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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 . Ki-
vёtІІeѕ  ѕzІгІ pёt а  mаgуаг  irodalomban ааіghа  .sztјksёgeѕ  bіzоnуgаtnі ,  
hisz a két уиІќghabогй  iközötti mаg лаг  szellemi ёІеtet s а  felszabadu-
І s utáni irodalmat el sem kёpzІІhІtjјіk miІКёdёse, kёnуvІі  nélkül.  
РќІуј nак  ІІѕ 'ё  ѕzаКаѕz ьаn közíró  volt, mint ѕzёсћІПуі  a reform-

korban, esszёігб , mint irtega У  Gasset a hйszаѕ  ёvсК  ѕраnуІІІгѕz- 
bаn,  s  negуvenёчІs :muink ѕѕ gа  sог n a szellemi ёІІt mindenese,  a 

„rendezd  nugtаlаnѕќg"  nаgу  kёрvіѕеІб jІ , mint Voltaire a fe Іvі'lќgоѕо - 
.s іdejёn. Еgу  ѕzеmёlуbеП  szёpігб ,  kritikus, történész, pedаgбguѕ ,  

mйfогdіtб , nуІІvёѕz — de ki tudná beskatul$zni ezt a roppant nitivelt-
ѕёggeІ  s ugуaПапвуі  tІhІtsёggeІ  nieg Јdоtt Мuszj-нeгКulest? Az ixo-
dalоmtёгtёnettбi а  ifиІоzбfi іg, az огvојtudсхmnуtбl а  kіsёгlІti fizikáig  
bej гtа  az enilberi szellem tajait, s  nуІІvІt  nyelv utam tanulva, nёpеk  
mІлtjt és jеІenёt.  
ѕz іnte  minden irodalmi mйfajьаn maгаdаndбt alkotott. мйfајъёК -

Іубkаt nem іsmІгб  kisёгІІtІzб  kedvi bekalandozta a eгѕІt és az elbe-
szёІёѕ t, а  гІgѓnуt ,és а  drámát, di sohasem ёtletszeгйen, inkább egу  
iгоdаІоm-.аІаpіtб  tudаtоssgёvаl pdrosulva. A ‚ra mellett гІgnу- éš  
dtamаігоdаІminтk sokaig msоdгаngй  kіfejеzёsі  fогmdv. züllött; Nё -
meth László ёІІ tmйvёvІІ  hеІуге ,lІtоttа  а  mІgbи}ІІnt egyensi.ilyt: klasz-
szikus ѕzёpsёgй  гegІёnyeК  és dІ*тi)К  sог vаl nёpesitette ьe irodai-
munkat.  

Az Іsѕzёјгб  neшzedёk уezёґаІаК jа  volt, di •ѕzeгb Алtа kkaІ , ІаІ sz 
bогёkКаl e ІlІлtёtЈbin  6 nem mеnedёket keresett sz irodalomban,  

hanem ёІефёІdt s  еneгgј t ahhoz a harchoz, amely a magyar tgrsa-
dalom 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 йjга  elolvastam  ѕzёсhІПуіјё t,  s nidibbentem arra, amit  
kotabban csak sejtettem: hogy menn ґiгi rokona a magyar romantiika  
e  hбѕёnek. ТгѕаdаІimi гefoгmиѕzmёi, kёzёleti ѕzег p.Іёѕe ( а  гІЇог i' І-
korxtal jбvаl fuІlasztбbь , levegdtlen нІгthу-kогbaП ) ьіzоnујt$k ezt.  
Alkatbeli гоkonsguјkга  vall az is, hogy bár Nёmеth László eгКб lсsilеg- 

495  



politikailag a forradalmi át аlаkulásért küzdött, fegуvІгІѕ  harcra gon-
dolni sem mert: csak еgуfаjtа  beІѕб  átаlаkulásbаn, mиnбsёg-fоггаdа-
lomban tudott hinni, miként maga iѕzёсhІnуі  is.  

Legtёbb  kritikusa szóváteszi, hоgу  tаПuІmnуаіbаn sok a tёvedёs.  
„А  szellem embereit irja Némеth László —‚ akik fоІуtІn а  јбуб  
bіzоnуtаІаn аnуаgbаn dolgoznak, mint a tudоmќnу  КіsёгІоtezёіt nem  
tёvedёѕe іk, hanem ІгеdimёnуІіК  а1аpjn kell mІgјtёlлі ."  

NёmІth Lászlót tavаІу  оktóbеrbеn І togаttаm meg еІбѕzёг . Azon  a  
dёІІІб ttёn tán  nуoІс  vendёg is megfordult a ѕajkбdi hzьan, tanitvё-
ПуоК , ъаг tоК  s magamfajta idegenek. Іё z иІgаzdnК  nem tаkaгёКoѕ-
kodott idejve І, ig т  osztotta,szét közöttünk, mint egуКoг  v ѕгћІ lуі  
dы.kј aі  között, tudását, ёІettаpasztаІаtt, emьeгѕёgёt.  

Amikor elmondtam j ёvІtІlem сёІjt, NёmІth Lá,szló tapintatosan  
ёгtёѕеmг !е  adta, hоgу  interjiit ne vёхjаК  tбІІ : szivesen eІъeszёlget ьйг-
тiгбІ , di ezt fёІёsІсges nуиІvёnоѕѕ g eІё  vinni.  

Hosszadalmas lenni ёlв-iondаnom, hоgуаn lött mégis Іё tгe iz az  
іntегjІ , eІёg taІ n аnnуi,  ћоgу ,két sаjkбdі  ltogаt.s, egу  pesti és egу  
gaІуаtetб i ьeszё1;gеtёs meg egу  lІvё lvё lt ѕ  Ігеdmёnуе . E furcsa КёгјІ -
mёnуІѕѕёg okaira rávilágít Nёmиth László level ёneК  albЫ i гёѕze:  

„Az  utóbbi  іdбьІn többször  megp гбbdІtаm, hоgу  а  Іegўe І tйПбь b Ѓёі-
гeёг tёsеkе t,  velem kapcsolatban,  hе lугеідazј tѕаТ . Кіѕёг lе te іm дйnуІѕ  
szdjelhйzds  fogadta:  Bizziik  azt az  ігоdalот tёг tёПІ tгІ . S igazuk van:  
minden  nёpnek  csak  Ііуаn v ёіІmёПуІ  lehet íróiról, amиІуе t kiküzd,  

megёгdІmel. Кёгdёѕeіdгe  sem  azёгt vcUaszolok, h оgу  az  ігоdalот tбг -
tёnеtet vаgу  akdr  a  Кёzv ёІІmёПу t ьІЃо lуйѕоІПі  prdbdljam. Еgу  fiatal-
embernek a  kivcincsisdgdt  akarom  КиeІёgіtеni,  aki  ёгdeК lбdёѕё t  s ra-
gaszkocidsdt,  amikor erre alkalom  nуіlt, nуіlvйПоsan is ki merte mu-
tatni."  

A  szбbеli és ігќѕьelі  vlаszok elёggё  ѕzйКѕzаvйаК  voltak. Itthon az-
tán kezembe keriilt az ігб  1965 ьen irt, máig kiadatlan  N еgуv Іn év  
ојmй  р ,Іуatёгtёnеtе ; jбv іhаgу sva1 а  hёzаgoѕаьb г iёѕzоКе t, 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 ігѕ a,  
amit az оlvаѕбkёzёnsёg máig nem ismert meg?  

— тizeвјhёt ёves koгоmtб l,  amikor írni kezdtem, hu ѕzonnёgуіg, ami-
kor eІѕб  nоvelІ m megjelent, persze eiёg sokat irtam, di az szeren-
сsёгe csaknem mind elveszett. Kiadatlan t аnuІ'mёлуaјm'közé két írást  
vettem fel, аmІlуІК  а  р .lу zatnуегёs eІбtt, 1925  nуагќn  keletkeztek;  
ezeket is inkább csak emlёКјiІ : mint pгбbltаm bioldgiai nтLјveltsёgem  
s írói eшbeг1ќtsom egу  verstani pгоhlёma megold ѕё.ьаn  (Az  Ad у-vers  
gеnёzi ѕe) s eg т  be Іgубg$ѕzati  javaslatban  (Lxj  szempontok a status  
praesens felv ё tІ lёbeП) ёsszeКаpсѕоІnі .  
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Мunkásságábаn jбfогmn  nincs Is  nуоmа  az íróvá érés f o-
Іуаmаt лаk: teljes fоgуvІгzоtben }ёp .ett а. közönség eІё . мг  ІІѕб  
nоveІжjnаk stílusát mІgdісѕёг tІ  оѕvќt, tаnuІmёnуігбі  fe]k&  
ѕzti ІtѕёgІ  pedig КіёгdetmeѕіјІ t esszёіѕtkаt Is bmuІаtь .а  ejtett...  
миІуІn lkörülménуеk segіtettёk ezt eld? МиІуІn ёѕztёnzёsеkІt ka-
pott kёгnуеzеtёtбІ ?  

Korai nоvІІІљm  s  elsб  tатІuІmќnуаіm olvasva, én inkább azon  
kёрed К  el, ІnіІуІn Кёѕz4јUetІІnш  mеґёszkedtem а  nуиІvnоѕѕёg eІё .  
De ez ёгthІt ј  is; ha 'kёszјІtem valamire: hát a versre, a verses drá-
mán, lеgfёІІeUb. RegёnУt, tаnulвтВу t meg ёppІn а  nујlvnоsѕ g eІбtt  
kezdtem írni; a szerep volt: t аnіtбm, а  gуаkогІаt: kёѕzјжёѕem. ноgу  
mІуеn ёsztёnzёseКet kа tавІ? Erre Аdуn s a  Nugа t íróin kivill olvasd  
еІ  а  Тo Іdу  gјвinzјшn ёгtesitбjёьen nemгёg megjelent юmlёkezёsюm:  
Mit k ёѕzёnhІ tІk а  То dУ  redinak?  

МиІуІn tiгшёszetй  n$ёzetеltёг :ёѕ  tёvоІіtІttа  el a  Nуида ttбІ?  
Csak Babits ігоdаІоаnszemІёІete?  

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

HARMADIK MAGYARORsZAG  

Ember és szerep сјmй  vаlІоmќs ьаn, аmІlу  a mi  Kalan-
gydnkban  jelent meg elбszбг, azt irta, hоgу  már a  ногvdthnё  
тє g7 аІ  iг .sа  ыj ґ n „а  magуаг  szellemi erdk огgаnіztога" szere-
tett volna lenni, s ezt v ІsztёгІ  оsу tnаk is tudtdra adta...  

VаЈб szіn ј , hоgу  оsvt Егnбt  nem mint szёpігб  fe Іfedеzбjёt ёг tе  
bennem a сsаІбds. O az én írói, sdt költői kёpeѕѕёgІјmnІk, аhogу  
mеgj еgуzёѕе iге  vіѕszаеmІёkszІm, Igen jб  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  szel-
lemi  егбk oгgаniztoга" бhajtоК  lenni. 0svtоt azonban, aki ьіzoгІуos  
terileten az volt, v аІбszјгiйІeg nem ez a tvoиі  Ikonkurrencia idegeni-
tette el tdlem, mint akkor hittem, hanem a l Іvёlьеn Іаppаngб  politi-
kum. Az jelentkezett m г  ebben a ІevёІben is, amit nёhnу  ёvvІІ  ké-
sőbb еgуіК  іг sbаn (meІуІt egу  jdbbdldali lap adott vissza) Har-
madik Маgyагогѕхignаk  neveztem. Ez a Harmadik маgуагогszg ak-
koriban 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 fёldге  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  
bеІІszбІ t.  
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K Ёѕ ZUL6D Ёѕ  

—  A  Кёѕzја&іёs tаnu1іm.nуаі t olvasva, ig т  rémlik, mintha iгб -
t гsа)јЈbаn elsdsorban egу  Іj írói lovagrend, kerekasztal tagjait  
kereste volna ... 

Ennek az „igazinak" ёгzІtt маg ТагоГszgnаК  az eІбhіvst, pd-
Іу m ІІѕб  hаt-hёt еѕztendІјёъen, лёhdnу  alkalmi сіkКtбІ  eltekintve,  
szinte k јz 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 még-
sem akkora, mint én КёpzеІtслi.  

1926-31 közé eѕб  tаяui1а'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 nemze-
dёК , а  Nуиgаі  ігбinаk a munkáiból igуеКІztІm kiolvasztani, amit eb-
beii az йj огѕzgalар tьdѕbаn ( І lуеt а  tёгtёПеti Мagуагогszg szёtІ-
ѕёѕe ыzоnУоs fokig іdбszeгйvё  tett) hаѕzn Іl-iаttывk. A szё zad ёІѕб  
nІmzІdёКe, Adу  Endre és Кoгt гsаi után ekkor kezdtek fёІbuККаnn і  
еgуnъќѕt kегІ;sgёlve egу  йj, csaknem olуаn jеlеntбѕ  nemzedёКnk а  
zavaros іdбkьen különös, egуёni utakat megj гt tagjai: ezeket szeret-
tem vбlnа  йj lovagгІnddё, niaютаг  .kеrеkаsztаllá ёѕѕzІй iоznі . Végül,  
hоgу  az йj Мagуaгогѕzg fi csak az igazi, di a legfrissebb, legmoder-
nebb is legуеn, mеlу  a kor sugallatait a maga j аvёха  haѕzП .ljа , s ele-
ven anagсѕeІ1ёьen ІгеdmёnуІіt is tоv ьь  tudja adni, вуеlvІt nуІІv után  
tanulva, több nаgу  tаnu]mnуban n ёгtem föl olуan iгбКа t, mint Piran-
dello, Gide, Freud, Ortega, s kritikai nаpІбmьаn egу-еgу  kбnуv kарсѕ n  
tuсаtj'vаІ  mutatva meg msokat, mint ЈoусІ , уа lёгу , Claudel, НuхlІу ,  
Lawrence  stb.  

ѕ Z ЕМ L Ё L О  HELYETT: тА N І  

—  A niagуаг  еѕszёiгodаІоm  tёгtёnetёb .en а  Таnйnak kёzрont і  
szerepe volt. Кёгаm, mondja cl a lapindіt ѕ  kётІiІmёnуе it, 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 hallgat-
tam еІбѕzёг  el, s az е1hallgаts, mint mindig, ekkor is tегtnІёКеnу  kor-
szakot jelentett, a  Gуdѕz,  a  Воdndгnё  ekkor készült сl, а  Таnй  eІsб  
szё.maі  ennek az ёvnek az ёгdеkІбdёѕ-lёzt, világ-tágulását sug гozzёk.  
A porondra, mint később is, a kёteІeѕsё.g szava г ntott Vissza; ebben  
az esetben GuІз s ?ál tаПUІmќnуа , aki „a mаgуaг  іfjйsg йj orienta-
сiбjt" І tta bennem, s elhitette, h оgу  bűn elhallgatnom. Levёlvlta-
sunkban sziletett meg a  Таnй  сimе  s gondolata: a magamirta f оІуб -
irat, mеlуІt iskoiaorvosi fizetёsјјnkьбІ  аdtuлk ki, s mІlугe a fejesek  
mсginduыsakог  агшуі t mondtak: Majd megІ .tjuk, meddig birja; —  
meddig iszеllеmiеkkеl, meddig anуаgiVal. ѕzеІ lemиІkkeІ  n'ёgу  ёvfoІуa-
mm,  nуolсvаn  вagу  mven át ыгtam, az anyagi gondot az elsd év végén  

а  nуоmda mint k іadб  vette át. A folуб iгаt ргбbaгa ІгК iб lсѕіІеg tett: nem  
volt Кёгшуй  a mіndenfelбl — 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 ІаpаІарі tёѕbаn Ortega p ёІdjd-
nak?  

Az еІбzб  ёvekben ismertem nieg a  ѕраnуоІ  gоndоІkоzб  munКѕ - 
gt.  Neki volt иІуІn magairta eѕѕъёsогоzаtа : az  Espectador.  Ez a ke-

ret s a dm, sajnos, nem az ІgуІtІев , amit ог tegё tбІ  kаptаатІ . Az eІmйІ t  
két ёvttzоdfbІn ( атiјnthоg т  eg т  nаgуоbb tanu ІІmnуt is irtani rdla) so-
kat emlegettek a  „геаксјбІѕ "nаЈк  mindsitett ігбhоz fűződő  kapcsolatom.  
Vаlбj ьаа i irtega hatasa is оlуаѕІfёІе  volt, mint Ргоuѕtё , nem a gondo-
latait, mбdszегёt vettem ')t: annak a lehet бsёgёt ы ttаm  s  Кіvntаm  
meg benne,  :hІg  eg ІtІеn elme a kor teljes szellemi І tkёрёt fё lга j-
zolihatja. A n'lfdlt szzad nagxJr еgénуírбia jelen tёгtёnёѕzeі  voltak. Itt  
оІуаn gоndоІkоzбt ismertem meg, aki az essz ё  fogalmi  nуeІvёn  irta  
kora tёгtёnetёt. Mint tегmёszеttudoni Пуі  ;kёpzІttѕёgй  ѕ  tёгtёnet і  ёг -
dІklбdёsй  író, aki akkor már az oroszt és s раnуоlt is bеІeёгtvІ  az  
euгбpаі  nуеІvkІt  olvastam: eszkёzІјm ъ izonуoѕ  fokig megvoltak eh-
hez a f:eladathoz. A сёІ  azonban, аmеlу  ьeІё  az йj feІаdatКјtйzёsse І  
tёгtІm, egёsz más volt, аhоgу  a hІІуzІt is, mint Ortega еsІtёbеn.  

Tdbb  mint harminc év múltán йgу  ltom, hogу  а  mаgуагѕ g, ѕzzа-
dos pusztuыѕё nаЈК  а  ttinetekёв t, ІІбbb a hІ lуzІtёгzёst, majd a tudatot  
is elvesztette, mІlІуІl egу  nёp йj tёгtёneti КёrtІmёnуеk közé jutva  
iг nуt és tсendбt tаІй l. Ёn ittбl a nemzeti аmеnсјё tбl szenvedtem йgу ,  
mint kortarsaijm:közül tán senki sem, s ezt a tudatot akartam dilet-
tans imódrа , a végszükségtől igazoltan, й j гaszбnі . „мйzs атi a ѕzoгongб  
t&јёКozatІаnѕ g", mondta foІубіга tоm bеvezеtбjе. Ezt a ѕzoгong ѕt  
pгбьёі tam eg т  nálunk eddig pёІdёtІan vёllalkоzsban eloszlatni, s a  
heІуІs ёletсёІ t 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 mйsolvа  azt.  

A  Мј N ОѕЁ G  FORRADALMA  

A  Таnй  eІsб  kёtеtІиьеn még nem volt kоnКгёt politikai  
program...  

A poІitikt ennek az lе lső , taj ёkоzбdaѕгa szánt ёvnek az аnуаg- 
bб l teljesen k іz гtаm. Volt szó a kapitalizmus végér ől, az йj fizikárdl,  
Кoг inуi ѕёndоггбІ , a ьelg бg'szгdІ, aІkаttаnгбl, а  сІыnУi zsinat ko- 

гб , di  azt, hogy korunk p Іlitјkja mиІуІn lеgуen, inkább csak ne-
gativыnхјkьаn jeleztem, eІv І .asztva magam, különböző  rnёгtekьen уeг-
sze, ikínálkоzó уilgnёzetektбІ .  

Кёsбьь  a m иnбѕёg-szосiaІіzmuѕ  еѕzmёjе  tёltёtte be a  Таnй-
ban a viІ gnёzet szегepёt. ноgуan alakult ki ez az ut бpіkuѕnak  
nуіlvnіtott еlіmёІеte?  
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A  hаt гоzоttаbb politikai ёІІ sfоgІаІ st а  m ѕоdіk ёvъІn Іgу  Іг-
dёІуі  Іiаp tё.mаdgsа  kёnуѕzегј tёttІ  ki, гneІу  a marxista tanokat k ёг te 
sz гnоn іг isаіmоn. Engem meglepett a tm аdё s ѕ  az ёгtet Іensёg, mІІу-
ІуeІ  а  hаІаdб  író Іg тІdUІІІб  vёІІаІКоzsоmаt nёztІ, s tán ёІesebben 
feleltem, mint utdlag kívánnám. A cikk сіmёt és tёtІІё t  (Marxizmus  
és szocializmus) azonban harminc év múltán sem tudnám eg ёszen 
mІgtаgаdi і . Eszerint a marxizmus a szocializmus 19. ѕzёљаd і  vёгtj І , 
fеgуveгe, maga a szocializmus azonban me ѕѕzeьbгбІ  jёn,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'ѕtk 
is elismernek, amikor a marxizmus аІКо tб  tоvbb ІfІј lІѕztёsёгб l be-
szёlnek. 

м iёгt  nevezte a Іарј bаn fёІvzolt ігёлу t niіnбјёg-szосіаІі z-
musnak? 

ѕzmоmгa  ebben a t аnulimdnуbаn (mІ lу  később ёppiigу , mint a 
Sztálin és Lenin közt ё leѕ  ktј lёnbsёget tІvб  Leninizmus  k ёгсІё sei: idült 
vdpоnt lett ellenem) a szocializmus s a „min őség forradalmdnak" az 
ёѕѕzІkарс sоІ sа  volt a döntő . A szocializmust, mеІуnек  Кёvetеlёsеit 
osztottam s vl Іa І tаm, a minбsёg-elv bІoІtsvаІ  szerettem volna ruga-
nуоѕаbb, nуugаtibbá tenni. Мinбsёgen akkor azt a гаgуogб , nуugtаlan, 
ёtІг lёлgszегй  ѕzllemi elemet ёгtеttem, mеІу  а  görög 5 а  nуugа ti Civi-
іiz с iбt a többitől e Іvёла sztj а ; еnnёК  a szаbadѕ gval, vѓlІаІКozб  ked-
vёveІ  akartam a keleti szocializmust gazdagitani. Az ёѕszІКарсѕ oы st, 
mint legtermёszetesebh Коhб tбІ , kezdetben a Nуugаttбl vёгtаm; majd 
az irredentizmussal szembefordulva Du паЕuгбрa р rоgrаmј ává tettem, 
kis nІёреј  közt а  bаг tsg szükségét n ёgу  nуоІv  s irodalom t аnuІ sё vаІ  
s tаnulmёnуozйѕйvаІ  bizonуі tvа ; végül a megpezsdUlt m аgуaгoгszgi 
reformmozgalmat p гбbёі tаm az йj, huszadik szё zаd і  „minбјёg-јzос iа -
lizmus" poгondjvё. avatni. 

Miben állt ez a reformmozgalom? 

Az 1933-аs ёv, аmеlу  Hitlert NёmІ toгszќg 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 mјлб sіtёѕјiКet) а  kоnКгё t nemzeti bajok fel ё  fordultak; a 
fёІdmйves nёp nуomІга ,  az  egkёzб  parasztszigetek, a feudalizmus 
taгthаtаt Іansga lett a tёmа , s a vilgkоnjunКtйгќtб l ifüggеtlеnül a ma-
gуaг  ёі lаpо tоКat viz ѕgёІva, ѕzёІeѕ  ѕzосiogгё fіai alapot adtak annak a 
tudat-teremtd muпКёnаК , аmеІугІ  а  Тanй  v ІІаІkоzоtt. Еgу  иІуеn moz-
galom kёzeІёben ,én sem drizhettem meg l аboгatбг iumi оІszigeteltsё -
gem. Az „йj enсikІоpёdia" еюТгe inkább a ‚mоzgаlom" fеgуveгt г vi 
vált, annak az еuгбpаi tj ёkozottsќgt, ѕzіntјёt iparkodott biztositani. 

м iёгt szјјntІttе  meg a  Tangt? 

Akkoriban azt hittem, a mi гidІnfelб l г mnІhеzedб  nуoms s a 
гаnй  uto Іsб  ѕzmban leirt b е tеgѕёg (Агnуёkv иІйg)  volt a folубіга t meg-
ѕzйnёsёneК  суkа . Ma йgу  ltom, hogу  а  Таnй ,  ha az akkor megindult 
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írói imоzgаlоm, a  Vcilasz Іё'tгІоzsа , fеnntаг t: ѕа , г ,dіdѕzeгkesztбsёgem 
mбdоsіtоttа  is pгоgгаmj ё t, munkjt e ІvёgІztІ , а  „ѕzІгІngб  tjёkоzаt-
Іаnsg" kiengedett szогіt ѕёbбl ( Іgёѕz !ёІІtІаТІгІ  „ыjёkоzбdtаm"); а  
kapott sebek, a г mszаКаdt mаgnу  pedig széрirоdаlоm ІёІek-rnоѕdа-
tёst kіvќntаttа  mg. Hisz a  V иІІаmЃёПуПёІ  még а  Таnй  utоІsб  eІб tt і  
szm ьагi jelent meg. 

EGY АЈА NL Аѕ  ТО R ТЁ N ЕТЕ  

A min őség forradalma  cimii tаnuІmёлуgуйј tешёnуё t, mІІу  а  
Таnй  tёгzsаnуаgt tartalmazza, ѕzаьб  Dezsdnek аjќnІоttа . 10-
g аn І tjа  ra ѕzаьб  Dezѕб  szІгepёt? 

ѕzаьб  Dezѕб  akkoriban, 1940 körül, irnp оnёІб  harcban állt a hitle-
rizmus magУаго .гѕzё gі  :ёхnуёк vаІ . Azzal az аjnlsѕаІ  ennek a harcnak 
а  hősét akartam regtisztelni, ugуаnаkКог  юg т  ré.gibb hibát is j бv& 
tenni. ѕzaьб  Dеzѕб  korai tалuІшПуа inaк  sokat КёszёвhІtek. Az  ЁІІ t 
és Irodalom еgуіК  szeгkeѕztбi jegуzetёbІn • („Negуedёvеѕ  orvostanihall-
gаtб") tбІІ  kaptam -i az elsd :írói e Ііsmeгёst is. Persze a t огzul ѕоkаt is 
ы ttаг , гІуеkbІ  а  lángész-gőz s a v Іlаlt nehёz szerep у ttІ, s fбleg 
amikor a ТanйуаІ  magam is rá оmlkeztеtб  szerepbe сѕїѕztаm, tйІѕё-
gosari КegуІtІen bігІа ttаІ  pгбbёІ tаm az élő  mementбt eltolni magam-
tól. ѕzaьб  Dezsб  azonban йj га  megtаІёІ tа  =gát, s :ёІІtёnІК  utоІѕб  ёvе i 
voltak a leghdsibbek é,s legszebbek. N еmтёg'különb:m j б  knУv  jelert 
meg гбІа  odakinn, Gombos  GуUІа  irta; be Іeёгzёse s Кгі tіКја , йgу  
hiszem, eltаІёі ta а  heІуes mёгtёКеt а  iméltаtlаnul elfeledettel szemben, 
s nІКtёК  is jб  pёІdauІ  ѕzоІg Іhаt, 'hоgу  Кіvёt Іeѕ  kritikai р -iоІуtоkь6 І  
mint lehet vitatott alakokba öltözött hazai p гоbІёmkkаІ  foglalkozni. 

IRODALMUNK: КЁ Z ј L АмРАѕ  

КёszйІбdёs,  A min őség forradalma és КіsІь bѕёgьвn сіmй  
Іsszёgујј tІгёnуІіbІn gуаkгаn történt utаІё s а  Іmаgуaг  Irodalom 
nemzeti jel Іegёгe. Miben nуи 1vnuІ  meg e nemzeti jelleg?  Miben 
tér el ігоdаlmuг k а  többi iгоdаІаmtбІ ? 

Nem emІёКѕzem, hоgу  a mаgзтаг  irodalom nemzeti je ІІegёt külön 
hаngѕiІІуoztаг  volna. Én is оІуаsfогm&І  ёгzаm, ahogу  мбгісz Zsig-
niond irta еg т  nemгёg fёnугеКегUlt jegуzеtёbІn: а  nаgу  irodalom min-
dig nemzeti irodalom. „A nёmet kuІtйга  más alapon nőtt, mint a apa-
nуo І , az orosz. Ma mindenik egуenгangІi Кultйга , di ;gуёКегІ i аnnуiга  
msk, ћogу  ha egу  író а  sаjё t npe lelkёt adja, akkor egу  idegen 
nёp finnak eІёbb meg kell tanuJini ezt a l оКёЈі s аdоttsgot. Az oroszt 
megtаnuІtёk, de a гаgуаг  оІуаn kісѕіnу ,és ёгdeКteІen nёp, hogу  nem 
tаnuljk meg." A nemnоmzet і  irodalomnak kёnnуеbь  a dolga: „еgу  
homogёn ёІvІzб  гё tegеt 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 szoro-
san irodalmi feladatokat is v ёіІаІ t; az irodalom lett a kёz иІ mp ѕ , 
аrnеІІуеІ  imаgуаrság ikаnуаrgós, szаКаdёКоКkaІ  szegett йtjt bevиІё-
gitani pгбb Іtа . Ezt ra sokan, ОjvіdёКen is, h іbnаК  tékintik; аhоgу  
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еg иktІ,k  mondta: rnаg тагѕ guk volt a ibоtlаsztó Кб  íróink útјábаn. 
Ёn nini hiszem, Іоgу  іgу  van. A niаgуаг  irodalom e gond v ІІаІ svа 1 
(niеІуёt kј 1ёnben som lehetett nem  v ІІаІnј) tёьье t nуeгt,  mint  
аmелnујt теszіtеtt. Ha a magam pёІdќjёt nёzаm: Mi voltam én? Alika-
tilag gyenge, ёгdeКte Іen ember, akit a tІгn ёѕzІt sоmmifёІe különös, 
uhu ІгІjй  КёpІѕsёgge І  nem tiintetett ki. Ez a gond сsіnёІt gondolko-
zбt ъІІбІem,  s I gond v1'Іа1's ъаn szereztem sebeket, аmІІуек  mint 
ѕzёpdгбt a ѕzеnvеdёѕ  ѕzа&ёгtбjёхґё  tettek. ѕ  ha mаgаmтбІ  ezt mondiha-
tom: nІІnnуіvІІ  inkább eg т  АdугбІ , az Іgёѕz mаgуаГ  irodalom fd-
eгёгбІ . 

Ha m г  itt tartunk, egу  sokat іsmёte Іt kérdést tennёk fel: 
vи1gігоdаІmi гаngй  irodalom-e a miénk? 

мбгіс z  Zsigmond megadta erre is a vl аszt: а ,világ nem vette 
még a f гаdѕё gоt, hogу  megtanulja a  nуІ lујinКІt,  neim a finnugort: a 
fбmйveіnК  megёгtёsёhez ѕztiikѕёgеѕt. S ha tmеgnézzük a menedzsereket: 
kik s mit m іnбs іteneк  ma vиІё gігodаlаmnаk: ezen kár Кй lёnёsebьen 
szomorkodnunk. ѕoККal nagуоbb tбКis .lёhetбѕёg, !hоgу  Lnеkünk még 
Van 19. ѕzzаd і  ёгteиeшben vеtt „nemzeti irodalmunk". Ennek a ьelѕб  
гІndj ёt.kár lenne a sz гПuлКгa еngеdёlуеzеtt „v иІ gігodаlmi" írdk 
tеКintё lуёvеІ  megbontarii. 

U ТІ L ѕ 6 КЇѕЁ RL ЕТ  

Utoisd kіѕёгІе t сіmй , hét гёszгe tervezett, de máig befeje-
zetlen nagу  гІgn сіКІцѕ t  a mai оlvаѕбkёzёnsёg nem ismeri. 
Кёгem, mondja el, milуІn сёІ ja volt ezzel a гegёnnel, s,miért 
hаgуta abba? 

Az  Utolsd kізёгіet КeІitКezёs-tёгtёnetёt Bogdrdi сибўа  сіmй  й ti-
rajzonXban olvashatod; a teljes'm ű  terve a К iаdб  foІуб iгatban jelent 
meg. A гegёnу  cime azt is kifejezi, amire kёѕzйlt. 1937 tjn йgу  lát-
tam, hogу  а  mаg агsgnаk nem lesz többé imбdja j ёvбjёt, аіhogуan ter-
veztйk, belй lгбl a maga tёГvёnуІi szerint alakitani; az  UtоІsб  kіsёгІе t  
ezt a tёгvёПу t mutatta volna fel. UgуanаККог  a niаgуаг  szinek, ёгtёКоК  
еnсіklорёdі jnаК  is szёntаm; Nоё  bёгКdј nаЈК , гІ lуеt a лёги t ёzёn-
viz kёzeledtёгe áсsоltаm. A геgёnуt azёгt hаgуtаm abba, mert a tёг -
tёПеlem 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 bьsёgьen, а  ВегzѕІnjі , а  ѕzеk-
ўй  Gуиіа ,  a  ѕzёсhеПуі ... КeІetКezёsйkгбl csak a kor  vallhatna 
vagу  maga a szerzd — а  mai Olvas&iak. 

1939 tаvaszn, сsehszІovёКia mоgszlыѕa tё$n, egуіk vІzetб  f 0-
lуб iгatunк  nёgу  Кёzёleti elбkeІбsёg mellett engem is fё iszб lіtоtt, hоgу  
a fiatalabb n еmzedёК  nevёben az akkori idők megdбьbentб  jeІІnsёgё -
гб l, а  nёmоt szёгmazsйаk nујІ t,  tбmeges vиsszаnёmІtеsedёsёгб l, а  disz- 
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szјmи1 сібгбІ  irjak.  A fél ivre tervezett t аnulmnуьІ  Іgёѕz kis kёлуv  
lett, sok :t Кјв:t1tbеП  hibás, аmІІьІn аzоknаЖ  а  hбnаpоknаК  minden  
tёргІngёѕІ , zаkІаtоttsќgа  utat tаыі t (КіѕІь bѕёgђІn). UgуаnеzІn az  
бѕzбn, m г  а  ІengзтeІ  hаdjќгаt után, a nаgу  гІgётјгб , мбгіюz Zsigmond  
vette át a Kelet  nёрe сјniй  fоІубіга t ѕzІгКeѕ tёsёt,  s  КёnуvІm аІаpjёл  
maga nюІІё  fogadott, adjutansul. Most már nemcsak irnom kellett,  

di vele vаgу  hеlуеttе  az огѕzgоt lárni; a vihar КёІdёkёbІn tmаdt  
сsёndet а  nemzeti tudat megeгбsјtёsёгe k јihаszпІni. A kёvetkezб  év-
ben maga a k огmnу  indittatott, suba alatt persze, a n ёmоt ѕіgnаі  
ІІІІnѕйІуІ z ѕга  ZиІаhу  Lajossal egу  kёреs fоІубіга tоt, a Hidat,  аmІІу-
nek fбmыnkаtќгѕа  lettem; az еgуоtlen, aki minden szmъa beadta  
pеnzumёіt. Еg г  :taгѕаsg а  mаgуаг  n сіk — nуilаsоК  — шоzgаІmt pгб -
bќІtа  ІІІеnѕІІІуоznі; az іfjsgі  szervezetek n ёmеteІІІnes csoportjai-
nak ігб-elбаdб  kellett; ёg т  jogi јеgуzеteК  Кiadsn felcseperedett ki-
аdб , aki száznál több kогszeгй  kiаdvќnуа .kőzt tаnuІm Пуaim(tíz Кё -
tetёt is kiadta, kоnfeгenсіёКа t szervezett, mІlуІкеП  meg kellett jelen-
nem. Az  UtоІѕб  k іsёгІet iгб j ьбІ  publicista s vѓлdог-elбаdб  lett: Іgу  а  
пёg ёt ember Кёz'јіІ , aki az ifjйsg ѕ  a jogos eІёgеdet1enѕёg átállását  
a  лёmеt oldalra mеgаКаddІуоztа ... Csupa olуаn munka, meІугІ  in-
kább pоІg гi kёtelesѕёghбІ , tегmёszetеm s írói оёІ jајm eІlenёгe vќllаІ -
koztaan.  

-  Mit érеz maгаdandбnаk akkori munkásságából?  

—  A сikаёК , eІбadё sоk teПgегёbІn keletkezett аzёгt Кёthёгоm tб -
rnёгebъ  sziget is. A megkаpаszКоd ѕ , mеlугe a nagуоbбbгІаk s főként  
hosszabbnak kёpzeІt hitleri vеѕzёІу  ikénуszеritеtt, most tesz történésszé.  

Еlsб  ігоdаlоmtёгtёnet і  munkám a preromantika n а,gу  iköltőјéről, Ber-
zѕІnуігбІ  még 1937ben készült; еlhagуоtt eldszava, mІlу  nёmit tanul-
mnуkјёtІtemьІ  is beІёkІгјп t, jdbban еІгuІjа , mi izgatott a megјгѕа -
Кoг, mint maga a КёtІt. ІІуаn nёpеknёl, mеlуІknак  nincs spontan t&  
madt szzаdо:s mІdei ьen fоlуб  iгоdааmuk, az ігodаlomalаpіts: vё-
lasztas dolga is. ноg т  folуt le ez a v љaѕztaѕ , mіlуоn hibkКаІ , а  18-
19. ѕzzаd fогdulбjёл ,  s  hоgу  maradt ki beldle оlуаn nagу  lеhetёsёg,  
mint amit вІгzsenуі  tehеtsёge jelez? A  Kise ььѕёgьen mё lуёn az йtvІsz-
tёs kёгdёse ült szёlІsebb tёгtёneti tav?latban; amit Adу  úgу  fejezett ki:  
hоg т  veszett el a mаgуaг  а  magуaґьаn, hоют  bomlott fel, amit йjга -
szdni :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  Іaьѕьuгg геstauгс iб  jаv га  
irta át igen nagу  kёѕъtјltsёggel s mйvёѕzettel Іgёѕz йjКoгi tёгtёПІtліnК .  
VaІбbаn Dvid-СбІј t harc volt: ezen a hatalmas mш k јsgол  Кбnуv-
гбІ  kёnуvгe, fejezеtгб l fejezetre vёgigв enві  s azt a régi kuruc—labanc  
аntјnбminbбl kiemelve, a kеlеt-euгбpaі  tёгtёnеІem ґёѕzeКёnt a pusztu-
lasbбІ  fбІpiѕ lоgб  йj tudat iskоláјává tenni. 

E korszak legjelentбsebь  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 воІ iv г , йj oгѕzgot  
alapit&n. ѕzёсhеnуi, аki mint a napбlеоnі  h ьоnїk katonatisztje, kUl-
гё idёn utаzgаtб , eІnёmetІјedett fбйг , haгmјncёt ёves kordig ёdІs КІ-
veset tudott hazj ёгб l, ezt az álmоt Еuгбpa kёzepёn v Іtottа  vаlбга .  
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Ha ігоdаІmuгК :Паk nincs is olУаП  nают  nёvben ёѕѕzІgІzhоtб  аІаkіtб j а ,  
mint Puskin, Miokiewicz vІаg аkёг  Lessing és Herder, az огszѓ gnаk  
van — 6. S ez az állаmférfi, aki a nemzet k ёpzeІоtёt оІуаn nаgу  szim-
bolikus tettekben foglalkoztatta, mint j ёvІdІlmёnІk :а  feІаjdnІѕа  а  
mеgаІаpіtаndб  Аkаdёmіга , az аdбfіzІtё t megtёгб  Lnсhіd ёpіtёse, 
mеgбгUІёѕe s az 6 гUІtekhz ъб l a Bach-rendszert csdffg tev б  BUck  ki-
сѕІmpёѕzёѕe, de még ёng тиІkоssќgа  is: eg т  negyven ёvet átölе lб , pёга t-
lanul dszinte, a romantika nev й  betёgsёg Кбгtаnёbа  rnёІуеn bІvиІ gtб  
nаpІбt hagyott maga után, m ІІуbІn а  hіѕ tбгіаі  tettek a fоnkjuКгбІ  
olvashatdk. 

A  КіѕІьь sёgьen III.  kёtete tйІnуоmбгёѕzt'színházi kritik& 
kat tartalmaz; ezzel mil уеn сёІ jа  volt? 

Ennek is megvolt a gondolati ёѕszefјјggёѕІ  tudаtёbгeѕztб , ёьгen 
taгtб  tІvёkІnуsёgіinkkІІ . Az Irodalom г dіuszа  sehol som nyilhat t&  
gabbra, mint a nemzeti ІdгГгa гКаpаtоtt tёmegekЪоn. Nemzоdё -
ktinkben több o Іуаn író tünt fel, aki a magyar szinpadot j б  darabokkal 
І thајtta vбlna ёІ . Az én hdrom ѕzіпmйvоm s msоК  bошutаtsa azon-
bаа  aггб l gубzёtt meg, hоgу  а  színházi Fe1ihбkaКukКv гоn, mely az 
író s t ќ mІgek közé ёpјІ t, rnёgsоm tёгће tјІnk t: a sz іnй z, ha egуІ ta-
ln mйsoггa tűzi, a nemzeti dг ma jёvбje ѕzempоntjbбІ  legfontosabb  
darabokat imе lІёКmunkaКёnt kezeli, az йgynІvІzІьt színházi világ, Кгі -
tikusok, 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 fбІadvа, rést ütni. De ahogy  
haladt az idő , egyre jobban lohadt bennem az arkangyali harag, s  
egyre jobban megkapott a.színház viжgа , a szinikritika сsиІlogб  бКоnб -
mј ja. Van ebben valami a szonett b гaviїгj.ьбІ : Іgy-kёt oldalon egy 
Grillparzert, Giraudoux-t jellemezni, a darabba irt el бadsteгvet a ren-
dеzбёvel egybevetni, a Іаkіыѕokаt nёhny sorban megіtёІn і , Кёzbеn  а  
теѕtегѕёget is tanulni. Кёг , hogy egyik régi darabom, mely az egyik 
sёгtІtt іgаzgаtб  kezёьen volt, gyenge ibеmutаtásávаl ѕ  a kёгёtte rende-
zett ьotгтшуaІ  eьbбІ  a paгadјсsоmьбІ  is kiszorititt. 

A  КіѕІьь sёgьen 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 ismé-
telte meg a „híd" szót, а  kelеt-еuгбpaі  uёpeК  ёјѕzetагtoz ѕгб l irtam;  
a 

 
tél testv гsёget, a sors teremtette közös von ёѕokаt a Duna-mеdІnсёгбІ  

еgёѕz KeиІ t-Еuгбpёха  kiterjesztve. A  11cl  a  Dráván  pedig, Ivo Аndгіё  
ыгes гegёnyсјmёt Іlб lеgezvе , nёhnу  hёtteІ  azeldtt jelent meg, hogy  
a  nёmetek огszgІшkоn át Јugoszlvіёгa zildultak. 

Ё R ТЕ LМІѕЁ G ј  ТА R ѕА D А LІМЁ R Т  

Az 1943-44-ben keletkezett  Ёг teіті sёg hіvаtсiѕё t  ra már  
csak kevesen ismerik.  Кёгom,  mondjon nёhnу .szót еггб l a mun-
kё j гбІ .  
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1942 бѕzёtбІ  vиІ gоs volt, hоgу  Nёmоtогѕzg а  hbоntt elvesz-
tette... Aki Кezёьe veszi az  Ёг tІітіѕёg 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 nёmet hUbrisz huksnаk.szólt 
— a darabka feІhбtІІn ёgдek is, аmеІу  alatt már megint lehetett, mint 
апn,ті  mаgуаг  fiatal tette, tervezni, агаnуКІг t ќІniоdnі .,S bár а  tёbьіeК -
kel eІІentёtben semmi kёtѕёgem nem volt, hоgу  ez az „агаnуkІг " 
ІgуeІбгe nem fog ьІКёvІtКоznі, mint az álrеfоrm іdІjёn az igazi re-
fІгmёгt, megint fё lІmІІtem а  Кёpёt: а  20. 'szёzаdі  ѕzоси iаІzuІUѕ t sosem  
hirdetteni meg іlуеn kіvёваtоsаn. 

Amikor minder&i munkás v аgу  ІegаІќьь  paraszt akart lenni,.5 а  
„Кёzёраѕztйlу" (értsd: értélmiség) l іКv.idёІёsa јл ' Іуоѕaъь  alakban, mint 
ahоgу  ьІКёvІ tkёъІtt, 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, аmІlуnек  nem volt nlаm Кemё-
nуеbb kritikusa, hanem az йjаt: а  pагаѕztѕќg, muтКёѕnёp beleёmІб  hё-
о1vаdst fёlvevб t, аmІІуnеk а  kіаІаКuІѕёгt szinte еІѕб  sогоmtбl har-
coltam, s аnёlКјІ , hоgу  tudtam volna, egуіk kёp-vјselбjІ  voltam. 

A ь boгй  után ёvІkіg бгааdб  tаnќгkёnt dolgozott; аhоgуаn 
koгьbаn iskolaorvosi гendeІбjёьбІ , most a tantermekhdl is labo-
гаtбгіumot vaгё zѕо lt. Е  Іаboгаtбгіumbб l іskоІautбpiа , йj tan-
kёnуvtљегvеk, pedаgбgіаi t гgуй  tаnuІmёnуІк  kertitek Id. Mi бsz-
tёnёzte erre a munkám? 

A msоdіК  vиІ ghёboгй  után  nуиІvnvаІб  volt, hоgу  а  nуugаti s а  
megьёnult kiliti с ivіlizёс iбКat egу  йj ilgсіvilіzќс iб  vѓ.Іtjа  fel: gуагmа-
tositas 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 szel Іemёьб l, mеnnу it 
adjon hozzб. а  ■kitg-u1t сіvиІіz сiбьа  bеtбduІt nёpоk ёгёК sёgёbбl: ennek 

kіkіsёг letІzёѕе  minden лёpnek а  jоg ьаn áll, s аZ oІуаnok, mint a 
mаgуаг , nуugаti гagаszkodёsukkаi, keleti lelkiikkel, kјІёnёsen alkal-
mаsаk lehetnek rá.  

LtszбІаg  az йj tаnаnуаg feІёpitёsёveІ  voltam elfoglalva, v аІбhаn 
azonban az йj embert, a уi І gс ivиІіz с iб  еmbІг!ёt akartam a tаnахІуаgot 
megszаbб  йj іgёnу-гІndјzeгьІn niegёpіtІni. ЕІsб  tавuІni аiуom, a Tan-
ügy гІПdІёѕє  fdleg ezeket az igёnуekІt vonultatta fel: az iskola :11- 

en ѕйгі tІtt ё}сtdагаb, mеІу  az еgёјz ёletгe, muвКК , fоgІа1kozok 
kёгkёpёгe nуйjt kilátást, s a testv ёгiѕёgеt .a magasan nivІІ l Іt, Іgуmёѕ  
fоglаІkozst megbесsјј lб  emberek t гsadаъmbаn akarja megvаІбsі-
tani. Itt hallott elбѕёг  а  mаgуaг 'közönség az ipari és mez бgаzdаѕ gi 

аКoгІаt  tanrendbe iКtatйs гбІ , mІІуе t Persze Сѕіаk akkor mёltаttаК  
figуІlemгi, amikor poІі teс 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  ёpp-
йgу, mint a dг m.Кbаn. De гІgёnbІlі  ёnje majdnem mindig 
megbukik: a Вйn ногvth Еndгёjе , az  ЁgІtё  Eszter  Мёъes Zol-
tќлjа  ёngуиІkоs lesz. Мiётt van ez igу? 
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ѕzёpігоdаІniі ,munkáim nаgу  гѕzёveІ  én egу  m:egbillent be Іsб  
ІgуІnѕiUУt ргбъІ tаm hеІугe ІІ tаnі ; а  sötét •сітnй  Кёnуvеk — ВйП , Gуйѕ z,  
ОгйІ tek —  paradox mбdоn а  deгйt szоІg Іtk, mІІуе t аnnуі  viszontag- 

gоn, ІІьогulёѕоn át is sikeriit mеgбгіznem. Érintő i voltak ёІetemnek,  
tІгmёѕzІtes, hоgу  а  vёgteІеnbe vё gбdj аnаК ; sаІаККіvеtбі , nem csoda,  
hоgу  а  hős tёьbПуігІ  elpusztul rajtuk.  

—  Az Emberi ѕіnjсј tёkt бІ  az Irgalomig,  még Іgу  terjedelmes  
mоnоgг finbаn Is, nІh :ёz volna megrajzolni гegёnујгбі  йtjќt. Еzёгt 
arra kёгсm, mondja el eg т  г gёnуёneК : az ІszоПуn.аk КeІetkezёsё t.  

47 tаvаѕzn, amikor az ІІѕб  ёгettsёgігe vitt оѕztaІуom volt a leg-
fбьь  gondom, egу  ѕzегzбdёѕt kaptam РestгбІ , шeІуеt az eg іК  Кiаdб  
vezetdje, рálуám hű  vёgіgКіѕёгбјІ  csikart ki a v ІІаІа t јјgуеit іntёzё  
Uzenii ьіzоttsgtбІ : az  I sz оnу  сіmй  гІgёnуІmеt kellett őszig befejez-
nem. A feladat, bár anуаgi oК rоКьбІ  nini tёґhettem ki еІб le, nini lel-
kesftett. Az  Іѕzоn І  elsб  egуhaгmadа  1942-ben jelent meg, a nagу  re-
gёnуiгб , Мбг iсz Zsigmond fо lубігаtaban. мбгісz akkor már beteg volt, 
5 йјёv nаpjn azzal •ыvatott rnаgќhoz, hоghа  гІgёnуt nem inditok a 
lapban, nem fоlуtatјa tоv ьь . Ёnлekеm a ѕzёсhІПуіt kellett a Кбnуv-
napra  ■befejezneni, más mukk is n уоniаsztottaК . — Іonnёt hйzzаk 
11:6 egу  гІgёnуt? — szabadkoztam. — Еgу  vаlamигІvaІб  író fejёьen 
mondta б  — mindig kell egу  гegёnуneК  lennie. S alig két hét nuilva  
vаІбbал  sјјгgёnуben gгatullt az e Іsб  folуtatashоz.  
АmІгinуiгe гґіsszaemьёКszІm:  az ІszоnуьбІ , amikor vё1aІkоztаim rá,  

csak еgу  mozdulat volt meg, a КedёІуІѕ , оneiёgјіІt férfi, amint ebёd  
Utáni ejtбzёseјben КётІуеІ imсѕІn, szinte г teh&ikedve paskolgatja ne-
mesebb szёvёsй , јdІgІnКюdёsёvel.küzdő  ёlettaгst. Ezt a mozdulatot, vi-
szoІУgІёѕt rejtettem bele egу  atуаfі -аѕѕzоnу , gazdаtіѕzt-tanу  hёzassgё-
nak a  tёгtёnІtёье  (аkibбl a leirt érzés аzоnКіvтІІ , hogу  fёг j ёt nem na-
gуoл  szerette, teljesen hinnуzоtt); az јszonу  ІёІeКtani гajzёba pedig,  
а rnігбІ  már nekem is volt tapasztalatoni: az ёгzёКІnуsёg és kiválóság  
ѕzІnvІdёѕёt а  kёzёnsёgeѕsёg zsiros ujjai alatt. A ѕzё hІтІу i-Кбnуv hёza-
gaiban, Іаpz гtа  eІбtt irt гёszІІteК  szeptemberig fo ІуtаК  a Kelet Пёpё-
ben; 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  kёгnуezеt, 11,1 tarsadalomba esve йgу  
folуtatni, hogу  ez meg ne:lássék rajta? A гоgёnу  eІsб  terve szerint  
hdro.m részbő l й11t: az еlѕб  azt mondta el, hоgу  a pusztai gazdatiszt-
Іёлу , apja hаl Іa után, hоgу  csiiszik beli a kedve ellen val б  hzas-
sgьa, а  msоdіК  rész: а  hzaѕѕ g tёгtёnetе , az iszоnу  КіbontaКоzsa,  
nёveКedёѕe, a fёгj ёlІtёbe Кeтщб  éјszаkávаl, a harmadik (m Іlуеt ere-
detileg Јбval hosszabbnak terveztem) a hйzаѕsЙg pоК1.bбІ  kiszabadult,  
АКtІоnjt szёttepеtt ІёlеК  mag га  tаы,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 ami-
kor azt (mиІуеn.más tІгnІёѕzІtй  izgalmakkal tartva az ІgуІnsй lуt)  
vёgј gігtаm, akkor fejeztem be az elsdt. A m űtét sikerilt; a гegёnу  
g

• 

ујk  francia kriltikusa  ёpp ezt emelte ki: mintha egу  ёj ѕzаkа  írták 
volna. 
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Az  іѕzоnу  keІeVkеzёsІ ,  sorsa igen feІtйnб  mбidоn üt el más mйvеіm-
tdl. Azokat szintе  еgуtбІ  eg јg a magam mаКасѕѕ ga a  m ѕюоk  ellen-
ІІё sа  eІІenёьІn szinte,szögként ёКeІte bele a vиІ : gbа; az ІѕzоПуt, kis  

tiлz,ssаІ  azt mondhatom, йgу  húzták ibеlб iеm ki. мбгісz az ІІsб  perc-

től nаg га  tartotta, más ігб taгѕајm is nбgаttak а  ьеfІјеzёѕёгІ ,  az olva-
ѕбК  КёveteІtёk, а  kіаdб  szeгzбdёst tukmált rám, s attdl fogva, h оgу  
az i.ij fоІуtаtaѕоК  а  Vdіаѕљаа i megindultak,,számról ѕzёmга  kaptam a  
biztatast. A геgёnу  mІgjеІІnёѕІ  még azon a jёgpn ёІоn is olvasztott  
valamit, amibe akkor már ёvеk бta be voltam fаgуvа, mgnьeszёІgІ-
tёsьІв  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 targvi-
Іаgоsѕ guk) іgаzёП  megszeretni.  

Pedig a modern lёІekгаjz s a görögös motivumoic révén ла -
g 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 tisztаsgгб l ааіga készült ha-
sonlб  írás, а  геgёnу  ІёиeКtаni s mitoldgiiai, realista s irreális гёѕzІ , а  
tёгtёnet, а  ье lб lІ  kinövő  szobor ІegfбІ leьь  а  Gуdѕzbаn  vаgу  abban sem  
illik іgу  Іgуntaѕbа .  

мІ lуіk müvét  tartja a legjobbnak?  

A  legnagvobb ugrás a  Таnй  volt ёІetоmben; eniьІгvіы gа  révén az  
ЁgІ tё  Eszter  áll sztv'emfhez lеgКёzeІeьb; ІаgtkёІeteseІљnek sokan  a  
Gуdѕ t tartjdk; külföldön (egу  jeІІemzб  fёІгeёґtёs jбvo ІtaьбІ ), mint  a  
„fгіgіdsёg" геgёn І , az  Іszоnу  kеІttte а  legnagvobb hu1lmve гёst.  
ноgу  mІеlуiк  a legjobb? Ёnnеkеm mind jб  volt; a méltó tоvќbbёlё s-
hez sztiksёges katarzist ѕzоlgltak.  

G6R6G ІАТАѕ  

Nemcsak az ІѕzоnуnаіК , di több más гІgёn$nek is, а  Gуйѕ z - 
nak,  ЁgІ tё  Eszternek, Irgalomnak:  І nу  vаgу  аsszonу  а  f&hбsІ .  
Nбalаkjаit mintha nаgуоbь  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 tanul-
mnу  s a dтќmа , а  Кёёleti гёѕzem: a férfié; a kozmikus, ember és ter-
mёѕzet finomabb kapcsolatait  ёгeztеtб , a лб -геgёnУІk szdvai: az asszo-
nуё .  

ноg гаn ыj іk át fёгfi-ёnjёbбl a n&szerepekbe, h оgуаn tör-
ténik а,z. tКapсѕо l ѕ?  

АtКap'сsolsгa  nincs szükség: •а  tёma ezt vagу  а t rriozdftja meg.  
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— ѕzаphоkІёѕz-nаpІб j а , görög tаnu]im луаі , s гegёnуеігiІk nб-
аІаkj аі  І evІn, teгmёkenујtб  görög hаtsг6І  tamis'kodnak. Mit ta-
nult a görögöktő l?  

—  A görög hаt ѕ  n1iаа  mást jelentett, mint a 18. sz й zаd nёmetje і  
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  nёрnуі  
гёгet Къеn. Рај tйsЂаgуоmйлУnаК  neveztem pёІdйЈukt, mІІу  civiliza-
torikus meгevеdёѕUПіКbІn а  tІґemtб  dilettantizmus ugгйѕаіга  bй-tогit.  
A görög szellemet Herodotosz testesitette meg e Ібtt&n: az akkori  
бvіІйgоКаt ьІj&б  сsиІІоgб  ifјü fіgуeІmёvІІ ; Агіsztоphаnёsz szё zаdunК  
rnйёѕ zІьёnеК  lehetne оІуаn sugaІІбjа , mint ѕhаКІspeагe az ІІбzбё .  A  
Іеgnаgуоьbаt, n а1аkj ајiгаt azonban ѕzоpћоК ]ёѕzt І  s tán ІІувІpiа  szob-
гiаі tбl kаptam: а ttб .І  а  fёгfiаіk fölé nőtt női лаgуsѓgоt (иІеІу  ѕzёp ёgу-
ѕёgеt,kínált a bennem Іevб  férfi ІѕzеnvеdёІуnек  s nбиеѕ  ёгzёkеnуѕёg-
nek), еzІktбІ  а  ьІсsvйg аt, hоgу  az emberi КјјІsбhёz ragaszkodva  
isteni ІёnуІget teгeгtа'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 NаgзТ  László КёІtй-
szеtёbІn fedezett fel hаsоnІб  nуomс kаt ... 

—  A magyar veґsІІёѕ  ргоьІёmй,ја: fбІаdоtt КёІtбsёgem hаgуаtёka  
volt;  sајnйІtаni,  hоg'у  ez a Іёhetбѕёg, mІІу  Adу  vегsёьев  mиg тіІt, а  
jambusba vіsszazйхkбzб  КёІtбиг&ге  йjбІag elveszett. Еgу  КіјКбtеtnу i  
tanuІиІйnуbаn (Мадуаг  ritmus)  pгбbйІtаm ennek a vеrsеlésnеk (uІе lу  
а  nУІІv  tеnnёѕzеtеs szUnetjeleivel gаzdй ikоdva bontotta fёгfіаs dobba-
гІйsй  tagokra a sort) az elveit főként а  КёІtбkkeІ  megёгtetni; di csak  
vй llvoлй.s volt a vйжѕz: verstaai versek nélkül? A  ѕdтѕоn  minden kб -
tбаnуаg nёlkјІ ,  a ciklopsz ёріtКІzёsІk mбdj га  — teljes сѕuрaszsйgй .  
ban mutatta be a fогmё t, вieІу  iаnnуirа  illett a hбѕhiёz és szivieghez.  
A  kёziгat több mint tíz ёvоt hйnубdott oivasatlan; egуes lapjai, azt  
hitteni, el is kаІ lбdtwk 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  
hеІуеt kаpnі ), а  költők megint csak a válluk vоntбk: túl diisztilifl,  
szittуa volt nekik ez a dik сiб . лmiбta azonban a гйdiбbал  kitűnő  ren-
dezёѕben beniutattak, a sz іnёѕzеК  s hаlІgаtбk mиgёгеztёК , amit a сёh-
beliek nem. Magam meg vagуok gубzбdуІ , hоgу  a  ѕсјmѕоn ІІуаf viv-
mnуa lehetne, ha еgуй itаІйn lesz иІуеn, а  mаютаг  verses dгйmйnaК ,  
mint Mariowe blankverse az Егzёёьet korinak.  

FORD  tTAsOK  

—  Az Irodalmi Lexikon szerint Önt „1949-53 között a szekt йs  
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 niegtetѕzІtt), Wilder Caesarja  volt. Ekkoriban indultak  
meg ёzёnnІІ  az Orosz fоiхіјt ѕоk. Oroszul értő  fогdіtб  azonban vіѕzоnу-
lag kevёs volt, író alig valaki. Az  IszonV kіаdбjа, aki tudott Orosz  
nуІІvіsmІгеtІmгбІ , ig т  ыzоІјt meg az Anna Karenina fогdіt ѕќvаІ , оgу  
másik kiаdб  Groszman szovjet író  ѕztуІрйnу  Коісѕи gіnjёt  osztotta ki  
rám. А 49eѕ  ёvІt erek a ,két гаgёПуnk а  fогdјtasbал  tёІtёttem. Nёhnу  
hбnаpоn át аzољаn mind a kёt fогd4tas s vele fогdјtбі  рІу m is VI.  
ѕzёІуbІП  volt: az Orosz fогditёѕюkаt egу  kіаdбІ  бѕ'spоntо:sјtottak, s  
ott kёzьІ  sem akartak vemli a mылkёmаt. Veres Р tiг  kёz Іnjќгѓs 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, hоgу  ez mit jelentett. De 1950 kёnуvnаpj га  megjelent  
vёgге  az tij mаgзтaг  Anna  Karenina,  alighanem a legolvasottabb ra-
gуаг  ПуеІїvй  КбПуv, ѕ  гіnњogу  a fогdtast az irodalmi diktAtor is meg-
dісsёгte, ha voltak is ak аdёkоsКоdsоk, ѕzeгzбdё&saІ  most már el vol-
tam Іќtvа, s a kёvоtkezб  ё bнn egу  igen gуелge szovjet kёnуv fоrdí-
tásáért 	pdгtfбtЁk г  ьнavаtkоzs га  Јбzѕсf Аttи1dіjаt kaptam...  
1949-57 köZt оgёsz Кёвуvtaгnуі  orosz, сsёh, majd nugiаtі  munkát  
forditottam, amel тёk közt Volt оlуan гІвieknгй , mint az Anna Karenina,  
AlekszIj Tolsztoj I. Рёteгe, később h&om ѕhаkespеагe-, h гоm Ibsen-
dгќшjа, több ёгdншes orosz, юѕeh, nёmнt геgёву , di még több, агеІуІК -
nёl magam ugуаnannуј  fёгаdsggal Кй lёnьeіket irhattam volna.  

Ha геgёnуeК  nem is, de foґditб-munКѓvаl kapcsolatos гй -
hеІуtаnulmAnуок  keletkeztek ebben az іdбben. A  kіѕёгІetezб  ember  
сјmй  tаnuІmAnуkёtetёbеn GсјІуара dьбІ  laboratdrium cim  alatt  
sorakoznak ezek az іг sоk  

Akkoriban vаlбаn glуa,рadга , а  kевуёгkІгІѕet нgуhangd, napi  
tјzenkёt-tizeгibat órát igёnуъІ  vevб  rdbot$hoz  vаѕalбdtаini. De a recept,  
mеlІуеІ  az іskoІаoгvоѕѕ gоt, majd az бгaаdt а  kiѕёгІetezб  kedv ka-
lаndjv. v Іtoztatt ааn, most is bІv аt, s еgу  сѕоmб  foгdјtбі  jІІнntёѕ ,  
hozzszбias, a pгбzаfогdіtassai fаgІaІkozб  јzајКoѕztАІуі  beѕzmоlб ,  a  
jаіvitб  tollat kvеtб , a javitas іггaсіonёІis homAl$ba bevіlgјtб  ІёІнk-
taini, 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 b іzоnуoѕ  
fdkig еgІёsz ёlнtаmхe kitегjнsztћІ tб  cim: Gdіуарaсіьбі  іаъогatбгіиm  
emlek a kornak az ігѕаі t köti eg ьe. 

Az  Ё LЕТGY б Z Е LЕмМ tV ЕІ  

Drámáit, némi гоsѕzaQlssаl, „іntІllёКtu Іјs" dгш knаk ne-
vezik. Mi a vёьеmёПуе  ІггбІ ?  

Én még Ott  tartok, hogу  kёвуvdг mt mondanak. Аmiбtа  ki-
deriilt, hogу  megfeleІё  ІІбаdaѕ(bаn szinte,mind megl І  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  eldsza-
vamban annak іdejёП  люgіґtаm, én Іegendќnаk, az ёІetgубzІІеm mй-
veinek szеrеttеm volna látni іг sаіmа t; а  dг mа  (egу  kёѕеі  munkmаt  
kіѓvёvІ ) azt jelentette, h оg т  a legenda elakadt, kelepоёbe estem, mІІу-
nek csak dгdmvаІ , fdrámák1sоrávаl ikеrülhеttеm fölé.  

АгиІб  сјгnй  dгѓmjа  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  tегатІё -
ѕzІttudоmnу  szelleme ёгіntette. A romantika ёnbігё lаыt, аmе :Іу  Еыгб -
p ьаi s nálunk is 48 után kёvеtіkІzеtt be, 6 már 48-ra e Іvёgeztе , s ez  
a romantikus szivre e гбІtetett fоg-уеІІm, ‚ ьІаzіґtѕ g" volt az, amit  a 
nemzet az áruló.szó г vetёsёveІ  eldobott шаgё tёІ .  

Van-e ІёnуІgbІvgб  különbség tёгtёnetі  s  t&sadalmi drá-
mái közt?  

--  Nem  аnnујга  írói indulatban, a korban a különbség, аmІІуhІz  
ѕzбІоttаk.  

KIADATLAN TANULMANYOK  

FeІІёpёsёtбІ  а  40-es ёvеК  eІІj ёіg egу  kis Кёnуvt гnуi tanul-
mйnуt 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 (v-
ѕг -ІeІуј  tаnárkоdásоm, fогdіtбi munkám s bІtсgsёgІm miatt) keve-
ѕeьbёt irtam, di еbbеn а  húsz  ёvbІеn  is eІsбsої bаn taлuЖnnујгб  ma-
radtam. A stаtiѕzt Ка  is erre vall:  оѕѕzеg тйј tёtt  mukё sѕ gоn ьаn  а  
rеgénу  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  nehe-
zebb fе1tёtlеК  közt foІуik, s ћоgу  djabb tаnuІrnќnуаіm közül 50 ív  
most jelenik meg eІбѕzбг : magam se tud= m ѕѕаІ , mint a hivátás  
kёnуѕzегёvеІ  mаgуагйzni, hogу  enаё l а  mйfаjn І , mІІу  annуі  bajt ho-
zсуtt rám, végig kitartottam.  

A  ѕаjkбаі  eѕ tёk utбѕzаvdъав  emlitdst tett аггбІ , hоgу  az ott  
közölt tаnumё.nуokon kívül még egу  kёtetгiуi oІуаn esszёje Van,  
amit  mІgјІІІ iЁѕге  készít elб . Mikor оlvаshаtјuk ezeket?  

Еgу  részük — A  validsos érzés neve Іёѕe, а  масаuіау , a Pillantds  
аz бѕіёг tёПе tье  —  kiadatlan tаnulmйnуаiІшаа l most  nуоmdѓьа  kerti,  
mdsoknak az аn аgа  djabb taПulrnnуоkba ment át, еgуiseknІК  а  
nэтugodt, „sаjКбdiаѕ " Кіdolgoz ѕг :а  utoІsб  kёzёleti „bevІtёѕ"-em miatt  
nem maradt idő .  
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Vannak-e kёzёLеtІ!ІП  атКлтІі ?  

110,  Kiadatlan tаnиітсјnуаіт  а  tavaszon сsаkugуаn megjelennek: 
nincs  Кюniё ebb  kёvete іnіvаІбвi а  kіаdбkоn. LegfбІиоbь  а  Lev ёі  egу  
kиі tйгpоІі tіkиѕkоz сјniй  іг sоm Iszеrеtném még  nуоmtаt ѕъaП  látni;  
nem аzёгt, mert оІуаn jб, hanem mert ez volt a иеgnаgуоъb аjёnІkо-
zsоm 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 ІІбtt і  gуйјьІ mёву kъбІ  kimaradt, a гn ѕоdјkЪаn, ami az azбta irtak-
bбl а  КіѕёгіІ tІzд  eтbe,tуe s a ѕаjk бсіі  Іѕ tёkьІ  nem keriilt bele. 

A R Е G Ё NY V А L ѕА G А  

Van-e nаgуоъь  különbség а  гІgёn-ёpіtёѕ  s а  dгѓmа-szеґКeѕz-
tёs ,között? Kёгdёsem azёгt ennујгe átаlánоs, mert kёzfе1fоg.ј , 
hаgу  бn irta meg a Legjobb szeгkezetй , ІеgtоkёletІѕІьb гаgуаг  
гІgёnуеkІt és dгёа kаt... 

ІгІј lёk, hоgу  іlуІn vёlemёnу  is van, én még nem tаІІkоztam vele. 
Azon valбьаn mindig сsоd1Коztаni, amikor a dг mа szeґkesztёѕгбІ  
mint Кіvёtеlеѕ  аdоttsgгбІ  ьeјzёІ tеК  ІlбttІm. Én а  гegёnу  finomabb 
mоtivum-ьйjtаtshоz, bІnуolult Іgуеnsdlу-leьegtІtёsёьez viѕzоflуј tьvа , 
а  dгшaі  szeґkesztёst eІёg primitiv áсsmunkánаk tartottam. Igaz, h оgу  
én csak „tІ e иІenсediК  szќzad і" di*mikat irtam. A fогшаbоnts 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$l-
tаlќn, akkor ё p а  teсhnјЈkbаn van. A гegёnу  elvesztette a сёІ -
j ё t." ноgуаn vёІekedіk eгn5l, s hogуan І tja а  mаgуaг  гegёnу  
útј  át? 

A гІgёnу  az йjkог  legnagуdІљ , jellemzd mйfаja. A teгmёѕzІttudо -
nІёnу , iаmе lу  mint sugаІб  s оllekezё t kiváltó, az йjkoгі  szellem fej-
lбdёsёгe, гitmus гa dёвtб  hаt јаІ  vOlt, a 19. szzadі  гІgёnуt teгmё -
kІnуіtІtte meg a lаgа-iаtаІгаsabьаn; а  20. јZzаdі  гegІёn ьen már in-
kább .a Кб ltёszеt, a művészi іgёnу  eІьeгihatsa mondta a dіКtаndбt. De 
hоgу  az йjkoгі  геgёnу  az emberi szellem mиІуІn nаgу  vivmёnуа , sem-
mi sem bizоnујtЈa jobbaai, mint hоgу  а  nуugаti гodeгnsёg hires й t-
tбгбј  — Proust, ЈoусІ , Musil, Kafka, Faulkner — még mindig a re-
gёnуt 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 kisёгІё tІzёsьІn іzzаdбКаt. A ra-
gуаг  гІgёnу  is rá fog tаІ 1nі  a talpa alatt  levб  kincsre, az uto Іsб  ne-
gуedѕzzаd eilentmondasos ёlmёnуanуаg гa, .sбt fогг jа : а  nagу  re-
gёаІnуi аnуаgоt ІepІгgetб  kіѕгеgёnу , аhоgу  nevezni szoktam: „gуІгѕгІ -
gёnу" mintha alakulna m&. 
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DRAMAI N АР L6 К  

Magam  helUett сјmй  kёnуvёnІk egёѕz ёІetmйvёvгІ  ёгvёnуeѕ  
aicime  van:  Таnulmnу  az  ёІ teшгбІ . АttёteІesi эь , гegёnуe ьІ  s  
dгтnkьа  szőtt  vаноmsаі  mellett,  eg зт  sorozat  ёnёletіг sа  van: 
az Ember és  ѕ2eгeР ,  a Magam  hІІуе tt, а  Ldnуаіm,  a Levelek a  
hіpeгtбnійгбі  stb.  Еzё t iigу  sejtem,  hоgу  лаipІбt is ír; ha nem  
is  ѕzаb ЈУоѕ , d Јtumоzоtt npІб t,  de fontosabb  ІѕеmёnуеkІt, gon-
dоІаtсКаt 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.  Ilyen-
kor  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  kiküszö-
bölődött  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, Іеgtjёkоzоttаьb  
оІvаsбjа  Volt, a  Таnй  kritikai  napiбjйnаk m:еgѕzйnёѕёvІІ  azonban 
egyre kevesebb  kёвуvгбІ  irt  ёІmёвуьеѕzinІolбt  

Вeteg ёgem  s az  ё&szІzsugогоdоtt muлкајdб  egyik  Іegfjdаlmа-
sabb kёеVkеzn ёнуе  az volt, hogy  kІvesёt о1 ґаѕtam, jбfогmёn  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  ma-
gam,  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  nemzedё-
kim,  aztќn tanіtvnуаіm jаvйгa,  most a magam  ёгёmёгe. 

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

Veszedelmes és  іgаzsgtaІаn  lenne  f' Іtjёkozottsѓgов-iша1 nёvsoг-
sszegllјtsгa vѓпаlkоznоm.  Csak azt mondhatom el,  kјkt  fedeztem 

fel idáig magamnak. A költők közül  а  Іegkоniьban  s legnagyobb öröm-
mel  риІлѕzіkу  Ј nоѕ t,  majd Nagy Lászlót, a  Мадуаг  inјјhеіу  feјsого l-
ѕќbав  1956 -ъаn már ott volt  Juihasz  Ferenc,  Сsаndі  Imre, Fodor  
Аndг s, ѕјmоn István neve, a  Маgуаг  Іга  йtjdгб l szóló  iг sоиюbаn  
a Nemes Nagy  АgnІѕё ; Тб tІh  Eszterhez  іntёztem  A  líráról szóló tanul -
mnуІmаt, сѕобгі  ѕёndогt  s  Таk сs Imrét mint költőt s  pгбzаігбt  
egyforma nagy  іgёг tnоk  tartom, s Vád.  мihйіу  ritka  nёpszeгйѕёgёt  
sem  ёгzеm а  művészi  іgёnу  ]юsz1tsa árán  megv ѕгo Іtnаk.  A  pгбza-
ігбk  közül  ѕaґkadі  Imre  nevёt j 'ІgуІzitеttёk mеg eh5szёг  még a  Vdlasz - 
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beli ігё.sаі , јІІІн tбs kёnуv ѕёл tа  Ferenc  Ійѕz бгсІjа , niegёг teui Fejes  
Endre óriási ѕikІгёt, s igazat adok ѕomоg і  Тбth ѕ&Іdог  tіzІzг kгe  
menб  оІгvаѕб nаК  — а  „gуогѕгеgnу" m( Їаjnаk 6k h лnаn a legered-
m:ёnуеѕеbь  kіёpviѕеІбј . КLјtfјnб  e1ьeѕzёІёs Кеt оh аѕ tаш  ѕzаkоnуі  Кё-
гоІУ , Каmоndу  László, ѕzаbб  István, Moldova Gyirgy tоІІъбІ ; örülök,  
hogy НeгП dі  Gyula mint !f јІЈшiгб  Кіvgtа  mаgt іgаzsgtаІаn zárlátá-
ból, $  úgу  hiszem, nem mёІtаіttёК  ёгdешуІ  szerint мёѕzёІу  міКІбst sem.  
ґ tnду  Iván és KагintЈhу  Ferenc (külön jellegzetes világuk otthonos  
mtјѕъed), Іubіау  МikІбѕ  (egy modernebb magyar  di*тiа  szívós ki-
kіІzdбje) már az én szem јѕzёgІаТІъбІ  sem tekinthetб  fјаtаьnаіk. A hazai  
kгјtbаn, gy І tоm, Czine мјь 1у  védi azt, amit kell; tanu Іл nу-
ігбіnК  ikбzt а  fёІІlmІtІѕ  táјékоzоttságú Vkiґdiј  Lászlót tartom a leg-
tbre.  

De mint mondom, ez az іd6sz ёьen szenvоdб  s ёгde{КІбdёsёуeІ  nІѕ -
feІё  сѕаpоПgб  оІvаsб  nёvsога , nem a kritikusé. Az ёgааj-v Іtб , nemze-
dёk-sогаkоztatб  kritika, mint a ti Bori ІmгёteК  mйКёdёsІ  is bizonyitja,  
КјјІёn(ben is a fiatalabbak mйfаjа . S ha бѕzіnte akarok lenni, és a legna-
gуоьъаt nini is a f ІeІѕoгоІt1аКtбІ  — hanem a mёlуьІn гоjtezбktбІ  vá-
rom, akik a tеngе 'гmёІу  nуолѕјt  ІlІenогбvel gубzvе , nagy, betІtбzб  
mйvоkгe gyijjitik erejriJjket .  

AZ IGAZsAG ELKOT iELEZETTJE  

Irodalmi kёгёkьen most az „ІlКёteІezоtt" jelzd a legdiva-
tosabb. ЕІkёtІ ezetјt ігбnaК  tekinti-e =gát?  

Az „ІІКб teІеzett" fia, йgу  lё tom, Кіtintеt6 j еlzб , .s ilyenekre nini  
fогmйІоК  іgёnуt. „Elkdtelezett" én csak az idegrendszeremben kiala-
kult Кёъёг zеttel, іgazѕ ggаl szemben voltam; mint КёzёІetі  ember meg-
ьіzhаtб  niйszeг  iparkodtam lenni a nemzet s (minthogy ez nem v ё-
Іаѕzthatб  szét) az eавьeгіsёg kezёbe'а  is.  

P AL Y A V Еѕ  Z T  Ё  ѕ ?  

КёгјІbeшІ .két  esztendeje — pontosabban: az Irgalom meg-
jеlenёse бta  — nem jelent meg йj mйve. Azt jelenti ez, hogy nem  
dolgozik?  

Nem puhiikalok, s minthogy csak a magam mulаttateњга  kёszі-
tem јеgyzеtszeгй  kis esszёјmet, йgу  is mondhatom: nem dolgozom.  

Mi  ІnП k  az oka?  

Еlsбsогъаn  a betоgsёg. Nёgy-оt бrai szellemi tev ІёkІвуѕёg (ez az,  
amire az írást, оl аЈѕ st, l іev ІІzёst, sбt bеszёdet ьeleёгtve kёpеѕ  va-
gyo(k) бІуаn írói Uzem fenntaitsќгa, mint az  enуёm  volt: КІvёѕ . Mint  
orvos szinte szёvettаnиІag І tоm az agуаmаt, a рusztuаѕоК  nуоmё t,  
5 ІmІёkіkiлсseni sогvаdsа, az ігб 'і  munkaban oly ѕйІуоs emІёКezet-
bоtІ sоk kёtelуt kell hogy ёьгеsѕzenеК  аІaКіtб , sőt іtёІб  егбmmІl szem-
ben is. Végül az a fёІeeni is ott motoz bennem, hogy a beteg ѕёg, mely  
а  І zаds kёpessёgёtбІ  megfosztva, Кёгјi Іmёnуeіm s гаgаѕzkоd ѕom  
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fІgѕ .ggbа  ejtett, azt az огkёiсsі  hite]t is kikezdheti, аmeІу  az embe-
rek vІzetёѕёlez szUkѕёgeѕ . Van tегmёѕz еіtеѕеn más ik is — ez csak 
az eІеgолdб . Kinos mаgуага tоk hІІуett eІёg tаыn ennуі . Ha a kё -
tІиІzб  gуалй t, mІІІуІІ  utыsб  15 évеТn tогmёsёt nёzem, а  ѕzakёґtбk  
vёиеmёnуe mІg ІзТugtаІtnѓ ,  tán tоiv ьb ѕаjtоІnёш  magam. S hiа  а  kö-
zönség köréből jёnПe kіssё  vа tаgаbbаn a moraj: „Megszoktuk a han-
god, ha  g еngјІ ,  elcsukifk is, hallani akarjuk", e ІvіseІлёm а  Іеgfjбb-
bat, a fiatalabb írók e ІІеnѕzenvёt. Їgу  a kіsёгІetezб  ember utоІѕб  ki-
sёгІetёt ёІem: az elveszett Іgёѕzѕёg után mint lehet a рёлуаvо ztёѕ  isa-
p ѕ t fölös indulat nélkül, dег iviеl állаni. Ami — maгadёk bаг tајm  
mеgтІуugtаts га  mondom КІІгл tѕІш  оlуаn nehёz, mint magam is 
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  NІдуvІП  év  utоІsб  fejezetёьen kapjuk meg.  
—  A puьІik І s nekem sosem  volt öröm — irja NёmІth László. —  

Azok közé az írók közé tartoztam, a КіКneК  а  КёnуvеiгбІ  később de-
rült ki, hоgу  nem is oІуаn го szаk, megjelenёskoг  egугe növő  ellen-
ѕёgІeѕ  kar azt zgj а : na most  komprotmittaJta  =gát, йgуhogу  ami ms-
nrak csendes elёgtё te І , а  két fёdёІ  közé kertt ѕzёvеg, Јаz én fUlemben  

veѕѕzбfuts ѕuihоgќst hoz а .  Alig 28 ёvІѕ  koromban készült a vers,  
шeІуіbІn azt mаgуаг .zсуm, miért jobb ha иnКognіtб  foІуіК  le írói ёІetem,  
s mint ismeretlen vndог  hаgуоm itt (vilgmёгоtbІn ez történt) a  
bаtуut, а  mйvet, hоg т  akkor ьоnt ѕ k, bоntоgаssk a csomagot, amikor  
én már messze vаgуоk. A harmincas ёveКьen már Кёtѕzeг  is filmen-
tettem magam ( a  Таnй  mgіndіtsа  s az оsztг k Anschluss eldtt) a  
fёІdsІ gоsnek ёгzett megаlѓzs аlбІ , hоgу  а  kёtоlёssёg, а  mu Іasztбѕ  

djа  egу-egу  ёvтуі  hallgata.s után nаgуоbb eгбvel dobjon a porondra. 
Persze ezk az ёvёК  se voltak niémák, sőt az a tudat, hоgу  annak, amit  
irdk, nem kell megjelennie, b ё tгаьb, tеІгmёкІnуеbbё  tett.  

Nеm а  nem г sгa  teszek fogadaimat most sem, amikor az Irgalom  
odаnзтйjtѓsvаІ  рuь lіk 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'mű -
vész, ёґteІшеs, rokonszenves ember hosszabb lto.g аtsа  hagуtа  ben-
nem az еІhаt гоzst, hоgу  ha i.Іgуѕіnсѕ  а  beszёdnek ёгtеlmІ , hagуjыnК  
hát föl vele, s iél јünk mint a karthauziak, f ёІfelё  alkotva meg egу-egу  
napunk. S ёltem vаgу  két hбnаp иg. A karthauzi fogadalom Persze ak-
kor sem mосаnјЈkаІ  nёmаsёgоt jelentett, csak hogу  sen-mii olуаnгб l 
nini ьІѕzёІ:eК , ami nekem fontos. De akkor még nem voltam ёгett 
erre a szІ iгzеtІssёgгІ , сsа lёdоm vіѕzІnуаі  is hаzаszб litottaК . Аzбta be-
tІgsёg, а  kёгnуІzІt kёzёяуе , еІszаКаdё s mindаzоК tбl, akik szivesen  
baligattaLk, megvaldsitotta fogadalom nélkül is a Сeгtost Кёгјј lёttem.  
Ііnd гіtkќььаn történik meg, hоgу  a mоndавіvalб  attёгje a szavakat 
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рќјtУёgtetuї  сsёndёt,  s ha шІgt,ёґtёnјk: dасlоgóvá váló hangom, az ar-
сх k eІidegenІdёsІ  fіgуєlmеztet, hоgу  fjdа1вi тnа  nіюs fül, gorido-
]аtајmга  fеІvevб  szerv. A mit volt az Іgуet]en nуеІv,  mеІуеt még be-
ѕzёІtem, mо t hоgу  ez is шеgѕzndіК  а  közlés szerve leтші : a Certosa  
tеІjІѕІТІ  ьеz ТUІt, s аZ írás, ha  g аkоІгІо ,  оІуаn lesz, mint az Іrnd-
kІ?ќѕ . 

A]lbert ѕс iweitzeг  оkоlја  meg васh-kёnуvёbІл  а  кёгnуІzб  Кёzёnу ,  
meg nem értés s a ь uІatоs, boklog teгmёkenуsёg ѕzо szёdљ gќt az-
аІ , hоgу  ва h nem embereknek, Istennek kо pоn Іt. Aimak, aki már  

nini hisz, mint ő , а  Іјхѕеі  kагnаgу, a ѕzІmёІуеѕ  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  megvаІбsuІѕёг t  
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  ћіПуziК  а  só 
ez nem az оѕtуasz гаz ѕzІgёn ѕёg 
а  fоgуб  gуeгtу k ѕ pаdt viasza 
tорогzёКоІhatnаk napestig 
nem jб  értük az isten m оѕоІуа  

bugуbогёКоІб  kandi szemmel 
pusztulnak el a l ёgуfоgб  егіуvёn 
szemtik nуоІсѕ zёgјјгe tбгvа  
а  »lét szemёгmetІen dоmbjn 

Az 6  mІnnуйКbеn  nincs angуaІseгeg 
nincs Isten, Јёzus, fёnуІs КegуeІem 
egу  ѕzёp napon — egeret eg ёгfоgб  —  
becsipi бКet a verem 

Az ёгёkКёvaІб  
a fёnуbІ -ёltёzёtt 
а  fёnnуё  vltоzб  ћеІуе tt  
megismerik az örökké ta гtб  enуvеt 
az ІnуйКћё z гagаdб  imát 
а  tubusból nуоmоtt  nem-Іёtet 
az aПtі-mеПnуІt 

II 

A Іeendб  halott telefоn І  
beszбmоl nбvekvб  vіzfej ёгбІ  
X doktor s X dоktогnб  mit ígér 
„kutуа  baja, el is felejti j ёvб  nугга , 
tёlen úszni fog és siel majd kniКukbаn" 
olу  gуanйtІan Іgу  leendб  halott. 
Felkeres, igen (nem furgonnal) di tizen Іgуes busszal, 
csak eІбbb fоdг szhoz rigу  
s ruhát pгбb І  
s kuсsmt сsinыtat tenуёѕztett гбКamlbбІ  
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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 Кёnуёгёg a holtra 

Harminc év az ёгёkКёvаІбsg 
és йjга  harminc, ha  nуиІ ik  a buksza 
s ha nem? hát költözik örök ћonbбl a holt 
elkeverednek a kёПуеѕ  Корonу k 
vastag n аКс sіgо1у kkаІ ; ki kérdi 
nők vаgу  fёгfiаК  gurulnak еgуm ѕгa 
végső  гez і teІensёgben? 
Міnб  demоkгс ia, minő  intimitás! 
Kitelepitik a hоsszй  І bsz гаКа t, 
poгсeln rnedencecsont 
a zѕёlІуе  eІsб  sог bбІ  
egу  tanуга  kerti az ingуen-teгetette І  
kаkasјјІбn feКйdt eddig az istenadta 
most aztбn keverednek az o ѕzt Іуok 
egуг ssаІ  és a kerepesi fбІddeІ , 
бsszekeгјјІnek régi sze гetбК , 
hites fe Іesёg а  más uгќvaІ , 
miniszterek és p іnсeІаКбk 

СѕІNТІK sZABADsAGA 
СѕІNТІK ЕGYЕNL0ѕЁGЕ  
СѕІNТІK ТЕѕТVЁRІѕЁGЕ  

tёmegѕІг  

IV 

tёpj ёtek  le a dгаpёгіКа t 
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  
fеПубdеѕzКгa tegуetеk tiszta gуоІсsot 
hangozzanak fel a szentelt igék 
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МАRѕАLL LАѕZLО  VЕRѕЕІ  

A  BIZONYTALANsAG ORAJAN 

Vѓtгаkоzs? 

VёІІgёnу  vоІnёk?  
Valaki ІІkёpzeІte velem  
a  kіnуitћаtаtlаn 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 бszйgga І  kitömött  
Te Нёгс sёg-pinсe  
Mit akarsz velem? 

• 



ноgу  г gj аm  neked? 
а  fёІdet  a szenet a sót  
гйg-сseсsІmбkІt а  testvёг-zs іgeгeket 
Rgjаm reszeljem rontsam lebontsam 
Vёгeddё  pЁtгоІ j аm 
Hizva szorits szoritva n ёvІКІdj 

Ёs а  bаkzs  dobja! 
bomm-robo-robo-rom bomm-bomm. 
ноgу  dёngesseni 
ноgу  kittizesedjen  a Rбzsа  
Meg a fогgб  tоk1sz  
meg a сsіk1аndоzsоk  
a Magadnak VаІб  ЁІvezetek 
Rigу  гёhёgve гёћёgvІ  гёhёgve! 

ноgу  a hiúság nу 1-b и1ёt 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 ke ІІetёsek 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 mёІуьй tёsІК  
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 tengeгtnсok 
а  гіngatбzsok  6 Аnуmёћ !  
Mikor a bolуолgsok a Mindenekben!  
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Mikor  ѕа j бt 1tоmsbаn йszоtt 
а  fоІУёkоnУ  szem 
dalok  сsёndjёben  a huzatos fül 
Mikor még nem  
két fukar  сѕб  volt az orr  
На t 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  mајоm-tаПу mаt! 
Ёл : јгvnуІѕ  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... 
На t гtaІаn!  
Es otthonok 
Es a porszemben is  
Qjra  Mindenek 
A Mindenkik. 

EREM  

Рбгбg 
а  RаblбК  egёnek  holdja.  
Рёгёg  a veret 
a  GуиІkoѕ  kіг 1у  
ezUst сіgnуkeгekеt hnу .  

Forog az  бсskа  
Кбгіга t: 
Еnуёm  
ПуёmЕ  
ёПІПу  

Legurul az égről az  ёгІm.  

Hever bukott  vіlбgоk szemetёben.  
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DAL-GERINC  

ЕІmІgуІk ІІтІgуІk 
hоsszй  iitra megуІk..  

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

KAPU  

FбІёttem  
szёІ-geгendа  
іsten-szemёldёk  
talpamra sz ёgеzvІ  а  küszöb  
Mozdulatlan  
ћogу  fi ismerjek már több utat  
és tiresen pёгёgj ёгІ  mellem piros motorja  
hogу  felejtsem  
volt egуѕzІг  kakukkos бra  

Mert soha többé а  fёszКeК  
агaszПуј  сірбm  talpa alatt  
soha többé а  sár  
ѕоћa  
а  гohansok  
а  pбpaszemеs  iskola  
soha  
а  Lёgу  Valaki  
a Ragadd tstёkёn а  ѕzeгenсsёt  
katekizmusa  
soha  
Еgуhelуьen öltözöm  
ama lёtуёgб  гuћ ba  
csak гбnсоsod іk а  bőr  
talpamra ѕzёgеzvІ  a Кйszбь  
hogy elёгћetet Іen legyen a h аlбl  
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Csak két viaskodó kapufélfa 
a süket csengő  odva 
a rebbenő  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. 
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CZIGANY GY5RGY уЕЕѕЕІ  

A DAGALY F ТУ RD ІБЕ N  

FІjёt  boldogan fйгjа  а  tisztító  
tűz kёnes иІ 1аtbа . МёІуsёgek, 
elhantolt v и1gоk szűrik a fогг st; іgу  јб  —  
zuhog a test г nсаіbаn, ёget!  
Víz, víz, víz: fоггб  z4pог ! Hajlott  
gІгіПсёге  omlik еgу  kaгсsй  vízsugár —  
ennek örül s hogу  йj levelet hajtott 
a filodendron fenn a гuhаt г  
elбtt. Fёmtestй  nаpга foгgбbбІ  szakad 
az esб ! — 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  
ћеІуе tt gödör, vetkбznі  se  
más: bоzбt csak. Lovak, libák  
fјiгёdtek itt és ёjj еІ  
fёІіg-aІvа  — spadt сigёnуІ nуоk.  
ѕzoknу ikаt ѕzёjjeІ  
szórták а  gбzbeл  ingó árоk  
аljn — hevertek, mint a g іk, 
pihegve a sűrű  ћoІdvиІ g  
mёІуёn. — Еgу  аsszоnу  itt mosta hajnalig 
halott gуeгеke hоІmijt.  

ѕ UR ѕ U м  CORDA  

VиІ gtaІаn tél сsёndje 
test és test —  

сsёnd  heves gуйmёІс sе  
—árvíz alatt  
kiteritett огszg  
vіг gozva, guzsba kбtve —  
test és test 
mintha megbоtozn К  
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vgуbаn rándul ёѕѕzІ  
s tűri tehetetlen  
örömét — k іt гuІkоzіk  
a sebekben  
és leomol  
egуetlen  mozdulatig  
egszeгйsёdve.  

Biztos nemІёt s teгmб  
diadal ёbгen  
kuІсsоІбdіК , ime:  
kereszt és І nу  
férfi és kereszt  
egуmsоn megfeszitve —  
egyetlen reflexig аІ zvа .  
Lёlegzetёbeгi  
örök vиІ gоѕѕ g  
mёІуёП  а  gуёn ёг  
dіktаtйг ja  
—  test és test —  
miben бsszeгоskаd  
egу  évmilliárd.  
Dereka b оmІб , Ігj Іdб  
ПёvёПу  — szive:  
vilgkezdetі  t гgу .  

Nem tvоlоdva  
nem kбzeledve —  
eszel ќ5sen lelassult j ёgеsё  
üt sebeket  
a tompa,  
mez іtlennёl vёdteІenebb  
csendbe.  

BALLADA  

н iйbа  сsktnу  s tíz  
köröm — h аjbаn  
örök a vakolat  

Keze a fal ívén  
сіКйz — megfeszйІt  
deгёkkаІ  dű l ћanуatt  

Diadalmas a kő  
hullámzik testёn  
Veri a boltozat  

Viгбgаі  а  vér —  
kёVеk kёzёnуёn  
ziháló mozdulat  

Ot roppant emelet  
ellen tíz köröm  
геniёnу  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 nő  — 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.  

525  



KOZEL  A  FЁLЕLЕМІЕZ  

GULYAs JOZsEF  

Apokrif  mоttб :  
„Az  ёІet  csak addig  ІПуёm, 
amig гthаt.' 

Lnуј  Егnб  

мesёІі  а  tekespогt-tudбsіtб : 
L Пуі  Егnбt  Is  
bй tогоzоtt szоbbбІ  temettйk  el. 
Ott bent a sarokban, 
ott élt,  egёггeІ  fібК j аіbаn.  
A fdjdaioin t йІІёpt І  hatdrait; 
таgаѕгбІ  hoztuk le, 
limlomon át, 
idill terjengett a  Іevegб  ben,  
okddtdk  a  rózsák.  
GуaКгаn fаkёpnёІ  hаgуtа  а  v%гоst. 
ѕenkіnek  sem tudott  йgу  
lemenni a nap.  
Еgуszег  be Іlіtоtt hоzznk 
megkёvйlt sЫогІаp-kаbtbаn,  
esett az  Іѕб ,  
І thаtаtІаn nуeгesёgeігбІ  beszёІt;  
az  еgёsz оІуаn  volt, 
mintha  еgу  régi nap  
meg іsmёtlёdёtt  volna.  
Kolbdszszag  derengett.  
A csendben akkor valaki 
Кinуitоtt еgу  fібКо t, 
Іgёг  ugrott ki,  
еgу  nő  felsikoltott.  
Кёsёbь  poharakat osztogattak. 
ЈбК eаv  lappangott, 
еgу  hölgy nevetett, többször is. 
Nehёz  volt elviselni 
azokat a  nevet ёseКet,  
nehezebb, mint a  g ёng ѕог t а  nуаkdn. 
Szám akkori ízét 
az  оІaјьоg ј6  tartalmazza.  
Мesёlіk, йlёseКen gуаkгаn megkёгdeztёk 
tбle:  jelen van-e.  
ЕmІёkszem,  akkor még  
а  bаьёг t  Is  bёгben  tartotta. 
Dallamokat forgatott  fej ёben  
s  egу  ІаКй st, 
mІlуеt  majd  ё  hйгoz  fel 
s  йgуvёdeК  lаkshоz  stimmeli. 
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De йгІseл  ћ iztа  Vissza kezёt. 
Mint finom kelme, akadt pillantdsomba  
egu kёp a falon, 
zab  hйnуkоІбdоtt,  
alatta  eаёnуeКben m Іgg йіt  
piszkos,  Tagadбs Іёnу ,  
аg оntбгt ruhák; 
az  Іgёѕz оІуаn  volt, 
mintha  egу  régi nap 
meg іsm ё tІёdыt  volna. 

Ott fönt a sarokban, 
ott élt, kёzeІ  ћаІІћо z, fёІeІemћez. 
Nehёz volt feljutni, 
imlomon át  
törtünk hоzzб  utat, 
a сsёnd árnуékábаn, 
a csend sötét hajtsa іban 
pёгnуesz тnй  maсskk 
s mint szűk tёгben kгist1уоК , 
egуmtsba nбvІ  
gуаПй s  alakok ћaІmоzбdtaК , 
szemtik vérhálós daganatai 
forogtak lassan a f ёlћom ІуbаП , 
аhоgу  fёІfeІё  mentйnk 
Паgу-лagу  іdбКё zёkben.  

A sarkokban gyűrt sötét.  
Va Іamelуik fiбКban  
hdzikolbdsz  heverhetett,  
mint еgу  ritka virág.  
МeІу  szagdval versenpezhetne,  
nincs  olуan  illat. 

МagаsгбІ  hoztuk le,  
limlomon át. 
ѕоћa о lуan  illat, 
soha  fйjбьb tйvozйѕ .  
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вRАѕNYо  ІѕТуАN уЕRѕЕІ  

Az ős-mérnök mozdulatait 
figуeІjёtek! aki 
e vёdelmi vonalat 
kidolgozta, s szem ёt le sem 
ћuПуvа , ёj s Па  
а  munКв lаtokга  tјgуІlt:  
mit hova s hogуan, 
és mikor eІёg. 
Іgу  ёpйІt  a snс, di nem 
a b іztonsбgot szo1g Іta, 
puѕztбл  csak a szeгenсsёt, 
és ra sem lehetne msКёpp. 
De amібtа  az eke 
testvёггё  tette Раnnбnit 
Lоmbагdі val, és hogу  Еuгбpbаn 
ott az a bаг zdа , аmеІу  
kёtezег  ёvi  sohasem maradt 
még bevetetlen, 
a magunk k гЁtгa eІfeсsёгeІtјik 
az időt. 
Mert az eke еgугІ  
tёkёІetesebb ugуan, 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 nаgszeгй : 
állni még dermedten a kёdben. 
Innen lenni, ide tartozni, 
ёгІzvе, hоgу  arcom körül megen ућйІ  
а  Іevegб . 
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Mert itt más а  ІІvІgб , 
szemben a kбtогоПnуаІ , аmІІу  betбmі  
а  szёІj га tоkаt.  
F іgуеІnі  azt az ágаt, ahonnan nаgу  
vіzсѕёpр  lóg g агаpоdva. 
Ez már szememre ћйzzа  а  ködöt. 
Fordul az út, belthаtаtlаn kаnуаг  
az аk ссseгjёk mögött.  
Allni még dermedten a Кбdben, 
amikor fenn megszбlаІnаk а  vаdІіb К , 
tagoltan, ёгthetбen.  
Lnс  сѕёгё g, és ez a dobaj már 
az én szivem dobaja. 
Lassan ellёpek 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 гonzfйggёnу-
kuКoгиса tйbІК  és  
а  föld gуomj аі  
Іetёгve  az útról. 
Vadmuhar.  
МesszігбІ  а  szél kemenceftistje,  
а  fák meg a tаПуаћ z 
lassan ereszkednek,  
pбkfоnlоn a harmat. 
A ћaгаngtoгonуbаn szél ugat:  
öttök, öttök  

—  kuvik; fekete b гsoлу  - 
мegйІуІ  ott, hol puszta f бІdгe  
nуг  hordott fй-Іepelt,  
nekink már mit sem sz бlnаk 
a fUrjek, ріtурalаttу .  
Еgу  ёjszaka, egу  szerelem. 
Csillagok ѕбja Іeћ mlіК  
itt a гёten, 
most hallgasd:  
botѕzitгnуuk kalapiti  
és szelet kever és  
pergetik itгnуаК ,  
a hold, ha elбbb felfedi az ёjszаК itt. 
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нОѕ v Ё Т  HA  JI  

A ѕёvёnуen áthајоl сsІг g,  
csergubacs és  
ёszаknуugаt feІбІ  а  szél.  
A szntбkоn  
messze még ћбfоІtоk,  
гаds, бѕz иes idő .  

A döngölt аgуаgpаdІбt  
fІІѕёpгіk vöröslő  nуігfаvІѕszбk,  
а  nугfk  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 оІа jfаbоzбtоk  
аІjn gёгgеti  sebesen  
az бzоtt pарігћuІІаdёkоt.  
Akkor mёћkаpt гаkоn dobol  
а  јёgІsб, tбvisІit  
fыbe ágуаzzа , mёІуге  tіpогvtn  
kёksёget, fёnуt.  
Ki a méh nemzеtsёgёbe tartozol,  
а  fёгgektбІ  mi sem tesz különbbé,  
сsupбn nem fёіed Ot.  
Gуйј tѕ  1mpt,  
а  fаltбІ  eггefeІё  sötétlik а  pаdІб ,  
holnap út vár rád,  
kаptаtбК  а  bоzбtоsbаn.  

ODA A  KORONAFAHOZ  

tTjra tа1 Іkоzunk  itt:  
a tavaszi nарё j- 
egуenІбsёg körét  
bez гjа  s a szогіtson  
enged  
а  jёgьoгdkkа1 febгuбг .  
Кёгben még maradtak  
а  =ők, a lapu  
tnуёгјаіn  
apгбhаІ ,  harmadnap  
сsоdйjа .  

a fekete hаttзkihоz  
szбІоk:  
а  tбvіsekгбІ , mІІуеk  
a csont jegyei.  
Szót ёгtek-e én  
a teгemtёsseІ  vagу  
kár а  szóért, ami  

530  



fоІуtаtбdіk és fоkоzбdб  
— míg a halott 
fiivek felett láng 
kószál, és а  tаpаsztаІ st 
téli 
vіzekгбl fejtjUk?  

53 TELE 

Кё tі  fehёг  kаса tj ќt  
az elsб  kаkаsszбіg 
este 9 tjb аn. 
S ahol a fLizfa meghajol, 
tегІъё lуІѕ  lék: 
alul az аІvбk. 
Csak a tüdők jбtѕzаnаk 
а  ѕzёІІel, ёvбdnek 
seregestUl.  
A kйtоn zйzmагa, ра tаnуom, 
sziirke 16 szól az ёjjeІ ; 
s a talpon maradt crok, 
kбles meg 
aгаѕznуј  fe Іhб .  
Most tiszta az ёjszаkа : 
hбkёгgen сsёггen а  гбkаІ b 
а  сsapsоkоn, mІІуІk 
az üdv felё  vezetnek. 
S Kutasra bet ёгtek a farkasok, 
ёjjеl,  
s az ut с in vonitott a horda —  
rettegtek sokan 
а  kіnnгekedtekёг t:  
azok pаг zs1б  szemmel várták 
a virradatot 
— pаг zslб  időt. 

FURCsA,  HOGY MAR A D Ё R KAsZAL  

Нamuгaksоkоn szürkén 
és szerte 
Іёѕzpoгondokоn 
pгёselt  szalma s vеnуіgІ-
halmok: tйzbokoг . 
Feszes ћйгоk felett 
túl puha 
ѕz гnуlіbbеntёssе1 úszik 
keresztiil 
a gуёngbаgоl. 
De lám: а  fiúk! 
még lеj бttеk az йtга  
a kerekek 
döngölt сѕаpsa іn.  
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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 gаdоn;  
hallgass, hеlуеtted csattogok  
majd én, és hоzzб  tnсоІоk,  
mert semmi b огzаdыуа  nуom:  
megёneКeІtem binatom.  

ТА V Аѕ Z ј  RONDEL  

Indul a rigу,  
nуomozбК, rajta!  
RІј tёІуеѕ  јјgу :  
indul a rigу ,  
s még nem dertilt  
fёnу  az okokra.  

Indul a rigу ,  
nуomоzбk, rajta!  
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A  FORRADALMAR RONDELJE  

A fоггаdаІm г  
keгtjёьen kаp Іgаt. 
ѕzбІhаt a dal már: 
а  fоггadаІmбг  
fejёn Іgу  hаjsztl 
szeIden fёІІ zad.  

A fоггаdaІmбг  
kertj ёben kаp1gа t.  

RONDEL  II  

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

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. 

Кёzepёn  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,  nуiіvn  még nem hallotta  
a rossz hireket.  

Bertolt  Brecht  

R ІpјјІёѕ  hétfőn  

A Jet sugárhај  tásil kаrсsú gІёpmаdёг  а  Caravelle-ek сsаыdj лхЯ . Ki-
lencezer métér magasban 1,6.011(111k. Еgу  бra húsz perc alatt érünk Var-
ѕбьа . Kocsival Іiъщтi dб  kéll Т jvіdёktб1 вІІgг dіg.  

•ѕzeгІtёk гepйІni.  A tudat, hаgу  az =bér gуогsаin eІёгі  сёІЈќt, а  
kо0kzаt, hоgу  esetleg nem'ér el sehоvа, izgalmas, egуѕzeгѕmјnd meg-
nУugІtаtб , mert v Іtоzt&hаtаtІаn. 

Mi vár rám Vагѕбbаin?  
Kёt  csinos ІёgikіѕаѕѕzовУ  sј%хgё .бdіk!körülöttünk. мegаjndёkоzпаk  

beнntјnkІt сuiКоikёvа1, ёteІІІІ , itallal, mini ѕzоКnу vаІ , лІоѕоІІуаІ  és  
ѕzёpѕлёggІІ . нetke sаpkjыk mиgtёІtі  az јјІёsёК  köZötti fоІуоѕб  „Іёgі -
tiгёt". 

Mi v& rám Vагѕбbаn?  
ЁІeteвi  legnehezebb iїјsgјгбі  feІаdatt v ІІа Ltаm, tudom. Rіаѕztб  

hirek keringinek a femьІП . Т tІtёѕ . Енentјјntоtёѕ . Gumibot. Zsi-
dózás. Тіѕztоgаt ѕ . 

Nini ёгdeіkІІnek а  hirek, ki kell бkеt higoznom Lаz аgуаmbбІ . Ma-
gamnak kell meggубzьбdІІёm атiЁќјenгбІ , s csak azt fogom megirni, amit  
meggубzбdЈёsІm diktёІ . Az igazat. 

Igazat írni, ez a ІegszёглуQъb dilenmia. Mi az іgаzѕ g? A ьaг tІ  szi-
сј iѕta огszgоьаn eІv гjk az іdgІnьбІ  ёгkІzб  koniirnunista i Іjsg-
ігбtбІ , hоgу  csak a hіуatаіІІ  kёzІІnІёnуеk аІapjn irjon a Іё tоttаКгбІ . 
A hi ГatаІоѕ  гіgаzѕ g kёгge alatt azonban meglapul еgу  másik іgazsg 
is, az élét іgаzsgа , s ez ІegаыЈbъ  аinnујга  szocialista ёгtІІв if-ј  és érdékű , 
mint amaz. ѕаjnоѕ , a tapasztalat azt mutatja,  hоgу  la csak •a hiva-
talos vёІсmёnуt tоvbыtја  az úlságíró, niegveregetiik a v' ІІ t, ha Vi-
szont niegtoidja a sa$t ёѕzгe ёtel јvel is — persze mindig a tёnуеk, 
a І tс ttak aІаpjn és mindig ѕzoюіa1жstа  ѕzemѕzбgьбl —‚ akkor a lég-
kisább mиgjegуеzёsёгt is neheztelnek rá, megd оІjk, hоgу  beaivat-
koziik az иІІеtб  szocialista Ігѕzg ъeІјlgуeіbІ , hоgу  nem szol$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 szerkesz-
tбsёgeket. КёzёsІn kellene tisztázni vёgг'e  ezt a  kérdést.  A  jugоszІ v  

jѕ gјг s már КilёіbаІt а  mиgkёtёttѕёgek hівёгj ьбІ , otthon, di kül-
földön még érzi а  bizоnуtаІаnѕ gо t. 
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BQKlapest iblött Геpшј nІk. An$nri sirja  ott bijik meg valahol a Far-
kаsi ёtі  tenitben. ,Баrtók ВёІа  útоn lakik Etus. КёІ& К , akiket sze-
retek, igaz és hemis ьаг tk, nёh Пу  оІvаsбm, emІёКeж  
м ,г  а  маgаs-Т tга  hбlete сѕ .Ісѕаі  mirddeznek аІа ttQШК ; 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 , nёhёnу  
ај ndkt гgу, hаtszё z біgагІ ttа . A cigaretta КіvёteІёvel mindent аjn-
dёkbа  viszek ІengуeІ  bаг tаimпаk. сѕеm јёsz vаgуоk, beismerem, di  
Іsktszёm a világ ősszеs vnќгІіnёК , hоgу  КйІ fёІdј  utаzќsаim sог .n  
nem adtam el senmiit soha ёІetелiben.  

Mi vár rám Vагѕбъаn?  
Nёg т  vmбг .  Mind a nёgу  nő .  кІёk  єgуІiъгuhbаn, sјгnќга  fésült haj-

j аа , kedves л'ІоѕоІуаl.  
КіtёІtёm  az йгІаpоkаt.  

Nie tтia nic? — Ikérdi  az egуіk mоsоІУоgvа , és а  b&ёndёmгe mu-
tat.  

Nilc —  hazudom boldogan, mert feldereng bennem Іengуel  
nуiІvіѕmІгІьІm, hisz  nуоІс  ё veІ  ІzІІібtt már gаgуоgtаm itt, Іjб gоt  
olvastam, ѕzјnhzьа  jё tаіm, s egу  ыzоnуоѕ  вaґbаг nаЈk udvaroltam  
ІслgзтeијјІ .  

Megkapom a fІІmеntб  peсѕё tсt, киІІёрhеtёк  а  vёmtегІјІе tгб :І ,  viszem  
а  nehёz bőröndöt, s akkor hasit аgуаmьa a fоиsйniгёs, hоg т  nm hoz-
tam еѕІгnубt. Az ёгdё bІ  is, аmiбtа  megvettem azt a mёгegdгdgа  гё -
vidke utazбегnубt, mindig kifelejteni a .bőröndből! Vагѕб  iig т  él mm-
ІёкІzеtІеnibеn, mint az еs5К  ivárоsа . Mi lesz velem Іsегnуб  nélkül? Azni  
fo:gik Vaгsan, most már tudom.  

Pan ѕzndог? —  fordul fеІёm egу  magas ѕzбКe Іengel a kijd-
гаtn І .  

ѕёndог  —  mondom, és kezet fogunk, ёІeІkezјјnk ЈUгеКkеl, 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  
jќгваk, а  konmiuві 'ѕtk otthon esznek, isznak, ez a ѕzok.s иІуеnkог ,  
magуaг zzа  Juirek,  s ~kérdi, mi a hоbьуm. Nem ёгtІnІ  a kérdést.  
— К tуа , hогg ѕz.ѕ, sakk, ital, nő? — sorolja Jurek, és v гаkоzva te-
kint rám. — ,Színház — v ІаszоІоm rövid goвdоІКоds után —‚ j б  szín-
ház, ІІng тe і  színház.  

DёleІбtt v гоѕnёzёs.  
Itt aninden romokban volt — magy агёzzа  Jurek, és mutatja az  

Іjјќёpdtett nevezetes palotakat, ani Ј lу k több száz ёvesnеk ltѕzаnаk.  
Itt л dлden romokban volt — ismétli Jurek, és mutatja a g ёp-

gугаt, а  mоzdову- és vagong$rat, a vІg іpагј  Когnfьјntоt, a textil-
g$rat, a sporttelepeket,  az egyetemet, dіКо tthовоКat. Mindent, nin-
dent 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 йttІstet, vágјák Id a nаgу  ёгeg fkаt. A уёхоѕгІ ndezбК ,  
hja...  

Jurek  tiltakozik. Azt mondja, be fogja b іzоnуі tаni, hоgу  nincs iga-
zayn. Majd б  Іьёd után elvisz az огszќg legszebb pагkjbа . н idbа  ra-
gуаг zо , hоgу  az élő  fák nem ёгdёКеІnІk, csak a holtak, azokat p1-
dug  ѕа$t  szememmel ldttam, k іtегі tvе , уёdte ІenUІ . Jurek hitetlenUl bá-
mul, аыn еІmоѕоІуоdik, és sajn Іkоzvа  mеg ІІІарј tја, hоgу  ёгzеlgбѕ  
vаgуоk.  

Este az оpог ban ülünk. Danusa is vеlünk van, Jurek fe Іesёge. Offen-
bach ósdi daQjtёК bб l оsоdёt teremtett a гendezб . Az irpheusz az  
аІvіІ gьаn izgаtбаn elevenen hat. A СІnz г t mІgѕzІnІёІуІѕІ tб  nő  kalap-
jn ІІngуiІ  йjsgоk neve, kІzёьen a lІngуІІ  sаjtбtёгvёnу . Zeusz ellen  
tјјntetёѕeket гІndІznk, vоdkt kбvеtеІvІ  а ,már megunt nІkt г  é:s  
ашьгб zіа. helyett. Е lІeвttјntetёskёnt Zeusz ciiindert tesz a fej ёгe Ко -
ѕzогй  hІІуett. ѕzeнemes, groteszk jtёk. A ѕzбvІgьІ  rengeteg aКtuёіі s  
mІgјegуzёѕt iktаttаk be. ЕgуszбvaІ , mai modern.színház ez a j аvё-
ьбІ . Kezdem ёгteni, miért йгes nálunk а  színház a régi darabok be-
mutatsајКог . Rendеzб'ink mereven tisztelik a régi ѕzќјvegeКet, poros  
librettdkat; gёгсsёsen ragaszkodnak a „k огhttsёghez", a vélt irodalom-
hoz, ami rendszerint az unalonimal azonos.  

Utna ЈuгeКёldiІz геgзтйnk vасѕoг znі .  Ez az еІsб  ІоngуeІ  ІаК s,  
аLmІІуfbе  ъеІёpeК . NуоІс  évvél ІzІlбtt, amikor itt j гtaг , nem hivott  
meg seuki.  
Вёгhz  a v гоs kбzpоntjёban. Еlnуйtt, t іsztt Іan Іёpсѕ6hz, t гsъёг -

et. ѕzёp nаgу  szoba, iii biitor, két j б  fІstшёnу , sok іzlёses csecsebe-
cse КІгёmibбІ , szа m ьІ , fából. A ІепgуеІ  іpaгmfІvёѕzek ёгdёngёsІК :  
~mibő l гemоkm(јvet tudnak vargzsolni. мegІь mulог  a ѕzаlг bб l  
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 Jurek-
ПёК .  

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 szeгkesztбsёgёьen fоgads a fбszeгКesztбnёІ .  
Vodka,  КonуaК ,  sör, аpгб  ѕйtІmёnу  és öt йјsgјгб .  

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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Igen tafpintatosan tudtomra аdjk, hоgу  nem tetszenek nekik a ju-
gоsz1 ґ v üјságоk гјpогtјаі , htгnІаgуаг zаtаі  a jelenlegi ІengуёІ  hІІуzеtГбІ .  
К vёtёІІsІn fеlhdrрintеk egу  pоlidгkа  kоnуаkо t.  
Megiit&tve nёzneас  rárm.  Igazuk van, hisz h гаm nwja  hаjtоgаtom,  

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  dјќk-
ttintetёsek Іetёгёse,  az ismert tudбѕоа  Іev Іtasа, írók Кіz гѕа  után.  

jёkоztаtош  • јkІt а  fиІоzбfusоk ьeІgг dј  vіtaj гбІ , végül pedig a ju-
gоszІ 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 sze-
rint 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 Іgуе tеаnгбІ  eltavolitott tudбsok — Brus, Bauman, ѕсhаff, Коlа-
kowski — 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  gуё-
гёk az иПfогm сіб lnК, tálánrosszul vаgуunk tajёkоzvа  а  dоІgоkгб l,  
mondom. 1 жs иегјёЈ , ha az  eІvtќгѕаК  esetleg  taјёkоztаtunа  а  hІІУ-
zІ tгб l, fбиеg аггбІ , hogy merre tart ra LеngуеІoгѕzg, mІђгІk а  сёІjаi,  
рІюgгаimја ,  mi a иegkёzeІeьъi Іёрёѕ  a levdltasok után.  
Csak én ъeszёјёk. Mind az ёtІn hallgatnak. Vёgгe а  fбѕzeгkesztб  he-

Іуе ttеѕе  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, az-
tan ёгdeКІбdіk ЈugoѕzlѓvІг6 І : а  гnQnІіКаnёІktiІіѕёgгбІ , а  külföldön dii-
gozб  munksсКгбІ , a reform eddigi егеdimёnуеігбІ .  
КІndбzetІІліј i fe:it готi eІб ttйК  bajatukat. Fdleg  az állástаlаn fiata-

ІаКгб l, az okleveles гыnkanёІkјtиieКгб l beszёІІk. A сsаІ dоmга  tегelетП  
a szót, megmutatom  a 1nуајm fёnуkpёt, a fiammal dicsekszem, aztan  
mІsёІсk а  szегkeѕztбsёgгб l. ѕzЁгеtnёК  látni a Magyar Szót, eІбveszeni  

táskámból, йppen vas&napi szám, nagyon Vаstаg. Itt, a vёkоnу  
ijgоК  огszgbаn niég vastagabbnak tünik, mintha valami kövér  
nаgуьсsi ёґКеzеtt volna a szegІёnу  rokonokhoz.  FІгgаtјёk,  nézik а  
kфІs г llёk'Іet ѕёгgа  oldalait, 1efогdіttаtj К  а  cimelvet, ьбиоgatхІаК .  

Nálunk — mondja az egyik kartars — ёрpen azok fоjtоttќk Іl а  
ѕаjtбt, akiket most tvаиtаnak Ii a vеzеtб  tіѕztѕёgІkгбІ , а  ргtарpаг-
tusьбІ , mйvеlбdёѕјјgyј  muјnјsztёгiыmъбІ ,  az  Тујsgігб  ѕzёvetsёgьб l. Pa-
рігhi'nуга  hivatkozva k огІ .Vоzt К  az iij;ѕ gоk оІdаІѕztnІј t, kdzben  ktil-
fбІdгe sz шtjuК  a papirt. 6k vezettek be а  сеnzІ. гќt is annak іdejёn.  
Most гѕkёpp иІеѕZ.  

Vёgтe гegоІdбdоtt а  nуІ]vQk.  Ha jбІ  ёгtettem, itt сјsаk nёhdnу  száz  
embert kell ІltvolІtаni, és minden m КІёрp lesz. Kiket kell e ІtёvоІі -
tant?  

Azt v1аszоІjk, olvassaan el Gomu]ika ьеszёdёt, Мосze г  tabornok- 
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ьІІјІgуmіnіѕztог  nуиІа t1kІzаtt,  Kankol  cikkeit, és majd mеgёг tІК  sok 
mindent.  Тёmёtіt  t ѕkvаl hálásán tvоzаm. 

Este vacsora Wисѕ 1аw'n І . me Іetes сsаládi házuk van Іgу  ij vёгоѕ -
nІgуІdьІn. Angol tіpuѕй  Іаkбhz, még vakolatlan, e ІбttІ  kert, гсѕоѕ  
аskeгіtёs, a kapu go вьnуо dѕга  ПуиІіk.  A fёІdѕјnten nappali szoba, 

kоnуhа  és mІUёКi-iІІуіsёgеК , az emeleten hёгоm szoba. Wie:siaw már 
az eІбѕzdь bаn eІmотјdjа, hogy sziiken vannak. Еgу  szobdban lakik 
az apja, egу  szоbёbаn az аnубsа, a harmadikban a két fia, s іgу  6 és 
а  felesёge beszorultak a!földszinti ѕzоь b:а . A fІІІѕёgІ  fekete h аjl, 
kоmoІу  аsѕzonу , tan гnІб , шіКгоьио lбguѕ . 

Kezet сsбКоІоК , és ' Јtаdоni a vјг gоt. A vіг got. Mert a virág kбtе-
Іеzб  kІІІёkе  а  Іеngуе l ёІetnІК , akёхсsаk a kёzсsбk. Én persze hаtёКёг  
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 ѕzegfй t rhоZtаm, s с ak később tudtam meg, 
hogy csak eskiivdre ѕzoks еnnуit  hozni, ktiІёnьen hёгоm szál a kdte-
lezб  vігѓ gаdag. Mellesleg szбiva 140 z Іotуt fizettem a сsоКoгёгt, pedig 
а  napidijam mіndёsѕze 120 z Іotу . 

Ёј j еІ  két óráig ьІѕz ІgІttјink а  ІеngуІІ  úјságírás rejtelmeirdl. Wies-
law ug аnјѕ  f ѕzегkеѕztб hеІуе ttеѕ . OVtlёtem alatt legaldbb ötször fel-
hívták, és iapzdrta e Ібtt kinzultdltdk eg еg Т  cikk Ug$ben. Végül el-
hoztdk a lakdsdra az egdsz lap kefeievonatdt, a сеnzоґi átnézés után. 
Ott еІб tјtem 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 veszёІуёгб l bеѕzёІ  Wieslaw. Nemzetkёzі  hajsza fo Іуіk 
LеngуeІогѕzdg ellen, mondja. Az  antiszeniitizmus  vddja alaptalan. Ná-
luk a ѕzeгkesztбsёgьen egу  zsidó tliságírónő  dolgozik, nincs vele sem-
nтјІуеn pгоbІёmdjuК . 

Сѕјј tёг tёk: ПуІІvІІсkІ  

Hajnalban kelek, é,s ІengуІІ—niagуаг  szбtdгаm ѕеgіtЈѕёёve І  tanuЖ d-
nуozоm a kapott аnуаgot. І j гa és ú ј 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 оѕѕ zоgуйІ t ёg т  csoport,  fІбІеg  zsidó szdrma-
zdstl egyetemi h аІІgаtбk, lközismеrt revizion'istdk." 

Egyediil tбpгengeК  szdllOidai szobdmban;  gondolatban se sze гetnёК  
beа atКozni Lengyelorszdg beltigyeibe, di ez a megfogalmazds fel-
borzolta бsszІs idІgІszdІаimаt. Mert ha vаІбbаn vоІt itt va]јаmifёІІ  
ёѕszееѕКUvёѕ , ha valóban ѕzІгv'е kІdtеk a szociaiilsta rendszer ellen, 
akkor  nуіІvdn  az ёѕszеeakјivбК  nёэ tе  és feifogdsa a dönt ő , nem pe-
dig a szdrmazdsa. 

Marx is zsidó,szármázású volt, de ezt csak legdddzabb ellenfelei, a 
Іоgsёtё tсьb гІаКсібѕсІК  és fasisztdk ІmІеgettёk, és ez ѕІmmiКёppеn 
sem lehetett érv Marx fe Іfоgё sа  és imüvе i ellen. 

Borotvdlkozds kё ben megdllapitom,  hogy nem vagyok többé elf 0- 
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gulatlan. Ehsrnerem, b ІІsб  pгаы mёјkаt  csak mаguk а  ІegуІ}ek tud-
jk megіtёІпі , di ivаnnаk ІІу k, аmеlуеkhеz minden Ковirnunіst лаК , 
és nemcsak kоmаїшnіѕtnаk, таgаіѕzkоdпіа  kell: a faJi megkјјІёdьёz-
tetёs, а  sz гmаz ѕ  hаngоztаtsа  ezeIk közé tartozik h оІtыztоѕаn. 

DёІekјtt а  kёгnзїёket nézzük. Каѕ tёІуК , nы izeuniоk. Dombrowski 
szivI uгnbаn. нeІеа  ѕі kјewskа-Lusiа  Іevgоtt feje formalinban —  
а  iјtІeгіstk fejёztёk ІІ  1943-ъаn. ѕzаk ІІаs рог tгёk, tjkёpek, nёhnу  
гІimeКnтй . Еuгбpа  оgуІ tІІл  hавgѕzІг-mizІuimа . A DzіаІупski-ааѕtёІу ;  
itt kёnуvt гоѕkоdоtt Friedricli Woif, akinek Marx a ТбkІ  І . Кёtеtёt  
ajnІоttа .  

A  tj szeid, Vаjdаѕ gІа  eвiІёаveztet: teглiбfёІd ѕzбnУІgІk, kјsІгdбk, 
egу-еgу  kіvnсѕі  őz, fёlІ bоn álló gбl$k, taву k, сйгёk, egу-еg 10-
vaskocsi, раrаsztоk Кёzі kёvІІ , amott trsktiOrok, és hőség, szokatlan 
hőség áрrilisbаn.  

Este ыvаtаlІѕ  vacsora a vаd ѕzkІubban. ЈugoѕzІ v és lengуІІ  zászló 
ёkesit і  az asztalt. Borscsot, fёс nѕt1tet ІszUвК . A fја tаІ  рігюёгnб  máni 
ѕzoknуёј a а  minimumnál is гёvіdІьь . Tizkor már a sz І lоdbал  vаgуоk. 
ЕІбveszem а  szótárt és az aznapi йjѕќgоt. 

Рёntek: Paukszta  

Еgу  lengyel Iгбval szогetгiёk ьeszёІgetnі  a rnaJi hІІуzetгб l. Кјsёгбm 
rögtön te ІefоnёЈ  Eugeniusz Paulkszta Іаk ѕёга . Роznn Іegnаgуоъb élő  
ігбja azоnbаn azt v ІаѕzоІjа , hоgу  jugоѕzІ v йjsѓgІјгб t sajnos nen fi-
gadihat, mert ezen a h ёten nem Iszik. Amikor megtudja, h бgу  én se  
iszom, ІlkёpІd, majd kёszsёgesеn belеІgуezіk а  taы Lkоzdѕъа . 

VіпaJа  csendes kis utсьав  húzódik meg. ѕ kе, kék ѕzemй , szikár,  
magas, ѕІvІ nу , ёtvenсs, balti tipusi.i ente Іlktјiel Раukszta. тёгtёnёsz 
és író. Eddig i ІuszІnnуolс  Ikб tеtе  jelent meg, dijakat Is lapоtt. 

FІlesёgІёуІl fгаnоі ul beszёІtјinјК , ő  tud nmІtјјl, de kёnуІѕ  kérdésről 
lévén szó, csak ІengуеІј i І  hаjiааdб  beszёlnј . 

LeszёgІzоm,  nini vаgуоk ргttаg, nem vаgуоК  marxista. Voltam  
a Gestapo fоglуa, megjќгtаm a ѕzо jІt bёгtёгІќ ket, be voltam z гvа  
itthon is.  
лatёsоs  kezdet, gondolom magamban,,s Іlбге  sejteni, hоgу  meg-

hurcolt, meІІбzёtt író sёґёІimеit fogom hallani. 
Én is ellenzem a сenzit, én is h ІІуtІІІnіtеm, hоgу  leуettёk 

mйsoггбІ  Midkiewicz szіndагаbJt. Fe Іh ьогitб  azonban, hоgу  azok,  
akik huszondt év élőtt bevezettek a сenzйг t, akik kогІ tlannil rendel-
keztek a kulturális alapokkal, pёnzІkКеl, КіadбvlІаlatoа kаіl, a г&Іiб -
val, televіzібval, ‚ѕzіnhzаККal, јгІ nуј tоttek а  kгјtиКёЈt, mеg1hаt&оzt,  
mi jelenhet meg, mi nem, mit kell forditani, mit nem, mit lehet &ő -
adni, mit nem, most éрреn ІІ leнkеzб  Іёzetek nevёьen tUntetnek csak 
аzёгt, mert érzik, hоgу  inog a talaj a lábuk alatt. «Idegenek. Nem liii-
gу leК . Eddig mi se tudtuk, hogу  nini Іоngуelek. A vörös hadsereggel 
jёttek, tiszti еgуеnruhábаn, s azonnal átvеtték itt a vІzetёst, és kiter-
jІѕztettёК  сs рjaіkаt. Az izraeli agгesszјб  nаpj'n ІІvettёk az álаrсоt. 
Kideriilt, hоgу  ѕzmuјКгa egу  idegen огszg ІёгdёkІІ  fontosabbak, mint 
LІngуе loгszќg ёгd Кі , уagуіs hоgу  nem kовшunIstek, hanem  cionis-
tdk. Izraelban a kanimunista zsidók ellenzik az ag гesszібt, Lengуiиог - 
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ѕzgьаn а  komimundsta zsidók hІІуІѕІіk. Gomulka fіgуІІniиztІttІ  бКІ t,  
erre ІІІntimаd ѕъа  mentek át. Felbujtattak az ІgуеtІniі  hаІІgаtбkаt,  
tІtszеtбs jelszavakat adtak a ѕzё jukъа . Micsoda КёpёnуІgfогgаt ѕ ! Azok  
védik міюКјЈІwјюzt, akik aBnak іdІјёn ѕіenkјewісzсsеІ  és a többi len-
gУeІ  nёpі  íróvál Іgуtіtt indexre tettek, hisz 'k voltak a ІІtёtІmёПуеѕІј  
az antideLrnokratikus ilеndszеrnеk. Az írók jd гёsze, fdleg Vагsбbаn,  
szinten feliilt a tetszet& jelszavaknak. A kiút csak eg у  lehet: meg-
tisztitani a szellemi ёІеtІt az idegenektdl, fe Іёьгeѕzten і  nёрІinkьІfl а  
nemzeti tudatot, az dгоdаІоьаn pedig szorgalmazni a hazafias hag уo-
m4nуок!at, nini pedig majmolni a nуugаtі  irodalmi iІj іt ѕ 'оkat.  

Їgу  І tj а  а  hІІуzеtІt Paukszta,  innen, vidékről, а  tогtёneІии  гІgё -
nуІk ігб j а  szоmszgёьбІ .  

FёnуkёреzКеdіјјПік  a villa teraszdn, majd a kerti lugasban, végül а  
virágzó magnбІыk alatt. NёЈІgуеt váltunk, biicsilzunlk.  

A  Тгуbunа  Luduban оkаsсkrn а  tudósítást а  LengуеІ  ѕzосјаІјіsta  
Іfjilѕ g рІёnum гбІ . Ris'zard ѕtгzІІесki, a poitbtiro tаgja, 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 szocia-
lizmus puha vagу  kогnёnу? Vajon a ѕzаbadѕ g, а  j:бІёt, a hunianizmus  
Іehet чe puha vаgу  kenъёnу ?  

ElpuLhultnak ёгzоm  magam, lepihenek eют  kicsit a szallоd ьan.  
Moczar tebornok és ьelјиgултјnіѕztег  nуиiаtkоаtst olvasom, alig v аn  
sztјksёgem szб t ггa. Ugуаnаzt mondja, аmіt ра kszta mondott, Illetve  
Paukszta lёnуІgёbеn Moczar nуІІatkоzatet interpretdlta, némi iroda-
lommal kёгіtve. A tboгnoК  ebben a nуиІatkоzatsbaП  emiiti elбѕzёг  
Пу1v Поsan azоІаt а  lengуel hбѕёkеt, akik iélеtükеt aldoztsk London  
гёdеiinёben, Аїfгikќban, Monte Casino ostromgmi,l és Berlin elfogla-

lёѕаkог . Itt йg т  emlegetik Moczart, mint a j5v б  eшbeгёt.  
Este az egуik szeгkesztбnёl vaсsог zоm. Ot szál piros szеgfйt vi-

szek, hogу  fi tartsam be a ІоngуІl =mát, hisz idegen Vаgуоk.  A  
seґКеsztб  fІ lеѕёgІ  feltйnбen szél) szdke aѕѕzІnу , tаmiгsegёd az egуІ -
temen, nёrnеt nуеІvеt  ad el5. Keѕiгй  аggоdаlоmmаi bеѕzёl Nуugat-
Nёmetoгszё gгбІ . Е lбkегјј l Olig, a fiuk is. Behozza egуetlen Кinсѕё t és  
banitјё t, вezыіhоvot, az egу  fülű  hёгсѕё gё t. A kis barna áll аt fІѕzё lуе-
zetlenil viselkedik közöttünk. Vaesoila után вudареѕtг 5l аnesёl az  
asszІnу . 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 nёmetsti І . Gоethёгe, Іeinёгe, Giinter Grassra,  
Hochutra terelem a ьеszёІgеtёѕt. тёьbet tud róluk, mint én. гоІ iti-
k г6l egу  szó se esik. Ёjfёlkог  gуаlоg megуІk haza.  

ѕzотьа t: Vагѕб  

Reggel гІйnk Varsdba. Maciej, a Кіsёгбm, Ilјságíró, történész és  
dг maiгб . Danusa vinigot hoz a ѕzllodёьa. Ijedt  meфа tбdssaІ  fo-
gadoi. Кгistdlзтt, kenimigt kaok ajdndёkba. Wieslaw és Jurek hisz-
szan іntegetnёЖ , mikёzbоn a lёgсsаvагоѕ  Аntonоv-g р  feІszѓі l veltink  
a magasba. „Az  eј tбегnуб  az ёn јј lёse alatt van" — olvasom. — Az  
ott Lipce — mutat le Maciej —‚ itt volt vasiti bakter a N оbІldіjaѕ  
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Reзгnоnt. Lénézék: аpгб  hdzаk,  mellette erdd, persze ez az az Ігdб ,  
аmеІуёг t оІу  ádázаn kUzdenek a Parasztok-ban. A falu neve most  
Lipce RІуrnоntІwѕkfІ . Vајоn mi •kёѕztёttІ  ezt a ѕzаьбІІgёnУt, majd  
vќndогszіnёѕ t, hоgу  vіѕѕza'їоnu ІjоП  egу  isten htа  mögötti bakter-
hбzьа , s ott, időnként tisztelegve és zászlót lengetve az e Ігоьо gб  vo-
natoknak, vastag kёnуvІkt irjon. Мéghоzzá mdІуІn k ІflуVІКе t, 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 Ikőszоbоr, de később І ttалi, hоgу  ebben а  sz11оd-
ban sok hasоnІб  ыnу  n јјzѕёg, de azok i јnсsei Іk  Кёьб1І . 

Délélőtt  az бvdгоsь 'аn Кбѕz Іunk. Otthonosan mоzgоk itt, már nуоІс  
ёvvІl ezelбtt mІgјѕmеІ tеnІ  а  ѕtаго  Miasti gбtіkus iveit, a kеѕkегІу  
ёpінІ tІkІt, а  nёgуszёgй  zárt tereket, a vаsыіmpќkаt, hronzveileteket,  
a piros téglás ьѕ tзКа t, бгkаpukаt, a kis boltokat, még kisebb јлтбkаt  
és lent mё lу  pinеёbеn egу  vеПdёgІбt, ahol fapadon vасѕог ztunК  Ваг -
bаг vаl nуоk  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  nуоІс  ёvveІ  ІzІІб tt, iаztán Туj гіdёКеn is jќгt  
Rojek, сgзтtјtt Іьёde ІtјinК  а  Vёґbаn. Most hallom, iеv Іtоttk őt Is.  
Еgу  napilap fбszeikІsztбje Után érdéklődöm, szinten ьаг )tоm. Azt is  
levltоttk.  
Т viґаtоzоК  а  szeгkеsztdsёgneК .  A hőség К iы hatаtІаП . Vastag ѕzб -

vetгuћьаn, fІhёг  ingben  nуаkКеndбІeІ ,  hosszil haгіѕnу han izzadva  
ѕzёdёlge, a pulzusom еgуге  gуогѕаbb, Іёgѕzоmj gуёtёг . Ha lenne  
еѕІхnубnІ , tаІёn esne az éső .  
ѕzоmbаt lévén, senkit se tаІІыnk se a hіѓv'atаl ьаn, se otthon.  
иbёd után zui аnуozоk, pihenek és átnézétm а  Іароkаt. Kolakowski  

revizionista nёzеteit bігІj,К . ѕсhаffot tmаdjk, hоgу  menedzser rend-
szert akart bevezetni, holott a иІх gуеІ  vёл 1а iаtoКat а  munk оknаik kel  
igazgatniuk.  
сѕбvёлоm  a fejem.  
A menedzser rendszernek sz огёПу  vёІamётІуІm szerint semmi közé  

a  rnunks іgаzgа t ѕhoz. Az ёnigіаzgаt ћ  csak akkor lehet егеdmёnуеs,  
ha az бліgаzgаtб  szeiek, tehat a munК soК  hаt гоzаtаit pontosan  
vѓgгсhаjtj К  a mІgfеІІа iб  kёpzёttѕ gй , јigуes menedzserek.  

Este a Teatr РоІ kј-ъаn nézzük Maciej вогdow і z fіаt аІ  lеngуІl  
költő  Аktу  (FІІvоnѓ sok) сimй  dг mjt. A clarabnak nincs сѕІІІлІё -
nуe. Kiilenc férfi, kilenc  ьёnуаmunКѕ  iél eg т  kopott barakkban, eane-
letes vаѕё gуaК  között. Kilenc különböző  tipus, kilenc emberi sors,  
оѕztlзїhaгс , nemzеdёkhагс , va ІІ s és аtei јmu, ёгtelmІsёg és  nуІгѕ  f  i-
zium sűrűsödik a szinpadon, Végig  nуоmaѕztб  Іёgkёгьen, ѕаjtos len-
gуel pгоhlёл k kёzІpeVte. Bevallom, megviselt a darab nуІmаѕztб  
hangulata, di kёzьen azon ѕаjnёіkоztаm magamban, hog т  a mi szin-
pаdаіnkгбІ  Іаss аn kivesztek a niдinksоk. Bordowicz  darabja  nem nаgу  
mű , di egу  oгszg hёtkёznаpj'аіt, kёtКІzi munkdsait ёл lіtja élénk, akik  
már-már сѕёшёг t érzünk az inte1 ІektuаІiz Іt „ѕzaиоndг mdktбІ ".  

543  



Vasdrnap: Mrozek  

Мг  kогбn гeggёІ  лјаgу  а  hőség. FёІhіvслm régi hаг tоmа t, Jace[kot. 
Nёgу  ёvvІ1 eze Ібtt tjvіdёken tа1 Іkоzћam vele utІ 1јґа . ЕІбkо tогоm 
а  nё jegуёt, fe Іtёгс sёzоm а  számát. Іагѕќnу  ёгё nrneІ  fogadja a je-
ІentkІzёѕemІt. Azonnal siet ёгtem а  ѕz ІІоdbа , аztn kivisz Varsd 
kёгnуёkёге .  

Homokos föld,  csenievёsz eгdбК  sok gоrnbёvаІ , és egу  nagy meglepi-
tё 'ѕ  sz алаmга : а  tб . Кёt fІІуб  vizéből htven Киiоn ёtІг  hosszil tа( аt 
Іё tІѕіtёttІk, hоѕ zй  homoks:trandokkai. A motelek, сѕбnаkЈhё zаК  ёpјлб -
fёІъeв  vannajk, di már most sdk ezer ember n аpоzіk, fürdik itt. Ez 
Vaгsб  Balatonja. A pоpоvбј  erddben gmbt szodiink, v іѕѕzаjёvІt р1-
dig megtІkјntj јјLk Jablonina kаѕtёІу t, ѕzаniѕzlб  kiгІу  Іgзїkогi kёj Іakёt. 
Роmps főúri ѕzІгеtkеzбhІІу , hat Ігnаѕ  pаґІ kaІ , ѕzz аdoLѕ  fёkКаІ , ѕё -
ыnуоkkаІ , tбvаІ  és fеi- ёг  hаttуdkkаІ , а  kёzepёn pedig fehёг  kecses kas-
tёilуаl, mint a régi mesёkгben. Jelenleg krilt тјnіsztёгiuim tartja  
fenn fоgаd ѕоkгa, .s itt Van ta d іѓpUomatk klљja is. Grúz konуаkot,  
olasz vermutot, holland ásvánуvizеt, francia kávét iszunk potom 
pnzёгt.  

Este мгo оk Таngбјё t  nézzük а  Modern ѕzіnhёzbaл . Еgёsz Іёnуe-
mit, 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 іgаzёn a mai ІengуІl ёІit hiteles dг m- 

Ki lesz az Edek LеngуeІoгѕzёgbаn? Ki fogja ёІintёzni а  fаІуton 
tёpГеngб , kёtkedб, ftІоzоf Іб  entellektUeleket, s hat ёхоzottan kёzbе  
vinni a hа t аІmat? Kivel kell majd  j ггІј  а  tnсоt? 

Nálunk ьоhбzatta сsiїfіtottk a Tangdt, meгьen tёve;ѕ  jeІІembг-
zoІѕѕаІ , sztriptizzel és hјilуёѕkеdёssеl, holott a gго teѕzkѕёg itt csak 
аnnуіьan hаtёѕоs, аmennуіьеn ьаІ lоѕ atІ  kоmoІу  hdtteret jelez.  

A közönség, amеlу  nélkül nincs j б  darab, nincs j б  еІбаds, еgуtitt 
él а  szјn аdоn Іеjёtszбdб  ёlеtti І : zúg és eІлёmuІ , mеghёkken és mg 
kёпnуІbbйl, ítél msоk és maga felett, sir és kacag, h еІуеѕёІ  és mo-
rajlik, s Végül tapsol, tapsol, tapsol... 

Іё tўб .• ig?jitiT  

A vагsбі  egуеtem bejќгatёnl vörös karszalagos еgуetоmіѕtk és 
pігoѕ fhёг  karsza]Jagos munkásőrség іgаzoltatjk а  bІІёрбkеt. A j гб-
keІбk mсg-mсg Іhiаk, bmёszКodnаk, mёгegеtіk a І nуоКat, fiiikat,  
mint viаlаmi csodabogarakat. Ezek a fiatalok e Іkёpеsztettёk, mеghёk-
kеntetьёk és mІgоsztоttk a  lengуil  лёpе t. №nсs tengуІl, aki a maga 
mбdjn г e гeagќІnа  а  m гсіus ј  dі kttјntitёsеКгe. A hivatalos ёЈlspоnt  
szerint a tјјлtt)ёѕ  az ellenzёki, cionista és revizionista ьІ llіtottsgii 
enteiekttielek, írók, tuddsok, t аnќгoК  sugаІmazё s гa vёgгehаjtо tt  p0-
itikai dІveгzіб . A lengуеІ  Іё lek azonban szёveуёnуІѕеbb, semmint І-iogу  
megelёgІdne ezzel a klisёszегti mаgуаг zattаІ .  

Az egjеtоmі  hаtбsgok nem értik, hоgу  miért ёppеn az еgetemi ѕ -
t К  ziigolddnak, hiszen az ёІІam rengeteg КеdvІzrnёnуbеn гёsziѕiti  
бК t: oІсѕб  di Ко tthоnk, meПz Јk, sporttelepek, tetemes бsztбndijаk,  
magasabbak, mint nёmІ lу  ааКажnаzott fizetёse, ingуІnеs oktatas, јб l  
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felszerelt  јntёzetІк ,  eІбгІ  biztositott állás 	hát mit akarnak még?  
És m ёghоzzё. jбІё tьІn élő  miniszteri сsernetёК , а  „bаnng ІгеКeК"  
voltak a юКоІoв pоsоК !  

Az ІgjІ'temen mйkёdб  іfjt ѕё gі  szervezetek — Van иІgаіІёъb h гоm-
nёgу  — sz іntn tаn сѕ tІаІаПuІ  „elemzik" a tёгtёntІКІt. міndяrnІІІоtt,  
hоgу  аnnуі  еІ6аd ІѕІt,  didkimuІаtsgоt, zeneestet, szine1 баdёѕt, karne-
vёлt, tnсdёІutnt szerveztek, a dЈјКоК  kісsiѕztаК  а  hаtёѕuК  аІбІ  ѕ  
‚;idegen erdk e ѕzКёёё  vёІ1tаk".  

A  munkasоk, akiket аааpоѕаn fel is izgattaik a dиКоК  ellen, nem  
tudјК  felfogni, niiért lz аdoznаК  ezek az ifiurak, amikor tudv аІёvб ,  
hоgу  a аоІgоzб :К  zѕігjёn ёІnеk.  

A szülők aggбdvа  fürkészik, mi rejlik gуІгmІkјјК  homloka mёgёtt,  
mi hajtja бket, hоgу  bukasba és  nуomІІьа  döntsék magukat és csa-
kidjukat.  

Igazuk vоІte a сenzйга  ellen, a sаjtб  еllеn tйntІtб  ІІngуеІ  dkikok-
nak? 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 , aki-
vel bнѕzёІgІ ttІm, s aki nem vett részt a tйntetёѕІКьеn. A tйntetёѕek  
іndіtјёКа  — mondja — ІёnУІgbeв  ug алaz, ami 1956 оktбbнёъen meg-
mozgatta az Іgёјz LІngуel ЕgуІѕјІ t Munkas Рќгtot, az egsz nёpІt. És ha  
а  tјјntetёsёкet ki Is hаszn Іtk niѓ s csQportok, emiatt nem ie{hit meg-
bёІуеаzni a dіёіksйgо t. A mиІисій t teljesen tіѕztІёха  mоѕ tёК , а  di Коkаt  
viszont teljesen ьеfеkІtіtettёК  — mondja Кeseгй  hangon ez a  ѕоvёnу ,  
ѕzetmйvоgеs fiú, s hоzztmѕі , hоgу  a ІengуІІ  dіёКoК  nagy t ќ bьѕёge  a 
szociahzrnus hive, el se tudja Кёpze]ві  ёІ tёt más rendszerlen. Nini a  
szocializmus, hanem a mегеvѕёg, a mеgКёvеѕedёј  az, ami eilen kiza-
dunk.  

Lehet-e ítélni ebben az јlgуbІn? Mint vendёgnek és bаг tnаК , nincs  
jogom ítélni, hisz аnnуi ІІ j 1tett гugб  fesztil itt, mеlуІКе t nem ismer-
hetek. Vё lеmёnуt azonban mond1 аtok, mindнgу, hоgу  hеІуІѕ  vаgу  té-
vés a vё lІmёnуІm. ѕzегјгќem túl tragikusan vеttёk itt a dійktйntetё-
seket. Е zё :гt iёpеtt Is fel ІllІлt іК  durván a mikeia, аzёit .ѕzнгveztёk Is  
meg illenйk а  Imunkástüntе tésеkеt, mozgбsіtоttќk az egёsz kё vёІe-
m ёnуt, fІІіzgаttiК  az Іgёѕz огѕzgot. Ez az izgalmi á Јllароt tоvќы5 і  
ttilzй sсkаt ІгІdmёnуеzеttt: tёnieges Іоvltso1Ка t, еig ёni és сѕaldі  tra-
gёdіќkаt, faji megkйlёnьёztet)ёst. A  kommunistaeiienes  nуugаti propa-
gan kapva kapott az alkalmon és t őkét Коv сѕo.lt mаgnаk bizonуоѕ  
Ісл gз eІогszgi hivatalos és nem hif\rataios j ІІenSёgekbбІ , аmІlуІК  szo-
сіаиit а  szemszёgbб l is vёdhєtІtІеnаk.  

A  dіё koК  ra vikigszerte t ј ntёtneК , kizadnak — ѕzegёnуІК  és gaz-
dagck egуfогmё.n —‚ és ha гiІ denьнn nincs is igazuJk, egу  dologban  
okvetlentil igazuk Van: йjаt, jobbat, eniberibbet akarnak. Вгutlіs  
eгбvнІ  sегmиkёppІn sem Іёhнt г juК  bizoвуі tавi, hоgу  bűnősök, hоgу  
сsupn eѕzКёz vо1tаа  egу  niагоКnуi cionista és revizionista Кezёьen.  

,Еstt a zsidó szјnhzьan néztük Végig Ohaim ѕ lаvе's p гizѕі  író'jid-
dis  nуІІvй  dг mjt. Cime:  Tizen voltunk  tвѕ tvёгeК .  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:  
еlьйjni, vаg т  harcolni. A darab gуепgІ , sok a szavakis, di mindenёг t  
kёгpбtоl Krisziof Pencljereckf k іѕёгбzenёje, а  nemzetКёz і  dijat nуегt  
Dies irae.  Ezt az оi аtбгјumоt az Oswiecimben legtlіКoltaК  eгnІёkёnе1  
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ѕzІг teІtІ  а  világhírű  ІeлgзтІІ  zІneѕzeгzб . Az ога tбгіuiгn 1ьгettбjt а  
вdъиіьб 1, бkогt drámákból, j ёiеnkогі  :ІеngзтІІ  és francia költők гnй-
veіbбІ  v Іоgаttа, di latin fогdtsьаn. ІzёІltбјiІ  inie Aragon Іgуіk  
stгбfќjа :  

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  

NуІгѕfогdіtёѕbаn igу  hangzik a fenti ѕzёvІg:  

VёgІ  а  fjdаІоmnаk, szeлvedёsnek, és kinnak 
Hisz még Krisztust sen ti ІtІttёК  arra a vonatra  
меІу  a RоmІѕhа  visz — 6 még nem ismerte az fеllеntétеt 
Az eвьег i ІёІІk és az enibertelen világ között 

Ezt drámát а  vаrsdi gettб  létеsitésénеk 25. ёvfoгdutбjа  аІКаІm-
bбl tiizte mйsогга  а  zsidó ѕzіnhІ z. A nézdtér maj Іdјhоgnе  tires volt. 

Kedd:  тадуагІ k  

jгvidёkгбІ  feihivnak. ѕјјгgiёtіК  а  je Іentёsemet. Mёg  nincs eІёg аnуа-
gom, mondom Rálint вѕtnаЈК , аztn Kalapis Zoli jelentkezik: —  
Ноgу  vаgу , аtуа? —kérdi. — Melegom van — vёІаszо lоm,  s  jб leѕіk 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  tаnѕёКё t keгese тi fel. Fiatal ѕzбkІ  
І nу  ül az ігбаsztаа  mёgёtt. гіеngуeІ  lnу, de szёpen beѕzёl mаgуагuІ .  
VёІetиenјi І  ьetорpаn ЈІгzу  Novak, akit névről már ismerek, б  irta meg  
ІengуеІtiІ  a rnаgуаг  irodalom t&tёnёtёt. Idegen kиІjtёssІІ , di folуё -
kоnуаn 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 ёІ jјјk, 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 ѕущр oѕиоn  m гсіusd és а  Ma-
gуаг  Szó múlt v а mаpн  ѕz аг4t. 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, vоІ tаkёppen kёnlvtќг . A festetien deszka-

podcokon több ezer Кёnуv és folуб iгаt sorakozik, köztük ltoг  a Id  
рёІdёnуан t is. Еgу 1dгІ  ez az еgуеtІеn іzеІіtб  itt a vajdаsg& magyar  
ігodаао bбІ . Саpl гоs professzor sze гetnё  КёzеlІьbгбіІ  megismerni  
és іѕег tІtni di Кjаi Кёгёbел  irodalmunkat.  

Orvendetes, hogу  а  Іengуeа  fiatalok szél) sz гbаn ёгdeК lбdnek а  
mаgуаг  nУІІv  és irodalom iránt. Ёvente mintеgу  70 jeІеntkІzб  van,  
dli csak tнzt vеsznеk fel, emni а  sztјksёgІet. С !ѕaрІгоs Budapestrdl  
jёtt, 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,  szele-
mi  ёІetјјnКгбІ . Melegen bi сѕІІzunК .  

Délután Јегzу  Nогvаkkаl ülünk а  sz ІІоdа  ёІбсsагnоК bаn. ЕІо vаѕ tа  
az туj ѕуmроsiІnt, lilkiisidtk. ѕzeґetаё  megszerezni Bort Imre tanul-
mќn$ваk eІбzб  fоІуtаt ѕаі t is, а  mаgуаг  аvаntgагdІ  tёгtёnete őt is  
ёгdІ(kи . Csupa láz ez a kis szem ј vegеs ember, csupa ёгdeКІбdёѕ  és  
tud ѕszоn-Іj. І1У  mоlІбn 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&ria-
irodalon-i fеІtйnбen gyenge — mondja N оуаК . ѕzeгіnte az iii magyar  
pгбzа  is maradi, hinуоѕ , sІn аtuѕ , túl kоmоІУ , аоІуаП  „pгоьІёmа -
irodalom", inkább csak ьІiуІtkІёреt ad, di nem Іёnуеgјti át а  vаІб -
ѕё gоt, hІПуzdЈk bІІбІІ  а  várt cslemege: a modern mi'јхлёszi látás, a gro-
tІѕzksёg, humor, ami рёІdёuІ  oly j]аІmzб  a jelenkori „nagy" lengyel  
ігоdalсуmга . Dёгу  nagy író, di csak пёhnу  nоvelІјьan, геgёnyеі  
sematikusak...  
ѕzjt 'tуa hailgatom.  іІІendбsёgfbбl nёhnу  еІІenvetёsseІ  pгбfьёІkо -

zon-i,  di vіsszavg, nem hagyja =gát Іltёгіteni, s ez tetszik nkеnІ ,  
hogyne tetszene, hisz ez szinte еgyedј1lІб  eset: egy fiatafl ember, aki  
soha ёletёben nini j ёїt маgyагогѕzё gоn, aki megtanult magyarul, t-
гѓgtа  =gát keresztiU-kasul irodalmunkon, aki nincs шеgfІгtбzvІ  ѕеm 
n'iіfёІe ігodаІompoltikё.vаl, sim örök ёгvёnУй  ёгtёkІІёsјeККеl és eІб -
іtёleteКkel, сsupn a maga ёг tеІгnёгe tmаszКоdva =ő -hm еgуёnі ,  
meгбbеn fura és szokatlan  јtёlІІtІгt  mond rólunk, és kёtІІуеkеt ёbгІszt  
benniintk a már гёgzіtet't іgazѕ gokkаl szemben.  

Este az iii Opeг hzbаn nézzük végig a Gise]le b аІet 'tjtёkot és Csaj-
kovazkij egy kisdbb ba 1Іettjёt, ra Francesoa di R Ёniлit. Az Opera nёzб -
tere Іевуй gёzб . Z rsiifolt ház. Csak p гоtеkсiбvаІ  'kaptunk jegyet, pedig  

hІ lУгак  nin-i oІсsбk. Hallom ,  tj opетahz ёpјјlt Gdanszkban, Lodz-
ban és Poznanban is. Nálunk egy оpега -ёpјјІе t sincs az огszgъаn, sem  
iij,  sem  régi.  

ѕzeгdа : írók  

Rísérőm  bejelenti, hogy Dobriwolski nincs V агsбьan. Andrej Wasi-
lєnkі , az tгбszёvetsёg vеzеtбsёgј  tagja  ma dёІbeл  szivesen fogad. Еgу  
бra ideje van ѕzmomга .  

Dibriwilski  sokkal ёгd К'eseьb azemlуiѕёg 'ѕzmаmга . 6 terjesz-
tette he a vагsбi írók ama emlёkezІtes pёгVёrtиkеzІeьёв  а  kisеbbsёg-
ben maradt hаt гоzati javaslatot a місkиеwiсz-dг mа  bёtiltёѕa јјgуё -
ben. A vагѕбi teІevіziбbав  is б  ismertette a vita mozzanatait, '5 131- 
ráltа  egyes kоmmunitа  írdk mаgatаґtst.  

A  szztizenh гоm ёve  halott Аdатn Miokiewicz Dzјасіу  сјЈmй  dг-
rndja, аmеlуе t Ősök  cimmel Р kоzdу  Ferenc forditott magyarra, nyil- 

n  nem оkоzбja, csak ikirоbbаntбја  volt a lengyel szellemi ё lеtet гё -
gen ѕzoгоngаtб  ргoblёmknаk, mіndenekelбtt a  сenz Іга , a  ѕajtбszа-
bаdsёg, az alkоtmnуoѕ  jogok Кёгdёѕe јаiІК . A halott ігбhoz „csatla-
koztak" élő  írók is, s Іzutёл  kezdett forrn'i a l ІngуІ  lköZélеt katlana.  
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Andrej Wasilewski —  fiatal kritikus, egу  nаgу  kіаdбvёі lаІаt їј  Vе  
zёгіgаzgаtбjа  alig niond njat szѓrnоniга . ѕzІгіntІ  LІngуІІ 'огszёgьаn 
nincs тnІgdІdаtІаn 'irodalomi-irdi ргоbІёmа : az аІКо t ѕ  Іѕzаъаdѕ gа  biz-
tositva van, minden jobb kёzі 'га tоt Idadnak, az írók niиgаnn і  kedvez-
mёлуbеn гёѕ zеsјІлek, j бІ  ІkІгІѕn К , аdбјuk minimális. Tagadhatatlanul 
Іёteznek azonban politikai, miv еІбdёѕроиі tіkаі  kёгdёѕІk — mondja —‚  
mоlуёКnІК  гendІzёsёгбІ  hаj Іаndб  lett volna рёгbІѕёdІt fоІу tаtnј  az 
ігбКkІаІ  a LEMP vІzetбsёgІ . Vагѕбьan azonban van 40-50 író, aki 
elutasitja a рdІ bІѕzёdet a рІгt еzІtбѕёІggІІ , kdztUk akadnak szйp ѕzm-
ban ѕzta І(inіѕt К , akik еgуkог  kёІtІmёnуІКbІn dісѕбі tІttёК  Gomulka be-
börtönzését és Tito kiközösítését, most viszont a nagуоbb szabаdsё g, 
а  Іibeгalіzёіќs j ІlѕzavvаІ  iІёpnІК  fel, ІllІnzёkі  hangulatot szitanak már 
гёgбta, noha КоmmunіstdnaК  vаІij ёk magukat, és tбьbеn kёzшйК  tag-
jaj a p гtnaК  is. 

Mindezt ѕzёхaz ыгgуilаgоѕsdgga І , csepp harag  és ѕzеnvІdёlу  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, tvоzuпk. 
A gondolatok nem hagvnak n уugtоn. 
LёПўІgёben Vállát itt mindenki elismeri a p гоыёmdК  Іјё tІzёѕёt, min-

denki ѕјгgІ t і  а  niego Іdst, csak ёppen egуmds mбdszeгёt hІlуtІІеnі-
tik. A hivatalos kuгzu ьa beil Іiszkedёtt írók a t јјfltеtёsеkеt, ulemoran-
dum Кat, nуі l'vdnoѕ  feпёpёseket és  КігоhаnsoКаt hІlуtеІІві tіК , ѕzeгіn 
ttik ez nem szociolasti imddszеr, hiszen a ргоblёmё.kгбil lehet n зтugod-
tan tёхgуa Іnі , iрárbеszédеt fІlуtatn і  nёg г  fal között, a nуіlvnоssg fё -
ldsleges izgatdsa nélkül. 

Az І llІnzёКјnІеk bё lуеgzе tt írók viszont hІІуtІІІnftіК  a pгоblёm К  el-
hаllgatst, a mego Іdё sоК  elоdz ѕ t, a miliicia bгutёііѕ  fеІlёрёѕё t, egуes 
írók ѕz гmаzёэ nаК  ёs mш tj ёnak fігtatёst, p ёldёuІ  Pawel Jasienica 
еѕе tёbІn, 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 gуі lКоѕbаnda alezёгe volt. 0јzегіntйК  ez nini szocia-
lista niбdszeг . 

A Кё lсѕёnёs „hІ lуtІlenіtёѕ", vagvis vdаѕКоds soгёл  mindkét fél 
szocialista szempontokra hivatkozik, s az еgёѕz hеlуzеt аffёle „kultu-
rális forradalomra" kezd ІmиёКeztetni. 

Este lemoridom a ѕzіn1-izаt, ЈaсeКnёl vaсѕогё zоm. Jacek nem „poli-
tizaj". A vагsбІ  szоbгоКгб l beѕzёІgetјјпk, a kігІуі  palota i јјёёpіtёѕі  
teгvёгб l, szіnhzгбl, filmről és a piaci árаkról, lakbёггб l, ёІetѕzіnvо -
nalгбІ . 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 anуagtбІ . 

Jacek ifе lеségе  elpanaszolja, hоgу  egу  huligán Кiheгёlte a maсѕkju-
kat. Аzбta a steriizajt КandiІг  szomouian pislogva kuporog Іgёѕz álló 
nap, és persze h іzsnаК  indult. Ez a tёmа  lІКё t benntinket ёjfёІіg. 
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Сsй tёг tёk: 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  роhІѓггаІ , аzыn nekiјјІбk cikket  
írni. „ноѕѕz, ifоrrd 'tavasz ІІngуeІогѕzё gbаn. КіКйІdёtt munКа t гѕunК  
teІоfовje Іentёѕе ." Еnnујt f'гkаntо 'К  а  рарігга , s кјхёzІk az аьІааоП  а  
mйvІІбdёѕilgуі  minisztérium ёpјјІetёгe, amott a m іnіszteгeІnёkі  palo-
ыта , Роniаtоvski Јбzѕef herceg ІgуКогі  гІzіdІлсі 'ё.J га . Lt'оm a bronz-
огоѕzІќn'с kаt, 'аmеІуёkгбІ  az a fmа  j гja, hоgу  tіzІnnуІlс  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 va-
gу 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 ѕzeгКІsztбsёgё-
ben, ье'szёlgetёѕ  а  ѕzejm еgуik ‚кёрvјѕеІбјёvеІІ .  Ugуаnaz 'a ѕzёvеg más  
vѓл'tozаtb'аn.  

Az imperialista, revansista körök  nуиІvn  mindent elkdvetnek, h оgу  
аlё.ss К  а  LeПg гeІ  NёpКёztёхsаsќg vivmёnуaіt, s ez az aknamunka sem-
mіkёppen sem lebeсsјilendб . De mё lу  meggубzбdёsІm, és nemcsak az  
еnуёm, hanem sok ІеПg еlё  is, hogу  a m гсіuѕi еsemёnуеКёг t a fele-
lősség nem h г,іthІаtб  t pusztёn 'idegen hat ё sоКга , гnaгoКnуi јгбга , nё-
hё.nу  ezer сіоnisыга  és a zsidó 'szárm аzású гevіzіonіst Кгa. Az okok  
mјndеnеКе lбtt a 'megoldatlan ibеlső  pгoьlёmkьan kіегеѕеndбК . A un-
gуe Іek eІбbъ-utбbь  kёnуtеlеnek lesznek ѕzenІbелёznі  ezzel az іgаzsg-
gal, fdleg majd, ha kidertil, hog  а  bйnьаКоК  ІІtvоІјыsа  után sem  
vёі t'оzіК  а  heІУzІt.  

A lengyel gazdasg і  rendszerre vоnаtКоzб  ikérdésеmrе  a szakszerve-
zet egyik vеzеtбІје  а  КёvІtКеzб  у lаѕzt adja: „Mindenki гvґёgеzzе  el  a  
dо1'gѓ t a mшІКаhеlуёn — ez a mi rendszerUnk." Ehhez ig аzёn nem kell  
kоmm'ent'ќг . Тёnу, hogy mіКёzьen a többi szocialista o гszg, а  ѕzоv-
jetuniб  is, йj оІtёѕоККа '1 igyekszik serkenteni a g аzdasgі  ёiеt vёгК e-
гіngёsёt, LengyІІoгѕzёgban fбznaк  minden йj іtstб1.  

LеngуІ1огszg  gazdag, sokkal gazdagabb, mint ЈugоszІ vјa. Munkds-
oszt1уа  ikéрzеttеbb, mflveltebb; tudоmёлуoѕ  іntёzmёnуІd, tudбѕaі  ra-
gаsаbъ  szinten vannak, гё 'гn К iеі , teohrii'kusai szinten. Е lбnуе  az is,  
hogy egуnуеІvй  огѕzg, nem terhelik n еmzеtіsёgі  pгoblёmk, аг 'е lуеК  
ЈugoszІбviйъаn pёldёuІ  о ] т  sok eгб t,és p'ёnzt emёsztеneК  fel. Mi a ra-
gyaг zatа, hogy a ѕzmunКга  'Кedvezбtien бsszІh:аѕon1іt ѕ  után mégis  
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meg 	állарítаnсm Іёр tеП-nуаmІn, hоgу  nálunk jobban ёІn'eК  az 
emberek: az ёхuv ІаѕztёК  n'а'gуоbb, az јparcikkek 'оІсsбbbаk, jobb mi-
Пбsёgйek, а  kere&tek vásárldеrеје  nаgуоbb, mint Lengуe1огѕzgbаn. 
A paradoxon az, h оgу  mi fоІуtоn eІёgedet Іenek vаgуцлk, ы zаdunk, 
mindent bírálunk оtњ 'оn, s ezt a p гt és а  ІогmёПу  egёѕzІn tегmёѕzІ -
tesnek tartja, viszont L ІлgзтІІогѕ 'zќgbаn minden eІёgеdІt ІenѕёgІt, bini-
latit a szocializmus elleni tmаd ѕnаk tekintenek. мілdeъьбІ  ІeszйгvІ  
а  tаnuІѕќgоt, az az ёгzёѕeui, hоgу  'еgу  szocialista огszgbаn nini az a  
döntő , hоgу  mindenki еІvёgz і-е  а  dоІ'gt а  imunkаhе lуén, hanem az,  
hоgу  niјІуeП  а  gаzdaѕ ,gpоLјtika, imеnnуirе  fejlett a szocialista demok-
nicia, hiszen ez az a meder, аmІІуbІn az ёІ 'еt fоІуіk.  
ѕz ІІоdaі  ѕzоъѓmbаn is nаgу  a hőség. A zuhanу  .аlá ёЈІоk, hоgу  le-

hйljёk, de ћоgу  „Кіё ztаs's'аm" fejembdl a fe Іg тјнeшІІtt el Іent ёtes gon-
dolatokat is. Rádöbbеntеm uganis, hоgу  kezdik ІІвg тelІё  válni. Аnу-
Пујгa 'bele'vetettem imаgаm az itteni pгоbІёmkь'a, hоgу  álmаimbаn sem 
tudok szabadulni tőlük. LІng тeюl beszёІek magamban, Іengуelйl ёПе -
kelek boго tv ІКоz.s Кёzьen, s ёрpІlgу  kinoznak az itteni k ёz ІІаpоtоk, 
mintha honi p оІg г  ІenгІёk, s az ёletem ftiggne az itteni fІјІІmёnуІК tбІ .  

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 ІІngуе l ёlІtneК . Én is геggeltl estig tеё t iszom. E tekintet-
ben is Іеngуel lettem.  

ѕwin ьа t. Wilanowo  

Kinindulunk W і lаnоwбгa,  ahol ѕоbиеѕКі  Јёлоs kјnilу  ka'stё lзт t néz-
zük meg. Alig kapunk beІёрб jеgуеt. Naponta 1200 itogаtб t fogadnak 
csak, ez a „k аpaсitё sa" a mulzeumnak.  

Neniezpapucsot ёІ tјјnК , és a piлсёtбІ  az emeletekig megtekintjiik az  

ёsѕzІs termeket. LengуІІогѕzgі  Іё togatsа  sonin itt lakott De Gaulle  
tbогnok. N ёzem а  régi Ыи tогоКat, gobeli'neket, Isz аkállаs ősök és 
kecses ьёІgуik poгtгёі t, a gipszszobrokat, gуёnghzzaІ  diszitett fali-
бг kаt, kopott sрinё tеКІt,'régi fІgvегеКІ t, vёгteket, рЈ zѕokat, s köz-
ben hallgatom az ősi рlІtуkt: — Ez volt a kiг lуnб  ágуа , ezen csalta 
a Киnilуt fйvel-fvaІ , mg a vaгѕбі  ёгsеkКІl is, pedig szifilisz marta, 
nem csoda, hisz francia nő  volt... 

Ez már legaыъb a huszadik kiгdlуі  КаstёІу , аniІІуІ t megmutattak. A  
сsattаnбja az еgёsznеК , hоgу  ezek az • ѕі  КаstёlуоК  vadonatiljak. A h&  
bortiban fёІd і g гошbоlt К , de a leПgуeиІk mіlиmёtІгnуі  pоntoѕsё ggа l  
dj$ёpјtеttёК  бКеt, itt-ott beilesztve nёhќnу  megmaradt régi Кёvet vаgу  
m гVnуt, hogy megбvj ёk 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 ,  аmеlу  оlу  fёltve őrzi a Ihаgуоmánуаit, mint a len-
gуІl. Ma 'ennek külön j сІеntбsёgІ  van, mert a legtijabb ІsІinёnуеk а  
nemzeti niиgйjhоdё s, a иeng Іe Іѕ g  ћangstiloz sn'aК  jІgуeіt viselik.  

ѕаrnsоnnl vасѕoг zuІnk, а  zsіdб  ёtteгembІn: роntу  zsidó ~m, l і-
basLilt zsidó mddra ,  kpоszta zsidó mбdга . Ё lеtemьеn 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, tёчedtІm. DёиеІб tt 
Іgу  hё zаspёхгаІ  hozott ёssze а  sогs, nаgу  t гѕаѕІ gbаn. A fёгj haiga-
tag, az аѕѕzоnу  azonban birja szusszal. Кёt teljes órán át mаgуагdzzа  
а  ІengуІІогѕz.gі  hеІуzІ tеt, s niinden bаjёгt а  vІzеtб  állásbаn ІІvб  zsi-
dбkаt okolja. Megkockdztatoni a  шиegјеgуzёѕ t,  hоgу  tаІќn akad vІzеtб  
ІІ sьаn ІІи5 ІengeІ  is, aki nem vёgІzte j бІ  а  dоІ?gt. уgу  néz rám, 

mintha 12. Јegnаgуоbь  sértést vќgt'аni volna a fІjёhІz. 
С :ѕаpІёхоѕ  pгofІѕѕzoгnќІ  ІъёdІІek. Fe Іesёge 	szёp szбke ІІngуІІ  

аsszоnу  — kpг zаtos Іаkоm't  rendezett, a t іzоdгёszёt is aig birom 
ІІnуІІnі . Utnа  kávé és cigaretta mellett ьеszёІgІtјјnk este hatig. Jugo-
sz1ёvј ba csaligatom dket, І jvіdёkгe, a tengerre, s k ё ben magam is 
kezdem ёгІzтІі  az otthon КёzІlѕёgё t. 

Este a Don Carlost nézzük az 0pe гёbав . Utna beiliink tІ zпі  egу  
kis füstös К i Ґ h:ёьа . Mini szoКnу s І nу k,  borzas haJil fiúk, Іdб-
sebb embert nem is látni. A  І nуaиm  jutnak Іѕzie ьІ . Holnap este 
már megdёgёnуёzёm бКІ t.  

Іё tўб : ьйсsй  

СѕomаgоІoК . Кiv ІоgаtоК  a nаgу  hаІоmbбІ  лёhinу  ІengуІІ  iijsgot, 
ѕzіnІаоt, Іgу-kёt kёnзтvet, bгоѕ tiг t. Az ajndёkоkat i's gondosan el-
hе lуІzІm а  ьбтёnсlben, legfeliilre a sza]ma z егgёt, hоg т  ёѕ,szе  ne 
lapitsaim. 

A bőrönd bez гvа . Кabt, kalap 	ez minden holmim. ЕѕІгnубm 
nem volt. 

A holmit еІhеІуІzеm а  szlІоda гuihatёг ban, аztn ІebonуoІіtok nё-
hёnу  telefont, kёzыn mиgёгkеzеtt nбhnу  lengуеІ  ьаг tоm, letliink 
az el&sarnokIban és еІbdсѕйzunК . Jurek is befutott РоznаnьбІ , hоют  
kіkіѕёгjел  а  гepшбtёггІ . 

Negууeл  perccel indulás eІб tt be kell vonulnom a гІpјјІбtёг  v аnte-
гtјІetёгe. 61e1kezve ьсѕi1zom Јuге tбl és МасиejtбІ . Hosszan integet-
nek, aztn ІІ tйnnІК  а  szeniein eІбІ . 
Еgvedй l ülök ra vdгб teгemьeв . Osszegezem az elnnflt tіzenёt nap 

ёІmёnуеіt: a hоsszй  beszёІgetёseket, Іg т-оgу  színész агс t, egv balett-
t лсоs ІeьІgб  аІakjt, Penderecki z Іnёjt, Ida Kaminskgt, nёhnу  ki-
tűnő  fеѕ tаnёnуt és szobrot meg nёhnу  kitűnő  embert. 
вenёzеk  a tйКёгьe: Іеsovnуodtаm. A hőség is megviselt. Kitapintom 

a pulzusomat: még mindig gуогѕав  ver. 
A JAT ѕug гьajtёsiІ  gёpe mІgёгkІzеtt мoѕz Іkv ьб l. Az utasok elle-

pik a vёгб teгmet, isznak, eѕznе , сіgагettznаk. Idegesit a v гаkоzё s. 
Vёgгe ьesz ІІunК . Vaгsб  eІtйnіk. Sötét feihdk felett reptitink, оу -

kor tmьо lзюg, meg-mиgгё zkбdiiК  а  gёp. Vihar van LengуІlогszќgbаП . 
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EGY NAP AZ ЁLЕтЕМвЕN  

(Birmingham, 1968)  

GOMORI GYORGY  

Reggel. A szоК sоs reggeli ritusok: b ого tvёІkоzgs, mоѕd ѕ , öltözkö-
dés. Kipillogok az ablakon — esik, nem esik? Ebben az огszgbаn а  
sz гаz nap ѕzёp napot jelent, az esd mindennapot, a hó pedig nem-
zeti szeгenсsёtІеnsёget. і lуІnkoг  minden lёёіl, az tj ѕё gоk ІІѕб  oldaldn 
vastag ЪІ ttUkІІ  dühöng а  Коsz, s a сіККігбК  mоgUtkёzvІ  kёгdezіk: 
é.s mi lett a ѕviёdогѕzgьб l ішpогt Іt hбсkёККeІ? (Van beldliik vagy 
öt darab egу  kétmilliós vёхоѕга .) Allitdlag a,múlt 'ѕzzаdbаn еnуhёbb 
volt az ёghаj Іа t,  s a у iktогјйnus optimizmus mё lуеn beІІg ёКІгІ zІtt  az 
angolokba: nem hаj ІandбК  tudотndsul Venni а  rossz időt, kёpte Іenek 
beІоtёгбdn і  az úј  j:ёgkогszаkbа . Az idén már hйгоmszог  havazott. De 
csak a fбitvоnаІаКгбІ  tаkaгј tjйk el, Кй lёnben nem  nуй lваК  hоzzё  
majd elolvad magйtбІ . Еgу  hёtгe rá аztn СsІd1КІzva irjak a lapok, 
hоgу  itt meg ott árvíz f еnуеgІt. Nem értik az ёsszefјiggёst.  
ЕgуeІбгe  nini esik.  
FeІesёgem,  aki szосиоІб gі t tanul és e heti еѕszёjёt az angol munkds-

оsztёІу  pоlgёгоsоdйs гбl (van иІуІв ? nincs иІуІn?) irja, reggeli kё bІn 
еІбhozаkоdіК  ргоьІёni іvаІ . Кёt koгtу  tea és két ha гаpйs рігі tбѕ  ke-
nуёг  kёzben megгйgjuК  az  embourgoisment kérdését. РoІg гоsoсІnаk 
а  muвkйѕоК ? FеІeѕёgсm szerint egуеІбгe csak аnуagi ёгtеІаmbІn; job-
ban ёІnek, mint a hboгй  eldtt, tёbbet keresnek, mint оgуes kishiva-
talnokok, autбjuk van, niёha még ѕаjй t házuk is, nem a t аnёсs áltаl kiutalt 
ház. De gondo ІkodsmбdjuК  csak Кevёѕsё  vёі tоzоtt, s ami a legfonto-
sabb: a régi k ёzёрoѕzt Іу  nini vёлІаl kёzёssёget а  gуaгаpodб  munКйs-
sal. Еzёгt az ёгtеІшІsebь  angol szoсіoІбgаsоК  szerint, j б lёtі  ёіІаm ide 
v.аgу  oda, nem leiet az оѕztйlуkјпёnbѕёg К  niеgѕzйnёsёгбІ  bІѕzёІni. A 
munkйѕoѕzt Іуоn belil viszont kiаІаkuІбbаn van, vаgу  máris kialakult 
egу  tehetdsebb гё teg, аmelу  már аmbісиоnйІ jа , hogу  afin ІlvёgІzze 
а  kёzёpiskoІё.t, tanult ember ilеgуеn bІІбІe, ne beѕzёІjen munkds-akcen-
tussal. 

Azt hiszem, АлgІійbаn ez a bІѕzёdmбd-йgу, az  accent ј gуi bonуo-
litja a dolgokat. Lehet valaki j бl öltözött, vezethet Ford Corsairt, vagy 
аКйг  Mercedest, abban a pillanatban, аhоgу  Кіnуitjа  а  szjйt, kideriU 
0ѕzt ІуhеІуzІtІ , s igen gуаkгаn a brit 1ѕzigІteКІn beliili illetdsёge is. 
Professzor Higgins, amint mazochista g ёПУёгйѕёggІІ  jеgуzi a kis 
СІсknІу  vіг gёхuѕlйnу  leirhatatlanul сѕйnуа  КиІjtёsёt, tipiikiisan angol 
jeІensёg. Еg т  ёvѕzzаdоn át ebben az огѕzйgban csak az ёгvёnуеѕtјlt, 
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aki „rendesen" bоszёІt angolul, vаgуis oxfordi-cambrddgei, v аgу  pиЫис  
sсhоюі-bаn  (ami nоvёveІ  ІІІІntёtbІв  mаgnіѕКоІ t jelent). 'szerzett ki-
ejtёssІІ . A mыnkёѕо iК  mіndei јitt mё skёрp heszёІneК , mint a vdllalati 
іgаzgаtk, vаgу  а  bаnКtіѕztv іsІІбК , de Angliahan a k иІjtёѕ  deteгmіnёл . 
Еzёгt lehetetlеn a tёmоgІs ‚pиІg 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  оѕztalуfеІІttіѕёgе . 

Busszal az :Іg ІtemгІ . A buszmІg ІІбtбl még vаgу  tiz perc ѕёta az 
ІgуetІгn fбёpјјІе tІ , di'már innen látni а  vörös téglás hагаПgtогnуot 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 toгоnуьаn. A 
szё zadvёg. Rettenetes, de ezt is meg lehet szokni. Hanem magt бІ  senki 
se jёn rá,hogу  ennek a toгоnуnаk ѕиen ьаn van az eredetije. 

UtКёzb;еn elkapoik еgу  tjsdgсјmеt: TIE DECIMAL REVOLUTION.  
A tizes forradalom. Nem v аlаmеІуіК  kёzеІ -,КІиІtі  vagу  dёІ -аmeгјkаi 
ёіІаniгб l Van ѕzб , ahol tiztagni katonai junta vette át a hatalmat, ha-
nem Іггб l az elmaradott szigetrdl, ahol hёгоm év n Іlvа  vezetik csak 
be a világ лаgуoьbіК  részén hаszn Іt tize:s pёnzгeлdszегt. Eddig az 
angol gуІгekek matematika órái k ёzёpkогі  КіnzбКamг kга  еmІёкez-
tethettek, me гthоgу : 12 pe гinу  az 1 shilling, iés 20 shilling az Іgу  font. 
Кёdёѕ : mеnnуi egу  guinea? (Еgу  font és egу  shilling.) Az angol рёnz-
rendszer, сsаkiІgу , mint a nъёг tёkгеndѕzег , bizarr ,és ѕzёvеvёnуеѕ , ne-
hё kes ,és ezёгt ёsszІгй tlin, di az angolok állítólаg már megszoktak. 
І 97Lben vezetik be a tizes pi ёnzгеndszегt, aztan lassan a шёtІгt, meg 
а  сentimёteгt... mi lesz az incsekkel, pintekkel, l ьаКkаІ  és gallonok-
kal, аmеІуІkеt a Іеgtёbъ ,kiiföldi kёpteІen mеgjІg еzni? Кёzmоnds, 
mint a ciILkotai іссёьбІ . Nem India сІveѕztёsе , az afrikai gуaгmatоК  fel-
adбsа, vаgу  a kіvоnuІѕ  Adenbdl — еz jelenti a brit vilgbi гоdaІom 
végét. Anglia, kicsit feszengve, кёnуѕzeгеdеtt moso ІІуaІ  leveti a birodal-
mіsІё g és a,külö,nállás saiangjait: Imеgérkеzеtt Еuгбpbа . 

Azaz csak tenлё , ha КгoІу  is І igу  akarita. Аmiгбl az jut eszembe, 
hоgj ргіzsban megv Іtoztattak Mrozik „КdгoІу" сіmй  dагabj лаК  
а  сiшё t valami más fёгfіnёvге . A darabban egу  fanatikus ёгegiiг  mm-
den 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 nуoІСvаnаѕ  iévеibеn, amikor errdl szó volt, 
még seлКіt sem ёгdeКelt igazn a terv. Akkor még szerettek különbözni 
az angolok; most már hasonhitani i ѕzеге tnёвek Еuгбрa többi n рёhеz. 

Nincs sok postam: egу-;kёt magnlevёl és Іgу  ij МйhІІу . Behela-
pozok. A. hosszIi verse, elolvasom az e Іеj ё t. ѕzeгetem, amit сsiлІ . 
ЕgуІgу  fгаppns kёp, jб  hasonlat fellelkesit, tapsolni sze гІtnёk, mint 
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аtІёt јіkаі  vегѕІnуen szp ugrás után. Іdаnёzzenek, micsoda І bmunkа ! 
Gondolatban máris n аgаѕаьbга  teszem  a Іёсеt. 
мёѕzёІу  геgёnугёѕzІІtІ . мѓх  а  nуёгол  hallottam, hоgу  РІ  apostol-

ról irt гІgёnуt. Divatba j ё ttІК  а  görögök, гбmаіаК , az бѕКІг :Іѕztё flуеК . 
мёѕzёІу  tІhІtѕёgІs író, de nem tehetek rdla, ігtбzоm а  геgёnугёѕzІІ-
tektdl. (МІnnуіve І  jobb volt Dёгу  ѕzent Ambrusa is оgёszben!) ІІуа -
пК , mint az аktfёnkёpbбІ  kіnаgуіtоtt tёгdКаІсs- vаgу  lapocka-
гёsz Іet. Fe ІtёteІezem, hоgу  мёѕzёІу  megint ёгdeКes гІgёnУt irt, di ez 
ІьbбІ  а  гёѕzІІtbбІ  nemigen derUl ki. 

A szám. végén а  mhІІуІѕІК  emelkedett hangй  cikkben ёг teКІznІґk а  
holiandiai Mikes Кёг  utоІѕб  taІІКо zбјагбІ ,  ahol egу  јugoѕzlviаi ra-
g аг  írón,kívül hazai І togаtбК  is szerepeltek. Mintha túl emelkedett 
is lenne a cikk hangja, s a hаngv:ёtеl tйlozzа  a  Іkгадуаг  МјјhІІу  fontos-
ságát. A sze гkеѕztбk eg ёbkёвt azt a d ісsёгetоs dhajt fejezik ki, hоgу  
foІуtаtnі  kell a diaІбiguѕt Маgуaгoгszg és az Іmіgгсiб  ёгteІmіsёge 
között. Az бhаj diсѕёгІ tеs, а  legубzІndб  nоhёzsёgоk бгі s'іаk. міndkёt 
fél ѕёmkьaП  gondolkozik a másikról; a kintiek közül j бval keveseb-
ben j гtаk маgуагогszgon 1956 бta, mint viszont; s az ёІ tаlnоѕ  elvi 
еІlІntёteken kívül még ѕzеmёlуі  ёгdeКeК , gуаПйk é,s ѕёгtбdёseк  is f ё -
kezik a ргьІ szёdгe kész emberek hаjlаndбsgt. Volt idd, amikor az-
zal árthаttunk valakinek, ha ti ІІsё gоsan dісѕгtй .К  kintrő l. Most ez for-
ditva igaz: ha valaki külföldön él őt Pestrdl ti Іlsgоѕаn is megdісsёг -
nek, a sokat tapasztalt агіgг nsokКaІ, ik nélkül gуаnаkоdnі  kezd. 
х .-nёk hirtelen nаgуоn jб  lett a ѕаjtбj:а . Ml лаn e mögött? — Nem lenne 
еgуѕzeгiІbь  t гgуіlаgоsnаk lenni? KUlfdlddn megjelend mаgуaг  t гgуй  
publіkќсiбkаt tudоїn.sul venni, róluk 1ml (nem szuperlativuszokban, 
di írni), ІІVе lІikге  аІkаlоmаdtёn vlаszolnі, 5 'aki mеgёгdemиi, azt meg-
becsiilni. Ami az еmigгс iб  magуагnаk — megmaradt, s  nуіtott  ѕzІmй  
ёгtІІmіsёgёt illeti, az (sz гntаlаn рёldat tudnék mondani) йgуis meg-
becsiil és terjeszt minden mag уaг  szellemi ёгtёket. 

Kбnуvek, йjsgоk,  levelek — rutin. 

Еbёdnёl  K.-val Кeгй lёk ёsszІ . ѕzіvesеn pihenteteni szememet alma-
агсёn. K. orosz, di fёгjьІz ment eg т  Пуаgаtі  tudбshоz, és már hisz-
szabb ideje Anglinban él; ёгtеlniеs, nugоdt аѕszonу ,  ha vitatkozunk, 
tudom, ћogу  mindig a ѕаjt vёlІninуёt mondja. ѕzolzsеnуісinгб l be-
szélünk. Az író és a szovjet јгбѕъёvetѕёg йjаbb nёzeteІtёгёsёгб l cikkez-
nek az angol lapok; miután а  ѕzоvjetunібьаn nem hoztёk nуіlvёлos-
sgгa ѕzolzѕеПуісіnnеК  az iгбkоngгсsszuѕhоz іntёzett leveІёt, most liosz-
szabb 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 vdо l-
jйk az „Iván  GуІnујѕzІvјсѕ "  szeгzбjёt, mivеІhоgу  levelet külföldön 
„politikai сё lоkгa hаszn Іtќk föl". iѕzІгсnсsёгe ѕzo ІzѕenуіСјn se hаgуjа  
=gát, és állítólаg йjаbъ , 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 ѕzоІzѕІnуісјntбІ , majd kіаdtёК  
eг isen КогІ tоzоtt pёidnуѕzmьаn — beІѕб  hаѕzn' Іаtга , pdrtfunkcio-
n гіusоК  гёѕzёгe. Ezdk Itiltаthаtták аztёn 11 a kёnуvёt.  

Ez azt jelenti, mаgуаг zоm K.-nak, hоgу  az irodalom ѕzІmроntј-
bбl jobb volt Irusesov ІgуѕzІmёІуі  (gуаkгаn korlatolt és durva) cm-
zdг jа, mint ez a sоkfejй , amorf сenzt га  — mi lett volna, ha mond-
juk ѕzоІzѕІПуіСјn eІsб  megjelent művét eІбszёг  іgу  ,;körözik" a funk-
cion&iusok között? ѕоhаsem jelent volna meg a  Novij Mir-ben.  

K.-nak sem tetszik az јјg т, de  mејеgуі ,  hоgу  fi ІІgуёК  t1zоttаn fel-
hёbогоdvа, hisz azok, akik a politika f ёІtёtІen •pгјmtut vаІІjk az  
irodalom fölött, s a sztalini іdбkben kaptak kezd5 ѕІ bеsѕёget a karrier-
j јkhёz, .sаjt ёгdеКеі 1К  ellen сsІleКedлёnоk, ha nem gnсѕоІnk ѕzoІ-
zsеnујСјnt.  

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 jёхnаk,  s keverednek az is-
meretlen 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, gоmbаimбd elszapo-
rodnak az јгѕkёnуszегьеn szеnvеdő  mйКedveюК . A novella egуіК  hбse  
pёІdau І  azt mondja: „Toisztoj? Csehov? GгаfоmnоК  — akiknek sike-
rtit." Ez is egу  szempont.  

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

Cikk a VаІбѕйgban: a pгogгаrnоzб  gёpeК  fe]Јhаszпшsa a mйvёѕzІ t-
ben. Еgу  francia irta, Fбnаgу  forditotta. (írni neki, megkёгdezni, egуet-
ёгt-e ezzel a cikkel.) A francia szerint, aki valami matematikus v аgу  
komputeres ldhet, a j Іёvбьеn a komputer bevezeti a „pеглІutќсiбѕ  mй-
vёszоtet". Az esztёtа  bеt рlaІjа  а  gёpbe а  szёpnek vélt elemeket és а  
gёp kіkоmb іn Іja а  legjobb megoidast. Маgуагёn mondva, az еѕztёtа  
és а  gёp еgујј ttеѕe veszi át а  költő  ѕzІгepё t. ЕІkёpze]ihetб  ez? Igen, de  
a vers lehet szél) (hаng ё silаg, kёpиІІg) és tёКёіetes (logikailag), di  
mёgѕІrn „ül". Ёpp csak a költő  ѕzеmёlуІ , s egуёnІ  mбdon megfogal-
mazott іgаzsёgа  siJkkad el. Ez az igаzѕ 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 aѕszoсi сiбt х lаѕztj а, biztos, hogу  a szolid ‚kёzёраг nУоѕ .га  be-
programozott :gёp 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 költők teremthetnek.  
Az viszont к :ёnnуеn ІІkфzeњetб, hоgу  1978-bаn а  slagereket már erre  
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а  сёІга  kimunkált és beprogramozott komputerek f оgjk írni, s ko  
pоП 1n і . És ha a fоgуаѕztб  јgёnуІі  ІІуаnІk maradnak, mint аmиІуІпІ k  
ra, nem is fogja ёјzгІvenn і  а  kјјІёnbѕёgІt.  

Munka után még bevs гоІК , már sёtёtьen ёгeК  haza. Кіѕ ianуоm 
vасѕог zik, nemsоk га  jёn а  КёtІІezб  esti mesemondds. маgуагuІ , 
bár . kёtnуІІvйѕёg nemcsak a Vаjdаsќgbаn pгоьІёmа , Ргі zѕъаn, 
New Yorkban, Birmingtamfben is az, s eg угe inkább аzzá válik. ѕоk 
а  nІmzetКёz і  ь zaѕѕ g, Nugаtоn élő  mаgуаг  іsгегбѕІ im:közül nem 
is tudom, mеnnуіеn más nуеІvй  ianуt vettdk feІІѕёgtјІ . БоnуoІtја  а  
pгаьІёmt, ha mint nálunk, h гІimnуІІvй  a csaiad: fe Іesёgеm osztrdk, 
de Angliaban élünk. МegоІdihatб  a harmonikus tbbnуІІvйѕёg? 

іdІІѓЈјѕ  fІІtёteІek között igen. (Ha van tёbbПуІІvй  iskola, Коnуv stb.) 
ЕІІenКezб  esetben kialakul egу  fбnуІІv vagу  аІаfpnУІІv és egу  vagу  több 
mІІ :ёКnуеІv. ЕдуЃогт dП  jбІ ,  azaz tisztán,és h іbё tlаnuІ  senki sem be-
ѕzёІhet több nуІІІvІt Іgуszегге , ikülöndsеn ютІгІkКoґbаn, bár vannak 
p Іdk (di inkább felndttek közt) а  két-, sбt h гomву :ІІvd „kulturális 
еg ІnѕйІга ". КјІёnben az egёsz kёгdёѕѕІІ  csak most kezdenek tudo-
mnуos szinten foglalkozni. Еgу  amerikai ѕzосіoІбgiai lapban ёгdеКІs 
јzoсiopѕzісhoІбgіаі  ёгtekezёst olvastam a kanadai és amerikai tapasz-
tаlatokгб l. Lambert szerint, aki professzor a McGillen, a k ёtnуеІvйѕёg 
mindig pгoblemаt іkuѕаbbё. teszi :еgу  ember ё lеtёt, mert ha egуetlen 
nуІlvi csoporttal sem azonosul еgёѕzІn, mіndkІttбneК  gуаndѕ , s ІІбbb-
utб) ь  vаlагј lуеn v1аsziasгa kёnуѕzІгйІ . м s ѕzempontbбІ  viszont a 
kёtnуІ lvйѕёg еІбnуt jelent. Az etnocentrikus sémák nem гёgzбdnek 
meg a geг k аgу bаn olуan makacsul, a kёtn ІІviаsёg nуіtottаьb, 
fоgёkonуаbhќ  ( 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 іlуІnек" stb. Amit a kІёtnуе lv ј  ember veszit 
bіztоnsgёгzetben, аПnуіt nуег  toleranciaban. (Igaz, ez az ideglis eset.) 

Lёлуomniаl еютelбгe  az a p гoыёma, hogу  nem v Іasztоtt vёglegеsen 
fdnуІ lvІt. Most kezd іsКolёba jёхnі, s biztosra vehetd, hogу  az angol 
lesz a fбnу :ІІvІ ; di az бsszel még jobban ьeszёlt nёгetјй  és а  nугon, 
Pesten, mindenkit meglepett fesztelen magуаг  сsaсsogќsval. A h гom 
nуІІv naponta keveredik, n ёha keresztezddik, di nem lesz b оlбІе  olуan 
iiialatos КІvегёКnуоІv, аmіlуet sok itteni magуaг  munКѕсsаiadьaв  
haszndlnak: „МІgуik ѕop јngoІnј  a kornerra." ( меgуеk vsёгoІnі  a sa-
rokra.) Lёлуоm a  ПуІ lvІКІ t  szёpеn elvёіаsztja Іgуmќstбl, di gуаkгаn 
elakad és dі ihёѕ , ha nem jut eszйbe egуіk nуеІvёn  sem a  rnegј elelб  
szó. Én már higgadtabban kezelem a ѕajt nуІ lv і  гёvіdz гlataјmat; még  
ra, tizenkёt év után is, m Іnnујszег  elбfoгdul! De hát szótár is van a 
тиiagon. 

A BBC koncertet Кёzvеtіt — Boulez vеzёnуеl modern franciakat. 
Messiain шadёгfйttубі , Vагёse Іеn йgёzб  Arcand-ja. A háb оrú. zajai 
elevenednek meg b:enne Кimёletlen pontoѕsggаl; gёpfеgуveг , srapnel, 
most csapott be egу  bomba! A hё ttёгben az Apokalipszis csontlova- 
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sai galoppoziiak. Massziv  zene. Utёла  Boulez finom  Marteau sans  
maitre-je. ваІиІёz lemezemet kellett volna eldtte meghallgatni, mert  
Boulez csupa gаmІІ n: ІІъйvёІбІn szövi tarka h аngfоnаІ t a gongo-
kin, xilofonon és а  fuvоы,n. ѕzeгetem а  gаmІІёnt — Csupa vibrálás,  
ёлаndб  Іengёs а  ІеhІtбѕёgеk hіntjn.  
Кёьen  elgondolkozom, шeашуігe hі nУоѕал  mйvІІ t а  іІgtёьь  mű -

vész a t гsmйvёszetоk vолаtКоz ѕ bаn. нin т  író ismeri és szereti a 
legmodernebb zеnёt, h Пу  zenеszІгzб  a nonfigurativ feѕtёszetet? Le-
het, hоgу  іgу  van ez гendjёn, hisz az еgуІs Iművészеtеk аnnУіга  a ma-
guk iІtjt јгјёk, hogy csak a ѕzаkmаbІІиek tarthatnak іgаzбn lёpёst 
a fej ІemёnуеККІІ . Kбzеpes zenei mйveІtsёgemmсІ  és ёгdekІбdёsІmmeІ  
megragadtam вагtбКлgІ  és ѕtгаvјлszk јn І ; igen, ez a Vагёѕe tetszett, 
de a mű  még а  ht ѕzаs ёvеk végén keletkezett, szeretem Penderecki  
kіsёгІete іt, di lehet, hogy ebbe polonofil vinzalmaian is ьeІејё tszаnаk.  

Webern  viszont teljesen hidegen hagy. 
Ezek után,miért v гom el a kёzеpes irodalmi inйveitsёgй  emberek-

től, hogy мбгісz és Adу  mellett (vagy helyett) НuхІеуёг t, KаfІёг t 
vagy Wеёгes bonyolultabb veгѕе iёгt rajongjanak? Lehet ugуаn ezёгt  
is, meg azёгt is rajongani, de a kёpІet rendszerint vagy-vagy. Аzёг t 
mert az irodalom a lІgt гsаdа1mibb, ѕ  igy a legfontosabb mйvёszet?  
És mert ѕtосkhаuѕen nélkül még еgёѕzen j бІ  megvagyok 1968-bаn, di 
Kafka nélkül valami hidnyozna?  

.S  lehet valaki іgаzn modern egy bizonyos mйvёszetьen, ha ugyan-
akkor nincs fйle vagу  szeme a más mйvёѕzet mоdernsёgёћez? Lуgу  
látszik, lehet. Én l ІgaІьbіs tudok rápёІdt. 

Milyen kёpёk tetszettek рёlduІ  КаіК nаk?  

A tizenegyes hirek. Khe ѕаnh, Нuё , Da Nang, a nevek, mint гаkt К , 
surrognak, ѕzёtpukКanаК  az ёjszаkdъan. Valahol ь јbогLznаК , de a be-
mоndб  hangja mёгtёКtагtб  és udvarias. U 'гhant úr ide utazott, majd 
oda utazott. Kering, mint a bёКegaІаmb, аmІІуnеК  még nem bukkant 
116 az Агаг 'tja.  
ѕzегеnсsёгe  nincs tеlevizібnК , nem 1itj І Lk, hogyan г bbаnnаК  а  gг-

ntоК , 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:  tе jeѕen egfогmё k. 
Mondjuk, Ihоgу  ikrek. 
Еgjfогmn ёІtёКёdnek,  egyforma a testtik ive, a hajuk szine is Іgу-

forma,  egfогшёл  hajtjak fІjйkеt j'аыгаьаІга , egуfогn П  gondolkod-
nak, iugxjanazokat a szavakat h аѕzn1jІЈК  és ug аnаzzаІ  а  hалgѕІІуаІ  
ejtik ki oket, ug ґаnаzоkаt а  tantaгюгаkаt tanu Іjйk, és ugуаnazоkаt а  
kёnуvёКІt оІvаsѕйk. 

Csak egу  kis ѕёtёtbагnа  szeшёІсs КйІоnbёztёtі  meg бКІt.  
Amikor nёhа-nёhа  meg.иІоК  veltik bоszёІgetn і, mindig valami tёtova 

zavar fog el, igу  ёгzІm, а  vаІбsйg юѕа1:sйnаК  vagуоk az йІdоzаta. Ne-
vetsёgeѕnek tűnŐk fel magam ІІ6tt is. Mert ime két Ійnу , akik КёzјјІ  
egуіket sem tehet iválаsztаni, som logikusan, sem intuitive, hisz minden 
vёІasztas a puszta гёІІtиеn sz іntjёгІ  ѕјнІуІdПІ . A válásztás deg гаdёабd-
na, 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 nњсѕ  tav-
lata, 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: hоg аn КІгІ t az ember ebbe a szi-

tuёсібьа  és hоgуaв  miilja fej ■ёpen az alkotas lta І? 
'Ноgу  pёІdёКnйІ  maradjunk, e ѕzіtu сiб  aІаpjt abban ldtjuk, hоgу  

az ember nem tud kйlоnьsёgІt tenni. Ahol pedig az ember nem tud 
Кй 1ёnьsget tenni, ott megѕzйПіk, elhal minden Iszеnvеdélу . КёpzеіІj јјk 
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  pusz-
tan logikai, ёs csakis иІuszttaсібkёnt szоІgl, mert a hivб  embert р-
pen az jellemzi, higv meste гsgеs és elidegenitett !КјјлёnbsёgtІvёsѕеІ  
menektil a keserves közőmbösségtől, az 6 szІmёbІn már megvan a le-
hetd legёlesebb ktiІёnъsёg, 6 tгавszсendсntё lіѕan йtёІte a poklot, még 
mиeІбtt kйІёгъ sёget tett volna. 

S mi nem ІуІn, hanem te гm ёszеtеs Кй lоnbsёgІk után йhіtоzunК ! 
Кёгd ѕјјnk g- тakoгІа ti ёlе  tehйt csak akkor mertil fel, ha felvetjUk 

а  teгmёszetes kіјІёnьѕ :ёgt еvё ;ѕ  і gёnt. Ez az igёnУ , igзт  hiszem, jogos, 
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hisz ügу  tаІІоm, hоgзт  az ember minduntalan megzavarodik a v аІбѕ g  
еІб tt. Ha a Іegtudаrn луоѕаhb szemmel nézzük is, а  хљІбѕ g végső  f 0-
kin matematikai iеgуеnlеtеkké zsugorodik. Csak 11,јаrbb titok, meddig 
mehet <hát az emberi elme? 'Minden еІvёѕz а  Рагd;nуі  és :а  Megfogta-
tatlan eгdІjёbІл . ѕ  ha empirikusan v іzѕg Іјuk а  vаІбsgоt, akkor гё-
јёvйnК , 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 mёgіѕ , ezzel a 
szemponttal уиІ gо :ѕs. válik elбttјinК , hоgу  az ember a közössé.gi és а  
tёгtёnе1mі  Іёnу  ѕaj't гёvіdke ёlІtёvеІ  csak átmеnеt az óriási tёгtёnІ -
lemben. Ez a lemоndds áldоzаtоkk.аl j г, de felfedi elttјink а  tІmiё -
szetes lkülönbségtеvés Іehetбsёgёt, azzal, hоg т  rnegvillantja a harc, a  
ktizdelem lehetsёgёt. Ezzel azt akartam mondani, hogу  az ember, aki  
kUlёnьsgвt akar tenni, s'zјјntеІелйІ  küzd és szјјnteІenјјІ  vérzik а  tёгtё-
nelemhen; soha sem lehet biztos  abban, hоgу  veszitett, di abban sem,  
hоgу  nуІг t.  A tёгtёгieІern nem ad soha az Іg ёnnеk ъіzonУоѕsgоt, 
legfeljebb ІѕztlуІknаk, оѕztdІ$eгmёКёknёk. Az ember tehdt a t ќгtё-
n І'emben, bár nincs ёnmаgdга  іtёlve, mégis ѕzаntю1enјј l kоdКќztаt, ez  
а  tёгtёne Іem „ravaszsdga". Vgу  КосКќztаt, Ћоgу  'lemond a nуегesёgгб l  
is. A kёvetkezetessёgneК  ez az egedtні  иehetsёgеѕ  ёгteІme. Mert tёte-
lezziik 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 törté-
nélmi kосkќzаtоt, nis tёte Іezzјik fel, ьоgу  ez az ember еgу  pillanatra  
elfќгаd, nem mer kобkќztаtnі  tovdbb, hanem bi akarja hajtani a 
„hasznot", a „nуІгеsёget", akkor ez az ember sajdt k ёvоtКezetІІnѕёgё-
vii megsztintette k осkќzаtdваК  ■ёгtІlmёt is. АhеlуІ t't, ћоgу  а  kйlёnь -
sёget fedte volna fel, maga lett a sztfe ѕzіtоtt különbség, аnt іpбduѕ . 

Ez persze azt is jelenti, h оgзт  az árulás vІѕzёlуе  sziintelenitl fenn-
dll. Az az ember, aki koсkztаt, állаndбаn retteghet az árulás v еѕzёІуё -
t5l. Csak annak, aki nem v Іlaljа  a sorsot, nem kell f ёІnie az гulёѕ -
tбl, annak tiszta. a lelkiismerete, azon egуszІгй  оkлё l fogva, mert Ures.  

Ugan.аkКo г  az i's vildgos еtбtttјnК, hоgу  ikосkáztаtás kёгdёѕІ  nem-
csak a j баkага t, vаgу  csak a tudás КёгdsІ . Kookdztatni csak a forra -

dа mi ember kd о eѕ . Hisz a világ bоПуoІult, emlitetttik, és сnnё lfоgvа  
nІhz fkülbnbségеt tenni (benne. Sót eют-eg т  tёгѕаdа1mi vаlбѕdg Іmag Јba 
foglalja azt a t ёгеkvёst is, hogу  Іёhitоtlевnё  tІgуІ  а  kјilёnbsёgtevёst,  
ugзтаnіs еgу -еgу  tdrsadalom nem áll pusztdn hаІadб  ґёtgekьбl, és a  
hаааdб  tdrsadalmakban is vannak statikus гёtegek. A ѕtаtіКUѕ  гёtig-
nek pedig az a Іegfбьb ёгdeКe, hоgу  homоgeniz.ljа  а  megІІvб  t&sa-
dalmi vаІбsdgоt, vagуis hogу  mesteгsёgеsen eІtјјintessІ  azokat a аdјlёnь -
sёgоКet, аmelуеК  az. аnуаgi alapban :g тоКІгІznеК  és аmеІуоt a forra-
dalimi ѕzеІleniлek ёszгe kell veтinie és meg kell vd Іtоztаtnіа . A forra-
dalmi szellem minduntalan a statikus г tegёk pгоpаgаndj&iаk szelle-
mёьбІ  sztiietett látszаtеgуséggе.1 taldlja magát szembe.  
ЁpрІn  emiatt a ;Кoёkdzаt mint forma teljesen ёгteІmetlen tartal-

mat Іnуег, di  ez az  .ёгtеlmetІensёg ugу .аna1 Кoг  az ёгtelem еgуfёlе  meg-
nуиivnuldsа . VеgујiК  csak pёiddnаК  az utóbbi іdбben аnnуігa  elszapo-
rodott bйлtettek közül azOkat, amІlуеКПеК  egik jellegzetes megnўil-
dnulsа, hоgу  nini egуѕzeгй  indítékbóljыtеk 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 fІІлieтјІ  а  kérdés: miért Ikаlаndvágубk és mіёгt kap a 
kaland negativ tartalmat? Ez az a pont, ahol djra аktuálissá válik а  
forradalirni kосkё zаt КёгdёѕІ . Minden ев bІІг  ёІetёben vannak pillana-
tо , amikor аzzаІ , а iоgу  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 аІб sёьаn гІjtбzб  Ikülöribségеkеt ёs ez ІtаІ  rmеgtаlálја  

t хsаdаlоmbал  a maga hеІуё t, іgу  а  vdlаѕzt.s ■tvІаtоt nуіt  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 іёlгеvІzet і  бket, a сsиІekvёs pillana-
tёbаn ІёgUгes tёгbe КeгUІnеК , КoоК zаtuk negativ esldjelet kap, azzal, 
hоgу  'бnсélúvá válik, il1tve mert deg гаd Ібdоtt vёІaѕztssаl van di]-
gunk. 

Ezzel, azt hiszem, sikertit г mutаtn і  arra is, hоgу  a tёгtenІІem 
eldtti kookdzat ІёnуеgёbІn mindig humánus, vаg тіѕ  nemcsak humánus 
ёгdekbбl 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 hor-
dozza Ігаgёfban a legtёbъ  Іhumnuго t. 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 Ikоllеktív eгбkёnt 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 tёгtёnеиeгьen. 

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  kы tёszetben  az a kis  ѕё tё tьагnа  ѕzІтёісѕ  mégis meg -
ёneke іtet іk.  Mert a kёtёѕzetneјК  mégis van egу ,mágikus ereje, аmеlу-
nek  nуitјa  nem lehet ѕennгi;ifёie formai ifоrtе 1у , hanem ёppІл  az, ami 
a szellem más te гІјІetёл  nehezen гutathаtб  fel, hogy a kёltёѕzet a lét 
Ugynevezett аЈр.ráságаibаn is fel tudja fedezni az óriási k јј lёnbsёgeket, 
аnІіеІуеkІt a szellem más шбdszeггeІІ  még a legmikroszkopikusabb, leg-
аpгбьёkоsаьb ІІeгzёsse І  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 fјiggёnўёt, és eКёzben а  
Іegj еиentёktІhеnеьъ  аpгбѕьаn is Ikéреs lеgalbb оlуan ІёnуІgеs kй -
1ёnьsёget ёѕzгеvІnnі , аmeКkог t a hivő  ІёІeК  tгanѕzґсеndІntl, azzal a 
kшёnbsggel, hogy niig a hit еsІtёbІл  az igy eІёг t különbség mester-
ségés 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 ёІtё -
szet nem Is annyira igубgуítаni, mint iё zіtan і  akar. 
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AMOKFUTOK  

Іё szІet  

DEAK  FERENC  

Amig иогdб  kereket сѕeгёІ t, hаІІоѕ  csend uralkodott közöttünk.  
ѕzІkuІа  vёgteиІn zауагьаn hоn юkt simogatta, kapargatta vёгеsгІ .  
ѕzёgзгeІІte az esetet, bár  nуиІvnvаІб  volt, hоgу  az egёѕz nem КёvІ t-
kezik be, ha a kосsivеzІtб  nem fёКez оІу  eszІvІѕzttІn. 

Azt soha sІг kі  som tudta meg, volt-i a fёКеzёѕnk valami konio-
Іуаbъ  oka, vаgу  сsupn a fl!agxJ vаd ѕzt akarta megѕzёgуІnІtІnі  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 erre-
fІІё  illik. 

De tudtunk-e vаjо ? 
Vajon tanitoitt-e valaha valaki rá? A k іmёletlІnsёgгe, а  tаЫЈёКо flУ  

sё gга  (?)‚ de arra az igazira, аmеlу  csak itt ёгvёПуes, ebben az erdd-
ben, vаgу  оdёъъ , а  hоmoКbuсК k között.  
моѕоІ ІgПоm  kellett ezen: a vadak két сѕoгdja tаыіЈКozоtt valahol  

а  mй tоn, аmеІу  hol megjelenik a föld színén, hal meg elmeriil a  
mёІуьеn, mintha j:еІеznё  az utazќѕ  ёгteІшetІensёgёt. 

A vadak két сѕогd ј naК  kere Іsztlltja volt ez, ahol mi most еgу  pilla-
natra meglІtыnk. 

Amikor v ѓІgге  йјbбІl  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  

tаІрnуаІб . — Nem szёgуІІІі  mаg їt, valamikor még volt ёгzёКе  a сёІ -
pontck mІgvёІаѕztshоz, di most azt kell hinnem, hоgу  megbolon-
dult. І t nem érzi, hоgу  szеszёlуеіvеІ  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 VadszКјјг tben  
szёtlбtte а  rádiót? Pedig nem Is ivott  - - - 

De. . - di megfizettem. ноg т  szёtldttem... megvolt ráaz okom...  
Nуomбѕ  ik lehetett, ha már egу  rádiót szёtІб ... Ugуan fi be-

szёІjen szаm гsќgоkаt, ismerem én nаютоn jdl a ѕzІКuІ:a úr NYІм0ѕ  
OKAIT, bármirő l 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 utоІѕб  alkalom, hоют  a kocsimban utazik. ЕІёg volt,  
untig ІІёg ez a neg vien ёt eѕzteлdб ... 

І t  ki kinek tett ѕzоІg Ііаtоt? Ami pedig ezt az utat illeti, k ёrem,  
hоgу  amit tud гбiam, azt felejtse el, már rég Ii kellett volna felejte-
nie mindent.  

Mindent.  
Igen! ѕоk mindent...  
ѕоk  mindent el kellett volna f еІejtІii, vаlбban sok mindent...  

Ha az оmьег  nаg оn akarja, sLikerLU is néki. De vanna Jk dоlgk, ame-
Іуеk megјпtёk az аgуаmfаt... mint valami átkоzоtt fёгеg, ott motosz-
Кёл  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  

Ezt majd mi ketten e Іintzztјik... 	sziszegte iSzеkulа , és hom- 
Іоаа  szinte Іќлgоlt.  

Volt nekem еgу  ьаг tсm, akit сsаlnkијttёs lepett el, ha гёztгoni-
b іtќt І tоtt. Тavalу  kidertit, ki verte ёѕszІ  a fбv хоsі  szinonikusok  
fúvós hangszereit. Ez az én ьаг tоni két ёvаdо t sziinetelt a csalnnki-
iitёѕek 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 meg-
oаdоttak a nаgу  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 Іьаѕ jбѕzgга . — G Іdу  ig І -
kezett fёkІznІ  gesztikul сібјt,  s  fdleg jobb kézét dajkalta beѕzёd köz-
ben. ѕzekula az 6 ьІаІІaetёгбІ  mit sem tudott, csak amikor megfontolt  
visszасѕаpб  vёЈаѕzt akarta az агсќьa vágni, akkor vette ёszге  nagу  
liláskеzefІjёt ... 

Mondja.már, szemtelen fг teг, mi történt magvаІ ?  
Dќnиei  az este a ІmетІnуеzetге  m ѕzоtt, ,és útközbеn el akarta ta-

posni utоІбб  ubогimat. АггбІ  a nevezetes uьогКгбІ  Van :szó, amІlу  
bоldоggá telietett vоinа  egІёsz ёІёtemгe. IlуІn ёгьеlmјsёgiеkіеt szedtёl  
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 hёnу  is... Mindenesetre többszörös  
hаsznunk vаn eьbбІ  а  ьаг tsgbёl. fme a puska, еgу  szétlőtt ІІѕб  
gumii, azt&i fiatal fest бnК  a nejёt кІё lСsёлёztІ  Іl rizikó nёlКtјl. D вјel  
kivёstе  а  geгeвdќьба  iaz ёsѕzes ѕёгёtet, Ticze úr Іjаьb szLvеtsёgesге  
akadt a k осsivІzсtб  ѕzеmёlуёьеn ... 
НaІІаs  csend.  
ѕzеkuІa Нoгdб  felё  fordult:  

Mi? МіfёІe ѕzќ vetsёg?  
Nem tuddk гбіјa senimit, hisz leit:atott, ѕzeКula .... ... 

Мјгб l vаn szó, ki Ѓvelе !  
Mondom, hоgу  nem tudom, гёѕzеg voltam. Lehet, hоgу  besz ёІ tem  

vаІаnтјгбІ , valami ёѕszеvіsѕzаѕё gсt beszёІhеttem... ѕzоkuІа  iјг  engem  
ben'igatott,.és kizavart az егdббг  szоbjbб l. Honnan tudjam én, h оgу  
hol jёхtаm és mit bеszёltem? Az is meglehet, hogу  mindent csak ki-
tа1 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 ІgуѓІ tаыл  sztјkѕё -

gese mолdаnо  valamit? Nem! Most az egуѕzeг  nem! Most az egуѕzeг  
rnілdnујаП  az én kezeuben voltak. 
Сsak mоsоІуogtаатІ .  
Mindenkire külön-külön. 
Mindenkire a иеЂ etб  legiiresebb tekintettel.  
Tudtukra adtam,  hоg Т  еgуelбгІ  nem ѕzбІOК  semmit.  
É,s  a csend mеgnуйІ t, a csend kiterjedt az еlkövеtkеzб  fёІбгга , az 

еІКLvІ tКІz6 hёхоmnІgуІd órám ... Ez az,én csendem volt, az én ра-
rancsom,  az én ujjam a ravaszin.  

Ticze  duzzogva ült Dќлie І  mellett, aki ez esetben inkább csak szili-
dагіtasъб l hallgatott, őt most sem ёгіntette a dolog  ■КјІёnёskёppen. 
Utunk eІеj;ёn, amig a ѕzёkulё.vаа  vaІб 1  inсsеikеdés ёtІetszог(iеn és еgу  
kicsit ёn ёшаn fІlуt, 6 szivesen vitte a szбt, de аmібtа  elniёгgesedett 
a hеІуzІt, nem tudta kövétni az Іеѕешё flуеК  ifоnаlát, és іgу  legsziveseb-
ben megjtѕztta a кёzёnуёst. Gёidу  káttб.1 félt, hоgу  nюst az 6 fecse-
gёѕёn borul fel іgаzёл  a világ, és úgу  tett, mintha megdagadt jobb ke-
zёvel lenne elfoglalva. A két еІѕб  јј l: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'aszfalt-
sáv valami bibliai sivatagba. 

Eszembe jutott az én dombom, az a dús fű  és lenn la ,gőzölgő  patak, 
és kёiben a gуегtУёnоѕ  és az ég, mІlу  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 mоsоІ ognі  ltlаК , aggodalommal gon- 
dolok arra, hogу  többé nincs rám ѕzјІksёged. A Іеgаpгбьb fű- 
szál, aтІІу  fiiledet vаgу  tагКбdat csiklandozza, több ѕеgitsёgеt 
n тйjt  neked, mint én ezer b јztatб  ѕzбvaІ  — mondta іlуеnКoг  
Izabella, aki nagvon f ёІtеttе  szегеpt ёІetemben. 

— ІІ t  biztatni kell engem? Kellett-e valaha is? Amit t бІed 
Кёг tem, az nem a szavakkal va Іб  tamogatas, az nem a mаgamtб l 
vаІб  eluszitas, Izabella, egvszer majd v аІаmеІујјК6гК  &tűnik, йgу  
is mondihatmink, meghal, a mё sіКьаn megmarad még valamed-
dig az, amit soha senki nem tud: egу egу  mozdulat, Іgу-igу  rö-
vid perc, аmеlугб l csak az a.másik tud, аmе lуtбl csak az a má-
sik gazdagodott. Еzёг t keitink egуш 'anаК , ha negseшшіѕјilјtnk, 
egзт  kicsit mé,g ёlj йnК  tоvйьь , a másik тёvёn intézzünk el nё-
hnу  аpгб  dolgot, lássuk, ki volt az ellens ёgјјnК , kit illetttink fi-
lesleges bizalommal... Ha meghalunk, ne legven ol уаn еgуszеггe 
vёge mindогmk. Ha neked terhes velem Кбbого lnІ , nem harag-
szom meg: menj vissza,,és v гj meg a v гоsьаn. Azt mondod: a 
fűszál . . - Az eют  kісѕ iПу  ёlІt ёnmаgёьаn, gубkІгеi ott vannak, 
ahol az  еnуёјm:  teгmёszetјјлјКnёl fogva nem törünk еgуm,ѕга . 
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A fű  sohasem еmІёКѕ zјК  rám, én sem a fйri külön-külön, eset-
leg az еgёѕz pzsіtга . ѕ  ez az  агПу tаІаn  kёІсѕёnviѕzоnу  a mi har-
mоnkus ІёtezёѕіјnК  alapja. Veled más а  hІІуzеt. 

A kocsiban лegуvІnvаІаЈ nу  fokos m Іeg fkйdt ránk, egуmsbа  
izzadt, еgуrnst mеgvetб  utаsсјkга . 

ЕІегnуІdt  tagokkal ültünk az izzó йІ :ёseКІn, s még апnуј  eгбnk sem 
volt már, hоg т  еgуmássаl külön tбгбdjйnk. 

Ha iаz еgу  pнІanatга  fe Ігvеtбdб  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 tanil-
sgоt... 

Az a nаgу  és съґ mаі  feѕzйltsёg, аmІ lу  ѕzб tІanѕќgоm nуоmёП  kere-
kedett, a pdkiiii hбsёgьeл  percek alatt elolvadt, 5 ha valaki még eset-
leg foglalkozott a dologgal, nem hiszem, h оgу  vlаѕzоmmаІ  Іёn ІgІ-
sen v Іtоztаthаttаm volna кІdёlулaро tdn. 

A f гadtsќgtбІ  izzó tekintetek nem Кevёs mеgvёtёѕse І  illettek, ha 
tangcstalan сsavaгgё sыk аlкaІmval vёlејtlenttl elёbјiК  kerUltem. Ha a 
fІѕzјІtѕёg elsб  pillanataiban nem is, di kés őbb mёgіsсsаk г jёttek, 
ћоgу  haІІgаt ѕоm mit biztosit ѕzmоmта , azt azonban еgуіkбjйk sem 
merte f Іtёtileznі , hogу  а  vёлаѕzads Іёhetбsёgёt nem fogom kihasz-
nёіinј  а  ІІgkгі tіkusаьb pillanatban. 

Ez a pillanat azonban e1imlt — az ёletоmben mindig Uresen mй l-
nak el ezek a kritikuspiianatdk —‚ én t оvёіbh hallgattam, ol s оkё  
hоg-у  már puszta kivn сѕіsguК  lбtvolsgn is túl kertUtem... Мг  
azon gondolkoztam, hоgу  ez lenne a lеgіdе lиѕabь  vért illenйk: örök-
ké, minduntalan, percrdl percre kiah глdltanі  őkеt, örökké nйndent 
gуёnуёгйеn elrontani, meghidisitani. Ehhez azonban n аgуоьь  sakkmes-
ternek kellett volna lennem, egv іlуen táblán nehezebb itt most kip гo 
vоkёіnі  egу  vе inesёgе t, mint tíz gубzёlmet zsebre vágni. AzonkivUl 
utóbb mеgvеtёs hе lуеtt részvét simogatna t ёkігitetйkbбІ . 
Аhogу  nёztеm  az  izzó't ј at  s a délibábdk áltаl КІttёѕzelt domb-

vidёКёt, a  nугј  nap parazsa lassan blefёs Кelбdёtt tudatomba, és 
azon kaptam magam, hiоют  Кisz гаdt ajkakkal suttogom: fejen állvа  is, 
fél І bo:n dilva is ёlve kell maradni. 

Nevetsёgоs  dolog: az ember p ёх  száz k иІomёteггe kerdl оttћontбІ , 
és már'külön er feszitёseket tesz, hogv az idegen v јdёКet elбbb gvilkos-
nak kёnзwюІі  el, aztn pedig hаgу  ёletКedvёt az elбьbі  sötét ltоms-
sal szemben агёnуоsan fеlnёуelje. 
вг  az is igaz, hiogv nernegvszer esik meg az emberrel, hog у  hazai 

tjon is elveszti b ёјtoґsё.gё t, ёnbіzа;lmt, еgёѕz eІenszб  оknl fogva. 
A 

 
müüt  most vёgІegesen eltUnt аlбluiik. Egv nagvobbacska homok-

dombba futott bele, di a itül оldаlоn hіёba kerestUk, јgу  hat puszta ёѕ z-
tёпйnКгe hallgattunk, amikor Нoгdбt nёha nagy dilemmdiban t аn-
csainkkal megsegitittUk. 

і lуІПkoг  hangos eszmecsere foІуt kёzёttйлК , nІе lуьІ  még ѕzeku Іa is 
bёkаpоsolбdо tt, sőt Тiсzётvеl is eют  vёlІmёnугe tudOtt veгgбdni, ami sen-
kit sem lepett meg аnnуігa, mint ёpp а  Косsіvezetбt. 

FeКёte ѕzegёlуй  zshkendбjёt І tolsб  mentsёgйl iйлсiglta eІб , hоgу  
g ёПgуёzб  hоmlokdхб l а  valtаansgot  is ІІtёi ёljе . 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, neвi volt eІёg оgу -
k ёt fёІsіkІгt'ígérő  ёVІІ t. Az аgуfоггаІб  hőség és az iitігПу  körüli sűrű  
diskurzus iиІІелёге  mi mégis haladtunk a СЁL feІё .  
ЕІбьь  Іgkёt mеgf кІVІdёtІt,  e ІfІаej ЃtІ t tengeгіt ьІга  f:іgeІttink  fel.  

A talpon ёІІб  ѕz г  ilszk'ds ifоltként nёzІІtt vissza еgуаgу  dоmьоІdаІгбІ .  
Itt felejtett be)tйkёnt, jeik ёnt hatott az a nёhёnу  terigeriparcella, mint  
valami régi сіvtiјz сіб  megszenesedett kёzj Іgуe ... 

Csak jб  p г  kиІоmёteггe аkаdtunk az ёІІt soron КёvІtКeъб  jІІ iёгІ :  
arra a p г  гёgуzІtёІnуі  eІhаn аgоаt szбІбге , аrnІІугбІ  azonban már  
feltёtelezhetttik, hоgу  lassan s јЈkeтІјІ  ёІёгnј  ѕuhагt, Іzt az І lёtkоzоtt  
falut, ahova ёІjutni ѕznхn Кга  vаlбѕ gаѕ  világkdrüli út volt.  

A  dоn[bоk közül еgу  lovas tűnt fel. ЕІбьb azt'hittük, keresztezi utun-
kat, de aztёл  lattuk, hоgу  egуiлeisen félénk ilоvаgol.  
КёzёКогіi, ѕzаk ЈІІаѕ ,  bozontos ember йlte meg a kis szürkét, há-

tán kагaьёІу , fејёn zsiras kalap.  
меg ІІІtuлk.  
КјiІбnбs ёгdёКІбdёssІІ  nёzеtt benntinket, аhоgу  КиІёptјјлk  az izzó  

bќdоgІbоbоzьбl.  
ѕuhагЬa? міnёk?  
DоІgІІnјК  van ott — mondta ѕzеКыиа .  
Letёrtek - . - —  mormogta rekedt hangon a lovas.  
Az kбnnуІn meglehet — mёы zоtt Ticze.  
Jobbra, ott a domb megett, olуаn nёgу-ёt КиІоmёteгге  vannak  a 

ргёѕhzаІК , onnan már nincs m:essze — mondta a lovas.  
ѕzeQoiІa hјtetlеnй edve nёztІ .  

Csak menjeneik, nini hazudok. Én vаgуоk itt a сѕбsz. A msodіk.  
Іё t tdbb  is van? — Кёгdеzte Gl:dу  negІёn.  
'Én vagyok a Drob ina, a mё.ѕоdik. Volt eg т  гёgeььen, annak Ju- 

ѕz  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 еІhаnуаgоІ t  

szőlő  ігќnу 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.szőlők zбldesbaгna ёvеzеtёt és  
azt a nёhёnу  ѕzіkг zб , fehёгтe meszelt  tрrésházаt, ahonnan azt Јn végrе  
eiёnk tárult а  vёІgуьеn ѕuhаг , ez az еgу  utс bбІ álló' lapos kis tele-
pіјІёs. Alig volt itt néhány аКё.сfа  az egёsz faluban. S a hzf alak ko- 
ПtѕІm  voltak olу  fehёгeК ,és tiѕzьК , mint fenn a szdlбkben a pгёs- 
zakё .  
VіszologvІa vártuk, mi történik velilnk tovahb, hisz m еgёгkеztиinК .  
ЕmІёkezzІnеК  vissza  arra, amit annak idеjёn 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 ё tt, аhogу  kёzёledtјјвk az elsd hzаКhoz. De  
ѕzІkula Кёгёгvendёen.mért végig benntinket, és nаgу  fehёг  ujjaival  
gуoгsаn dobolt kitömött, porral és homokkal fedett ігattskj а  potro-
hgn. 

Uraim, nevezetes diёtа  eldtt állunk. Ha ezek a tetves parasztok  
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mé-g ІоkёІpаtгиоtіzmusuk t іtКёъа  is beаvаtnak bennUnket, аk г  Іgёѕz 
ёІetйnket e nemis аkсібnаК  szentelhetjUk — mondta G Іdу  mёІу  to-
rokhangon, és Ticze f ё jdаЖаs агсdbа  meredt, mintha аt іtбІ  félt volna, 
hоgу  más ігёnbбІ  kІёѕьё  ёгhІtnё  meg Іepёtёs. Ticze azonban a vastag 
hогno гёteg alatt vörös volt, mint a rak. 

Az аutб  begбгdјІt az  Іg ІІtІІП  utс bа, lassan, бvаtоsал  hаІаdt eІбгe, 
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 .később még аnnујѕzoг  — kifutott 
az utca másik végén а  tеІІршёsьб l. 
ѕzёКuІа  is kІа ie еt І:eлјll ёгezte =gát, idegesen f ёѕzkelбdёtt, és 

mintha ёnmаga előtt igаzоlná az esetet, vállát vonogatta, é,s ёгtеІmet-
un 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 гаtёndІ  taІёіІ tuК  mаginkаt. 
Mire harmadszor is elhaladtunk az utов , 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 kihul-
lott annak a hznаК  a kёpe, ahova megѕz ІІnі  visz bennUnket, de eg у  
tagbaszakadt рагastаѕѕzоnу  feІёлk intett az еg тik kарubбІ . 
Іoгdб  1efёkezett. 

. kísérők а iгСП  sem ёгdeklбdёs, sem öröm nem  nуІгt  оlvаshаtб  Кі-
fІjezёst. Еgуszeгйen csak nёztІК  bennUnket, némán figуeltёК  mozdu-
latainkat, és nem mozdultak a f оггбn tűző  déli nаpгб l. 
Іlуanоk  voltunk a szemUkben, mint valami idegen imUszerek, va-

larni ёг teІmetІen ѕzогѕzё.moК , mеlуІК  fёlгеёгtёsьбl vetidtek kогnуІze-
tUkbe, s m ІІуІk fe І t ёteІezhetбen Іlбb Іbutбbb  úgуis elkerUlnek innen, 
azёгt teljesen felesleges fu ПКс iбjukat, kйldetёsйket feszegetni. 

A kёzigаzgаts і  és Кёzгеndi szervek v аІбѕzіnйІeg егбsen elUtdttek t ő -
lünk mind kйІѕеjйКПёІ , mind  mІgје lеnёsйk  imбdјánál fogva, hisz ez a 
szenvtelen ѕzemiёІёѕ  fё lгeёґtћetet Іenјil tudtunkra adta, hogv ѕzёmukга  
nem jelentUnk sеmв it. 

Іgazn  nin-i volt mit magunkkal vinni, k іvёve azt a sárgászöld se-
Іуегnрарігba csomalgolt fehёгneтnйt, amit ѕzekula engedёІуІzІtt йti-
t гsајim szmќгa, s шІ lуhеz az 6 pагаnсѕjоgёn ki-viii ѕІгѕ t гѕaіm fel-
oldhatatlan rossz kёzёгzetІ  Кapсisоlб!dоtt nehёz bаІlaѕztКёП t. 

Alig tettiink nёh Пу  Іфёѕ t,  amikor hirtelen felсsаpб  ёhes lngoК  for-
ditottak vissza tbеnnünkеt dühös ІоbоgќsukkaІ . 

Az ёгеg Ford egу-kёt perc alatt hatalmas ég ő  fáklуává vált. Mene-
kintiink a гоbъал stб l rettegve, az бѕszІgуйІt faluлёpe csak kissé 
hátrább hUzddiott. 
Іoгdб  tdgra  meredt szemmel nёztІ  az elёje tárUló КёрІ t, és meg sem 

mozdult. 
DnиІl hinba pгбb І ta elrgngatni  a vІszёІу  tбѕzоmѕzёdѕёgbб l, 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 І ttёk be a 

robbani nem akaгб  üszkös, mocskos mагаdvnуokаt, ѕzeКula kiej- 
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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 em јbІг  leemelte Ка l рј t, hоgу  végső  tіszteІetёt adja az idegen- 
к .  
A termetes рагаѕ ztаѕѕzІnу  meg Dnиоl cipelte be az  ІІаІёІ t  ѕzІ 'Кult 
h,zьа , аmІlу  аdј lѕбгe еg т  ѕzІmегnуіt  sem kйlёnЪёzёtt а  tёььіtбІ . 

Az udvarba  nуй lб  ёpјнet dІгІkn nуіlt  az  еІѕб  ajtб  valami оІбѕzоbѓ  
nak berendezett k оnуhа fёІёbe. ѕzеkuІ t itt ёґte utol az esznъё lеt, mІlу-
nek egу  сѕќ ppet sem örültünk, di j бmagа  is jobban  megijedt tбІІ , 
mint szeгёn,т  beсѕІёsјјnk szerint a vén Ford  halglnаК  jбzаn nуug-
tz ѕа  КиёгdІmІlte volna. 
ногdб  vё.gгe elhаgуtа  szіvёhez n6tt mаѕdn јПaК  és régi bajt&ѕ-

nak sігj ё t. ЕъІЃ id ьІlуе tt italt kért a h ё zіаѕѕzоnуtбІ , és leguggolt az 
Іg јЈk sarokban йgу , hоgу  а  hоvе .гб  ѕzоkuІа  aгсё t zavartalanul szem-
Іёнiette. 

Mi lassan sorban ІеmоѕаkоdtuгК , ,és vártuk a sorsunkat.  
A  hZиІа ]ѕ5zOflу  eІбbгb nem tudta, hоg-у  is viselkedjen, di hamar meg-

ёгІzte, hоgу  6 шёgіsсsаК  а  ѕаjt lizban van. Bejelentette, h оgу  бt 
Rоz Іnаk ћіvjёК , az urát meg Heti Dv јdnаk. 

RоzlКа , egу  pоh г  hideg vizet kёгеk... — sigta szederjes ajkak-
kal ѕzоКuІа , di fekve maradt a  klopott,  dcska dіvnуоn, s amikor a 
rOSSZ rugók  mеgmІgгoрраnіtаk  alatta, arca o Іуаn kіfejІzёѕt öltött,  
mintha az ő  szervezete ёѕszeгoрраnёѕ naК  Іennёnk szem- és fiiltandi. 

Rоzёљkа  —  ez lett ezutёn a neve ѕzеgёПу  h:zіаѕiszoвгunknаК  — Іgу  
cseppet sem sietett a vizzrel, ногdб  kívánságát іgуеkezett k іelёgіten і : 
vаааа-жІi büdös tёґkё lуt keritett eІб . 
ѕzёkulnt  ez mg inkább elkeseritette, s mert Нoгdбn és rajtam 

kívÜl senki sem f іgуеІ:t rá, f гаdtаn intett feІёm: 
Н t  nem vёgzetes? 

Nem tudtа n, mire gondol. неІуzеtёгІ-е , mеlуе t а  tйzesetteІ  Ногdб-
val egу .itt ѕјnуІІttІк  meg, vagу  а  vё lёtІenгe, mёlу  kettбjіјКet sorsunk-
hoz esatolta eg т  ьіzoПу tаІаП  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  
fеkhelу  volt a falak mellett еlhеlуеzvе , minden dtlet és sz ёpёгzёk 
nélkül. ноgу  a szoba eredeti arculata nem ez volt, azt a sárgán. fes-
tett, ѕzёnУigitеІеn padІбn vіІ gоsаn kігаjzoІбdб  ьdtoгlbаК  nуоmа  je-
leztёК . ELvittek ebbб l а  ѕzoь bбІ  minden Іlуаn t гgуat meg gуne-
rйt, геІу  a valamikori tiszta szoba оltёхі  szentsёgёt adta meg s mе lу  
hosszab időm csak a gуІгmеК gуаs аѕszonуt fogadta szülés utáni 
Іё;tоgа tбnaроn. 

A biitor, ez, аmеlу  ьennјјгКet várt most, vаlбѕzјnйleg a pаdы sгб l 
vаg т  a ѕzоniszёсlbб .І  vndогоІt át, kivёvІ  а  gуёngуhйzzаІ  diszitett nagy 
f Кete aLm гiuгоt, meg a mogorva di бfаszекгёву t, ге lу  оlу  ѕ lуoѕaП  
nehеzedett а  viІ gга , hоgу  a sёхga pаdІбba is beІesјјppedt nёh Пу  
nІј lІіnъёtегnуiгІ . 

A fаов  csak Іgу  Кгіsztus-kёp maxadt, mоlуnеk гё.mjёhб l elfelej-
tёttёК  kiemelni vаlаkiknеk megs гguLt e Кјј vбі  kёpёt.  
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моѕоІуо gvа  j гtаm körül а  szоbt, és ёгјіІ tem, hоgу  nІёgѕе  tudták 
аПnуіга  kiilriteni, hоgу  Іgу kёt otthonos vоnё,s meg fi maradjon ben-
ne. Тёnу  az, hоgу  falusi hё zьаn s ћаѕem lehet оІуаn hеІуіѕёgІt ta-
Іёіnі , аmІІуІ t оІу  гіdegg lehetne tenni, mint valami szdлоdаі  szo-
bt. Valami mindig marad benne, valami, ami légkört és h аt гоzо tt- 

gоt kёІёnёz néki. мќг  az ablakon bebukб  falusi utсагёѕz Is bizti-
sitja az embert =ól, hоgу  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, аztёn gуогsan az asztalhoz ültünk, és  

ѕzаpогёn kагта lаztuk а  tфѕzІгt. 
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 а ttu'k, di ѓe Іtё teleztUК , hоgу  а  

tёгkёІуёѕ  ilveget оѕбКоІgаtja.  
Rоzlka baromfistiltet t Іаlt mеggуmёхts'sаl. Іогdб  gyomra olу  

hangosan korgott, h ґоg т  Gёіdу  eІfehёгedett, s ёnшagѓоz hiven meg-
јеgуІztІ : 

Az  Іуen  mоzgё.ѕ  valбszіnйІeg az ember ag$han h аgу  vёКuumо t. 
DёлиeІ  teli szjjiа l evett, ott volt a fogai között a csirke félig г gо tt 

fehёг  hasa, ajka szёgІёtёbев  pedig, mint Іgу-еgу  vёгсеpp: а  mеggу -
mgгtё s mагаdvёnуа . 

Ticzi evёsј  ritmusa az оvdeszkёzёК  Іeоgуѕzeгйsіtett, di Igen energi-
kus mozgsban jutott іgаz в  kіfejezёsгe. A kés az 6 Кezёben nem re-
tёlte, hanem egуetІеn rövid mozdulattal ѕzёtvgtа  a húst, a villa sza-
b 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 mбdоѕј t ѕѕаl hаѕznёІьаtб  ІёlІktаni kulcsot Is ad-
hatna... Gldу  az emberek  ёt}аp ј bбІ  olvassa ki azok vіы gnёzІtёt. 
Itt viszont az Іvёs stílusából lehetne olvasni ... Azt hiszem, Тiсzёt 
teljesen fёlгeіsхneгtem. Valahol az utаzs ІоgelІjёn az volt az ёгzёѕІnІ , 
hog  ez az ember hаl лоsan fél, akkor vаІбѕzinйlеg ѕаjt аgg Іуаiгtб l 
akartam ѕzаbduІni, és ezeket egуѕzегйІn, mert 6 volt a legszimpati-
kusabb, гeё. tеstltаm. tуgу  КёnnуІbь  volt elviselnem бКІt. Az isme-
retlenek mindig j б  tükörként hаsznё lhаtбk, tudtukon kívül v ІnаК  
bеstiákká vаgу  аngуаІоkКd. 

hogу  valaki feІgуdjtоttа! — hallatszott Нoгdб  hangos és in-
geriilt vlаszа  az unalmasan du гuzѕоlб  kёгdezgetёsгe. — ІІуеn marha. 

gоt kёгdeni...  Persze, hogу  valaki felgydjtotta. Valaki, akinek ёгde-
kёben volt... Valaki, akinek kell az, hogу  mi itt maradjunk! 

Mit КІаьёi és mit néz rám, mintha gуaniiѕіtаnа? Mi a fenёt akar 
mondani azzal, hоgу . -. — 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 fёlbe a gondolatom, hоgу  Тісzёt fёІгeismeгtem. 

Energikus és intelligens ember lehet, aki Іgуѕzегоеn fіgуе lгen kívül 
hаg т  mindiharmunkat, sőt egу  kicsiit le Is becstU benniinket gesztusai-
val, szavaink semmibevёteІёvel. Вг  D лieІlеІ  г hаgзituk, Gldу  több- 
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szdr be ІeаКаszkоdоtt а  tisztes &еgйгьа , s ennek meg is volt a hаtsа .  
Ha a balettos megsz бІаІ t, Ticzi abban a p иІІаnа tьаn szеnvеdб  arcot  
vбgоtt.  

Ebben a pillanatban ѕzсkuІа  nаgу  robajjal kirohant az udvarra, On-
nan az utсёха , jаj тeѕz КІІve јёх t Іe4ІІ  az ablak alatt, után v іѕѕzајё tt,  
és síró hаngов  КёгdІztІ :  

A fegуvогem! ... Hol Van а  puska, amit az огdёѕztбІ  kaptam КёІ -
csdn?  
ѕеnkј  ѕІ  v ІаszоІt.  

Uraim, azt nekem vissza kell ѕzоІg Іtаtnо !  
Nёmа  csend.  
Rоz Іka  az аjtбьаn állt, és Іgу  v ІІг ndіtssaІ  КёzёltІ, hоgу  nem  

tudja, meg nen is ёгdekы, és ьоgу  aki ёІvеѕztоttе, vessen mаg га ... 

ѕzekuІа  ІІгоgуо tt 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 edбtte a bdgre, аmelуbбl a tёґkёlуt оgу  сsеppіg kiitta.  
Most, tёІі  g оmоггal, Dániеlnеk is megeredt a nуІІvІ :  

Nekem senxmii Кifоgё sоm az ellen, hоgу  azonnal hоzz Кezdjјink  
nаpІбіnk ігоgаt ѕ hоz, ѕzІkuia nem csak azёгt hozott benniinket ide  
az isten htа  mbgé, hоgу  egуmt  felfaljuk,  іdkёzben esetleg j ІgуzІ -
tket készítünk ёnmаguггКгб l, Кёгnуеzеttјnкгбl stb. ІгбѕzІгszmоt а  
RAJ biztosit, ügуszintén minden más кеlІёКе t... A 1ёn ІgІt tudjuk:  
tvol а  сіvіiІјz сіёtбІ , ,еmbеrеk közt, ѕа jѓ t titkos mёlУsёgјiлket kifordi-
tani a ПарfёnугІ : hadd lássuk, mеnлуі  a szennу  az ёгtеІnІіsёgиеК  lel-
КјІё tёьen. Az itlet poms, igaz, v еѕzёІуІѕ  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 ёtКezёs і  fюгtбben nem  

csoda, ha a gуomгоm felmondja a ѕzо}gё lаtоt. ѕоmmі  eilІentёt, semmi  
szervezett Іllenёіы.ѕ ,  semmi bІ tтd Іnу , 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, hоgу  sajdlt сѕаpdёJйbа  esett. Еgуelбгe fi  

Ігб ltesse meg az agу t, а ,múlt majd csak felbukkan, van iddnk b бven.  
Most еgуedйІ  vаgуunk, ha estќnКёnt unatkozik, lapozza fel ІmІёl е -
zetёben Ticze sziletett ЕгsКу  Ji1ia esetet.  

Ticze oІу  gyorsan és halkan mondta ezt a n ёh Пу .szót az eІбtte álló  
ѕzeКulёлаК , hоgу  bár magamban гegіstгІ tаm a mondatot, egз  ёхva  
szót sem ёгtІtt&n ьІІбІe.  

A  dјvёnу  гugбі  megint fe ІnуёgtІk: teht ѕzоКulа  ІІгоgуо tt az izgalom-
tól vаgу  а  meglєpetёstб l.  
Нoгdб  csendben hоikоІt. Dniel bor után ment.  

Ha nem  ёгtеttеm fё lгe, valamivel vadol, uram! — suttogta ѕzІ-
kula, di Ticze nem v Іаszolt, már 6 is az udvaron l ёpkоdett, hоgу  az  
ebёdеt eg т  kicsit „leг zza".  

RоzlКа  бsszІѕzІdte  az еdёnуеке t, és intett, hоgу  egёsz nуugodtаn  
fekiidjek Ii és piihenjem ki az út f ёгadalmаit.  
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ЈбІesett  ez a pёх  egуszeгй  szб , és máris vІtКбzni kezdtem, hоgу  pi-
henjek, hоgу  vёgгІ  ріhІцjek. Ekkor még sejteni sem mertem, h оgу  mi-
Іуen f гаdаІmаКа t kell majd kés őbb kla:ludni. 

Az diom egyszerre j б tt, mint az еѕzmёІІ tІеnsg. 
„Nаgуаnуја  mІggуѕz гtІ t аjёлІо tt.  Azt mondta, ezt Кісѕіnу  

kІгёЈьаn Is лаg оn kІde ІtІ . Ne vege rossz n ёveв , de szeгetnёk 
valamivel kedveskedni. Ha már úg у  tvоzо tt, mint valami КёгиІІ -
hitetlen haragos. Ha már оzutn nem v Іthаtunk еgуetlоn kedves 
szót, engedje meg, ћоgу  én, Воdn г  Мёгіа , megmentsek magam-
nak Ке ttблК  vIѕzоnуё t бІ  egу  ѕzеmегnуі  kincset. 6, azt most igen 
kёnзеІmetlen lenne elmondani,  hоgу  mиІуеn КілсѕгбІ  Is van szó. 
Most сsцpn kedveskedni akarok, enn Тј  az еgёѕz. A zёгdbаn erre 
tanitottak, és én igаzёП  nem tud с k másként viselkedni. FбІоg, ha 
ПуогПб s okoni  is van az elбzёkеnуѕёgгe. Kedves nаgуаnУј a azt 
mondta, mсgg ѕz гtet hozzak, hogy betegeni ёszhez tёгјІn, és  
azt mondta, piritott КегІуеге t kacsazsirral ... Ha nem аkаmn, 
akkor is  ltnІni  kellene, mі lу  nagy kegyeletben élt maga k ісs іnу  
kогёbаn. A nagymama még a régi fali бгё t is г mbјztа : 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 stб l, 
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, аmеlуёk tükörként nёznѓeК  vissza a falvakra, és közös 
а  tvо l і  villám is, melynek vаkјtб  fёnуёben taы lkoznak a tekin-
tetek. Én, воdлг  Мёгіa, ezёгt sйгйbbеn is І iІjёvќјk, hоgу  ѕzё.m-
kіvettІtёsёъen ѕеgјtѕёgёгe legyek. Ha azt kёгdezі , odahaza ho-
gyan fоgаdtёЈk ѕzgyenІеtеs ІІtoІonсoІtаt ѕё t, csak  аnгІуit  mond-
hatok, hogy nаgyj ё bбl mоgёгdemeІtnеК  vélik, еzёгt legjobb, ha 
bІІІnуugѕziК  ѕогѕёьa. Elsd tаІІКо z ѕink itt ѕыhагbаn vаlбsz і-
fйlеg kellemes ёlmёnуkёПt vésődik emlёКІzІtёbe. A tоvbbіаК-
bа i megeshet, hogy eаtёґоk gyengёd mбdѕzeгІіmtбІ , Persze Csu-
pn a v Іtozаtossg kеdvёёг t. Ez azonban kогѓ ntsem jelenti azt, 
hogy nem leszek hаѕzn ґа . .  

Az elѕоtёtіtett ѕzоыbаn rnІggyѕz гt'eа  illata terjengett, a dús illatot 
azonban egyetlen moh б  sz іpрат tsѕаІ  feІёltem... A kёvetКеzб  Іё legzet 
csak a szoba kicsit dohos, Кiсіt sаwаnk ѕ  ѕzаgёt csalta be az orr 
ёгzёkeтiу  fоlуoѕбіbа . 

Csend volt. Csend, mеlуbІn а  sаjё t mozdulataim ny оnin keletkezett 
zaj miatt is szёgуenkeznоm њІнett. 

Amikor Izabella v іdёkгe mІnёКtІt eldlem, egy idбben sűrűn eІj г-
tani abbia a kis kedves faluba, melynek neve Is vonzott, s m ІІуben а  
vén Gregor vendёgІбs amrnбПі kѕzаgй  ѕzob іьаn hаsолІб  csendre ёb-
redtem délutáni pіhenбјm után. Kegyes, igy neveztek Izabella meiъhе-
Іуёt, а  nарszё.mоѕоК , tehermunkesok és kubikosok ѕzeгёnу  kis oIt-
hona volt ez, ahova hit végén loniiha vicinahsokon  ёrkеztek, és hйtІen 
feІоsёgјјktб l сsupёл  niоsdбvіzеt, ti:szta аlѕбnemйt meg egy nyugodt 
fёszket kёґtеК . 

Borzongva ugrottan-i ki az ágуból, ahogy tudatomban fe Іёbгedt Bod-
nár мгја  ltоgats аК  emІёke. Menekiuiii kellett a rossz álоmtбl. 

Az Іlsёtёtјtеt Іt ѕzоь bбl а  délutáni fёвуben гаgуogб  eІбѕzоbbа  buk- 
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tar, ahol КёmІуbІ  І bаdt szemem ІІбtt bsѕzІfоІуt minden t гgу , min-
den гёszІet.  

Rоz1kа  állt а  kis аsztаІnёј , és fІ etеkdvё.ѕ  сѕёѕzёКІt гаkоѕgаtоtt.  A  
сsempёk zsёгtёІ&%ёѕю  szinte аgуаmbа  költözött, а  сsészék Коосаnёѕа ,  
а  рогсІыл  vёkоnу  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 gуёг  fivёІ  benб tt, sdrgdssziirke homok-

dombok vІttёk körül. Valahol a hdzаkов  túl egу  különös, szёІmaІоm-
s '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 bele-

кёn ѕzегјt az ösztön, az urbánus ёѕztёnІ  ebbe a dl'іьdъkeгgetёsьe,  
ebbe az ámоkfutásbа . Az az ósztön, az a k ёґІeІhetetІІn, amit nem le-
het 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, vala-
mifёІe Жё pогitьа . 

De еbbбІ  itt semmi sem LёtІzе tt. 
Csak a két guЈbьаsztб  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 má-
sikig meg vissza, és kepzelёtёьen, ha van і'ІуІn, nаgу  tdvo]sdgokat tesz 
meg, messze menekiil az бseгdбbe. 

De most ez a profdn kёp is j бІ  jбtt.  ѕegјtеtt felejteni Bodndr Mdridt,  
aki (beigёгte ijаbь  látоgаtását.  

Mdr а]ЈkonуІdott,  amikor sorstdrsami holtfdradtan haz ауetбdtek.  A 
legrosszabb szinben Gd Іdу  vo(lt. Meg se vdrta a szűkös vacsordt, kё -
гјІшёnуІsеn ІemоsаКоdоtt, és aludni ment.  

Amikor Rozdika Ігnгpёt ‚gуќјtоtt,  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 ѕzеКuіа  Hordбnak,  
di az csak diniosan, nІ inІого san bamulta szanddJja orrdt. — Mondja,  
Rozdika, Іehetлe-e valaLhol szerezni egу  сsёzdt vаgу  szekeret, vаgу  bdr-
milуеn jdггйvet, hоgу  legaldbb a fő  iitvonalra еІvіgуin ...  
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Azt hiszem, hоgу  a maga szm га  vеѕzёІуІѕ  lenne іІуІѕmјt kérni 
— mondta Rоz ІКа , és а  tesсsёszёКet rakta egуmsbа  fürgén, hоgу  
minél e1bb tќvоzzоn, di ѕzєkuІа  visszatartotta: 

ноgу  érti ezt, kedves? 
Ne hагаgчidjоn, di іgу  van. idisz év eІёg hоѕѕz І  idő , de az embe-

rek еimІёКІzІtё t а  Іegаpгбbb kukac is fe Іёbгeszthet і , а  gУаn ї  fёгgІ ,  
maga mondta ezt nekem annak idej ёn, honnan tudnék én иІуеsmіt 
k иІtаІІnі  
ѕzвКuІa  remegett, és hol az i аsszоnуrа , hol pedig ногdбгa nёzett. 
Ticze КІnуёгьёІЬбІ  аpгб  gоmьбсоkаt gзтйгt, s teljesen Кёzёnуё sІn 

nёzІgette az asztalon meg-megjelend kés& Іegуekе t. 
Lesz nарІб  vagзт  nem lesz, irjuk vаgу  fi irjuk, kedves ѕzІКu Іa? 

— 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 tervei-
mёt.  Most  már а  nаplбiгѕ  meg a vele kapcsolatos аКс iб  nоvitsёgІsin 
еІІгІтёѕ zб  mёгetekt nуІгt,  gofldolom, a szё.mоmга, értik, ugуеь .г , 
mиІуеn küldnös ргјzшЁt állíthаt a sors ember és.eniber közé. A Кё l-
сѕёnёs kёtІleѕѕёgeК , feladatok eltorzulnak, 5 іgу  а  vјѕzonуoК  •mёгІege  
is egёsz mást mutat, mint nоиіs fІІtё tеиІК  mellett mutatott volna.  
No de ez сsаk az én pгivt tгаgёdі m, hоgу  nem tudok egуІlбгІ  ta-
vozni 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, szІгzбdёѕјј iІК  nincs, ígу  ebben a ріlІ iаflаtьаn felmentem magu-
kat is Кё teІe'ssgtlК  аlбl 

Ticze és DёлиeІ  hallgatott.  
Csak most tűnt fel іgаzn, hоgу  ezek az emberek elfeledkeztek le-

mosaklodni, úgу  porosan, izzadtan titek még mindig az аsztаlnl. 
Kёsбbb még egуszeг  bІjёtt а  hё iаѕѕzоnу, leszedte az asztalt, le ѕё -

рёг te Ticze Кen ёгgоmь6саit, és а  legуeК  is eliltek.  
A csendben a mi ІёІegzsјink, a mi szuszоg ѕunК  hallatszott Csak, 

аkёг  sјјіket ёj;szakkоn valaLhol, valami kis állоmásоn а  vesztІgІ iб  vo-
natok, egns lёІІgzetёt nem figуІІve, állаndб  szakadozott pёfёКІlsе .  
A  nаgу  fut, а  гойзаn.s most egу  pillanatra megint mІg.11t. VІszёІуІ -
sen, hosszan, Кіlt ѕtаlаnul állt...  
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ЕLІтЁLтЕк  

Rdібdг mа  

н R А N ІМІв  јСЕРА N І V ІС  

ѕІтёІуІ k: бR, ЕLЇТЁLТ .  

1.  

(бr а  Ѓоіуоѕб n,  az Еіі tёІ t a ceiidban. Lёpіek. КёhёсѕІІёѕ .)  
бR Јб  reggelt, ъагќtоni. ноют  van?  

(ѕzјјnІ t.)  
ŐR НeшёІоm, nem voltak kellemetlen ёІmаі ? 

(ѕzйиІ t.)  
OR Міёгt  haragszik? Nini gondoltam semmi rosszat. Csak i Іgу  mon-

dom. Gondoskodom a lelki nуugа]im гбІ . 
(Cigarettcira gyúlt.)  

Parancsol egу  сіgагсttt? ѕzбтаІ  nem! Ez okos dolog mаgdtбІ . A di-
hanуz ѕ , azt mоndjk, ártаlmаs, és jб , hоgу  бгіzkedіК  tбІІ . Вёг  a ciga-
г ttа  оlуkог  meg is nуugtаt. Тaln tёьbІt ћаѕzn Іnа, mint ez a bёmёsz-
kоdќs az аьІаkn І . 

(ѕzјјnІt.)  
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  bёг tL%nbсn mindent рёІd. ѕan бгіzлсk... 
ЕLЇтЁLТ  Kuss!  
0R 'De hiszen maga... mondott valamit.... m иgszбlаlt... Hisz ez 

ПаgуszІгй ... ez szinte hihetetlen... Іаthбnароѕ  haІІgatѓs után azt  
mondja: kuss. GгаtuІё lоК . A legdѕzјвtёbьІn: gгаіtuІќlоk! 
ЕЫТЁ LТ  Nem mondtam semmit. 
ŐR Nem mondott semmit? іgаzn kár. ѕzбvaІ  tёvedtem. De hat 

mјгьdавnуіan tёvedјinЁ  eg ьсљnsьаn. És vёtКesek vаgуuгik а  magunk 
mбdjn. Nincs igazam? Csakugyan, mondja már, mi a maga v ёІemё-
nуe а  bűnról? 
ЕLјТЁLТ  Az ёгdёgbe is, mikor hallgatsz el már egуszeг? Нбnаpok 

бta sztintelenUl fecsegsz, j, гtаtоd a szadat, gondo Іtёl.e egуszeг  is arra, 
hаgу  tulajdonkёppen nem is hallom, amit mondasz? 
ŐR ноgзme, sőt azt is tudom, hogу  az andаt se akartad látni. És 

а  baг taіdаt is haligatassal fogadtad..8 még eldbb — а  nуomozбkаt  
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és а  bігбkаt. Mit v гћаtnёk akkor én, ;еg ѕzІгй  őr Іё temгІ , ha иІуІп  
ѕzиІгdаn eІtёКёІ ted, 1iоgу  nen engeded magad ІhbІгgаtnј .  
ЕLЇТЁLТ  1Vliért аІёКаdѕz  meg akkor? міёгt ifecsegsz a puszta falak-

nаk? Te vаgу  az utоІsб  a vиІё gоn, akivel beszёdbІ  eІegуedhetпёk!  
ŐR (nevet) A  vиІ gол? Hisz én vаgуоК  az egуІtІen а  v1gоn, akivel 

bоѕzёІgІthІ tsz. Vаgу  azt hiszed, hоgу  szdmоdга  Van ,még világ ezeken 
а  гёсѕсКоn kívül 
ЕLЇТЁLТ  Van. Van Іg т  Végtеlеn és gуёnуёг(ј  világ, аimeІуІ t senki sem 

vehet el t бІem, аmігбІ  te mit sem tudsz — ami csak az еnуёш ... 
ŐR ѕzбуаІ  te геmёnуkеdѕz... 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 hivata-

los kёzІg sёгtІgetёѕёёг t szоІg Іatј  hІІуеn. 
ЕLјтЁLт  'fán csak nem сsu в nаk le? (Nevet.)  

ŐR Vannak egуёь  doligok is... РёІdёuІ  ez az ablak, amin át f оІу tоn 
bmёskоdsz . . . ez az ég . 
ЕLtТЁLТ  Az ablak? 

2 R Igen... Nagуоn Кёnnуen raegfoszthatn&ik t бle... azaz 'beѕzё -
geznёnk. Тulаjdоnkёрpеn ez is a fоgуeimezб  јлtёzКedёsІК  Іgуikе ... 
Mondjuik, azzal az indoklassal, hog у  a nappali fёnу  кёгоѕаn hat a 
ПуugаІmаdга . 
ЕL:[ТЁLТ  Te  nуоmoгult!  Talan azt hiszed, kёn ёгёgnёК  neked, hоgу  

fi tedd meg ezt? 
бR  Ki tudja? 
ЕLЇТЁLТ  ѕdha! 
ŐR sokan bеszéltеk már јgу , aztбл  meg КёnуёгёgtІk, mint a gуе -

rekek. Јбl vіgу zz, ъат tосѕk&П . Аimіѓ tа  itt őrzöm а  ikülönböző  Ыиnё-
zбket, а  tёгvёnу  és az eгkёІсs megszеgбіt, és hёbІ-hбbа  he... he 
he... Іgу-Іgу  drtatlan ъёгёлуkt is, volt alkalmam sok mindent látni 
és tapasztalni... КіtйnбІn érték az emberekhez... és az a tapasztala-
tom... 
ЕLЇтЁLТ  A te tараѕztаІаtоd... 
бR  Igen, az én tapasztalatom az, hоgу  az сffёle mаkасskodёs nevet-

ѕёgІѕ  és a гemёnkІdёsed kёzёnsёgeѕ  оstоьаsg, лвег t itt én hаt гоzoК  
mјndenгбl, és az én аКага tоmtб l függ . 
ЕLҐГЁLТ  (nevet) A te аКага tоdtбІ ... Hiszen hat hбnар  alatt  egу  

szót sem sikertiit kicsikarnod be ІбІоm. 
ŐR Csak lassan a testtel ... fi izgasd  magad, ъаг tосsКё.m. Idő  kér-

dés@ az egёѕz. Hat hбгiаp alatt, lám, mégis ІІёгtem, hоgу  szón. ыгј a-
lak. 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! Vаg т  nem? Minden rIgу  a maga ttjn: én 
itt az аjtбn ,kívül ... ,és jogom van bєszёlni. Te meg ott a lakat m ёgiё tt, 
és jogod van hallgatni. мiёгt sёгtegсssјik akkor еgуmst? Mindegvi-
kјјnknek megvan a maga v іlga. És а  vilagainkat гсs vёіаѕztj а  el. 
Szél) kis tаla1m Пу . És hasznos, mi? A lеgбѕ iъъІk egуtkІ , аа it az em-
bІгёk valaha is КіtaІё ltаК . És nІilуев  ІgуszІгй  — Кёzёnsёgеѕ  vasrudak 
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keresztberakva... és h іpр hоpp, te ott vаg'у  a magad vиІ gѓЈbаn, én meg  
а . enуёnifbєn. 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  hІІуzІtenunеІ ,.és azt tІгшjёm, amit a kedvem tart, bár, mint magad  
is о l аn szёpen mondtad, nуugоdtаn megteetлёm. V ют  ёгzem, rend-
j ёn volna, ha már еgуѕzeг  оg,јјtt kell lennUnk, hоg т  valami elviselhetd  
vјѕzІnуt teremtstink... valami... hоgу  is mondjam... mбdоt tаыЈ -
junk az emberi, bаг tі  ІgуІtёгtёѕгІ , йgуѕzбІvёn ІgуІnгаngт( П. Végül is  
emberek vаgуuлК . Vаgу  nem?  
ЕLГТЁLТ  VаІбьаn eІszбгаkоztаtѕz. Ноgу  nem restelisz holmi ІgуІn-

талgчisgгб l és bаг tѕ gгбl fecsegni?  
0R Nem aJkarod tán azt mondani, h оgу  bјzоnуoѕ  ёгteІеmьІn nem va-

gуunk egуІnГалgL иk? РёldauІ  az én feсѕоgёѕem miért volna bёІсseьb  
a te hаllgatasоdл l... az én mindennapi sz оІgёіаtі  kёteleѕsёgem kele-
mesebb a te semmittеvёsednёl ... ebben a kellemes csendben, amit  
iпgуІn ёlvezel ... Мiёгt volna az én szаьаdsќgоm, amit te гmёѕzеteѕІn  
ігigуІ lѕz tбlem, szebb a te vgуаkozќѕоdn І  mindaz után, amit elvesz-
tеttёІ ... No, mondd meg magad, nincs-e igazam?  
ЕLЇТЁLТ  МиІуеn  nap Van ra?  
ŐR ІКtбьeг  26-а . Osz van, bаг tос km. (Ті tоk аtоѕаn.)  El se hin.  

néd, de a levelek hеlуІnkёnt már egёszеn sárgák; ah, igen... a ndk,  
persze, szёpek, mint mindig — nem tudom, hоg зт  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 ьeѕzё-

lek, 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 аггбІ l  taгgуаltuпk, hogу ... 
ЕLЇТЁLТ  Nincs nekem semmi taгgуaІnіvаІбm veled. Menj a fi-

nёьe ... 
OR  Hidd el ,  mdsnak  nem  ъосstал m meg az іlуеn szavakat.  
ЕLІТЁLТ  Jobb szeгеtnm, ha velem is llgу  viseІКednёl, mint má-

sokkal.  
0R Fіgуe Іmeztetlek, hоg т  КegуІtlen is tudok lenni, mint... mint  

egу ... 
ЕLtТЁLТ  Mint egу  állаt.  
0R  міndаnnуiаn ikеgуеtlеnеk vagуunk. Еgszeг, barmikor, barhol  

Vаgу  taln te tk еvésbé vоltёі  állаt, amikor rálőttél a fІІеѕёged szeri-
t6jiёге ?  
ЕLЇТЁLТ  Hinba  is prdbalod, nem Ыо lуgаtоd meg a nуugа]imаnъаt ... 
бR ѕzбval te nуugоdt vаgу? Mindazok után, amit tеttёl. Ёlveed а  

nуugаlгаt. - . abban a rothadt гemёПуbеn ... 
ЕLІТЁLТ  (ёѕѕ2ІtёгtеП)  Mondd, miért gуйІё lsz? Legаlbb ezt mondd  

meg.  
őR Lám, lám, már hоgу  én gуй lёІёk! Eszem dgѓban sincs. De miért  

is tennёг? Az elбіг soК  tiltjak, hоgу  gуйlёljјК  azokat, akiket <5 г -
ziink ... 
ЕLЇТЁLТ  Міёг t kinzol  akkor?! Наgуj-b&Кёn!  
бR  De hiszen magad mondtad, hоgу  nem haligatsz rám, és hogу  nem  
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is ilétеzеm szmоdга . ноgуаn l јnоzhаt1аК  akkor?  g ѕzІгйІеn:  hango-
san gondolkozom a nőkről. RemёІem, ez ellen nincs k іfоg ѕоd. A nők  
mindenesetre  ■ёг.demeІnek агinујt,  hаgу  időnként ІІbеѕzёlgeѕѕјјnk róluk.  
Nhоgу  azt mondd, hоgу  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), feltёve persze, hоgу  szereted...  

LЇТЁLТ  Nem tudom...  
ŐR Akkor мѓх tа  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, hоgу  Іњ igуjсm?... ЕgуёьКгёnt is, mіlуеn jogon ki-

v.nod elfelejteni azt, amit nem szabad elfelejtened? Ez... ez már  

аІjаѕsg... Ez embertelen, lia І gу  tetszik... Меgё lѕz egу  embert, és  
аztn mindent elfelej tesz . . - Nohat!  

LЇтЁLт  І t  akkor tiltsd meg, h оgу  elfelejtsem, hogy hallgassak,  
hogу  КinёzzdК  az ablakon, hоgу  arra gолdoІjk, amire akarok. Gуегјјnk,  
mit vársz, kёnуѕzІгіtsd rám ezt a hйІуе  jogidat  
ŐR Мёg mit nem! Аzёгt vаgу  itt, ъањ toiсѕkm, hоgу  semmit se f e-

ledihess 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  minden-

Кёpp el kellett veszitined ... 

ЕLЇТЁLТ  Ostoba! 1Nеkеd mndеn сgуszeгї !  
бR  De te nem vоІtl kёpeѕ  kibékülni ezzel.  
ЕL ТЁLТ  ѕаїгiггiіt  sem ёгtеѕz.  
0R Јб ! Mondjuk, hоgу  nem ёгtсm. De gondolod, hоgу  Мёг ta talnn  

megёгtсtte... hоgу  kёpсs lesz kibékülni azzal, amit t сttёІ  neki?  
ЕLјТЁLТ  6 nem szerette azt az embert.  
ŐR Ha nini szerette, miért volt vele?  

ЕLІТЁLТ  ѕenъmit  sem jelentett neki.  
6R Akkor meg miért lőttél? Ha nem аzёгt, mert tisztban vo Іt І ,  

hоgу  sohasem volt a tiéd igaz&i.  
ЕLЇТЁLТ  Testestti-lelkesttU  csak az еПуёm volt.  
ŐR Csak sаjnќІ t, ьаг toс km. Te meg gуйlёІted.  
ЕLЇТЁLТ  ѕohаsem ѕаjг lt. ѕohаsem gуйІёІ tсm.  
ŐR Мiёгt ёlted hat meg azt az embert, aki a mindene volt? Csak-

ugуаn, hоgу  is hívták . emlёkѕzсl ІegaІ bb а  nevёгe?  
ЕLЇтЁLТ  Elhallgass!  
0R Міёг t? Biztosan gуengёnеk, tёhetetІІnnеК , nуоmоnsgoѕnak ёгІ z-

ted magad hоzzќ  kёpеst, mert mindenesetre igazi férfi lehetett, ha már  

anПу iга  szerette. ѕeшmіvеІ  sem tarthattad volna vissza... de te niin-
dІn 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... Мэgѕzйnt ёІ  em-
ber lenni, ha ІgуІtаІ n valaha is az voltal. Mondd, az v оІtёі ? 
ЕLЇТЁLТ  Кёnуёгgёm, eІёg! 
бR мegёгdeiгneІted, hоgу  КІgуІ tlеn ІІgуiК  hоzzd, én is és minden-

ki... De mi nem vаgуuІК  lelketlenek, mint te... És fi ѕіг , mert b іz 
tosan б  sem:sírt, és nem kёn ёгgёtt КІgуІІІmёг t. Biztos vаgуоk ben-
ne, hоgу  szembenёzett veled. Мiёгt nem nёzeІ  te a szemembe? (Dia-
dalmasan 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 , hоgу  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  

о lу  Кіvnсsi? Azonkiviil ha mіndj гt mindent megmondok, nem lesz 
miről gondo]Jkoznod... vаgу  tal&i еgёsz idő  alatt csak Мг taгбІ  és  
аггбІ  az eѕеtгбІ  аkаглІ  gondolkozni? 
ЕLЇТЁLТ  Csak ezt fi kezdd ij га . 
ŐR мiёгt fi? Mi másról ьсѕzёІgІthetnёnk? 
ВLtТЁLТ  (kiabdl)  Nem akarok Іггб l Ъeszёlgetnі ! Mondtam már, 

hоgу  ezt többé ne emiltsd! 
бR  Lassabban, hé . . ki nem állhаtоm az oгdіtоzб  embereket. Vаgу  

tаІ n nem kёpzІІed, hоgу  még parancsoihatsz is nekem? De ha ѕzёpen 
mІgКёг;sz, akkor... 
ЕLЇТЁLТ  Ne viselkedj І gУ , mint egу  bíró vаgу  nуomozб .  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! Hal-
lod-e, hё , nem vаgуоk én . te сselёded, et јІgуеzd meg! ... És má-
tól kezdve, ha hоzzm fоrdulsz, megkdvetelem, hog т  ezt .a Кбteles tisz-
telettel t Іgуed...  

(Az  Еіі tёІ t nёhdnу  pillanatig hallgat.)  

ЕLІТЁLТ  миІуеn  nap van ra?  
(Az Őr hallgat,  cigarettcira оуйј t.)  

ЕLЇТЁLТ  Azt kёгdeztоm, гіlуІл  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®ё-

nуеgfoгgаtбК , mindig г 'sоk. Ma pёІdul felhds idб  van. A гeteого lб -
gusok hosszabb esds iddszakot j бѕoІnak, de sohasem tudni. Az ám, el-
felejtettem геgkёгdІznі : szereted te az esdt? 
ЕLІТЁLТ  Nem.  
6R Мёgis esni fog. Ez ellen semmit sem lehet tenni. Mondd, le-

het-e? .. . De ne izgasd magad, te nem fogsz m еgѓ zni. 
ЕLјТЁLТ  Nem azt mondtam, hogу  аzёгt nem szeretem az еsб t, mert  

nem szeretek геgќzПі .  
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ŐR 'G ? ѕzбvаІ ,  valami más оkоd van. таІ;n emІёКeztІt valamire 
a:z esб? .. . valami kellemetlenre? 
ЕLЇТЁLТ  Nem, nem, csak iІgу ... ik nélkül. 
(5R  (nevet) Ik nélkül . Furcsa... Сs Кugуаn furcsa. Vаgу  tаІќn 

сsаk most nem tudsz vіѕѕzaІmІёКеznі . De ha eszedbe jut... mondd  
meg... Van idő : nekem nem sietds... és meg tudom'őrizni a titko-
dat... 
ЕLЇТЁLТ  Titkomat? Міёг t 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, сѕаk .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 esetle-

ges 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 el-
kerUlni. Pontosan jegveztem? Ha valami nem Іgу  van, ѕzбІj, amig 
nem késő . 
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 nem-
igen felejtenek el.. . еgу  иІуen jelenetet. 
ЕLјТЁLТ  Van-e valami a tiiloldalon, valami ёpјј lІt, 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 аІар jёл  ;kiszd-
mиthаtnd pёІduІ , hоgу  a kёvetkezб  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  Міёг t  lovagolsz fІІуton ezen az esбn? Azt hiszed, hogу  

ez idegesit? 
ŐR Ah, dеhоgу ... Еgуszегiаеn, ha már az e ѕбгбІ  van szó, illetve 

mindаггбІ , amire az esб  emІёkeztеt, аггб l •a délutánról és aггбl a je-
Іenetгбl 
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 (nуид tаІаПиІ )  Tudom. Еlбszёг  І iгiёmuІ:tёЈ . Vagv nem? Mintha  

minden pогсіkd megdermedt volna. Minden gondolatod m иgllt, Кі -
ѕz гаdt a torkod, csak azt ёгеzted, hogу  most olуаѕmи  történik, amit  
nem hihetsz el, amit nem akarsz elhinni. 
ЕLІТЁLТ  (Пуиgоdtаn) És azunin? 
бR (іnдегйі tеn) Аzutn  elhitted. Меgёгtеttеd, hogv igaz az, amit  
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látsz. És ő 	abban a pillanatban szebb volt, mint ъгmіКог , vаgу  
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 аг-

tосsКёm.  
ІЕLјТЁLТ  ( Іeeгeѕzk Іаёen) 1VIásról?  
бR (ПуuоtаІаnиІ)  Igen. Abban a pillanatban megb ёnјtо tt valami, di  

nem •аzёгt, niert Мйх tat rajtakaptad a sze гetбjёvІi, hanem mert 6  
engedte, (іiоg т  rajtakapjad.  
ЕL:[ТЁLТ  (Icivdncsian és guПуого sаn) ноghоgу?  
OR (kёtsёgьІІѕІ ttІП )  Ne tettesd magad boiondnak. Most már ig уіѕ  

vёgе, nincs okod, hogv bármit is eltitkolj, hisz ig уіѕ  kјtudбdоtt  
minden, bár vаlб :ѕzіnй , liоgу  már ikеzdеttől fogva mindent tudtaж  És  
te i tudtad.  
ЕLІТЁLТ  Mit tudtam?  
бR  (elveszetten) І t  azt, hоgу  szeгetбje van. КezdІttбІ  fogva tud-

tad, di ttirted, mert szeretted Mgrtat, és f ёltёl, hоgу  elveszitheted. És  
6 is tudta, hоg т  tudod, és ezёгt keriilsz minden alkalmat, nеhоgу  raj-
takapd dket, nІ{hоgу  nуilvánvаlóvá vljоn, hоgу  igaz az, amirdl már  
йg іѕ  tudtad, hоgу  igaz.  
ЕLІТЁLТ  (idtszdiag csocidikozva) • ѕzаm гsg. Мiёгt v гtа  volna az  

alkalmat, hоgу  rajtaJkapjam бКІ t s azutёл  elhаghаsѕоn, amikor ezt  
megtehette eІбь(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 бКе t, mert tudta, h оgзт  nem szereted az  
Іsбt és visszа  fogsz j ёnnі  az єѕeгnубdéгt... ,És ёрр  Іzёгt lttad о lуаn  
ѕzеmёгmеtІевnek, gуёnуёгйnk és агс tlаnnаК . Arra szm іtоtt, hogу  
ezek után lesz аnnуј  ыlѕzКesёg benned,  hоgу  sarkon fordulsz, és еІ-
mёsz, ењagуоd. Meg akart g бzn і , hоgу  te hagvod el бt, és nem 6  
teged,  meg aJkarta kёnвуі tеnі  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. ЕћІ lуІtt,  
mondjuk,:sírni kezdtёІ ; ugve, hogv sírtál? Aztan КёnУёгёgтii ikеzdtél а  
szeгetб jёnek, hogу  ne vеgуe el tбled. мёg abba is ЬeІeоgуeztёl, hоgу  
tov'ьъга  is tallКоzzалak, csak мгta fi rszаkítsоn veled. Ekkor vёg-
leg megutait, é:s taln Ii Is kёpёtt. ІѕzбІj, ha nem іgу  vаn. Lehet, hogу  
csak elnevette =gát. Vаgу  szó nélkül felёltёzёtt, és elment vele, ott-
hagvott tёged a pаdlбn, kimutatva, hоgу  mеnnуігІ  megvet, hоgу  mindig  
is megvetett. És te akkor, ltv а, hogу  semmi sem segit, lövöldözni  
Кezdtёl, di nem rá, hanem a ѕzегІtбjёгІ .  

(Az  ЕІі tёІ t hangosan nevetni kezd.)  

ŐR (zavartan) Mi van ebben nevetѕёges?  
(Az  Еіі tёІt 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... 
ЕLЇТЁLТ  Az hát. Mit сѕоdѓіКоzоІ ... Elmondtad ѕzёрІn azt, ami 

veled történt, csak a lövöldözést k ёІtёtted hоzz, hоgу  i'g т  І'tsszоn, 
mintha гбІаm volna szб . FіgуІІ.tІІсk, 'lattani, hоgу  гdгigаtбzіk a kezed, 
hоgу  borul el a tёkіnteted, hоgу  гeѕКet a hangod. (Nevet.) És azon 
tanakodtam, Vajon mиnnуі  idő  тйІhаtоtt el az бtа  az esбѕ  délután б tа , 
amikor azok ketten f аkёpnёІ  hаgзтtаk, ,és te tёгdгe borulva bámultál 
utánuk. Е:gёѕz idő  alatt, amig itt гeѕzКІ ttёІ  é:s гёVngаtбztёІ , tudtam 
ŐR Nem igaz. Сѕйnуѓn tёvІdѕz, ha azt hiszed... 
ЕLјТЁLТ  Nem tёvІdek. Mdr гёgбtа  biztos vаgуоk 'benne. 
бR Miben? 
ЕLtТЁLТ  НбПарok  б tа  fecsegsz, hбnароК  бtа  vallasz itt nekem... 

ѕzІgёnу  nуomonІІ t  Gаvгilбm... 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 min-
denki vert ёs megalazott, te meg állítól аg vёdеlmеdbІ  vetted... tud-
tam, biztos voltam benne, h оgу  te magad vоІtl az a сsdnуa, mІgаlё-
zott 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 feсsegё-

seidbdl kivettem, hog т  te vоІtѓЈ  az az altiszt, akit a h' ьоnihаn gуё-
vaѕ g miatt ІІfkоztаk és ІІіtёІtek... 
ŐR Elhallgass, átkоzоtt Кutуа ... 
ЕLЇТЁLТ  . . . ёs  aki;később megvќІ toztаttа  а  nevёt, és itt bi.jt meg, 

hоgу  elrejtse a ѕzёgenёt... 
бR  Parancsolom... 
ЕLЇтЁLТ  (kiabdl)  A ѕzёg еnІdiІ t, аmitбІ  sohasem szdkhett ё l meg, 

mert tiіlѕё gоsаn nаgу  volt... 'olуаn nagy, hоgу  valakinek meg kellett 
vallanod, hogу  'eют ,kissé mеgkёnnуebbјпj, megszabaduij... mјndаttбl... 
ami... 
ŐR Nem ismerem be .. . s emmit se ismerek be... 
ЕLtТЁLТ  (halkan,  ўеІѕбь bгeПсійen) Мёг  rég be іsmeгtёl 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 аКаг tёІ  
ŐR Fogd be a szád! 
ЕLЇТЁLТ  Аztn  meg, amikor azzal d ісѕІkedtёl, hogу  mІnnуi ьагё -

tod van, hоgу  ;milуеn КёzkІdveІ t vаgу  а  t' гsаsgban... Gondolod, hоgу  
nem ј :ёttІm rámиndj гt, hogу  te... 
ŐR Mondtam, hoigу  elhallgass . . . te 
ЕLјТЁLТ  • .. .  аѕѕzonу  nélkül vаgу , bаг t nélkül, mаgnуos vagy és  

felesleges. (Nevet.)  
бR (k ё tsёgbeesetten) Kёnуёгgёm . . . elёg... 
ЕLІТЁLТ  . . . 'hogу  a nаgу  hires szаbаdsgod mellett... nаgуobb rab 

vаgу, mint,én. mert nem bírsz semmit sem elfelejteni, mert ІnКі -
nek a Іе lКёben, senkinek az emiёkе'zetёьІn а  иІgсsekёІуоьb nуІmot 
sem hаgу tаd, amе lуе t később fi kellene ѕzёgуеІІеnоd... Mert ёгёКгe 
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magad vаgу  а mеgаláztаtásаiddаl, amiken nem bírsz úrrá lenni... Ёpp  
ezёгt rohansz mindig vissza ide, g оndоІvn, hоgу  ІegаІ .ьb itt jelentesz  
valamit. De még itt sem... Lt оd, még itt sem jelentesz senirnit ... 

Ібnаpоkіg pгбb Іkоzt І  velem... és ime, mІgёгtеd, hоgу ... 

ŐR Most аztn eІёg!  
ґЕLјТЁLТ  (а  ІІдnадуоьь  h ісіeўvёггe і) Іhб ...  revolver... De miért  

hаьоzоІ? Tedd meg már vёgгІ , legаІ bb Іgуѕzег , amit аnnуіга  kí-
vánsz . 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, nуоtmогuІt  Gavri;lo, ldj  
ŐR  (ёѕѕ2І tёгtІn, csiiggedten)  El kellett, hоgу  mondjam ezt nёkІd.  

(Zene. Csdnd.)  
ЕLЇТЁLТ  (ingeriUten)  De miért pont ne Кem ... 

ŐR Te vаgу ... az ІgуеtІеn... aki иiІgёгthetѕz... Te is... most...  
egуedU І  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, hоgу  nem g й  
Іб letbбl tettem... мсgbосsё thаtsz-e... most, hоgу  tudod... hоgу  tu-
dod ... 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 hбnаp alatt, аmіб tа  
bагё tКozшiК, tőbb fura histбгі t hallottam tбled, mint azeldtt еgёѕz  
ёleternьen . -. Nem. Еgу  pоh гК vаl se tbbbet...  (Nevet.)  ѕzolglаtьаn  
vа gуok, és а  ѕzаbёіу , ѕzаъёіу ... 

ЕLјТЁLТ  тёnуleg,  gondold csak el, ha valaki betoppanna!  

ŐR Ne fёlj, rnaguilk vаgуunК ... Csak eѕtёгe tёгnеk vissza. Azt a csa-
tогnt Іgёѕz nуdгоn гІggeІtбl estig Јб  ёtlet volt, hоgу  kita-
lnituk ezt a te ьоtegsёgеdеt.  
ЕLІТЁLТ  Мёgјsсѕak  el kellett volna mennem veliik ... 

ŐR Veltik?  (Nevet.)  Іogу  ott áss, gјјгоё lј , izzadj a  nуdгі  napon...  
Nem, bагdtосskm.  (Felveszi pokardt, és koccint.)  Аttб l 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 minden-

nap vѓгоm, ћоgу  j ё ssz а  beсѕeиьpёszett fІаsКбvaІ , az iІjsgоkКal, kü-
lön koszttal, сіgaгеttёval ... hog т  iеlbеszélgеthеtеk veled... Ne érts  
fё lгe! І ls vаgуоk mііndazёгt, amit tett ё l 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 , аmiгб l már majdnem azt hittem, h оgу  sikertilt kitdltenem.  
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ŐR Hinned kell ... Gondolnod kell arra a napra, amikor majd mind-
ez vёget ér, kell... 
ЕLјТЁLТ  Kell! Kell! De hоgуaгІ ... І t nem ёгtІd: ha erre gondo-

lok, akkor még neiiezebb. 
OR  De hiszen... mi bагќtоk vаgуunk. Kell, muszj, hоgу ... 
ЕLtТЁLТ  Gолdо1t І.e valaha is arra, h оgу  mi nielegitett ёѕѕze ben-

niiriket? Наgу  miért bаг tkоztunјk ёssze... 
ŐR Mondd meg! 
ЕLЇТЁLТ  Biztos vаgу  abban, hоgу  akarod, hоgу  rnegmoridjam? 
ŐR Ne, inkább fi mondd! 
ЕLјТЁLТ  Мёgіѕ ... 
ŐR Kёгlek, fi. ЕІёg, hоgу  tudom, hоgу  sikeriUt mІgkёnnуіtІnІm 

ѕzmоdгa еgу-kёt legnehezebb drát — h оgзт  eІjёhettІm hоzzd, amikor 
vártál ... hоgу  kitаllhаttаm, amire szјіksёgеd van... hоgу  veled 11-
hittem, amikor a Іegmаgnуоѕаьъ  voltam. 
ЕLіТЁLТ  De ideje, hоgу  egуѕzeг  már felfogd, mi ёгt vаgуunК  ѕzјјksё-

gesek Іgуm ѕnаК . 
616, istenem... 
ЕІЇТЁLТ  ѕzбvаl... Rjёttёl, hоgу  а  ьйneink Кё tnek 6ѕ5Zе ,  amiket 

eІКёvettйnk... ez az  І1Іhаg аtоttѕ g...  amiben élünk . azok a meg-
аlzsоk... 
ŐR Nem igaz . . . Lehetetlen... 
ЕLјТЁLТ  Nаgуоn  is lehеtѕёgeѕ , Gavrilo... Кй lёnben miért іgуІ -

КeznёлК  naprdl napra, hdnapokig arra, h оgу  а  világért se emlegessiik 
ezt a dolgot... ѕzйntеlеnјІ  vicceket gугtunk, mиѕёket taІІunk ki 
аггб l, hоgуаn fogunk majd élni eg т  napon... De mІІу iК  napon... Gav-
гІо . . . hallod-e, mІ lуikІn? 
ŐR Én azt hittem... 
ЕL:[ТЁLТ  Lehet, hоgу  én is . 

(Hallgatnak. Zene.)  
ŐR Nem tudom... de te vаlаhоgу  segitettёl rajtam... Amidta јgу  

Іgуйtt vagyunk... vаІаhоgу  biztosabbnak ёгzоm magam... nуugod-
tabbnak... 
ЕLЇТЁLТ  (nevet)  Nуugоdtabbnаk... ТаІёл  segitettem neked, hоgу  

megfeledkezz m јndazоКгб l, akiket itt Кјnоztёі . És te ѕоgјtettёІ  nekem, 
hоgу  elfelejtsem azt az embert, akit nem is ismertem, di akivel еgу  
szerre mеgёл t 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 idбben igazat mond- 

tunk Іgуm ѕnаk... nem vigasztaltuk és csaltuk egym.st... 
01  Кёг lek, fi emlegesd ezt... ne emІёКeztess rá . Ne emlёКezteѕѕ  

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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ŐR Nekem teljesen m јndІgу .. Tudod, hоgу  nem szeretem a mér-
kбzёseКet.. . Te szeretted? 
ЕLЇтЁLт  Hm... Sok mindent szerettem ..  (Egyszerre  fel ёІёnkй l.)  

Tudod, amikor é,n meg мёх tа ... (Hirtelen  ўё lьеszаk і tЈа .) ТёnуІІg el-
múlt már dél? 
ŐR Mondd: ютаkгаП  gondolsz rá?  
ЕLЇТЁLТ  Az a ІеvёІ  tegnap 
ŐR тбІІ  volt? 
ЕLЇТЁLТ  Igen. 

(Hallgatnak  —  zene.)  
бR Ugуe . . . mІgbо sёtоtt? 
ЕLЇтЁLт  Mit bосѕёsѕоn meg? Hisz nem szerette azt az embert. 

ѕeюmіt  sem jelentett ;ѕzm га ... Аztn meg... tudja... h оgу  sziren-
сsёtІenѕёg volt az еgёsz 
őR ѕzeгenсsёtІІлsёg? 
ЕLЇТЁLТ  Igen! Nem sz пdkоsал  tettem! Csak ráakartam ijeszteni, 

kёnуszІгјtеnі  akartam мг tа  j еиenІЈёtёbeгi, hоgу  ІКоnуого gэоn, 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...  Gуаkгаn  gondolok rá, és mindig йgу  ёгzІm, hogу  még eѕёѕ  
kёzьІл  is nevetett... 
ŐR Akarsz еgу  сіgaгеttt? 
ЕLЇтЁLт  És most, mindezek után, ez a ІevёІ  мгttбІ ! 
ŐR мiёг t nem vёіаszоІsz neki? 
ЕLЇТЁLТ  ноgу  nem ёгtеd... Vаgу  nem tudod, mіб ta 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 hбnаp volt ez, hanem ti-
zenёt 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 Кіыгhatаt-
lan, nуоmoгuІt  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 Іёг -

hetetl: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 szёpеn kіtсгvеzhetnёnК ... Minden аpгбѕќgоt... 
ЕLіТЁLТ  Нagуd, kёгиek . .. Ez ІѕztеІІnsёg! 
бR Мiёг t? Fő , hоgу  minden... vёІetlenгe hasonItson... 
ЕLІТЁLТ  Te vаlбbааi mеgбгtјlьёІ ! 
ŐR Rёjёttсm... istenem... г j ё ttem! 
ЕL ТЁLТ  Nуugodj  meg. . . Lassabban... Gavrilo! 
ŐR Кёгlek, fi szakits fё lbe! ЕІбszёг  is jelentkezel munkám: ez Іgё-

szin Іgуѕzегй . Ott pedig, a сsаtогnё.n, ásás ikбгbеn — еgуѕzeггe rosszul 
leszel ... Te ezt meg tudod ј tszanі ... egуszeг  már k іtttnбen meg-
jtszоttаd a beteget... І gу  teszel, mintha mindj гt mІg аlвІ  a fќj- 
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dаlсmtбІ ... És akkor én . . én majd fe ІаjёлІаm, hоg т  elvezetlek az  
orvoshoz... Ёгtсd... (ЁІёgedІ tten nevet.) És йtkёzbeo.. йtКёzbоn 
ЕLЇТЁLТ  і tКёzьen?  
6R ноgу  — hát nem ёгted? Е pёго 1оgѕz, ibаrátосskám, e І-pё -го -Іоgѕz... 

Kёpze Іd csak el. Persze, еІбzбІeg ejtesz rajtam Іg'у-kёt kék foltot, bi-
zоnУsguІ , hоg т  hагсkёptІlІпnё  tettёІ  ... ѕenk іnеК  sem szabad Кё te І -
kedni ... Nekem... végül is... t іѕztёлаК  kell maradnom! 
ЕLІТЁLТ  De én nem tudom... 
ŐR Én tudoim. Ez az оgуІt Іen mód. Hidd el, ez a legjobb mód 
ЕLtТЁLТ  Tйl jб  vаgзт , Gavrilo, de én . nem bírnám . én . 
бR Ne fёІj, ibardtom... Amikor jelentem a ѕzоkёsІdеt, te már mesz- 

sze jdrsz. Nаgу  а  világ — iithetik a  nуоmІdаt,  ha nincs okosabb dol- 
guk... 
ЕLјтЁLт  De еlhјѕzјLКе  miajd? 
ŐR Elhiszik... el kell hinnitik... Kildnben is azt hiszik, h оgу  gУй-

161 Іиik... Megmondtam nekik Imég akkor, em ІёКѕzІІ ? ноgу  ne gуаnа-
kidjanak a... a ьaг tѕdgыгikга . Elmondtam, hоgу  ki nem állhаtlаk...  
(Nevet.)  Е1kёpzelheted... Еzёгt is hitték el, hogу  beteg vagy, mert  
nem is sejtik, hоgу  meg аkaгilаk ,kirnélni imunkától vаgу  bármitől... 
ЕLЇТЁLт  Istenem! м .гіs hallom a folубt, ёгzІm a homokot a tal-

pam alatt. Ltоm az eget...  

4. 

ЕLЇТЁLТ  Nem лёznёК  ide? 
ŐR 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 tгёыиtam? 
ЕLІТЁLТ  Persze, hоgу  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 pгбьга  akartalak tenni? Ha csak г beszё1te-

lek? 
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 legtaga-
ѕаьь .. . mindig... 
ŐR KёpzeІd el, Ћog т  csak аzёгt beszёltеІеК  rá а  ѕz6 ёsгe, hоgу  hall-

jam,  visszautasitod-e a javaslatorat, mert félsz, h оgу  engem fe ІeІбs- 
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ѕёgгe  vonhatnak, mint аhоgу  meg is te Іtіk, ha most, mondjuk, nёІ -
ktiled tёгеk Vјѕ :ѕZа .  
ЕLјТЁLТ  (idegesen) De hiszen mindent k іteгveztйnk ... 
OR Kitervezttink...  Bolond vаgу . Azt gondolod, ІІhіПnёk azt a naiv  

mІsёt, hоgу  hагоkёpteІennё  tеttёІ ?  
ЕLЇтЁLТ  De... te mondtad...  
OR  Mondtam. És aztan? таІ n csak ргбb га  akartam tenni a ьaгб t-

ѕё gunkаt, аrnІІуbоП  te КІzdtёІ  eldbh Кёte Іkedn і . Meg akartam g б-
zddni, igaz-e, amit m оndtёІ , hоgу  csak a mega І 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 ltоm, hоgу  igazad гvоlt... І:gazbбІ  semmi sem k,45t  

ёssze ьennјјдket ... 
ЕLЇТЁLТ  De mi сѕakugзтan bаг tоk vagyunk, еѕКјїѕ zёm. Ebben nem  

szaJbad kёtеІКednІd.  
бR  Ha йgу  van, аhоgу  mondod, akkor most szёpen vіsѕzatёгsz  

velem. . - а  сsatогnhоz... Azt mondod, hogy jobban vаgу .  
ЕLЇТЁLТ  ноgу  vіsszаtёгjek?  Vissza? De hiszen te... már m Іgmёг-

gеztёІ . . - 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 mІnnуіге  
gуйlёІ tёl ... 
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 Іndіtvnуоztаm, hоgу  ѕzбkj meg, igazn 1o1dog voltam  

miattad... És magamon is segiteni аіК:aгtаігП . Te meg? Mit itеttél te?  
Fе lё.Іdоztёі , egyszerre azt hitted,  hІg  sikeriil megszabadulnod, és el-
fІlejtkеztёl гбІаm ... 
ЕLЇтЁLТ  Neked megvan a szаbads'gоd... És nekem... mi van  

nekem?  
ŐR Nem szabad haragudnod rám . Іgаzn nem akartam rosszat...  

Csak az еІбbb, amikor e ІКeгшtйnk a szemiik eІбl ... ааіkог  elkeril-
tiik a veѕzёlу t, аmitбl kezdetben аnnујга  féltünk, és ami teljesen le-
kёtёtte a gondolatainkat — egyszerre г jёttem... hogу  ez lehetetlen...  
ez őrültség!  
ЕLЇТЁLТ  Dehogy őrültség, Gavrilo. Еskйszё , hоgу  film az! Н t  

nem lehetne... міёг t 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 megszбk-

fi... 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. мг tа  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 еgу-
forma volt hоzzm — kёnуёг tеlІгi és meg nem ért ő : иekбpбtt, l ььal  
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tipirt, iifirditotrta  a fІ j ёt tdlem, mint a b ёІpоkЈоstбІ ... міёг t buj-
kёІ jаК  akkor, ha a ѕzёgуІntбІ  йgуsеm tudok negѕzаьаduІnі ; miért re-
nektijek — hоgу  rnegszdkve a régi m оgаІё .sоktб 1, 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 kezdhet-
nél. ЕгІёКѕ ze І , аггбІ  bеszёІttјnk  
ŐR Eldlrdl! (Rövid, ideges  Пevet ёѕ .) És ezt te mondod? Ez a legna-

gуоьь  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, hоgзт  az, amit йјгаkІzdek, szebb lesz, mint az,  
ami сІniйІ t ... 

ЕLјТЁLТ  миІуІn  nap Van ma?  
ŐR Boldog vоІnёК , ha ёsѕzІѕzednёd az Ігбdet... és te ezt megtehe-

ted... tudom... hоg т  megtelieted — vіѕѕzаjёnnёl velem... elfelej-
tenёd 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, hоgу  г bеѕzёіhІtѕz. мёg ha volna  

is erre irбni — soha, soha nem térnék Vissza... Mindezek után.  

Azok után a keserves napok ut П, amikor csak b ёлвuІtаm ki az abla-
kon. . . vёхvа  ezt a percet... 
ŐR Aha, зzбvaІ  te... vártál ... Te еgёѕz idd alatt arra goлdo ІtёІ ,  

hоgуаn szёkhІtлёІ  meg. . . Te...  
ЕLtТЁLт  міёг t  ne? Az еІѕб  hat hбваpban а  g йІёІetе;ddel Кјnоzt І ,  

iitёnа  még kilenc hбnаріg — a ьагќts.gоddаl... Mi гё sга  gondolhat-
tam volna. . . mint erre a percre.  
ŐR ѕzбvaІ  tettetted magad! Еgёsz idd alatt... fёІгevezettёа , a bаг tо t  

јё tszva... 
ЕLЇТЁLТ  És mit jtszоtt І  te, Gavrilo... Ez is a te ёtleted volt.  

Vаg т  nem azёгt vettёl ráminderre, hogу  nomesnek látsszál a ѕа j 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 jб  vаg т , аmиІуеПnек  kёpzеlеd 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  Еіі tёІ t ўёІгІІё ki, és  futdsnak  ered. Hallatszik a  Ііhegёs és  
idbdobogds  a parti  korоkban.)  

ŐR  (t сјvоігбІ )  Ali! 
(Az  Еіі tёІі  tovdbb  fut.  L іkegёs, ldbdobogds.)  

бR (még  messzebbrdl) Allj .. lövök!  
(Az  ЕІі tёІt tovdbb  fut.)  

ŐR  (еgёѕzen messzirdl) Кёnуёгgёm. .. lövök 	Allj!  
(Lövés.)  

ЕLЇТЁLТ  меnлуі  fёnу ...  Mekkora térség ... Micsoda nap!  
(Zene.)  

Acs Кйго lу  forditdsa  
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A МUNKАѕZІСІІLОGІА  MAI  IRANYZATAI  
KULОNјјѕ  TEKiNTETTEL  A  ѕZІСІАLІѕТА  

ІRѕZАGІKІА  

D R. RE1AK LAsZLO  

міndІzбk mІggоndо1v П , és uraim-
nak, baг tаіmnаК  erre v аІб  іntёsёket  
gуаkог ta ћаІ1vn: kёszёгІ tettёm ёnmаgа-
mat ez szegi n eszdmmel ezdknek gond-
vіѕеІё sёгe foglalnom, . . . sem аdоmnуёг t,  
sem bаг tsлgёгt, sem fёІe Іemёгt hamisat  
be nem Irtam, — az mi keveset irtam,  

Igazat Irtam; ha valahol penig vétök  

volna benne, azt fi én vёtКёmлeК , ha-
nem az k іК tбl ёг tеКёztеm, tцlајdоnіtѕ-
tok; és Кёгlek t і tбКе t ёвnІkёm megbo-
сѕв sаtоК ...  

(Тіnбd і  ѕеbеstуёП )  

E munka szІгzбjt fia is hаsоюаб  :mІntІgІtбdzёs сѕы tjа, amikor tё-
nij гб 1 аkаr,szólni. ѕаЈnоs,  а  több mint  вёgУѕzz  ёvveІ  сzeІбtt а  
Cronica е szаv1bаn kјnуоnІалtоtt sorok nini шentttёk а  ѕzІгzб  nё-
mІІу  melléfоgását. мёg Кevёsьё  ёlhоt a mai ѕzІгzб  а  Моьсs utáni  
kor јІgnevesІьb mаgУаг  n Іvй  infоrmábоránаk, egуesek szerint І sб  
Іјѕ gігбji'nак , ё1бjоg ѓvа1.  

Az, aki a mui*aszociol(gia mai ігВуzаt гбІ  szándékоzik ёгtІkІznі ,  
tudatosan kёnyszегјјІ  vállајni а  fеІeІбѕsёgёt, ьоgзг  іг s ьал  „vétök le-
gуІeл", arinaJk eІ1Іёгe, Іюgу  'а  хх . szzаd атi,ѕоdјk feІёnek .deгek а  fej-
І tt kоmmunikáсids rendszerek ІёteznёК , és іhс gу  világunk, minden ve-
s ё1злes оѕ tоttga сІІenёгe, egyet  kФІz,  nemcsak јёv5јёгІ  nёzvІ, ha-
nem fi nагаdј sёnаК  fёІtёфeІe is a haJladss közös а1аpj& nуugѕzіk.  

A kІniшunјk Сјбk nзт .ijtоttа  1ІhІtбsёg К  ёІІenёгe, az јnfогmgсібк  
hі nуа  mІgІІьetбsоn gtо 1Іј a az írót abban, hоgу  a mыnkaѕzосиоІбgіа  
fеj Іёdёsі  iг nуzаtаігб1 „vétök nélkül"  irjnon.  АІІаІуVеtб  htгёЈtаtб  kёгјп -
mёnу  az,  hоgу  a uшвkaѕzосиоІб gіa teґёn e Ігvёgzett kutаtsоk nagу  ré-
szét nini teszik ni иІгv оѕаn közzé. A másik.gátló k ёгјІжnёnу, amikor  
fejiбdёs ј  іг nуzatоКгбІ  van szó, az, hоgу  a ѕzосіоІбgјa еn ІІtеtt ágаzаtа  
aг nуІаg fiatal, alig van tёгtёneжлe.  
ѕоКаt lehitni  a szосіoІбgјa2  (mint tudоni&Іу ) m1tj гбd mondani,  

di kбъeІ  som агmуіt а  muiйјаszoсіоІбgіa tёгtёвelёгбІ ,  mert ez utóbbi  
már ъёnуegsebьen f& аіtaааіьъ  tudоniёх $g. Persze neli ёz biztosan meg-
hгаъбхоzлi egy tudininуќg ѕzйіetёsёnеk Іdброntjќt 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] Іnget іk а:Z „iij ѕzUІёttet".  A tudаmnуоКъаn Is gуаk-
ran az иІиеtб  tudоnІ nу  ‚)ІvаngёІјіsbѓјга", még inkább аz іиІеtб  ‚szІnt-
јгёѕ " kis  ta1!mudistaira  vár а  fenлkёІt feindat, ihоgу  utdlag ѕаjt І tnаk і  
szeImiikkel тigІ ss К  az iIlitd tud оniёлу g „betlehemi сs иІ 1аgб t", és  
annak аіІарјё ,n kіjeІыjёk 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 
hiїѕizаѕ  ёvik иоgeІej ёгбІ , аоg таn azt D. C. Miler és V. I. Forni 
iák3  vagу  R.  Мауо  és T. N. Whitehead a harmincas ёvik eІІ j ёгбІ , ha 
azokra hallgatunk, akik a harvardi iskoint tekintik  Іёn еgІѕПІК ,  és 
оёгt az utábbi,két szocioldgust t агtjk a niunkaszocioldgia niegalapi-
zбіnаК . Di fi Іepбdj гdnk meg azon se, amikor nini I еgу  nёniиt szocil-
Ібgus а  nъuг kа zосиоаб gіа  (Illetve az ірагszосіоІбgіа  v47 iizemszocio-
1бgіа) eІбhігnќјКeіt egуinеѕІn a niillt szzаd еІѕб  fІІёbІл  fedezik fel 
Andrew Ure és Robert v. Mohi sz еmёІуёъen. Ha ib еnnünkеt, marxis-
tkаt'különds rnddon і gаtnа  az emntett tudоmnуdg сsаІё dfj а , л&П  
tёvІdnёК , ha ёppІлsёggеІ  hivatkozndak F. Engels 1845-ben megjelent 
kёn1лiёгІ : „А  rnunkaѕоѕzt Іу  hІІуzІtІ  АngІiёbwn, ѕzеmёІуІѕ  mиgfіgуe-
lesik és hiteles fогг sniunКёk аІаpjdв"6, vаgу  ha a mыnkaszосиоІб gіa 
teгёn 'vёgzett egzakt kutatast рéldázzuk, akkor joggal utalhatunk K. 
Marx „eПquёte оuvгіёге "-jёгe az 1880-аs évb617 . 

Mindenesetre, amikor az „dsёket" Ikutаtјuk és а  nІunkаszосиоІбgіa 
szülétési сsіІІagnа& аzimut јІ t  és zenittavоІsѓgёЈt akarjuk nieghata-
rozni, nіnden Кett hалgѕІІуоznunК  kell K. Marx (el бbb már sаjёtоs 
buґkabаn G. W. F. Hegil munkaiban j ёІenlёvб ) aІіеn сјбѕ  eІrnёІetёt. 
Az ember e Іtdegeлediёse, az emberi tarsadalom еlесrnbеrtеlеnеdésе , az 
ember Іёnуёneк  mиgfeІІІб  tarsadalon-i lёtгeliоzsа  iІgуszбІvn egёsz 
ёІеttjёn 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 mбdjа  mutatja et ІegКifejezбьь eв , hanem 
egуben а  szосиоІ gіа , КјІёnёsen a muгikaѕzІСиІ lбgіа  Іgуіk sarkalatos 
kérdés°. 

A Кoгѕzeгй  marxista munka ѕzос iоІбginаk a szocialista огѕzgoКbаn 
tulаjdоnКёpрІn nают  jelene van, mdltja alig. V аІб j 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 szakszo-
Сиоlбgitб l8  eltdkintiink, az sZKP 1956ban megtartott XX. korigresz-
szusa után ( Јugоѕ Ldvinъаn nёhёnу  ёхгvІl eІбtte) indul  Іtјга  a munka-
szoсиоІбgјa. ѕс k esetben ez a sz аkszос iolбgіа  jelenti a legfejlettebb szo-
сiо lбgint, mindenesetre azt a sz аkѕzосио lбgit, аmиlуіk І ghаtaгоzоttаb-
ban „elКtјlёnјІ t" pozitiv ёгtІ lєmbеП  a rokon tudomnуоК tб l9 . Јоbbёга  
a munkaszocioldgia (illetve az tizem- v аgу  iparszocioldgia, ЈugоszІё.vі-
ban eютes szосио lбgusok szerintlo  a tarsadalmi és nиmkasёnigаzgаtaѕ  
szосiо lбgі j а ) révén аffiгmlбdiК  a szocialista iоrszágоkbаn а  ѕzoсioіб -
gia mint ёnlІб  tudсmnу , sajdtos mбdѕzeгёvel, taгgуkёґёvсІ  és annak 
ѕаjtоs mиgІКёzеІіtёsёvel. ѕzmunКгa meggубzб  Ј . ѕtаnoјёіёІІ ,  amikor 
а  munКaѕzосио lбgiа  vиІёgviѕzonУlatbаn mІginУі lу nuІб  eгб tеljІѕ  fej 16-
dёsёгe ёѕ  ifб lеg mйvІlёsёnёk mІnnуiѕёgј  mыtatб iга  hivja fel a f іgуeІmet, 
és hаngs Іуоzza, a francia G. Friedmann-nal egUtt, hogу  tёbbsёgёben 
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ra már tІgу  'tkјntenk а. munkаszосиоІб gіга , annak Igуаkоrlаti, tudo-
mnуоs eгеdјmёnуеігІ , mint a szосіоІб gіа  fejІбdёѕёлІk ‚ шёг tёkёгІ ".  
Јцgоѕzыvјга  vоnаtkоztа tvа  ezt a лeg ІІ .аpіtst, megg бzбdhІ:tјinК ,  

hоgу  az s с kьаn tа1 Іб . E tekintetben két n уиІvnоsѕѓgга  hozott for-
гѕга  utaJlunk. Az eІsб  sokszarositva jelent meg 1964-bén, sze гzбі  а  
ьІІgг dі  ТгsаdаІоmtudоmёnуі :Intézét tud ІmёnуІѕ  dоkuшent сібs osz-
t ІуПаіk аnunkаtѓхѕаі , és mІг tсgзт  350 oldalon ѕого ljёk fel a t гsаdа-
ІаmtudоmnуоkьаП  Іёtгelюzоtt enIpir&kus jelleg(i nхшk Каt 12. A má-
sik ifоrrásmimkа  szerzdje M. R. Ајmоvіё , aki a munksёnіgа gаtdѕt  
tѓгgуаІб  külön kіаdv вуоk, tаnuІm ауок  és cikkek ъіb1јоgг fіаі  ada-
tait:közli (3425 ьіьІиІІgг fіаі  egуѕ get dolgoz fel 1966 ьаn megjelent  
vaskos КёnуvёьІn) 13 .  
мёg еgзт  fогг st emІіtі nk  meg Јugо iѕzlvіга  vоnаtkоzбаn, аmІІујk  

szintén csak indikativ, és  Іјg т  csak a 1ёвІg1bеvgб  vіѕzоnуоkга  utal,  
teht nem lihet számbеli pоtntоsѕ gt elfogadni. A ЈKјZ Kdzponti Ve-
zetбsбgёneК  politikai szа1kѕzо gfІаtа  feІvёteІю te az огszg öt legfonto-
sabb kёzpоntjбban már ІІvёgzett, fІІуашatьan иevб  és tervbe vett tu-
dоmtinуоѕ  és ѕzаkmunkёkat а  tiгѕаdаhnі  tudоmnуоk térén14. A fеІivё -
tеІІzёst ІІemzve, nёhnу  tszámаdаttаl kiіvnj гuk ёгzёkeІtetnј  а  munka-
ѕzосіoІбgіаі  kыиtаt ѕаk hеІуzelёt a ѕzосиоІб giаi és más vele rokon terti-
Іetekeл  végzétt kutat ѕаkhоz kёpІst.  

ЕІбгe  kell ьосsё tаni azt, hQg Т  kбtfбІe jсІentбѕ  ;tогzіtst rejt mаgibаn  
az аІЈьыаіkьаn közölt kvantitativ meg ё.ІІаpfts. Az еІѕб : a munkák da-
rabsztinna idegjеnІіti a diplomai szakdolgozatokat (a politikai fakul-
tsоk dipІаmаdoІgоzаtаігбі  van ѕzб , amІІуІК  rendszerint terjedelmes  
és kоmоlУ  szakmunkak), a magiszteri és doktori d іsszeґt сiбkаt és  
ezeket, tоvábbá Іgёѕz іnьёzetсket átfоgб , nagyobb számú Кutаtбt igёnу-
be vеvб  mыnk ІatkКаІ . A másik toгzіtбs egyes munkák КІasѕzifјk аd-
sn1 kёvеtkezett be. Mig агбnуІаg égуértеlmüеn hаt гоzhaіttuk meg a  
munkаѕzосиоkgіё ba taґtozбkaіt, addig a szосиоlёgіа  különböző  ágаihоz  
tагtоzб , kшёnґёsen az egзтгёszt politikai ѕzоСiІІбgиІa és másrészt a poli-
tiКoІбgіa, valamint a p оІіtkaі  rendszerhez taгtоzб  munkák között nem  
lehetett egуёгteІmйen eІvбgІzni а  munkák „ёьаt гоіІб sѓ t", csoportosi-
tt.  

Figyelembe vёvе  ezёket а  tогzitskat, mІgfлаpitаiаtб, hogy Jugo-
szІ vinьаn majdnem аnnуі  Кutаtst vgeztеk а  mirkaszocioldgia terii-
Іеtёn, mint a szосиоІбgіa többi бgаzаtаіbаn egyUittvёvІ . Ugуаіnіѕ  a szo-
сиоІбgіа  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-pоІіtјkai kёгdёseket vizsgáló munkák közül befejezett  
vagy folyamatban Van a munkasz осиоІбgіа  tегјiІеtёгёi 20, a ѕzосиоlбgіa  
többi te гјi ІetёгбІ  16 (а  pоІі tikо lбgia és politikai г dszІг  teг tјІetёгбІ  
tоv ьbі  59 dolgozat). Іiуenkфрeл  az аг nу  а  i.munkаszос iоlбgiаi mun-
kák és а  szoсіоІбgіа  többi бgazаtаі  között 34:37. Ez az аг nу  nem vёІ -
tozik Іёnуegesen akkor sem, ha f ј gзтеlemьe vessziik a közvétlénül terv -
be vett muвКёаа:tokаt is, mert akkor ez az aгг1у  38:46.  

ТІгmбszetesen, ehog'jan  azt már eІбгdbосstоttuk, az e]vёgzett ku-
tasоknаk kisebb њsze keriiil majd  ПуіІvnІѕ  kёzъбsгe. Аzбta is nё-
ћ nу  szегzб  figуe ІemгemёІ tб  munktijt КёzёІ tёk І5, többségük nem sze- 
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repelt  az emlitett f оІvёteІІzёs[ьeв , аmІІуІ t L ІtаІ flІѕ  gуаkогІаtі  t јёkІІz-
tаt ѕга  és hаѕzn1аtга  kёѕzјtette.  
м gіnt  csak іndktоitёnt еmнtјјјk meg, de mégis ikifејеzб  pёІdа  а  

МоѕzЖv ьав  І966ќьаа  kiadott ѕzосиоІоgіjа  v ,SZSZSZR сјmй  kёtkёtеteѕ  
mű 16 , аmІІу  hivatott reprezentativ k ёгkёpІt adni a ѕzосіоІб gіа  szinvo-
nаыгбІ , ёгdekІбdёsі  körén:51. Ebben a kіаdvnуьaП  is a munkaszocio-
Ібgіа  temakёг hez taгtоzб  munkk kieimeikedd h еІуІt foglalnak il.  
ІаsоfllбаП  kiernelkedd hІІуІt foglalna& el a mоgj ІІntІtІtt iszос iоlógiаi  
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, mіndeneа eІ6tt LengуeІогszgbаn  
és СsehѕzІоv Кіъаn.  

Ma már vаІб(bаn magunk mögött hagуtuk azokat az іdбКІt, amikor  
а  tёгtёлІ1mі  materiahzuius hацgѕйlуоzоttаn dogmatikus fсІfоgsa kё -
vetkezteben ёnkјёnуоѕ  szubjektivista sz еmроntdkаt tartva szem ek$tt,  
mg feleslegesnek tёКіntёttёk а  t.гsаdаІаm empirikus Кutаtaѕ t. Кбz-
ben mg йgу  vёІeКedtсК , hоgу  immár а  tarsada]mi fІjiбdёѕ  minden  
аІapvІtб  kérdését megoldottak, illetve meg оlсlsuk az áll= élén Іevб  
vezetd emt)erek hаtаlm ьаn van. ЕІhаntоІ tёіk már а  vаlаn іКoгі  dogmati-
kus apriorizniust, kёЛуеІгГLІіѕ  hіеdоІmёivаl egујitt, mиlу  szerint a t гsа-
dalnii fejІбdёs ѓ tаІ nоs tёгvёnуszегйsёgІi mindent mеgmаgуагё2nаk,  
s nincsen az az еgуеdi j иІensёg, аmІуІt ne lehetne sz áltаlánоs tёгvёnу-
ѕzeгtisёgге  v јsѕzаvоnаtkoztatni 19 .  

A  mеghаtaгоzб  áltаlánоs taгsаdааmi fej lбdёsen!kívül — ь tІгk0dunк  
hangѕйІуoznІ  — sokban jnilt hоzz. а  munКаszосиоlбgіа  mint külön  
ѕzаК g, fІjdёsёvІІ  és eІёгt Ігебmёnуојіvеl, a szосио lбgіќnk, ennek az  
önálló ѕaј toѕ  tudоmnу -сѕoрог tnаК 20, 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 funКоіб ja 1521 .  

АиІаndбаn jeІenІеvб  dilemma a marxista sz осіolgus ѕzm гa  az el-
mёІоt és а  gya.koriat viѕzonуa. Ez ёґthеtб  is, ha f іgуelembІ  vessziik,  
hogy a mostani marxista аzосиоІбgіa Іgу  nаgуоbb га  sp КuІаtіv, Кёtеѕ  
értékű  tudоmnуьб l bontakozott ki. Ez sz e Ібd аnПуibаn volt tudo-
mёnу, amennyiben tu1ajdokёppeл  filozбfја  volt. АmІnnуіbеn nem volt  
fіlоzбfіa, kёгdёseѕ , hogy mеnnуiгІ  Volt tudomќnу .  

Most, amikor a sz осіolбgia, eis5soгban szak.gаі  а  vа lб  t хѕadаіmаt  
tаnuІm& уozz іК , amikor elvetik sz apriorisztikus dedu Кс iбt, és kutata-
saiJkban az јvdukсібѕ  Іlj г sгa teszik a hangsйlуt, skѕzoг  ыtszбlаgoѕ  
dile тшnt jeQen sz eІiniёІet iés  gyakorlat viszonya. Vonatkozik ez a ku-
tatasi és kёvetКeztёtёѕі  m5dszeгёКгІ , a deduіkсібѕ  és az іnduКс iбs il-
j гѕ  dilІmл iёјга  is.  
мг  csak sz emiitett két e Іj гёst sem lehet mereven egymё ssаl  

szembe állítаni, mert vаІб j гban sz egyik mбdszІг, ha nem is hangsй -
Іуozottаn, di mаg ьа  foglalja a n'ёѕ iКat és vele dialektikus v іѕzonуьќn  
Van. Az іnduЁсiбs eljёгds latensen fІІtёtelаz már еgу  átfоgб  kёpzІtet,  
ІegаІІьbјs tudоmnуoѕ  hјрotёziѕt a vizsgált tёгsadаІmІ  vјѕzonуokгб l.  
Ugyanйgy idеdukсiб  sem tёnуІegІ tѕ  eаjйгѕ , ha a vаlбsg nem  hitele-
siti, ha a гёszletkёгdё eК  és tёnуеК  йІtаІ  nem bizonyul valбnаk.  

A  szаkѕzос iolбgіаi kutа taѕоk, mеnёКіІvе  a dogmatikus és аргіOгјѕZ-
tikus І1n ІёteКt($l (vаІб j: ьan а  tudom луtaiаn és nem megalapozott  
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nёzсtІkt јІ ),  Igen g огѕаn г mutаttаК , hоgу  csak enp ігіzmussаІ , а  g їа -
korlatias tёflg йjtёѕ  ъuzgаІmvаІ  Igen !ѕzІгёПу  ІгІdггвёnуІkеt hozhat-
ПаК . тuІаjdоnkpІn az „ах kёtоnЪёдflіа", az eg оІdаћl, nem dialektikus  
indukdiósmбdјѕzегёК  аІkаІmаzsn КІгeѕztјІ  az ІІmёІІt fontossdga dom-
borodott Id. ВІb іzоnуІѕоdІtt: sok fontos adat b ігtоk ьаn esetleg he-
ІуІ&Іл  Іeihаtjuik а  vаІбsgоt, di eІnІіёІetі  rnоgаІаpоzоttsg né.lkül le-
he оtаen azt ј udоПІјвуІѕаП  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 ■tоvќьbjutnј  — ајkkог  tuІајІdoлkёррІП  az el-
mёІetі  és tudomnуоѕ  áltаlánоsttás tehоtetІґensёgёveІ, eг 5tlenѕёgІёvІІ  
taialtuk Imаgunkаt szетibe. Nютi ik nélkül állарttја  meg sok kese г i ј-
sggеІ  V. МиІіё , hоgу  az аdаіtgуй jitёsen аІapuІб  ІІаpоsоdоtt gуаkогІа -
tіasКоd ѕ  rendszerint az иІуаn kutаtбk muјnkЈ $га  jeІјІІmzб , akIk Іgуet-
иenegу  ѕzосіoІбgіаі  áltаlánоs ІІniёletІt sem ismerndk jdl, és egёѕz tu-
dásuk nґёh Пу  eІj гё.sга  koгІё tozбdјК22.  

A marxista szосиоІбgusоk, К tіlёnёѕеn azdk, akik a munkаszосиоІб-
giat в-iйуeІіk, ügуszólván nаргбІ  napra arra kёnуѕzІгјпnІk, hоgу  а  vаІб -
sdgiban, kutаtsаіК  sогќn megоІdjk az ІІmёlet és а  igуаkоrlаt dialek-
tikus еgуѕёgёt. Itt nean isеgit a hangos dаklагс iб  vаgу  az dszinte јб  
szándék, vаlбьan ІёtгІ  kell hozni az eІmёъet és а  gуakoгІаt egуѕёgёt.  
м skј1ёnben nуиІvnvаІбаn  kіtйniК  munkйjnаk talmi volta, eгбfe-
szіtёseјвek meddбsёge.  

Mindenesetre, az ІlmёІеtі  ёІ tаianоsіts fontоssgt állаndбаn szem  
ёІбtt tartva, ma már аnn'іга  szeшіbtйпб  az empirikus Кutаtsі  mód-
szerek elбгІtёгёsІ, hІgу  azt kйІёn ъ izоn іtаni felesleges. Ez tette iehe-
t6VЈ  tёьъоk!között а  szосиоІбgia ѕz ггa, hоgзт  tёn Іеges tudогnќлу  
lеgуеn, hоgу  „szocioteclintkai іfшІКејб jа" 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  tёгhбdіtќs-
аІ  szemben a valamikor сёizаtаsаn emlegetett szl Іб ige, miszerint „a  

rossz filozdfusok sorra elmentek sz ос iоlбgusnаК". Mellesleg, nemcsak  
két különböző  tudoг nугбl Van  5Z6І ,  hanem иiйveІбitбІ  különböző  
eg ёnі  pгed іszpоъісібt Is kёvtе1І . Еzёгt, ha valaki rossz f іІоzбfusnаk  
indult, egуќІ tа lёл  nem jelenti azt, h оgу  ьсІб lІ  nem lehet j б  szосiolб-
gus, ёppІ.n йg, mint ahоgуал  sІmmіkppеn sem jelentheti azt, hоgу  
ha valaki jб  fиІоъбfus, egуdttаІ  jб  szос iоІбguѕ  Is lehet. м g а  múlt  
ktizdelmeit idézi R.  ѕдpІk, amikor P. N. Fedoszejev szovjet szосиоІб -
gus 1959-ben а  szосіokgц .ѕоk  IV.  V ииiagkІngгІsszuѕаi  megtartott be-
sz тnolбjёnаК  egуets tёtёІeјгe hivatkozik, és egуьen &ítéli azt a kdril-
mёnуt, аiniеlу  valamikor még nálunk Is jelen volit, uютаniѕ  „аgуes szo-
сiиІбgusоk szükségét érzik annak, hog у  még а  гбdszегeКеt is meg-
kíSérlik »ьuгzѕо « és »marxista« niбdszeгеkгe osztаnј"23. UgуanаkКог  
hаngѕйІуozzа , гІnвуiге  tarthatatlan az, amikor kidaltanak vаiаmіlуеn  
empirikus kutatsi гбdszегt tudоrnё.nуtаiааinаіk vаgу  nem tАгютіІ agоs-
nak, pusztn аzёгt, mert „burzsоá v ииiagnёzet'  КёvІtkeztёbeтi Јёtt Ібtге .  
„Еgу  mddszer аlkаІiгаssѓ gќt és koriatait, hangsйІуоzzа  ѕupІk, csak  
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az e ІmёІetі  feІtevёsek és az еІшёІІ tі  áltаlánоsításоk tйКгёъen 1І iоt  
mеg ІІарј tаnј ."24  És іsmёtІІjіiК  rrieg,már kifejtett tapasztalatainkat:  

tёnуІІgeѕ  Іkutаtёіs gуајКогІа tі  vizsgálódás nélkül nincs, de amikor a  
kutаts negїtогpаn, aJkkor rendszerint és elsdsorban nem a g уаkогІа t і  
kutаtssаІ  Van baj, hanem az elmёleti gоndоІkоd ѕ  és tudásunk en5t-
ІenѕёgёveІ  vаgу  rnеddбsёgёvІeІ  tа1ё1jk magunkat szembe.  

Az egzakt Кutаtsі  mбdszeгеk teгёn а  mІnnујѕёgј  mбdѕzІгІК  jelente-
nek úјаbb lküszöböt а  szосиоІбgја  fej Ібdёsёben. Az az érzésünk, h оgу  

szоюіааіѕ ta огszё gоk ѕzосиоІбgыJёъаП  аа ig еg'у  ёхлtіzed után a matema-
tikai mбdszІгёК  aІkаІmаz ѕа  ьаsолІб  forradalmi Іendtletet hoz mаg-
vаа , mint az áltаlánоs egzakt kл tаt ѕі  mбdszeгК  meghоnоѕоdќsа .  
Еgу  hazai p ёІdst hozunk eld: amikor a jugоsz1v ■ѕzосіоІб gіa іnduІб-

ban vоІt, mйvІІб i iszükségét ёгeztёК  annak, hоgу 'külön ёгtеКсzІеtјјКё fl  
(БІgг d, 1957. december 27-28) ifеlmérјék а  ІеletdsёgekІt és affir-
mќІjk a statisztikai mбdszогеk аikaІmаzst a ѕzoсіolбgіaі  КutаtsоК -
bаn25. Nem tartjuk niagiinkat ѕzІГёnуtІlеnnеК , amikor azt hавgstІІуо z-
zuk, Іюgзт  ЈugоszІ VјьаП  а  matematikai tudоmnуoК  j ІІеntбѕ , лёhа  
kіimаgаѕlб  eгedшёвуеКе t ёгnоk є l. мёgіѕ , nem is oІуаn гёgen még ta-
ыЈКоzhаttunК  jogosan bíráló јҐЈѕІККІ aІ , атеІуеК  гіadбt fiijtak amiatt,  
mert a ыгѕаdаІІmtud.Іniќnу  t гgуkёгёгe vоnаtКоzб  еІіаmzёѕеk mate-
matikai аpipaг tuѕа  lёn оgёьen а  iszázаlékrа  és az aflagra КогІќtоzб -
dott (a КоггІІќсіб  emІegёtёse már csak modогоssё g v6Іt, és nem utalt  

tёn тиeges  kapcsolatokra). Mindezt akkor kellett h аngѕлІоzni, ami-
kor a иіne гis р :гоgгamozs már v а lбѕ g és nemcsak  сѕсstеljеѕіtmёnУ .  

Az igаzag kedуёёг t meg kell diapitani, h оgу  ЈugоѕzІё vinьan, fбІ g а  
matematiikusok egуeѕiјІetІ , már гёgеn уІtоztаtnі  іgуekѕziК  a uiatema-
tikai 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;sgѓ t hangoztatni  
azoknak, akik a gаzdasѓgi tudоmёлуokьаn vаgу  azokkal rokon tudo-
n уоkbаn tІхКenуКеdnek, hálás feladat, mert ahogуan mind tёbъen  
meg ІІаpitjk, а  rnennУisёgј  mбdszІгеk аІkаІmazsa az utóbbi ёvаКbІn  

tёхѕadаlоmtudоmnуoК  gуаіkогІа ti tertileteihez k аpсѕоІбdott  a leg-
szorosabban, és — mindeneКІlбtt а  gаzdаsgtudomdвуьаn — megszйnt  
vitatott kérdés ІІnni26. Ma, az az érz,ésünk, а  szoсiolбgіа  mбdѕzегta Іnа  
msodіК  fогтаdаІгminаk,küszöbén а  лiunkаszос iolбgіа  ismét jelеntбs  
szeгеpt tёІthеt be az egsz szoсиоlбgіaі  tudоmёлусsoрогt еlбгеlеndі-
tёsёbeл . Е t, mint minden tudо nуn І , elѕ( ѕоґьan sa$t beІsб  eгб inК-
nek kell megoldani. De a munkаszoсјсІбgia nтйvёІб inek az a kiváló h еау -
zeti еlбnуük van, hоgу  а  gаzdаѕ gьudоmnу  már ёtІёptе  azt a küszö-
böt, аmёlуІt а  munkаszосiоlбgiánаk még csak a j ёґvбЪeв  kell meg-
tennie. МindinКёлљ  sјјгgetб  a statisztikai és matematikai m бdѕzeгeК ,  
а  mоde1ё s és az elektromos  ■szmіt ѕi technika Кіеlgіtб  аlКаlmazќsа  
а  szoсіоІб gјѓbав .  
Те iimёszeteѕen, а  mиnnуіsёgі  mбdszeгеК  аІКаlmа nаk  sarkalatos  

kёгdёse а  kёlсsќбs függőség& és fсjk$dёsi ігёлуzаtоk fІІfedёse, és  
az іlуеn „minőségi j еgуоk mІnnуiѕёgi fеІmёгёsе"27 . Ennek аlapjn az-
után иІhetѕёges egу  !egesz sor olуan Кutаt ѕі , mбdszeгьelі  elбгehаlа-
das, amit a korszerti Iszámоlógéреk haszmilata eldtt el sem k ёpzelhet-
ttink volna. Hivatkozva M. Мaсuгг :а  (tan.сsКozs az empirikus kuta- 
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tsоk mбdsziгtалі  kёгdi ѕІіг61 а  t гѕаdа1m і  tudоm ПуоkьаП , Ohrid,  
1965. ггijUѕ  5-8.), ЫІtаІhаLtгUflК  arra a kёгј1ІUІІ1угІ  is, hоgу  а  jugоszы v  
szak;emberek is ёІ;enjdгб  ІгІdimёnуekkеІ  јгu1tаК  hоzz. a maguk részé-
ről a kvantitativ аnаіІіziѕ  mёdѕzІгtаnnаk fej Ібdёsёhez, esб&огbаn az  
„Dmódszér аІКаІmаi&ёуаІ  а  dјѕКг imјn Сјбѕ  analizilsben". Тоvёьb  
megtаІІ tќk а  Іehёtбѕёget a preciz mёгёѕek alkal ІадѓЈѕга  а  ьоnуоІuІt  
t гѕаdаlmі  je1еnsgеК  vіzsg лаtёЈbаn. Ide tartozik az оІуав  niоde ІІek  
ѕzвгkestёse, аnъІdуІkІt már е]imёаetі  és gуakоґІаtі  t гsа'dаІmі  Кutаыs-
ban аІКа 1јrnа tаК28 .  

A  mІІгisёgі  n-жбdszeгe& eг6teајets а1kаiшаzsа  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  
ѕzосіоІб gіај  ~élét meddбsёgёt ott, ahol az eim ёІеtі  tudоmnу  Кёn-
tёsёben tetszeleg, akkor, аnъtжог  csak meddб  8pеkuІаtiv tev ёkІnуёgІt  
kёpvіsоІ . Mindenasetre mеgѕІјvІІіиепdб  V. Korad јntеЖГLe (Zágrábi ѕуш -
posion az empirikus ѕzосиаІбgіаі  kutаtsоk metоdоІбgіаі  Кёгdёseігбl,  
1963, ji піѕ  18-19.) mеІулеk ёгteІmе  а  kövétkéző : A ѕzосіоІб gіаі  em-
piriikuis kutátás mind ІгбteІjeѕeьь  eiаpгбzоttsgа  vиІ gоѕ  e]imёІІtі  огі -
еnt сіб  nélkül mind j ьbаn oda vezet, Ћоgу  el.v ѕz az Іgёѕz iránti  
érzék. A гаdјkйІiѕ  szосіolбgіаі  empirizmus  tulајdoПkЈёрреn  а  t гsаdаl-
mon kívüli ѕzосіоdgіа  megjІІІnёs і  fоггnќjа . Amikor tilbuzgбаn а  tёг -
sadalmi jеlenѕёgek kјьёnfёІІ  tљегјЯitеіt „empirikusan"  ІКutаtј k,  rend-
szerint kёpteiилek megІ tnі  а :rész és az egёsz küzött fenn аІб  ѕај tоІѕ  
kapesolatot a mai tѓгsаdа1mі  foІуаmatokьаn2 .  

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  

e ІniёІet és az egzakt mІnnуіѕёgі  niddszerek aІКаІmаz ѕлаk ѕаjtоѕ  бѕz-
szggёsёгбl: „Тeimёѕzetes, hоgу  а  vіzgaiбdsоК  mindig vаІаmiІуІn  
ІlmёІet, ;kоnсepсіб , illetve h јpоtёzіѕ  tаІаjёг6І  indulnak ki, аmеІуеk vé-
gül a jelen$grdl féltárt ismeretek ьігtоkbаn mбdosuІhаtnаК . A hipo-
tёzіs fеІ ' шtё sа  а  szосио lбguѕ  »leІkиtsmeг tёn< nуugѕziК  és nem a a-nate-
mаtіkn, tükrüzvé a szoсиоkgiа  adott ifélkészültségi sz іntj ёt а  jeІІnѕё-
gek 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 ma-
tematikailag kevёshё  fejlett о i ѕzgoК  iszámárа  az az іgёnу, hоgу  hаtё-
rozottabban аffігшй.lj К  a kvantitativ mбdszегІkеt ѕajt oгѕzguk szo-
сіoІбgiаІ  kutаtsёьаn, és ыtгаьban meritsenek 'a hаtаІiniяs ІёpёsekКeІ  
hаІаdб  огѕzgоk tudоmёПуъбІ  és tаpаѕztаааtајLbбІ . ІІуеn vonаtkоz ѕ-
ban mіndenkёppen =gén, vonta a tudоmnуоѕ  kёzvёlеmёnу  fіgуІ mёt  
az 1967. áрrilis 17-ю  és 20-2, 'köZött ѕzыhumіьал  tartott ёѕѕz-szёvet-
sёgі  szoсиоІбgustаn юэkо s, аmeiуІt teljes egёѕzёben a matematikai és  
meлnУіsёgј  mбdszсгek аІkаlniazsnаК  ѕzеntІІtІk2І. A сѕІhѕz Іovk szo-
сиоlбgusоk 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 t-
fogбan taglаlt КЭ2 .  
веfejezёsјїl,  a munkaszocioldgia fеjlбdёѕі  iг nуzаtnak igen jellegze-

tes kérdését іdёzоm, a munkától vaІб  ёl іdеgenedёs pгoъІёmjai, atf 0-
gбbb ёгteІлiezёsben az ember сІ idegenedёsёnёК  pгоbІёmjt.  5 93  



Ez a tёn аkёг  közие tlеn marxista megfоgа1niаzsьаn, vаgу  körülírt  
fогѓј bаn, mint a в-iunkа  iІuшаnіz сі6јќnаk  kёгdёѕe,  illetve  a IfliUfl-
kvаІ  vаІб  іdintјЇіk с 'іб  kёгdёse, mindinkább а  munйаszосиоІб gја  köz-
ponti tárgуává vált 33. ТІІІnІёѕzetІѕІП  ezzel nem rnІгйІ  Id a nшлkаszо -
сиоІбgіа  ёгdiйюdjёі  köré, mivel ‚)t ёvеѕ  lenne azt gоnd Іnі , hоgу  az el-
іdegeneсіёѕ  kаtegбгі jќvаІ  meg Іeйiet mаgУаг zлі  — аk гсѕаk :а  l аpіtа-
ІіййІu ьаП  is az ember és а  t гsаdаІоm'közti  vіszІnу  minden egуеdі  
megnуиІvnuіѕі  fогmjt, аhоgуаП  ez az utóbbi іdбъеn kezd divatossd  
válni"34 . Мёgіѕ , аn іkог  pёidul нegedйs A. jellemzi a muлkаszосиоІб -
gј t, в g ІІаpіtjа: „а  mmkаѕzосио 1ёgіа , а  tmunkávаl fо 'gІаІkоъб  tudo-
n хІуоk сsаІ djn, а  »mгmkаtudоmánуоn« еgугe nаgуоьь  és ёn-

.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 kutаtsа, hоgу  a szocialista t.гsаdаЈоmьаn  
mиІуІв  tёnуІzбk ségítik eІб  а  munkától vаІб  ІІіdegenІdёs fІІszёmоi-
ѕ t és ezzel a munka hиmааІiz сiбjё t?'35  

A  muвkаszосиоабgiа  kёzpоntі  tёmjnаk Каpаs в , sz ember sоkгёtй  
és sоІсіёІe kасѕо lаtаіt taгgуаІvа ,  sz embert hеІуІzve а  vizsgálódás  
kёzроntјіba — félmérül а  тinkаѕzосиоІбgiа  és nшвkаpszиоhоk5giа  
(egуоsek szerint mg az аntгоpоkуgіа  is) еgув sьа  fоnбd ѕа  és elha-
t гІѕа .  

A két tudоm,nу  І1ihаtaгоlsѓ t nem néhéz elvgІziъј , annak еІienёгІ ,  
hоgу  niindkettd az embert, annak ni аgatаґtaѕ t, hІІуzІtёt vizѕgёljа3б .  
ѕоkkаІ  ibоnуоlultаbb a 'két tudСmnу  egyІittшйkёdёse, egуesek szerint  
ёppenѕёggсІ  egуmsьа  fоnбdќsa. Az embert, h Іlуzеtёt, vіѕzоnуаіt vizs-
g Јva eІn ёІеtі]Јеg áltаlánоsítvа, vают  аgуІdi elбfогdu]ќsbав  a munka-
h 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  e Іzёгkбzdsa, ami meg Іehetбsen gуа -
kori jІІeвsg.  

1VIár  sokkal kёгdёseseЂb& az az állítás (sz UNЕѕСІ  is az emlitett tu-
dоmnўt kёzёseл  t гgуаІја ), miszerint a gуаkогlаtі  kutatasokban lehe-
tetlen mégkülönböztéltni а  „tіsta" iszос iоlógust, az Uzemi рszkhоІб -
guѕtбІ  vаgу  az antгоpоlбguѕtб 1 37. VёІІmёnзгІtnk szerint, noha az ember  
teljes tоtаІitas іban vаІб  vizsg4Іаta,  taгgуаыsа , a szocialista tёхsаdаІоm  
аlаpvetб  kёvеtеіmёnуе  ёs aainak eІІeлёґe, ћоgу  ritkán Іёtezik valami-
Іуen tudОm ву  mйveiбјІ  szublimált аІаkjbаn, mert többé vаgу  ke-
vёsьё  j хtаs sz i 'ІІetб  az ёгintkеzб  tudоm&Іуоkьaв  is — mёgѕеm f 0-
gаdhаtб  el sz ІіЈkёpzelёѕ  az emlнtett tudonІ nуоК  „organikus Іg гnsba  
ѕzёv&1 ёsёгбІ ".  

ІаѕогґІб  hсІуzоt аdбdhаt eІб  а  vІъІtёѕtudоВІёnу  és más, az tizemi  
ёІetсt és más kёѕ$gнeket t гg аlб  tudоni лзќgаЈk esetebemi. A vІzеtёs-
tudоmёnу  mйvеІбjёnеk nemcsak hоgу  egујitt kell mkёdnиe a munka-
ѕzосіolбgussаІ  és az јіzІшpѕzјёhоІбgussаІ , hаnеm sаjt mаgnаk is  
szйksёge van rneglhatarozoitt јёгtаssgга  а  szосиоІ gіа  és paziсhоІбgiа  
teгёn. Ez még nem jelenti azt, hоgу  а  vеzetёѕtudоmnу  és а  рѕziho-
Ібgіа, valamint a mun іkаszосіоlбgјa „organikusan egуmsba ѕzёvбd-
n К", noha kЁtsёgtelen, hоgу  a fejlett vІzІtёѕtudоmnуоk (LІngуe І-
огѕzgьаn) erdteljesen ѕzосіоІбgјаі  iгвуbаn fejlбdnek, vаgу  (C'sehszlo- 
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vkі bаn) scjkat meritenek КёzvеtІеnјјІ  а  munКаѕzосиоІб gіёьбІ  és az  
(іzemipszісћоІб g ьбІ 38 .  
м g±s, а  уаа6gtбl  elvonatkoztatott sреkuЈlá,сiбbа  юс tКоzn лК , ha  

а  vzеtњtdовІву , а  szосіоІбgіа  és az tјzeшipѕzісћоІ gіа  vаіаmиfёІІ  
kёzvetІІn intеgrálásárа  isz іtа nk а  jёv5ben. ТегmёszІtesІn, еgуütt-
működésük ѕztјкѕёgѕzІгй , idе  mint külön tudоniёnу gајk kёІсsёnёѕ  tё-
mDgаtsn keresztiil és neвІ  azok hіьгіdіz сібjа  áltаl. A ѕzeгvсъёstалі  
ргоъІё ttnёааt Іее t)е tІеn ‚ ІІpszІсhоІqgІzаІnІ" vаgу  „ІЈLszосиоІоgіz1nі", ёр -
pen І gу , аіhоgуаn ilеhеtetlеn iszеrvеzési és уеzetёѕі  kёгdёsek tudоm-
nуоs megоІd ќn І  fјgуе]mол  kívül hаgуnі  а  uiurJkaszocioldgia 
nos elveit vаgу  az adott esetek k оiikгёt eиernzёsёt.  
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NEMZETI És NЕМZЕТІѕЁGІ  KULTURAK És NYELVEK 
A ѕZІСІАLІѕТА  TARsADALMAKBAN* 

DEME LAsZLO  

A jugоsz І vіаі  mаg аг  ѕаjtб 'és rádió vezetői azzal a шаgtіsztІІб  fel-
adattal biztak meg, hоg т  лёhnу  еІбаd ѕ  és rszеmináriumi rfоglаlkоzás 
kІгоtёьeл  segitsek,mégviz:sgálni а  nІаgуаг  nуІІvћаѕzпёіа tflаk гёѕzъeл  

Іtаlnоs, részbén ѕаjtоѕаn hІІуі  vоnаtkоzйѕi1 lkérdésеit. De m иeІбtt 
a szorosabban vett  nуІІvі-ПуІІvhаѕzПІаtі  tёmkbа  kezdenёk, szІгеtnёk 
elvileg mІgvіzsgёјnі  egуІ tгnst а  nуеlv  és а  nуІІvhаѕzn Іаt,'s  КоnКгё-
tan a nemzeti,és nemzetis ёgi nуеІvеk  és  nуІvhаѕzn Іаtі  rfоrmák kérdés-
kdréből. NёmјІеg indokolja tаІ n ezt az a kёгј.јъmёnу , rhоgу  immár h-
rom mаgуагuІ  beszёІб  t гѕаdа}m і  egуѕёgnІk — а  ґmаgуагогѕzgі , а  
сѕehszІоvkіаі , s most a ј ugоѕ ]ёvіаі  mаgуагsgnаk — nуеІvі  élétévél 
sikerilt ё 1Іnёnуѕzегй  kapcsolatba Когщnёm; és ezek kdzijl ёpp a jugo-
ѕzlvіаі  rés mаgуaгoгѕzgі  kоІІёg К  ѕzmёга  •egуагёл t kisebb mérték-
ben ismeretes ѕzІоvkіaі  pгоьІёm К  azok, аmІІуеК  sok te&intetben a 
legalkalmasabb аnаlбgі t jelentik a јugоѕz ІІ vјај  mаgуагsg ѕaj ё tоѕ  hІІу -
zеtёnek rnegёг 1 ёsё ez; alkalmasabbat, mint az egёszІn más hеІуzІtьІn 
lévő  és'más КёгйІmёnуІk rkőzdtrt rfо lуб  magуагогѕzgј  nуІІvі  kultúrá-
nak és nуІІvmйvе] ёѕnєk — egуёъkёnt igen hasznos és nem is me ІІб z-
hetб  — tapasztalatai. 
Тёvо l áll Persze tdlem, h оg т  ezzel lebecstiini akarjam a маgзтaг -

огszgоn igen Паgу  іntІnzіt ѕsаа  és nem kisebb lеrеdménnуе1 fоІуб  nуеІv-
mйveІб  tІvёkеnуѕёgеt. Hiszen ha ezt tІnnёm, ёгiniаgаrnаt is lebecstil-
nёm. — De tаІл  nini szorul гёѕzІetеѕёbb ыzоnујtй.ѕга , liogу  a ѕаjёt 
nemzeti ёІetёt ,élő  niаgзтaгoгѕzё.gі  nїаgуаг  Кuњглаk és nуІ 1vhаѕzпааt-
nak hеІуzеtёtбІ ,és pгоblёmёitбІ  Іёnу ges vоnsоkъаn e Іtёг  a jugo-
ѕІґ vіai mаgуагsgnаk nІmzеtіsёigі  kёгtilmёnуеК  kőzött élő  és fІj Ібdб  
mаgуаг  kuІtdг jа ,és nу iеІvІhasznёаtа , mind lehetdsёgeіьen, mind pedig 
aгсulatban; s hаsоnІбan КёzenfеКvб  annak igazѕ ga is, hоgу  mind-
еzёгt а  jugоѕzlviai mаgуаг  nуІlvhaѕzn Іаt ,és nуeІvmйvІІёs problema-
tikj ёЈhоz kбzІlebb áll aІаpkёгdёseіьen а  ѕzІоvkiai — ugуаnсsаk nem-
zеt іsёgi hеІуzеtй  — mаgуаг  nуеlґvі  ёІetneК  sok iténуе  és tаnuІsgа , 
mint a magуaгoгѕzgјё .  

De pоѕztuІ lёs hІlуеtt bizІnуј tѕanаЁ  a mиgfоntоІоk és á, tёnуek! 

* Е1ёаd ѕkёnt  elhangzott a маgуаг  Szó és а  Rádió munk аt гsаі  ѕzm га  1968 рги 1іѕ -
ban rendezett  Пуе ivi  szІm іn гіumоn, bevІzІtёkёnt.  
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KІzdj јiК  az ІІеjn: а  kuІt га  és а  kultúrák КёгdёsёvІІ . 
A kultsiira — а  gуаkогІаt1аg ma is igaznak és mагхіѕ tё.nаk vett meg-

hаt гоz ѕ  szerint — „ аzdКлak az aла i és szellemi ёгtkeknek az бѕ z-
ѕzІssёge, аmІІУ kt az embe гisёg :t' гѕаdаimі-tёгtёПІtі  gуаkогІаtа  fоІуа -
mn аЯkоtоtt. A kultiira t ё.гѕаdаІmи  jeІІлsёg. . ." (FјІоzбfја  Lexikon 2;  
ѕzјјkга , 1955). Ez a mиgihаt гоz ѕ  igaz a  kиі tйгdга  ёЈtаІьаn, di nem 
igaz a  Іа tйгdkга  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 fоnгЁkъаn fІj ІбdіК  tоуьb. . ."; ,sőt átvеszi azt 
a lenini tёteІt is, аmІІу  а  kérdést tоvbb finaniitja, hо;g  tudniillik  
„А  КаpitаІіш s Кёг tјІmёnуеi közt minden ku Іtiiгё.ъаn k‘ét kulttira 
van": az uгаІkоdб  оѕztdауё  és — alatta és rveie szemben — az ІІnуo-
mott оѕzыІуоkё . 

Mindez azt mutatja: a kU ІitІiглak van egу  elvont és ,еgу  КоnКгё t ёг -
tёІnъezёse; és гe Ііsаn csak іkоnkгёtаn 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 kor-
szakban ёszlе]іhetљ5 muivelt$gi és nn'јуеlбdёsі  szerkezete és аnуаgа . 
Minden kultiira t ёгhеz és időhöz kёtёtt, vаlаmІІу  kоnkгёt tб rsadalom-
hoz kötött. iЕzért ъeѕzё1іhеtіјnк  аthёni és mиkёneі  és szovjet és egуёъ  
kultiiг kгбl; mјвdеgујіket kољоz iés tбхѕada1оmhоz vaІб  kёtёttsёgёъen  
ѕzеilёІve, és annak ikörülménуеi között vіzsgбаva és ёгtёКсlvІ . 

Azt mondtuk aikultúráról: adott kor adott t ёгsadaІrnnаk nтdveltsёgi  
és mйveІбdёsі  szerkezete és anуagа . Ez azt jelenti, Іоg т  а  kultiira  
foga1mбьа  nemcsak annak anуаgt ёгtjјјk bele, pёldёul az аПуаgј  kul-
túrát, a tudоmблУ t, а  mйvёszоtІКet; hanem valбban szогkІzеtёt is,  
tеьќt pёІdблiІ  pгоdukёІбіnaК  és ёlvІzбіnеk vіszоnуй t iés még sok egye-
bet, an ігe ikésőbb vissza is kell térnünk. — É,s hogyan v іszоnуulhаt-
nak a kultúrák in concreto az іdёzеt megћаtбхоzб&ьаn'körülírt kultii-
гёіhоz in abstrato? NуиІvn  'gy ,  hogy az emъeгіsёg tёг tёпеte 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 eІvоnбs, ha szocialista ku ІtІiгёхбІ  beѕzёијјnk. A szocialista  

kultiira az emberi fеjабdёs egy ыzonуos іkогszаk6лak egy mиghаt6го -
zott tбхѕadaіІimi-gаzdas6gі  foгm6jќhоz!kötődő  mјtve іtsёgtipusа ; de maga 
is tipus, nem pedig egyed. A szocialista kultlura ёsszefogІaІб  katеgб -
гб jа  a szocialista ku Іtiиг6КnаІk, a szocialista t6гsadаІmаk kоnkгёt és  
ѕаjб tоs КuІ:tiiг6inаk. Ez a hagyomбnyos meg аt6гоz6s szerint is nem-
zeti keretekben fejlddik. ЈІІІemzб  jegye az іdeolбgіaі  irodalom szerint 
az volna, hgу  tагtаlmбъаn szocialista, formбjбban pedig nemzeti. Ёг -
demis 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 lеszйКі tёse, hanem egyenest eltогzіt6ѕa is. Bбrmennyire centra-
lisztikus ігбnуІbаn hailad is a kultúrák, s ezen beltl a szocialista kul- 
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túrák fІj ІбdёѕІ , a nemzeti forma m івdІnkёpрІn több marad a nуІІvі-
ПёІ . Gondoljunk a letagadihatatlan nemzeti v оn ѕсјkга  а  kuІtiг nаk 
ІІуаn ágаibаn, mint a zene, a diѕzіtmйvё :ѕzІt és sok eg$b, аmІІуІk 
nem is veгьІіѕаk, nem  nуеІvі  tІгrnёѕzetйІК ; di gondoljunk аk г  а  
mІёІУѕёgеѕІn nуе :Іvі !kötöttségű  ѕzёрігоdаІmаК  fej] ёdёsёnаК  — hоют  
vиІ gоѕ  leютІn а  pёІdа , аКг  а  vегsІІёѕneК  — nemzeti агсuІаtёга ! 

A КUІtІІг : Кnаk !ígу  КёгvоnаІаzоtt tагtаІmtбІ  ёѕ  fагmёJќtбІ  eget-
un 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 аг tаІmt. Erre 
is vissza kell majd térnünk. Most еІёІ jёхбьаn csak алву it, hogу  а  
kultúrák minden іdбben Јés t гѕаdaІоmьаn egуfаjta ѕzаb Іуozб  irányí-
tás  hаt ѕа  alatt бІІnak. Amikor magunkra nёzve іг nујtsгбІ ,  иІІеtбlІg 
a kulmra іг nУі tottѕ gёхбІ  ЫеѕzёleК , а  szó' іdІѓ,Ііѕ  ёгtіеІmёben иІуеѕ -
fёlёгe gondolok: eg т  fejlett és fe Іelбs vеzetб  kёzёssgnek — szёles 
kёz&Іn вёnуtбІ  ІІleвбгzL%tt és tm оgatоtt — iг nуіtб  gоndоskоdsa ar-
гбІ , hqg т  а  t,гsаdalоm гйveІбdёse :ѕaj't áltаlánоs ёгdekeinоk megf e-
1116 medeiten folујёК , іllІtб leg ѕajt ёгdeКeіneК  mІgfІІeІб  іг&iуьа  
fеj:Ібdjёk. Ez biztositja, hog т  а  mйvеІбdni vgуб  tёmegІknek fi kell-
jen a maguk.kárán végigtараsztаlniuk а  már bеbјzonуіtottаn zѕќКut-
сьа  vоzetб  vagу  ёppen tёves iг nуzatoК  értékét. (Hadd j еgуеzzеiЂ  
meg: itt a tёveѕ  іг nу  a rosszabbik, di a zѕКutсa Is fёІёѕ lеgІѕ .) мѕ -
гёѕzt az јг nуиІt ѕ  іјg;еl arra, Ћоgу  az alkotd.s ѕzabadsga гegІеg тen, 
di fi vёл iаssол  a kбvоtkezetes és КогІѓtlаn tёvІdёs ѕzаbadѕdgv; s 
a kјsёгletеzёѕ  joga fi jelenthesse a fёlгevezetёs »gát. Ez volna az 
іг n їјts tartalma. Ami fогnjt illeti, aггбІ  az a tapasztalat, h оgу  
mёg a ІІgkігіуб(bь  esetekben sem az adminisztrativ іntёzkedёs az еgуе t-
len, s nem is a lІgсёlгаvеzеt ьь  forma. 

A tovbbіаКban teht kultdггб l szól-m nini a makгoКultdгКгa gon-
dolok (mert van аzёгt Іuгбpаі  kultiira, van szocialista kultiira, s van 
sok egуёь , di ёsszefоglaІб  kаtegбгіаkёnt), hanem mindig a  mikrokul-
tйгйkга ,  azaz adott korhoz,  огszghоz, nёphez vаgу  nёpсsоpoгthoz kö-
tött ku1tiiг kга ; azokra a ku Іkиг kгa, аmІlуеk vаІагПІІу ikёnІk minden 
tІаgemьог  гёszеѕe és ugуаnаkКог  tёnуezбje; ґІёnУІgiёьІn a mai nem-

zeti ku Іtйг kга ; di — mint majd kideriil — nem Is сsаk azokra, ha-
nem azokndа  kisetb egуsёgІkгe is. 

Mik ezeknek a mиКгoКuІtiiг lmаК  а  jеІІenizбі ? 
1. Minden kul Ілiг nak (а  meghаtёгozott ѕzйkеbь  ¶ёгtІlemben, teht 

mondjuk a fІQszаbadu1sunК  után indult szocialista  mаютaг  nemzeti 
kultiiгёлаk is) szdkѕёgszегйen két  forrdsa  van: egу  beІsб  és egу  külső . 
A ъІІsб  егedetй  аnуаg az, amit tudоnІ nуokban, mйvёszІtekъen és 
egуeьеkьen maga pгоdukl; а  ktiisd огсdetй  аnуаg az, amit еgуёь  for-
гѕdkь61 vesz át. Az „Іgуёb" foгг sok persze kёгКёгёseл  hІlуеzkеdnek 
el; egзтеsek Кёze Іebb, г Iјоk itávоlаbb állnаk,:s igу  оlуiКuК  tІгвъёsze-
tesebb és ъбvІbb, másikuk <sајátоsаbb és szйkebь  fогг .s az аdapt.сіб  
ѕz гга . A szocialista гаgуaг  nemzeti КuІtійга  szmёха  а  legkёzen-
fekvбbb ‚kј1ѕ6" foгг s а  sаjt elбzmёnуanуаga, а  tёгtёnсtіleg kialakult 
magуаг  Кultйга . Е iёggё  kёzІnfekvб  még а  vele Wkon (azaz ugуаnсsаk 
szocia]jsta) kultúrák javainak аdарt сiбjа  Is. De nem іІьeсѕUІІndб  a 
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tvоІаhb і  fоггё sоК :  a nem szocialista ikultúrák, és másrészt a nini sa-
j ёЈt ІІбzmёnуІk kritikus f1hаszn І sёnаk Іehetбsёge sem. 

Nу1vnvаІб : а  ьeіsб  fоггѕоІk fе buzgdsа  sem ѕpоntn, hanem іг nуј -
tott.  Ez  tem ёѕzІtІs  is. A kёzёssёgnІК  az az ёгdeКe, hоgу  kulturális 
javakban lеhеtő lеg és fбkёppІn оІуа t 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. Nаgуj ъаn-egёszёben — sajnos — іg' van ott is, 
ahol az „ Іtа1nоs tёгeКvёsek és ёгdekek" tu1аjdоnКёppІn az uгаІКоdб  
оsztЈІу  tёгеК iv.ёseіt és ёгdekІit jelentik, s јgу  — az оmbeгіѕёg Іgёѕzё-
nek fІ j1бd ѕе  feІбІ  nёzve — fontolva hаІаdst, stаg Іѓst vаgу  ёppІn 
гІgгesszібt К :ёvІtІІІnеk és eгІdmёnlТеznеk. (ТuІаjdоnkёppen ennek ellen-
ѕdІуoz ѕга  nёvеІКѕz К  fel az і lуІn t гѕаdаІmаkbаn а  ‚m ѕіК  kultnira"; 
di az adott Кeгet Кen bІlіЯ  maga sohasem Кёpеѕ  megkiizdeni a „hiva-
talossal".) 

A ьІІsб  foгг sоk ргоdukсібја  tІht iгПуі tоtt. De vajon a  külső  for-
гѕоkьбІ  уаІб  fиІhаszn Іѕ  kогІёtІаn és kгі.tіktІаn-І? Tudjuk: eg Іtа-
ыъаn nem az, soha és sehol sem, s ІеgК :Іvёѕbё  a szocialista jeІІІgІа  
ku'1tdгКbаn. Nézzük csak meg: ноГthу  маgуaгогszga a maga аа koгі  
hivatalos kiU Іtdг jbа  csak eg т  Ъоhёm, гёszeges Рetбfіt, сѕаЁ  ig-у  val-
І 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 аjnІо tt o Іvаsmnу, 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  lhаgуоmánуа ibбl, а  ьaг t і  és nem bаг tі  Когыг s 
КuІtdгКbбl tehdt minden mikrokultdra tІndІnсібzusan és ёгdІКІі -
nek megfelelбen vdlogatott a niditbian, és vl оgаt ra is. Ezt tessziik 
mi is, amikor a külső  fогг sоkьб l — sаjt nemzeti hаgуоmnуaіnkat 
is ide ёгtve — еІsбsoгbап  azt Фі tjјiК  sajt'kultúránk ѕzегkezetёьe, 
ami sajt sőt lеgѕajitаbъ , és mai sбt iegmaib:b tёгekvёseіnКnek és ёг-
dekeinknek kifеj еzбjе  vаgу  lеgаl ьbiѕ  е lбznъёnуІ , azaz — КёzvetІеneb-
biil vаgу  iközvеtеttеbbеn — ѕzоІg Ібја . És гјhІlуt а  ‚ktiІsб" fогг sьб l 
szёгmаzб  аnуаg еbbеn а  vйЈоgаtsbаn jelenik meg, máris sajt kultú-
ránk еgёszёbe szerviJl (azaz abba olvad bele szervesen), annak Ђаtё-
konу  részévé v јЈvа . És persze minél егбѕеьbеn áll egу  niikrokultdra a 
sajёt lábán, аnnl sikeresebben аsszіmiы . вгmеnnуігІ  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  felszabaduld-
sunk utáni ёvekben az akkori hivatalos niag уаг  kultúrából — csak 
pё ldёлaК  mondom — Herczeg Ferenc a maga teljes ёІetmйvёvel ki-
esett; és hosszil ideig'féltünk a nem marxista, 13‘ár h аІadб  вуugat і  
kогt гs'íróktól is; ma viszont kiterjed г juК  is a vёЈоgats і  lehetбsёg, 
bár még mindig nem k гitikёtІanuІ , s nem is ёletmйvјik egёszёbeв . 

De a külső  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 ігб ink ь ,гmиlујkе, aki vailo-
гЈѕaјьаn 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  fІгГёsоkbбІІ ,  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 -

egуѕёg Јmüvеltségénеk lég mйvelбdёsneК  keretet ad és ігѓ flуt szab;  
tагtаLm: ПаК  azt, ami ezeket a kereteket k іtёІtі . Minden ú ј  t гsаdа]mі  
korszakkal tu ІаjdоnКёppen ij kuІ ti га  sztnetik. S az ú ј  kuІt1га  szйle-
tёsёneК  — legalabbis a szocialista КёгјјІ imёnуеk között — az 0186 Іё-
pёse a szerkezet  КіаІаkіtsа , a keretek fиlaніt ѕа . NуиІvn  аzёгt Iz,  
mer.t ez szabja meg аzutёn, hogу  mиІуІn tartalommal tёІthetjйk és  
töltsük ki а  tоvёbbіаКьаn. 

A mi іКёгјІmёnу :ејnк  Јközött a szocialista mаютаг  kult Іга  kјаІаkіt-
ѕлаk еІsб  Іёpёѕе  ig-у  igen erбs szelikcid volt: annak meglhаtѓхоzё sа ,  
hоgу  mi illik belё  kialakitani kívánt агсulаt ьа , és mi nem. ѕzeІeК-
tёІnі  kellett — fбІeg negative — a nemzeti hаgуоmёхІУьб l; és v Іоgаtni 
lehetett — fбІeg pizitive — a nem nálunk kialakult szociaLista kultü-
rákból. A kereteket ig-у  a kezdeti idбszаkbаn fбІeg csak külső  fоггќ -
sбkbёІ  lоhыиtt Јkitбltеni, hiszen — később majd mеgёгthеtб  оКоkbб l  
— annak ѕzmјtоtt a kйІёnfёІe em ј gгсібkьаn feln&t, szocialista jel-
Іоgй  nъаgуаг  emіgглѕігоdаІоni is. — De tегmёszеtesen külső  fогг -
ѕоkьбІ  sоКјg nem tёpыІkо hаt еютetlоn 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  Кoґёлуbit sem; mert a mаgunЖё  volt, a sаjбt pгоѓьІёmln-
kat tйkгёzte, а  sаjt fejl&lёsйnКet segitette.  

É,s  persze amikor szocialista kuЈttiг nknаk már ig-у  ъіzonуoѕ  hаtё-
гоzоttsggаЈ  kialakult a tartalma, ez аlаКіtбаn és tov ььfеj Іeѕztбin 
visszahatott megszabott k еrеtеirе  is. Ig-у  kertilhetett sor іdбveІ  és klбn-
kёnt ІІуаn iІjгаszelektlaѕогa, аІnІІуеknеК  sогёл  már befogаdћаtб-
nak bizomjult mind a nemzeti h аgуоъ nуbбl, mind a ko гt.гs kultú-
rákból, azaz múltból és jelenbdl sok minden, ami az ІІsб  іdбkЬen még 
csak zavarta, esetleg ёppen hёtгёІ tаtta volna a kаvагgб  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  fоггќsъб l szќгъazvn — tarta]jmaban is szoсiаІјstёv és profil-
j,ъаn — ha mё sbааi nem, hat kІvегedёsі  аг nуаibаn — sаjtоsаn nem-
zet јґvё  egуedјtіК , azaz  önálló  mіКгоКuІtйІ*vi. fejlesztik. Mert a mi fejl б -
dёsјinkben nюgszokti& már, hоg т  ami ra tendencia, az holnapra &ért  
егedв- ёnвуё  vё.иk ,  геgszиІгduІt vаlбѕ ggё . 

Mikor kezdбdik tе t еgу,еgу  mikrokultiira ёnlІбsulasа? Tulajdon-
kёppen már akkor, Јаmikоr 'ѕzelІkёiбjben s'a'j.tоs Іtга  Іёp, és besб  
ргоdдkсi6jvаІ  а  Јkülső  fогг sokьбl vё lаѕztott аnуagot elkezdi sајát-
јává  aѕszжтiilaІni. Ez a folуаmаt lassabb, ha sp оntn, és igуог -
ѕab, ha tudatos; di mindenКёppеn bekёvetКezіk. A spопtaneitsnak,  
а  fej І&Іёs гаg га  hаg$snаК  nem is csak az a hatulйtбji é,s vеѕzёlуe,  
hоgу  2, kiъоntаКоz ѕ  késik; hanem az is, hщgу  ёѕztёлёs ёgёvel еІёg sok  
tёvеІуgёsгi, ъ1zonуtalаnsgгa ad ІІhІtdѕёgеt. Az iг nуіt ѕ , a tudatos-
ság niind:еzеknёК  az ІІІenkezбjёt jelenti. VаѕzёІуІi persze ennek is van-
nak, fбleg gуeгmеkьІtegsёgІi (еgуszemёІу i Јdiktаtúrа , maffiaszerti ve- 
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zetёз , aTIonopolizmus, prakticiJzmus és sok egуёb). De ezeket az Іgёѕ z-
sёges fejlődés áltаlábаn előbb-utóbb lektizdi; rendszerint nini a kultu- 

1іs 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 nуІ-
ts ёvІket vа4gЗт  ёvtјzІdekоt tаkагі tахаt meg a fёІёѕІegeѕ  tёveІУgёѕьбІ ,  
s ІnnуіvІІ  hamarabb vІzthet el az adott  ■t гsаdа]ши  аІаpegуѕёg sa-
ј tоѕ  mиКгоduІtйг $nаk kі 'аІаКitёshоz, niajJd еgёszѕёgІеѕ  tоvёлуьfІj Іesz-
tёѕ hІz.  

3. A gуегmekъеtІgsёgеk Іеkјјzdёsёnek i1g гіs van eют  jІІentбѕ  bizto-
sіtёkа . Az,  hоgзт  minden mиКгоkuІtлјг nаК  két  tёnуІzбјІ  van: еgу  рго -
duktiv ёs eg т  гeоeptјv гёteg; ha tetszik: аlКоtбk és közönség, di az  
а]ЈКоtбkІhоz hоzz ѕzimј t — nem is kis ѕІiІІуаІ  — а  ѕzeгvІzбk, іг nуі -
tбk, Кёzvеtјtбk, vеzetб.k csoportja is, hiszen a szerkezetre s azon  ke-
resztil a tartalonira jel еntбѕ  hat.ѕuК  van. Nos, e két гёtІget, а  рго -
duktivat 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 ter-
шёkеnу  kёІсs&iіhаtsbаn áll eg лnissаІ . КuІtuгІіs „aІkоtбk" és kul-
turális „fаgуaѕztбК" egзiаnёssаІ  kulturális produktuimokon keresztUl  
ёгјntkІznсk; di ez az ёгiлtkezёs nem lehet egyoldali', вffёІe tаdёѕ - 
tvёte1.  A közönség nemcsaJk ъеfоgаdбjа  a kuІtйгќnаk, hanem јгтiуi-

tбja 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 szer-
vІzб  гёtegёnеk sok mindenre gondolnia kell; di legfkёppen arra, hogу  

mйve Іtsёg 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 vаІб - 

gt6 І ,  hanem ёppen szerves гёѕze.  
És itt jutunk el a mkгоkuІttІгК  lеgКоnКгёtаьь , di eg ъоn Іegёge-

tбbь  'КёгdёѕёhІz. Ааiоz, hogу  minden t гsаdаІоnиiаk és ыгѕаdаІmи  
tёгedёknek sajdtosak és egjmstбi kјіІt%nbёzбek az ёІetfeІtёteІeі, a kb-
гјјІniё.nуеі , a Іеhetбsёgeі  és а  vgуаі , а  pгоъ lёni і  és а  pегspІktіу i.  
Minden t гѕаdaІоni enibeгekbб l гáll, di niindеgуіК  egу  kissé más Ійтюь e-
rekbbl, más kёгшniёnуёk kёzёtt, más aikattal és más pгоыёmkkal.  
VІgујІnк  csak egу-kёt futó pёldet. Еgу  budapesti dг mёnаk kdzponti  
magva lehet az a ргоіbІёmа , hogу  а  két gуегmekkel tíz év бtа  egуetІІn  
СѕІІёdszоtёnуі  Iаlbérlеtbеn lаkб  hdzaѕp г  hogуan pгбьІ ja kiszekirozni  

világból а  két utcai ѕzоbbаn геgуеdül ІaКб  ёгegаsszont, akivel haj-
dаn.n иІtaгtsi szeгzбdёst kёtёttek а  lakes niegёгёkІёse геmёnуёьІn,  
di még mindig jб  egёszsёgnєk brvend. Еgу  рozsІnуi lakos ѕzќmёга  ez  

pгоbІёniа  közömbös, ѕб t eg$ltаІьan  nem is гelјs. Vаgу : Іgу  iijvi-
dёkі  lakos szni гa гІ lјs dгбmaі  mag lehet az a kérdés, h оgу  mаgёл-
vсndёglбt nуіѕsІn-е, ami jobban j ёvedеІшІz, vаgу  pedig vѓІІаІ jа  an-
nak a kbziileti sz лlodnak a vezetёsёt, аmеІуnёk kоlІektivёjа  enёlКш  
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ѕzёthuІІаnа .  A szegedieknek иІуІn pгоb1ёmjuk nincsen, nem is lehet.  
És ezt ѕоk іg fоІуtаthаtП nk.  
ТІтmёѕzetеѕІП  az  eІsб  témát negігhаtj а  budapesti iszеrzőје  І gзт , hоgу  

benne az ёnёгdek iés а, humánum, а  m.ѕоdіКаt ijуіdkі  ѕzІгzбjІ  ágу ,  
hоgу  benne az ön- és а  kёёгdоk ёѕѕzојјtkёzёѕe ;ёЈtаІ .nоѕ  ёгvёnnуІІ  
tйkгёzdjёk, s akkor niindezekben ёгdёКeІttё  tehІtб  az egуёьКёП t kё -
zёmъёѕ  оІvаѕб  és néző  is. De a két ѕzeгzб  nem сsІгё lhеt témát; mert  
ami Іgу -еgу  adott гnіkгоkuІtйгёьаn vendёgeІenikёnt tІгmёѕzetІѕ  lehet,  
ѕаjt pгоduktumаkёПt maradhat іггe Ііs, vаgу  — ha hаІаdб  роІg г i  
teгni Кekгe gondolunk — hathat аk г  гetгоgг d Іёp'ёѕkёiќ  Is.  

4. Az eddigi, оІуkог  tаІ n kissé eІvоntnаk, tvо lіnаk 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  uІtiI-
гѓknаk? Mi a jugІszlёЏviai mаgуаг  kuІt га : puszt&i mаg аг  flуІІVЙ  
Іаj а  а  jugosziaviai ku Ііtdг nаk, уagу  forditva: рusztё.n jugоѕzІ 'vіаi  

гёsze а  niаgуаг  nemzeti ku Іti 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 hогvt, a niасedбn, a ra-
gуaг  és а  tdbbi nemzet és лemzet іsёg 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 tükröződik rnindegyikilk tudаtbав . De az еІб zІnёnуеk  
és a kёгІiІmёnуІk еltёгёѕІі  fо lуten e tükröződés kјјІёnьsёgeі  Ког nt-
sem puѕztn nуеІvиёk. — 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 ku Іtйг j-
val, 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  for- 

ѕaiК  ьбvІbьёk és kёzvсtІІnІььek: a гagуаг  nemzeti kultйгa аnуа -
gbбІ  nуеІvі ,  а  veRik сgу  állаmоn beki élő  nёpek kultúráiból meg  
eszmei Ког]tdk nёІКјжІ  vё lоgathаtnak. De hё tгёn гuk, hоgу  v Іоgаt-
niuk kell, ёnlІбааi és ѕajќtszсгfiсn; s hоgу  sajt pгоdukсiбjuК  szmёта  
kеdvеzőtlеnеflábеk feІtёteІсk, mint a szervezett КuІtІІгёІІ ttсІ  és min-
den КuІttїгintёznъёnnуеІ  rendelkezd nemzetekn ёk. De akkor is: kell pro-
duk]лiuk, és kell v Іоgаtnіuk; mert minden mіКгоtќгsadаІогnаk az  

sаjtjа ,  amit maga hoz Іёtгe vают  maga аdаpteл  ёnгаghоz és ёn-
mаgnak. Kell vlоgаtnіuk még a  nуеІvi  szсmpолtьбІ  КёzvеtІenјІ  „fi-
gуаѕztћatб" 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 gёьб l ёnгаgtбІ  nem lesz гйvеІt közösség:  а  гйvсІt kёиёssё-
get a nagуj ьбІ  сgуfогniа  іг nуй  és taгtаІвiй  гйveltsёgсt elёгt Іgуё-
nek КuІtuгёі isan szervezett sokаsgа  teszi.  

N.сmгёgiъen egу  — ktiІёnЪen ёгdeКes és hasznos — cikk keriilt  a 
kezembe, ezen a  cimien:  „Мagуаг  irodalom Rсmѓлiaban." Ezzel  a  
rel seihоютаn sem tudtam egetёг ten і . Amit j еІёІni akart, az szerintem  
„Rоmniаd mаgуаг  irodalom"; niёgpсdig nem is abban a tag оlќsьan,  
hоgу  „Rоmёл iаi — niаg таг  irodalom", hanem ebben: „Ro шёnіаi ra- 
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g аг  —  irodalom": azaz nem a n Іаgуаг  irodalomnak гсmёnіаі  гёѕzІ ,  
hanem a. гаm Піаі  mаgуагѕ gnаk az irodalma. tgу  ёгzem а  КuІtІгК -
kal is: nem teгшet і  гёѕzеі  а  mаgуаг ,.s nem is  nуеІv і  vltоzаtаі  az 
mi keretet аdб  nёp kІйtІІгј nаk, mint аlpegуѕёgniek, hanem ёn ІІб  
аlаp Іg.јёgеК  mілdkettбуеl szemben, azzal bІn;ѕбsёgеѕ , de nem гёј z-
egёѕz vіјzоnуbаn. — 8 ha valaki m іndezёгt a szememre  hnуnё.  azt,  
hоgу  а  nаmzetіѕ gі  hІІуzеtbеn Іеб  mаgуаг  tёmbёkеt „kitagadom" a  
mаgуаг  nemzeti kultürából, azt аzёгt mІg ёгdеznёm tбQІ, hоgу  Іgу  
meg ІІіthаtatlаn objiktiv fоІуаmаttаІ  kapcsolatban mi a hІІуеѕІьь  ra-
gаtагt ѕ : szІmьёЖё tбsdit Јё tѕzаnі ; vают  pedig felismerni, tudов suІ  
venni és ѕzimоlnі  veje, ami azt is jelenti: vak eгбіnоК  ѕpІntn ёгvё-
nуesјІёse hІlуеtt kezјјnkbeв  tartani és minél kedvezбььё  іг nуіtаnі !  

,S  mindezeket nem is аzёгt mondtam el, ћоg т  bёІсsessёgeшnоk ad-
jam tалйjeІёt, vаgу  vitat pгоvоk Іjаk, illetdleg dёntseК  el ezeКгбІ  а  
Кёгdёsekгб l. A kultúrák teгmёѕzetёnek, a nemzeti és вeлъzetіsёgі  kul-
túrák 'jellegёnek és hеІуzІtёПІk f1iглёгёsёгe аzёгt volt szükség, hоgу  
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  nуІlvvІl,és  а  nуеІvІkkІ l.  
Mint a Кulti гќПаК , a  nуеlvnІk  is Van eg т  elvont és egу  Коnkгёt ёг-

tІІmеzёsІ . Elvileg és áltаlábаn vёve а  nуеІv — hadd adjam most a  
вeg аt гоzst ѕаj ѓ t гІ igfоgаlгаz ѕоmbаn, hоgу  fi kelljen mag уаІ  а  
definіс iбvаl is vitatkoznom — „а  tarsadalomban élő  emberek besz ёd-
tІvёkenУsёgёt ѕzоІglб  eѕz'kёzёkтІеіk rendszert аlkоtб  állоmánуа , гІІу  
а  vаІбsg elemeinek tйkгёzёsёгe alkalmas Коnvinсиоnliѕ  (azaz szоkёѕ -
ѕzeгй ) j еiІkъ6l 1". E геghаt&оz.s szerint tсќ t а  nуеlv  a bсszёdte-
vёkІnуѕёg eszkdze,  s .ígу  ide kell vonnunk a bІѕzёd definјсіб jё t is. Ismét  
ѕаjit mеgfоgаІmаzё sьan adva: „A ъeszёd az egуёnnІК  tarsadalmi ёгvё -
nуй  eszkёzоkkel :és foггъan vаІб  hangos геаglёѕа  külső  vаgу  ъІІsб  
ingerekre; szerepe — s őt гáltаlábаn сё ljа  is — valami beisd tartalom  
kјfёj Іzѓse, s ezltаl a tёгsаdaІог  más tagjainak itá јékоztаtásа  és gon-
dolati vаgзт  сѕеlekvёѕi mаgаtагt ѕuК  ЬІfоl$ѕо l ѕа ."  

Mint l'thаtjuК : mind a beѕzёd, mind pedig a  nуеІv  mеghаtárоzásá-
bаn ott szerepel a  tбгsаааІот : а  ьeѕzёd mint tevёkenуsёg s a nуеІv  
mint ennek ѕzolgёја tabаn ёЈІб  еѕzkбz еgуаг nt гёІуsёgеѕеn emberi és  
tёхѕаdаІmі  jeІensёg. S Іzёгt ha az áltаlánоs hІІуе t а  kоПkгё t 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 kовКгё t fоgаlгё t  
hеlуеttеѕfІtјј ik ibi. Ezek szerint a гаgуаг  nуІ lv  a nІаgуагul ьeјzёlб  tar-
ѕаdalоnќуаn élő  emberek  ьІѕёdtevёkensёgёt  szo Іglб  еѕzkёzёКnІk  
rendszert аІКоtб  ёл lоmnуа . . - és іgУ  tоv ьb. Ami azt is jelenti:  a  
nуІ lv is tarsadalomhoz, azaz t ёгhez és időhöz kбtбtt jelensёg; di гѕ  
mбdоn mégis, mint a Кultiга .  

A  Кultйта  jellegzetesen fІ lёpitmёnуѕzІгй  jeІensёg: a  ПуІ lv  nem az.  
Еzёгt minden itj tarsadalommal ú ј  kultdra szјiгet іk — ьгmеnnуіге  
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hasonht  is az e1бz јhёz —; ui nуІІvneК  viszont nini kill sztiletnie.  
Minden оѕzt ІуtёгѕаdаІоmьаn ,két ku1tйга  van; de csak egу  nуІІv,  s ez  
az eg т  mind a két оѕzt Іуt és mind a lkét ku Іtnг t ikiszоlgálја . A nУеІv  
а  kuІtitга  fő  іhогdоzбја  — ha nem is az сgуІtІІn —; di közömbös an-
nak mind tartalma, mind pedig szerkezete iránt. — ТeгmёѕzІtІseв  а  
t гsadаІоm fej Ібdёse nаgbаn fbеfоІуѕоІја  а  nУІІv  fejlődését — sőt hol  
КёzvеtІеnІb!bш , hol kёzvоtetteььen tuІаjdоnkёppen ez a fб  гugбjа  —;  
di a t гsаdаІmі  fогmk еg лmёѕ t Кёvеtб  mіn6sёgv Іtsаіt nem tükrö-
zik a  ПуІІVbІn  mіnбsёgі  ugгѕоk. S ha mégis bсszёІјinК  nemzеtѕёgі ,  
majd törzsi, majd nёpі , végül pedig nemzeti  nуІІvеКгбІ ,  az semmi-
Кёppеn sem jelenti azt, hоg т  minden iii fогm.сібhоz mІn5ьeв  ' ј  nуеІv-
ёлаpоt tагtоznёk. Ezek az юІnevezёsek csak azt az аІаpegуsёget j ІІi6Ііk  
meg, аmеІу  а  nуІІv  mukёdёsёnek és fej 1бdёsёn 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 fІjlбdёѕ  nemzeti korszak'bian, tеht .a kapitaliz-
muaban és a szocializmus e Іsб  ѕtadіum ьаn egу !közös  nуelvІ  Van;  
ám azt nem foglalja mаg ьал  szјјКsёgѕzeг isёgkёnt, hоgу  Іgу  nуІІv  
csak еgуitІen nemzete Іedt. Ha іgу  fоignnk fél, eІІentmоndsьа  km-
гјІnёnК  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 nуеІvk?ёnt.  
Аk г  a merevebb гёgёbbi nemzetmeghatarozd;st ve ѕѕzйk, аk г  bir&  

Іб inak azt a rugalmasabb, szabadabb f огmuІ jё t, аmеlу  szerint a nem-
zet mint tarsadalmi jеlІnѕёg аnуаgi, nуеІvi  és sz1emi közösség: а  
gаzdа&gi ёlеt és а  terilit, meg a hagуоmdвуоКbаn és kёгјј lmёnуІк  
ben gуќјkeгezб  lelki megаl'apozоttsg kёzёssёge mellett m іndenКёpрen  
ott szerepel еgуenгаngй  tёnуІzбkёnt а  nуе lv  is. És akkor a nemzeti  
kérdésből már át is  ІФtйгґК  а  nоmzеtisёgibе . Nemzet іsёg az, аmеlу  а  
fenti h хоm іsmeгtetб  jegу  közül b іzonуоѕаkbаn az egуіk és b іzonуо-
sakban a másik а]аКulatoz tartozik; a mi h еlуzІtјјвkге  alkalmazva:  
а  jugоs І viai лъаg'jаг  nemzеtіsёg nІmzetіsёg а  jugоszlбv nёpkёzёѕ -
sgІn behi'l, mert a gazdаѕ gі  ёlet és a tertilet közösség° mellett kul  
tuг lіsаLn гёѕzben; вуІ lvёьІn pedig teljesen eltit tdle; di nemz еtisёg  a  
mаgуаг  nemzet feІбІ  tekintve is, mert a  nуеІvёbеn  valб  teljes és а  
кultuг jёbаn vаlб  гёszlеgІеѕ  egуezёs mellett hinуziК  а  gаzdaѕdgі  ёlet  
és a tertiet kёzёssёge, mint nem kІvёѕьё  fontos kritérium.  

Ám azt láttuk: azonos  nуеlvІ  még két ikülön, fiiggetlen nemzetnek  
is lehet. Vаlб  Igaz: az оsztгјknёmеt és a nemzeti némét, az amerikai  

аІ gоІ  és а  nemzeti angol  nуеlv  :ІegfёІjеbb а  terileti v Іfаj vіszonу i-
ban lІ  еgm:sѕal, de nem vinа !küldn-külön nуеlvnєК  tоКіnthetб .  
міёгt ne lehetne akkor iаzоnоs nзтelve nemzetisёgeknek nemzetekkel,  
és nemzet јsёgёknёk egуmё&sаl!  

A kérdés elлiё1etјnk látszik, pedig n аgуоn is gуаkoгlаti; s a kёгdёѕ -
fe Іtсvёs taln fоњsІegeskёnt hat, pedig nagуоn is szјјkѕёgеs. Mert a  
маgуагогѕzgоn kívül élő  magуаг  nemzet іsёgІk nуІ lvі  fej Ібdsёben ta-
pаsztаlhаtбК  olуаn tеndeiiсі .К  — és  nуеІvі  fejlődésük ѕzm га  vannak  
ІІуаn аdоttsgok — аmеlуеk еgуfajtа  І l:Кй lёntiiёs, еgуfаjtа  szёtfІjlб - 
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dé.s objektiv vоѕzёІуёгe utalriaik.  Ezekkel a j ІІenѕёgekke І  — és okaikkal  
— tаІ n nem árt еgу  kissé ґёszІetesebьen is foglalkoznunk.  

1. 'A nemzeti nуеІvflёk a nemzeti irodalmi  ПуІІv  - és ъeѕzёІt v Іtо -
zata: a  miivelt k ёzПуІІv — a  fő  tipusa, a гёtІgеk feletti гepгezІntќлѕа .  
A nemzeti irodalmi nуe Іv nem a ѕzёpігоdаІоm nуеІve,  ihaBem a nem-
ztі  nйveІtѕёgё , az irott гёtІgё  ёІtаІёbаn. 'Ha egу  idegen лiаютагuІ  ta-
nul, ezzel a nуеІvІаszn' Іаtі  fогrnvаІ  ismerkedik лІg; ha egу  mаgуаг  
аПуаnуІІvй  pсІgёг  mйveІбdiК , ezen az ІѕzКёzёn át ismeri meg a ma-
gasabb iművеltség javait. A nemzeti  nуеІv  maga sІkfёІеkёfрpІn г iёtІg-
zбdіk: fёІdгаjzіжg КіјІёnfёІe nуІІvјёгёѕ dkК ,  szakmailag ѕz:аКПуІ lvеКkё ,  
mйуeІtѕёgиІeg szint- vаgу  ѕtі'luѕгёtеgеkkё  bomlik; de a nemzeti irodalmi  
nуelv niindezeket egуѕёgьe fogja, s van a rnйveІtsёgnek egу  оІуаn  
szintje, аmеlуеn már az aІѕбbь  гёtеgоК  igen kevёssё  Utnek át. Ső t,  
pёldauІ  а  ПуІІvјхѕoКnаk az irodalmi  nуеІv,  иІlеtбІeg а  kdzponti kё z-
nуёІv teгjedёsІ  маgуагогszgоn ma már ltt is vІѕzёІуеztёti.  

Mi 'a hеlуzеt 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 маgуагогѕ zё gоn. Azok az  ёг telmiѕёgiek,  akik nem  
az аnуanу lvјїkёn végzik el tапuLmёnуа tкat — аКёх  ІgуеtоmieкІ t  -‚ 
mйvеltsёgйК  tагtaІmbаn vаІбbаn felemelkednek ért еhniségi szintre,  
de nуІlvhaѕzвёІаtuКьan — iїg т  ёґtem: imаgуаr nуеlhаѕzа ;Іаtukьаn —  
megrekednek az аnуаnуІІуІл  vёgzett ut оІsб  iskolai оѕztlу  ліvбјѓл ;  
ső t — idegen  вуІІvІn  tаnuІvn s n&nileg már azon is g оndоІkоzvn —  
nem is csak megrekednek, hanem sok esetben d еfoгmёібdnаk. Іgу  
amikor ёгitelniisёgіeКkёnt visszahatnak ia mаg аг  nуІlvй  tёmegekгe,  
nem a nemzeti irodalmi  ПуІІvеt  ismertetik meg veltik, hanem jobb  
esetben аІsбbb szintet, kevёsbё  jd eѕёtbеn Іgуfаjtа  kеvегёknуеІvе t.  

De ne is ќІjuлk meg az ёгtІІmisёgiІknёІ , vegуtiК  az  dtlagembert.  Az  
6  niindenriapos ьеѕzёdtеvёКІnуѕёgbеn aktiv és kiterjedt h аѕzаІatа  
аnуanуеlvёnеК  tuІаjdоnkёppen с SiаК  сsаыdi, és — most ЈugoѕzІё vіётбІ  
szdlva — legfeljebb ёПјgazgа t ѕј  szinten van. Az d Іаmіgаzgаt ѕ , a jogi  
ёІet, a teгmІІёs — ezt inkább ѕzІоv КіѓхбІ  tudom b іzonуoѕаn — már 
nem ad mбdо t iаnуаnуе lvénеk gуаkогІё sёта . S mit ІгеdmёnуІz mindez?  
Ugуаnazt kisebb mёгetёКьІn, amit az ёг te Іmіѕёgieknёl nаgoihbаkban:  
egуfajtа  nуІvi  lemaradast fej Ібdб  Іёte és tudata mögött; és nem kis  
mértékű  nуеІvі  kеvегedёѕ t, а  lét és 'tudat nem аПуаnуеlvй  fejlődésé-
nek ыtulјјtбjekёnt.  
ѕ  vеgујik  a  nуІfv  Іeghivatsоsabb haѕzn Ібit, az  iгсјkаt és az  йЈѕdg-

irdkat! A  szёpігоdаlоmnаК  is, а  publiсisztіКйnаК  is, teгmёszetёnёІ  fogva  
t kell ё leln иe — tёm іbaл  és nуеІvёbеn — az ёІet egёszёt: ьІѕzёІn иe  

kell a tегmеІёsгбІ .és а  te гmeІб  emberrdl, az igаzgаt ѕгбІ  s vele egуtitt  
іgаzgatkгбl.és igazgatottakrdl; minden témáról, а i az ёІetben van.  
Тehё t niagуaгuІ  tіјКгёznie kell azt is, ami m аgуагuІ  nincsen. És itt  
jёnnek az йjаbь  nІhёzјёgёk. ТuІаjdоnkёppen a nоmzёtіѕёgi mаg аг  
vіdёkeКen a magvar  nуІІvhаѕznѓлat  két szinten aktiv: a ІegаІ sбn ( а  
сѕaІ dіа.s és a falusi igazgatdsi szinten) meg a ІІgfelѕбл  ( а  ѕzёpiгodа-
lom és a publicisztika szint јёn). Ami i.közbеn van, az — t ёbb КІуІѕІь b  
kivёte Іt nem szim іtvа  most — nem mаgaг  nуІІvеn  foІу iк . Igу  hát  
а  szёpігбnаk meg a pub Іісіѕtnаk „meg kell teremtenie" e t ёгgуkёгёk  
magvar  nуеlvй  аnуаgt, hоgу  besz ёІhesјen róluk.  

A  megоІdќsnаk itt hёхоm Іehоtбsёge kіn ІКoz іk. Az e Іsб  és lІgkёzІn- 
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fІКvбbb: бtvІnnі  a mindennapok  nуІІvhаѕzПёІаtbбІ  а t а  tёbьё -Кe-
ёѕьё  már kialakult, de sаk vulgáris és sok idegen elemet t агtаІmаzб  

kІvІтёknуеІvІt, аmІІу  tёлуІegІsІn ёІ . A !m ѕІdјК : az állаmоt ѕzІгvІzб  
nemzetek  nуёІvёbбІ  leforditani meg ѕаjt ігivслсiбbбІ  kiaiakitani  'a kёz-
ёІІ tnёК  ѕ  ќІ tаІ bаn а  nуеh'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 ІmаgуаГ  nemzeti iro-
dalmi  nуІІvbбІ )  а  mеgfІІІІб  kіfejezёseКet, bár ezeket a ne йтІzеtіѕё gі  
közösség tagjai mint beszёІбk nem ihаsználјták, s mint о lvаѕбk nem 
ismerik. 

Mi az еlбnуІ  az еlѕбneК? Az, hоgу  а  vulgáris di élő  nуІlhаѕzn Іа t 
kёvetёѕёvel az оІvаѕбnаК  оlуаt adunk, amit vaІбьал  ismer, І gУ  bеѕzё-
шnk hozzё , hоgу  nеhёzsёg nélkül megёгt і . De mik a vеѕzёlуеі ? рё l-
duІ  maga az adott  nуеІх ihаszmiiаti  forma vu Іgaгіtsа  és mаkагбni 
jellege — ‚  aminek hќtг nуаігa Кёјбьь  még ki kell tёгnј nk mёs szem-
pог tbбl is. — Mi az elбnуe а  ini ѕоdiК  megoІdsnаk? ТаІёn az, hоgу  
az ёІlаmо t ѕzегvеzб  nёpеk nуІlvёьбІ ,  а  „hi аtаlај" és аutогizlt ѕzё -
vegёkьбl vaІб  fогdіtёs eІёggё  КёzеІ  áll луеІvilІg és gondolatilag az 
eldbb emlitett ,vulgáris КеvегёКnуе lvhеz, di mёgsem azonos vele, emel-
kedettebb, igёnуeѕеibь  nlа . De mi a vејzёlуе? тёbbоК  között az, hоgу  
ha erre az alapra :h еІуеzкеdLh к , tuІаjdоnkёppеn minden ѕzегzб  minden 
alkalommal „nуе lуа lКо tбv" vlik, s — а  gуаkогlаt imutајtjа  — nіП -
denki mdskёpp forditja vаgу  nevezi meg ugуаnаzt a fogalmat, esetleg 
maga is aІКа ]imаnКёnt imás és ш s szбvаl; tоhќt а  nуеІуnеК  еgуiК  leg-
fontosabb Ikövеtеlménуе , а  гќјgzіtІttsёg ,és állаndбság, vејzёІуьІ  kerul. 

S гdаdsul mind a két fentebb emlitott lehetбsёgneК  nagy vеѕzёІуe 
az, hоgу  еz І tаl а  КйІёnfёle mаgуаг  nemzеtiѕёg К  mаgуаг  nуеlvеi  Кјј lёn-
fёle iг nуоКbа  fej ІбdneК , pгоv іnсіаІісиба nаК  vagу  lеgаІьыs regiona-
l іzlбdnаК ; s perspektivikusan ez a Кёг  nёgу  önálló magуaг  nemzeti 
nуІlv kіаІаkuІќѕ ig vezethet. És ez nemcsak furcsa volna, hanem kdros 
is. A nemzet іsёgi оlvasб  piІlanаtnуi igёn еіnеК  Кiѕzо lg ы sa fеjёьen ve-
јzёІуеztеtnёnК  azt a lehet бsёgјiКёt, ihаgу  nуelvi  nehёzѕёgоk nélkül гё -
szesei lehessenek a szocialista m аgуаг  nemzeti КuІtйг naК  és Іgуm ѕ  
szocialista mаgуаг  nemzetiѕёgі  ikultúráјánаk. Ezt nem is сsаk Іlmёleti 
Іehetбsёgkёnt vetem fel, hanem szlоvk іai tapasztalataim аІар jќn. Ott 
рёldёul а  lеgmаgуагаbъ  szаkmbаn, az agгоnбmibаn, Іlёggё  ьаtёг o-
zottan kialakult ,és rögződött már eют  ѕаj ё tos szlоvkiаi mаgуаг  termi-
nо lбgia. І lу  mёгtёКьІn, ьogу  a fёІdmйveseК  szaklapja magуагогѕzgi 
szегzб tбl 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 nуеІvеt  hasznёЈ", vаgу  еg еnеѕ t:  „nem tud 
magзтагul ".  

Nos, kёpzeljtik el, hоgу  üјаbb ё tvоn év mйІvа  esetleg már ѕhа -
kespeare-t ,és FuёіКot, Thomas Mannt és Dosztojevszkijt nёgуfёІe ma-
gуaг  nуеІvгe  kell leforditani, száz iév miilva pedig esetleg Роtыиt és 
Veres Рёteгt nemzeti magуаг  nуеlvгб l  h гоm Пошzеtіѕёgi mаgзтагга ! 

Marad a harmadik lehet бsёg: alkalmazkodni a mаgУагoгѕzgi nІаgуаг  
nуІІvhаsznёіаthоz, amеnnуiге  csak lehet. Еgу  nуе lv  több Кultiiгёt is hor-
dozhat — ezt láttuk az o јztlу tёхѕаdаlшаkban, di ltjuk azonos n уеІvй  
önálló állаmаk рёІd іn ma is. Persze hitгќnуai, vејzёІуei ennek a meg-
оІdќsnаk is vannak. РёІdu І  az, hogу  оІvasбnК  — legalbb іs eleinte 
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— ьіzоnуІѕ  kіfejezёsаket  nem ért meg, mert nem ismeri бket, más 
szavakat hаsznќІ  hІІуІ ttоК . Am LIZ а  ПІhёzѕёg dtmeneti, és nem mёг -
КбzІiit az eІёгhetб  ІІбnуL ККІІ . Ezek kёzLы  az elsd a kшёnЇёІe teriile-
ten élő  mаgуаг  nуІІvek  ІgуѕёgІ ,  s іgу  а  kјјІёаfёІe mаg аг 'kultúrák 
kЫоsёnёѕ  megkёzeІthetбsёge. A másik az, hоgу  а  mаg- таг  nemzeti 
nуеІv fő  tirpusa, a nemzeti irodalmi  nуe Іv  az ёsѕzes v І tоzаtоk közül а  
legkifejlettebb ,és a legszervesebben fejlett; a :m аgуаг  kulturált be ѕzё -
k Кnek és а  тгаg аг  kuit г knаК  ІеgtІгmёszоtesоbь  аnуаnуеІvе .  S ez 
ІІуаП  feІmiёгhеtеtІеn eІбnу , aminek ёгdemІs Кtпёn fejezetet szentelntink 
itt. 

2. !Nézzük meg hát: miért оІуаn fontos a n тeІv а  t гѕаdаlоm ёІetё -
ben, hаg т  áрálásárа  mindentitt, lég kјјІёnёsen 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  nуІivІt,  hanem — a munka és а  gоndоІkоds 
kіаlаКuІ snаК  егеdmёnуe- és ѕоgјtбjekёnt — az 'l Іаtvіы gbбl vаlб  Кі -
ІmeІkІdёs fontos tёnуеzбјёnёК , a munka ыгsаdаlmі  megѕzІгvezёse 
nёІktјІё etetlen kеІlёkёneК ; гёvіden jёlІemezve: а  fejlődés iés a harc 
eszkёzёneК ." (A  nуІlvi  іsmсгёttёгjesztёs kёгdёѕei. 3. lap.) 

Tudjuk: a  ПуІІv  szбКілсse а  t гsаdаlоm fоgаlokёszІeьёnek, isme-
гІtan аgnа iК  hoгdozбjа , irögzítőје ,és tёгёkіtбje; a mоndatfйzёs sza-
bё 1уаі  a gondo Іkodiѓ.s foгminаК  t гsаdаІmіlag kіКгist Іуо sоdott vetti-
letei. Fogalmakat alkotni iés gondolkodni minden ember csak valami-
Іуеn ПуeІv segіtsёgёуel, sőt: vаІаmиІуІn nуІІvІn  tud; ismereteket t-
аdni-tvenni, t гsаdа 1лii tapasztalatokat feihalmozni,és át бrökítеni le-
hetetlen v аlаmеlу  nуеІv  segіtsёge nélkül. A  Пуе lv  а  gondolаtкёzІёs  esz-
kёze, a ъеszёd а  gondo ІkІdsпаК , a gondolatnak kёzvІtlen vаІбsgа . 
S mindez nё}ktiІёzhetetlen еmеlбj І  еgуёn és közösség fеjl6dёё flеik 
еgaгёnt. 

És mi az аnуаnуеІv? міёг t oІуаn fontosak az  аnуaПуеІvёk  a szocia-
lizmust ёpіtб  tarsadalmak ѕzmѓга , hogу  Сѕesz Іov Кi ьan, ЈugoѕzыV-
vinban, Мagуагoгszgоn ,és más ѓ lІamokbаn, tizes, szzаѕ  vagу  ёppen 
ezres nаgуsgгелdbеn tartunk fenn nemzetisёgі  іsКol Каt vagу  oszt& 
ІуoКаt, 5 milliós kёltsёgvetёѕѕel nеmzеtisёgі  ѕаjtбt és kultúrát? 

Az  аПуаПуІІ v  nem valаimifёle ёгzоІgбѕ , romantikus dolog, hanem na-
gуоn is гelіs és pгбzai fogalom. Az аnуаnуеlv minden ember szmёга  
а  „гІfleхn тІlv", а  gondol;kodas kёzvetlen lеszközе . АnуаnуеІv  az, ami-
Іу n a szavakat nem keresstik, hanem reflexszerfien kimondjuk бkеt; 
авІІІуbеn а .szó iközvеtítés nélkül kаpсsо lбdіk а  vаІб ;ѕ g tёnуІіhІz. Аnуа-
nуІІv az, аmeІуеn felorditunk, ha vёга tlаn vеszёІу  ér benntinket; ami-
Іуеn magunkban niorfondirozunk, fёlhаngоsаn mormolva a pёnzt sz& 
moljuk; аmelуen dimodunk és КгоniКоdunК ; аmеlу  ё tfоgj а  minden 
tudattalan tІvёКеnУѕёgиinkеt. Az anуanуеlv: „direkt reflex", kdzvetlen 
гeаg І s а 'külvilág ingereire. A иІаgуaг  аПуаnуІ lvй  és niаgуaгаl gon-
do Іkоdб  ember szni гa а  vаІ sgnaК  az a nёgуыbiІ  darabja, аmІlу  
mellett еsz јnјk,  asztal, maga a tёгgу  és a fogalom és а  név ІgуѕzІггe, 
Кёzvet ІenіјІ , :tегmёszеtІѕеn, reflexszertien. Az idegen n уеІv ,már .itаы-
ban 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  аnуаnуІІvІn  ikiаlаkftоtt asztal fogalmat, 
az asztal  ѕzбhоz kapсsоІбdГvа, mќѕоdlаgоѕаn. 
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Nos: ismereteket e Іsаjtіtаnі  idegen  nуІІvІn  is lehet; di  gondol-
kodni az  аПуаnуІІvІП  szoktunk.  Кіvёve tаІё.n azokat, аКіknёІ  а  nІѕо -
іК  nуІІv  nem kapcsolt, hanem ргhuzаmоѕ  direkt reflex; azaz nem az  

ІІ sбhёz kapcsolva гёgzбdёtt, hanem tбІe fUggetleniU, ugуаnсѕаК  kёz-
vetlen. КёtnуІІvй  ikörnуе zе tbеn ez sem ritka. Az іІуІn ember mindkét 
nуІІvІП  КёzvІtІІnјІ  гeаg І , а  hІІуzІt.és а  nуІІv і  ІІбzmёnу  szerint; 
— viszont forditani egуіkгбІ  а  im ѕјjkга  nemigen tud. 

A  nуІІvismІгІ tПеk  és а  nуІІvhа :ѕznlаtnk — аПуаnуІІvеt ёѕ  idegent 
most egуbe vёvІ  — nagуj Ъб l hdrom тёіуѕёgi fokozata van. — Az eІѕб  
fokozat a megёг tёѕё . Ez tulajdоnКёрреn a passziv nуІ lvіѕгnеге t  foka. 
АnуanуеІvеn іlуen fok nincsen, az аПуаnуёlv itt sohasem iáll meg; a 
puszta megёгtёs fokt anуаnуІ lvUлКёn,már  Igуеnmеkkоrunkbаn tdl-
haladjuk. — A kёvІtКоzб  fok a niegёг tёѕё 'és гeаginѕё . E fokon a meg-
ёг tёsen túl vlаszolni  is К iёipesеК  vаgуunk. Ez a szint jellemzi a legpri-
rnitivebb iаnуaвуеІvi Кёszѕёgеt — minimumként —‚ s І !еgtёi ьеКnёl az 
idegen  nуе lvі  ismeretet — mахјmumkёnt. — A legmagasabb fok az al-
kоtб  gondolkоdiѕё . Ezt Іegtёbben — ha І lёгіК  — аnуаnуёІvјјkёn érik 
el, mivel az adja az еgуёn і  gondoІКods аlарјќ t,  teht lz segiti a gon-
dolatok önálló tоv4bbfйzёѕё t legteгmёszetІsehьen. Idegen  nуеІvев  csak 
az kёpеѕ  eljutni az alkotd Igоndоlkоdás fсјК i нg, akinek sz глга  iz —  
az  аnуаnуеІvі  mellett — mdsodik, mёgpedig p гhuzаmosaл  direkt ref-
iехгendszeггё  tudott válni. 

És mit jelent mёгmоѕt — taгtаlшѓъan és ihоrdеrејébеn — az, hogу  
gondolkozni, s kiUdnisen az аІКоtб  gondоІКоd ѕ  fоkбig eljutni, minden 
ember áltаlábаn сgу  nуІІvІn  tud: az аnуаnуеІvёn? 

Nézzük ezt еlб :ѕzёг  а  ѕzбk іnсs pёІdjёл ! — Е inёzёst kёгІК , hоgу  а  
szІоvё kіai mаgуaг  nуеІvhаѕzпёіatbбІ ,  иІІоtбІeg а  шаgуагѕzlovk ёѕѕzІ-
vеtёs teгшetёгб l veszem a p ёІd Каt, di hát ezt ismerem jobban, s 
gondolom: a tё bel іgу  is ёг tћetб , s а  нhІlуzit is sokban hаsonІб . 

A szó а  vaІбsgnаК  еgу-egу  — Іё tezб  vаgу  elgondolt — da гaь j гбІ  
tёхsadаІm іlag kialakitott fogalom гёgzіtбje és fеlidёzбj е . Amikor a kis-
gуeгшek szavakat tanul, tul аjdоnКёppen a dolgoknak tёхsаdаиоm szin-
tesitlette fоgaln аjvаІ  (s azok nevёvel) іsmеґКedіk meg. S  іg т  a ra-
gуaгul ьєszёњ i — és gondolkodni — tаnulб  gуeгmeКьen egуetІen fo-
galom alakul ki a fa  tйКгёzёsёгe, akбг  élő  az, аk г  holt anуag. A szlo-
vk ■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 fІІtё -
tІІеzб  mozzanatok a fogalomaikotasban; di a k јјІёnfёle nуІІvek  sza-
vai Кј1ёлf ІнІ  fogalmi taгtomnуаkat vonnak egуьІ  és vlаsztanаk szét.  
GondoljuгК  csak arra: a mаgуагbаn a szem mint tеј tгёsz és mint  
látáskészség egу  fogalom két arca (pl.: j б  szeme van); a sziovakban 
az  oko és a  zrak Iszó  ezt két fоgаІо md különíti. ѕб t: а  mаgуагhаn 
szem a  biiza, iszőlő  szeme is; a szlovakban a zrno,szó ezt inkább el-
ktјlёnіt і  az elбьbиеК tбl, mintsem hozzjuК  kapсsоІn. — .S a fogalmak 
teгjedeІmёben és kapcsolataiban kissé benne van КіaІаkuІѕuk tёг tё -
nete, abban meg a tarsadalom mйvеlбdёѕёnІК  ezer 2131'6 tёгtёneІmi 
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  nуІІvеk  nаgу  гёszёben el-
hеІуеz is. Vegуйnk csak оІуаn еg ѕzІгй  рёldёКа t, mint a  pdtkocsi  meg  

vІeёkа ,  vagy az  orkdn(kabdt)  meg a šušt'ák!  (A  szІоv Кіаі  mаgуаг- 
ІІvfј sёgbІn ugуаnіѕ  a  viecska  meg a  ѕиѕ tуйК  nem Is ritka vёndg.)  

—  Nos: a  szІоvkbаn, а  iszІоуКuІ  ьeszёІб  — gon!dollkodo ember sz 
mán, а  v іeёkа  ѕzблаК  a vliect' (= húz, vonszol) іgёvІІ , а  и t'dk-лаК  
meg a šu.št'át (= zizeg, susig) аІаpѕzбvаІ  vаІб  kapcsolata tёbьet 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  eІhеІуІz а  fоgаh аk  
гendѕzeгёbеn, az dsszes pб t-оК  és az ёѕѕzеѕ  Косѕі -К  között; иІІetбІeg 
utal a kаыt vihагІІбsgdnаk legmagasabb f оk га . — De a hеІуі  ra-
gуаг  nуІІvhаѕzл 1аьbа  átszürеmlő  viecska és  ѕиѕ tуйk  semmi nё sга  
nem kёpes, csak аzоnosіtёѕга . Mert аlаpszб , elemezhetetlen és kapcso-
latok nélküli valami; s az аІapszб  puѕztn іdentifiКІ ; а  szёхгаzёk meg 
az ёsszetёte І  az, ami еlhеlуеz, besorol, ami mot іvёіt, mert motivumokra  
bоnthаtб ; s сnлёК  révén гё lуеьь  ьeёpUlёst jelez és tesz Іehetбvё  а  
fogalmak гendszeгёьen. 

Persze еgу-Іgу  viecska ёnmag ьаn még nem hoz bajt. De a pusztn  
аzоnоsіtб  értékű , а  луІІvbІn  сsaІ dtаlаn alapszdk tёmеge a felhalmo-
zбd ѕnаК  eют  ьіzоnУоs fоk л  vІszёІуІѕsё  v Іhаt, mert fogalomrend-
szer ihеlуеtt тегб  nбmеnklаtdг t teremt; mёgpedig nуelvьеn  és аgу-
ban egуаг nt. A sok сsаІ dtaІan, pusztёл  гІgnІvІzёѕге  vаІб  idegen  
szó fёlЪоntjа  а  nУІlvbеn  és а  gondoiКоdsbаП  a fоgaІоmаІkоt ѕ  szisz-
ёmjt, elfedi a dolgok egуms'közti ёsѕzefјiggёѕІі t. Ezzel metafizi-

kus іг nуьa tereli, іzоІІб  гeлdѕzeгйvё  fejleszti a :gоfldo Іkоdёѕt, mint-
hоgу  а  világ  іg- т  a dolgoknak nem гепdѕzeгekёnt, csak hаІшаzаtukkёnt  
rögződik és vésődik az аgуbа .  

És ez még inkább ígу  van a  mondatalkotdsban.  
A mondat •a gondolat eleven уа lбsё gа ; а  mоndаtfйz ѕ  mбdjа  Іgу-

ben gоndоІkоdsі  forma is. A mondatban ёsszekаpсѕoІбdnаk a fogal-
mak, vіѕzоnуbа  állnаk Іgуm ѕsаІ ; a mondat аktu Іis іt ёІet, еgуёni logi-
Кѓnk teгmёke; de fогmё,іbаn а  t гsadаІоm Кбzбѕ  иаgіkjnaК  vetilete,  
а mеІу  — jбt vagу  rosszul, kёzvetІеnbь  vag kёzvІtetteьb шбdon —  

valбsg,  a dolgok lоgikj лak kolloktiv tјikгёzбdёѕе . Minden nуеlv  
mondа tаІКоы si rendszere egуfаjtа  logikai rendszer is egуben, аге lу  
tйkгёzбje ugуал  a vаlбѕќg lоgtКёjѓлаК , de nem azonos vele, és nem 
is a mechanikus Кёvеtё :ѕ  viѕzоnу bаn kаpсѕoІбdiК  hozz. Тel йt minden  
nуІlv mоndаtаlkot.s і  rendszere,és l оgіkбjа ‘más iés más; de mind-
еgуіkё  еgёѕz rendszer ёmnagn beltii. Їgу  ha ez a rendszer megbomlik: 
a gоndоІkоdќѕ  maga válik az egуёnьen szІгvetІennё , bогІоttѓ  fele-
mássá. — Ha fogalomrendszert kialakitani csak eg у  nуІІvІn  lehet, a 
dolgok Іоgјkjbа  bei-iatolni még inkább csak еgуеn: vаgу  ezen, vаgу  
azon, di nem a kettб  keveгёkёn.  
Мгреdіg  minden embernek ёлаmpоlg гi feladata és kёteІeѕsёgІ  ra,  

hоgу  megtanuljon gondolkodni, azaz megismeri e'és. гegёгtѕе  a vаІб -
sgnаК  — te гmёszetnеk és tёхsаdаlomnaК  — nemcsak tёnуІі t, hanem  
tёгvёлуе it, azaz sze гКezetё t, dsszеfüggésеit, mоzgst is. S itt, a szocia-
lista tёгsаdalmakban nem az a Іeglёnуegeѕebb Кёгdёѕ , hogу  milуІn  

nуеiven, hanem hogу  гilуІn fokon, milуІn mё lуѕёgbІn. 
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3. Mit jelent mindez a ј u:gоѕzІёNіај  niаgуаг  szellemi ёІІ t гІргІzІntёns  
гё tege, a  sajtd ,és а  rádió  munk ѕаі  ѕzm га? ѕоkтё tй  és ьоnуоІuІt fel-
adatot; ІgуёnиІeg ,és kollektive; és а  nуІІvhаѕzn Іаt  és а  flуІІvmйхІІёѕ  
tеГш iІtёfl egуагѓл t.  

Ha elfogadjuk azt a tёtІІt, hоgу  .а  nemzet іsёg і  hеІуzІtй  mаgуаг  kul-
tІг kьаn kеdvezбtІeneььeik az аdо ttѕ gоk, s іg т  nаgуоbьаk а  vеѕzё -
ІуІі  а  pгоvњіаІі z Ібdsnak, а  nУІІvі ,és  gоndо 1КоdsbeІі  mоgгeКedёs-
nek és kјпёnfејІбdёѕnеК , akkor ebbdl az КёvоtКezіК : a szellemi hаtб -
гё tegnоk v: І LаІflі :а  kell a közönség ПуІіvі  neveІёѕё t,  tudatosabban és 
ёsszefоgоttаЪbаn a  nemzei h:ІlуzеtьІn Іevkлёl is. S ha elfogadjuk  
azt, hоg-у  а  mаgуаг  nуеivјј  tgrsadaimak  ПуёІvі  еg ѕёgёnІек  fenntагtsа  
szјiksёges, mert е lбnу kКІl ј : г ,  akkor ennek a гёtІgлеk mindeIit meg  
kell tennie, hоgу  nуІІvhаѕzn Іаtbаn minél  kё2Ііeьь  maradjon a ra-
gуагoгѕzgј1ioz, mint ami a lІgkеdvezбbb hІІуzІtbІn fej Ібdыt és fej-
lődik, s ezёгt а  Іeg аgаsаbb fokot ёгhІtte el. Persze azzal a z гаdёk-
kal, hІg  а  hјbkаt, а  pong тolаѕ gоkаt még ebbdl som ёгdemesát-
vinni; azaz kёznуelvi ёІrnёnуеinКІt is ,bírálni lés гоѕt Іni kell.  

OsszehasonItva  a mai jugo ѕzlvіаі  imаg аг  nуеhhаѕznlаt állароtát  
a tíz ёvvel ezeІбttivel, azt mondhatjt&, h оgзт  az itteni feleІб s ёгteІmи-
sёg lthаtбаn felismerte már ezt a p гоbІёmё t, és sokat tett a meg-
оІd ѕa ёгdeКёben. A Маgуaг  ѕzб  és az ijv іdi Кi mаgуаг  rádió nуеІvе  
gondos, igёnуеѕ , és egyre jobban vіѕѕzаkёzeІеdiК  а  kёzроntihoz, еgу  
koг bьі  — лёmіleg szeparativ — kогszаkhоz mёгve. Ami meg a kö-
zönség  ПеvеlёѕІёt  illeti: ez a mаgуаг  nemzet іsёgі  csoport гІgtаlltа  а  
mбdjt annak, hоg т  fi csak a sajtd ,és а  rádió рёІdёJvаl, hanem ІnnёІ  
kёzvet Іenebb eszКёzќјkКel is ѕzоlgІ lhassа  а  tёmegek magзтаг  nуе lvhаѕz-
nќІatnаК  fеjlІsztёsёt, сѕiѕzoІ ' ѕ t. A juglоѕzlvіаі  mаgуаг  nуеlvhаѕz-
nёІаtnak —mint mondottam, de a benne él ők  nуі lvdn  nёІаm is jobban  
tudj К  — eІёg sok a ѕаjto:ѕ  pгоbІёmja, s ezёгt а  jugоѕzІёліаі  гаgуаг  
nуе lvmйvеlёѕn К  sok az olуaП  feladata, аmёlу  — plus Кёnt vаgу  mí-
nuszként — еІ tёг  а  гаgУaгoгѕzgі  nуеІvmtіvе lбkёtбІ . S ezekkel meg-
birkózni minden nemzеtisёgi csoport csak a  sajdt eгІjёьбІ  kёрeѕ .  

Nincs-e itt ІІlелtmоnds? Аёzёtt, hоgу  a nІuІzеtiѕёgеКnek és аn та-
nemzetiiknek közös ІegуІn а  nуІlvјјk,  bár m іndІgyiКtikn К 'önálló és 
ѕа jќtos а  kultdг jа; és másrészt аkёzёtt is, hogу  а  közös  nуеiуеt  а  
kёzpontitбІ , a nemzeti КёгјјІгёnуеК [között fej Ібdбtбl lehet a legjob-
ban megtanulni, de a magunk nуІІvmйvеІб  tеvёКеn ѕёigе , a magunk 
bеІѕб  tёгegrnоzg ѕа  ѕеgіtsёgёveІ !  
міndkiёt І lІentmonds  csak ІdtѕzбІаgos. Az еlѕбгбІ  azt láttuk: а  

КuІtiга  fеlёрі tmёnуѕzІг'(ј , а  nуeiv  nem az. A kultйга  tіјКгё zі  és neveli  
а  tёхsadаІmаt, a  nуе lv  csak kіѕzolg Іj а . A Кultiјгa mint az adott t гsа -
dalom koilektiv tudata, :sz јiksёgszегйen ѕаjё t létét tükrözi; а  ПуІІv  
nincsen a lét ifоrmáihоz kёtve. — És І tѕzбlаgo1s а  másik еІІentmonds  
is. A маgуагогszgon Кifеjl6dІёtt és aktiv hаѕznёјаtii nemzeti irodalmi  
nуеlv vаlбbаn onnan tаnuІhаtб  meg legjobban. De a nуІlvhаѕzn лаt  
mindennapos t гѕаѕ  te ёКІвуsёg; és mindennapos t гѕаs ёгіntkІzёsьen  
csak a jugoszlv іai mаgуаг  аlКotбk vannak és lehetnek a jugo ѕzlviаі  
mаgуаг  оlvаѕбval. ѕеgјtsёg az, lia tapasztalt m аgуaгІгszg і  szakem-
berek időről iddre tаnfoІуаmot tartanak, sz Ігіnёг iumot vezetnek végig:  
а  kiilsd szem b іzonуoѕ  pгob1ёmkat tal бn jobban is lát; а  nаgу  kёzeg-
ben mozgб  nуе lvbvdг  vаlбban adhat a kisebb k бzegneК  еgуetm ѕt.  
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De fi ьІсѕјјІЈёk аzёґt le a hеІуі  гiуеІvёѕzkedбк  ѕаjt nшгikjukаt! Тё -
mеgmоzgs csak ъ 1sб  eг kКеІ  іndјthаtб  és tагthаtб  fenn; és a jugo-
ѕzІ vіаі  mаютаг  nуІІvfhаѕzn Іаt tёmеgmёгtёкьІП  vаІб  сѕіѕzоІ sа  és fej-
І&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 ьІszёІ tem: а  mаgуаг  nуІІvhаѕzmiІаt  

rnёгІ teіnek és szint  jёnek КіtІгјеѕztёsёгбІ .  Ez minden nІmzІtіѕёgге  nёz-
VI '1Іаmі  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 tёniиgessёge fоІуtn  
— nemzeti kёгј.јІmёnуІk közdtt — аіаpгёtІge а  nуІІvhаszmiІаtлаk.  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 gondol-
kосia fеj;Ібdёsl lehсtsёgеігe лёzve is. — gу  iatom: e kérdés meg-
оldsа  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 szntаm, hоg-у  gondoljuk át és fontoljuk meg hІlуъеtiјПkІt és fel-
adatainkat. Amikre fёвуt pгбbe Іtаатi itt vetni — tаІл  nem tёvedеk,  
ha ezt mondom — tulаjdолkёppen spontdn és  objektiv fо;lуаmatоК .  
De tudjuk azt, hоgу  a szocialista tarsada]mak оІуаХІ  іdeоlбgiа  аІар j П  
ІІnаК , аmІІуеk segiјtsёgёvel az objektiv fоlуаmatоК  fe1fedhetLk, és en-

nek révén iránуithаtókká Is v ІлаК . S а  jб  elеmzёsгe ёpјпб  tudatos  
iг 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 nőni hozzёJuК . І)gу  ltom: а  jugoszia-
viai rnаgуагѕ g fІІelбs szellemi vezеtбi imáris a legjobb ilton haladnak  
оfelё .  
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ѕZЕМLЕ  

MI  — MAGUNKROL  
Reћ k László: A kseьь sёgek ЈugоszІйvйiьаn.  Forum Кёnуvkіаdб , 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, hоgу  megjelent,  
ug аnаkkоІг  azonban eІszолiогitб  maga a tёПУ, hоgу  иІуen ѕоКіg  
kelett várni egу  иІуІn jellegQ tudаm ќnуоѕ  niunika mеgjeienё -
sёгe, s hоgу  ha ez nem lenne, hat akkOIr еgуitІІn кomоІуаьъ  ta-
nuІnnуІшk sem lenne eььбІ  а  tёniаkёгьбІ . Az ember már-már  
hajlik arra a kёлetКezttёѕгe, hоgу  lia јgу  van, akkor nуіІvn  
nincs is szükség ezkгІ  а  ТnunЈkѓkга . Ezt azonban ni ёgѕenІ  ёш t-
hatja, hiszen aki ezt a kёnуvt elolvassa, ёppеlІ  azt érzi, hоg  
az иІзї en ё tfоgб  munka mellett niennуiГe h і nуzаnаk a kоnКгё t  
КёгdёѕІkКІІ  fоgІ iаlkоzб , cli a tudоmnуоsѕ gаt nem nёІkјјІёzб  ta-
nuІmnуоk. 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 аgуІ -
Ібгe csak mаgуагuІ  jelent meg s nincs гбІа  tudоnsunk, hоg  
hamarosan megje Іenјk Јыgоѕzlviа  más  nёpІineК  vаgу  nemzeti-
sёgeinek nуеІvёn  is. Pedig ez a кёnуv nem a jugоѕzІ 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 megszиІёгdu-
Іѕ nаК  nincs nаgуdbь  keгёkkёtбje a nemzeti igazѕ tаiaлѕ gПІ  
és semmi iránt sem oІуал  ёгzёkeвуІК  a »sértődött«nІmzІtiѕё-
giek, 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 ta-
nusitott 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 ke-
zeljiik fогmёлsаn a nemzeti kérdést, hanem mindig vеgуйk tekin-
tetbe az ІlПуІmоtt (vаgу  КіСѕіnу ) nemzet proletarj&iak az  el- 

614  



Пуогnб . (vаgу  nаgу )  nemzethez vаІб  vіѕzоnу bал  mutаtkоzб  el-
mагаdа-јаtаtІаn különbségét."  
Мё s ѕzбvа1, а  kЁеььѕёgј  хлјszоnуоkаt  nem lеhеt csak a kisebb-

ség „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 jІІІnhеtІtt  
volna meg ІІбѕzќг .  

Réhák László h гош  гёszгe osztotta kёnуVёt. Az eІs5ben а  kі-
ѕІььsёgі  kérdés fІjІбЈ sёveІ  foglalkozik, különös tekјntеttІа  а  
jugоѕzІ v teгйІё tdkгІ . Itt a kёvІtkІzб  tёmаkёгёk kertilnek meg-
taгgуаІ sгa: A ‚kіseььsёg" tІгmјnusгбІ , A kіsebbsёgј  kérdés fej-
lбdёѕe Nуugat Еuтбp ьаn, A kiѕeьъsёgј  kérdés а  török biroda-
lom térülétén, A nemzeti kérdés а  Іа bѕbuгgnюnагІhibаn.  Itt  
taгgуаІjа  а  nemzёtі  аutоnбniј nаІ  kapcsolatos kёгdёѕІket, foglal-
kozik az оktóbеri forradalom és a versailles-i k јse љsёgvёdeІтПі  
rendszer iёtгeliоzsёvаІ , vaІ :аЙтІјлt a kіsеь bsёgtј  kérdés nemzet-
közi ѕzаь lуоz ѕёnаk йаьъ  fej.Ібсiёsёvel. A II. rész, а  kiјsebьsёgј  
kérdés az ѕІѕ  (ЈugоѕzІ v) КігќІуѕ gban, szintén több Кёгdё s-
csoportot ёІІІ  fel: Az S.118 ёІІалi ќІtаылоs kёtеlezettsёgei а  kІ-
ѕеbь:sёgеk tёkњtІtёьen, Az áll= külön kќјtеІezettsёgeі  а  k±ѕеьь -
ѕёgІk iránt, A v1ІаІt КЫeІеzеttѕёgеk teІjІsіьёsІ, A kјseъbsёgek  

ІtaІ nоs hеlуzеtе  a  Јugоѕzlv К iгІуѕ gbаin, A JKP ІІѕро tЈаі -
nak kialalkitasa a kisebьsёgі  kёгdёsьen, A ЈugоѕъІ v КігІуsg  
kisébbségi роlitikáјánаk cs&dje. A III. rész: A nemzeti КІѕelуь -
sёgeК  a nёpi forradalomban és а  békés фіtёѕ  eІѕб  ёvёіьen,  A  
kІsebъsёgek hІІуzеtёnёk ѕzаЈь .lуоz ѕa ЈugоszІ vј bаn а  szocial!ksta  
t гsadaІmі  viѕzоnуоk ёpјtёsёnk fe ІtёteІeі  között, A jugоѕzІ v р0-
litikai dсјktгinа  а  kiseъbsёgј  kérdésről, A nІmzetіsёgІk helуzІtб-
vel ќ sszeftiggб  kérdésék megоІdбs лаk Іegfбьь  gуаогІа ti iltjai,  
АІkоinnуоs ngоІdasоk a kіseьhѕёg К  hеІуzёtёv І  és külön-
leges jogaiival kapcsolatban.  

Ez a netrn teljes сјinifeІѕогоls tаІ n ёгzёКІltІthІtј  az бгdІКІб -
dбveІ , hogу  milуІn kёгdёsekгe keresihet v љаѕzt Rоћ k Lá,szló  
kёnуёьen. Nehбz lenne megmondani, a h гоm rész közül re-
l јk az ёгdkeebb. Az e іsб , az áltálánоs kёгdsІkkeІ  fоgІjаlkоzб  
rész, nem érinti ugan КёzvetІentІ  mostani hІІуzеttјвkІt, шёgѕenІ  
tudjuk kёzогъёsen olvasni, hiszen egу-еgу  kérdés, konkгёtаn  a  
nemzёtіsбgі  kérdés történélmi аІаkuыsnaК  а  tаа'iu1Пniлуоz,ѕа , а  
szempontok аlkаІmаz эa, а  tёnУеk vјzsg,Іаta, a  kёvitkezteVбsek  
levondsa  nem tбrténhеt ftiggetlenti mostani hеlуzetйхikt5І  és tё -
гeКvёseіnkt&. Maga az a tбnу, hоgу  a szегzб  ґvёлаlkоzоtt ennek  
a  muik йаk а  mеgјгќѕга , sz іdetагtоzб  s a vele ёsszefјiggб  kбr-
dёsek vіzsglataгa, már ez ёnmаgbаn is mond valamit a viszi-
n 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  vјszовуоk-
nak. GуаkoгІаtі  mirnkaja szёІes kdrti, ha nem is tudогќnуоs, de  
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politikai és t гѕаdаІmі  tќj ёkоzоttsё gоt kёvetІІ t а  nemzet іsёgі  vі  
ѕzоnуоk teгјІ.etёn 

Mivel az eггбІ  а  teгјЯetгбІ  eddig megj ёІе t mйvеК  egу  ґёszІ  
оІуаn nёzetekеt tartalmaz, аmёІуІknІК  hІІуІssё t — ІegаІ bbіѕ  
а  КіsebbѕёgІіnk hІІуzІtёvеl és hІІуzеtйК  szаьІуо z ѕ vаІ  ёѕѕzё-
ftјggб  Кéгdёsek megоІdsёлаk szemІёІІte tek іntеtёьІв  — e sorok  
iгб j а  szerint kёtsёgье  lehet és kell vonni, megёгІeІёdёtt benne 
az a szándék, hоgу  hоzzj гцІ j оn ennek az аnУаgnаК  feldolgo-
z ѕ hюz. Мuтхkё j ьan аbbбІ  indult ki, hоgу  meg kell mаgyаг znі  
a kіsebьsёgі  kérdés megоlds і  fоІуаmаtanаk belsб  tёгsаdа]imі  
medhanizmust, s meg kell hatarozni a n оmzetіѕёgІk hІІуzеtёt  
ѕzаыІуozб  fб  hаtбeѕzkёzёket. . ."  

'A hbоni ІІбtt і  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 лieІ lб hІtjјјk az ІІбzб  
kor viszоnуа vаІ  vаlбІ  isszehasonItast, hаbѓг  ez néni lehet egye-
dй l і , még csak döntő  szІ pont sem a mai állароtоk шegіtёlёsёnёl. 

A III. részbén Dr. ReЂ k mеgllарјtj а , hogy  ‚ А  ЈugоѕzІ v Kim-
munista Рг t sztјntІІеnйІ  hаngѕй lyоzta, s tаgѕќgёt is arra oktatta,  
hоgу  а  fegyveres fІІkеІІёѕ , а  megsz Јlб 'К  és hazati seg јtбt.гsаіk  
Іegyбzёse ёІtаl lёtгejёni Іk az 11,1 ЈugоszІ vta megtІгеш tёѕёnІk fel-
tёtеlei, hugy  nincs vіsѕzаtёгёѕ  а  гёgјгe, s hоgу  az 11.1 ёлlаnibаn а  
nemzetek és nemzet јsёgёk bіztоsіtћаtj ёk elemi nemzeti kбvetel-
mёnyІіk 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 ёpfІl-
szаауаdіtб  hardban" (mint Tito mondta 1942-ъen), kбvІtkеzеtеsen  
vёgigvоnыи  későbbi fej ІбdёsйnіК  sог n is, és alapul ѕzо lg І  Jugo-
sz]vиa nemzeti pо lіtіkj&жаіk kіёpіtёsёhеz. A ЈugoszІ v NёрfІІ -
szаіьаdіtб  Antiifasiszta Тавсѕ  II. йІёsszаЈk Паk dёКlaгс iбјa tёb-
hek között meg1 аpiјtjа , hogy „4. A jugоѕzlvіаi nemzeti kisebb-
sёgeknІk az ёѕszеѕ  nemzeti jogok biztosittatnak." Persze, csak dek-
Іaг ,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 bІfоІуѕё t, 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 ѕzо lіdaгdtёѕќt és fenntaгtsбk 
nemzeti аlаpоn ха lб  mІgобzІѕыКаt. . ." De nem ez volt az egyet-
len nehёzsёg, аmеІуeІ  meg k Іlett birkózni: „Nem volt k ёnnуеbь  
lеtёгni а t a befol$st és tёгek ёѕt sem, amely az » ІІаmаlКоtб  
nасіоnаиіzmusьб l, a többségi körbk szйКket>lй  nасіоnаlіzmus-
bбl eredt. Ezek a körük ьІzа1іmаtІaлѕ got keltettek a kisebbs ёgоk-
kel szemben azltаl, hogy a fasisztak gonosztetteit az egsz ki-
sеььsёgnёk rótták fel. Azzal a j еІѕzб aІ  Іёpteк  fel, hogy a kisebb-
ség mindenkor pоteлсійІ tis ёtёdіК  hadoszlop és veszёІуеs az or-
szg b і tоnsg га  nёzve." A JKP és a p гt vezetбsёgе  azonban 
roppant  КёvеtКezetеѕѕё ge І  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  Іогthу  és ѕz Іаs і  
gаztеttІіёг t. . ." Іоgу  mit jelentett  ѕzmunКга , а  jugоszІ vіаі  ki-
ѕebьsёg 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 Іgёiѕzéьen vёve fele  
lбsѕё  tettёk.)  

A  kјѕе'bь!sёgІk iránt megnуіІvnulб , nálunk mњdјёгt а  h ьог i  
után is Кіfеjсzёsгe jutб  igazi huimanista és konimiinista állásроnt,  
s a későbbi ёv К  f ■Іуалiёn is erre  ёіујіІб  politika az, ахnІІуПеk  
аІаpjn а  ѕzeгzб  joggal Іиtjа :  

„Јugоѕz ІІ viа  tapasztalata, nёzІttјnk szerint, áltаlánаs vиІ gvі -
ѕzоnуІаtьаn az eІsб  sorba tartozik, teгаnёszetesen a maga jelleg-
zІtІѕsёgёben, аnІеІу  egуiІttаІ  КогІ t is: a jugоѕzlv tapasztalat  
szocialista tapasztalat és gІоо1tіk.аіlІаg КоnКгetіz Іt tpаѕztаІаt.  
A  jыgоѕzІёv tapaszialatnak... je ІІntsёge abban van, hоgу  nini  
vаІіаniиІуеn rögtönzés, hanem egу  meg Іlаpоdоtt, állаndósult gуа-
korlatnak, annak a f оІуаmаtоѕ  pоlіtіknak az ІгІdnъёnуе , ашиђт-
nek Киіndulбpontjа  у .оІtаkёppІn az ebben az огszќgъав  több mint  
лёgу  ёvtizedde І  ezeldtt lёtгejёtt modern forradakni munk ѕ-
mozgalom."  

Nem lehet ІІёggё  hаngdlУoznј  Івnёk а  kёnуvnеК  az értékét,  
fоntоssgt,  nini Іeа et eІёggё  kieniulni, hоgу  az itteni КіѕІbь -

ѕёg szё.m гa mеnnујгІ  ёІetьevќgбаn fontos lenne, hogу  a kisebb-
ségi ёІсt megannyi Кёгdёѕёvel tudоnzinуoѕan foglalkozzunk. Ennek  
ІІІenёгe, ezen a tёгІгх  eddig йgуszбІvёл  ѕеmniиІуеn tudоmnуоs  
tevёkeПуsёg sem foІуt, maga a szегzб , Dr. Rehgk tübb іdбѕzeгй ,  

nemzettsёgek h:ІІуzеtёге  vonаtКozб  cikket irt, azok azonban nem  
tudоniёлуos іgёnnуІ l ігбdtаk, inkább a napi politika — Іgуёb  
ként reindkivtil ёgetб  — szdkѕёgІІtІјt igуikeztІk КиІІёgјtІnі .  

Mondanunk sem kell, mІІуеК  azok a КёгdёѕІК , аmІlуеК  tanul-
mnуozёsnаік  а  tоvbьd ІlhаnуаgoІ 'sа  nagуon sdІуoѕ  КёvІtКez-
mёnуekkеl j гnа , de azt  seв-i kell mondani, hog т  Іg;ёszІn ыzi-
Пуos: ezutan is el fogjuk hаnуagoln і  а  tаnu1ninуоz.ѕыКа t. Gon-
doljunk pёІdduІ  csak a szаогuІаt, az ёngуiІkоѕѕёgоk keгdёsёгe,  

nєmzstіѕёgі  kulturális szјјksёgІetеk feІniёгёsёгe, a szerb tago-
zatokra j ёгб  mаgуaг  gуегeКК  КёгdёsёгІ , а  Ikétnуеlvű  оktаtёѕга ,  

mаgуаг  dіё.kоК  Іiniагаdas гa...  Hol van az a szoсіoІбguѕ, aki  
tudоmnуoѕ  fеІmёгё sеК  аІаpjn, igaz h іtеІessggeІ  kиniutаthаtn  

pгоb1ёmkа t,  s akinek a mQшkj а  szolid alapul ѕzo1g јhatnа  
a soron kёvetkezб  feladatok ni ґеghаtaгoz ѕ oz. Nem ьІ nуоІ - 

гiК , hogу  nincs - noha lehetne —‚ ha tudnánk, h оgу  tudatos  
ёsztёnd јj-polІtјkvаl máris ћatёкоПуаn hоzz Іё ttывk а  hјёву  pб t-
ыshоz.  

De nem a nemzet іsёgј  pгоь lёm іnkгбІ  akartam írni, csak Dr.  
Rehk kёПуё t ismertetni.  

A  Кёnуv harmadik гёѕzёben а  ѕzeгzб  Kardeijt іdёzve azt mond-
ja, hogу  kіseьbsёgi poІіtіkajnаk Кі tйzёѕёьen а  jugоѕzІ v gзтаkог -
lat és eІmёІet abЪбІ  indul ki, hоgу  „a kiseьbѕёgeК  ѕzm га  a leg-
szёІesebЬ  körű  jogokat kell втйjtаnі , аmІІуеkІt a szocialista kö-
zdsség nуйј thаt, és аmІІуеk szІisёgeѕІk ahhoz, hоgу  а  kisebbѕё- 

617  



gek логm}јѕ  nemzeti ёІetјiket ёІ jёК  а  jugоѕzІ v nёpkёzё :ѕѕёg 
Кeгеtёben. мѕ  ѕzбаІ , hоgу  ћаzё iІkbаn fi ёгezуёК  n аgiikаt ki-
sељ&ёgnek, hanem  egenj0gй  ПІтzІ tіsёgnІk."  

Kardeij  itt ezt a szбt ћаѕzn Іја :  kell, s ezt eІsбsогbаn аzёг t  
tartjuk fontosnak  mеgјІgуеznі ,  mert Нehk egу  másik hІІуen 
hаngsІІуоzоttав  kie лeІі , hоgу  a szocialista ЈugоszІ vіьаn КјјІё -
nёѕІІn jеІІntбѕ  szerepe volt a politikai t ёnуеzбnk a nemzetek 
közötti ІgуІа jоgй  vіѕzовуоk 1ёtгеhІzsbаn, s КјІёnёѕКёppеn а  
nеmzеtіsёgek hеlуzetёnе'k ѕаb Іуоz ѕьaв . ЈоgszаьІУоК  és еІб-
іг sоК  h4Jn a politikai vezed бsёgek állásроntјаi je Іiвtettёk а  t-
maszt ыzоnуоѕ  гёѕzletе& szаьdІуоz ѕ n І . Rehk szerint ez јб  
volt јgу, noha „Ha e]Nontan ѕzІmІІ jіik а  ргоьІёmt, ёnКёnуеѕ -
aёgiъeК  és az аlkоtmánуоs elvek... mеgszеgésénеk vеszёІуe feri-
ІІt". ыtјuik tІht, hоgу ... сsајk ha elvontan ѕzІmlёІ j јјk а  ргoъІё-

mбt. Viszont „ha a Коnkгёtаn megtett utat szеmlёlj јјЈk, akkor 
nуіьv&ivаlб , hоgу  ez volt az egуedёl гe иs és lІhetsёgеs út".  

A mondat utоІѕб  гёsze nаgуоn fontos meg Іiapјts. A szerzd  
minden ыzІnвуаІ  tiszt Іbаn volt ѕ lу vаа , s igen гёszІеtesen ргб -
ьІjа  is ыzоntаПi ќlІІјt ѕа  hеlУІѕѕёgёt. ѕаjnоs, а  tudовлуој  
ьіzonуftёkoК  meggубzб  ereje nélkül. Emiatt az o Іvаsб  jбаkaгat& 
tбl függ, hоgу  &hiszi nki az állítását vagу  nin-i. Ha nem hiszi 
vаgу  nem akarja elhinni,  ug аnо1 таn  mеggубzб  eгбveІ  az ellenke-
zбj ёt is állithаtја . Mi nem akarjuk ezt tenni, nem is akarunk 
mаgnа k а  kёґсlёѕneК  a  taglaІgsbа  Ibocsatkozni, noha ennek le-
tisztgz,ѕа , ёрpІn a шіndenkёppen nemzetkёzј  jelєntбsёgй , szбш-
talan nenІzІtkбzi eІіsmигёst Кіvltб  jugоѕzlv nеnІzеtiѕёgј  Po-
litika ѕzenpоntjќьб1 elsбгendfІ  fоntоssgiІ . Вгmennуігe fontos 
ugуаniѕ , hоgу  nІilуеn eg Т-еgзт  kёґdёsъen a politikai vezetбѕёgek 
lыѕpontj а , nem lehet meІёkes az som, m і lуІn mёгtёkьen valб-

sulnak meg a gуаkогІatьаn az áltаlánоs elvek. Az бhаjоkat nem  
lehet azonositani a va ІбsggaІ , s ezt maga a szегzб  is érzi, ki is 
tér nёћ nу  ezzel kapcsolatos kёгdёѕгІ .  

De hát ez csak eg т  mеgjegуzёs, ёѕzгІvёtеІ , inkább mбdѕzeгьel і , 
ѕеmniіkёppen sem akar kritika lenni, шёgpеdіg ІgуszІгйІn azёг t,  
mert annak itt nin-i lenni helуІ . Nem gубzzјik hаngјйІуozni 5  
nem lesz fёІёѕ leges ij гa еІ iјmёtіеІві , ez a Кёnуv annујга  kellett, 
s még ІjаььаК  is  алnујгa  kellenek, hоgу  nem bírálni, di hib іvaІ  
egуй tt is vё telenј1 beostini kell бКІ t. 

(БN)  

618  



ТЁNYЕК  És  NЁZЕТЕК  

(1968. bika hava)  

FоІубіга tоk pѓnzІІёѕІ  — vаgу  haldlos itёІete  

Ёvek бtа  nem tudj бk rendezni a fоІубіга tоk pёnzeІёsёnеk kérdését. 
Emiatt nemcsak a m ІgjeІenб  lapok szenvednek, hanem lehetetlen й j  
fоІуб iгаtokаt inditani, pedig sz јјksёgesІК  Іennёnek. A ногvйt ѕzocia-
lista Кёzt гsasg kulturális tevёКenуѕёget fе j ІІsztб  alapja most olуaП  
tІ1 ѕpоntга  heІуezkеdett, hоgу  а  foІубіга toК  pёnzeІёѕёt йj alapokra 
kell fektetni. Ezzel vélik megoldani a jelenlegi — cseppet sem rózsás  
— ћеІу zеtеt, megtаІІni а  Кivezetб  utat.  

ЕІ sбsoгbаn  pontos programot k ёгneК  а  szeгКesztбsёgeКtёl. A fоІу &-
iratnak szánt ёsszеgІt pedig csak akkor ut аІjk át vёgІegesen, ћа  а  
program megvаІбsuІt.  

ЕІІentёtben  az eddigi rendszerrel, amikor is az alap megt ёгі tettІ  а  
foІуб iга t Кіаdsvаl eІбЫІ t vІѕztesёgеt, ezentйІ  csak a foІубігat kiad-
snаk kёІtsёgІіhez vаІб  hоzzj гulsгбl lehet szó. Рёldul: Іgу  fоІуб -
irat eІбf іzetёsёbбl, elаdsbб1 bеfolу iК  bizonуoѕ  ёѕѕzеg; ehhez a fo Іуб-
irat k іadб j а  is hоzz аd vaІаmennуі t Іehetёsёgeiћez kёpest. Az alap 
minden іgу  ьІfoІуt йj d іn гга  maga is ad Іgу  йj dinárt. Azt nem  
kёгdezik, eleg Іndб  lesz-e az ígу  ёsszellt pёnz a foІубіга t Кiаds ћoz.  
V.l1aІ j оn бldozatot а  kiаdб  is! — vélik az alapban. Arra azonban nem 
gondolnak, hogy a ki аdб  áldоzаtоt vllа lћа t, vesztеѕёget azonban —  
mint gаzdаsg і  v Іlа lаt — nem. Viszont az eІбbb felvzolt e Іkёpzelёs 
arra ёp іt, hogy a Кіаdбnаk vesztes ёge van a folуб iгаt-Кiаd ѕ tbбl. Ki  
lessz hа j Іаndб  иІуen kёгјІmёnуІК  között foІуб iгаt-Кіad ѕгa vќІІаІКozni? 

Ha ez a rendszer ёletbe Іёp, az egуedtІi mІgоІds a foІуб iгаtokárá-
nak emeІёse, ez pedig te гmёszetesen kihat majd a рё ld Пуszmга  —  
Іёnуeges, teht v ёgzetes сsёКkentёst idёzhet elб  —‚ s akkor mi ёгtelme  
а  mІgjeІenёsnІК? Ha nem tudtunk olуаn kёгйІmёnуеКе t teremteni, hog у  
а  fоІубіга tok eІёІ l іtsi Кё ltsёgІi minimdisаk legyenek, elаdsі  áruk 
pedig megfeleljen az ёгdeКІбdбk, vásárlók ІeћetбsёgeіneК, akkor az 
alap,  mІlу  аzёгt  van, hogy a  folуб iгatokat tmog аssa,  fi a  sаjбt hоzz-
j гulsы  сsбkkentse,  hanem keressen  oіуаn foгг sokаt, mІІуІkbбІ  а  
megnёveКedett szUksёgleteКet  is fedezheti. Mert csak  Іgу  teljesitheti 
Кё teІessёgёt. 

l'.fi Іegen а  geгekke І ?  

tгjvіdёken ёгtеКezlеtet  tartottak azokkal a magyar sz йl ќ5Кkel, akik-
nek gуeгmeКe і  szerb t аnгІуІІvй  isКoІбbа  j гnаК . Az ёгtekezlet csak  
félig — pontosabban: t іzedгёszt — siКeгйlt, mert a meghivott kb. 500  
szülő  közül kb. 50 j ёtt el. 

619  



ѕоkfёІe  oka van annak, ћоgу  magуаг  szülők nem аnуаnуеІvј  isko-
1bа  j гаtjk gуeгmeКeіКet; eггбІ  szбІtаm már ebben a rovatban. S 
most й j аbb kіfоgsоkat hallottunk. Mindennek a Іapj йn egyre inkább 
arra a meggубzёdёѕгe jutok, hogу  ezek a szül ők — еgу  részük elmon-
dotta, ћоgу  gуeгmeke már nemcsak az іsКоІбban, hanem otthon, ba г-
taival sem anуanуІІvёn besz ёІ  — Кёzёnуёѕеk az anуaПуеІv ћаszn4Іа -
tnаk Кёгdёsёьen, az  anуanуІІv  pгоbІёmjы  teljesen elhan аgoІhа to-
nak tагtjйК , megvannak nёІkйІe, sőt, ki merem mondani: az a ьеПу o-
msоm, hоgу  van olуаn vёІemёnу  is, mІІу  szerint ez a mi anуanуеІ -
vйnk аКаdЁtІуа  а  gуeгmeКek ёгvёnуеѕй lёѕёnеk. 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 у a-
nуІІvbІ ,  az  anуаnуІІv  hаszn Іatnak sz јјksёgessёgёbe, jogossgba és  
ћelуёnvaІбsgba vetett bizalom h еІугеІІі tsa, az anуaПуеІv eгej ёbe 
vetett hit vezetheti vissza az embereket arra az йtга , ameІуІn j гn і  
teгmёszetes, amІІуеn j бгni jogunk és kёteІessёgјјnk, ameІу  ra nálunk 
az egуedйІ  ћІІуІѕ  út. 

Az  аnуanуеlvі  іskоІ ztatйs nem bez гКбzs, nem okozhat seгmifёІe  
kогltоzst. Jog és szйКsёgszeгйsёg, az emberi egуenІбsёg egуіК  feltё -
tele. De azt se fe Іedj йk el, hоgу  az  anуanуеІv  ismerete az alapja mis  
nуеlvеk tаnuІ snaК , іѕгeгеtёnеk is, s ahogу  a sajы  ёгdeКйnКben 
meg kell tanulnunk a velUnk еgуйtt élő  nёpeК  nуІІvёt,  аhogу  emberi  
ёгtёkйnket emeli és egуёnіsёgйnКet teszi te ІjІsѕё  a szeгbhoгvt vagу  
a szІоvёn vagy más délszláv  nуеІv  ismerete, s ahogy okvetlenUl tud-
nunk kell egу  vagy több v иІ gnуeІvet, mert e nélkül nem ІeћetйnК  tel-
jes értékű  emberek — s ra már mind t ёьben és tёbben érzik az ide-
gen  nуІ lvІК  tanu І snаk szükségét —‚ йgу  Кё tsёgtelen, ћogу  az аnуa-
nуеlvі  iskоlйztats nёlКйІёzhetetlen eleme minden tovbb і  tanu І snak,  
akбг  ПуеІvеКгёІ ,  аk г  szаkkёpes іtёsгбІ  van szó.  

S ha ez igу  van, akkor az an уаnуІlv tёКё letes ismerete a Кёzёlet-
ben, a mindennapokban vаlб  szeгeplёsneК  fontos fe Іtё tele.  
Кёt sürgős tеnn іvalбt emlitenёk itt meg, геІуІК  hozzё j гuІnnаk а  

bizalom hеlугеІІіts ћoz. Az egуik az elemi isКоl К  hlбzatnak olуаn  
јгtinуй  titszeгvezёse, hogу  magyar  nуІІvtј  tagozatok a he Іуsёgek minden  
гёszёben, ІegaІ bbis Кёnnуеn megkёzel іthetё  hІlуІn ІegуenеК , a másik 
pedig — a tоvbbtаnuls b іztоs іtstinaК  ёгdekёben — гаgуaг  tan-
nуеІvй  kёzёpiskоІ k, technikumok, ipaгitanulб-isКoІК  nуit ѕa  minden  
оІуаn heІуsёgben, ahol erre szükség van. A fe Іtёteleket pedig, te ћ tt az  
аnуag іakat, meg kell teremteni, ha az is КoІбгa szükség van. 

A fentiekkel kapcsolatban kell sz бmom  a  rnag аг  tannуІlvй  pedagб -
giai fбisКоІa mеgnуitistinaК  ргobІёг tj гбl is.  
Тёbb  mint két ёvt іzed tapasztalatai azt mutatjtik, h оgу  а  magyar  

tannуеlvо  tagozatokon az Іgуеѕ  tant гgуаК  tan іtsa fбІeg azёгt nincs 
mindig kelІб  szinvonalon, mert a pedag бgusoК  nem  anуanуеlvйКёn  kё-
szйlnek h іvаtsuКга . (Vannak szül ők, akik azt йll іtjk, ћogу  g егmІ -
ktiket az ётt nem jtiratjtik m аgуaг  tagozatokra, mert ott a pedag бgusоk 
nem оІуan kёpzetteК , mint a szeгbћогvt nуІІvй  tagozatokban. АгІnnуі  
-túlzás,  elfogultsg, sőt Кіsebbгend јјsёg і  érzés van ebben, аnnу i іgаzѕ4g 
is.) Ha azt akarjuk, ћоgу  tёkёlеteѕedjen a tan іts a гаgуaг  tagozato-
kon, akkor okvetlentil sz йksёges egу  oІуan pedagбgіaі  fбisКola meg-
nуitйsa, aгеІу  magуaг  nуеІvеП  Кёsz іtenё  elб  az elemi isКоlйk fe Іsб  
оsztйІуaibаn dolgоzб  tanйгоКа t. Ezt f бІeg аzёгt kell hangsйІоzn і , mert  
а  fбisКоІа  mеgnуitйsа  ёгtћetetlen, di meglehetбsеn ћа tйгozott ellen-
йІІйsba ütközik. 

Ha megtёгtёnіk az isКoІаhйибzat й tszегvеzёѕІ , ћа  több лemzet іsёg і  
kёzёpіsКoІа  nуиІ ik,  ha a nemzet іsёg і  pdagбguskёpzёs kёгdёse meg- 
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feІeІёІn оІdбdіk  meg, ha a kёzvёІІmёnу  és а  kёzvёІІmёnу  іг nуіtбІ  
tёьbеt tёгбdnek а  nemzеtіsёgі  іskоІ k tјgуёve І, akkor majd kevesebben 
teszik fel a kérdést а  tаnёv eleji beіга tkоzsоk а1kаІmvаІ : Mi Іegуеn  
а  gуeгekkeІ?  

Еgу  йjjйszйІІ tІtt fоІ ?ґјбјга t  

Huszonharmadik ёvfоlуаmbа  Іёpеtt а  Іegгёgibb be1gг dі  irodalmi  
fоІубіга t, а  Кnj і evПоѕt, mеІу  az utóbbi ёvekben аггбІ  volt ismert,  
hоgу  állаndóаn több hбnаpоѕ  kёsёsseІ  jelent meg, munk аt гѕаіnаk kёгe 
egyre szűkült, tartalma еgуге  szürkült, оІvаѕб j а  alig volt, s irodalmi  
kёгёkben nem szttmitott komoІу  tёnуеzёПеk. 

Most (ii szeгКеsztёѕёg keгйІt a lap ёІёгe (Zoran М i іё  mint fбszeг-
Кesztб , ѕvetІаnа  VeІmаг-Јankovіё  és ‚van V. LаІіё  mint szeгКesztбК). 
A foІубјга t kйІаІа kbаn is megv Іtozott, І ij fогmtumbаn, ёгdeКes techni-
kai kіvіteІezёsbеn jelenik meg.  

S ami a fő, tartalmilag felfrissUlt, йjjszй1etеtt. GуёКеге sеП  meg-
v1tozоtt, kibővült munКatбгsainаk g гdja, s a mоstanig megjelent  
h гom szám aггбІ  tаnйsКodiК, hоgу  elКёpzelёsben, szeгКеsztёsben,  а  
közölt аnуag szempontjb бІ , alaposan különbözik а  többi belgг d і  fi-
lубіга ttбІ : megtaІІta hát sаjtos ittjt, kialakitotta a maga a гсuІatt.  
Мunkаt гsai között megta І6ljuk Jovan Нгіstіёet, Danilo Кit, Lju-

bomir ѕ imoviёot, Bora Соsiёot, Taras Kermaunert, Miodrag Paviovi-
ёot, Pavie Ugrinovot, ѕveta LuК iёot és mќsoКat, teh Ёtt igen jeІentбs 
nevek jelennek meg a foІуб iгat oldalain. ѕz іnvоnalas, ёгdekes, vыtozа-
tos іг sоkаt olvashatunk az eddig megjelent szm оКban, s mindig ki-
vnсsisggal v гjuk а  Кёvetkezёt. 

Azt hiszem, ez a j б  folубіга toК  egуіk legfontosabb tu Іаjdonsgа .  

Fe ІeІбssѓgгы  és  fІІааа tоkгбІ  

E rovat lezt г sа  után jelent meg a Іvіаgуаг  ѕzбbаn Gerold László  
іг sа , mІІуе t ѕzаbаdkn olvasott fel az ЁletjeІ  іуj ѕуmpоsіon-еstj ёn.  
tтgу  ёгzеm, ez аz írás eІёg pontosan — s nálunk ta І n eІёszёг  иіуеn  
ёsszefoglаІбаn és szбК imondбаn — fejezi ki kulturális hеІуzе tйnКеt, 
szellemi ёletйnК  sivárságát, azt a КёzёПуt, mеІу  most már nem abban  
nуиІvnuІ  meg, hogу  „horkol a dagadt diszn бћizlalб , а  szz І nсos gazda  
gцtaйtёtten emёszti az esti vinkót meg a p аpг iКѕ t", mint ѕzеntеlеkу  
іdej ёn, di pusztit most is, Fiatok, Ёkоdk és Peugeot-k árnуékábаn, 
a tv mindent szjba г gб , оstobаstgоkаt is szuggesztiven t1 аl6, meg-
igёzб  Кёpeгnуёje eІбtt, еgу  oІуan korszakban, amikor a sport, f бІeg а  
Іabdaгйgs iránti ёгdekІбdёs minden mást httёгbe szorit. 

Ha csak a honi magуаг  ігodaІomгбІ  volna szó, akkor azt mоndаnбnk,  
ћogу  hát persze, еgу  Тamisi és Nёmetћ  László, Іgу  І llуёѕ  GуuІа  vаgу  
Dёгу  Tibor, a klasszikus m аgуаг  és a külföldi irodalom mellett a mi  
íróink nem áll јák meg hеlуйkеt, nem vehetik fel velQk a v егsеnуt, 
mit akarunk, a сsІkёІу  рёІd Пуѕzm гeйlis. De a kёzёnу  nemcsak az 
irodalom iránt  nуиІvйnuІ  meg. A Magyar Szó h йnу  oІvаѕб j а  olvassa a 
lap kulturális гоvatйt hёtkёznap vagу  а  КиІй tбt vаsйгnap? Ёs йІtа lйbаn,  
ћйПу  magyar nem a Маgуаг  Szót olvassa, hanem a Vеёeгnj е  novostit 
vagy a Dnevniket, nem a 7 Napot vag у  а  DоІgоzбkаt, hanem a VUS-t  
vаgу  а  Ciket, ћogу  a f иІmlаpоkгбІ  ne is beszёІjйnk. Persze jobbak a  
fбvйгоsi lapok, szinvonalasabbak, g уoгsаbban, гёszletesebben t йjёКоz-
tatnak. De a mi lapjaink mondanak valamit neКйnk, 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 hárоm-
négу  órás tёbbІetёt, ami a m аgуаг  nуеІv  óráiból szбгmаz іk? Vаgу  ve-
gуйk а  rádiót.  І nуаn  hаІІgаtjk csak a Мыzs іkаszб, j б  kívánság és а  
hаsоnІб  mй sогоkаt, viszont a kulturális, irodalmi аdбsоk Кezdetёn Іgу-
szeгйen Кіkаpсsо1jk а  КёszйІёket... Аztn а  mйveІбdёsі  ІgуesйІІtІК  
v го sоКbаn, falun... A Іenёzett, mеgѕzйntІtІtt mLјveІбdёsi egуesйІetІk,  
аmІlуеk йgуet ІenйІ , botladozva, di adtak valamit az embereknek an уа-
nуеlvйkёn. Ne сsоd1kоzzunk hát, ћоgу  „haldoklik a Кisvйгоsi kul-
tйга", hаыtг  nálunk ёpp ez volt a tбmеgІs kuІtйга  alapja. Biztos,  hоgу  
voltak Zomborban és Zrenjaninban, Zent йn és Veгbszon lelkes em-
berek, f КІуаvіvбk, di Іgу  magasabb КuІtйга , az állítólаgоs іntеgгсіб  
nevёben kivettйk а  f КІу t а  КezйКbбІ , сsаКhogу  nem emeltйk a ma-
gasba, hanem ћаgуtuk Кіhunуnі  а  І ngjt. S nem jutottunk sehova.  
Ёs  most nуugszunК  babёгainКon. 
Van jбl működő  kёnуvkiadsunk, van еgу  rádió, mІІуnеК  miisora  

»részt а  jugoszІ via і  mаgaгsgnaК  szól, van a tv-ben heti h бгоm  
adsunК , vannak lapjaink, еgу  színházunk, kated г .nk... Csak Кёnу-
veinknek nincsenek olvas бі , csak a lapok olvas бinaК  szma is morzso-
lбdіk, csak szinhzunКnаК  alig van kёzёnsёge. Csak a tansz ёК  vёgzеtt  
hаlІgаtбit nem v гj К  kаtedг k az isКо1 Кban ... 

Irók és olvаsбk feІelбssёge — mondja Gerold. мй soКё  is, m іndаnу -
nуіunkё . S ha kimondtuk ezeket a szavakat, akkor vlla Іjuk a többit is:  
felelбssёg után a feladatokat. A h еlуzеtеn v Іtоztatni kell, a h іb Кat  
kiküszöbölni, a bajokat orvosolni, visszaadni az olvas бКа t а  kёnуvеk-
nek, visszaadni a n ёzбket a szinpadnak, visszaadni a dikoКat az isko- 
l Кnak ...  

ez a mi munkánk; és nem is kev ёs."  

Tiltakozdsok  

КёzvёІеmёnуйnК  rokonszenvvel és ёгdeКlбdёsse І  figуe Іi a csehszlo-
v Кiai v ІtоzsoКat. A lengelo гszgi ІѕеmёnуеК  azonban — tud бsok,  
egуе tеmi tаn гoК , filozбfusoК  fёlгellіtsa, megpe сsёteІёse, az antisze-
mitizmus feltLјnёse — csak aggodalmat vilth аtnak ki minden j бzаn  
gоndolКoztsй  emberben. A jugoszltv tud бsоk, írók, fиІozбfusoК  felemel-
ték t іltaКоzб  szavukat az ellen, ami lengуel koІlёgikКа l — akikkel  
ёvtizedek бta еgуйttmйkёdneК  — történik. 

A ѕzeгb FиІоzбfiaі  ЕgуesйІet ёsszej ёvetelёn eІemeztёk a сsehszlov%-
kiai és Іengуeloгszgi еsеmёnуеКеt, 5 t іltaКozйst intёztek a lengуel hatб-
sgokћoz a f иІоzбfusoККal szemben tanйsіtott bánásmód miatt. A tilta-
kozst szmоs КиemeІКedб  jugоѕzlv író, filоzбfus, szoсioІбgus, еgуеtеm і  
tanбг  irta al, tбbbek között Petar уujiё iё, aki Іengуel írók miveinek  
ћosszй  soгбt йltette át sze гbhoгvйtга , aztбл  Mirko Кovaё  író, Vojin  
Мili, Nikola Мі lо eviё , Ljubomir Таdiё , Zagorka Ре iё-Golubоvi еgуе -
teri tan гоk, Vuk Кгnjevіё , ѕveta Luki ć , МomёиІo Milankov írók, Vuko  
Раviёeviё  еgуеtеmі  tan г, Bora Сosiё  író, Leonid Ёеjka festбгйvёsz,  
Antonije іsaКoviё , Dobrica Сosiё  írók ёsszesen 160 ёгteІmisёgi. 

A Praxis сіmй  zágrábi filozбfiai foІуб iгat szeгkesztб  bizоttsga is fog-
lalkozott a Іеngуelогszgi еsеmёnуеККе l, különös tekintettel arra, hog у  
a szегkеsztб  bіzоttsg két lengуeІогszgi tagj бt is elboсstottkállásá-
ból. A Praxis szeгkesztбsёge ёlesen tiltakozik a filozбfusoК, egyetemi  
tаn гok elleni іntёzКedёseК  miatt. 

A ВeІgгйdі  Еgуetеm Bёlсѕёѕ zеttudomnуi Kаг inаk több mint 1500  
hа lІgа tбj а  Іevёlben fejezte ki szolid агitйst а  vaгѕбi egyetem hанgа tб i- 
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val,  s tiltakozott a ІengуeІ  egetem іstk . és еg тetemi tаn гоk elleni el-
jtгѕ  miatt. „A szabad bi гІа tоt — mоndjk levekikben a belgritdi  
egetem іstk — ѕІmmiІуІn eгбszаk sem fojthatja el, akkor sem, ha  
lыszбІаg a szocializmus еѕzmёnуе iгІ  hivatkozik."  

Az  eg ІtІІn гІnсІІzб  

Іoгnуik МіКІб snаК  а  Кёpеѕ  Іfjйsg áрrilis  6-i szmban megjelent  
Рillаnttѕ  a szinfalak mögé cimi сіkkёben megdёbbentеtt Іgу  mondat:  
„Virágh М iћыу ... az egуetІen гendezбje а  t гsuІаtnаk." (Ті . a sza-
badkai Nёpszinhz magуaг  egуйttesёnеk.) Ezt a mondatot Persze csak  
akkor ёгtћеtjUК  meg teljes eg ёszёben, minden vоnatКоz ѕ bаn, ha  a 
riportban fe ІleІhetб  többi tёnnуІІ  hozzuk kapcsolatba. Azzal pёldtuІ ,  
amit Dёvисs Imre mondott: „FaluћІІуІn csak kommersz darabokkai  
lёpћetйnК  fel. A vidéki mLјveІбdёsi hzakbаn magntu Іajdon (!) а  pёnz,  
a 

 
művélődési hбzаk vezet бі  а  sа j бt be І tsuk  szerint, vagу iѕ  а  közön-

ség іgёneinek megfеleІбen (a kettб  mёgsеm ugуanaz! — T. L.) szab-
j К  meg, hоgу  mиІуеn elбаdйsоkаt tartsunk... Еbbбl pedig az Кёvet-
kezik, hogу  јјgуІ s КоКtёlt kell сsinlnunk, oІуаn darabokat kell mik-
sorra tűznünk, аmІlуІКІ t fiatalok és ёгegeК, v гоs іak és falusiak,  
igёnуеs és igёnуteІen nézők eg аг nt szivesen fogadnak. Еzёгt jut elб-
tёгbe а  művészi jttёk. (?!)" Аzt л : „оsztёnd іj аt kellene eІбteгemte-
лйnk... de pёnzјјnК  nincs." S nem kevёsъё  vigasztalan, amit „az  
egуetІen гendezб", Virágh Міh Іу  mond: „ѕz іnёszeinknek alig Van Іgу-
Кёt szabad бг juК. A napi munka: kёt-ћгоm pгбbа  és еgу  elбаdis.  
іpагоsmunknak tartom azt, amit сsin Іыnk." Тeht vilgоs: Кevёs  a  
рёnz, Кevёs az anуаgi tmоgat ѕ . (És vаlбsz іnйІeg 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 tбгsadаlоmлаk  
kell tmоgаtnia а  szinj ќttszst. De йgу  látszik, erre Кevёs jut.  
Іogу  visszа tёг jйnК  а  гendezб  Кёгdёsёгe: egу  sz іnћ zbаn egуetІen  

гendezё . S а  vendёgгеndezёК  megћіvs га  is kevёs a Іehеtбsёg. КйІ -
fёІdгбІ  sem lehet áll аnсlбаn hívni valakit, viszont nálunk csak az  
йjvіdёКi г diблaК  van kёрzеtt magyar гendezбje. Marad hát az a lehe-
tёsёg, ћоgу  а  színház vezet б  ѕzілёszІі  is foglalkozzanak id őről idбгe  
гendezёsseІ, vаgу  más  nуІІvјi  hazai sz іnhtzak гendezбі  vendёgkёnt ren-
dezzenek Іgу-еgу  darabot. Еgуik megоІdts sem megnugtat б, mert  
csak ideiglenes. Мбгpedig еgу  színház nem ёlћet bizonуtаї isgban.  

ѕem anуаgі , sem mйvёszetі  szempontb бІ .  

Fiatal  гаg аг  költőkről  

Az úј  magуaг  КёІtбneгzedёkгёІ  szólt a budapesti їуj Irásbn Farkas  

László. Тёbb ёгdeКes szempontot vet fel, s lёnуegeѕ  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, eneгv Іt-
sg jellemzi. A kёгй lmёnуеК  és a fiatalok m аgataгtsа, tеvёкІnуѕёgІ  
egуmssaІ  bonуoІuІt  kёlсsёnhаtsban van, nem lehet az egyiket a m-
sikkal mаgуaг zni, nуиІtaл  szembe kell nézni emezzel is.  

Е lёszёг  Is: nincsen »nemzed ёК-tudаtuk<, jeleit is alig látni annak,  
hogy ёsszetагtоzst ёгezлёneК  vаgу  szогgalmаznnаk. СsopогtosuІ sаik  

eгбt Іenek és сёІtudat nёІКй lиek, ha vannak egt Іtаln. Alig ismerik  
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Іgуm ѕt, pагt іzn-mбdга  pгбb Іj К  megvivni  harcukat, elszigetelten, bá-
tortalanul, t ёtоvn.  
Егб tІen  ez a fiatal g бгdа  abban is, hоgу  іnteІІektusvаІ , eszmёІkedё -

sёveІ, vёІеmёnуёvІІ  részt vegуеn kёzgоndоlkоdsunk аlаКі t ѕ bаn, а  
nemzedёk sze ІІemёnek k іfejezёѕёbеn. Alig ismerjйk meg az іzlёsјјket:  
nаgуоn kevesen vll аіkоznаk esztёtikаі  vёlеmёnуйk, költői pёld іk, р-
1уа t гѕаіk tёгekvёse іneК  elemzёsёгe, mёІtаts га . Nem vesznek részt,  
Кevёs kіvёtellel, а  t гsаdаІmi-Кёzёleti gondok, irodalmi pгоb1ёmk vi-
tibаn. Lemondanak az ёsszes többi m јјfaj гбl, a publicisztika Іehetбsё -
gе iгбі , а  tudоmnуоѕ  ёгtekezёsгбІ . Nem keresik te гmёszetes szёvetѕё -
geseiket a külföldi irodalmakban, di ћоgуan is keгesnёК, amikor alig 
tudnak idegen  nуІІvІt.  Ez is nagyon jellemzб, hоgу  a mйfогditsbбІ  
Іegtбbben kimaradnak, vag у  csak  nуІгsbб l  forditanak, ezzel megint 
csak a maguk önállóságát сsогbitjk. Nem is tudom, mit tudna kezdeni  
еgу  иІуІn КёszйletІen és passziv költ ői gІnег tс iб  az irodalmi pоzіс iбvaІ .  
ЕmІёkszem Іgу  »hata Іom-бtvёteњх  Кisёгіetгe, a рёсsi költői taІбlkо-
zбra, ahol a felsz бІaІбsokbбІ  dertilt ki, ћogу  az irodalmi hatalom aspi-
гбnsai m и lуеn szйnаІmasаn feІКёszйletleneК  mind vilбgnёzetileg, mind 
irodalmilag, mind gyakorlati ismereteikben, t б jёКozбdб  Кёpessёg Ёјkben.  

віzonубга  ёІetfогmб jukban  is hiba lehet. A l бzas felfedezёs, a kйІ -
fёldj бгбs és a hazai ba гangо lбs hеlуеtt, a mindent fe Іkutаtб, mindent  
еlоІvasб , mindennel megКйzdб  tеvёkІnу  ёІetmбd hеіуІ tt kit a nеgуvе n-
бгбs pеdagбgus рбІуа  és а  csalбdi ёlet gondjai tartanak fogva, ki a  
Hungбria kбvёћбzban üldögél és cseveg гeggeltбl estig, vаgу  a könуv-
tári vаgу  fizikai munka nуomaѕztб  nуoІс  бгбј a után. Nincs recept, nincs  
КёІ tбvё -tevб  ёletmбd, és minden rossz kёгйlmёnnуеl szemben is ‚lehet 
nagy Кё ltёszetet teremteni, di ezek az elsorolt felt ёte Іek és Кёгй lmё-
nуеК  nemigen kedveznek az аІКotбsnak." 

Nem lehet dekгёtumоkКaІ  tehetsёges kёltёket, йj kёІ tбnemzedёkeket 
teremteni, ez biztos. S а  javulбst, а  vбltozбst csak abban az esetben  
vбгhаtjuk, ha a t еhetsёgeК  megjelenёse oІуаn Кёгй lmёnуІК  között  
történik, amikor a légkör, a h еіуzеt megfelel, јбtékоnу  Кёzege a tehet-
sёgеК  kifej Ібdёsёnek, beёгё sёnek is. 

A  dervts és а  haldl után  

Hбrom dijat  kapott A dervis és а  halбl cimi геgёnуёёг t Мe а  ѕel і-
mІviё ; а  геgёnу  eddig nёgу  kiadбsban jelent meg, most van sajt б  
alatt az ötödik. Orosz, lengyel, cseh, szlov бК , bolgбr, francia, n ёmet.  
szlovёn és magуaг  nуеІvб  fогditбsban jelenik meg.  

Tovбbbi teгveiгб l nуиІatkozott  az író a zágrábi Vjesnik гnunКа tбгsб -
nak. A dervis és а  halбlt еgу  boszniai tгиІбgia elsб  гІgёnуёneК  tartja  
ѕelimоviё , а  másik rész gondolat бt már гёgen hordozza mag бban. Az  
йj, megігб sга  váró геgёnу  ћбse Mustafa вaesКі j а , aki a XVII. szбzad-
bаѓi élt. Mohamed бn Pap volt, szabad idej йben pedig ѕzaгajevб  kгблі -
kбsa. Mindent pontosan lejegуzett а  vбгosгбl. ѕeІimoviё  kettбs ёІetet  
fоlуtatб  ѕzеmёІуnеК  mutatja majd be: az еgуik  a  nу iІvбnos  йletet élő , 
a 

 
másik a magбnember. Az egyik a nappal, a másik az йjszaka. Jelszava 

ez volt: „Istenem, segitsd az üldöz őt, di az йІdёzёttet is" Mustafa  
вaeskij а  — aki a гegйnyben ugyanezen a n ёvеn fog szerepelni 
homo duplex. Egyik ѕzemё lуе  sohasem ismeri meg a mбsikat. Nappal  
mindentбl fél, ё jszаkа  pedig keresi e ІіenfeІёt, mert e nélkül nem tud  
élni.  
ѕel іmоviё  nуиІа tКоzа tбьаn  elmondja, h оgу  йгdekes, bonуоІu Іt cselek-

mйnуе , filоzб fiа i és psz ісhоlбg іai alapja lesz й j 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 ЫІі tоk magam 
eІё, hogy megszenvedjek. Az ігбkаt nem kinozza a gубzeІem komp-
lexusa, mint a Іаbdaгйgбkat. Mi írunk, гemёІјјnk, гettegйnk, s аztn 
lesz, ami lesz. ѕа jn1nm, ha rosszat írnék, di azt hinném гбІa, hоgу  
jб . Nemcsak az ёtІet a fontos, hanem a k ё tбanag is, агnІІу  sok гёsz-
ІetbбІ , meІІёkes dоІоgbбІ  áll. 

Az áruló szinpadon  

ѕ nta  Ferenc, a nálunk is ismert író, а  нisz бra szІгzб jІ  kisгegё-
nуёnІk, Az árulónаk szinpadi v1tоzatt mutatta be Ёjszaka cimmel 
a budapesti Katona Јбzsef Színház. N аgуоn ёгdekеs megjegzёseКet 
fűz a darabhoz a Vig и1iban Doгombу  КгoІу . 

„Do1gozбszоbja сsёndj ёben,  az író І tja vendёgјil készülő  гІgёnуё-
nek alakjait, бКet faggatja, vallatja azo КгбІ  a kёгdёsekгбІ , amеІуеk öt 
magt fog Іa1koztatj К  kidttalan tбpгengёseinek soгбn. Vajon kinek van 
igaza? 
ѕ ntа  Ferenc... teljesen t гg и1agоs marad a vitban, egyforma ѕйІ lуaІ  

engedi ёгvёnуІsјІni az emberi bo Іdоgsg és földi igaz ѕбg eІбadоtt re-
ceptjeit, amеІуІkhІz persze még еgёsz sor mást is lehetne csatolni, 
hiszen v иІ gbo1dоg іtб  еІkёpzeІёseКлeК  sose volt h іjvaІ  az emьeгisёg, 
csak a gako г1ati keгesztйІv і teІ  akadozott rendszerint. S ta Ібn ez az 
oka annak is, ћogу  minden бsz іnteѕёge és tisztеssёge eІІenёгe ѕ nta Fe-
renc vќІІa1kozsа  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 hёvve І  veti bele magt az 
ёnmagќtvaІ  foІуtatott v іtбba, hogу  az embernek az a b еnуom ѕa, ő  hisz 
benne, ћogу  az йІtаІа  fбІvetеtt kérdés e Іdбntћetб . Pedig aligha dёnt-
hetб  el, és semmi esetre sem dбnthetб  el a mјІvёszet eszkёze іveІ . 

Ami ennek a különös » ёjszаКй -nak sorбn elhangzik, az... alig ha-
ladja meg a j б  és magas mёгсёveІ  mért publicisztikai szintet. M бrpedig 
nincs oІуan program a vi Ібgon, amігбІ  ne lehetne еgу  jб  és mеggуб -
zбеn ћangzб  vezёгсіКket írni. Az írótól azonban nem azt v бгjuk, hogу  
az иІуen vаgу  оІуan nёzeteket megёгvеІ jе, hanem azt, h оgу  еszmёt és 
emberi magatart бst egуaгбПt kielemezzen, бtvиІбg іtson és m ёгІegгe te-
gуеn. Ezt megteheti v аІб sбgoѕ  emberi sorsokon keresztti ёррй gу, mint 
jеlkёpes figurák fёlћasznбІб sбvаІ . Еgу  dolog azonban m іndenКёppen 
szйksёges ahhoz, hogy az író ezt a m ёгІеgге tёteІt el tudja vёgеzn і . 
Nevezetesen az, h оgу  legalбbbis ёnmaga szбmбra vёgёгvёnуеѕ  vбlasz 
Іegуen arra az ősi és аІapvetб  Кёгdёsгe, amеІІуеІ  minden katekizmus 
is eІКezdбd іk, hogу  »mi vёgге  vagyunk a földön?«. Persze, e ІКёpzeІhetб , 
hogy az író nem tal бlt még ёnmаga szбmбra sem vёgІeges vбlaszt erre 
a kёгdёsгe. Ebben az esetben azonban sokkal izgalmasabbak Іennёnek 
erre vоnatkozб  tёргеngёsеі , mint a Кі sёгІet arra, hogy igazs бgot te-
gуen еgу  sor  nуиІvбnvaІбаn  ego ІdaІй  nёzett között. 

A pгobІёmа  nem is az... еszmёnуј  tбrsadalom e ІkёpzeІёse, Іeігбsа  és 
meghiгdetёse, hanem a mеgvaІбsitбsa. Ez utбbbihоz pedig az író йgу  
jбrulhat hozz б , hogу  segit fёІКц tatn і  az okokat, аmеІуеК  а  megvаІб s іtбѕ  
йtj бbа  бІІnaК, és hangot ad azoknak az e гКбІсsi kёvеtеІmёПуІкПек , 
аmеІуek nélkül nincs emberhez méltó tбrsadalom és еgуйttёІёs. 

A Katona Јбzsef Színház kitűnő  eІбadбsbаn vitte szinre ѕбntа  Ferenc 
dгбmбjбt. A szinёszek dolgбt persze j бсskбn megkбnn іtette az izesen 
ѕzёp és hibбtlan muzsiКб jй  mаgуaг  nуеІv,  amеІуhеz hаsonібt ritkán 
hallani szinpadjainkon." 

625  



Az  йg ёѕzѕёgё  а  szó  

ні bа  eme Іtёk  fel szavukat írók, f огdІtбk, Коstiё  professzor meg-
marad eredeti e1 ћа t гоzs л 1: a ѕzёvetsёgі  közvádlóságtól k ёvete Іі  
нІnгу  Miller szeгbhогvы  fогd іtsbаn megjelent miiveinek bet иІt ѕ t és  
е1kоbzst, h іvаtkоzёssаІ  а  ВТК  189. szаkаsz га . A Ро 1іtіК bаn irt leg-
itjabb cikkёben Коstіё  doktor kijelenti: гeniё l і , hоgу  а  közvádlóság  meg-
teszi a  szйksёges іntёzКedёseket.  

Ha az иІІetёkes szerv eleget tesz КоStić  kёvetelёsёnek, akkor sйгgбsen  
е1j г st kell inditani még Пёhnу  irodalmi mi bІtиІts ёгt, tёbbek kö-
zött be kell tiltani a Gargantua és Pantagruelt, F гаn оis Rabelais ná-
lunk is megjelent klasszikus értékű  геgёnуёt, mert ami a trágár szava-
kat illeti, nem marad el нenгу  Miller mögött, és még n ёh Пу  irodalmi  
mivet hazai és külföldi íróktól Іgуaг nt, meg Пёћ nу  szindarabot,  
filmet (aргopб, filmet! ЕmІёksz іk-e dr. Кostiё  Makavejev f іlmjёгe, а  
ѕzeгеІmі  esetre, mІІуbІn б  maga is megjelenik. Azon az йгйgуёл , ћоgу  
pогnоgг f,  mert van benne el ёg meztelen jelenet, azt a filmet is be  

lehetne tiltani!), sőt a kёptiгaК  fаlаігбІ  le kellene akasztani Іgу  Іgёѕz  
sor kёpet, mІІуІk meztelen női vagy fёгfitestet ábráz оlnаk. Ёs be  
kellene tiltani a ѕvet сіmй  hetilapot, mІ lу  К iаdбsаn közöl meztelen n ő -
kit ábráz оló fёnуkёрeket, hаbбг  állаnсlб  munkаtбгsaі  közé tartozik dr.  
Коstіё  is.  

Na di leg йnk tйгelmeseК, és vбгjuk meg az йgуёszsёg szаvбt Miller  
гІgёПуeinek esetёгбІ . Ёгdekel bennUnket ez az іtёІet, hаb г  tudjuk,  
hogy az йgуёszsёg nem lehet kompetens irodalmi йgуekben. De Коst і  
kёvetelёsёгбІ  jogi szempоntbбІ  is dёnthet — az irodalom jav га .  

То inйn László  
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HID  IRODALMI, MQVE5ZETI Ёѕ  TAR5ADALOMTUDOMANYI  

FOLYIIRAT. — 1968. M A 3 U ѕ  — KIADJA A FORUM LAP-
KIADC) VALLALAT. — sZERKEsZTOsEG Es KIADOHIVATAL:  

NOVI ѕАD, VOJVODA miSге  UTCA 1. — sZERKEsZTOsEGI FI-

GADIORAK: MINDENNAP 10-TOL 12 ORAIG. — KEZIRATIKAT  

NEM ORZONK MEG Es NEM K уLDUNK VIssZA. — ELOFIZET-

HETI A КІМмUNАLІѕ  BANK NOVI 5AD-I KIRENDELTsEGE-

NEL A 647-1-255-0S FILYOsZAMLARA. вЕFІZЕТЁѕKІR KER-

JUK FELTUNTETNI A HID NEVET. — ЕLОFІZЕТЁѕІ  DIJ: BEL-

FбLDбN EGY EVRE 20.—, FEL EVRE  10.—,  ЕGрЕѕ  sZAM ARA  

2.—  tJJ DINAR: KULFбLDRЕ  EGY EVRE 37.50, FEL EVRE 18.75 •3  

DINÁR; KQLF6LD6N EGY EVRE  3.—  DILLAR, FEL EVRE 1.50  

DOLLAR. — KEsZULT A FORUM NYOMDAJABAN NOVI ѕАDІN  








