг nt, meg Пёћ nу szindarabot,
filmet (a ргopб, filmet! ЕmІёkszіk-e dr. Кostiё Makavejev f іlmj ёгe, а
ѕzeгеІmі esetre, m ІІуbІn б maga is megjelenik. Azon az йгйgуёл, ћоgу
pогnоgг f, mert van benne el ёg meztelen jelenet, azt a filmet is be
lehetne tiltani!), s őt a kёptiгaК fаlаігбІ le kellene akasztani Іgу Іgёѕz
sor kёpet, mІІуІk meztelen n ői vagy fёгfitestet ábráz оlnаk. Ёs be
kellene tiltani a ѕvet сіmй hetilapot, mІlу Кiаdбsаn közöl meztelen n ő kit ábráz оló fёnуkёрeket, h аbбг állаnсlб munkаtбгsaі közé tartozik dr.
Коstіё is.
Na di leg йnk tйгelmese К, és vбгjuk meg az йgуёszsёg sz аvбt Miller
гІgёПуeinek esetёгбІ. Ёгdekel bennUnket ez az іtёІet, h аb г tudjuk,
hogy az йgуёszsёg nem lehet kompetens irodalmi йgуekben. De Коstі
kёvetelёsёгбІ jogi szemp оntbбІ is dёnthet — az irodalom jav га.
Тоinйn László
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