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A ERNŐI FEKETE MŰANYAG AKTATÁSKA  
VÉGÉRVÉNYES ELNYŰVÉSE EGY PÉNTEK ESTI  

POLITIKAI MEGBESZÉLÉSEN  

BURANY NANDOR  

A táskával a péntek esti megbeszélésen történt meg a dolog. 
Kongresszusi előkésziiletek, megbeszélés ,a közsági pártvezetősгégben,  

a titkár :a kongresszusi küldеttekikel tárgyalja meg, egy héttel a kong-
resszus előtt, .a szükséges teendőket, ki milyen bizottság mwnkájában  
fog részt venni ,  milyen kérdésről kíván vitatkozni, itt m,ár alakult  
egy csoport, néhány pártmunkásbál, amelyik majd segít a felszólalni  

készülőiknek, hogy rnegfelеlő  ,anyagokat kapjanak tanulmányozásra, 
ismerteti velük :a kоzság kommunistáinak állááspontját egy-egy kér-
désben, nehogy a felszálalók majd ezzel e йlentiétes álláspontról köze-
ledjenek a kérdésekhez; a kijárat melletti :asztalnál ül, fejét jobbra  

fordítva figyeli a titkár szavait, .meglep ődik, megtorpan a bevezető  
hallatára, nem így képzelte el ezt a megbeszélést, bár be ikil vallania, 
amikor elindult hazulról, még magának sem volt határozott eQképze-
lése arról, hogyan is fest majd ez .a kongresszus el őtti stratégiai  
tanácskozás, nem is sokait gondolkozott rajta, az emlékeib ől sem  
merült .fel semmi régi esemény, amely segített volna neki elképzelései  

kialakításában, de most mégis kiábrándultan hajtja le maga elé a 
fejét, úgy érzi, mintha megtorpedózták volna, mintha itt, az el őké-
születek zavaгtalanságát biztosítani hivatott szerkezetek meghiúsita-
nák abban, hogy elmondja, a maga v ~élem nyét — vabgуј s, ebben nem  
kételkedik: az egyetlen helyes Véleményt — az itteni magyax iskoláz-
tatás ,égető  kérdéseiről; ez a csoport segíthet az érdekelteknek a fel-
szólalások összeállításában és stilizálásában, csengnek, vissza benne 
a titkár szavai, s nem tehet róla, de ezt úgy tudja csak értelmezni, 
hagy bizony nem mondhatja el a saját véleményét, csak azt, ha 
előbb megírja is, amit majd ez astilizáló bizottság jóváhagy, készült, 
titokban dédelgette magában a .gondolatot, hogy fel fog szólalni a 
kongresszuson, el fogja mondani, milyer гΡ politikai problémák szár-
maznak obiból, hogy évről évre tbbb magyar szül ő  iratfa szerb iskolába 
a gyerekét, éjszakákat gondolkodott azon, álmatlanul, nemegyszer 
kínos fejfájássa гl fetrengve, hogy is kelleme beállítani a felszólalást, 
hogy az elég határozott, szókimondó Tegyen, ,de mégse értsék félre azok 
a más nemzetisíégűek, főleg azok a szerbek sem, akik má.s vidéken 
élnek, patt, ahol nem verednefc velük a nemlzet іségelk; mbst egy-
szerre úgy érezte, hogy fö ~lös►leges volt mindem töprengés, hiszen 
nyilvánvaló, hagy az a bizonyos — így kell, Hogy nevezze — ellen őrző  
kizattság úgysem hagyja jóvá az ő  álláspontját, mert az nem egyezik 
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teljesen, sőlt vényegesen elütet attól, ahogy a kérdést az illletékes városi 
fórumok megítrélik, ha viszont nem mutatja meg a felszólalását, ha-
nem miután itt kijelenti, hagy nem kíván felszólalni, a kongresszuson 
egyszerűen jelentkezik é;s elmondja, biztos, hagy ezt az itteniek majd 
valamiféle merényletnek veszik 

A táska itt fekszik előtte, ferdén a barna asztallapon, mellette a 
dzsezva, fényesz.re csiszolt caárgaréz, jobbra a fehér ,porceláaz csésze, 
körül, a fele magassága fölött, aranycsikkel, egy kortyot ivott is már, 
jócskán ikihűilt löttyöt szÜrGsölt ,a szájába, a keMleténél édesebb is 
vot, alacsony, kövérkés, bekötött fej ű , idős szlovák asszony hozta 
nagy ,pléhtálcán, huszonvalahányan ülnek a teremben, biztosan kis 
villаnyresбn főzte, .s mire az utalja elkészült, az eleje már kih űlt, 
zavartan nyúl a táska nikkeílezett kis kapcsához, kinyitja, aztán to-
иábbra is, tétovám, rajta pihenteti a mutat бuj ját, ösztönösen hajtaná 
szét a táska két .szárnyát, hagy kivegye onnan azt a kis könyvet — 
Világkömyvtár sorozat amit az előbb vett a F. könyvesboltban, 
mielőtt idejött volna, előíbb — a posta előtt szállt le a ibuszгбІ  —  
kifizette a havi villaлyszátnlát, a telefonszámlát, és befizette a társav 
dalombiztosítási járulékot a háztartásialkalmazott után, akit most 
elsején, pontosabban már elseje után néhány nappal vettek fel, els ő -
sorban azért, hagy .legyen valaki a kicsivel, mert nagyon érzékeny ,a 
természete, s a bölcsődében folytan összeszed valarnilyen betegséget, 
köhög, folyik az orra, láza,s, szem iszik rendesen, s mindenki azt ta.-
náсsolita, legjobb Menne, ha nem vјвnék, hanem fagadnánaik rnellké va 
lakit, ő  elбbíb ellenezte ezt, tigy vélte, most is azt vallja, legjobb, ha 
a gyerek már pici kora óta megszokja 'a ,közösségi ,életet, ott nevelő -
dik a Többi .gyerekkel, úgy, sahagy azok, ha a többinek j ó, neki is j ó 
lesz, nem kell elkényeztetni, s a gyerek is szeretett járni, reggelenként, 
amikor bevitte a bölcsőde udvarára, s .a .karján tartva végigment 
vele a, nagy platánok alatt, a gyerek ujjongani kezdett, mintha való-
bam iаnnаk örült volna, hogy megint jön a pajtásak közé, s ebéd után 
is, amikor ment érte, nemegyszer el őfordult, hogy nem akart eljönni 
a gondozónőtől, visszafordult, vagy éppen már az 6, az apja karjaiból 
visszakéredzkedett hozzá, mégzs, egy súlyosabb ynegfázás, tüd őgyul-
ladás wbán — ,amiről ugyan nem Mehetett tudni, hogy a . bölcs ődében 
kapta-e, vagy otthon fázott meg, talán éjjel, mert rendszerint ki-
tаkarбzatt, :s mi sem természetesebb, mint hogy ha é j j e1 i zzadtan  
kitalkarádzik, már kész is a magfázás —úgy gondolta maga is, leg-
jobb lesz, ha lemondanak a bölcsődéről, s megpróbálják legalább 
téren egy asszonyra bízni, az elmúlt h б.napban, mint mindig, most 
is előre befizették a bölcsőde költségét, a gyerek alig egy hetet járt 
csak, mert közben beteg volt, meg több mint egy hétig vidékein volt 
a nagyszüleinél, .s meghagyta a feleségének, mondja a bölcs ődeében 

főgandazánőnek, hagy nem kell visszaadjanak semmit, fizetjük ren-
desen, ha sokszor hiányzik is a gyerek, nehogy ráfizessenek, féílt, hogy  

majd megharagszanak rés emiatt aztán elhanyagolják, nem tör ődnek  
kellőképpen a gyerekkel, bár erre nem volt különösebb oka, mindig  

kedves volt :iránta a személyzet, a gyerekre sem panaszkodtak soha,  

azt mondták, nyugodt, szépen alszik, játszik, nem nyafog sokat, mint  
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német .ik gyerek, ez a bölcs őde különben is jó hírbеn állta várasban,  
még mielőtt megszületett volna a fia, már érdeklödvtt 'a bölcs őde  
felől, s mindenki csak dicsérte a személyzetet, s mert ú,gy hallotta,  
nagyon zsúfalt, nehezen lehet helyet kapni, alighogy megszületett  a 
kicsi, már ment is helyet foglalni, tehát hámpakkal elobb — háram-
lrónapos karában kezdték vinni biztosította neki az ágyat, már 
akkor, egy hideg decemberi reggel, szívesen fogadták, mint ahogy 
ismerősei előre .kioktatták,elmondta, hogy sok jót hallott róluk, s 
ezért szeretné, ha s,zaríbanának. a Siónak helyet, meginyugtatták, hogy 
renJdben lesz minden, csak írja meg és adja át a kérvényt, s azltán 
mikor hozni akarják, szál j om egy nappal előbb, mosta lemondásnál 
is indokolatlan volt az aggodalma, a felesége úgy mesélte, hagy nagy 
megértéssel fogadták, s azzal váltak el., hagy ha tavasszal vissza akar-
jáik hozni, csak szóljanak, neki mindig találnak helyet; a postán sze-
rencsére nem voltak, sokan, s nem kellett sokat várrnia, el őbb vett 
egy csekket, ezzel kellett a járwlák.at befizetni, azonban mikor ezt 
töltötte ki,!egysze хг, gondba esett, számokban fölírta az összeget, 
mikor azonban szóval kellett kiírnia, pakkor nem tudta, hogy jelzik 
a pacákat, csak hamá ~lyоsan emlékszik rá, amikor ő  kapott a folyó-
számlájára valamilyen tiszteletdíjakat, akkor ott néha — ha nem 
kerek szám volt az összeg — valamilyen törtvonallal jelölték a paá-
kat, most is kilencvenhaít porát kellett -volna kiírnia, di nem tuidta 
hogyan, s megkockáztatta, homályos emlékeire támaszkodva, hogy egy 
törtvonalat húzzon ferdén az egész szám után, :a, tisztvisel őnő , fiatal, 
szemüveges, jobb csuklóján vastag arany karköt ő , nem is talált ki-
fogást, csak azt mondta, nem Mehet kilencvenhat, ki kell kerekíteni, 
jdl van, válaszolta., akkor legyen száz, de a tisztvisel őnő  erre csak 
tagadóslag rázta a fejét, száz nem lehet, mondta, csak kilencven, a 
hatosból csinálhatunk nullát, hagy nem !látszik, hát jó, hagyta jóvá, 
de arra gondolt, hagy nem ,lesz-e majd ebből baj, hagy tudniillik, hat 
porával kevesebb járulékot fizet be, mint amennyit kellene, no, akkor 
legközelebb majd hat porával többet fizetek, próbálkozott meg a meg-
jegyzéssel, mert szégyellte nyLltan ,megkérdezni, nem lesz-e abból baj, 
hagy nem fizette be a teljes összeget a társadalambíztosító folyószá дn-
lájára, így akarta csak kipuhatolni, közvetve kiprovokálni a vélemé-
ny г Ρét, ,délután pedig magállt az órája, s csak wgy találomra igazította 
be, most fölemelt tekintete a posta villanyóráját kereste, öt perce 
maradt még ötig, a megbeszélés kezdetéig, kiment a nagytere гnbбl, 
át a posta előtti zebrán, s úgy határozott, hagy még elugrik a F. köny-
vesboltba, a fekete aktatáskát hóna alatt szorítva, zsebbe tett kézzel 
sietett, hogy ,a még xendelkezésére álló néhány perc alatt megnézzfe, 
kaptak-e az utóbbi napokban valami újabb könyvet, az újdonságok 
a pulton álltak sorba rakva, gyorsan átfutotta őket 

Aztán észbe kapott, hagy itt, ezen a fontos megbeszélésen mégsem 
viheti elő  azt a kkönyvеt. Különben is, becsomagolták, és a csosmagot 
leragasztották, s itt most lehetetlen lenne nekifognia kicsomagoslás-
nak, nincsenek is sokan, meg úgy is ül, hogy .aká гmilyen halkam fogna 
is hozzá, azon nyomban feilfedeznék a szándókát, .s egy pillanat alatt 
a megróvó tekintetek egész sora meredne rá, s mi tagadás, igazuk 
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lenne, ha neezte]inёnek rá, hiszen nem аzёгt jбttek itt ёѕѕzе, hоgу  
mjndenki a maga bogarait keгІsgёІjІ, hаnеm hоgу  egу  fontos közös  
dologban mеgеg5тІzzеnеk, ь :Іjёtt egу  tјѕztvјѕelб, idatUt mепё , az еgуet-
len tires ѕzkгe, egу  nуіtоtt  papirdobozt hozott a hdna alatt, akkora  
ІІІetett, mint a cipdsdobozok, ёѕ  fІhёг  boritekok voltak ёІtјКгe állítvа  
benne, fél szеmmеl оdаfјgуilt az asztalira he Іуеzеtt dobozra, s І ttа ,  
hоgзт  mІndеg іikІn egу-еgзт  küldött neve, alatta pedig szmоk, gуогsаn  

jёtt, hоgу  a napidijakat raktak a boritekba, т egnёzte jobban, s  
ѕz аnоІt, а  ьлгоm napidij,és az ütiköltség, л iЯt а  сѕёѕzёjёёгt, de mert  
magasan keresztbe rakta a Іьај t, s emiatt сsаk. nehezen tudott az  
asztalhoz kёze Іeьb hajolini, s az asztal meg a sz ёke közötti szűk he-
Іуоn sem tudta  k пnуeл  mindkét lábát vјѕѕzahІІІуІmј , а  tёгdёveІ  meg-
LёЈ te az asztal iapjdt — j бІ  tudta, hаgу  nem illik a térdét иІуen ma-
gasra, az asztal Іар j іg fыиrneІnј  — s a сѕёѕzёьбІ  а  kvёja kішtt гent,  

kvёгkёs ѕzІovk аsѕzоnу  Кіѕt вуёг  nélkül hozta lel a сsёѕzёket, s  
іgу  а  kјЈІёttуent:kávé most  еg ІПІѕІn  az asztalra ke г .јІt, eйѕzёютe] Іte  
=gát, lopva a melletti tiІбkгe pillantott, ёszгІvІttёk-e а  mа1асѕ g.t,  
kicsit várt, аztѓn megfogta a сѕёѕze fülét, s бvаtоѕaв , гІІhоgзт  az аІ j-
гбІ  egу-kёt csepp a гыіh$гa csurogjon, kiitta maгаdёѓК  kvёjt,  
csak most vette ёѕzгІ, hоgу  а  taska aIlja, ott ahol ёѕѕzІhаj Іott — аkár 
egу  kёn тv vаgу  еgу  nаgу  pёnztaгса  — berepedt, eddig nem І tta ezt  

гepedёst,  s most оdаn лІt, meg аpоgаttа  а  pг'ёse Іt mübőrhöz ha-
sоnаб  tkа  szélét, а. геpedёѕt, eddig tartott, gondolta, s ѕzmоlni  
kezdte, mikor is szerezte ezt a táskát, m Іnnуі  ideje is, hоgу  hasz-
flќІj:a már  

tavasszal ji1t СѕѕІо kі bаn, rn гсіuѕ  végén ikét hetet Ргѓgёban  
töltdtt, akkor indult v іг gz ѕгiаК  а  „Рг gaј  Tavasz", ёpp amig ott  
tartdzikodott, akkor t ёгtёnteК  a legjelentdsebb politikai megmozdu-
1sk, akkor vёІtоttak le a kёztaгsasigi eІгІёkёt, Іigу  kitszott, semmi  
sem tudja nъоg піtаnі  а  demoКгаtјz Ібdёѕі  fоІуаrnаtоt, betйzgette az  
iij ѕ gаkаt, s egу  рг gaі  cseh іѕmегбѕёveІ  részt vett Іgу  іfј iѕ igі  nаgу-
gуІё en is, еІkёpІѕ tб  volt, hihetetlen az a szаьаdsg, ahogу  az Іijs-
gok irtak, аhоgу  а  nаgуgуfilёseл  a fiatalok és а  szбnkоК  ьeѕzёІtek;  
az eІѕб  napokban nem tetszett neki Рт ga, túl ѕzј.јґkёnёk, kоpо ttпа ,  
ІeгongуоІбdоttnаК  tаІІtа , а  hёtkёznаp і  v гоѕ  hйvёsneК  hatott, mm-
den temperamentum, Іelkesedёs nélkül vёgeztёk a dolgukat az em-
berek, de ezen a nаgзгg г(јІёѕоn az az ёІтлёnу  mintha csak ni јindІnёг t  
kaгpбtоІnі  akarta volna, átr аgаdt.rá а  іІeІКesedёs, s amikor Іstёлkёnt  
vаgу  dёІeІ ;бttёnКёnt ott Ыо lуоngоtt a рг gaі  egуetemіstak Кёzёtt, vаgу  
ott tilt veltik a hatalmas Jan Hus em Іёknтtа  kёvein, akkor már arra  
gondolt, ha majd hаzааІgу , mi mindent pгбb І  meg, sok olуал  dolgot,  
amihez addig nem volt ь tогѕ gа  

Ott Рг g ьал  szerezte ezt a nnianуаgbбІ  készült fekete aktataskat,  

akkor tavasz volt, most meg itt vannak az сІѕб  novemberi reggeli  
fаgуоk, eddig kiыгtа  ez a tska, pedig nem vаІаті  kјv Іб , tartбs  
anуagьбІ  kёsziteьtek, аdовІќnуozбі  nem szánták tјnnepІб  ёkszeгnеК ,  
іn ьb alkalmi valaminek, nёh лу  napra vаgу  лёhnу  Іёtгe, amit  

1262  



aztán, ha elmúlik az esemény vagy éppen úgy jövi, akkor el is dob  
az ember, .s nem sajnálja; en лlékszik rá, az ifjúsági kongresszusokon  
is szoktak ilyen aktatáskákat osztogatni, a ,küldötteik, ebbe rakják  :a 
kongresszusi beszámolókat, határozattervezetekeE és más оkmányo-
kat, 6 azonban sasom vett részt küldöttként egy ifjúsági kongresszuson  
sem, tehát ilyen ajándék táskát sem kapott, pedig szeretett volna,  
s utána irigykedve nézte azokat, akiknél például az utcai találkozás-
nál ilyen táskát látott, rendszerint fekete, m űanyagból k,észült táskák  
ezek, s meghajlitatt fedelükre .ráprése.lték a kongresszus vagy a szer-
vezet emblémáját, ez a táska most ikren ,  végső  fokon olcsó, reklián-
cikk, a közhasználati cikkeket gyártó ipar, meg a +különféle közszal-
gá јltatáso ~kat végző  szervezetek is tucatszámra !gyártjáak és osztogatják 
az ilyesmit, minileveskoc ~kák, miniszappanak, ;kölmik, ikrémek meg ha-
sonló tárggyak, nála mégis sokáig tartott ez a, táska, persze, nem ki-
válóan jó minősége miatt, hanem azért, mert különös becsben tartotta, 
megkülönbözhetett elbánásban részesítette, nem hordta minden alka-
lommal, csak amikor úgy ,találta, hogy nem lesz sok beleraknivaló ja, 
ne kelljen púposra tömni, feszíteni, ne repedjen meg, ne nyakduljan 
cl a kapacs, s valóban hónapok után is újnak látszott, semmi hibát 
sem talált benne, s kicsit büszkén is szorongatta a hóna alatt; egyrészt 
praktikus volt, 'k,önnyebb, mint a nagy barna táskája, amibe ugyan 
sok mindent bele tudott rakni, de amit es ős időben rendszerint össze-
csapkadott, vagy a cip ője hozzádörgölődő  sáros sar:káaval össze is má-
zoílt, .ilyen állapotban meg aztán egy-egy ülésen hogy tegye fel maga 
Elé az asztalra, sáros táskát !különben sem illik kiraknia kirakatba, 
s külön szégyellte volna, hagy nem tudja vinni a tásik,á j át, hagy m4 g 
ezt sem tanulta meg, pedig úgy vélne, ennek is meg lehet a maga 
módja, úgysem igaz, hogy es ős időben mindenki összesárazaa a tás-
káját, ,és a sarkát is hozzá feni a táska bels ő  'halához, ez a komple-
xusa már .régebbről ered, még abból az iddbel, amikor rájöbt, mlQyen 
kellemetlen és randa dolog, hagy hátul felcsapkodja anadrág já.t, 
ősszel, amikor megkezdődtek az esős idők, rendszeresen kellett na-
ponta ,kefélлi a nadrágja alját, mert ha elment a városba, a munka-
helyére meg vissza, akkor már valósággal állgt a sár a nadrág j a alján,  

és az, hagy minden reggel, indulás előtt iekefélte a sarat, még nem  

nyugtatta meg, hiszen nem is annyira az utcán érezte kellemetlenül 
m agát .a nadrágja felcsapkodása miatt, hanem inkább bent az iradá-
ban, itt a melegben gyorsam megszáradt a sár, és a sötét öltönyön  

nagyon is meglátszattak a világosszürke foltoik,, a ~melyeк  megint :arról 
árulkodtak — legaalábbis ő  így érezte, s emiatt szégyellte magát  —, 

hagy nem tanult meg művelt emberhez, azaz egy középosztálybelihez  

méltóan járni, tény ugyanis, ezt is mеgfigyelte, hogy nem csapkodta 
fel minden ember es őben a nadrágja alját, s ebbúl arra következtetett, 
hagy ,ajz ügyesebb emberek igenis megtanulnak úgy gyalogolni, hogy  
esőben is tiszta marad a nadrágjuk, ő  nem jött .rá ennek a nyitjára, 
noha ;számtalanszor megpr бbálta, sokáig ,azt hitte, azért csapkodja  

össze magát, mert nagyon siet, gyorsan kapkodja a lábait, ezért, mikor  

nem volt sürgős dolga, lassabban és 'Hosszú laposakat lépkedett, azon-
ban ez a kísérlete nem vált be, továbbra is besározódott a nadrágja, 
meg szinte képtelen is volt már arra —annyira megszokta a. raha- 
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pást —, hagy lassabban járjon, különösebb oka nem volt annak sem,  
hagy nagyabb bizalma legyen az újabb kísérletéhez: mivel látta, hagy 
kifelé tapossa a. cip ője sarkát, fiatalabb korában annyira félretaposta, 
hagy néha a cipész se Іn tudott rajta segíteni, attól meg irtózott, noha 
rnuégis sokszor erre vetemedett, hagy megpatkoltassa, mert akkor úgy 
kopogott az aszfalton meg a padlón is, mintha lovak mennének, s ha 
megjelent, mindenki felé fordult, szerencsére kés őbb, éppen mikor 
már jobban kellett ügyelnie .a megjelenésére, divatba jöttek a gumi-
sarkú (és műanyaig talpú cipők, ezek meg nem koptak, taposhatta 
őket, alig látszatt valami ékapás rajtuk, a fels ő  részük szakadt el el őbb, 
de mert tudta, hagy a cip ő  j e sarkának :a külső  .szélét tapossa jobban, 
azt gyanítatta, hogy talán ez okozza, hogy fölcsapkodja a sarat .a nad-
rágjára, hát megpróbált minden ,lépésnél külön arra vigyázni, hogy 
ne a sarka (külső , hanem a belső  felére lépjen, de ez a kísérlete is cs ő -
döt mondott, s (már úgy látszott, hagy a legjobb megoldást az a 
barátja találta ki, akivil egy délel őtt a kép.viselőházban a mosdóban 
találkozott, az ablak mellett állva, azaz lehajolva egy pici kefével tisz-
títatta, kefélte nadrágja aljáról a sarat, azel őtt sosem látott még ilyen  
pirinyó kefét, s mert megörült, hogy most egy sorstársára akadt, meg  

mert egyszerre úgy találta, hogy neki is ez lenne a legtikosabb, egy 
ilyen kis kefét vinni, rögtön az iránt érdekl ődött, hol vette, hogy jutott 
hozzá, azt sejtett, biztosan valahonnan ,külföldr ől hozta, hiszen ná-
lunk még nem adnak az ilyen .apróságokra, nem gyártanak ilyesmit, 
meglepődött azonban, amikor hallotta, hagy a .kQzponti áruház illat-
szerosztályán vásáralti, nem is volt drága, és nag уotn praktikus, kis 
helyen elfér, s a barátja, hagy mindezt illusztrálja is, összecsukta, 
mint egy bicskát, a kis kefét, nem volt hosszabb egy gyufaszálnál, 
még aznap elment az áruházba, azonban sem ott, sem .kés őbb máshol  
sem kapott olyan kis kefét, amilyet a barátjánál (látott a képvisel őház 
mosdójában akkor délelőtt, s ezért csak azt gyanította, hogy az mégis 
külföldrő l hozta, csak nem akarta neki bevallani, ez .a reménye is szét-
foszlott, nem tudott magán segíteni, s mit tehetett mást, amikor a 
nagy aktatáskáját vitte 'és esett az es ő , akkor ,nem tette fei az asztalra, 
pedig voltaik, emberek, akik mintha csak dicsekvésb ől rakták volna ki 
maguk elé a j ó1 megőrzött, még töretlen b őrű  táskákat, ő  inkább 
leeresztette maga mellé, és nekitámasztatta .a széke ,lábának, volt id ő ,  
fiatalabb korában, amikor az .ilyesmikre nem adott semmit, amikor 
csak nevetett volna mindezen, úgy vélte, hagy csak az az ember van 
elkeveredve a formaságokkal, a küls ővel, aki belül üres, aki ,tartalmat-
lan életet él, ő  nem tartotta magát ezekhez, s lenézte a, társadalmi 
együttélés formáival bajládákat, kés őbb azonban belátta, hagy vannak 
bizonyos szabályok, egymás iránt támasztott igények, amelyekhez 
igénytelenek vagyunk tartani magunkat, ha azt akarjuk, hogy !az együtt-
élés zökkenőmente,sebb, hagy az éretünk elviselhet őbb legyem; egy .kö-
zépkorú férfi, -aki szemben ül vele, nagyot, hosszat ásít, s csak késve 
kapja szájához a tenyerét, látásbál ismeri már ezt a magas sz őke fér-
fit, ott lakik valahol az utcájukban, de pontosan nem tudja, melyik 
házban, szinte naponta találkozik vele, s :nemegyszer úgy néznek egy-
másra, mintha valahol már találkoztak volna, mintha isiár ismernék 
egymást, mindkettőjük zavarban van, ,látszik az arcáaz, hegy habozik,  
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addig azonban még nerri jutottak el, h оgу  megѕzбІіtо ttё k volna egy-
m ѕt, az бг jёга  pillant, most ftirdetheti fe Іe.ѕѓge a kicsit, ѕZІге t Іа  
tІКnбhen, szereti a vizet, аъаgзтоkаt kacag, sikongva pocskol 

Ennek a brnői nІтzetkёzі  vásár je; Іzёsёt vіѕеІб  tѓ skdnаk nam Viilt  
fйІe, az ember tоht nem ІбbѓЈћа ttа  а  Іѓ bа  szdxa mellett, еgуѕzегйІn 
щegщагkоіІtа  az аljt, ѕ  ig г  vitte a dегІkѓhz szoritva, kбnnуй  volt, 

kоnу , szét lehetett hajtani, mint a p ёnzt гс t, belil rekeszek voltak, 
kіѕеbb-nаg оbb m:ёгІ tfi iratoknak, s volt egу  vёkову , hosszii, zѕebѕzІгй  
varrat Is, ahova a согаzt lehetett b оdugii, sajnos ide csak nаgуІn 
vёkову  vІgуігonоk fёгteК  be, б  meg szivesebben h аѕznёі:t vastagabb 
sznІаk'аt, ezek azonban ide nem f ёгteК  be, hј bа  pгёblgаttа  dket, 
nem akarta fesziteni, nеhоgу  elszakadjon, ígу  аztn а  vеgуiгоnt rend-
szerint a beІѕб  zјebёben hordta, аhоgу  azeldtt a rendes t бltбtоlІаkаt 
is, еgзтѕzег  meg is j гtа, tainn mert a teste me Іegёtб l megolvadt az 
ironban a veg5гі  апуаg, kіfо lуt a belsd zsebbe, s ug аПс sаk megfogta 

kаЪ tjt  meg a fеhёг  ingét is, а  feleѕёge ајuldоzоtt, hоgу  sosem 
tud vіgзтё zлi, most mit сѕјnёІ jоn vele, a flekk nem ,mеgу  ki, eldobhatja 
az inget 

A ,kávé ize mсgѕаvаnуodіk а  јzj ѓ bаn, бnij га  pillant, unja a mag-
bеѕzІёІёѕ t, menne haza,  nуоьс  után еgу  j б  francia film mеgу  tёvёhen, 
most ёрре n еgу  kёzёpkoгd, јz1гбѕ , fekete szemti technikus b еѕzёl, а  
v іго s еІg јк  lеgnёрІѕеbb ipari јјzemёbeв  dolgozik, ёvІk dta a ki:fize-
tбds hatdгёл  dolgoznak, az idén Іgёѕz ёvben m іnіm ліs kereseteket 
kapnak, s itt arrdi beszёl, hugу  amit б  a kongresszuson  esetleg el akarna 
mondani; m ёgpedіg az tizeme Коmmun іstёјваК  nevёbe!n, az esetleg nem 
egez іk mindenben azzal az áll аsроnttаl, amit a községi szervek k ёp-
viselnek, iеzért nem ётzі  teljesen, miért kell a felsz бІаkisd itt a kёzѕёg-
ben is megbеѕzёliiіe, Кёгјј iьeІјІ  azt mondja, amit te is gondoltdl, a 
községi tItkёг  mіndj гt vёЈаѕzоl neki, szerinte a kongresszuson a ktil-
ddttek munkj а  csak akkor lesz егеdmёnуeѕ , ha m.і ndаnnуіаn Іgsёgеѕ  el-
vi aІapгб l szб lia}nаК  fel, hiszen dk nem az tiuemUk kUiddttei, hanem a 
község kommunistilit kёpvіse Ііk, teinit feІszбІаІ sаіКаL Is ezek ёЈІ s-
pоntj ёха  kell iéрítеniük, nem nуugtаtjа  meg a v Іаsz, idegesen hol ki-, 
hol bekapcsolja a táskát, аztn — ösztönös mozduJatok — Кё zе lеbb 
њІzzа  magahoz, ujjaival луugtаlаn ёsszeviѕѕzаsgbаn tapogatja, a titkár 
nунgodtaП  beѕzёІ , higgadt ёгvеІёѕѕel fejtegeti vёІеmёnуё t; 6 kdzvetleniil 

kіj,гаt  melletti аsztaІла  ül, az аjtб  nуіtvа ,  érzi, hogу  fázik а  hta, 
tгadб l а  szёken, mјnthа  csak úgу  kёpze]nё, hogy ha a s,zék tmlj а  

tеѕtёhez nуomј a  а  гuht,  akkor nem fog megfzn і , már amikor meg-
ёгkezett, s a negуedіЖ  emeleten Кіѕz1t а  liftből, a foІуѕб  egзт  kіѕzё le-
sedб , сsaгnokѕze:гй  гёszёbeeІ  a fogasra akasztotta a k аbtj ѓ t, már akkor 
hallotta, hogу  a t аkагіtбnб  ut лаszбІ t, hоgу  ne teg е  le a Каbѓ tot, mert 
&lég hideg van, erre ő  megfordult, h оgу  vіѕszаmеgУ  а  жаbtj ёг t, egy-
szeribe еѕzbe jutott, hоgу  ebben az ёpйІetben csak d ё le і.3tt fй tenek, 
і lуІлkoгга  kihiilnek a fйtбtestek, s ha hideg teremben kell йlnie nёhdnу  
órát, akkor шёѕnapга  már biztosan be І zаsоdLk, s legainbb egу  hétig 
hzzа  а  náthát, ezёгt fordult vissza a k аbё tj ёгt, noha gondolta, hоgу  
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éppen télikabátra talán ,mégsem Tesz .szüksége a teremben — ekkor 
vette fel el őször a télikabátot, s tett először kalapot, mert egész nap 
havas eső  esett —, főleg pedig az izgatta, hogy mit csinál ott benn, 
hova teszi .a kalapját, pillanatuk alatt rtöbb lehet őség is megfordult 
az aigyában, de egy sem tetszett neki, legeltagadhatóbbnak látszott az, 
hogy a kabá,.tot magára teríti, .a kalapit pedig itt hagyja a fogason, 
ám ittál félt, hogy akkor majd itt felejti, nem jutott azonban ideje, 
hagy eldöntse a dilemmát, mert a takarítón ő  megint megszálalt: Nem 
magának mondom, .magyarázta, a nők szoktak .inkább fázósak lenni, 
tette hozzá újabb magyarázatként, hagy a figyelmeLtetést nem neki, 
hanem a doktornőnek szánta, aki vele jitt föl a liften. Ja, torpant meg 
ú erre, akkor majd megnézzük el őbb, mondja, s elindul a terem felé, 
az ajtó mellett már csak két szabad .szék marad, Ide ülök, mondja, 
ha majd fá.zak, akkor könnyen kilépek. a kabátomért, most már fázik 
is, s ez csak fokozza szorongását, egyre arra gondol, hagy reggelre 
m:ár trüsszögni fog az ágyban, ,szedheti a Cadacyl tablettákat forró teá-
val, következő  éjjel majd izzadni fog, s nem ,gy őzi cserélni a pizsamá-
kat, iа  párnája alatt meg összegy űlik egész halom zsebkendő , most 
mégsem megy ki a télikabátjáért, ha fázik is, fegyeimezetten, feszengve 
til a helyén, mintha csak ez lenne a sz аbály, mintha nem kapott volna 
engedélyt, hogy kimenjen, tény, hagy az orvosn ő , noha a takarítón ő  
figyelmeztetése neki szólt, nem terítette magára a kabátját, úgy ment 
be, szürke kosztümjében a terembe, s a többlak is, megint köriilnéz 
a jelenlevőkön, mindannyian kabát nélkül ülneik, ;lehetetlen, gondolja, 
hogy éppen senki sem fázik, csak éppen én akarok mcgfag уni, de 
hiába szuggerálja magának, hogy nincs is hideg, továbbra is csak fázik 
a háta 'meg a dereka, ujjai nyugtalanul babrálnak a táska nikkelezett 
csatjával, nem is a fázás, nem is csak ez nyugtalan іt j a m,ár, hanem 
maga ez a tudat, hagy ő  itt a leggyöngébb, a legérzékenyebb, hiszen 
mégis .különös, hogy még a n ők sem fáznak, ő  meg meg akar fagyni, 
maga a tény, hag;J mindenki nyugodtan ült télikabát néLkiil is, valami-
lyem 'általános szabályként hatott, s ha most ő  kimegy felöltözni, az 
esetleg szabá.lysértésnak, ;különcködésnek va.gy talán még tüntetésnak 
is látszhatott volna, ezt meg el akarta kerülni, s akkor nem maradt 
más hátra, mint hagy tűrjön nyugodtan, nyugodjon bele, hogy csak 
osztozik a többi sorsában, hiszen az ő  hеlyzеte sem rosszabba többie-
kénél, csak éppen, s nincs kizárva, hogy itt kell a dolog nyitját keresni, 
csak éppen a többiek tahóan , еlőre számoltak azzal, hagy itt hideg lesz, 
mert gyakrabban járnak ide, ez .a helyzeti el őnyük, s mert ezt tudták, 
Otthon jobban .fölöltöztek, melegebb alsót vettek magukra, mint ő , aki 
nem számalt azzal, nagyon ritkán járta községi vezet őség épületbe, 
hogy itt majd hideg terem fogadja; persze, ez is csak puszta föltevés 
volt, az is maradt, hiszen lehetetlennek látszott elien őrizni a hiteles-
ségét, az lett volna még csak nevetséges, ha a megbeszélés után :odaáll 
az ajtáb;a., s minden távozótól személy szerint megkérdezi, tudta-e 
előre, hogy nem lesz befűitve a terem, odahaza, indulás előtt gondolt-e 
arra, hogy majd hidegben kell ülnie néhány óra hosszat, s vett-e emiatt 
magára melegebb alsóneműt, az így kapott válasz ugyan valószínűleg 
eloszlatta volna kételyét, utána már semmi oka sem lett volna kétel-
kedni a kapott válaszban, hiszen nem lehet eliképzelni semmi olyan 
okot, amely a megkérdezetteket esetleg .meggátolta volna abban, hagy 
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őszintén válaszoljanak, bármennyire habékomynak ígérkezett is azonban 
ez az ötlet a kételyei eloszlatására, mégsem mert rá vállalkozni, attól 
tartott, hagy mindenki meg fog rajta ,botránkozni, hiszen valószín ű , 
hagy a jelenlevők közül senkinek sem jutna ilyen ötlet gaz eszébe, 
kwlönben is, ha meg is tudná .a véleménykutatás után az igazságot, 
ez mg csak egyetlen 'kételyét oszlatná el, ennek mag elenyész ő  lenne 
a jelentősége, igaz, eláfardulhatna az is, hagy a megikérdezettek gazt 
válaszolnák, hogy nem vefttek aniagukra itéLi alsórwhát, azonban ők is 
fáztak, fagyoskodtak a megbeszélés iclején, s már alig várják, hogy 
hazasiessenek, hogy végre fölmelegedhessenek, vagyis megtörténhetne, 
hagy azok is éppen ,olyan szorongatott helyzetben dideregték át az 
ülést, mint ő , csak .mindammyiam — hozzá ha&anlóan. —ügy vélekedtek 
magukban, hagy in;égsem illik a megbeszélés alatt kimenni a téli-
kabátért, hogy festene az egész, ha mindem öt percben átsétálna, valaki 
a. termen, :s aztán magára terített télikabáttal sétálna vissza a helyére, 
egyelőre nincs semmi olyanok, amely haitárazotitan cáfolhatná egy 
ilyen lehetőségnek a valószerűségét, s gaz is biztos, hogy ha a jelem-
Ievők megkérdezése után ilyen, a számára legkívámatosabb és leg-
előnybsebb választ kapná, akkor ez nagyon is .megnyugtató lenne a 
számtára, bebi;zonyasadmla, hagy oktalan volt .mindenaggodalma, amiatt 
érzett félelme, komplexusa, hogy ő  gyöngébb, érzékenyebb, betegesebb, 
s kevé.sbé talpraesett, nem an тzyira életre való, mint a többi ember, 
ezt a kínos érzést nagyon sokszor kénytelem volt legy őzni magdhan, 
s mintha csak ebben a küzdelemben fagyna az ereje, az érzés meg 
mintha mindinkább elhatalmasodna, lassan, lassan beletör ődik, hogy 
így van, s mind kevesebb reménnyel, ,bátorsággal rés ónbizalon цnal 
közeledik a napi feladatok vÉgzéséh.ez, elég az els ő, a kudarcot sejtető  
jel is, hogy megtorpanjon és visszakozzon, must ezzel az ötlettel je-
lentkező  esély is mutatja, hogy milyen nehéz, memnyir в  lehetetleni, 
hagy mások képességeiről, tulajdonságainál meggy őződve, ezeket a 
sajátjához hasonlitиa, bebizonyítsa ,magának, hogy nem marad le a 
többiek mögött, a többiekkеil együtt ő  'is válla!lhaitja azokat a terheket, 
amelyeket az együttélő  emberek kiözössége tagjaira kiszab, s ha már 
ebben nem marad 'Le, akkor indokoltan tarthat igényt iaz egy ~enl6 jo-
gokra, megbecsülésre és jutalomra is 

Tudja, ahogy a találgatásak csak eimályítk а  gyanút, d e nem fedik 
fel, az igazságát, s éppen ezért lehetetleni ,volna, ő  legalábbis nem tudná 
most utáltig kideritemi, miiért részesítette ilyen kiváltságos elbánásban 
ezt a táskát, ami nem volt árága, nem is adott érte pénzt, véletlenül 
tévedtek be prágai barátjával a kamarában valamilyen össze jövetelre, 
amelyet a brnói nemzetközi vásárral kapcsolatban tartottak, itt oszto-
gatták a táskákat, megfelel ő  p.rapagandaanyag kíséretébf лΡn, s a barátja 
kért magának megneki is egyet, Aпnyi ilyet kap az ember, jegyezte 
meg, de ,aortán jál jön, alkalomadtán itt ,is, ott is adsz egyet a portás- 
- ak-- -   , s mindjár;t urnásképp néznеk rá, Igein, -igen, hágyt э, rá, de már 
akkor tudta, hogy nem ragja a portásnak adonrn nyazni a kapott fe-
kete reklámtáskát, mindjárt megérezte, hagy az pont neki való, titkolt 
öröannnel szorongatta, óvatosan vakadott el benne, nem túl sokat,  

csak épp famennyi belefért, amennyit elbírt, nehogy szétrepedjen a  
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túlterheléstől, tisztában volt vele, hogy egy ilyen m űanyag tásikával 
finoman kell bánni, anyaga könnyen szakad, nincs rajta varrás, csak 
ragasztva, ,azaz inkább préselve van, a ekét vékony mu аnyag lapot 
egyurnásra tették, s körül ,a szélét összepréselték, összeolvasztották, in-
kább !tákolmány volt hát, mint .műremek, mégis ragaszkodott hozzá, 
emuékek, italán L ааІnаК  a prágai tavasznak az emléke tette, hagy nem 
akart könnyen és gyorsan megválni t őle, hiszen lelkesedéssel jött 
onnan vissza, s nemcsak azért, mert úgy látt а, hogy ott olyan v а lагпі  
van születőben, ami mellett senki sem maradhat közömbös, hanem 
azért is, mert léptennyomon ügy érezte, hogy otthon, mégis, itt az 
összehasonlításkor gy őződött meg róla, hagy ami otthon van, az nem 
puszta frázis, egyszerr г  kézzelfoghatöbbak lettek számára ,azoka t,é-
nyek, állítások, amelyekben előzőleg otthoaZ m,ár vagy mgg nem tudott 
hinni, ez a benyomás váltatta ki a lelkesedését, ez hatotta át máról 
holnapra, és sietett haza, elfogta a teUtvágy, egyszer űen tinin akart  
valamit, tenni ennek a !közösségnek az érdekében, ezért örült, hogy 
felszólalhat a kongresszuson, most hatáarazatlan, ,ingadozik, fázik, de 
nem megy ki, nem mer kimenni, szégyell kimenni a télikabátjáért, s 
nem fog felszálalni, egyik is, másik is elmondja, ni,ir ő l ,kívá.n beszélni, 
ő  halogat csak, lapul a helyén, s már el őre azon .gondolkodik, mit is  
fog majd mondani, hogyan fog védekezni, ha utásza valaki felel ősségre  
vоnja, hogy miiért nem vett részt .a. vitában, elképzelte ezeket a — nem 
vitás, hogy !kinasak is +lehetnek —• helyzeteket, ,képzeletben lebonyolí-
totta, levezette a párbeszédeket, úgyhogy nemegyszer sarokba szorítva 
érezte magát, s mintha a jelenetek nem képzeletben, hanem a való-
ságban játszódnának le, többször elöntötte a, meleg, kezével, ujjaival 
idegesen babrálta a táskát, néha majdnem gesztikulált, aztán egy-egy 
pillanatra minden Láthatö ik nélkül, ,kikapcsolódott a játék, két kezében 
fogta a táska fölnyitott födelét, tapogatta a .két m űanyag közé ügyesen 
behelyezett kemény lemezt, nem tudta megállapítani, mi lehet az, néha 
úgy tűnt neki, a tap'intásbóil ítélve, hagy vékony fémlemez, ,amit a táska 
tervezői és készítői ügyesen elrejtettek, máskor úgy vélte, hogy túl 
könnyű  mégis ahhoz, hagy fémlemez legyen, inkább csak egy karton-
lemez lesz vagy egy műanyaglap, megpróbálta behajlítani, egy asszony 
javasolta, hagy fejezzék be a megbeszélést, de óvatosan épp hogy csak 
meghajlítatta, félt, hagy ha tovább erölte ,ti, akkor esetleg eltörik, biztos 
viszont, hagy ha mondjuk, egy pléhlemez, akkor nem törik el, vagyis  
a behajlított lemezt utána vissza lehet egyeneSLteni, hónapok áta  
hordja már ezt a táskát, ezt a 1lemezt is többször körülta рoga+tta,  
lehetetlen, hogy ne tudja megállapítani, mib ől készült, mégis olyan, 
mintha pléhbбl lenne, szemügyre veszi, vizsgálja, mi is lehet a rendel-
tetése, a, kapcsot ebhez es ősítették, különbem a puha műanyaghoz nem 
lehetett volna odafogni, szükség volt erre a szilárd alapra, esztétikailag  
is van valami szerepe, a táska fels ő , elülső  részét kifeszíti, mintegy  
farmát ad neki, akár egy kaptafa, különben egy lötty lenne, gy űrött, 
І*юas, egyszóval csúnya, s nyilvánvaló már, hogy a táskát nemcsak  

azért hordja az ember, hagy iratokat hordjon benne, hanem díszül is  

szolgál, az ember sokszor büszke isarra, hogy szép táskája van, vagy  

hagy aІyan, amilyem m,ásoiknak nincs, aztán bizonyos helyeken .nem  

is lehet akármilyen táskával megjelenni, mint ahogy a cip őjét is igyek-
szik tisztaarc tartani, ,s nem is csak akkor vesz üjat, amiikor a régi  
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már eѕzakad a Lábáról, a titkár most az javasodja, hogy találkozz аnаk  
öt nap múlva megint, a kongresszus el őtti este, hagy m,ég egyszer  
összegezzék az eredményt, s elvégezzék az utolsó teend őket, ennek  
éppenséggel nem örül meg, kintr ől a hatalmas üvegablakon át ;behallat-
szik a szélsüvítése, s mikor föláll, hogy a többiekkel együtt elhaagyja,  

a termet, csak akkor veszi ,észre, hogy — most már nem vitás: nem  
pléhből való a lemez — táskája födelén a lemez, az a lemez, amely  

pedig a farmáját adta nEki, eltört, az előbb úgy látszik addig hajto-
gatta gaz egyik sarkát, hagy egy  darab .letört belőle, s most .olyan,  
mintha csonka lenne; ékár el Fis dobhatom, gondolja klfelé .menet, s  

nem ávl oda sorba .a többiekkel .a lift elé, hanem megindul ;egyedül  

lerfelé •a .kopott sz őnyеg.gel befuttatott lépcs őkön, a kijáratnál, mire  
adtaér, már ott ávl a magas sz őke fiatale ~rnber, az utcabelije, behdzott  
nyakkal kémlel ki, szakad az es ő , Hu, de nekifogott, mondja ő , Hát  
csakugyan válaszolja, az, egy pillanatra visszafordulva felé, az ő  aаrcán  
is zavar, mintha hivni ,akar.ná, aztan gyarsítatt láptckkel megindul a  
kacsija felé.  
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HOGY IZLIIK A HATALOM  

(III. fоlytatás)  

LADI5LAV MNA č KO  

IV.  

Az ajtó mögé tti leshelyéről Franknak az egész gyászoló teremre jó 
kislátása nyelt. Az ünnepl őbe öltözött emberek szakadatlanul meneteAtek 
a ravatal ekörül, ,amelynek feketesége hassam a virágok és koszorúk 
tarkaságába fulladt. A halott körüLi dísz őrség tízpercenként váltogatta 
egymást. A láthatatlan zenekar szünet nélkül Chopin gyászinduiló ját, 
az Eraika gyászindulóját, Csajkovszkij Andante cantabile-jét, Dvorák 
vialinkomcertjémek második tételét, Smetana Tábor című  szirnlfonikus 
kö ~ltem~ényét és Brahms negyedik tételéb јl játszott részleteiket. A ,gyá-
szolók egy pillanatra megtorpantak a ravatal el őtt, a halott arcába 
bámultak, aztán tovább! рtek, beírták nevüket a részvétnyilvámíták 
névsorába, s visszatértek a saját életükbe, a hidegbe és gondok közé. 

Frank már ,annyiszor látta, de mindig izgató é,s új volt számára 
megfigyelni, miként változnak az ember arcai és ,gondolatai. A halál 
komoily dolog. De abban a pillanatban, ahogy az ember hátat fordít 
neki, a merev arc felélénkül, visszatérnek a mindennapi gondolatok, 
az ember ledob .ingagáról valami terhet, még e1 se távozott egészen, s 
már ismerőseivel cseréli ki véleményét, félhangosan szárn,ol be az 
államférfiú halálárát, söt akadnak olyanvak is, akik mindjárt azt is 
kifejtik, mit gondoltak róla az egész idő  alatt. Frankhoz eljutattak 
ezek .a mondatfoszlányok, afitymáló magjagyzése чk, aljítélő  megállaspí-
tásak. Úgy néz ki, mintha élne ... Csak ötvenkét éves volt ... Jól áll 
az özvegynek .a gyászruha ... Hiszem van, aki felderítse! ... Most majd 
lepottyan az uborkafáról, az hírlett gála, hogy 6 is megérte a pén-
zét ... A titkárnőit is a hajszínek divatja szerint válogatta... Nem is  
volt a legrosszabb ... Rengeteg disznóságot követett el... A halottról 
csak jót .. . 

Frank ,agyán hirtelen különös gondolat villant át. Ki tudja, mincse-
nek-e ebben a teremben is rejtett mikrafonok? Ha nincsenek, j6 lenne 
felszerelni őket. Nem azért, hogy a gúnyolódó vagy az el ővigyá,zatlaaz 
kijelentésekért üldözni lehessen a feesegóket, hanem inkább azért, 
hogy tanulni lehessen belőlük. Nem a halottnak, annak már kés ő , de a 
helyére majd valaki más kerül, annak kellene figyelmesen végighall-
gatni, hagy majd az ő  leendő  állami temetésén az emberek máskép-
pen beszélhessenek. 

Sоk olyam kijelentés, ,amely Frank fülébe jutott, értelmetlennek, ,söt 
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egyenesen оstabrámak hangzott, de a fecsegések összessége aránylag 
hű  képet festett a halott munkásságáról és élet кrгl. Ez a, ,kép nem 
volt valami hízelgő . 

„A felkelés alatt nagyon gyáván viselkedett." 
Frank gyоrsan körülnézett, hogy kit ől szárm,аzik :a megjegyzés. Egy 

amoQlyan mindig +fontoskodó, mindig já1 önformált emberkét ől, akik 
mindestit jobban tudnak, mint másak, és mindent bepiszkítanak. Frank 
tudjia, hogyan viselkedett a halott a, felkelésben, hiszen egész id ő  alatt 
mellette állt. A halott a feaLkelés egyik legkiválább partizánkülönítm,é-
nyének volt a parancsnoka. 13ábor és megfontolt volt, niinden helyzet-
ben feltaláalta magát. Még a legr еménytelenabb helyzetb ől is megtaláalta 
d kiutat. Ami közte és Judit közыt történt, az egyáltalában nem ide 
tartozik. Judittal jakkar minden rendben volt, és vele is minden rend-
ben volt. S,őt közöttük is, kettőjük között is, a felkelés idején minden 
restidben volt. 

Elszánit volt, de hatalmaskodó is. Ott is megkövetelte a vasfegyelmet, 
ahol ez nehéznek vagy egyáltalán fölöslegesnelk látszott. KömnyeLm ű  
volt, szerette a látványos akciókat, de nem vágott bele fejetlenül, és 
nem kergette embereit fölöslegesen a vágóhídra. Könyörtelen is volt, 
és néha kimondottan kegyetlen. Ki tudja, hogy fölösleges volt-e a ke-
gyetlensége? Frank erre már nem tudna egyértelm űen válaszolni. 
Akkor, amikor a helyszínen aagyonlőtt egy taknyos kölyköt, mert az 
őrségen elaludt, nagyon neheztelt rá. De kés őbb a németek azért tud-
táak váratlanul meglepni őket, mert az őrségük megfeledkezett a szük-
séages éberségről. Klakánál 'kerítették be őket, s úgy lőttek rájuk, mint 
a nyulakra. Frank tudja, mit jelent az, őrségen elaa ~ludni. Vele is mtieg-
töгtént. És ilehetséges, hagy azon a sorsdönt ő  éjjelen ugyanaz történt 
az őrséggel is, mint vele. Frank természetesen már sohasem tudja meg 
pontosan, hogyan történt. Lehet, hagy ,a németek álmukban lepték 
meg őiket, és ,elivágták bajonettal 'a nyakukat, Ide az is lehet, hogy nem 
így történt, kikerülték az alvó őröket, és azok csak a vad tüzelésre 
riadtak, fel. Frank tudja, mi az, nemegyszer állt őrségen. Tudja, mit 
jelent a tolakodó fáradtság ellen harcolni, a szemhéjak elnehezednek, 
úgy érzed, álomsúlyakаt hordoznak a pilláid, úgy érzed, a szemed 
fehérje kifordul, egy másodperc töredékéig összenyosódik az össze-
függő  tudat, de vajon valóban így volt? Valóban csak a másodperc 
töredéikéig tartott? És hiába harapsz az ujjadba, hiába nyálazod be 
a szemedet, a többiek alszanak, és neked ott kell egy helyben állnod, 
lépteid zaja elárulstiá tartózk оdási helyedet. Itt minden mozdulás ve-
szedelmes. Nem ülnöd, állnod kell. Ha az ember leül, még nehezebben 
tud a fáradtság ellen harcolni. 

Mindenki elaludt már az őshelyén, hacsak egy villanásnyi időre iás, 
de sok olyan pillanat akadt, aamelyt ől sokak sorsa függött. Mindenki 
elaludt már az őshelyén, de a különítmény parancsnoka nem hagyott 
kétséget aafeldl, hagy mindenki életével fizet az ilyen kockázatért. 

„Engem is lelőtt volna?" — tette fel Frank a ,kérdésit nemegyszer. 
Engem is lelőtt volna, ha áalrnamban lep meg az őrhelyem, vagy pedig 
oldalba bökött volna: Ébredj fel, te marha!? Frank nem tudja, nem 
tudja, mi lett volna .a helyes. Agyonl őni-e, vagy megkegyelmezni?  

Hiába mentegette :a kivégzett fiút azzal, hagy a németek éjszaka  

úgyse jöttek volna a hegyékbe. Egyszer eljöttek. És éppen akkor jöttek  
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el, amikor az бгѕёg nem volt ёьeг, és ez egj Іegend ѕ , dicsd pаг tіzёл -
kјiІёПјtmёnу  pusztцІёљ t okozta.  Аnвуј  kitűnő  harcisnak kellett az  
ёІоьёveІ  fizetni csak ■аzёгt, mert az őrség elaludt! A parancsnok sohase  
tett Franknak ѕzІmгІћё.луќѕ t, intiJd, mi értеlmе  volt annak :а  hisztériás  
kігоал sоdnаk,? Látid, semmi ёгte Іniи  sem volt.  
ѕоа  nem ьeszёІ tek еггбІ , bár sokszor fe јeІevenіtettёk а  régi eniІё -

kiket. De Frank nini tudja ІІkёрzeалј , hоgу  mјІУІв  lelkiisrnerettel élt  
volna, ha 6 lövi le azt a t іzenhёt ёves fiút, aki elaludt az бгѕёgІгi.  
Franknak teгmёszetеsІn emiatt nem kellett Іе]јКиіsmегеtfuгdаinѕ t  
ёгІъпјІ .  

Akkor KІаkdлІ  а  kјІёі tгnёnујiКet szitáválőtték. Azt a  ■Іegeгidt,  
Іюgy ■а  nёmиtek iа  hеgуІktбІ  fёІлek, tuІаjdоnkёррen csak a рагtiznоk  
fёІІІime terjesztette. Ёjj І iІ  jёttІй , álmukbаn І iеptёК  meg a кйІёлј tmёnуt,  
p гјmitіv КаІуіbёіkаt гёJuk gзгdjtоttk, ez nem Is harc volt, de k ёzёn-
sёges mészárlá ■s. Ottiknek sikeriilt megmenekWnie. Мѕга , mint mini-
КјјІёsгe nem Is lehetett gondolni. Oten maradtak. KdztUk eg у  nő  és  
еg т  sebesUlt. A sebeiisltet két f Іnубf ха .kötözött kаbtоkоn vitték,  
s Igy tntогоgtаК  fel a hІgусѕiІсѕјg, botorknitak, csdszkditaik a havon,  
elestek s fІІtp ѕzКodtаik йj га . A sebestilt Lnубgбtt, tiltakozott, hёгёgve  
mаgуагёіztа, hоgзт  nincs ѕegіtѕёg, revolvert kért, hogy f бьІ  lövi magd.t  
јiъknbь , mint hogy tivább viselje a г jdа]niаkаt... De a parancsnok  
itgу  dёлtёtt, hоgзт  іа  sebestntet b іztоnѕ gоs hІІуге  ѕzlпtjak. Franknak  
fogalma se volt, mјїё ie ьјztоnsgоs heЈугбІ  lehet itt szó. A nёmetеК  
nem hagyjak, hogy egёгutat nуегЈеnеК ,  napjaik meg vannak ѕzmlaivа ,  
ez az utоlѕб  ёj ѕzњkа . De vittek. Іггnаn vaitogattak egmiѕt.  Judit már  
ttїІsgоsаn fёгаdt és gyduge volt. Rt, mint лбг , аmІ gу  se lehetett  
ѕznъјtаni. É.s átј utоttаk. Atjutottak azon a hainlos gу LјгЁігi. Frank  
máig se érti, hogy tёntёnhetоtt, de ikеrеsztül јutоttаk. A hegуgІгіПсhez  
tartottak magukat. Ki tudja, miért ■ iІtаttaК  magukat azzal, hogy a hegy-
gerinc е1ihаgуѕа  bizos halќlЈt jelent? A pаг tіzќnгiаk а  hegy biztinságit  
jelent. мјjnёІ  magasabb, annl több ьјztоnѕ g. Nincs ebben semmi  
logika, di a pагtјznhагсbаn аmйgу  is. Кevёѕ  logika van. A h оgуgeтјnс -
hez tartottak magukat ■kitагtёan, ez volt ѕzmuКга  az egyetlen 
dék, hаыига  f.гаdtаin  meneteltek, mert semmi sem tudja Ugy  kІf-
rasztani az embert, mint a v Іхеsёg. Мёg egу  lёpёs és elesem, még egy  
Іёpё.s és elesem, іsniёtelgоtte Frank minden lep ёѕ  után, di még sok  
lёpt tett. Tdbbet lehet, ћоgу  tett már ёlоtёben, nehezebbeket még  
ѕоаiњsеm. Minden Іёpёs ёІоtе  legnehezebb Іёpёse volt. A parancsnok  
eІбttјiК  І pegetett, ketten vittek a sebestUtet, Judit hátul ьоtогКЈ t,  
s akkor a parancsnak elkinitotta =gát: Fektidj! Frank megtorpant,  

azt hitte, hogy csak megpiheninek, di akkor йjьб l feilhangzott a pa-
гаnсsіюК  ѕzјѕzеgб  hangja: Fektidjetek le ,  marhak, nёmeteК ! Frankot  
elektromos ќгаm j гtа  át, сgуszeхгe megfeledkezett a f гadtsgгб l,  
hІІуёьІ  pnј  fёlelim lёpсtt, vёgІ, ez a vég. Vёgётvёnуeѕen és vissza-
vonhatatiaaiul.  

A földhöz lapulva hasaltak. Frank kimeredt szemekkel bámult а  
sќјtёtѕёgьe. A геntenу, ikülönös геmёnу  egy p:iianatra e Іkёіpпiztаtta.  
І thа  nem vettek ёѕzгe бket. De tегmёszeteseв  nem Igy volt. A sö-
tétség ѕzогоngаtб  Кёzеlѕёgёьбi hallani lehetett a visszafojtott parancs-
szavakat, a fёm.taгgyаk еgym ѕhоz vегбdёsёt, puѕkаszіj сsаttоgѓst.  

—  Ne І j — sziszegte a parancsnok. 	Ne lбj, kezdjek el 6k.  
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Frank nem értette. Hát nini egyre megy? Ha már itt vannak a 
németek, :és itt fekszenek t őlük pár lépésre a sötétben?  

De nem volt mégsem teljesen mindegy. El voltak veszve, de mégse 
volt mindegy, hagy éjszaka a sötétben ki kezdi cl a tüzelést. Az els ő -
nek a sötétbe kell lőni ,  ismeretlen célpont felé, de abban a: pillanatban  
ő  maga azonnal látható célponttá válik.  

Lehet, hogy ők is erre gondolnak... Lehet, h оgу  5k is a mi fegy-
vereink tarkalattüzére várnak ... — gondolta Frank.  

Szorongató, különös, borzalmas csend támadt. A ném І teik nem lőt.  
tek. Frank nem láthatta, hegy mit csinálnak, de biztosan ők is a  
földre hasaltak és vártak. Úgy látszik, mégiscsak véltek a hegyekt ől  
és az éjszakátcil.  

Frank feje majd szétpattant. szíve a tarkában dobogott, elviselhe-
tetlen volta feszültség, a másodpercek úgy nyúltak, mint a percek,  
a percek, mint .az órák, az órák pedig örökkévalósággá váltak.  

Mire vártak még, az anyátok istenit? — Hörögte a sebesUlt. —  

Biztosra akarnak menni, és így biztosan .kinyírnak!  
Kuss! — torkolta le a parancsnok.  
Ez idegek dolga.  

Frank elmasolyodо tt. Idegek dolga? Miféle i,deg:eké? Kinek van még  
idegi? A .németeknek még van. Megengedhetik maguknak, hogy legyen.  

És mmégis a németek vesztették el az idegeiket. Lehet, hogy egy perc-
cel előbb, mint ők, lehet, hogy csak igy másodperccel. Franknak úgy  
tűnt, mintha :eg т  visszafojtott ,.Ab"-at hallana, s el ő ttük a sötétségben  
különös mozgolódás támadt, újból egymáshoz koccantak a fémek,  
visszafojtott szitkozódások, gallyzörgés, kimozdult 'k, ő  ,görgése hallat-
szott, amely kattogva gurult lefelé a völgybe.  

Aztán másféle csend támadt. Egészen üres, egészen ünnepélyes. Egé-
szen nagy. S iеbbеfl 'a csendben Frank Judit hangját hallotta. Nyögött.  
Feljajdult. Frank azt gondolta, hagy felmondták az idegei a szalgál.a.tot,  
a sebesült azonban jobb megfigyelőnek bizonyult.  

Öregem, ezek basznak... — morogta a sebesült.  
Frank ezt olyan komikusnak találta, hagy kitört belöle a röhögés.  

Elővette a zseblámpáját, a sötétség felé irányította, és a fényben Judit  
felfelé meredő  combjait pillantotta meg, és parancsnokának rekedt  
szitkоzódása hangzott: Oltsd el, te barom!  

Basznak? — is:mételte meg a sebesült teljesen fölöslegesen  a 
kérdést.  

Igen.  
-- Basszam az anyátok, basszam az ,anyátok — sóhajtotta m еgköny-

nyebbülten a sebesült. Csak nem? fiát neki is megjött az étvágya?  
Itt fekszik, félig már kilehelte a lelkét, és neki is megjött az étvágya?  
De hát miért ne? Egyszerre Franknak is kedve támadt. Pokoli kedve.  
Az ember nincsen fából. Még egypár perccel el őbb itt voltak a németek,  
s ez ,a tenyészbika, uramisten, rámászik arra a n őre, aki ott fekszik  
mellette! Vajon mit csinál azzal, akit rajtacsíp, hogy a nSmeLek köz-
vetlen közelségében egy n ővel hempereg a havon? Legalább kabátot  
tett a feneke alá?  

Hajnalfalé leereszkedtek a Klakáról. A sebesült belázasodott é:s félre-
beszélt. Ivatosan belopakodtak abba a hegyi faluba, amelyet ismertek,  
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és megkeresték a németek által kinevezett bíró lakását, beosontak az 
udvarba, és megzörgették az ajtót. 

Ki az? — hallatszott belülr ől egy félénk férfihaslg. 
Nyisd ki! 
Ki az? 
Nyisd ki, mit kíváncsiskodsz? 
Nem nyitom ki, itt nincs semmi keresnivalótok. 
Rád gyútjuk a házat, és jó pecsenye lesz bel őled .. . 

A bíró kinyitatta ;a zárat. Egész testében remegett. 
Ismersz engem, te gárdista ... — ,szálítоtta meg a parancsnak.  

A bírónak csak a foga vacogott.  
Ismersz engem, tudod, ki vagyok. Sebesültet hozok, láza van.  

Gondot viselsz rá. Ha egy haja ,szála is meggörbül, nincs az a rákalywk,  
aihavá elbújhatsz előlem.  

Félrelökte •a bírót, felénk biccentettt, hogy vigyük a ,s вΡbesülte гt a  
szabóba. Ott bent a bíráné tördelte a kezét.  

A .németek ... Felakasztanak... -- hebegte a bíró.  
A németek, még néhány hétig lesznek itt, de mi örökre itt mara-

dunk. Döntsd el, mit csinálsz.  
A bírónak még volt .néhány ellenvetése. A parancsnok úgy szájon  

vágta, hagy elöntötte a vár. A híróné okosabb volt. Némán .megigazí-
totta az ágyat, amelyet araég ,az ő  kövér teste melegített be. Aztán az  
ágyra fektették a sebesülteit úgy, ahogy volt, cip őstüil.  

Orvost kerítesz, m еgértetted? Ez a férfi nem ,kerülhet a németek  
kezébe, rés nem szabad, hagy meghaljon...  

A bíró engedelmesen rábóliatitatt. A felesége szemrehá луd a nézett  
rá. Látod, ez a haszon bel őle ... Miért fogadtad el a tisztséget, te  
tökfilkó?  .. . 

Búcsúzóul megvereg вΡtték a sebesült vállát, és eltávoztak. Azzal vi-
gasztalták magukat, hagy megtettek mindent, ami telik tellett. Így  
még van valami esélye a sebesUitnek. Más megoldás nincs. Tovább  
már nem cip вΡlhették volna.  

Egész nap az erdőben pihentek. Judit odasettenkedett Frankhoz.  
Ne haragudj ....akkor é j j ei .. . 

Jóízű  kacajra fakadt. 
Gyönyörű  volt, Judit, nincs miért szégyenkezned. 
Neon tehettek róla, hagy ő  olyan .. . 

Igen, olyan volt. 
Estefelé felszedték .a ,sátorfájukat. Itt .a közelben kellett tanyázni 

az Ivanavféle csoportnak. Frank eddig keveset hallott róluk, a hegy 
msá.sik oldalán táboroztak. Véletlenül vették észre n őket, Kamikor ke-
resztülhaladtak az ,országúton. Azt m,ég é j j al is észre lehetett venni, 
hagy kitűnően felszerelt, állig felfegyverzett csoporttal állasaik szervben. 
Köriilbelil harmincan lehettek. Parancsnokuk, aki orosz volt, meg-
hallgatta, miről van szó, aztán beosztatta éket a saját csoportjába. 
igy meneteltek az országúton, mintha vásárra induilnának,. Egészen 
úgy, mintha vásárra ,indulnának. Két kacsiba fogott tehenet is terceltek 
maguk előtt. 

Kicsivel későbbLetértek az útröl, és agy hegyi ösvényen folytatták 
a menetel,ést. Vagy egy óráig men вΡtelhettek, amikor egy hegyi tisz- 
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tásra értek. Bementek valami házfélébe. Žlresen állt, de a szoba ki 
volt fűtve. 

Helyezzétek araagatoikat kényelaembe — biztatta dket az orosz. 
Frank araára sarokba akarta tenni a fegyverét, de akkor barátja és 

parancsnoka visszatartatta. 
Várj még . . . 

Az orosz felié fordult. 
Mi készül itt?  

Az orosz szinte némi kedvteléssel vizsgálgatta őket. 
Maguk ,szóval azt állítják, hagy Klakából vannak? 
Nem álóítjwk. Omnan vagyunk. 
Csakhogy nekünk más híreink vannak. Klakán ma éjjel egy em-

ber se maradt éóetben. 
Életben maradt. Mi megmaradtunk. 
Ezt be is kell bizonyítaniuk. 

Az orosz, akit Ivarnak hívtak, széles fejtegetésbe kezdett. Klakán 
ma éjjel a németek tiszt іtóakciöt hajtottak végre, az 6 agy űrűjükön 
egy egér se juthatott keresztül. Azt, hagy valaki Kl.akáb бl kivágta 
magát, bárki ávliithatja magáról, egy provakart őr is. 

FranQ barátjaazonban nem hag уtaa magát .kiprovoiká.lni. 
Holdfáradtak és éhesek vagyunk. Enni és aludni akarunk. A töb-

biről majd hoónap,  reggel eóbeszёlgetünk. 
Frank attól félt, hagy a bizalmatlan ІІГІјZ haragra lobban. De leg-

na;gyobb meglepetésére ellfagadta az ajánlatot. Húst és pálinkát hoza-
tott. Az ördögbe is, ezek olyan parádésan élnek, mint a békében .. . 

Az orosz cigarettával kínálta őket. Mindenki egy egész dobozzal 
kapott. Franknak az se rkerüite el a figyelmét, hagy hosszasan szem-
iigyre vette Juditot. 

Jólóaktak? 
Frank bólintott, de a barátja nem szóót semmit. 

A padláson van szalma. Kiaóhatják magukat. Reggel term ёseetesen 
elibeszéilgetünk. 

Felkapaszkodtak a létrán. Frank elterült a szénári, s abban a pilla-
natiban elaludt. Aludt, nagyon sokáig aludt. Hirtelen riadt fel, homlokát 
hideg verejték. borítatta el. Azt álmodta, hogy a németek bekerítették. 
A fegyveréért akart nyúlni, amelyet maga mel ч Ρlé fektetett. A fegyver 
nem volt ott. Abban a pillanatban ébredt fel, s öröm töótötte el, hogy 
mindez csak álam. Kereste a fegyverét, de nem találta a géppisztolyt 

Frank felugrott. A többiek még aludtak. Felébresztette őket. 
Lefegyvereztek benniinket. 

Ez semmákélapen sem festett jól. Lementek a padlásrút. A házban 
nem volt senki, csak egy fiatal legényke őrizte a kijáratat fegyverrel 
a kezében.  

Hol vannak a fegyvereink? — támadt rá Frank. A fiú vállat vont. 
A parancsnak ügy intézkedett .. . 
Hala parancsnak? 
Nem hagyhatják el a házat. A csoport bevetésen varr. 

Egy ilyen taknyos. Ha pofon vágnánk, lerepiilne .a feje. 
Türtőziesd ,magad — csendesítette Frankot 'a barátja —, majd 

minden tisztázód.ik. 
Hogy minden tisztázódik, rabban Frank nem volt olyan biztos. Az 

orosz se tetszett neki, és más egyéb is szúrta a szemét. 
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Este a csoport v іѕѕzаtёгt а  bІvІtёsгбІ . Мindeg јken vаdоnа tй j сірб  
volt, йj ruha, fІg тvІгІіk frissen olajozottan сs ІІоgt аk. Nem Volt nІh ёz 
иІ tаІйІпі , hiоg т  mјІуел  bevetёѕгбІ  tёгtІК  vissza. Еgу  zsё kоkkаІ  meg-
rakott iovasszeke:ret Кіs гtІК . A zskоКbал  cukor. Тe ё t йуІn  cso-
port ez... 

Az orosz n ћПу  fоgзтveгІѕ .férfi kіѕгetёben а  szоbѓьа  Іёpett. Еgёѕz 
kаґtоn сіgагettќkа t tartottak a КІzаkъen. югаb оІtЕiК  az Uzleitet, ki-
гаbоІtk, a trafikot, tegnap valami іst ІІёьа  tёт tеК  be. Ha  :а  nёmе tek 
kіnуігtk volna бКоt, а  КёглуІzб  falvak Іаkossgа  ІеgЈІгіеѕеn mІgvйІ-
t ѕnаk tekintette volna. Сѕаkhogу  іlуinІkгІ  а  nёшс teК  nemigen va-
d ѕztаk. 

валdіt К  —  suttogta Judit. 
Mi jogon fegуvІгІztІk le bennUnket, és miért án drt itt ez a 

fegзтveгes fiú — Кёгdezte a parancsnokunk. 
Сsёnd ІegуІn --  torkolta le az orosz. —. КёґdІzпі  csak én Кёг -

dezhetek. Visszaadjuk a f; еgvІгІјКІ t, di eldbb tudnunk kell, hog у  kik-
kel állunk szemben. Ovatosaknak kell lenntink, mert mindeniitt csak 
йg т  nуiјzѕёgnek а  pгоvоКа tбг k és az árulбk. 

Ёs hog  akarnak mоggубzбdn і  аггбІ , hоgу  mi nem vаg тunk 
árulók? 

Erre megvannak a magunk шбсІ szeгІі . 
ParancsnokunIk nуugodtаn feldJlt.  Lassan s КёrtјІ tеКјntб  бvаtоѕѕ g-

gal  kifejtette  kаьё tj а  bélését, s еgу  ёsѕzІgуйг t pа1pігost htizott ki 
onnan. A papirost ё tnуйjtottа  az orosznak. Az átvеttе , ёs sokбиig ol-
vasta az oroszul irt sorokat. A p г .szóból álló іgаzo1vѓnt többször is 
elolvasta. мг  nem hогdtа  ІІуаn fennen az огг t, 

Harasi... 	mondta az orosz v га tlаnuІ . — Adj ёtоk vissza a 
fеgуveтeіКet. 
Кё t férfi behozta az e аkоьzоtt g ррі sztоІуоkа t. 

Velink  akarnak maradni? — kёгdeztе  az orosz ъаг tsgtаiiаnul. 
Frank  nуІІvѓn  volt már, hоgу  nem. JUdit агс n Is Ійttа, hogу  а  

iegszivesebben e Іutа sіtаn az аj ѓnІаtо t. Az Orosz maga se szdnta meg-
hіvd ѕnak, legszivesebben azt mondta volna, menjetek, amerre a sze-
retek lnt. Pariancsnokuk azonban гeg Іepб  hаt гоzоttsggаІ  kijelentette, 
hоgу  maradni akarnak. Az бгlnsnаК  a visszafojtott düht ő l Іlftуo Іo-
sodoitt a tekintete, di mit tehetett. Frank v ёgіgnёzte a csoport többi 
tagjdt. Туgу  ёгІztе , hоgу  вёh Пуаn:közülük ёгјјinІk ennek az eшat го -
zйsnаk. 

Haraso --  jelentette ki аZ  Orosz  el іensgeseгi. -- Ha maradni 
akarnak, hát maradjanak. De nl аm vаѕfІgу'elоm van... 

A vаsfegуelemb бІ  sohasem elёg — mo ѕolуodott el a р :агаflСѕ-
noiunk. 

Maradtak.,S hamarosan megtudtk, m ј lуеn csoportba kertiltek. 
Azon az ёjszаknn Іgу  p пnkаfбzбt foglaltak el. гvІulаtоztаk, ittak, 
aztdn  az orosznak a гаґhаhйsоn kívül még más hdsra Is gusztusa 

tйmadt. Az йj tagokban nem bizott. Igaz, h оgу  volt fegуve гјјk, di 
mintha ѓІiавdб  mеgf іgуІІёs alatt tartotta volna dket. Frank többször 
сгеdmnуtеlІnt1 pгбbdІkozоtt, hоgу  a csoport több.i tаgj ё vаІ  beѕzёdbe 
eІegуоdjen, de ez sohase sikeritit. Az i оrosz alighanem megtiltotta. Frank 
iј g-зт  ёгеъte =gát.övéi Кёzёtt, mint еgу  kіkбzбs і tett. 

A tavasz Кoгќbbаn ёгКеze иіt, mint m ѕkог . A Vörö,s Hadsereg már 
kdze1 vоа t. Nehezen, ІёpёѕгбІ  Іёpёѕгe nуomuІtак  elбгe а  kёгёmszаkаd- 
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táig vёdоkezб  eІІensёggІІ  szemben. Ezalatt a pi атtјzdnоК  рІјnkаf6zбkеt  
rohamoztak meg, trafikokba tdrtek be, kifoszt.obtak a fdldmiiveseket,  

fёLІ liеmmiеІ  .гаѕъtоttk el az Іgёѕz vіdket. Frank nюgfіg то1te, hоgу  
sz iгtvёлуІаkбk és а  pагtdz лоk között nem volt semmi bizalom. Az  
emberek fёІtІk tőlük, ha valahol lakmAxoztak, 'a hz іаk а  ѕагоКьа  
szorulva meredtek г juk. A szemtikbбІ  fёІeІem iés gзтќ$tгeІеm sёtёtиett.  

Ne hаg тjаtоК  ezzel egуidјјІ  — КёгІeІte бt egуѕzeг  Judit —‚ ez az  
Iván furcsa szemeket mereszt n%ni.  

Frank ezt egзгёbkёлt már еІ6bb is ёѕzгІvette.  
Nem kell senin'iitбі  se tartanod — nуugtаttа  meg a lanуt, di ez  

mоgnуцgtаыs  nem hаngzdtt n-іеggубzбоn. Tdlsdgoszn is tudatahan  
volt, hоgу  pёг  fбnуі  csoportuknak nincs valami іг gуІёsгemё tб  hІІу -
zete az óriás hallgatag, ellenszenves b аndjnаk kёzepettе. Az 6 ha-
talmuk alatt ё.лtаk, mindig јјgуeІt г juk valaki, minden szavukra  
fіgуeitek, még szát se v ёьthаttak Іigm ѕѕай . Тажn mégis jobb lett  
volna аМkаlmаs іdбbІn kereket oldani. Frank ezt a p агаnсsлоknаk is  
megmondta. De б  egуоtlen ѕzбvаl felelt гё : Nуugаlоm... ггаnk azon-
ьаsгж  ёгІztІ, hogзт  hamarosan valami tёгtnјik, valaminek tёitёnniІ  
muѕzj.  

Az a valami hamarosan be is kёvetkezett. ѕzёp, tavasz Ійej і  vаs гnаp  
volt, már egёsz kёzоІ  јёгt a front, orosz fe Іdeгіtб  геpјІбК  berregtek  
a fejtik felett, eg зт  hеgуі  ёsvёnуІn haladtak elбгІ, az orosz p іhenбt  
rendelt, és kіjІІёlti az бгѕёgІt. Frank tudta, h оgу  mІуІв  ьеVІtёѕгІ  
indulnak. Ez a mai ьevetёѕ  Is оlуал , mint az iаzеlбttiеk. Az orosz kiadta  
a parancsot, hоgу  tisztítsák meg a fеgуveгeiket. мјлdаnnуіаn hоzz-
І ttаk а  puskik meg a gёрpіѕztoІУоk tіѕztоgаt.sahоz, аmе lуеkеt alig-
hanem még еgуѕzег  se hаsznlј ak. Harminc állig fe ІfеgУveгzІftt  
férfi . Ez a p агtіznhaгсо iК  viѕzоnуlаtb аin már kоmоlу  егб t kёрvіѕеІ !  

Az orosz hirtelen f јіttуелtett egуе t. Frank nem ё,гtettІ , mіfёle jеlаdёѕ  
ez, di a tёььіeК  azonnal hasra vІtettёk magukat. Frank hјьа  вёzІtt  
körül, semmi gэїаmiѕ 'аt nem latott. De nem is lehetett semmi g уатnІІѕаt  
ёѕzІelлі , az огdб  melletti tisztason iаkkurátus ,léрtеkkеl egy йnnеpІбье  
öltözött parasztember bandukolt, fеhёг  ingben, fekete ruhahan, fekete  
kalappal a fejёn. Аmоlуаn  igazi tavaszi vas гnаpі  Irdill. A hоѕszti tél  
után tаІ n most jёtt ki eІбszёг  a fbidre, hоgу  niю;ginёzze, hоgуan nб  
sz őszi vеtёѕ . A paraszt Іgёѕzел  ьёkёsnоК  mutatkozott, magasan  a 
feje.fölött ftilemtile csattogott.  

Iván egy іntёѕsєІ  lkét embeгё t rendelte mаghоz. НаІk, di Igen  
hаt гozоtt ut аѕіtst adott nekik. A két férfi бчаtоѕаn eltavozott. Јб  
іdбьe beletelt, aniig Frank ёѕzгеvеttІ  бket, akkor már iа  fоlduІйvІѕ  
hta mögött álltаk. Azt Is latta, hоgу  egуikјiК  a parasztot puskvаl  
noszogartja, hogy  jёјјёn  veltik. Odahoztak az e гdбbe. Іdбѕebb ember  
volt már, a tekintete nуugtaiапul ide-oda repdesett. Frank nem hall-
hatta, mit kёгdеz tdle Iván, s a paraszt feleletcit sem. Csak аnnуиіt  
3А tо tt, hogy az.óriás fekete jegyzetftizetet húz ki 'a zs І bёbбІ , lapozgat,  
lapozgatja, s aztan лёme megeІёgedёѕsel, mint aki megtalalta, amit  
keresett, az ёѕzесѕukоtt ftizetet lijra a zseьёbе  ѕјпІуеѕ zt ј . Hangosan,  
hogy mindenki hallja, megparancsolta a két f ёгfіnek, hgy vezess ёk  
el a parasztot. — Vez еssёtek el, és gondosan бгіzzёtеК ! л  mІgгёmtјlt  
gazda segёІуkёгбІn nёzett szét, di mindenUtt csak n ёmа  tekintetekkiil  
tal:]jКozоtt.  
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Iván egyenesen Frankhoz lépett. Az arckifejezésében volt valami, 
amely Frankot erősen nyugtalanítatta. 

Nos — mondta az arasz --, most végre próbára teszünk benne-
teket. Ezt az embert Mahalának hívják, fasiszta és német besúgó. Te 
— mutatott Frankra —agyonlövöd. Ez parancs. 

Az orosz ormótlan pisztolyt húzott ki ,a zsebéb ől, és Franknak nyúj-
tatta. Annaik, megremegett a kezében. Ez teljesen lehetetlen. Ez az 
ember nem német .kém, ez .közönséges gyilkosság lenne. 

Ez ,az ember nem német kém — kiáltotta Frank felháborodottan. 
De Iván éppen erre várt. 

Ez annyit jelent, hogy megtagadod a parancs végrehajtását? 
Az ilyen parancs végrehajtását megtagadom -- ordította Frank --, 

nem vagyok gyilkos. 
Az óriásnak elsötétültek a szemei. 

Nos, végre kimutatiátok a fogatok fehérjét, galambocskáim. Húst 
zabálni, vadkőt vedelni, azt .igen, de a német kémet agyonl őni, azt 
neon. És miért nem? Azért, mert mindannyian egy húron pendültök. 
Ti is éppen olyan árulók vagytok, mint ő . Én ezt az első  perctől 
kezdve gуanitattam. 

Ebben a pillanatban érte az ütés, amelyt ől, mint kivágott fa, végig-
dőlt a földön. A parancsnok ütése találta nyаkszir!te ~n. Az arasz .levegő  
után kapkodva, nyöszörögve feküdt, a parancsnok kirúgta kezéb ől 
a revolvert, és .a nyakára lépett. 

Disanó — üvöltött az oroszra. — Ha mozdulni mersz, széttapos-
lak, mint egy kígyót. 

Mindez egy szervpillantás műve volt, mialdtt bárki bármit is tehetett 
volna. De igy is fantasztikusan kockázatos pillanat volt, rájuk né-
gyükre voltak szegezve az összes fegyverek, csak meg kellett h űzni a 
ravaszokat. De Frank parancsnoka ennek ellenére már a helyzet 
ura volt. 

A partizánstáb külövleges megbízottja vagyok — jelentette ki 
határozott, nyugodt hangon. -- Átveszem felettetek a parancsnokság оt. 
Akinek nem tetszik, öt percen belül eiltávazhait. Aki itt marad, ezentúl 
kizárólag az én parancsaimnak engedelmeskedik. 

Puskalövés dördült. Egyetlenegy. A parancsnok el őrántortta a revol-
verét, s kétszer arra a fiúra lett, akinek a puská j a füstölgött. 

A fiú vé гΡbe borulva összerogyott. Frank b arát j ának a gGly ć  j a keresz-
tüllőtte a torkát. 

Még vaalaki? — kérdezte. 
.Nem. Senki semmit nem akart már. A férfiak dermedten, meghu-

nyászkodva álltak. Az orosz mozdulatlanul feküdt a földön. Csak a 
szemeit forgatta, mint egy megrémátett kutya. 

— Allj fel, disznó! — rúgott belé a parancsnok. 
Az arasz nagy nehezen feltápászkodott. 

Mutasd azt a blokkot! — parancsolta neki. Az јІгІјZ előhúzta a 
jegyzetfüzetet. A parancsnok belenézett, köpött egyet, és Frank elé 
dobta a füzetet. Frank belelapozott. Nem volt abban semmi más, csak 
hang jegyek. 

Zeneszerző? — kérdezte Frank. 
Nem. Zongoraművész — felelte az orosz csendesen, nyilván. bele-

nyugodоtt mára sorsába. 
-- Lefegyverezzük? —kérdezte Frank az új parancsnokol. 
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Nem. МegІiаgуjuК  а  fegуveгІdеt — fordult az orosz f ІІё . — м tб1 
kezdve еgуоdјiІ  t ЯІd függ, hоgу  milуеn kіsёгбѕzёvІggІІ  adunk át а  
tieiteknek. Vаgу  harcolni fogsz, te ёгdёgfајzаt, vаgу  az NKVDU visz  
cl mint hаndіtt és gуиІКІѕ t! Ёѕ  ez mіndnујаtоkга  ёгvёпуІs. мegёг -
tІttёtеК?  

A  fёifiаk ІІhајtоtt К  а  fejitket. Меgё4rtеttёk. És nёh лу u.kоn І tѕъо tt,  
hоgзг  ёгјјІгюk а  v га t1аn fordulatnak.  

[gу ... És most Indulunk... — rendelkezett a parancsnok, аztё.в  
hоgу  mindenki hallja, Frank fe іІё  fordulva még hozzdtetbe:  

Ivánt  a te gondjaidra ыzащ . A legkisebb  ■gуаnйs jelre gоІуб t  
repltesz a fІj ёbІ . ѕzІmёІуІѕІп  feleisz ёг tІ !  

Megint volt csoportja. És amint ikésdbbk іdогјјІ t, nem is a iegrosszabb.  
м .г  hosszabb ideje meneIteltek, amikor eg уszег  Iván Іegёnуеi kbzül  

az egуіk Frankhoz furakodott.  
— ѕzёp сsіzmёi  Voltak — siigta titokzatosan.  

Micsoda? — bámult ráFrank ёгtІt Іentil.  
Annak a parasztnak, annak a МаhаІ nаk szёp osizmdi voltak.  

Frank kёpёћt egуІ t. Аgуоn kellett volna l&iiiik az огоѕ t. ЕІhаt  
rozta, hоgу  az e Іsб  adandd alkalommal megteszi.  

Legszivese ■ben  most Is kikёpёtt volna, di a gуѕ zоІб  terem, erre  
igаz П  nem alkalmas hеІу . Еgу  jбІ  ёгtesјiІt emberke az imént itt jdrt  
a ravatal el&t, és beavatottan suttogta a t гѕќтiаk:  

A  felКeІёs  alatt gу v л  viselkedett. .  

V.  

A  hаІоttбІ  vаІб  ьdсsйzkоd.s az elбгІ  tervezett ritmusba lendUlt. [g у  
kell ennek lennie. Csak semmi tkil еngés, ѕeшimј  гёs, semmi tогlбds,  
semmi zavard momentum. Frank a fe ІvоnuІѕ  јntІnzіtёѕ t рeгсІniКёot 
Іагmјлс  emberre becstilte. Кёt nap alatt a gsz оiб  teremben m іntеgу  
harmincezren vѓЈtjk fel еg Тгmiѕt, és tоvbьі  ezrek gуйІnоk ёss І  az  
ёpјІet еІб ttі  tёгеn. Frank eІбtt ■а  fс ivonulбК  arca már ёsѕzcfоІ$, nem  
volt kёpes megІdЇІбnbбztetnі  az egуёпi vоnsоkаt, гёѕzІє tekоt, mind-
П j аn mеgеgзтeztek valamiben. Mindn$jan k оmоlуаk és kёzёmьёѕek  
voltak. Frank figуІ lme megcsappant, kiUdnben rögtön ёѕzгevette volna,  
hоют  valiarni ■elйri nem І tоьt dolog történt. Nem vette ёѕzгІ , h ogу  а  
ьІјга tn І  kйІёnІeges zaj tamadt, csak a „tйnj el innen" k і ltёsта  fi-
ютeІt fel, ennek a hangneme ug уаnіѕ  аnnуіга  kјv Іt а  gујѕztІгеm ьав -
gulаtaьбІ , hоg т  Franknak ёnkёnte ІenіiІ  Is a kij гаt feІё  kellett fordul-
nia. A гendеzбѕёg vаlаkіvеІ  viaskodott, meg akartak аkаdalуoznі , hоgу  
a terembe jusson. Frank ezt az embert ismerte. Megismerte a hang-
j гбІ .  

A férfi vattaval ьёІeІt koszos  шunКazuьbоnуьаn,  szurkos bakancs.  
ben, a hidegtdl kicserzett kezekkel, mocskosan és á роlаtlаnul еІІёktІ  
a csend és а  bёke két бгёt, izgatottan be гoа'iалt a terembe, zavartan  
kёгйиnё ett, és =41k a ravatal сІб tt. Frank j бІ  lй tа  e különds jelenet  
szemtanibinak агс n kiгаjz Ібdві  а  meghёkkent k,érdést, ki ez a pimasz  
alak, hоgу  mІгёszеІ  ide betёmј? Ez megszІntsgte Іёnіtёse egу  kоmo у ,  
tinnерёІуІѕ  аktusаъаК , s annak eІenёгe, hоgу  semmi se kёtёttІ  dК iеt  
а  halotthoz, s nem is ёгeztеk valami nаgу  tiszteletet vele szemben,  
feІh ъогјtоttа  бkІ t mаg лаК  az aktuenak a bemocsikoinsa, йgу  ёгeztёk,  
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hоgу  ѕаj ё t ,méltóságuk.és КІmоІуѕ guk vаІаmіkёppen сsогbt  szenved  
ezzel. Eh, ezek a mai fiatalok... A velejitkig romlottak, romlottak!  

A hátsó teгeшbбІ  eІб jёtt a titokzatos  férfi, a szenil'e parancsnoha.  
мeg ІІt a sarokban, és Тe1b. ьогоdоttаn лёzett КбгјtІ . Valamit sdgtak  
neki, erre még dUhdѕebьeл  гё ztа  а  fej ёt, nen-i, ez még rosszabb lenne,  
csak hаgзтjtоk, hadd menjen el, hamarosan niLnden a,régi Кeгёk-
vёgёѕbа  ugrik. Nem kосkdztаthаtшik itt ѕemrnіfёІІ  tйІоКedёѕt vаgу  
esetleg vегІ(kedёѕt.  

Majdnem vаlаmeiinуі  szem elntkozta az áll аmi aktus nieggуаІdzбј t,  
míg ki nini dertit végül, h оgу  nem n]iindennapi tгаgёdіёnаk a szem-
taniii.  

A koszos, гІПgуоѕ , szurkos bakancsii fiataleniber Idegesen g уйгё -
gette Кezёben ёѕѕzІѕzаКаdјt sildű  ѕарkѓJt. І tat hirtelen z оkоg.s г ztа  
meg, fej ёvel a:z јivоgьІгёха  csuklott, és némán mozgatta a ѕzё jt. Aztan  
kirohant a terembdl, mintha ördögök űzték volna.  

Frank, amig a fiatalember a гаvаtаlв .І  ailott, etбІёpоtt гІjtІКhІlуё-
гбl, és fe ёje ігai-iуі tоttа  az оьjektіvjёt. Di lassan, аІiё 1јktiи, hоgу  expo- 

Іt  volna, leengedt,e a fёnуkёрІzбgёреt.  
ѕzеntіmІinta Ііs ökör vagуоk — szidta =gát. Еgу  нІуеn kёpet ... 

КёtѕёgtІІen, еg т  іlуеn feІvёteІ  erdsen gаzdаgіtоt а  volna Frank titkos  
gуйjtеmёnуёt. De nem tudta megtenni. 

Frank, kiszaladt a fiatalember után а  fagуos utсгa. UtаІёгte, és a  
Іinга  tette a Кezёt.  

Martin.  
Мёg  mindig kёnnуІsеk voltak a szemel.  

6, hatУб .  
Frankot nem b сѕјnаК , hanem bѓ tубnак  hнvta. A kiej tés miatt. Va-

iamikor, amikor még kicsi volt, nehezen tudta kimondani a cs bet й t.  
Їgу  ragadt Frankra a hatуб .  

Аpm... Міёгt beѕёІ  mindenki rosszat rdla? Amнg egёszsёgeѕ  
és hatalmas volt, mјndеі  félt tdle, most meg csaholnak a huп j гa.  

вutаsgоkаt ьІѕzёisz,  Martin.  
Oriilnek  neki, niјndenkј  örül, hоgу  meghalt. Az a szuka Is örül. 

Frank le akarta tarkolni. De niJnek is? Martirtnak már senki sem  
tudja mеgmаgуаг znі, hІют  nini az az агаnуѕzбkІ  okozta apja bukását  
és halaint.  
АhеІуеtt, hоgу  vitaba ѕz Іlt  volna vele, csak,  ІПinујt  mondott:  

Vele kellett volna j&nёd, Martin, és tinnepІбь eв ... 

Én? Vele? Еgу  іlуeгІneІ? Aki ma is henteregni fog a ni аnekenj ё-
vel  

Тйгtбztеѕd  magad, Martin — ѕzбІt rá Frank.  
Eh, гілgуб  ez... Hiszen te Is tudod, hоgу  гіngуб ... — Кќlnnуіtеtt  

і' Іaгtin а  keѕeгйsёgёn. Frank nem ellenkezett vele. Minek is? És hatha  
йgу  van, аіhogзт  Martin ќниtj а? Н .thа  ma éјје1 mаnеkеnјévеl fog  
heniperegni? Ki іtёlhetлё  el ёгte? Јоьban teаinё  tаІйn, ha kёpmutаtб  
arccal otthon maradna, j аjveszёkІІёst és szomoгйѕСigІІt szinlelrie? De  

fёlttelІzёs Іgзт  Is еІikёpеszt3 volt. Az állаmférfiú a ravatalon, a fele-
ѕёgІ, ez áll аmi ёzvеgу  pedig a ѕzІгІ tбjе  ágуábаn hempereg. Frank ma  
letta őt, a gуќszгuhа  nаgуоn jбІ  állt néki. És igen јzgatб  lehet, аhоgу  
egзгenkёit leveti mаgdгё l а  feКetёt, a fekete bundát, a fekete kalapot,  
a fekete Кеѕztуйt... A fekete ruhát, a fekete h агіѕпуdt, a fekete csip-
kёjй  fekete kоmb јnёt, a fekete mІІп tагtбt.  
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Іњgаыъъ  átбltбzködhеttél  volna, Martin.  
Nem volt rá Іdбm. Nem akartam іdej ёnnі . Nem tudom, mi fogott  

el hirtelen, di оgу  pillanatra.. . Ide k еІІёtt jёnnёm, а  munkából futottam  
el, most aszfaitozzuk a f бutа , sјiгgбѕ  munka, holnapra kész kell  
lennie, arra rigу  majd a gszгІnІt.  
Еgу  darabig minidketten s аjt gondiiatukba m ёІуІdvІ  ѕzбt ІanuІ  Іё -

pegettek. маitin а  гіngубга  gondolt, aki elrontotta apja ёІёtёt, Frank  
meg arra, hоg т  ez a fiú ra fбutаt aszfattozza, h гог  nap alatt kёѕzeл  
kell lenni. ІІуеn fоgсsikогgаtб  hidegben. МеПnуІt birhat ki оgу  ilуen  
аszfаІtоz.ѕ? Еgу  hбnаpоt, kettбt?  

GуегІ  el eg тszeг  hоzzm, Martin. Tudod, hol lakom,. Ha valamire  
ѕzјiksёged lenne...  

ѕzёpоn  keresek, hatуб .  
Nem ígу  gondoltam.  GуІгІ ,  hideg van, ьetёгјјnk valami eszpresz-

szбbґа..  
Nem mehetek, hatуб . Csak tigу  elfutottam. De t.e eІjёhetnёІ ,  а  

mama лаютоn бrUlni.  
A mama veled lakik?  
Igen. Tudod, mеgлбsш tem. É,s gуeгеkІt várunk. A Ігаkaѕuik nem  

viа lагi lnres, kint a Кјпv гosьаn, a hidon tІл ,  fёІtёt ІentјиІ  gyere el,  
btуб ...  

Frank felirta a cimet, és meg іgёгtІ , ћоgу  ІІmegу . Јб , egyszer majd  
eljбn — mondta.  

Az аszfаІtоzбmunkas elrohant. Frank még l.tt а , аhоgу  szаpог zzа  
Іёptеіt. DІгёk férfivé serdtiut.  Frank valamikor а rггбl mІs1ёlt neki,  

hоg атi g б te le iаZ бґі .ѕt рoрау , а  tengІгёѕz, ha megette a ѕревбtЈot.  
A  fitinak tetszett a mise, és mindig Frankon p гбhaitа  ki a ѕpenбt  
hгаtst, és mindig ki is јitбttІ  Frankot. Frank a j бl megtermett asz-
fаІtоzбгunkas után nёzett. Most már іgazќn nem szivesen kapna t Яe  
еgу  ьа l:igуеІеѕ t vagу  jobbhorgot.  
Еgszeг ,  annak ва  már hat ёve, мaгttn Frank autdja fe'Іё  integetett.  

Frank Іеfёkezett. Mi van, Martin?  
VІgуёl  magaddal, b;tуб .  

Frank beUltette az aut бbа. Alig mentik száz mёtІгt, a fiú kёгte,  
ёІЈjon meg, ki akar szállni.  

Іov aКагt І  tuІаjdоnkёppen  menni?  
ѕІhоvё , bё,tуб .  Csak ki akartam p г6ь 1inі , mиіуІn érzés egу  иІуІn  

kis аutбban ülni .  
Mi kёzi ennek a j бl megtermett rаѕzfаІгtozбmuПІoъѕа'ІаК  a hat év ІІбttі  

hekёpze Іt tаk уoshoz? ѕemmі . МеgtаІ 1ьa бnmаgát. Az ёdesаpjnаk  
ez nem sikeriilt ...  

Frank nem КіvnКozыt vissza, nem akart a hideg teremben сѕo-
rogni, ahol iїgysІ  történik most semmi. Az ёzvІgуet, a kabinet tagjait,  

tbогndkоkat, а  dіѕzбгsёgёt álló йttёгбkІt már tig іs megёгёјІdteґttІ ,  
sіглКоzб  ёгegаsѕzonуt  holnap is ІІfёnуkёреzhеt і , hiszen a szerkesz-

tбѕёgbe а  msodіК  nаpгбl is kell még fІlvё tІ lеkеt vinni ,  GаІovіё  már  
megvan, 6 hоlnаput л  Is szбnokoІ  még, mit keressen ott. A ъ szлбkа :t  
jeges iszél riebegtette, és mindentitt n ІonfёПуеk ёgtёk. Eztittal v аІа- 
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mеПілуј  vиІ gіtо tt.  „Nocsak — gondolta Frank — ‚  aszfaltoznak és ki-
сseгёљk, а  kјёgett ёgdket . . ." V аІалІІnпуі  КігаКа tbбІ  a halott pогtгёjа  
bámult а  ьогоngбѕ  utсКга , az egyikben fekete keretben, a m ё sјЈkьaгІ  
nеvёnek kezdбbІІtйјvеl, még аггёbь  kйІёnfёІe jeQszavakkal diszitve. A  
nél)  nаgзт  fia tavozott, a hálás nemzet nem felejt, a nшnkesоѕztaІу  meg-
hajtja fejёt  

A 
 

hálás nemzet gondterhelten siet f оІаkј  az utcakon. ѕІrn kedve,  
som ideje, hоgу  a halottra gondoljon. Legf ёІjeьb, аk гсsak Frank, fel-
f іgуeІ  а  fёnуІКгІ , s azt mondja mаgbаn, na vёgгІ , esetleg még meg-
kёгdezі : еnПуі  fёІёѕІоgІѕ  .гаmunК  van?  

A hálás iernzet m еggёгвуedvІ, eІk аnpісsагоdvа, а  szúrós széltől  
КёлnуІzvІ  Rјll-аlá siet az utсКоn. 6 pedig х juk mered az isszes kira-
kаьоkьбІ , nézi az ёѕѕzevјѕszа  túrt piszkos vѓхоѕ t, a felszedett k ќ vй  
utсЖаt, аrn ІтeК  kzјiІ  а, fбutсѓ t most Іѓzаs sиetѕёggeІ  аszfaitо'zzk.  
ѕІnКі  se takaritja el az iІtѕzёІгe hanуt, megjegesodett dјsznбsgоt,  
аmelу  a lekopott hоmlоkü hgzsorokkal еg гtІtt még csak mеgѕ0kѕzІ  
rozza ennek a f аgуоs napnak az еmbeгteІensёgёt. A kёzІсКedёstбІ  tavol  
е :ѕ6 szabad tёгsёgek, parkok és terek ёгјntetІen hava már megfekete-
dett a sok-sok g гkёmёnуьІ  árаdó КогоmtбІ , mІІу  ellepte az еgёѕz  

гоst, és rendiU:etlentl sz јv гоg az utс iКьа , lаkd оkьа  és az emberek  
tјІdejёbe. Ma ІІgаІьь  а  vбхоsга  rieihezedd ёгеКёѕ  büzt, а  nаgу  КЈёmіаі  
gуёг  kёnІiјdгоgбn büzét, агeІу  ёjj аІ-nаppaІ  feгtбzі  а  vбros lеvеgёјІёt,  
ѕzбtkeгgette a szél. A vбхoson kјvаІ  tabla ikdszdnti az autdn és motor-
kiгёkрбго .n ёгКezб  ]jб tоgа tбk аЈt, di a bflz a maga külön Кёszё1tёsёveІ  
megeІбzі  ezt a táblát.  

A szél a sikos j бrdбn tеhеrаutókról ■lehuliiit papirdarabokat kerget.  
A  сѕіkогgб  viliamosakat kёгtІІаggаttбk az utаzбК  fјІzёгеі . A ј :бгбkеlбК ,  

hó, hamu, ѕб  és piszok sziirke шаѕѕzбjб.bаn ьоtогkбlnаК . A rádió  
reggel оІvаdбst jelentett. Ha  bevбlik а  jбslаt, még rosszabb lesz,  a  
jбгdбКта  fаgуоtt КeveгёК  fekete, ragacsos isárrá vбltozik.  

A  gyйniёІсskeгeѕkеdёs elбtt hоѕzii sor állt. Citrom бхkІzІtt. „Мбг  
g т  megszoktuk a sorban бІІб t, hаgу  ьбгблуtйгеІІгmeІ  vбгаКоziшk,  

el se tudjuk kёpzІІаІј , hоg т  valami simán, minden nehёzsбg nélkül  
menjen" — gondolta Frank.  

1VIás ёvszаkbаn ne тi néz ki a vбros іlуІn bагбtsбgtаІаnnаk. A halott  
rossz időt.vбlasztott а  tбvozбsra. O tІггёѕzetІsІn а  vбrost sohase  
lбtta іgу . A vбros feletti nаgу  villбban élt, a hбzmester minden reggel  
1espёгte a j бrdбt és а  lбpсѕбket, аmбiуеkеn vбgіgment, hоgу  beiil-
hessen a  n о lсhІngегеsье .  Мёg Id se jбtt а  vіlІбьб l, már а  ház ІІб tt  
vбгаКоzott a befйtбtt, hatalmas auto, hоgу  elѕzбІп tsa barokk stílusú  
гezіdenсібjбьа . Mikor nedvesitette he utоІjбга  cipdje talpбt? Mikor  
сsйѕzоtt meg utolj бra a jeges j б rdбn? Az utóbbi ёveКьen, Іeszбmіtvа  

vаdб.ѕzаtoikat, amІІуІk iszámárа  menekјliбѕt, kиelёgјiІёst, :pihІflё5t je-
І ntІttєІК  és ѕzоnvedёІёvё  vбІtak, egуеtІІn Іёpёѕt Se tett gуaІog. Ha  
egубitalбn kitekirtett a vбrosra, akkor a villa vаgу  а  kіfйtёtt nуоlс-
hengeres ablakбn kereszttii. Ёѕ  ёvІntс  nбhбnуѕzІг  а  tér tјnnepёlуeѕen  
feldiszitett tгіыжnj ёгбІ .  

Frank nem ігіgусltе  tбІІ  ezt az ёletet. Nem volt rajta semmi ігіgуilnі  
vaІб . Igaz, hІgу  volt ■КёnуІІmІѕ  vјІбј a, сsаkhоgу  megfeszitett munka-
tеmpб jа  meg is kјvбntа  ezt a ѕUгgtб  és fokozott КёnуІІгІ t, hiszen  
tuІajdоnКбppen бliаndбал  hivatalban, szolgбlatban állt, ha valahol va-
lami tёiІtёnt, az ёjszаka bбГrneІујЈк  бгбjбьаn fбiКeІthоttбk. Frank mm- 
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den kёрetkеzшёnу  nélkül kikapcsolhatta a t еиеfоnј t, az ёпаmЇёгfиi  
dоІgоzбаѕztаа n több оІуаn tavbeszёІбvоnаІ  is állt, аmеІуІt sohasem  
kapcsoihwtott ki.  

És kёnуеІmeѕ, gуогs аutбга  іѕ  ѕzјІksёge volt, hiszen sokat utazott,  
ѕїгget• hеІуzеt вemegуszeт  йgу  hozta niаgvаІ , hоgу  tvоІ  Іѕб  he-

ІуІјКхІ  kellett eljutnia, mégh оz.zá minél eюbb.  
VоЈЈt КeгitszІ ,  kellett is, hоgу  Іegзтen, állásа  шegkivntа  а  :reprezen-

taсјбt, ёІыzkёdёsе  se ІІ etеtt аkaгmиІуеn, minderre ѕzјј kѕёge vо t,  
kellett  hІg  Іеg гІn, lehetett, ezt csak лаgуотi kevesen ёs а  уe nem  
avatottak ігіgуeІhеttёk t51e.  

É:s :а  mukj sem volt sok ігіgуІІn іvaІб . Naponta ѕzёmtаІаn fontos  
és Кеvёsbtё  fontos pгоblemvаІ  kellett f!ogІаІКІ nјЈа , o.ІуалokkаІ  is, ami-
ІуehІz eg Іtаlnл  nem ёгtett, di аmеуеkёгt feleІбѕsёggeІ  tairtOzobt.  
111ár mјindjѓгt a reggeli postaval Ikеzdődött. Еgу  vegуі  :kоmьјndtuѕ  
felёјtёsІ ... Lаks а  sziinёsznбnek, rendkivLih аutбutаІvdду  az író-
nak . . . a kvótán fehili аutбц tаlvёвуІкгб l vаІб  döntés »gát is mаgnаЁ  
tartotta fenn, í Јgу  azutan asztainn јеltоглуoultaк  а  kііhinfёle kis szax  
јig К, аmІІуІt b гшоІу iК  hоlуі  ёгdeКй  hја tаІ  referensi is e ІјntёzћІtett  
volna. Теглiёszе tІѕ , hоgу  а  poьg гсЖ  hоzzá fordultak minden јigуeѕьаjоs  
dоІguа kаІ , di оgзт  j бІ  működ(5 hivataLnak ez nem okozhat f еа1iПаkаdќѕt.  
Сѕаkьoigу  6 mјлdenгбl maga akart dќжitenі . Їg-у  аzután az огѕzё1g igaz-
gatasa hеІуІtt  ргоtekсібs Іаkѓ sйgуeК, szоmёІуgёp iосsiК  utаІv вуај t  
јntёzte, vаgу  pedig аггбІ  döntött vёgиegeѕ  és visszavonJiatatlan jo Іgkёг-
геІ , hogу  vаlагneiІзтiК  kёtes tалuІmnуі  ІІбmenеteћlеІ  гendelkezб  diák  
tаnuІіht-e а  fбіskо inгi, vаgу  arnjl, ІІоngedІiеtб-e vаІamюІуік  sіkkаsztбnаf  

még le nem töltött bјintet ёse. мі lиігdоКгбІ  kellett dbntenie, ёѕ  ezre-
seikkei ьаьгІ t. Iddvel аmoІуаП  mјndeлtјgуі  refereus vak ьeйб le, а  гёѕz-
letikbe гІmёnуtеlеnјiІ  bІиоgаьаІуоdоtt miЈndеnеs еиоаidбсskа , holott az  
огszgёpіtё.s fő  іг nуvonaІаit kellett volna meghat&oznia. Міndелхба  
döntött, аггб l is, hogу  mi a jog és mi a jogtаІалѕ g, ѕzuvегёnІв  лтiiat-
КozбtЈt а, mйvёszitгбІ , aвеІу ez semmit sem ёгtett, ra a mezбgаzsdја-
sgгбl tагtсуtt tаnáеskоzásоnvett részt, h*iap a vizgazdkod.s bi-
nуoІult tІ hnoiбg ај  ёsѕzete гёігбІ  vitatkozott.. . FІњлуогLtоttа  a гo ѕz'uІ  
működő  kёzlekеdёs, egу  idбrе  sаj ё t feІttgуeiёtи  аlá vonta, s nem  
оІdott meg semmit.  

Az csak teгmёszІ tes, ьog т  і lуеnКог  mindig г sok voltak a ыъ sаа .  
Fejёbеtn a nemzet Іаssаnkёit egу  fejetlen, alaktalan t ёmeggё  vakozott,  
akit ksёzen fogva kell vezetni, drizni és biintetni kel, mert nem méltó  

ыzaІoгга ,  hiszen mindent forditva сѕјnќІ , бedіene dolgozik, ігigуІі  
hаtаlшќ.t, iés tёnkгe akатја  tиа i. Az utоlѕб  ёvekben már senkiben sem  
ыzоtt. Mindenki е i гuІtа, eІhаgуtа, becsapta, kіjtszоtta, senkire se  
t.гaszkоdhаtоtt.  
ЁkteІen  haragra gerjedt, amikor tudоm ѕга  jutott, hogv az a ci-

tnеin1tgуёг , а elуеt nёhinу  ёvvel аzeІбtt 6  nуіto іtt  meg јlnnерёІуІѕen,  
оІуan sov лу  iвёs жбґё tegй  alapra ёpiіit, hoigу  а  g г  jelenlegi kapa-
сitaa mellett kёt-li хог  ёven heiltn kimenti a nуeгѕаinуаgot. ѕzегё -
lуеѕал  utazott a hеІуѕzіnге , ьеz гаittа  а  teгvсzбКІ't, elmozditotta a he-
ІујіkгбІ  az elбаdбkаt és ёpіtёѕzuiёmёkоket, és oІуало iК, akiknek sinuni  
közük sem volt a gу .г  teгvгаjzhоz, szаьоtzЈѕёг t magas ьtintetёseket  
kaptak.  

Elfelejtette? Elfelejtette vо ]јnа, hogу  akkor senkire se hallgatott?  
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Elfelejtette, hоgу  б  maga szabta meg vёgиegІѕ  ёrvёnлуІІ , hol állјоn  
а  сeв entgзтќг? Elfelejtette, h оgу  a kerUleti vѓхоs ј nnepѕёgёn iа  hІІУі  
fш kсиоn гіuѕоk‘és ѕzаkёгtбК  k ІІidё ttѕёgІ  kereste fel, és f іgуе]imez-
tІbtёК , hоgу  а  сІmе tgуг  ёppen а  ‚ szёІ" ігуьа n fog ёЈІІіПі , és az  
огszg legszebb v гоѕё t iІІbогіtj а  majd a fehёг  por? A hаlуі  viszi-
Пуоkга  temаszкоdб  ІаІеntІгvгаjzоt n Іjtоttаk be. A vёІgy.másik olda-
i гІ , КёzvёtиеntІ  а  nъёѕzkбhІ.gу  аІ j ъbа  javasoltak a сementgy.г  ;fal-
állítását. миІІіб s kёІtѕёgmІtаkагі taѕга  hivatkoztak, és : а  v гоѕ , аZ  6  
vёґоѕuk, tovdbbra is az огszg ■gуёngyІ  лiагњd.  

Elfelejtette volna? Teljesen elfelejtette, hogy sitrgetd kérésükré és  
mаg аг zаtaіkгa mit vlаsz Іt? Alighanem elfelejtette. Frank nem fe-
lejtette el. Frank tarii'j:a volt annak, hogyan tn Іаdt а  ІdІІd:ё ttѕёgгІ .  

„Nem engedem meg, hogy a hІІУі  pоІg гјvаdёkоК  rnegаkаd Іуоzzk  
az огszg іpaгоѕitaѕ t."  

Їgу  vált. Befellegzett. A hátát mutatta nekik. Azok meg v ёлІа t vontak,  
és felh ьогоdо'ttал, sёгtбdёttІn, fавУаьоgva eltavoztak.  

Ma iа  mёszkёvІt а  сementgy гьа  nёhnу  ikilаmétеrеs КќјtёІр .Іуѓ n  
ѕz шtjk аьbбІ  а  bnуёbбІ ,  аmеlуеt nІтгёgел  nуіtottаk  ugyanannak  
a hegynek a tёvёъeл, ahol a hеlуІ  vіѕzолуІkkаl ismerds pоQg гоk  а  
сІmеntgугаt eredetileg fel akjartak ёpіtеnі. A v гоst elboritja a szir-
КёsfІhёг , vastag cementpor. Ha a v гоsbаn nёhnу  órás tагtбzkod ѕ  
utn megtёґІёd az агсоdајt, kёПnуein Іlбfогdulћаt, hogy az ёиеѕ  por-
szemek vёгes csikikat htїznаk а  bőrödön.  

Ma? i a ravatalon fekszik,.és annak a v гosnаk а  kнІdбttѕёgёьen,  
akik most rdiszárségеt иЈјгiаК , ketten is vannak оlуаnоК , akiknek annak  
іdejёn а  hatat mutatta...  
віzоny гa  az  ёveК  nds.уаl maga is mеiggубiёdhatett аггбІ ,  hogy  

nem egy „tоllvоnsа" haszon helyett Кatаѕzгбfdt jelentett. De mindig  
mѓ.sоК  voltak a hјbѓ sаК . Mindig 6t akartak ІіfЁжгѕ zeІiiј , Hamis adatok  
аІіг sdvаІ  akartak diszkreditalni, lehetetl оnnё  tenni.  

Végül már félt bármirdlddnteni. De алnl сѕёkёПуёѕІјbben ragasz-
kodott sаjt ѕzеmёІуi pоzісіб jёлаk inеgегбѕі tёѕё ;hiеz, egyre nagyobb  
teljhatalmat csikart ki, a ѕаjt Кezёbєn akart ёѕѕzpоіІ toѕttаnі  minden  
hаtаimаt. Nem аzёгt, hogy Кoгmnyozzon, аггбІ  lemondott. Hanem  
hogy feти tа.гthаssа  mágát, hogy megmenekјtІjнn. igy kevёshё  volt  
seьо hetб , nagyobb bіztоnѕѓ gьав  ёгezte mаgё t. De іgу  is félt. Félt.  
Egyetlen embertdl félt, aki kívül rekedt az б  hаtaІmin, s akinek leg-
alabb оІуаn.szilárd vagy tаІѓл  még n Іа  Is szilardabb volt a hatalmi  
hеІуzІtе . GаІоvіёtбl félt. Joggal félt tdle, joggal t ё teІezte fel, hogy  
egёsz Idd alatt lesben áll, hg т  Кіtёгhеѕѕе  a nуаk.t.  

Frank, aki ennek a sz ёdtјІetes karriernek enъe ъkedёsеit és ьukVatб :іt  
Іаnkаdа tiаn ёі dЈОkІбdёsѕel figyelte, miközbеn nem minden em еІКeсlёst  
és nem minden bukást latott ІmeikedёsneК  és bukssnајК , már rёgбtа  
ekire ёгzett mindent. Мг  nem voltak j б  ъаг .tѕѓgbаin, dе  Frank még  
mindig azon tanakodott  mаgdьал, ne menjen-e utana. таІ n elmond-
hatna neki mindent, de ez f ё lёsІeges gondolat volt. 1\ilár kés ő  volt,  
hogy bármin Is segithessen. És iddvel Frankot már nem Is ёгdзkІІ tІ  
az .Іlаmfёгfіd sюгsа . Az utóbbi іd њen csak egyetlenegyszer fogta el  
némi sznаиоm iranta ... 

(Fо Іуtаtjыk)  
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КЁТ  JEGYZET  

РІ D І L ѕ Z КІ  JOZsEF  

AZ AKCIl MINT ALKOTOI МА G АтА R Т Аѕ  

А2 аkсібгбІ  ditaidban  

Elindultunk. Az utat ne тi а thаttuК , e Іјаte nem Is volt аnПуіга  fon-
tos, később meg már hоzzászоktunk а  itароgаtбzáshоz. Vаgу  dІhоgујѕ  
szoktunk, hоzzt. Аhоgзт  ians Castorp mоndаnё , csak azt szoktuk meg,  
hоg т  nem tudjuk megszoikni. Mindenesetre egу  állароtrál van szó  
és nem egу  hІІуzetгбй . A hеІуzІt v Іtоztа thа tб , sokszor elmozdul,  
jоьb га  külső  erdk teremtik, és az individuum csak mint риІІаnаtnуј  
tагtбs vаgу  kІvёsbё  tartбs egијsztеюј 1iѕ  sikot veszi tidоmdѕuІ .  A 
hеІуzеt Ikülső  hatgr. Еzzеа  szemben az ѓІІаро t ѓІ1andб , ЫeІsб ,  Іёлуegі  
meghаtdхоzб , maga az individuum és hаt гај  ћеІуІ tt іг nуаI vannalk,  
mе1LуІkеt nem a tеvёkеLПуsg mint vёghezvіtt tett, hanem a t Іvёkenуѕёg  
k ёnуѕzІгe hаt гоz meg.  
ѕzјјkgeni  volt e ktiиёќnv Іаsztѓsха, mert az akcidxdl, mёgpеdјg а  

ьeІsб  аkсібгбІ  akarok szólni, inІiу  sohasem a h еІуzІ tbбІ , hanem az  
ІІаpоtьбІ  fakad. Ugуаnіѕ  а  heІУzet csak kјiІѕ<5 аkсібkа t егІdmёnуеz-

hit, s a kіј 1јб  аkсіб  ilёnуІge mindig a h еІуеІkеdѓёѕ , ■ьеgуеn az іdоmuІ s  
‘Таgу  nеg1Јѕ . Tartalnija јg nem Is az аkсібigёnу , а  tІttvёgу  vagy he-
1yesebben a tеttk Вуѕzeг, hanem iаz ІgyёП  hеІуІzkedёѕІ  tёгеkvёsІ, az  
adott hІІуzеt defјnіќыsа, kljeІёІёse ,  гёgtёѕe vаgу  v1tоztаtdsi tбгek-
vёѕe. Еёгt fјјggvёnу, ёnmаgt soha meg netrn hаtdгоzб , ge:rincteben  
és megbizhatatlan, szёІКаКаs jeilegd, mеlу  mindig egy adott egy&n  
és egу  adott hаlуzеt vіѕzonу itбІ  függ. Ha v ІtоzІk a hе lуzеt, vѓЈІ tоzіk  
az аЖсјб  1ёn Іgј  tartalma Is,.sőt sokszor feles Іegessё  v1 іk, megseni-
mіsјІ . Mert aiap$ban vёve az ilyen аkсіб  nini más, mint a taktika  
mgLујіv а uІ sі  fornidja, és etikaja a taktikus etika.  

Vele szemben а iеІуеzКІdik el a Ъсlsб  аkсiб ,  az állаrроtból eгсdб . Ennek  
fő  jсиegzёtеssёge az ёЈІаndбsg és az egуёiitевmйsёg, bár ugyanakkor  
mLiІуелѕёgёt jeІеntбsen bоfоІуѕо 1ја . а  hІІуzІt és az еgyёn а lоtt viszonya,  
ez azonban csak a шиІуenѕ gёгe hat ki, mиnбsёgёгe nem, mig  a  КйІѕб  
аkюіб  Іѕеtёben ёpp az utóbbit hаt гоzzа  meg. Ez tehit az eg уіk  
Іёnyeges,különbség а  ■kёtfёІe akiб  között. A másik а  már enilitett  
tе ttkёлуѕzІг  mІglёte az еgyјiknёІ , Illetve ћі nуа  а  msіkn І . Ugyanis  
а  eІsб  аkсіб , bár a kёгnуezetгІ  ігдуыІ , аk х  a kйІѕб , nem a КбгnуІ-
zеtьбІ  ered, kліtfбje аLZ egзгёn, az állаndбаn felajzitt aktiv eg уёnіsёg.  
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Еz гt neirn  is a kёгnуezet hаt гоzzа  meg eІѕб sогbаn ѕаj ё.tоsѕ gt,  
hanem az individuum, és 12.3/minden esetben specifikus, еgуеdі  és  
eszІгf, csak arra аZ еgуёnгe lés arra a kёґі 1mбnугІ  јeІІІmzб , míg  

,külső  аkdб  lehet tdmeges, еgу  еgёѕz csoport чаgу 'közösség sajdtja.  
Ёѕ  ёpp e kёtfёІe akcid, aszerint, h оgу  rnеІу±k az individuumra jelemzd,  
hаt гиІjа  el és kшёnьёztetј  meg az аІkюtбt а  te;гineІбtб1, az írót а  
puьІісіsttбІ , а  tudбst а  шёгnёК tбІ , а  fоггаdа1m гt а  роlitikustбl.  

Az utоІѕб  (fоггаdаІn г—pоІіtikus) esetben nem оlуаn egуёг tІІшй  
és vиІ gо iѕ  a tаgоІбds és az оІkјtІёnјiІёѕ , mјлt az iеlső  hdxomban, ezёгt  
ѕzј ksёgesnek tartok egу  rövid kitérőt.  

Az imént a belsd аkсіб  egуіk ІёnуegІ  meghаtdхоzбjt a spacifikusban,  
az egуеdlhen, az eg тszeгіьen }ttam, nem sokkal(kés őbb pedig azt  
ёЈ}иtоttam, hоgу  a forradain rt a beІѕб  akcid kйІбnbбztеtј  meg a p011  
tikustól, s igзт  intszбаgоѕ  eІІentrnоndё sьа  keriiltem. Ugуаnіѕ  kёztudоtt,  
hоgу  a -forradalom њmeges mozgalom, egу  ttїІnуоmбгёѕzt azonos esz-
mёket vаІІб , azonos t гsаdаІmј  kёгІјІmёлуek között élő  csoport, vаg'уis  
еgзт  oѕzt Іу  közös аkсiбја . Igу  ёгvёa-iу t vesziti az еgуеdі  elean. Am  
ez csak І tѕzбІаgоs paradoxon, és nem kivétélrőll van szó, tеht szјikѕёg-
teliai a ‚kіvёteІ  erdsiti a ѕzаb Іуt" tёteІ  а1kа1mаzdsa; sz іlksёgtІІІn,  
feІesаegаs és ,tévés Is. Meait'miről Is van szó? КёtsёgkјvјјІ  a fiorradjaloni  
több ember, ég:ész гёtІg azonos аkсібј inаk aLZ Ігеdлmёnу , de az Is  
ПуіІv&ivаІб , hоg г  ennek a гёtegnek nini minden eюїes tagja foirradal-
m& a fogalom sziikehb ёгteжnёьen. ѕбt, csak igen kévésaz ízig-vérig  
fоггаdalniёг . Mert fi feledjiik e., hogу  itt nem kiz гбlаgosan а  fеgу-
veres harcra go гidоІiink, а  foггаdalшгt aiim a 1zаd.s avatja forra-
dаimdхг i, nem a іegуveгеs forrada]nd harc, hanem az aј LІaаdб  szellemi,  
іdІІбgiaј  és g аkогІаtј  munkásság. A kettő  egуѕёge nёlkW nem he- 

ёІhetј.јаik fоггаdаІІn ггбІ ,  csak forradalmi јdeоІбgusгбІ  vаgу  forxa-
dа1inii hагсоsгёІ . Ёѕ  most már v јжgoѕ, hоgу  a іоггаdаІm х  аkсіб jа  
ёppаІУаn egуаdј  és sаj ьоs, mondjuk ig г, eredeti, mint az аІko іtбё  vаgу  
а 

 
tudósé.  Az бt kísérő  és Кёг tilvevб  rétég csak az аkсіб  hzіsа, kёzеg,  

гnеІу  ugуаn döntő.  fоntossgi1 a forradalmi tett megv аІёsuІќsа  szem-
pоntјьбІ , di nem döntő  j еІentбѕёgй  а  fоггadа1лi г  аkсiбjt tartva  
szem ek$tt, ugуаnјѕ  a kёzeg elуesztёѕёуІІ  a forradalninr nem ѕzfјлhet  
meg, és nem Is szűnik meg fоггada1m х  lenaIi.  

Ігоааітиnk аkt іvіzйІбайsа  

A  nІgуvenes ёvІК  szocialista  realista tёгеkvёseі, valamint sz ёtчІnІѕ  
ёvek vaj dаsgіаѕkodб  magatartd.sa után eg у  szёІes lkörű  és Igen уІ -
bоzаtos іглтй , valamint гёtegezбdёѕй  irodalmi аngazsi Іtsdg tapasz-
t аІіhаtб  iгоdа1imun ьаiл . Mig az eІбъб  két korszak еgуѕІkd volt és egу  
bјzonуoѕ  kёzpоfltі  mag köré КоnсentгІ6dоtt, napjaink irodalma L.g у-
ѕzбІу .n nem Ismeri, vаgу  hеІуеѕеьbев, nem akarja elismerni a hatёхо -
kat, minden Іehetбsёget kјihаszn І, minden alkalmat megragad, átszövi  
és mаg.ba szivja az еsеanёnуІket, mindenre геаgi, mtndenn&. szemben  
р t  foglal, сgуszбvаІ  Igen fontosnak tartja, h оgу  vѓlевІёnуt  nуІ1v -

nistson az ІѕІanёaІуеkгбй. és  јеLІяІ sёgІkгбІ ,,és  ez az аktІvј s, ez az  
ІІаndб  aktuautasi іgёлу  tеriilеtilеg sincs kогІ tоzvа, kјјte гjed az egёsz  
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viІ gга, dg т  ё iІg т  а  ІеgkјІёіъьёzбьь  hu1 шzsоК  és árаmlásоk, fіgуeІ-
hetk meg. Persze,'mért most sem be ѕzёІhetІtnk 'Іgу  amorf irodalmi 
légkörről, egу  teІјІ en megьаtќгоzаitІав  irodalmi niаgаtагыѕгбІ , mІІу  
аztn а  körülménуеkkеl és az ІѕеmёnуоkkеІ  ёsszhаngb аin v Іtоzіk, 
senimisiil meg ёs sztietik tІjjѓ  ѕы , еgу  ѕzіgогйаn meghаtёгоzоіtt mа  
gаtатtsгб1 van szб , оgу  iеlmélеtilеg s dаfіnіаt аlkо tбі  vіѕzолзгцжsгбІ  
é,s fсЈЇоgё .ѕгІ , 12 pedig az јлdіvіduLјѕ sztёtіkаі  аІkоtбі  mаgаtагts. 
A sІІІУро t tebat  film tеgу  иІуеП  vаgу  оІуаn јг nуzа tОП , hanem az аlkоtбі  
egуёnјsgІn van, és іg,т  nem az írók alkalmazkodnak Іgу  izmushoz, 
hJanem a mfivek, pontosabban, az a Іkо tбі  eg ёnіѕёgek hагоzzk még 
irodalmunk агсuІаt іt. NуиІvn іgзт  sem mentes irodalmunk az ёгаm-
1аtоКІtба  és iг nуzаtоktбІ , hisz ez az еszttіkаі -іаdividuum-аКtuаlіts-
kёzpоntdsg is  еgfаjtа  іг nуt és mozgalmat jelent, azonban igen 
vitális és hајюkюnУ  mozgalmat, niеІуьІв , ha fenn is áll ugyan a túlzás 
vІѕzёІуІ , а  І gkаvёѕbё  kell tartanunk a rnІgmeгеvеdёstбІ , a külső , 
mesteгsёgеѕ  hаt гoktбІ  és КогІdtІktбІ . 

Ez az ігodаІmі  Légkör nemcsak a шйfаjаkоn beІш i feІѕzаыаduQ ѕ t 
hozta meg, hanem ІеhІ tбѕёgе t teremtett irodalmunk mйfаjі  gazda:go-
dsdгa is. Ёрp dІІаndб  аКtыЈ LіltЌѕі  igёn ёnek а  kёvеtіКеzmnуІ , hо gу  
kіszёlІsјыіt az irodalom fogalma a Vaj dasdgban és fej } бdёsnak indultak 
az eddig méllőzött, ІІihаnуаgоІ t és sokszor Іеflёъеіtt mйfаJІК , mint а  
pubhcisztika, a аъаpІб , a dokumentum és az аf:огјzлnа, hisz ezek kёtіК  
szervesen a szёppгбzdt és а  lírát a vаІб sdghоz. Mert ez a sz ёрігodаІоm 
nem a „vаІбsdg vіsszаtUkгёzёѕёveІ",és a „h±teiies tёг tёпе tеІККеІ" akar 
aktudiis јеiъnј, hanem szellemben, d ІdѕfogІаІё sъал , refiexidkbari, meg-
jeІenіtёsёben. Lёлуege az аkсiб , mёgpedig аZ еgуѓni аkсіб . Еz гt а  
pгбza és a ura individuálissá vált, bár ugуаnаkkог  КіfеІІё  tekint, оgуіk 
ѕzеmёveІІ  dІlалdбагi а  kјжvildgІ t fјgуІ1, és а nаk jmpulzusait regiszt-
гd Іj а  teljesen еgуёnІ  és ѕzаbvdnуniиnteѕ  mбdon, és csak a iтidsikkаl 
fordul a maga belsd viidga, az ún. őrök Іґај  témák, kёгdёѕeК  és. рrоb-
lémák fІІё . fgу  sziiletett meg аztn az az iii jugoszldviai mаg аг  ѕzёp-
irodalom, melу  а  bеІsб , a szubjektiv és а  külső , az objektiv ѕаjtoѕ  
ёtvёzetёbбІ  tévődik dssze, azzal, hogу  ez az ötvözét iеgészébеn vёvІ  
mindig szubjektiv,és ІgуёnІ , még ha iа  Іegkоnkrё tаhb ІѕеmёnуІkІt 
vаgу  ј elenѕёgeket.is érinti. Ezt kёpvіѕеІјК  a lirdban Toinai, Fоhёг  
Rálmán, Domonkos stb., valamint a p гбzdb аn Vёgоl, Gm, ноbьу  
Fehёг , Varga. .Ёгdekеѕ , hоgзт  ezen az individualisQa аngаzsd:ltѕ gоn heidi 
is két fő , ha nem is ігdІnуzа t, de а lКо tбi tјІUѕ  fіgуаІhІtб  meg. Az 
egуiК  iа  ttІІekгe ёpіtб , magdt a témától ftiggetlenitelii іgуekvб , mint 
Varga; GoЬьу  Fehёг  és Feh г  Кdirnёn, bár ez utóbbit hІ iІуеѕ bь  
volna taldn kйІёnvd Іasztаа-iі  és mint egуedјјжІІб  аlkоtб t tdгgуаІni, hisz 
míg Goьbу  Fehёг  és Varga az ѓ ltаidnоs kёгdёseket tѓгgуаljk, addig 
6  а  kоnkгёt félé hajlik. A másik tipus a jellegzetesen szubjektiv, a 
mindent mаgёhoz kötő , az аsszimІј .1б , mint Toinai, Din-ionkos, VёgeІ . 

Mivel szigorii ётtelemben vett szёpігodalmыnk már teljes І:gёѕzёbеП  
szakitott а  valdsdg hiteles 1eirdsdval és а  félszín h ІІуе tt а  mёІуеьь  
ёsszefјјggёsek feІё  fordult, teгmёszetes ѕzјiksёglet hivta elitre a p1-
remnidfajokat. Ezek szdmdxa иehеtёѕёg nуиІ t,  hоgу  iеlfо .ч.1а1јák meg-
ёrdemelt és a Ііг vаІ  ici nem tыtьetб  hеlуdКеt irodalmunkban. Igaz, 
sokan még napjainkban is k ѓ tасedve fogadjdk бКе t, mert ІгеdminуІ iК-
kel nem tudnak mit kezdeni, és јgу  tагtбzkоdбаn vagу  ёpp eІutаsјїtбаn 
nуи1аtkоznаk róluk. Az іІуеn magwbartds azonban nem lehet вiёгvаdб , 
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és nem ьeгоІуёsоІа tја  az ёгtёtКІІб t. Ugуалјѕ  :а  kёtkedбk és a bizalmat-
Іагikоdбk, elsdsorban a :szdban fогgб  mйfаjоК  ігоdаІrnsdgё-t vоnј k  
kёtsgbe s ezen ѕznte Жјv5tІІ  fnélkül а  Іігајѕ gо t értik, ftеhát а  Іга  
eѕztёtіkаі  mёгсѓіnek аiаpj ігІ  pгбb Іjk ёгtёkeІnі  а  mйveket. Тeгmё -
szetesen, ezt a p гбbt nem dІІjk ki a peгсmmй fаj оk, és füstté oszla-
nak a пга  szent fоltárán. NуиІv&ІvаІб  аzо bаn, ћоgу  nem foigadhatj uk  
cl az иІуІ in јіtёІіК ezёѕ t, а  fсІѕбbb- fés аІsёbьгсndй  mйfа j оk te бгіdjt, mІІу  
az irodalmi pubiicisztiknt más rokon mйfаj ајvаІ  egyјЁt а  hігІ ;аpігѕ  
ѕzиnvоnаІѓ.га  degга dѓІ j а . Ez a sz еmІёiet csak mй fаjоkаt ismer, és ezёгt  
hajl;amos arra, h оg т  а  dиІettёi ѕ  kбІ tёszсtet az ѓгtёkekke І  ьігб  publi-
cisztika fölé h ІІуІ zzІ . Тёvedese іnek és zavaros ёгtkskќl ё jdnаk az  
alapja iа  merev bсz гkбzs, az irodalmi аkсiб  milуenѕёgёгІ  és nem  
mјлбѕёg гІ  vаІб  fkоnсеntrálás. мгpсdіg a fentebb (nem a legszeren-
сs4sоbьєn) pсгemшйТа jоknаik nevezett аІkо tбi tiгаІе tєikеt ёрр  az аkсіб  
niinбsёgс  emeli a Кбznаpi zѕuгnапsztіКа  fölé, s teszi (két az ІщdаІom  
szerves aІКоtбСІemејvё . Ezeknek ІёпуІ gі  mеgbЈаtiгоzбjuk а  bevezetб -
ben t гgуа}t beisd аkсіб , az аІkо tбі  alаpmаgаtа :гtёs ћаtёхо zzа  meg  
бket,'és teliti irodalmi rértékk е l, аnёІkйІ , hоgу  szükségük volna egуfаЈ tа  
urai ignуге , vаgу  tёгсkоdnёneК  а  Іігаіsё gга . ѕб t, nсmhоgу  tvоiјаК  
tбІјik az иІусn tёгeКvёѕek, di fkеrékkötdikké is vѓ nаk, аmІхmуiъІn  
jelentkeznek, mint arra már alkalmam Volt г mцtatni egуіk cikkem-
ben, вuг nу  Naiador СјѕѕzІгоppаndѕ  сі rnй  Кёnуvёгб l irva.  
ЕgуёbКёnt а  pсгІmmйfаjоk kёрІzіk  azt a talajt, шІІугІ  fІlёpшhоtett  

és feІёpйlt az аКс iбigёnу(ј  szёpiгоdаІоm, és azzal оgуйttеsеn defiг±іaijdk  
azt a szellemi ёгаnilаtо t és inйvёszј -ёгteІmіѕёgј  mаgаtаґtё.&t, mеІу  й jаt  
jelent, és mоzgаІоmёгtёkй  iа  jцgоszІ vіаі  mаgуаг  irodalomban. Hisz  
nem vёlеtІЈеn a szoros гоkoвsg A  vildg аісјhёjьаn, а  Lаѕkбѓ  Іѕ tёk,  az  
Osszeroppands és az  Еду  makrd eтІёkігаtаі, а  ѕјтйіуТєисѕ oП t, а  Száz  
panasz, a  КёіёІ tйІk  a barlangban  kёzёtt.  Azonos tőrdl fakadnak ezek  
а  шйvek, és ьёЈгmеппујге  is különbözők iműfај ilаg, kјfej Іzёsi fогшёі k-
ban és mбdj аіkbаn, сgу  Іgуѕёges szellemi kёгbс  tагоznаk, t јј netёІіtёКй  
bennUk az állásfоglаlás, az ailаndб  аktuаиt.sј. és аkсјбigёnу . Еzёгt nem  
сёІгаvezetб  elszigeteini ІgуmstбІ  dket és а  mйfаjі  Ikаtеgоrizáсiб  nсvё -
ben ѕzіgогй  hatarokat vonni k бzёjtјk. Inkább hajlok azon f ыиfоgйѕ  
fоІё , mІlу  irodalmunk еgуsёgІѕ ti Іёѕі  tёгеkvёѕеit, egу  homоgёл  irodalmi  
légkör és szellemi bázis k іаlаkulйst І tj а  beainUk, mёgpedіg иІуаІп  
szellemi  ■ьјsёt, melу  еgуіdej йІеg kizárni іgуІkszіk а  ѕemаtіzdІбdt  
és а  szиinpІаs.gо t (ami a szocialista realizmus v аgу  сgу  más, pusztin 
elvrendszerre t4m аszkоdб  іninуzаt tёгekvёseіben kјinutаthаtб ), és а  
sоkszјnйѕёgгe, а  tёbbоІdаІi megуиІ gіtsга  tёгekszіk..  

Ezek az árаmlásоk és törеkvésеk pedig kihatnak a kхіtіКга  és sz  
ІѕszёгІ  is. Mert ez a kritika sz јikѕёgѕzeгйetn nini maradhat már csup&I  
az irodalmi alkotasok fr еgisztrálбја  és КёvеtбjІ, szerepe nem kоІІЁtо-
zбdйiat а  kísérő  fuлКсібг ;а, maga is аktіvјziiбdіk, és kiszélésül а  tar-
sadaimi ааgаzsaltsg ЇєІё . Ig-у  fа  гІоenzібКoл, sz irodalmi ёгtёkeіёsеКen,  
valamint az irodalmi jeІІnsёgek bоnоо gаtits ѓin túl mutatkozik a tќг -
sacialmi ргoјы.ёш k iránt tапйѕј tоtt ёгdekы5dёs (ami  ыzоnуоѕ  mérték-
ben sz irodalom ta гsаdаlomkёzpontйsgб.nаk is sz егеdшёnуe), hоgу  
sйІоntjnаik pіиёгe az eѕztё tјКаі  ёгtёkІІёs mellett a ѕоkоІdаІй  bігІаt,  
а  pгоbiёmаКцуtаtas és -feІvetёs. Igaz, a fej І&Іёs itt Іаѕѕ bb јјtІrnй , és  
nem  агinуiга  szemьІ tйлб , mint az irodalom más teгйletein, di ez  
tІгmёszeteѕ  is, hisz nem eg т  оІбгІ  gух tott eІmё1et аІКа1гnаzis гбІ  van  
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szó, hanem kisérletezásr ől rés a tapasztalatok, valamint az eredmények  

alap j ám. leszűrt következtetésről, nemkülönben рІdg az ,alternatívák  
felkutatásáról és ine:gjelе}éséгő l, és csak ezek után épitLiet ő  .ki a rend-
szer. Erre pedig, mezem .r гméLr i, hagy mind a їeLgyúlem ~Lő  ,anyagot,  
mind a felnövő , illetve máх  huzamosabb ideje tevékenyked ő  kritikus-
generációt ttar+tva szem előtt, megvan a lehetőség, ,arná,l is inkább, mivel  
tapasztalható egyfajta szervezési törekvés is, ami ugyancsak az akció-
igény eredményének tekirvtllető . 

Mindent összegezve tehát megállapíthatjuk, hegy a napjainkban ta-
pasztalható irodalmi törekvések túlhaladtak az eggének, esetleg az 
egyes csoportok törekvésein, és mindent átfogó mozgalommá n őttek, 
kiterjesztve hatásukat a m űfajuk és az alkotók legikülönb бz5bb típu-
sаira. S ha mindehhez hozzáfú гzük rnég, hagy a legfiabailabb generáció 
romár ebben a szellemben n ő  fel és ennek a mozgalomnak nemcsak az 
cLfogadásána, de felmérésére, továbbfejlesztésére és egy purttán аbb 
farmáj ának a megvalósítására is törekszik, amint ,azt a nemrég meg-
jelent Hol ó hol című  antológia (a fiatalok eddigi egyetlen kö гteфt) is 
.érzékelhetően bizonyítja, akkor nem lehet kétséges számunkra, hogy 
nem egy kordivatról, fwtó áramlásráf van szó, hanem a jugoszLávi аi 
magyar iradaLom lényegi átformálódási falya дnаtáról, mely elsősorban 
az аlkоtó szerepét és hivatását, valamint a m űvészet , (s tegyük hozzá, 
ezen belül a regionális, kisebbségi művészet) helyét igya kszi,k kije-
lёlni az adott társadalomban, az adott egzisztenciális feltételek aLaapjám. 
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N Ем Z Е D Ё КЕК  Е GY мАѕ  UTAN  

МІ gІІihІtбѕєn  sokat fоgІааКоzunіk napjainkban az ún. nemzedёkpгоь -
Іёш vаІ  s bár eггІ  szóló ёґtсkІzёІК  és tалu1 гnnуІІк  még nem І ttаk  
nаpvиІ gоt, а  ІІgktdё.nьёzбhb vёІеmёгІуІке t гІgјsztгёІhаtјuk. Persze 
az еІщие tј  аn аg hілуьаn nem hivatkozhatunk rendszereikre és ki-
dolgozott ё1sfоgІаІѕоКга , а  g таkогі  utаІѕок  m.égis а  sоkгёtй  szem-
І lІtktiІёлbsёgеt tiniаsztјёk аiќ. Mert nаgуоn Is divаtоssá vált іго-
daimunkban a iиІmzedёКєkгe utаlá igаzоІѕ , valamint az iеgуеs prob-
І mk, illetve feladatok m ІgоІd ѕ nаk nemzеdёkekге  tаgоisа. Ez 
azonban még nem jelentene p гоьІёmt, és nem kёsztоthetne benntinket  
а  nemzedёkКёгdёѕ  alaposabb v іzsg Іаtatа ; iа  v.izsgáládás igёnуё t a nem-
zоdёК  fоgаlmnаk mind fokozottabb ІІhоm ІуоѕuІѕа  é-s hаt гоzаtІаn-
sё gа  ытiаѕztj а, mert јgу  еІmоѕб dоVtѕ gb аn szmоs fёІгedгtёst e гed-
mёnуez, és а  f Яё s Іeges viták ktitfбЈёvё  válik. Ugуаnіѕ  nem Іёphetйnk  
ekјьbгi ,és neim mutathatunk fel егІdгnёnуІікоt, ha a m іndаnnуіunk  
ЈtаІ  hаsznált és sokszor ikázроntbа  hІІуеzеtt kіfejezёseket különböző , 
sokszor egmё ssаІ  szemben alІб  j оиentёsekkоІ  tbltjtik meg. Еzёгt ий-
e І6tt rátérnék, mаg га  а  nеІnzоdёkpгоьІёm га , ѕzйkѕёgеѕn:еК  tartom 
a fogalom КолКгё t mеgiаt Гоzёѕ t.  
ЕІбѕzёг  is le kell ѕzёgеznеm, hоgу  két Іёnуegёbеn ktјІёnbёzб  jeиentёѕ  

hогdоzбjа  ѕzinomга  az irodalmi nemzed ё'k áltаldnоs fogalma. Az Іg іК  
і el'eлtёs аІаppиІlёгe a szellemi szf ёга  és azeszmei-irodalnij mozgalom,  
а ,másiké pedig az elsdsorban is nюgІеvб, di nem düntő  fоntоssgd  
bioilogiai tІ iПуеzІ  az eletkor іgу  ii о ] Ігm lflInlZIdikflIIk iеllsősоrbаn azt 
az aІkІttбСѕІрІг tоІt tartom, m еау  Іgу  n-цоzg-а1-1,оm  szellemi  
szfёга  Іetгеhоzб jа  és ёгv!ѓПеѕј tбjІ, niIg a ыcІбgіаі  nеmzedёКet (jobb  
kіїej еzёѕ  hijdn és puѕztn gуаkогiatі  okоkbбІ ) irodalmi genегdсібnаk  
nоvеznёm, a megteleld irodalmi nоrnzоdёК  és iгоdаhќјј  ёгсіб  сgЎ-
ѕёgёt, vаgу  hеІуІґѕІ bьеn ёsѕzeѕѕёgёt pedјg áltálánоs iгоda1migneгіб -
nak. Ebbdl kбvetКezбin az áltаlánоs iгоdgenегсiбhоz taгtо iak 
mindazok az alkotбk, akiknek sztнetёsі, illetve jаІentke ёsi iddpontjuk  
nаgуjbбІ  mІgegуІzik, ftiggetlendl attdl, h оgу  egу  irodalmi mozgalom  

szisei-e vаgзт  pedig szаbаdiiszdК, az аІkоtќs egуёn і  iitjа inak keгesбі . 
Az irodalmi nemzed ёk tagjai Viszont аZ altakinos irodalmi gІneгеіб  
azon ;аІКotбі , akik eg т  mozgalmat teremtettek, illetve egу  már mеglІvб  
mоzgаlоn-њюz csatlakoztak, és јgу  eleve egу  eszmeileg mеghаt гоzоtt  
аlКоіtбі  kёzёѕѕёg юz  tartoznak, sаjtоѕ  egуІёnј  szel еmisёgket  а  
zösség ѕze ІlemіѕёgёneК  аІа jаігa ёріtіk, csak ѕzёleѕіtve, de sosem 
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аgаdvа  а  közösségi iránуеlvеkеt ёѕ  tёгekvёseket. Veјљ.k еІІІв itёtьІв  
az Irodalmi gе eгсјбhоz tагitоz К  mindig mаgnоsаk, még akkor is, 
ha ІёtezneК  közös és sokszor сgуbevgб  tёгakvёsek а  genІгсіб  ІgуІѕ  
tagjai között. Mert ezekre az аlКо tб.kга  eІsбsогbаn а  ТІtggeыaліtett 
еgуёn і  аlkоtбі  iitkeгesёs а  јеІІeшzб  és а  mеgеgуІzёѕ  tёbbnуігІ  nem a 
fоІуаmаtга, hanem az егІdјmёnугe vonatkozik. 

Persze, ezek a kаtІigбгіК  а  mІѕteгsёges еіhаtёхІІІёѕ  ІгІdnІёnуeа , nem 
eg тссю1ќІ 1баk, nem fеddьеtІ tІетieК  és nem vёgёгvёnуІѕek, de minden-
fё eКépp sztiksёgesek a pontos.és egуёгtоІniјј  meghаt хоzst, vаlаnІinit 
ёгteІmezё&t tartva szem ІіІ6Vt. Еzёгt а  іtоv ьb:іаКbаn a fent kifejteitt 
ёгteІmtikьоn fogom hаszn Іві  d;ket, és segitsёgј ikkє iІ  .іgуІkѕzеm majd 
megћаt гоznі  а  jugоsz1ѓvіај  mаg ат  аІkоtбk főbb tipusait és a p бІu-
sokat jeІеntб  аІkо tбсѕоpогtоkаt. 

Ha az áltаlánоs Irodalmi gІnІгќсјб  szemszёgёbбІ  akarjuk csoportosi-
tani a napjalnk ±гоdaІiт bаn tІvёkеnуen részt VIIV6 ІаКіtбКа ,  akkor 
nёgзт  fб  csoportra оѕ hаtjuk бkІ t: 

а  hbогd eldtt jeIlentkezdk iés  a h ьогй  utáni fél ёvtі:zedbІn fel-
nёvбК  csoportja 
az ёtvеnes ёvеkьen j ей&itkІzбk csoportja 
a hatvanas ёvek e Іsб  feІёben jІІоntkеzбk csoportja és 

.  a hatvanas ёvІk msodіk feІёьєn fеІёpб  legfiatalabbak csoportja. 
ЕІ sб  tekintetre nagyon is rn есhаnіkusаІjаk tűnik az иІУІn feиоsъt,ѕ , 

di tёvІdёѕ  volna ennek аІаpjёл  eg ґёгtelmйen а  jeІentkеzёѕі  iddszakot 
tartani a csoportositas i аlарјánаk, ugуаnјs a fenti nёgу  áltаlánоs Іго» 
da(linii gеПетсіб  tagjai nemcsak kјјІёnьёzб  kогosztUуok, di ktпёnhбzб  
irodalmi árаmlásоk kёpvіѕоІбі  is, bár a fenti сѕоpогtоѕіыѕ  csak a fiig-
gбІeges tаgоLбdst mutatja а2 іdбegуsёg ѕіkjn, amit grafikailag igу  
ё bг zо1hаtndлk: 

1970  
GЕКЈЕRАс.К3  

1968  

ЕNЕRљ .Сіб  

1960  

2 GЕNЕR.Хс ló  

1950  

, GЕNRмС  

1945  

Nуиlv&Іvаlб  azonban, hоg т  az еІбzб  csoportok tagjai nem sziintek meg  
alkotni a kёvetkezб  csoportok feІёpteжoг . Еzёгt сsаІбka kёpеt nуdjt 
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a fenti ábrа , meІу  csak, a je Іenьkezёѕі  lddszakikat mutatja, és f іgуiІ-
min kіvш  hаgуj а  az а kоtsі  periddusokat. Мёdоsіt ѕоkаt keill teht  
es ё 1ntink, шеІуеk után a kdvetkezd k ёp tárul &élik:  

1970  

1968  

1960  

1950  

194  

Persze, mg іgу  sеm ьі hаtiink teljes mёг tёКben а  kёрbІn, hisz nem  
ІІіthаtjuk azt, hоgу  а  vај dаѕ gІ  irodalom teljesen еgуsíkú volt a nІgу-

venes ёvek vgёn, és hоgу  az бtvоnes ёvekben сsаЈ (két iгаmins moz-
gatta, mint аhоgу  а  kёpІn jeІыt mai nёgу  гёtegй  tаgоzбd ѕ  sem dlii  
fel mindea-i árnуаlаtоt, bár  nуиІv.n  nin-i vonbatd kёtѕёgbe а  fІІvizоit  
csoportok uгаІkоdб  ьаtё.sа  az еgуes korszakokon heltil. Az ёІtаІвоѕ  
irodalmi gеiлeг ,сібn ьeІјп  iё ternek irodalmi gІnегсібk és irodalmi  
nетnzedёКeК  is, mеІуik, а  maguk Іг6tІІј ;еѕ  ѕzіnhаtsајvаl јІІІntбs mёг-
tёkьen megvёЈtоztаthаtj.k mind az egуes iddszakok, mind az egёѕz  
hё,bоni utáni periddus szind І[KiІе tёt.  
Еz гt  nem állíthаtјuk, hоgу  а z І sб  iddszak irodalma teljesen еgу-

sikil volt. Igaz, ennek a сsоpог nаk  az  јгб i a hirtelen megvаІбѕuІnј  
látszó álmоk és а  tdltelJitett kёzёssёgј , szоюіл iѕ  tёгеКvёѕІК  hаtёѕЕiга  
egуёntetйen zrkбztаk fel a politikai иninуvоnаІ  mёgё  egу  eg ѕёges  
nІmzedёkКё  szervezddve, mdgsem mondhatjuk, h оgу  az individuatista  
t'1ineitek teljesen kivesztek, аnnál Кеvё :ѕьё , mivel a nemzedёkhez tarti-
zбk egves tagj ајn1 is іІіl4еibukkапtаК  о1 Ко .г . De ez  сѕupiл  az ёгеm  
egvik oldala. ѕоkkаа  jelentdsebb a geлоniсіб  és а  nemzedёk ѕzeІnѕzё -
gёbdl nёzve, hogv az egуeduгаІoпuа  jutб  лemzеdёk lёnуеgёъеn nem  
б j, hanem a hbогti сІб ttј  mozgalmi аІkо tбk tijraszervezett csoportja.  
Еzёгt tijat nin-i is hozhatott nъаgvаl, сsupќn іeleгбѕ itette а  régi ellen-
zéki gárdát és hangot, m еІу  а  negёлё.sьб l most az іgenlёsьe csap t.  
tgзт, mert ёpp a politikai és nem az irodalmi vi ѕzІІауoК  tё tt'ёk ѕz јikѕёg-
ѕzегiаvё  ezt a лemzedёkksё  szeгvІъбdёst, magdnak a nеmzеdёКneiК  a fel-
іёрёѕІ  egуfajta Iszéрirоdаlmi І 1ІszegёnуedёѕhІz vezetett, hisz a minden-
Іаtб  іг nуpоиt іkа  alу  mёгtёkben viszоlуgоtt az еgуdп ;іІѕkІdёstбl, hоgу  
hnl:Іgаt га  КёnуѕzегјtІttе  ;hоzzá alkalmazkodni nem tuddkat. Еzёг t,  
bár egу ltаІл  nem, vаgУ  csak e Іvёtve és eгбtlenјiІ , jelentkezett a szer -
vezett irodalmi nenizоdёК  mellett az amorf és jelentdsebb e ІІІn І sга  
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nini kёpes irodalmi geneґсјб , mgѕеm beszёІhetіtnk ennek fol ѕz іvб-
ds г61, csak кёлуѕzІгй  és iddleges vјѕszаvоnu1ёѕгб1. Ez :а  vјѕѕzаvІ -
nuІќѕ  pedig j оІentёѕ  hёzаgokаt егІdшуеzеtt, amit csak fokozott a nem-
zеdёК  tаІаjtаІаnѕ gа . Mivel a politikai eиІeйІ s mІgѕzјјintёvеІ  a moz-
galnii írók többség@ !elveszitette a t Ігm кІІnуіtб  talajt, csak az eszmёгe  
t аskюdоtt, és аbьІ  akarta kifacsarnl az ёІtetб  nedveket, s hоgу  ez  
nem sikеrült, hát iа  tarsadalmi iаktív tІvёkenуѕёgъІn keresett kiutat  
s tаІІt іgаzоІѕ t. Їgу  az irodalom a httёгы  szorult, é.s eszkёzzё  deg-

гаd Ібсlo4t.  
De nenicsak hоgу  а  pоыtјkаІ -іdeоІбgіаі  КёvetеІnъ&ІуеК  hоztdk lёtтІ  

ezt a nоmzedёКet, hanem azok is јогg сsоІtѓk szét. Mert az бtvеnes  
ёvоkben történt politikai v ІtоzsоК  már nem igёneІіtёК  és tm:оgаttaК  
az ІІуеn irodalniat,,sőt ёІ tаІѓnоs jugоѕzІ v szinten ez az iddszak i а  
Іesz тnоІ st és az i Іj szellemi árаmlаt fеІttІkегеkedёѕёt jelentette, a sa-
jtоѕ  jugоѕ;zІ v szоІІemіsёg kіаІаkuІ st. A jugоszІ vіаi mаgуаг  irodalom  
ekkor még nem jutott el az  ЈtаІ nоs jugоѕziv szІlиеmіsёg szіntj іg,  
ugзТaПаkјКог  pedig telJesen el volt vgvа  а  mаgуаг  ігоdаІоmtбІ . Еz гt  
a 

 
külső  iКёvеtІІmёуек  mиgѕzйnte után mаg ьа  z јгkбzоtt, s mivel 

beisd szUksёgІete КішІтІ lt az addig elfojtott Individuális ІгбК  felsza-
haduіІ s ьав , nem keгшheьett sor az йj áltаlánоs irodalmi gІвІгсіб  
nemzedёkКё  ѕzeгvоzбdёsёгe, hisz nemcsak az йj eszmei sik hіdnуzоtt  
ekkor ігodaІniдnkbбІ, de a régi e ІІe1й.ѕа, tагtбѕіtaѕІ  tёгІikvёsІ  Is. A  
felbоmІб  nоmzеdёК  maga sem ѓІІt ІІІов , belіјІгбІ  robbant szét, és meg-
кёnлуІbbјliten l ёІеgzеtt szаbаdsйgёлaan, ami csak.m.ég flуiІvvаІl6bьё.  
tette, hogзт  nem irodalmi, hanem az irodalomban t ІvёkІnуКІ dб  ыг-
sadalompolitikai nemzedёКгёІ  volt szó.  

Іgу  а  h ьоni utáni m ѕоdіК  іdбѕzаkга  а  két ёІІmаgа  félé fотduk5  
gеneгсіб  jeІenlёte volt .a jeІІemzб . Az irodalom, elveszitve a politikai  
аngazsйІtsdg taІаjt, йj tarnpontotkat, ik араszkоdókаt keresett, hоgу  
végül a szűk, de ьіzьоnsgоsnaК  látszó tёјёІmёnуbІв  eresszen gуёkeгІ t.  
Гgу  alakult Id a  ■kјІѕбиeg homоgёn irodalmi ѕzгёга , meІу  csak egуёni 
kјinьsёgekє t mutatott, s mivel az eszmei sikokat és a kollektiv гёtІ-
gezбdёst nem ismerte, konfliktusai sem lehittek. сsaІйіа s légkör ural-
kodott az irodalomban, és а  vetalet csak gбСсkаt mutatott, m Іlуеk  
jбІ  megfёгteК  а  sikon belli,,,és nem ёгњ tettёk egуmйѕt.  

Ez a zárt világ, e ІІentёtben а  КёгвУezб  tarsadalmi és szellemi ёІet  
.гаmlsaіvaІ , statitkus maradt, hermeitikusayi e Іz хt, és mind nаgзтоbь  
тйkuumоt teremtett maga körül. ЕgуatlІn pгobІёmѓJ а  а  pоzісјбpгоb-

l ёmа  lett, јigзтhоg т  a hatvanas ёvek оиej л  јІ lentkеzб  йІ tаhinоs  Irodalmi  
genегсіб  ёppen ebben lё ttа  а  Іegfбbb fоgуа tёkоѕѕ igt. ѕz іnipиfіkalйѕ  
volna azonban a fe иёpб  йj gІnІгѓс iб  ІgуіК  jelentds сѕоpогtj тжak ( а  
sуmроѕ ionіѕtk) nemzedёkkё  ѕz:Ігvеzбdsёt csak ezzel m аg аІгё znј . Az  
йj mozgalmat rejtettebb és iёnуegeѕebb iеrбk hоztk l ёQгe és јГ nуі -
tottak. UgуаП iѕ  ez az йj irodalmi nemzedёk nemcsak a biІzai'КбzйѕѕаІ  
vettel fel a harcot és nemcsaik a frintdiis.kiállást ёs а  vаІаm іfёІе  szer-
vezettsёget hirdette, de elkiildnitette =gát a politikai propaganda  

szоІgѓлаttбІ , az irodalom ѕzёсsёvesіtёstы  is, a nІgvеnІѕ  ёvek politikai  
n еmzоd Кёvei szemben irodalmi nemzed ёkkё  akart felndni, és igу  az  
irodalmi genІтс iбk mellett az eldzd, praktikusan ug уав  már nini  
Іёtеzб, di árnуékként kјsёгб  irodalmi neiлzedёККєІ  is szІmhesz1lt.  
Іагс nаk egyik fd te гјiietёt ёpp ez a ІІѕzmо 1 ѕ  hatdrozta meg. A tel-
jes kёp pedig csak йgу  alakul ki ,  ha figуеlеmbе  vesszUk, ІюgУ  а  nюz- 
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galom  az áltаlánоs jugоѕz1v és Іuгбpаi szellemi árаmlаtоkból mentett,  
а  kогszeгаsіtёs Іgёnуёbб,1 fakadt, a hiаt гоzо tt, állásfоglаlás ѕzіikѕёges-
ѕ gёіt hirdette és valdsitotta meg, kritikai sze Іernet hozott, Іg Тfајtа  
ош eгiz Кet kёpvіse Іt а  vиІ ggаІ  szеmbеn mёgрІdјg az esztёtikа , а2аZ aZ  
érték jeg$ben. Еzёгt nem is vonhatta bйvikёгёbe áltаlánоs geПІгсіб -
jnаК  minden tаgjt, mІгёѕzѕёge és tiilz;ott „t јѕztоgаt ѕi hajlama" a  
hаt хоzоыаnаъьa іkа't бvаtоѕѕ gга  5ntette, tѓуо1 tartotta a m ІzgаІІmtбІ .  
Їgу  аztn fгаkсібkга  osziott az addig оІу  hоmоgёпnek tünő  irodalnri  
еg тѕёg, ёs immár hdrom Irodalmi gІnІгёсіб  és két irodalmi nІлІъа dёk  
szinesitette a раІе ttёіt. Persze, tévédés volna azt fиІtёtІІІ :zпі , hоgу  itt 
csak gеnег .сіб  kІгаІt igеnеráсióvаl és nеmzedёk nІшzІdё kеІ  szembe,  
а  nІinzedk-geneгсіб  pоІагІz сјё  Is megvolt, sќјt, ezt nemcsak két  

\ kјiІёnьёzб  áltаlánоs Irodalmi gІnІгсіб  között, di az ІІg Іѕ  ѓ..ltаinоѕ  
irodalmi gІnегсјбІКon ьеијјІ  is tapasztalni lehetett.  NуiІvnvаlб  tІht,  
hоgз, а  :гёtegezбdёst nem két szigonilan külánböz ő  рбІus егеdmёnуеztе , 
hanem az átm еinеti csoportok Is kёzгІ j ё.tszоttаК, hоgу  vаІбѕ :dgІѕ  dram-
І sі  és kisugárzási ѕzбvеvбnу  jёtt Іёtгe.  

KёtѕёgkјvјiІ  ezaz іdбѕzаК  volt irodalmunk 1egrnczgalmasabb és leg-
fоггоngбьb korszaka. Іоgзт  vјѕzоnуІаg mégis hamarosan bekёvetkeъett  

megь kёІёs ,és hоg т  lecsillapult a bősz huјlІё.mveгёs, az e Іsбsогьan 
nem az ij веmzedёІК  diаdаы vа l mаgуагdzhаtб , hanem a mozgalmi esz-
mék ІІtіsztuІѕ vаІ . Ugзтаnis a  ѕуmроѕlоліѕtakваk  hamarosan be kellett  
ismernitik, hоgу  sOkszor csak Іі tѕzёІаgоs угаkаt rolamoznak.és nуі-
tott kapukat dбвgetnek. Mert a Ког bb і  irodalnii geneгйс iбk gІnегсібѕ  
ІёnуІgUkьбІ  kјfоІ 6Іag nem  nуйј thаttаk  fтоnыІis eиІІ iиІё 1І st, az eszmei  
csatdra kptеІе ?ПІК  voltak; ІгбkігejtёѕјtК  сѕupin а  pоzЈисібvёdеІemгІ  
kог tоzбdоtt, ug аваkkо :г  pedig a nеgуve Іеѕ  ёvek nеmzссІёКe már rég 
nem lёtеzett, csak az ú ј  nоmzedёК  tarnasztotta fel h а1оttаіbбІ , hоgу  
ismét sігj ьа  ktiidhesse. 	iа  ѕУmроѕіоnіstdk Is csak addig fоІуtattаК  
vаІбsё gаs kttzdolmet, niig ki nem harcoltak sajdt h еІуLiКet, és ebben a 
harcban csak iаnnуibаn kш nьёztek az eІбzб  genermicidk tаgj аі tбІ , hоgу  
6k azokkal eнив tёtьen nem az еgуёn, hanem a k оІletіv védő- (és tё -
mаdб ) állásоkért hadakoztak. Mindaz, ami ezen túln őtt, kitszбtagоs 
volt, fаntоmszeгй , megfoghatatlan és nini sz о1g Іt mást, mint az esz-
mk kјкгitaІуо sоd ѕ t, hatarozottabb mиgfогn Ібd љ t, tehdt бnma-
g ёгt szUie!tett és ёnniаgt tette fe ІesІegessё  azzal, hоgу  megvivta  
minőségi foггаdalmt, és irodalmunkat az eg ёгiI tеІdntёІу  аlaрјгбІ  
az érték alapjdxa heІуІztІ  át, Vaj dаsg ѕzёІІenжј  kapuit pedig m Іg ј  

• totta Еuгбpa feІё . 
A fentiekkel mаgуаг zhatб , ihоgу  a legfiatalabb ёљtaІmiиs Irodalmi  

gІneгс iб  igуѕzбІv в  hestaІіt ігоdааmunјkba. Mert az élőző  id6&zakkal  
eІІєntёtben ra már lassan ku Іtussz válik а  Іehetбsёg ьіztбѕі ta а  és  
az ёгtёkek felkutatasa, hоgу  mindenki fel akar fedezni vaiakit és va-
1amit. Ёpp ezёгt, ашјІуІn ІІбnуdkkєІ  indult ez a gІnсгсіб , бІуаn ht- 

nуоѕ  hІІуzе tbІ  Is keriilit. Ug а:nјѕ  a legfіаtаІ aььаktёа  elѕбsогьаn  а  
pnodukcidt és az attгаКс iбt v гjѓk, mindenki іgёnуeket t ё nаszt veliik 
szemben, ami még nem Is volna haj, ha ezek az іgёnуek a fiatalok  
és nem az іgёnУt tarnasztdk ёгtёkeІгnёletёbёІ  ІгednёnёК . Їgу  azonban,  
ёpp аzёгt, mert аnnуit fоgiа ikоznаК  vele, vitakozriak rdja, ,érté és a  
névébén, ez a gene гсіб  egуeІбгe tаю. сstaІаnuІ  topog, és mіvёІ  még  
nincs sаjt lértékrеndszеrе, csak ingadozik, hol erre hajlik, hol amarra,  
és naiv ártаtlаnsággаl szemІбІі , nitrit ragadja ki ІgуеgУ  szm га  sze- 
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rancsésebb áramlat, vagy mint veti vissza, a másik. A naivitás gsdig,  
mint tudjuk, neon Irodalmi erény. Önmagábaл  amorf és szé bf оlyó ez  .a 
generáció, elitamrpitja a saját eráteljesebb eszmei szikráit is, nem tud  
neimzedékké szerveaődivi, bár ezt sokan elvárják t őle, sőt, ő  maga is  
tvtkon úgy hiszi, hogy csak a világ felfordításával lehet itt valamit kez-
deni. FRzért mindenáron gátakat keres, ellenállásba vakar ütközni, ,de  

szándiékom nem jut túl, hisz nincs mit ledöntenie, a jelenlegi határok  
még rugalmasak és nem köveitelik meg •a frontális szervezkedést ,az 
előző  nemzedékkel szemben. 

Mindezek dezek után nem egyezhetünk, azokkal, akik az ú j nemzedék meg-
jelenését várják, hisz mesterségesen. nem tenyészthet ő  ki egy új mem-
zedék, hisz ,a mozgalmak e,lsősarbaл  nem az elhatározások, hanem a 
sziikségleitek eredményei. Ezért ügy hiszem, nem kell különösebb jós-
adottságokkal rendelkeznie valakinek, ha a jugoszláviai magyar iro-
dalomtál nem vá,r forradalmi újítást, szellemi forradalmat a közel-
jövőben.  
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ETIKAI  AVANTGARDE  

A  Laskdi Іstёk іtгјІgуёn  

VAJDA  GABOR  

A  magatarkis és az  Іѕzt ёіиІcит  vјѕzоnjа  

міёг t  Van а  ѕуmроѕіоnnаk,  mint mоzgаІоninа  а  fennё. ІІ '.ѕ , az ІdбbeІ  
egzіѕztёЈѕ  ѕzІmроntјќbбІ  ваgуоbь , a klasszikus, megszokott ьetІа jІ-
sйІёs ѕzвmpоntjbбІ  viszont гemёnуЁІІоnebь  t уІаtа? VаІб szіntiІeg  
а;zёгt, mert a mozgalom nem kогыtоzбdіk а  ѕzф  iii а uІtusz га , hanem  
а  сse Іekуёsez, vаgу  ІеgaІьъјѕ  a gesztush!oz КёzІ lјt, sőt - mutatis  
mutaIndis — azonosul is viii. A сsоІekvёs viszont — mivel e Іsбsољаn  
bіzоnуоѕ  tudаtkёzegгe i г&iуuІ , аmІІу  ugуаnаkkог  ьоinуоІults.gа  és  
раsѕzјvиіь sа  fСіІу tn nemcsak ІиІІn ІІ st, hanem vіsszаhаt ѕt ,is tалІ sјt  
— ihjetktive nem v аІбsulhat meg. ІdeќІіѕ  betІІј eѕйlёѕгбІ  tehat sző  se тi  
lehet, a гёszІ'egest viszont az аkсіб  és t гgуа  КІ ttбѕ  р iгhuzашюsа nаk  
еg гm ѕhоz хлаІб  ■kёzeйІdёѕe jeІ .І ;лtІnё . Az ёгintkezёѕі  pont — a betelje-
sј iks — fiktív, mivel valahol a v ёgteІenъeв  van. Tehat оІуапіогm.n  
kёpzеІhоtб  el, mint a szосіоІбgј ibаn az emberi t гsаdаиоm fej Ібdёsёnek  
feІsб  foka. Aki e mІtszёspontјg eІаёt, ha egуІtаQn van  алnуiга  ipti-
inista, hоgу  ‚szоmёt és kёpzeІetёt ennуігe  rnеgІrёІ tІѕsІ , vаgу  nухs-
pоІg г  mбdj га  ІegушtvІ  elfordul, vаgу  ёnКёnteзen vаІй !аІvа  a sziszi-
fuszi munkát (egу  bјzоnуоѕ  іdбegуѕёgbІn és sz іtuёсіёbап  annak látszik.)  
а  сѕeleКvёѕѕeІ  КасгКоdјjk.  

Az іmаgіnё.гius mІtszёsроnt ІІhetбsёge ІёlІktаniІаg vajmi КІvёѕ  kёг -
pбtІѕt jelent a g оndоІkоdб  egуёлnеk. ѕzitu сiбј 't abszurdnak érzi.  
A  kbvetkezd alternativa áll eldtte: v аgу  hаgjа  sodortatni mаgќt az  
ІѕetnъёnуІkkІ l, ІdtёvІ  mаgёt а  hёtkёzьnаpоkbаn feІbukkаnб  abszurdi-
t љоk tёшegёneк , vаg — b& nem szabaduJ.hat meg az аbszuгdіt ѕ  
ёгzеtёtбІ , de mégis а  h ІІу t ІІѕ  tud а t.v аІ  Іka грб t оІ v а  
m a g t — а  kiállást vѓ l:аѕztjа. Ez a hєІуetltis külőnbőzik a heniing-
wатi „niagdnos ordas" szitu сібj tбІ , mivel pontosan tudja mit akar,  
bár nincsenek eddre tervezett e ѕzkёzeі  és mбdѕzегеi, mivel azokat  a 
јІеІіenѕ gІkеt kјn1j ёk fel, оsоtenkt más-más шбdоn. Hangulati skep-
szisёt (még akkor is, ha mozgalomhoz tartozik) a m аgnоѕѕ g tudata  
kёpezј, s Іgуeпѕiїlу t С5аik а  hеіlуtll ѕ  tudata tartja fenn. A n гѕ -
pоig г  e mаgаtагtst fanatizmusnak ,és mоnоmninnаk is nevezheti.  

Mondanom sem kell, hоgу  ennek az аttitйdnek a filozdfiai hiteles-
ségét, eszmei fedezet ёt, a marxizmus jeleniti. Az a marxizmus, гneІу  
оndоьаtі -ІѕzmІi гugаІnъаssgоt és mиndогiеКeюtt hitet, minden dog- 
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mаtіzmustбІ  és biirokratiikus ІeгаkбdёsоktбІ  mоgЁіѕztіtоtt hitet t ёteиеz 
fal, mеІу  Marxot бseКёnt és nem haІv луаkёnt tiszteli. 

Ezek a kёгdёѕeК  nem vёІetІюnйІ  vetбdлІЖ  fel ёpp Во snуak István  
tа um луај  kаpсѕ n. Ugуаnаkkог  azt Is піеg ІLаp јthаtј uk, hоgу  ha 
van ьeІѕб  gоndоаtі  kоntіuаiіtsа, állаndб  iаІаршаgаtагt,ѕа  а  mоzgаіІоm 
nak az ВІѕауdk puьјјсјѕztјkѓ j ьаn is kimutathatd. Ennek eнenёгІ  
во$n т k ігѕаi tdhb izberi v іt га  adtak аІkаІmа t,  s nini szrnіtvа  а  
ѕуmроѕіоnоn kívül állók gуаКгаn Іtmахаѕъtаіб  vёІеmёnlґёt — maga 
a mozgalom sem fogadta el és m іnбsІtёttІ  eg ё tеІmLјeп  (efsбsогbаn 
a  Laskdi Іstёk  keltette visszhangra gondolok) azokat a mбdszeгeket,  
аmІ lуІk х gуszбІvn minden БІѕnуak-јгѕьав  megtаІhа tбk. Јeнeшzб  
azonban, s csak az e Іsб  pіlІаnt ѕга  mІighќ kКІntб , hІg  Ia legfiatalabbak  
vёІ iІkеdnІІК  lеgроzitívаbbаn a  Laskdi вѕ tёЈсгб l.  
воѕлуёіk іг sаІ  nem esztёtiКа i аlkо tё sok (még abban az ёгtelІmьІn 

sem, аhоgу  eg esѕzё  megkaphatja a „sz ёpігоdаІniј" je Іzбt), hanem  
puѕztёл  hаt гоzоіtt állásfоglаlá,sоk, еgу  иеhetsёgeѕ  mаgаtаг t ѕ  vitairat  
hаnguІаt és expressziv h аtásü iвegnуиІаьkоzѓѕаi. A hоzzd1st vаgу  
eІutа sіtst maga a vitairat lkin аlја  fel. Az егеdгnёгІу  e Іssогh аn az  
оІvaѕб  t гsаdаІm і  hеlуzІtёtdІ , s Іъь (l kevetkezden politikai n ёzз te іtбl  
függ. Lzas vјtatkоzsа , bár az e јztёtikumёгt is iёtezіk, s ёppІn mivel  
ti Іsgоѕаn Is igёлуІ  azt, paradox mбdоn nem tud ёѕ  nem Is akar 
„irodalmi értékké ѕzёpјјІnі", azaz szelidtUni. A higgadt, s csak a sz ёр  
ігё nуьаn nem ѕzІnvtІl Іe nte гpгet сіб, a tаnulm Пу  szeгКezatёгe 
gondosan јіgуelб  elemzs, а  gуёnуёгk&Ltеtб , az esztёt іkumоt csevegve  
еІemzб  ёs magvalбsіtб  (tehat mondjuk оgу  ѕzІгb Antal-') іг ste сІ nіkа  
hеІуёъе  eg egzаІtlt, а  гёѕzІ'etеkkel — és іgу  tа  nуеІvvІ l is — Кevёsbё  
biъІlбdб , аngаzs Іt és еtkаi kёzpоntd tаnulm ву tірuѕ  Іёp, mе lу  hacsak 
lehet — а  tanuІш nујгбk iszоkásоs оbjeКtііtsai malidzva — szub-
j'Іktіvitsгa tbrekszik,.és az ІѕemёnуІк  vagy az аІоtsоК  Кiv І tоttа  
iлdulаtаіbбl mіnё  tbьet іgуІКѕzik nуиІvdnоsѕ gга  hozni. Az иІуan  
tаnuІm гІуtірuѕ , teгmёszeteѕІn, h гmiгбІ  és haгше lу  аikс tisгб1 legven 
is szó, mindig azokat az elemeket emeli ki, m ІІуІk aital az írd ёnmаgt 
Is kifejezheti és megvaidsithatja. 

Mi a ІёnуagІ, stгiiktйг ja ennek az ёгtоІmisёgі  mаgа tагt ѕваk, mІ lу-
nek иegfбbь  dhaja, hоgу  olуаn kёгІilmёnуІk јёјЈ enek 11ё tгІ , аmeІуІkbІn 
harca szјikѕ gszeгйІn megszi:inne? Mert 1 m аgаtагt ѕt sа j ё tој  viszo-
пуајnk hІvj1k ёиetге , s сhnёІet іІeg mindaddig kell Іё tеzпјІ , avantgar-
det jeасntІni, míg ІІmёъat és gуаkoгlаt kettбssёge tart, illetve —  a 
dialektika ёгteІmёьєл  — mindőrökké. 

Az esztёtikаі  alkotdsok йІtаІ ban еlкІёtеlеzеttек .  Ez аnnујt jelent,  
hogv az аІkоtб  ёІmёПуІ  művészi miоgёгёКі tёѕе  ёltаа  ■tІjJJmutat бnmаgán  

és azokon a kётdІmёлјуеkеn, mеІуёk az ёlmёлуt indukffiták. A meg-
vаІб sulёs tet а  t гѕаdalmi, etikai stb. Ігоdбtбl az eszt ёt іkaиig, majd 
ezen túl ismét az etiКајіg terjed. ЕgзтІѕ  alkotdk ёІmёnуІ  azonban аnу-
nуіГа  intenziv, hоgу  az еsztёtikај  mеgvаІбѕu1Јѕ  hІlуІ tt, szinte átugоrvа  
azt, az ёlmёnу  kёzvоtlелјil vetil az etikai sikra. Ezt, persze, nem az  

eѕztё tiКаi szеnzіbиІitѓs hівуа  okozza, vagу  legаІќbbis nem elѕб soгbаn 
az, hanem sokkal inkább a beisd kёnуszег  és ґёѕzьел  а  tudat оssg,  
hоgу  az ёіmёnу  ne ;tёґjёn meg, ne hайvnуцljоn cl az eѕztё tikum priz-
mё j л, a szavak jсlentёse lehetdleg ёnmagёvаІ  maradjon egуеnІб , s  
igу  rеgуértеlműеn és elementёхіsan tёІtѕІ  be аz а  moraiis feladatot,  
аmeІу  az аІkоtб  szmёга  a legfontosabb. 
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МоІуІk tоht  azok akdrülmеnуеk, агnІІуеk arra kёПуѕzІгј tјk az 21- 
kоtбt, hоgу  megvа1бѕuІѕ nаk teгUІetёt fi аZ es ttјkbаn, hanem az 
etіКёъаn tаылj а  meg? Pontosabban: miért inszisztál szinte ikizáról аg 
а  rnог 1іs mаgаtагы sоn? miért nem bízik az Іѕztёtikаі  аikо t ѕ  tегmfё -
szetes etikai,kisugárzó e гІ j ёbІгґ? 

Az utо .І;sб  kérdés а  v ј1aszt is tartalmazza: a b јzaІmа tІавѕё g miatt. 
Az LеѕztёtiКај  аІkоtsаknаК  iаlаkító, аsІКоtб  ј eІІІgІikёи  ikívül Іeјгб , 

ёьґ zоi6 szerepiik is van, s az az аІКО tб , aki nem akar, vаgу  nini tud 
verset írni (ez ІёnуІigtеІІn), а  megлУиьаtkоz ѕnаk еgу  оІуаn fогinjhоz 
ІсёПу tеІеП  fordulni, mІІу  а  ІegkёzvІ tІІлеbьјiІ  és а  1еgmагаdёktа 1аnаъ -
bul tudja kifejezni az 'ёlmn ї  és а. hоzz ёІl ѕ  оgуѕёgёt. Az i иt Іn аІkо tб  
ѕzm га  а  mаgаtаг tё.s legailnbb оІуan fofltos, mint iаz ёІІmёnу , vаg тіѕ  
nem az ёІmёnу  hаts га , spоntќnuІ , minteg т  alkotds kёzben alakul 
ki az attittid, hanem már eleve adva van, s  аnnујга  iеrds, hоg т  nem 
türné el az irodalmi mtifaj ik szoros ke гІtt; enПёilfоgvа  nem is kivdn 
be І j јik illeszkedni. Ha váll аlná az iаlkоtás szokVё.flуІоѕ  fогшѓJt, inten-
zјt ѕёЈt veszіteлё  el. ValdsziIitileig ezzel fm аgуаrázhаtб , hоgу  во nуё.k 
Іѕtvn Laskdi вstёk cimti иiйvёгe taltin még а  „napld" mtifaji megh аt-
гоz ѕ  sem аІkаІmаzhatб . Mert ВІsщТdk nem nаpІб t és még lkévésbé 
гegёnу  akart adni, hanem бpp azt, amit mйvёben kifejez. ЕnnёІfоgva 
eІemzёsІinКІ t az аІkоtб  сёІјаіhоz, nem pedig ёvszzаdоs fогmuІ khоz 
kell mёгnјјnК . 

A  тбсіѕ zeг  és a taktika  

Ha már а  rnаigа t.агt ѕ  kоntinuitst és kёve іtkezо tІssёgё t emilitettijk, 
akkor аzоkгбІ  а  mбdѕzІгekгбІ  is ьeѕzёІnјiпК  kell, аmеІуІk іnеК  az indi-
viduum és а  je іensg kёzёtt kёzvІtіtб  szеrерük van. A сёІ  nуиІуdнvаІб  
(bár a ‚tёгtёnёІeгnneК  nincs сёІja", de a tёгtѓne Іem, vаgу  legзгйгik  
szегёnуеhb еk, eют  kisebb t гsаdаиоm, illеtvе  kuitiІґКёгПуе zІt ёа lаkі -
t ѕ t vlІаІб  egуёnneК  igends lehet), csнk az a kérdés, lehetnek-e áll аndб  
mбdszІгei. Vlaszыnk tаgаdб . A mбdszeгeК  kialakulnsa еgу  idбegуѕёg-
biz és  еg,т  ь±zІnуos Lszituáсiбhоz Кёt(dіk. Az оѕІmёnуekе t azonban 
nem kёplІtek, niddszexek vаgу  már bej гбdоtt mechanizmusok terem-
tik, hanem sаj ѓ.t dіаІеktјikjuК  szerint alakulnak. ѕzіtudсіб  szttu сіб t 
szül és а  Кoгьbав  kialakult mddszerek nem lehetnek alkalmasak arra,  

hоgу  az egуёn hоzzllsnаk tаn сѕо t és iránуt adjanak. Ra nem  
sztinnek meg iаzzаl a szјtu сіёvаl, imеlу  teremtette бКet, megme гнvІd 
nek, és dogmkkёnt állјát йtjt а  jeІensёgнk és az Lеgуёn еgёѕzsёgеѕ  
és alКоtб  lkарсsоlаtánаk КіаІаkuжist. 

A mбdszeгeК  csak akkor nevеzhеtбК  mбdszегenek, ha vёЈtоzаtІаn-
ѕ giiК  huzamosabb ideig tart, ha аІКaІшаzё suikваk állаndd fогmj а  van. 
Ha viszont csak egу  іdбpо tга  Ко :гІdtozбdnаЈ , hоgу  ugуаn і lуІn fогm-
ban többé ne Іegуеnek hа&ZлњЈаtбk, akkor fоitаnоѕѕ guk — лagуоn  
is hel тІsеn — megszitnik, s a taktika f оІё  tolddnak. A taktika azt a 
nІбdѕzeгt jelenti ,  nъеІу  iszјiІеtёѕe és feladata еgуszeгі  vёgгеhаjt.sа  után  
megsziinik. A taktika — szёІesebben ёгteІmеzve — dialektikus ho:zz-
állás а  ѕzі;tu сіб  és az ІѕІnІёnуеk dіаleikёJhoz.  

A taktika teht eІsбѕогbаn а  сёlt tartja szem elбtt (ez a dogmatiku. 
sokra is jellemzd, di a mбdѕzeгеК  favогіz ІёsvаІ , egуеtІmІs ёгvёіnуйvё  
tёtІъёveІ, а  сёІ  — нkагvа-aКагаtІan — csak mint iorrmilis h аngsйиу  
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szerepel, mig Іёnуege, eLёгhetбsёge árnуékbаn marad), rnsоdszог  а  
tёnуеk fontosak ѕzm га, hоgу  azok оиemzёsёveй  megikeresse a оёІhоz  
vetzеtб  1оgгёvіdeьb utat, illetve hоgу  kialakitsa a szіtu с .іб-egуѕёg rбd-
ѕzeгёt, tаktіkdjt. Akik e Іёpсѕб fІІkоk sоггendjt nin-i ismerik el és а  
mбdszeгeket fonitosabbaknjak t агtjk а  tёnуІknёй : vаgу  ѕzndёКоѕ&І  
еІhаІІgаtЈ k еgзгеѕ  vomisaikat, vаgу  rövidlátó tёves hиedeliвеКet konst-
гu1nаk ki ьeiбlLјk. Ёs mindezt a mбdѕzогeКёгt, a mddszerek І :Іа iпdб-
ѕќg ёгft! Mddszerekben, beidegzett k ёpІeteК  јІnсѕёЈёn  tekinteni tа  tё-
Пуеkге  már eйеve tогzuІёst, tёгёѕ t jelent, néha szznуоІсvаn f okosat  
is. Ez rosszabb esetben : а  061 feЈё  vezеtб  utat teszi Кёгdбsоssё  (lásd:  
сsehѕzІо kіаі  еѕІmёХІу&К). Az elavult mбdszeгek már nem alkalmaz-
hаtбК  гбdszегеkКбnt. Ha mégis eґІtеtіК  аLКаh аzбsukаt, önnön ellen-
tёtіјјkКё  alakulnak át, és rossz ІГеdгnбПуеkhеz vezetnek.  

A taktika esІ tІnkёгit аzётt vбІtоzіК, hаgу  minél tkövеtkеzеtеsеbb  
legyen a magatartбs.  

Ennek feІіsmeгёsбig jutott el воsnубК  István tалuІгбnуаiьаn.  

A  nаpіб  

ѕzеІиІгі  ёІettјnК  єg тіk ІiegёхdeКesebb  s egyben — mint a v ёІеmёлуІk  
mutatjбk — а  Іеgpгоb Іemаtіkusа iьb kёnуve а  Lаѕkб i estdk.  

A  nаpІб  alcime (,‚tett heјуІ tt napld"), sőt а  Faulknertdl vett ~tó  
(,‚Mert laki teheti, az cselekszik. Aki pedig nem cselekedhet és en јаtt  
eІбg rnёІуІn szenved, az еггбІ  ír.") egуагбnt гоgtёivеѕztб  lehet. Nem  
egзт  ermenonviile-i V ајgу  eют  bihari hаngulаtú fбradt !геІјgПбСјбтбІ  van  
szó, a tett аbszuгdіtбsа  fiІlјsmегёѕёbбІ  tkövеtkеzб  ьбgуаdt Јkоlikilúztórál  
— mint аhоgу  az іdёzetek alapjбn gondolhatnбnk—, hanem a tett epi-
zбdjаiгбІ , fоІуага tбгбІ , m;еІу  csak гІgvаІбѕuІбsбnак  elmaradбsa miatt  
6k ~ó formбt, illetve,[külső , ibjiiktiV bІteІjeѕјІёѕё t az írás, az аІkоt і  
kбгpбt1йs bІtІІjeѕјјаёse hоІуІ tteѕі tј . Kаnipenzбсіб  ez? Nem, hanem dac,  
гnеlу  az аКсіб  ґёѕzІІgаs, kárрöttlásоs betоІjesttІёsёt is vбllalja, ha már  
nini tarthat іgбnуt а  teІjesѕбgгe.  

A már megirt nаpІб  peгspektivбjбьбІ  iig т  tiinik, mintha ВІѕвубk  
gуаkогІб  :Іаьогбnѕ  гбdjбга  vёgezte volna КіѕёгІete іt, bár — mint аhоgу  
ezt ig-у  heІуІn mеgјеgуzі  — а  vбгhаtб  reakcidt еlбгe tudta. Kоnkгбt  
аn аgоt akart gуйjtеni naplб j бnak? Ez sem vаІб szinй , mert maga is  
сmнtі : nem hitte volna, hоgу  Іgуkогі  jegуzеtІІ  majdan nаplбvб  еgё-
sziilineik. Bбr maga is ügy véli, hog „a:szó sokkal inkább idealista ter-
mбК , ѕенІihоgу  hаthаtбsаn ґьeаеѕzбІhаtnа  az objektiv vaІбsбg dolgaiba",  
mégis „paradox n-Ібdоn talбn ёpp а  гІшёn$eІІnsёg fkénуszеríti ellen-
бІ ]іhatаtІanuІ  akcidra.".  
Воsnубк  еgёѕz tаnu Іmбnуt  szentel a vа 1оmбs miьenІёtёnek, ёѕsz&  

tevdinek. Az еsѕzё  és а  vallomбs kiasszikusaira, Montaigne-re, Rous-
seаu га  hivatkozva ig-зтІКѕzіК  kіjeiќјІnј  а  vallomбs lёnуegёt, Іеthоtбsбgeit  
és korlб tait. Az utóbbit elsбsогbаn az ember ösztönös szem бгmёьen, 
de lkülönösеn az uгalkоdб  politikai hеІуzеt és kёzgоndolkоdбs miatti  
tiагtбzКоdбsбbаn lбtja megtestesiilni.  
ВoanубК  nаpІб j бnak  szerkezete mégis tkülönbözik а  vallomбs meg-

szokott foгmбј tиІ . Bбr ааapsz і tuбсіб jбt lirainak véli — mivel v аІіlomбsа  
Іёzёppоntjбbаn az én áll — ez a lітаі  tаlарállás а  -- jб  ёгtеЖnёьеn  
vett — 1еgѕzёlѕбѕёgesІьbел  аngаzsбІt költői áttitüdöt jelenti, rnёgpоdig  
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аzёгt,  mert воѕnу k mindig сгІЈdбја  tükrébén mutatja meg m аgt, s  
іgу  nЩіІбја  inkább Іgу  kёvetkezetes егk ІсsіsёgnІk, mint еgу  ќІ 1!аn іdёап  
ьeiѕб  és ■kiilsd гezdtiІёseіго  јgуІб , gondos Ј n-e1emzёsnek а  megvаІб  
ѕuы.sа . Кјilёn vizsgálódás t ъгgу t kёpezhІtnё, hоgу  az individuum  
be Іsб  szféráit шіІуІn mёґ tёkben és јntІлzјt ѕѕаІІ  t ёІІthІ t і  ki Ја . гсіd  
szinte ІгkёІсsіѕёg, mІІу  b гm іfёиe kudarcok eЈІenёгe is Іѓtez і  és ёІІа :П-
dбsuІnј  akar. воsnk ваp ёj1t tehdt akkor nevezhetn ёnk vаllоmásnаk,  
ha az individuum és eгКё 1сsіѕёge ІegаІ bb mégközélitd аzсnо sѕ gt  
mutаthа tndnk ki. Ha ez az аћоПоѕsg nem Іёtezјik, tІг rnёѕ ;z є tІѕеn az  
sem сsогыtjа  ВоѕnуК  nаpІбј nаk magas ЇІ 1 etikai.és szocioingiai  
ёгtлёКeit.  A  két komponens küzötti esetleges distancist nem m еgгоvѓѕ - 
лt,  hanem jeиІemzkёnt hалgѕІуоzоrn, ,аnnаk az јdеntјКі f сјб  kіsёг-

letnek Ja bјzоnуіt ѕга , iаmélуе t вoѕпук  а  kёvІtkеzбkёppеn hаtёгоz  
meg: vannak, „akik јndіvіduаиt' ѕukаt, ѕzеmёІуеѕ  ёІе tјiКеt,és ѕoгѕukаt  
nem tudjk elvonatkoztatni a többség  ёІetёtdІ  és ѕогsatбІ , s ezёг t  
szemёІуіѕёgdkkeІ  egуen'гangd, sőt azt fоntоssgban nёhа  rneg аЈаdб  
pгоbІёsmik, ё nm а guiсол  kívüli ргІаkkup сі6iК  is vannak" (ki-
єmоІёs tiІem). Nos, ВоsлуК mйve аПinуіьаn nevezhetd vomsnаk,  
аПъевіnуіьеП  az író „ёnn-iаgn kívüli prеоkkup сiб j а" — vаииоиis. Az  
elбbbІ  idёzetьбl az kбvetКezјК, hоgУ  аZ egуёu ёnагсkpnеk hІlуёгІ  

mаgќt objektiv kбzegbe vetítd  individuum ыгsаdаІоmmаІ  'vааб  viszi-
ауёnаk kёрe iёр . Ezi egуѕzІтйbbІаІ  ІІgу  is щоndhаtnёnk, hоgу  Воsnуёќk  
István ОІт  mбdоn feszitette szét а  inйfај  keretet nаpiбј iьan, hogу  
az etiЖаі-t гsаdаЖnі  vова tkоz ѕоkаiаЖ  szokatlanul nаgу  szerepet és  
hаngѕi Іуt biztositott.  

Tibbetn а t  vetik szemёгe Вosnу k Istvánnak, hoigy ларІбjа  csak  
аldоІigоzё sга  váró amorf  nyегѕаn аg,  mІІуІt nem munkált meg elёg  
аlаposaл  a rendre.és kёvetЖeziоtёѕсkгІ  szomjas gondolat. Rövidén:  
miért nem kerekitett еsѕzёt vаgу  гegёnуt ёlmёnyаnуаgёbбl? Nini  a  
=ING& ѕІk0 Іdаinѕ gа  és egуІnгаngiїѕѓgа  &zІmрол tjаbбІ  kelek Bos-
у• k naiбјќnак  vёdІіrnёгІ, hanem a nаpІб  nёhёnу  eІеmёt hangsil- 

1уоzn ш, mеІуеk а  mű  intсgгit ѕа  mellett tandskodnak.  
VёgІtІ  László emliti egујk esszёjёbІn, hоют  tsgоѕаn ragaszkodunk  
tёnуІжhІz,  aminek kёvеtkeztьёьаn vёеnІёлујјnk jellege гegјsztгІб ,  

tаpаdб  és rövidlátó. Ez, persze, Іјѕб sогbаn а  bјјгоkгсinга  vonatkozik.  
ѕzогјntІni ёгteЖ dsёgUnk az ellenkezd vёgІetьeл  vész ui: az i Іtаlanоsi-
tsьаn, а  tёвуІк  јїгdgуёП  (és nem a tёnуeжгб l) váló Іѕszё-niиdІtќla-
sokban. Orok ьetІgsёgUnk ugуааІјs, hogy eiѕiklшъК  а  tёПуek fёІёtt,  
mivel bал ]iіѕaknаЁ  tartjuk őket, s csak ІtaisnоsїtsоКаt fogadunk el  
(:s itt Luk.сѕ  Gуёгgynek egy ironikus  шеgјеgУzёsёгІ  is hivatkozhatom:  
„ВеszёІјиink а  vulgáris dolgоkгбІ, az a leghelyesebb"), megfeledkezve  
аггбІ , hоgу  а  tёnуІk, ёsszev иogаt ѕuktбІ , provokativ Сѕopoгtоѕјt ѕuk-
tбІ •ftiggden, Іleniеnt ґisaл  is hathatnak. Вosnуak nарІб jа  j б  pёІdа  
erre.  
ваѕnу k  tudatos donquijote-izniusa :еgу  аІуаn ёгtІЈІгnіѕё gі  ІlaѕfоgІа-

Ls, mely nini puszt&i e Іinёleti szfёг kьааi fogalmozddik meg, hanem  
kоnkгёt сѕеІІКvsbеn méri Іе  eгejёt (és nem értékét), hоgу  végül  

is, vоreѕёge után, а  mоgvаІбsuІќs еgуІtІen iehеtѕёges fогmj ћоz,  
а  nарІбhoz Калуагоdјоn vјsszа  

.Nуelv ѕtiиѕztіkаі ,  szerkezeti ѕІеmpоntоkbбІ  vаІбѕzјnйІeg vannak se-
bezihetd pontjai a  Laskdi єstёkneК  Hornyik Мiklós nёhinу  bігІаti-
ban fel Is ыvtа  г ' .a figyelmet — ‚  mёgsеm елgedhоbјјiІk meg magunknak  
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azt a luxust, hagy az esztétmka egyes szempontjai a'vapján kizáról аgo-
sitsuink,, ki_ilönösen akkor, ha az аbko ~tói indítékok iás célok egészen  

más terüle+tan mutathatok ki. Bosnyák nyelvi néihal gaz esszéhez, 
másutt .a köznуеlvheг , sőt néha a zsargonhoz közelít. Az effajta vizsgá-
latoknál azonban nyitoltt kaput döngetünk. A küls őleges elemeket  
ugyanis Basmyák teljes rnért еkiben ,alárendelte mondanivalója expresz-
sztvitásának. A stilizáló szándék aa lehet ő  legtávolabb volt itdJI. S ő t,  
шondanivalój ~a imirntha ennek ellenére valósulna meg. Jelie ~mző , hoggy  
például Végel esszéinek is hasonló prabvé.mái vannak.  

Ennek gaz örökké polemikus élíí ,magaita гtásnak ismerj Lik egyes vál-
tazatait: elsősorban a jugoszláv szellemiságben gyökereziik, s f őkеppen  
Krležán keresztül, ;Sinkó ábtal honosodott meg irodalmunkban. Külö-
nösen Bosnyák Sinkó-centriikussága, .felltün ő . Ezzel kapcsolatban egye-
sek epigonizmust emlegetnek. Megfeledkeznek azonban orrál, hogy az  

epigonizmus elsősorban esztétikai kategória. Ebben az esetben csak  

egy .magatartás egymással rokon, de mégis különböz ő  változatairól  
van .szó. Mindegyik magatartás knkrét id őben és konkrét ,körülmények  
között, konkrét tartalommal telít ődik. A közöttük levő  karreláció csak  
az elveikben domborodik ki. Bosnyák .a ilegáltalánosabb módszereket  

és a. kifagyhatatlan energiát kutfat j a Sinkó életrnüvében, s a maga  

módján azt igyekszik folytatni, amit Sirikó аbbahagyatt. Ezt mindeddig  
sikeresen valós űtatlta meg.  
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GONDOLATOK A  ТАЕѕАDАLМІ  REDsZEREKROL  

BALINT IsTVAN  

Fи1оъб fusоК , szociol.dgusok,  de fбІеg Іtёгtёпёѕzеk kёгёьІв  niindjоЬьав  
tért'hódít az a fel іsrneгёѕ , Іiоgу  а  tќґsаdаі]rnј  rendszerek v1t аkоzsnаk  
eddigi Isémáја  — аZ бskёzќјssёg, ґаьszоlgаtаґtб  rendszer, feudailizmus,  
kapttaiiirnus és szocializmus — nini kёрІѕ  гe Ііs kёpet adni a fІj Ібdёs  
tёnуІоgеѕ  itj гбІ , csak nаgfоluІ  ІоеgуszІгйѕі tёsѕІІ  — i їgуѕzбWdл  csak  
az euгбpај  itársаdаlmаkrа  vonatkozdaa'i, még ott is csak h оzzvetбІІ-
gesen — гekоnstгu Іj а  ezt az utat, és v Іаѕz nélkül hаg зт  sok kёгdёst,  
neвi tudja mеgrnаg аг zгiі  а  sémától vаiб  оІtёгёѕ  számtаlаn рёІd ј it.  
A t гsаdаІоmьudбѕс tk egу  гёszІ  ugу  tesz, niintha nini  ViDflI tudоm ѕt  
ezekгбІ  а  ргоbІёuiikгбІ , és гаgа zkоdіk а  sёnihоz még akkor is, ha  
enІъК  kёІ tКеztёbІn nenІеgуѕzег  erdszakot kel vinni iténуеkеn, el  
kell hallgatni, vаgзт  ёppІn meg kell hamisitarii történélmi t ёnуІkеt.  
м s irészük tudаtbаn van a pгоblёniaknаk, fel;isnieri azokat, de a leg-
kёаiуеІmиѕеьь  mиgо iІdst fogadja el — mivel nincs jobb, maradjunk  

meg enгiёІ . 0. маndіё  p ёІіduІ  Uvod  u  оpёtu sociilogiju cimii knугvё -
ben a tѓгsаdаimі  fejlődés реriоdizálásávаl fоgІіаІkоzvа  meg1арitjа ,  
hоют  •а  sёuiа  megadja ugyan .a fejlődés áltаlánоs ігаiу t, „de бsѕzІ -
hasanhtva azzal a fej І6dёѕоІ , аmеІу  az Еuгdpёл  КіvUlI огѕzgожbаn  
fоІуt le, jelentds eІtёгёseket tniultаt. ЕbьбІ  az dini k, hogy az огѕz-
gdk itёІІtnеtе  а  világ különböző  гёszІіn nini haladt minderkitt еІg-
fогmёл ." Rёmutat több tёnугІ , aniІІу  ellentmond az eddigi sninаk,  
pёklќul arra, hоgзт  а  rabszolgak csak nёйinу  огѕzgbаn v ІtаК  kiz-
vetien ■teгmeІбkkё  а  mеzбgаzdаѕ gbаn, miiidentitt másutt a függő  pa-
гаѕztsёіg volt a шezбgаzdаѕ g legfdbb teґmeІбогeje, а  гаhѕzоаgаtалtб  
rendszerben és а  feudaUzniusbaai еgуагаit. Mindebbdl azonban ezt  
а  kёvetКeztetёѕt vonja le: „Az eddigi peгиоdјz сіб  tёht Indokolt kri-
t јіk аiаk van аlvetve. Eddig azonban nem javasoltak sem msI Каt, sem  
jobbat,  сzёгt ehhez tartjuk magunkat, f јgуеІembІ  vёvІ  azt a tёnуt Is,  
hоgу  јЈІуеn f Іоsztaѕ  szerint fоlуiк  a tёгtёneІiеmоktаtёѕ  а  kёzёpіskоІ k-
ban."  

Ez a „jobb" nem ikéshеt már sож ig. Az eddigi sёвiа  hеlуёbІ  Ірб  
jоt ь  megоlds csakis a marxista tёгtёnёѕzеk, szосiоlбguѕоk, fиЂоzб -
fusok közös mйve иehet. Amire mi v.иІaІКоzuгik, sokkal szІгёаiуІьb  
feladat: bіzовуoѕ  ёѕszefоgІa]ѓst аdахi azoknak a tёnуёkПek, аmеlуІk  
nini fёгвeК  az eddigi sёш bа, és felvetni  nёhќnу  gondolatot аггбІ ,  
hogзт  milуІn ігвуbаin eІІ  keresni a megоkІѕt.  
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A marxizmus rendet teremtett a t ёґtёneІem Іё tszбІаg ёѕszІfјјggёs-
telen vёІetІenj Іі  között. Еgугёѕъt azzal, hogy Кјniu аttа : а  t тsаdаІоm  
ёІetёbол  be&ёvІtkсzб  v Іtоz оk nini minden ёsszef І ggёs, rendszer  
nélkül, vё1etІenѕzeгйІn Кёvetkezek be, még csak nem is v аІаmиІуеn  

.иІавdбan ёлmаgљa vжszаtёгб  kёгfогgs egуeѕ  fzјѕаІ , hanem a fej-
lődés fokai teгvszeгйІn еgуm ѕга  Кёvetkeznk, másrészt azzal, h оg т  
fe]jt.гtа  а  váltоzásоk Іgуmsга  Кёvetkezsёnek оkt, belsd hаtјбетІјё t,  
sбt а  fІj І dёѕ  egу-egу  fоknak ІegІёnуоgІseьь  jeІІІnivоn.sајt Is. Ezzel  

fеІfІdІzёѕёvel  a marxizmus minden más tёгsаdаІоmeІmёletnёІ  job-
ban kёpеѕѕё  vált атга, hоgу  a t гsadаІmі  vtІtоz ј.sоk és jeІоnsёgоk  
niаgуaг .zаtt adja. A vltоz&ok vёІetІenszeг(ј, n*idetn rendszer nél-
küli оgушќѕга  kёvetkezёѕ vеІ  szemben kimutatta a fеjlбdёѕ  Іgуeѕ  f 0-
kainak tёгvёІуѕzІгй  egушdѕга  kёvetkezёsёt. Az egуmdѕга  kёvоtКєzёѕ  
kёгfогg.sѕzeгй  jeниgёt hirdetd І ]nLёІеtekke І  szemben — Comte teоІб-
giai, metafizikai és pozitiv fejl ődési fokоzаtaіtбІ  ѕpІІnсІг  гevошсіб j ёn  
és сUszоinсібjn át  ІgёѕzІtn Weber гaсиоn.иіѕ , tгаdісиоn1іѕ  és charisrna-
tikus hatаІmnаk КёгТогg.ѕјg — kimutatta, hоgу  а  fеj Ібdёѕ  nem kбr-
Ёогgs, haneni mindig magasabb fokok fe Іё  halad.  

Majdnem ugуаnіІуen j оьentбsёgй  a fej Ібdёs egуІѕ  szakaszai legfon-
tosabb jeІlegzeteѕsёgІјПІа  felіsmeгёse. Ennek a tёnуеzбпеk a szerepe  
kшёnёsen a kapіtaІіzinuѕгбІ  szóló szосиобgјаі  ігќѕоkbаn tűnik ki.  
(Dobb angol kёzgazd ѕz рёІduІ  szёрІn kimutatta, mІгЈЈnујге  nini al-
kalmas a többi megfоgаІmazs a kapitalizmus І nуІgnek mІgгаgаdѓ- 

гa — lásd  ТаПиітйПуо k  a kapitalizmus  ўІjібdёѕёгбІ  сіmй  művét.)  
Ennek а  Ібnуegiek а  megгаgаd ѕa szdksёgteІеnnё  teszi a t гѕаdаlmі  
гІndѕzоге neК  а t a felesleges e Іаpгбz ѕ t Is, ааТіeІу  mondjuk Gurwitch  
szосиоІбgі jt jellemzi. ( ѕzeгјntе  ugуаПіѕ  ■Пёgуfаjtа  archaikus t хsаdа-
lii van — аrnоІуеkkІІ  nem Is foglalkozik —‚ majd azokat k бvetіk  
ezek a t гsadаІmаk; charismatikus teоkгсіа , patгіагсh Ііѕ  t гsаdаІоm,  
!eud Ііs t гsadаІоm, а  v гоsйІІаалоk t гsаdаІша , iа  kezdeti kapitaliz-
mus és а  feІvіыgоsult abszolutizmus, a g иоblјs tёхsаdаІоm, demokra-
tikus Ііьeгиѕ  t гsadaІоm, ігёлуіtott t гѕаdаІоin, fasiszta tёхsаdаІоm,  
tІгvѕzeгй  ыгѕаdalюІіш  kоие tіv etatizmus lаlарјán és te гvѕzeгй  tёгѕ a-
dalom a pluгапѕztіkuѕ  КоиІ ktіvјzшus elvei аlаpjn.)  

A  fej Ібdёѕ  fokai teгvszeгй  eg тm.ѕга  Кёvс tkezёsёnek és az egуes  
fokok Іegfбьь  jeІІegzоtІѕsёgёnek fоІfedezёse azonban (az okok e Іeшzё-
sёьe itt nini bосsѓ tkotzhаtuлК ) a marxizmus jdval lёnуegеseьb elemei-
nek eІfeledёsёhez és еІеfеІidttёѕёhІz veztеtt. A vёЈ tоz ѕоk gаzdaѕ gі  
аІаpjnaК  feјfоdсzбse рёІduІ  а  sematikus аiар -fеІёрі tmёnу  elmёІethоz,  

gаzdaѕ gі  alap misгtifikálásáhог , vаІаmіlуеn gаzdаѕ gі  fatalizmushoz  
vezetett, még azt a j бvаІ  Іёnуegeѕebb marxista meg ъІapіt.st Is mи l-
ІбzvІ, hаgу  az аІар -fоІёріtгnёпу  rnиgkшёnbёz оtёѕёnеk is csak az ember 
ёІІtёьоn van jeиеnt$ѕёge, a Жјіnduабpont az ember, és mјгІdёsѕzе  аггбІ  
van szó, hоgу  az Іgуѕёgоs, megbonthatatlan emberi ёІІtben egуes tё-
nуеzбk mјІуеtn hеІугІ  kertilneik. „Az emberek termeLik КФzеtјјkеt,  esz-
mёiКet stb. — irta Marx —‚ di a tёnуІаgІѕ , tёnуkІdб  emberek, аhogуаn 
dket tІгmeІбeг 5јй  és az azoknak niІgfeieІб  ёгіл tkezёѕ  meghat гоzо tt  
fІjІІttѕёge — оgёѕzen а  Іegtgаbb ёгјntkezёsі  аlakuІаtig — feІtёteіez і ."  

A  fІjІбdёs mоzgatбегбјnek, gаzdаsgi аІаpj.nаk fеksmeгёse pedig  a 
fejlődés niиѕztша ins ьоz vezetett, nЁntаia az valаrnјІуІП  automatikus,  
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feІtагtбztаthаtаtІаn,  az оmbІгеktбІ  ftiggetlen fоІуаша t lenne. ( Їgу  ke-
ritLt bele a tёгtёne Іmі  materializmus minden t аnk&Іуёb е  az a tte І , 
amit Ко sаnоvіё  ígv fogalmazott meg: „A t гsа.dаІі .gazdаѕ gі  fогm сібk 
fej Ібdёse tегm ѕz СІtLtёгtёnІІrn,і  fо lуаmаt, аiвeІу  objektiv, specifikus 
t гsаdаІmі  tёгvёnусК  szerint ј  о ]уіk; сzІkгбІ  Lenin azt állítоttа, hоgу  
nemcsak nem fLtggnek az emberek аКагаtt6І , tudásátólés szёnd ёkаі -
tбl, hanem ґёІІenkezб1Іg, megѕzаbjk akaratukat, tudatukat,és sz ё.ndё-
kaikat." A tёгvёnуѕzегdѕёg azonban rns, ,külőn Кёгdёѕ , mint аhоgу  külön 
kellene  вуоmоn  Кёvсtnі  Lenin fejdёѕёt az itt idёzоt1t 1903. évi tёteitбІ  
az оktбbeгі  forradalomig, s a forradalmat Кёvеtб  korszakig, amikor 
az embereiktdl fttggetlen t ёгvёлуеК  emІegеtёѕІ  majdnem teljesen &tűnt 
nёлa. itt azonban nincs h!e ІуUапК  mindenre kitérni.)  

A јej Ібdёѕ  јoІуamаtёziаk abszоlutјz І sа  és intsztifik І sa — annak 
vаІаmиІуаn e ГnbзгtбІ  ftiggetlen fоlуаmаtКёІІt vаІб  feІјаgsa — és а  
foІуamat gazda&igi aІарjnаk аbszиiutіzsа  és mіsztјfik ЈІѕа  -‚ а  
kifejezett vagу  csak h аІІvќnу  nуоmоkbаn jeІentkezб  gаzdаsgі  fataiz-
mus — еg јtttєѕІn hozta meg a t гsada}гnі  rendszereknek azJt az ёІ tе l-
гnezёsёt, аmеІу  eddig uгaІКоdб  volt a marxizmusban. Ez az ёгtеhnеzёs 
szó szerint vёve vаgу  tompitva, esetleg nem Кё tІІеzб  teвdenсіаkёnt 
felfogva, soha ki nem mondva, de ьоІeёгtvІ, ikét komponeust tartal-
mаzо tt. Az egзтіk: az elsd К6ьait ьan már benne volt a kommunizmus, 
csak Id kellett várni k іbоntаКоzёst; az elsd kdb аltvaІ  az ember el-
inditott eg т  foІуamаtоt, amеІу  elikerUlhatetientil, febtartdztathatatlanul 
elvisz a kommunizmusba. A másik: ez az e Іjutё s а  kdbaltaldi Іа  ikom-
muinizmusig csakis egvetlen egу  titon Іёhetѕёgеѕ ; бskёzёѕѕёg, rabszil-
gаtaгtб  rendszer, feudalizmus, kapitalizmus, szo сіaІјznius itj ајn, min-
den fokozat ѕzUksgszегй , át nem ugorhatd, az egyik után csak a 
másik j ёhеt, оlуаnnуiга, higvha bёгmeІуik bоІуgбn ёгte Іmes iёnуІk 
t гsаdаІmа  Ібtezik, az Is a fІj1<бdёѕnоК  ezeket a fokait j ќг tа  be. 

A tёгtёneІmi ьёinуеК  taвuІmnуоzdѕа  azonban hamar 1Кёгdѓseѕsё  tette 
ezt a јeifogё.ѕ t. A fej Ібdёѕnek ez az ёгte Іmezёse ug аnIѕ  már kialakuini 
is csak iїg- т  alakulhatott ki, hogу  me:]ЈІбztјtК  az аlapvet5 tёnуt: nincse-
nek aiаСѕІ nуabb és fоІsбbbгсndй  fajok, hоgуаn ІehetѕёgІs mégis, hog 
az emb егіsёg tdbbsбge megragadt a kapitalizmus eldtti f огmk vaІаш2-
Іуіkбл . (A később f Іёlt Тt adatok csak ёІeztбК  ezt a pгobІёmdt: а  sаг-
kokat Іeszmіtvа  ІflјаСѕ  а  fёІdgoІубnak оІуал  гёѕze, ahol nem fejlddёtt 
Id шagаsfоkй  сіуіktzјб , honnan mégis az a nagy аг nу tаІanѕЕјg; sőt а  
XV. ѕzzаdіg az сmbeгіѕёg hatalmas többség:8 йgvѕzб1vn egзтfоггnа  
fokon állаtt, honnan a fej Ібdёѕnek ez a ыг teиІІn nъeggуогѕаІdѕa egу  
КиѕеbbѕбgnбІ , amig a tdbbsg lemaradt?) Кбѕбbь  pedig megindult a 
sёmnak еl Іentmоndб  t бnуІk fсІdоigоzsа  is. Csak nёhnу  pёІdёіt em-
littink meg. 

I. Cunow 1929 és 1931 kёzё tt megjelent mйvёьein már az I. v1ё g-
h ьогй  utáni korszakban КіѕёгІе tеt tett arra, hоgу  m.s mІ:gvиІйgјt ѕbа  
hеІуІzzІ  a fej lбdбѕ  kapitalizmus eІб ttј  ѕzаkaѕzt. Е lsбsогьаn arra mu-
tatott ráa legkezdetlegesebb f огrnkјkаl kapcsolatban, hogу  tёves lenne 
а  јоjlбdбst egуІ tІen ІІhеtѕёges ѕёrnaКёлt оІkёpzelnі , аniеІу  csakis egу  
йtоn haladhat, és sz Іtkѕёgszeгјien — a sorrend megvltоztаtќsnaК  
minden Іеhеtбѕбgе  n• КјІ  — ugуanаzоkat a fokokat k ёІl imеgј árniа . 
(Rёmutat p Іdёul arra, hоgу  a fejlődés szјіksёgszeгй  fokainak tarbot-
t К  a kбvetКezб  sorrendet: уad ѕzаt, nomdd ё. ІІаttеnу sztёѕ , mezdgaz-
daѕ g, holott az amerikai bennszјilёttek tёbbsёge а  vaddszatгб l.köz- 
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ќаe јtІ  áttért а  mezбgаzdаѕѓ gга .) МІg1'1аpLt јsаі  azonban e Іёggё  
elsikkadtak. Аnn1 több vitán, adott okot az a tёtІ 1е, hоgу  az engetsi  
ёґtеІeшben vett ősközösség nem Is L ёtІzеtt. MJJnddssze földközösségr ő l  
ьeszё1itјіnk, a fej 1бdёѕnek nem оgу  kezdeti, hanem már egу  magasabb  
fоk аi — а  fёІdimйvІІёѕ  j ІІentkezёse után —‚ :а  zsaknnу  azonban nem 
volt közös. 

Ha a  ѕёmа  fokait  kёvtjјik, az бskёzёѕѕёggІі  szeniben tmаѕztоtt  
kёtеІу  iеgу  Ismert рё dёЈ t оmыtve, kёvtkІz6 Іёpёskёnt az ügуnеvеzеtt  

zѕаі  tегmІлјёѕі  mбdІјоz jutunk el, am еfуеt Marx az antik — rabszo1-
gаtaґtб  — teгmeІё&і  mód iеlőtt emilt. A mагхјѕt К  tbьsge еg ѕzегйІn  
elhalgatta, ћоgу  Marx іiуоП  teггІІёѕі  гбdоt Is eniilitett, vagу  pedig 
ezt a teгmeІёsi mбdоt eІгёІetјаeg az бskёzёssёggeІ  azonosltotta, gуа -
kогЈаtbаn pedig a fІudа]ј us elemelt егбszаkоІtа  rá. (Itt most nincs  
időnk kitérni агга , hоgу  az ázsiаi tІггnеІ si ~ró]. vаІб  eІfІІedkІzёѕ  
nemcsak a tdrsadalimi rendszerek e ІmёІґetёt dоfоггn Іt.a, hanem az ѓ 1-
lаmeІтnёiete іt is, hisz Aizsinban az Іam nem az оsztalугa ѕzаk:ads, 
hanem a föld,közös tulajdona a1аpjn nőtt ki.) itt kel megemllt'e-
niink a шagуaгoгѕzgі  ТКeІ  Ferenc úttörő  munkásságát enneik a  
teгmІlёsі  mбdnak а  vіzsg1atab аn.  
ЕІѕбѕагbiаn  arra mutatott rá, hоgзг  „Marxnak az 'zѕІаi teгniІ ]Ёѕі  

módról' szóló megj Іgуzёsеі  ёppensёggeІ  nem hІveвуёѕzІitt utа1sok  
vag т  alkalmi megfІgаlmazs-fk іѕёгІetеk, hanem teljesen kiforrott, 
den oldalrdi átgаndоlt nёzetІk, аmеlуеk szervesen illeszkednek Marx 
politikai gazdasgtaгiba és tёгtёnetfиІоzбfі jќbа . Sőt, rndr láz Іdёze'tt  
szёvegeК  is аггбІ  gубznek meg bennnket: az 'zsi ај  tегnieІёѕј  módról' 
vallott лёzеteК  оІуаnnуiгa nёІkјІkzlietet1en alkotdeiemei a marxi ёІеt-
miinek, .hоgУ  nélkülük — ismerve Marx minden ІёnУІgІѕ  бsѕzeifјig-
gёѕгe kiterjedd tudоrnnуoѕ  gоndоѕѕ gt, még a тбkІ  megа1kо t ѕа  Is  
elkёpzоІhоtоtІen" (lásd Az  dzsiai tІгтІІёѕі  mód  k ёгdёѕёhІz сіmй  
kёnухтёt).  

Az йzѕІaі  tегmиІёsі  mód tehdt fontos hеІуІt kapott a  ■tarsadalmi 
rendszerek marxi e ІmёІetёben, m греdіg е t а  teггєІёѕі  mбdоt nem  
1elet sem az бskёzёsѕёgгІ , sem a feudalizmusra levezetni. мјвdЈев  
sбra tоht, агеІу  nem vesz tudогѓљt еггбІ  а  teгmeІёѕі  módról, heve  
Іeвgзтszeгйѕ itј  — sбt mondhatjuk meghamisitja — a marxi ІігбІ iеtеt. 
A marxi ІІemzбst nуonІoв  Кёvоtve, Тбkeі  latja azt is, hоgу  ez a ter-
гneІёsi mód a törzsi tu Іаjdоnfoгг k feІьоmhLsnаk eg%k йtjа , ёpрІigу , 
mint az antik és a fеudйіIs forma. ѕеjtetі, bár nini mondja Id — tаьл  

„kёzfeifоgбss аі " ѕzmo Іva  nincs ьќtогsбgа  kimondani —‚ hоgу  mind•  
h гоm •еgуІnгang-d forma, teht nem egуrnsutќnіsIgгбІ , fejiбdёsі  fi  
kс kгбІ  van szó, hanem a fejlődés ћгоm иehetsёges, egуІnгаngiІ , egу-
formбn vбiaѕzthаtб  йtj гбІ . Ennek a КёvёtКоztetёsneК  а  Іevonsa még  
forradalrnibhaa-i геgvбј tоztatj ґа  a tбrsadalmi fejlődésről alkotott néz°,  
tеt, mint az бzsiai tегшІІбѕі  mód fіgуeІeгbe vбteІe. Végül tоvбььі  
гnбdоsu]dst vihet a tбгsadаІвiи  fејiбdёѕ  ёгte Іnюzёsёbe, ha ±ІlЇјg ІІІјаІК  
arra, hogy,még ТбКІі  sem tud mit kezdeni azzal, h оgу  Marx „a gazda-
sбgі, tбrsadalmi alakulatok  progressziv koгszakаjКбnt" (kіeгelёѕ  В .  
I.)  emliti  az бzsiai teгглeІёsi mбdоt, tehбt azt nem lehet a fсj Ібdёѕ  
гоgгhkedёsёnеќ  tekintе iі  

A  sбra  szerint a kёvetkezб  fok a rabszolgasбg. Ezzel kapcsolatban  
tёґtбnelniи  tёлуek іѕгигбІ t  mindig zavarba hozta hбхоm kбгшјгёnу .  

Еg гјјк  az, hogу  a klasszikus гаьszоІgаtагtб  rendszer — ІigУ ,  аhogу  а  
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tаnКбnуvІkbеn ьemutаtjk — гendkјvf І  rdvid  ideig tartott, és mind-
kívül szfik tогшeten lёtоzІtt: еgуnёhёУ  gќгќ g v гоs]јІаnъbаiп , eІsбѕог -
bari Аthёnьагi (már ѕp гtbаn is más jollege volt), s a rdmai biroda-
lom ІІёg rövid idбѕzakbаn.  A ,másik zаvахб  mozzanat az, hogу  nem 
belsd t гsаdаІmі  eг5k ddntötték meg, ami ellentmond annak a tt еinІk,  
hоg Т  egу  t гѕаdа1mІ  renidszer akkor valtozik meg, amikor a termeki-
eгбК  már nem fёгneК  а  tІгnиeйёѕd VјЈѕ ZІІflуІk keгetёhe. S végül a har-
madik: nem a fej иettsёgћeК  оgу  magasabb ifоkа  kх5vettІ, hanem a ha-
nуаtІѕ , а  teгmеІбeг5К  megsemmіsјІiёёnek, а  teгmеІёs сsЁ kЖenёѕёnи  
korszaka.  

Cunow,  akit már оmпtettјјnk, csak Іgзт  tartotta e Іkёрz шiеtбвІk  с  
pгоbІёmkКаІ  vаІб  mоgbігkбz ѕt, hоgу  а  гаbѕzоІgаsќgоt ІgуszбаNn 
teljesen Кihаgуjа, mivel a f Коzаtоs fejlődés ltjt pгбbёлj а  kёvetnі , 
és а  görög vаgj гбrnаi гаbѕzо1gаsgоit nem tudta egуiК  Іёpсsбfоkоn sem 
ІІhеІуеznі . јgу  аztќn egёsz rбvіdеn foglalkozik az indiai d гј k, és az  
irorszigi КeІыk ,között а  гбmаі  t гsаdаІоm fej16dsёnоk kezdeti sza-
kаѕzё vаІ . Ezt mеgоІбzбiв  foglalkozik a гаbszоІgаѕ gnаk лёћ nу  jelleg-
zetes vd ІfаjvаІ , megemlitve, hоgу  „minden jel szerint a kaliforniai  
іndіёлоК  hаszоntаІалnаk tагtоttёk а  гаbszoІgk tагtiѕdt", a dёІв ugat-
amerikai tёгzѕiК  közül niјndegуіК  másként nёzett erre a kёгdёsгІ .  
РёІddul а  гаbѕzсуІgаsё g iеgész епуhІ  fогmj Јt megtainijuk a sund іndІ-
ПOКn:dl, а  mezбgаzdаsаggаІ  јоgІа lkоzб  dёІ -аmeгikаі  tёгzseknёІ  volt rab-
ѕzоІgаѕ g, de mégis „a rablszoigamunka az оgуes dёІаmeгіkаі  tёгzsek  
keгetёbeл  melІёkes gazdasdgi j Іl&itбsёgiј  volt, еgуetІеn еgу  emlitett  
priniitiv tёгzѕгб l sem lehet elmondani, hog у  Кultnг j а  гаbszоІgаmыuiа n 
alapszik"; teht a rabszoigasdg nem volt náluk n аgуоьb јеІІntбsёgй , 
mint a гбmаі  birodalom teгјiІоtёn leteleptild „barbar" t ёгzѕеКnёl, ahdl 
ezek a rabszoigdk a szabad paraszttal eg уtitt јоbbágуоkká alakultak át. 

De a kezdeti гаьѕzоІgаѕ gоt megeidzd szakaszba illeszti be a feuda-
lizrnus b іzоnуoѕ  sajdtos formait Is, ismertetve p ёld лiІ, hogyan lesz-
nek jobbё gуоК  а  Іeіgzott tёгzѕeК  az аztёкoknd І , mindamellett, hоgу  
іsmeгtёК  az аdбsaig miatt vаgу  bіІntetёsbбІ  eladott гаbszoІgаѕ g іntёz-
ІТІ nуёt is; vаgу  hogу  оgуes m Іаnёzіај  tёгzѕоknёl ezek аz оѕzt Іуоk  
ІёtezteК : 1. а  régi szabad tdrzsek ut бdаі . 2. más szabadok. akik csat-
lakoztak, 3. az önként beh бdо lб  tёгzѕek tagjai, akik csak addt fizetnek, 
4. más le іgzоtt •tбгzѕюК  tagjai, akik bizоnуоs jogokat ёІvІznиК , 5. а  
leigdzott tёгzѕek tagjai, akik engІdёІу  nélkül nem hаgуhаtj К  el a fб i-
desdr fёІdjёt, 6. гаbszІІІgk; hоgу  a dajakok іsmeгtёk a szabad parasz-
tokat és rabszolgdkat, алёlКјјІ , hоgу  nálük tёnуІegеs оstlугёtegezбdёѕ  
lett vohia; s végül а  гбгnaі  tќјгzsеk eldtt emliti a Ј .vа  ѕzigеtёв  Іёtгejёtt  
mоhаmedѓа  feudalizmust vаgу  а  ґmаdаgаІѕzk гі  hovѓ& feudalizmusdt Is.  

Cunow оljёгё sа  arra hivja fel a f іgуожвet, hоgу  a klasszikus rab-
szоlgаsg nem иІleѕztьоtб  bele a fokozatos fejkids kёpёbe, vаІашјаit,  
hоgу  feшІvјz»&gidsгa szorul az a feif оg ѕ  is, hоgу  а  гаьszоІgаѕ g meg-
eІбzte  a feudalizmust, hisz a vаІбsdgbал  nиmеgуѕze:г  forditott volt a 
sorrend, flеggуаkrаbbаn pedig ügу  keverednek a rendszerek elemei,  
hogу  csak nаgуfokй  ІееgуѕzІгйѕјtёѕѕеІ  lehet КйІёnvdІаѕztanІј , és іdбьеin,  
sorreudben kU Іёnl1б  t гѕadа]rnј  rendszerben eІhаt гоІnі  бkt egу-
nиѕ tбl. 

A gаzdаѕ gі  tёгtІёnеІеnшеk eg т  másik kis гemekmйve dr. Іttб  
Neurath (1882-1945) Az antik  gazclasdg tёгјёnв te сјmй  mun1К j а, már 
majdnem kіz гбІаg ezt teszi vјzsg Іаt t гgу tv. Ismerteti, hоgу  Еgујp- 
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amikor a feudalizmust már гёgІn юІitёгёІtёК , vа gу  mért nem volt s.zük-
ség p оІgё.хі  forradalomra РІгоѕzІгѕzgbав? Ezek fk.érdésеk azonban  
már nem a t,гѕаdа1лІі  rendszerek, egуmёѕга  КёvetkezёsёnІК  pгоъІё -
гnё jt érintik, hanem azt, mikor.és h оgуan nбneК  át еgninѕbа , a for-
radalom ргоьІёm Ј t, ami szintén ebbe a p гоiуІёnтаkёгbe tartozik.  

A szocializmussal kapcsolatban niaj dnem u ютanezеk а  ргоъІёmk  
jeІenьКeek — а  kapitalizmus átnövésénеk pгоbІёm і , a forradalom  
vаgзт  békés ё.tmenеt dи1оmiлё j а . (Legfdljebb: h оgуаn lehet a t сгmeІб -
eгбК  fej І dёs ІК, 'аІасѕо flуаьь  fоkán magasabb гІndй  t гs аd аІmi rend-
szer.) Іуj аbbаn azonban a jugoszinv ігоdаІOш  felvetett,még Іgу  prob-
Lnё t: miben rejlik a szocialista t гsаdаІmі  vІѕzІсуІk ІёnуІgІ, hоgуаn  
lehet szocializmus иІуІn vјѕzІnуoк  nélkül, vаgуіs egзтѕzёvаl most kez-
dбdiК  annak vјzsg Іаtа, mi is az, hоgу  'szocializmus. E v іzsgiІаt кёzbІв  
j ёІеntkezett ѕvetоzaг  ѕtоj аnoviёnаk az az ёгdekeѕ  javaslata, hоgу  а  
kapitalizmus és szocializmus.közé iktassunk be még оgу .külön t гѕа -
dаІmі  rendszert, az e аtіzmust.  (Praxis 1-2/67) A javaslat  kиіnduІб-

pontja  nуиІvnvаlбаn  tёvоѕ , hisz a jugoszkiv ёn іgахgаtsd t гsаdаlоm,  
meg a kelet-euтбpаi szocialista rendszerek között nincsenek оІуаn  
nnІј g І  kјјІёnbsёgek, amІІуеk indоkоlttá t сnnёk, hog.két különböző  
t гsаdaІnii rendszert kјІёnbёzitеѕѕјiлК  meg. ( КйІёnben Кoгёuinn ёppІn  
ѕ tоj аnovіё  mutatott rá, h оgу  а  t гsаdаІmі  tulajdon ІёtгІhоzd&а  — ami-
ben a szocializmus egуіk jе1еmуогinѕ t ldtja — m.ég nálunk is csak  
feladat, mivel eddig mindёssze аnnуі  történt, hogу  az aliami tulajdont  
сsоpог t-tuІajdоnnаІ  сseгёІ tјјk föl.) Еttбl ftiggetlentil аznbаn ez a ja-
vasiat nagзтов  is ІёnуІgeѕ  ргоыё rnё t vet fdi: Lа  kapitatizmus és a  szo-
cialiizmus megkіј lёльёztеtёsёnek, a szocialista t гsаdаimi vіѕzonуok  
Іёnуеgёnek pгоbіјёшdІt. Ezzel arra is f іgзтІ lmёztet, összеtеtt а  
t гsаdaimі  rendszer kёгdёѕІ , de гёѕzben imár itül is mutat jelen v јzsg-
latainak Кeгetёn.  

2. 

Ez a rövid áttеkintés а  tёгsadаІmј  rendszerek sёmjdn, és a vele  
kарсsоlаtо4 pгоь :Іёrnakоn a:ггбІ  gубzыt meg benninket, hоgу  thghа-
tatlan аkаdalуаkьa ütközünk, шihе lу t fаbszоlutizálјuk ezt a sémát,  
mіћІІу t йgу  ёгteІmezzјik, hоgу  a fej lбdёѕ  а  minőségi ugг sоkkaІ  egу-
nstбi e1v Іasztоtit fokok sorozata, .s аttбІ  kezdve, hоgу  kбvetКeznјјiК  
kell Іgуmsгa, azon át, h оgзт  a fejlődés feitartdztathatatlan, és soha  

meg nem'álló fоlуаrnаt, addig, hоgу  a fokok sorrendje fataQisztikusan  
meg van hаыгоzvа  — а  fej Ібdёѕ  еg І tЈІеn І :ІhеtѕёgІѕ  iјtja ez a lёpсsб-
zetes ѕёmа, amІІуbeв  Кivёtelkёnit legfeljebb egу egу  fok ё tugгё sа  
gedhetd meg. A t гѕadаlmi rendszerek ѕёimijvаl kapcsolatos nehz-
sgek ёрpсn ezёгt arra fig еІmоztetnek bennUnket, hоgу  а  t гsаd аІmi  
rendszerek eІmlёtёt — аnъеІу  eddig a fej Ібdёsnek а  gazdаѕ gі  deter-
minizniusra alapozott tёььё -kevёsbё  fatalisztikus ёг telme ёsёt tp-
lalta — racionalisabb, minden fatalizmustdl, em ьегtёl fiiggdtlen deter-
n-Ёnјъmustбl mentes ёґtе1imezs kiindulброntјává kell tenni. м s szбval,  
а  t гѕаdаlmі  rendszerek sёmjt а  fej Ібdёѕ  emberibb, szabadabb, ra-
сиоn,иѕаbb ёгteІmezёѕёлek bizonуіtёkv, рéldаtárává kеІ  tenni, ah-
Іуеtt, hog т  a gazdasgі  determinizmus, fatalizmus b іzоnуіtkа , рёidа-
t гa Ісgуen.  
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Nem az a iІ nуеg teht, bоgу  milуеn mбdоsіtsоkаt eѕzkёz Іј nk mа ;gёв  
а  sémán, mеgv ІtоztаtjUk-e a sorrendet, itt vаgуо tt Іј  t гѕааа iші  
гendszeгоkІ't іІІesztІјnk-e а  sniёbа, hanem az, hоgу  Іёtгehоzzuk а  
fej Ібdёsnёk m јnden fаtаlizхnustól mentes ёггtоъmezёѕёt. Ennek ёгdІkё -
ben lеgеlбször is azt kiil ІeszgeUлk, hоgу  a fejlődés pUѕztifl remberi 
fogalom, шоndhаtnnК  iІgзт, hоgу  még mаgt а  fej1dёst is az ember 
teremtette. Ennek a t ёvоІinek ІgуІk гёszІ  az, hоgу  rértеlmеtlеnség еш -
ьeхбІ  fUggetlon fejlődésről ьєszёІnі , mert embeгtбІ  fUggeыen аLпаgі  
vи1gьал  Іlkёр zеІhеtеtІеn а  fІjІбd. A fejlődés ugзтатйs valami maga-
sabb, feІsбbьгеndй, tёkёleteseьь  feІё  hаiІаd ѕt jelent. Az аn аІgј  vиІ g-
ьаn pedig аnin І  tёbbet, nаg оbьа t, gazdagabbat, t ёkѓІа tІѕІЪьє t, mint 
az, hugу  az elemi гёszeсskёk atomokat alkotnak, örök m оzgiѕbаn аfІа-
kubnak, v ІІtоzпаk, vаgзт  rаkár csak іѕmёtІбdnІk, ёІ  sem lehet lkéрzеlni. 
Itt аztбл  minden Ikdvеtkеző  Іёрёѕ  nini nаgуоbь , hanem Idsebb csoda. 
Mert ha az аn аіg a maga ёгёkkёvаІбsgbаn, bоnуоІuІtsgban, atom-
j:afban иehetsges és ІёtІzik, akkor ehhez kёpеѕit jбvаІ  kevёsb ё  сsоdё-
latos az, hоgу  az ав ,ТаgІПаk bіzоnуІѕ  ІёtІz ѕі  fогm ј  élő  ѕz:enтezІtІkКё  
aІаkљйnаК  át. Ha ez az átаlаkulás ІеhetsбgІѕ , akkor ehhez  КфІ iѕt  jбvаІ  
kevёsbё  сsо'd Іatоs, hugу  az 616 szervezetek között van . еgу  оІуаn bi-
nуоІјu ІІt is, mint az emberi test. Ha pedig ez a test Іеhеtѕёgеѕ , akkor 
ehhez kёpоѕt ikеvésbé сsоd ІаtоІѕ , ћоigзт  annak еgу  гёszІ  gondolkodni 
kёрes. A legnаgуоbь  csoda tehdt maga az аХІуаg, amоІуnё iІ  сѕоdd аtо -
sаьъ , több, tќјkёиІteseьь , fej1Vtebь  nincs és nem is lehet. 

Ez a kёгtјlm у  eleve kizdrja a fej Ібdёst az anуа gi ујІйgb бІ . Е z гt 
tartjuk teljesen ёгteQглetІenneК  a szovjet rtudós оk еgёsz v іtijdt аггб l, 
hugу  mi a fej Ібdбs világmindеnségbеn, jelenti-e a fej Ібd5s mindeniitt 
ёгvёnуеѕй lб  meghаt гоzsdt Sz. Miii juhinnak az a t6i: ІІІІ , hоg  „а  
mеПлУіѕбgј. v тtоzsоk minőségi vltоz ѕоkbа  VаІ6 átсsарásánák tёг -
v'ёлУe fаlуt в  az алуаg fej Ібdбse fоiуаmаtbаn az Іgугe b оІnуоІuІtаbb 
és magasabb rendUen szervezett аПуagі  fornidk kјаiаkuІёЈsбvаi d Іаn-
dбаn rnövеkszik a јеlеІІѕёgёk minőségi sok ІfёІеsёge". (A dialektika tбr-
vёnуеi, köztük a шєnnујsёgі  vd Іtоzѓ sоk.minőségivé vаІб  átmеnrésénеk 
tёгvёnуІ  ulІуаn külön tёmа, amivel itt nem foglalkozhatunk.) Ez az 
egбѕz vita rszеrintünk. tires szаІглaсsёpІёs, mert a fej Ібdёѕ  teljesen 
emberi fogalom. ЕІkёpzІњetetІen az ember nélkül. A fejld іёѕ  fоgаlmá-
bаn eleve benne van bіzІnуo:s бsѕzehаsоnиіt ѕ , ezt az ös4F.,rhаsоnlitást 
viszont csakis az ember tudja e1v ёgІzni legfeljebb a v иІ4gmіndensg 
egуёh ёгt'emimes ■ 1ёnуІi — ‚  ezzel azonban az ёѕszehаѕоnlіt ѕ  is más lesz, 
tehбt az a fej І6dёѕ , miről mi be:zёІјІnК , csakis a miénk, а  Földön ё lб  
eлibогekё . Sőt а  fej Ібdбs csakis az ember vіІбgбban, az бІ tаІа  Іб tгІ -
hozott vildgban ёгvёnуеѕјјІ . 

Az ember tehбt lбtrehozta a fejlődést, kdvetkezd Іёp бskёnt megal-
kotta annak'kritériumát és сёІ j бt. Mert  nуиІvќпvаІбa П  nemcsak emberi, 
hanem  оgбszеn szubjektiv dolog annak meg іtёІёѕе , mi a fejlбdёѕ , 
miben mutatkozik meg. Biztos p ёІdбul, hоgу  а  Niгvаnбt keresd hindu, 
'лagзг  a túlvilági boldogsбgot бh іtоzб  kбzбpkогi fanatikus szбшбга  az 
аПуagi javakhan vаlб  eІбхehаІаdбs nem jelent fejlődést. Mi rtеhát az 
а  fej Ібdбs, amit a tбгsаdаІmі  rendszerek sбmбjа  alapul vesz? A  ѕѓmа  
fd i гоьlёmбjа  ёрpІn ennek mсgбЈilаpіtбsа . A termelderdk magasabb 
foka? A feudalizmus kezdeti foka vitathatatlanul. pu ѕztuјбѕ , hаnуаtІбѕ  
a rahszolgatartd rendszer сѕiІсѕбhоz vјѕzІnујtvа, és a kapitalizmus a 
teгmeІёѕnek, iparnak még mindig magasabb fok бn 611, minta szocia- 



lista огszбgоk gаzdаѕ gа . (A gаzdаs.gј  deteгавјnјzmusга  alapozott szta-
liniznrns kогьаn ennek ьеіѕmІгёѕe а  Іegѕzёгnуйbb eгє tneksёgek egуiКІ  
volt.) A tІгmeІёѕі  vјszоnуоk magasabb foka? Мј.ёгtt és mivel maga-
sabb? Az ІІnзоrnоtt оѕztdіуо'k hІlуzеtёnІk mоgv Іtоz ІѕуаІ , jаvu1ёѕ vаf?  
A feudalizmus fej І dёsёvоІ  romlott a j оьь gуоk hІІуzеtІ , a kapitaliz-
mus kezdeti foka a n уСІmІгnак , а  k іzѕ »Кm ПуоІ t оѕzt ІуоІК  k іszоІгg І-
tаtоttѕ g&iаК  ІІуаn fokat hozta mаgvаl, amilуen аzeІб tt eІkёpzІihІ-
tetlen volt — még а  гаьsz Іgа.tагtбnаК  is voltak bizовуоѕ  kёteІezettѕёgІі  
a rabszolga iránt --‚ és а  hІІуzІt objektive Is romlott a szabad kis-
iparos hеІуztёhІz vјѕzІnуіtvа . Most pedig mindenki єІб tt vи1gоs, hоgу  
mиІуоn nehz feladat a szocializmusban nemcsak a kapitalizmus ma-
gasabb ёиІ tszіnvоnаЈлak оІёгёse аатiі  még mindig csak taviati fel-
adat —‚ hanem a bérmunkásv јѕzoву  mІgv Іtюztаtaѕа  is.  

Ha ezt vіzѕg лјuК, akkor egуszeггe nem is tűnik оlуаn іггасиовёІіѕ -
nak a tarsadalmi rendszereknek o Іуan ёгteІmezse, аmІІу  az ipar, a  
technika mindig magasabb fej Іettsёgј  fоknаk eІёгёѕёben 1tj а  а  сёІt,  
és a fej lІttsёg fokat ІgуеtІen kritériumként fІјhaszn Іvа  az ipari tar-
sadaimak közé sorol minden fejlett огѕzgot, fUggetlenUl аttбІ , hоgу  
kapitalista vаg т  szocialista rendszer van-e benne. Ez a f ІІ fоgs ugуаліѕ  
nemcsak гelіsаbьаn tükrözi а  tёnуІegeѕ  dllapotot, hanem jobban meg-
felel az eddigi ѕёmа  mögött álló gаzdasgi determinizmusnak Is.  
Nуіlv пvаІ6 azonban, hog т  ez a fІ iІЇоg ѕ  Idegen a m аІхіzmuѕtбІ , és ёр-
pen ez az іdоgenѕёge teszi a gаzdаsgј  determinizmus cdfolatdvd:  a 
tегmeІёeѕzkёzёК  fеjlettѕёgёt alapul vёvІ  a feudalizmus után nem  a 
kapitalizmus j ёn, hоgу  azt kdvesse a szociaLizmus, hanem az ipari tar-
sadalom. Mivel a marxizmus szerint с kvetІentјІ  a kapitalizmus és  
szocializmus kdrvietkizik, a tІгmiІбeгїk fej Іettѕёgi fоkdbбІ  kiinduló  
Іgёѕz eІmёiet fеш lvіzsgsга  sziruLl. Ezzel felszinre tör а  tегmeІбІѕz-
КёzбК  — szйkebb ёґteІІmben vitt technika — iránti v јѕzІnу  ellent-
monddsossdga Is.  

Az az ugrás, amit a nаgуjѓьбІ  аzoiоs fІj ІІttѕёgі  fоkгбl, a XV. szi-
zаdtбІ  а  feьг  ember megtett, a technika fej ІбdёsёneК  огІdrnёnуІ  volt.  
Еgу  kis иеegуszІгйѕ itёsseІ  azt Is mоndhаtn аК, hоgу  а  fegуveгek fej-
]бdёsёnоК  Ігеdmnуе, és minden más csak eriinek me ІІёktennёКо , ІІб -
segіtбje vаgу  жјѕёгб jeІеnѕёge — а  fehёг  ember еgёsz vildga a fegзтve:г  
еlsőbbrеndfibéigén alapszik. A konkvisizjtadirok, a f І b.ёг  embeгnёl jбvaа  
magasabb сіvиlіzdсiбt ,  kultúrát pusztitottak el, és utdna a feh ёг  ember  
а  sajdtjdndl j бval бsјbь , fejlettebb, civilizdltabb ,  kuІtuгѓ itаbь  orszdgo-
kat hбdіtоitt meg. Еzz1 a viidgra kёnуѕzІгіtІttІ  sajdt ё tёkгendszагёt,  
amеlуbеn sz ёгtёkІik piraniisdnak сstІсs л  2, fІg тvІг  áll: aki gубz, az  
fejilettebb, magasabb гendй . (Ennek az ёгtёkгeПdszeгnІК  az átkа  
nemcsak a gуагmаtuгаІom pыsztіtѓsdьаn, több világrész fejl бdёsёвek  
megaikasztdsdban, s(t v іsѕzаvetёsben nуиlаtКozott meg, hanem abban  
is, hоg т  a-na a fеhёх  ember — az оlуав  esemёn оК  révén, mint a  kzeІ-
КеІ ti hdborti volt — más fajokra is гdkёnуѕzегiti a katоnќvќ  dtala-
kulds, fegуvогКezёs ёгtёКгendѕzeгёt, anІеІу  szerint a fсj1бdёs сёlj а  jobb  
hadsereggel, tёkёІetesebЬ  fegvverekkeil rendelkezni.)  

Ha a fоgуvогeК  fej Іeittѕёgёгe оgуѕzeгйѕј tjUiК  а  fІjlбdёs kritériumát,  
akkor indokoltnak tartjuk azt a k ёtеlуt, amdу  а  fejiбdёst kezdettбІ  
fogva kíséri. Ha a fІj Ібdёs ikülsб  jele az, hugу  az emberek tovdbb  
ёІвek, jobban ёІвek, jб :Іаkhаtnаk, jobban ыtё kёdвeК, jobb lakdsok-
hoz jutnak, akkor szјikѕёgК®pеn jelentkezik a kérdés: b оІ]Јdogаьъаk-e?  
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ггe а  kёгdёsгІ  вІ - еІ  хг 1а zоІ  a múlt v ѕѕzаігѕа , di a technika-
e]1свІsѕёg szmоs v Іfаја  is, аmІІу  а  technika fejk$dёѕёьen, а  mester-
sёge k&nуІъІt 1ёtьгоjttёbІn, az аiitоmафіz Ібds tеrјеdésébеn az  
embew ng оnюогоd ѕ t fiidizi fel és иІуеn vаgу  оІуаn fогm ьаn tйp-
ІІІја  а  ktІІуt: t&жуІІg fеJ І dёѕ-І  a technika fej1ЈбdёsІ? ѕаґtгe-tбІ  
Fгошmјg sokan hatottak 'oda, ћоgу  a marxizmusban is feІйsse а  fІјёt  
Wzоуоѕ  ґtвсhвјkаe1Іe Іes іг nуzаt,  аmеlуbІn fеlоldhаtаtlаn eiientmon-
ds marad, hоgу  а  jvб  t ѕаdа]nІа  csak a technika fej1бd ѕёnІk ered-
mёnуІ  ьоhеt, а  technika fгjІбdёse viszont лiеЂуоmогitја  az embert.  

Nјг s módunk КtјІёn КјilёП  foglalkozni ш ndеze,kkeІ  а  угоb1ёrnk-
k.al, hisz itt osak arra akartunk г mutаtnі, mоnnуі  p оыёmа  és kёtІiу  
jde'ntkezhet a fе'j Ібсъёs kг±tёгјunvаil kapcsolatban, sőt még et is  
csak аzёгt mondtuk el, hоgу  аІ t таsszцk tёtеијinkеt: teljesen szub-
jektiv dolog annak meg јtёlёse, mi a fejiбdёs. Emberi maga a fеjl&dіёѕ ,  
leheteitlen az Іmbeгt1 fјiggоtlІлјi1, az ember világán kívül, emberi  
annak megiІаpit а, fІhnёгёsе , mi a fІj бdёs, nitben 	hоgу  jelent- 
kik, mik a .Кгіtёгјдлаі 	ezek az e Іsб  Ііёpёѕed а  fej Ібdёѕ  fatalisztikus  
ёґtiЖnezёѕёtбІ  vаъб  megszаьаduІ inаk.  A kёvоtКezб  talEin mg fon-
tosabb — mindenesetre a f аІtа 1јzгnц  ѕzm га  nehezebben efоgd-
hа tб  — Іёpёs, annak ІоѕzёgІzёsІ , hоgу  а  fej h5dёsnеk nincs egу  kоtеІezб ,  
elбгe megszabott iг nуа .  

A marxizmus ugуаліѕ  a legkategorikusabban ІeѕzmоІt a mechanisz-
tјkus materializmus f аЈtаLiѕtа  dєteгmјліzrnusvаl, аmeilу  szerint a je-
lenlegi állаро t, ѕ t а  j бvб  b гmе 1уіk későbbi allapita, оsіг jёban már  

kezdet kezdetёn megvolt. Ennek e1 Іeлёгe а  későbbi marxizmusban —  
сІsбѕогьаn a sztalinizmus gаzdаѕ gі  deteгrnјnјzmusёnаk hаtsйга  —  
kifejezetten vаg т  leplezett fогmbав  eГ sюn tartotta m аgt az a feil-
fоg ѕ, hugv az eisб  kбbаltban сѕігќ j ьаn már benne volt a kon-imu-
niznms. Az akar csak сѕігё $bав  is megІevб  fataIizrnussal szeшben  

t гѕadаImі  rendszerek •kёґdёѕёneК  гасиоn1іs ёгte1mezёѕёhez Ii kell  
szёgeznі : 1. а  fej Ібdёsnek nincs ikötеlеzб, eІбгe mоg аt гоzоtt, efgуedіц  
иІbetsёges titja, iniла , és 2. а  fеj ІбdёsbІtn nincs semmi automatizmus,  
nem feltагtбztаthntа tІаn, tёгvёnуѕzегй , az einbertdl fiiggetlen. Az  
Utóbbi szempont — КёдeVКеzеtesєn vёgіgvezetve — fontosabb és j бvаІ  
nаgуоbb ѕzаkіt ѕ  minden fatalizmussal, de kzvet ІentiІ  kаpсsоІбdik а  
t гѕаdа1Іmi rendszerek kёгdёѕёhеz. Еzёгt fеjtеgеtёѕејnkеІt is ezzel fоІу -
tаtn К .  

Ennek a szenipontnak az ёгvёлуІѕјtёsІ  ёґdekёьen fel keil e Іeveйiјten і  
Engeisnek  nem  éléggé hasznositott tёteІёt а  fej Ібdёs еІІеnъmond ѕоѕ  
jеlІІеgёгбІ . Ebben a tёtІІben ugуаnіѕ  лІn сsаk az оѕ t Іуt гsаdaІnІak  
а iаpvetб  tёnуе  van benne — а  fej'lddёѕ  az ёиnуomotґtaК  ikizsákmánуоlásán  
alapszik —‚ hаnІni az is, hogv minden fej Ібdёs чїsѕzаfej ьбdёѕ  is, abban  
az ёґtоlemben, hоgу  egv Іёрёѕ , eg т  Іehetбѕ g ёгdёkёbоn lemond egу  
Іgёsz sereg más Ісhоtsёgоs lёpёѕгбІ . A fej Ібdёѕ  ІeglёауеgeѕІьb determi-
nizmusa: ami mІigtёгtёnt, ncm tehetd meg nem történtté. Ha már  
viszont megtёгtёлt, Јхаt ѕsаІ  van шіndагга , ami később történik. (Nem  

vіsѕzаfоj іІddёs ieihetetlen,  hisz a hаnуаti, vјsѕzаeѕ s, sót рuѕztuІёѕ  
is хiогmlіs Ёіѕёгб je az emberi tёгtёnеlеQmлеК, hanem az еѕеnъёnуеk  
vіsszаfeІё  fогgаtsа, а  vіsszаtёгёs az eІLіiаgуott fokra, hоgу  onnan  

ігќnуbаn induljunk el.) A feјІбdёs minden lёpse döntés, v Іаstѓs, az  
ember tudatos állásf оglаlás.а  vagv pedig ezeknek az állásf оglаlásоknаk  
az ёѕѕzеtаж&юzsа, amikor 61 kell dёntоnі, melујk ёгvёnуеsјј1. Persze,  
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ebbe a dёntёsbe sok tёвуеzб  ьeІeszбІ , de a döntést іgу  vаgу  igу  ІП -
berek kёПуѕzІгtи'k ki.,Szó sinos teht аггбІ , hоgу  а  t гsаdа1imі  rendsze-
i-eknek ez а  ѕёmё j а  а  fІj Ібdёs eget Іen ІehІtѕёgІѕ  itja, аmeІуъеn 
minden fok szјiksёgsze г (І  volt,,és szіiksgszeгйen kdvetkezett еgуm ѕга . 
Мг  az ázsiаi teгmeйёѕі  шбddаІ  kapcsolatban láttuk, h оgу  а  törzsi 

tulajdon fІ1:hаmlёѕ nаk h гоm itja vált az ázsiаi, az antik és а  
gІгш n (ami persze nem jolenti azt, h оgу  nem ІеhtІtt még nhdлу  
dtja.és mddja). Az аІарvёtб  v Іаѕztѓѕ  azonban imár a munkamegosz-
tssаІ  jelentkezett: h оgзтаn kell gondoskodni a tёхsаdааоm szUksёgІІ-
teігІ . (Ismét Engels f еІІ iІІvІаiitёsёгІ  lesz ѕziikѕёg: а  t гѕаdаlоm nem-
csak єlІоnttes, egзл sѕаІ  szemben álló ost Іуоkга  szёtesб  eg Тѕёg, 
hanem közös ёгdІІkkeІ  гendІІКezб  еgёsz is; az ёЈІаm nem Іg ѕzeгЁјІn 

kјzѕё.kmќnуoІб  оѕzt Іуо0с  eгбszаkszeгуe а kіz&јkm вуоІ tаК  fёКоn-
tагt ѕга , hаnen х  а  t гsа'dаиоm ёПvёdе mј  szerve is.) Ha ezt v іzsgёІjuk, 
rnіndj ґt mds mІ!gvјІ gјt ѕbа  kerti az egёsz pгоыёmа : az ember tUda-
tosan tёгeКszіk а  ѕzUisёgІІetek k иІиІёgіt ѕёгІ , mіkёzben tudatosan јІуІn 
vаgу  оlуаn megоІdё st vё.ааszt. Ez a ІёПуeg.és az már І:gёѕzen meйlёkes, 
hоgу  ekёzben а  rabszoigatartd rendszer уаgу  a feudalizmus, v аgу  e&et-
leg еgу  sereg más l Іhet ёgІѕ  mоgоІds elemei keverednek, vаgу  kel-ül-
nék ti'1ѕ iІуьа . 

A munkаmegоsztё.ssаІ  jeІentkezб  dilemma kоnkгёtaьbаn іgу  hang-
zik: a kisebb еgуs ёgеk — а  fајІu, sőt аk г  а  сѕаІ .d — ёn еІіІdt ѕга  ren-
dezke'dnek-e be, vаgу  pedig a пІunkаmеgоѕzts І tj:Lt vd Іаsztjk. Az 

zѕiаІ  tегmІеlёs і ,mód pёid ја  azt nmtatja, hоgу  erre az ёnеІІѓ tб  kёzё& 
gгe  is fеііёptihІ t az állаm, mint a közös ёгdeК k érvénуеsítőје  —  

аmеlу  persze ezzel az ёn Іlбsоd ѕѕaІ  lehetёsёget луiг  arra is, hоgу  el-
idegenedjen, szemb єkeгјј ljбn azzal az aJlappail, аmоІуьбІ  kinőtt, még 
akkor Is, ha ez megoldatlan p гоblёnt jelent mindenkinek,  aki az Іlаm 
аІapj Ъаn az еІІеntёtеѕ  оѕ t Јуоkга  szаkаdё&t keresi; még akkor is, ha 
ѕzјikѕ gеssё  teszi az ѓІаш  és а  tіsztvіѕeІбk КёгdёsёnюК  І jгаfe ІvІtёsё t. 
IVIás szбvаІ , ez azt jelenti, hоgу  az олeІё ts аІаp ј n  csak a közÖs ёГ-
deКК  kёpvІseйе tе , ёгvёлуеѕitёѕe szakad el a mu гІkаmegоѕztќsьаn. 

Ennek az І tnak а  v Іаstdsа  a fejlődés liІІaѕѕіtdst jelenti, hisz a 
munkаmegоszts, а  speсіа1іz Іѕ  а  tІгmelбeszkёzќјК  fejlбdёsёnek 
alapja. (Azzal, hogy s еnІmиІуen szаіkоsits nem hozza ёnmаgёtбl iё tгe 
a fejlettebb teгmс ilбeszkёzёКet, nem teremt еgуetleП  tаІ lmёлуt sem, 
mindig az emberre van szükség,,és eg ІtаІ n nem biztos, hogу  az 
ember a mego Іdќst meg is tаІѓ lj а  — keые  erre  гаgуоgdbb  h іzІnуіtёk, 
mint az, hogy OІуаn flji:ett сіvіиz сiб , оІуаn fejlett fаzekаssgg аІ , mint 
az inkáké, nem fedezett föl оІуаn elemi és egуszeгЁј  dolgot, mint a 
keгёК .) Ha a t гsаdаlоm az ёne І(І t ѕ  hеlуІtt а  munkаmegо ztlѕ  itj ё t 
vёЈІ aѕztоttа, akkor m іndj ґt jelentkezik a kёvІtkezё  dilemma: a mm-
kаmІgoѕzts után mi l еgуеn а  ѕzјiКѕёgiёteІk kieІёgіtёsёnek mбdj а , az 
l І!aгј  eио zts-e vаgу  az áruсsеrе . Az inkák p ёІdёіj а  azt mutatja, hоgу  
t гsаdаloг  fejldddse vdlаszthаttа  az 6 гuсseгІ  és pёnz nélküli foгmt, 

vаgуіѕ  az dilami eosztd ѕ  itј dt is. 
Ha niј:ndІzeК  után eljutunk oda, hogy az eu гбpаi tdrsadalom az 

drucsere itjdt vdlasztotta, akkor mindjdrt ІgуszІгйbbnеk tűnik a tdr-
sadalmi rendszerek vdit аkоzdsа  is. Itt ыgуanіs a fеj Іёdёѕі  út k,ét vonu-
latdt kel Кёvetni, hogу  ezt a vdlasztdst гegёгtsdk. ЕІбѕzёг  is az dru-
teгmеІёs fej iбdёsёt, másrészt а  tdrsadaiornnak — az dlfamnak — azt 

tёгёkvёsёt, гоgу  І-iа tdгоk közé szoritsa, koridtozza az d гuteгmeІёѕ  
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hаtst,  szabad  ёгvёnуІѕйІѕ t;  vаgу  mоgfёkezze а  t гѕаdа :Іm і  kapcso-
Іа tоk kіаІаКі tаs ьаin, az egуеdek t хѕаdа1оmьа  ІІvаdІѕ bаn az гuteг -
mІёs КёvetkeztёьІn jeІІntkezб  automatizmust, az abьбІ  kinövő  gуіІ ikоѕ  
eгбКet; az autornatiznius he ІуёьІ  az ігёлуі tёѕt, а  pusztіtб  eгбk hеІуёъе  
тuлКаmІgоѕzt ѕ  miatt ѕzйКsgѕzeгйvё  vált kapcsolat mІgѕzІгvеzёѕёt  

ІІitsа . 
Az elsd vonallal kapcsoiiatbaa-i f іgуІІеmьІ  kell vonni azokat a nёzІ-

teket, mоІуІК  szerint ЕыгФьаn az áruсsеrе, piacra  tІІгmеІё .ѕ  fІjlбdёѕІ  
hozta meg a  гаьszоІgаѕ g ІІteгјedёѕёt. А  rövid ideig tагtб  klasszikus  
гаЪѕzоdgаѕ g nёћлу ,görög v гІѕІІашbаа  és а  Rбmаі  Birodalom kёz-
t гѕаѕ gі  szakaszdbanaz árutеrmеlésbеn és a nemzetkdzi munkameg-
оѕzt ѕьаn elfoglalt ѕај tоѕ  hеІуhІz fűződik. A már іdёzett NeuгаtІ  
csak érinti ezt a ,kérdést: „Az a korszak, ајmeІугбІ  itt szó esett, a viharos 
fejlődés іdбszakа . Az еlzб  korszak a tІгmІьёѕ  és az elаd,s iii terii-
leteit nуіtotta  meg, amit ez a tёгtёneІmi korszak kihaszmiit, és ilу  
mбdов  vltozst vitt a régi ёІetmбdbа . A гaь :ѕzоlgаsg, аmеІу  ebben 
az іd6szаkьав , valamint a Rбmаі  Кёzt гѕaѕ g végén j ІІІintбs szerepet  
jdtszott, ida vezetett, hоgу  eгбІѕеbben kіfejezёsгІ  juthatott a nаg тјІzеm і  
teгrnelёs, mоgkёnnуі tvе  ilу  mddon a nеmzeitkёzі  rnuлkаmІgоѕztёѕ t." 

Gordon СhиІde 1957bІв  ІІhuлуt világhírű  angol történész már ezt  
kérdést állitја  vіzsgёлаt лаk КёzрІntјІьа .  Elsdsorban azt mutatja 

ki, hоgу  а  görög гaьszоІgasg аъёгt nem tekinthetd tipikusnak, mert 
nem egу  аutonбm fejl6dёs ІгІdшёnуІ, hanem csakis a nІinzІtkёzi  
rnunkamеgo јsz4tdsьаn elfoiglialt ѕаjtаs hёlуzеtё . „A minosi Кгё tа  és а  
mуkёnІі  G г gогѕzg mindenesetre megыzhаtб  piacot biztoisitott a  
ьaгbёг  Eurdpa sok  ќгuјёлаіk,  s аmиnnуiьeв  azok tоv ьbszёІиіtsгa ke-
гU І tk, nёveltёК  а  ґёszеsedёst Kelet fёiёѕІegёbбІ . Az ёgІі  inéреk e  
гёѕzеѕІdё :ѕйКnІik kёsz&iћІttёk, hоgзт  v гоsі  сіvиІ iz сiбt fej leszthettek 
ki anё ]КјІ , hog г  vallalniuk kellett volna a gаzdая gІ  hatalorimak azt  

сentгажz Ібdsёt, аПІеІу  Еgујptomьаn és Меzсроtámiábаn а  v' гos-
forradalom elkerf.iiietetien ve Іej гбjа  vоІt; nem vltаk а  teljhatahmi  
vásárlók ааа ttvаІбіv, s gazdаsѓgиІag nem fUggtek t őlük" — iTta. Sőt  
szerinte már „a korai ёgІі  iparosok a nеmzеtКёzі  Piac ѕziшёхa dii  
goztak, és nemcsak ІgуІtІјел  t гsаdаІоm ьаіgзтоmnуos ízlé.sét és szo- 

ѕa јt eІёgіtettёk  ki". 
A klasszikus гaьszоІgаsg ennek a nІmzІњkёzі  piacra t ІгmеІё :ѕnІК  

az eгеdniёnуe, tоь t kívül esik a f е j Іddёѕnek Cunow áltаl vzolt fona-
І , mert csakis ez a ѕаjtoѕ  h Іуzеt, а  mыnkamego ѕztѓ sbаn elfoglalt  
sаjtоs hёІу  tette Іehetбvё . A nІmzetkёzi piacon b:Іќllt v Јtozd ѕok —  
fбІeg az, hog-зт  ez a ptacra tІгrneiёs lеhetsёgеѕ  volt еgу -еgу  vdxos hat г n  
beltil, di Іgу  еgёѕz nаgу  birodalom, mint a rdrnai,,már nem rendez-
kedhetett be külső  piacokra vаlб  teгmе lёsгІ  — vіѕѕzаѕzогї tо tt К  а  гаь -
szоlgаsgоt. A feudalizmus az ёneІatgsга  valб  vіѕszatёгёtt jelentette,  
és egуben annak ьeismeгёsёt is, ьоgзт  а  гаbszоlgаsg Кёр tе lеn az гu-
Ёeгmlёs tоvёъbfеjlбdёse pгoьlёm жiak mоgоІdds га, tehѓ t vаlбjbал  
a 

 
fejlődés egyik йtjnaк  fоlаdёsа  volt, hоgу  vіѕѕzаkалуагоdj аnаk egу  

másik Іehetsёges ú Јthоz, a törzsi  tuІаjdoлfІгm к  felbоnilёѕ 'naК  az 
antikkal еgзтеПгangii, és eg гfoгmйл  valaѕzthаtб  geгвin Іitjhоz. A 
kapitalizmus ezen az ilton tovbb haladva hozta meg az árut еrmеlés 
hihetetlen fej Ібdёsёt és még hihetetlenebb mёгetй  térhódítását, bár 
a klasszikus kapitalizmus, a szabad árut еrmеlés teljes аnaгсІІј j ё.vаІ , 
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fејlődésnеk eg г  оiуав  rövid szakasza volt сѕuр n, mint a klasszikus  
гаъszо1gаsg.  

Ez azonban már а  fІjdёѕnІk másik mаzzаnаthоz kаpсsоІбdіk,  
ahhoz, ћоgу  az állаm mindig іgуeezІtt шеgfёkeznї  az лiiteгmІlёs-
ben — mint az eg зтedek közti t гѕаdа iІnтј  kapcsolat d а kuІ snаk auto-
mаtіzmus ьаn — гІјІб  аnагсы t és puszttб  eг ket. Еg тІptоаn fеj Іб-
съёѕёnІК  kezdetё  а  tіsztvіѕоІб  ІІаm az eІоѕzґ snаk az dхuсѕєґё;t kizáró  
таgу  kогltоzб  megszегvezёse volt. Chi1de a teгvІzёѕьeл  fedezi fel a  
sumér лќгоedІІаатІоk Іёnуegёt is, és ezt irja: „A paraszti tёлiegek  
szёmiга  hasznos vо t а  feиeІdѕsёgnek,és а  döntés terheinek az isteni  
liаmгa vаІб  átruházás а, már csak mért is, mert az ёлІаmd teгvezёѕ  

bјzоnуюіѕ  mёгtёkъсn egzakt, bár elenii tudоnnуоn alapuLt."  
A  Rбвiај  вігаdЁІоmьаІл  а  гаьІѕzІіІgаѕјg visszaszorulasa egуІјtt јјхt  

az árutеrmеlés állаmi kогlatоzё.ѕd.vаІ , mint Neurath irta: ‚ДezdeІ  ben  
szabad ѕzегzбdёsekІn alapultak azok a társult szállátóváll аlаtоk, ami-
ІуеК  gаhолёva1 látták el Rómát és віznсоt, kёsбьb а  szeгzбdёsёket  
már tёгvёnуеѕ  eІбіг sdk v Іtоttk fel. ВevezІttёk a kбteІezб  tagsёgot,  
ѕбt imi tёьb, а  tаgsg ёгбkёІ .hеtбvё  v Іt. 'lу  mбdon а  vd1аъkоzs és  

tлІajdоn ■г;ёszhІn közszölgálаttá lett. КёnуѕzІгі  5zІгеZ5ѕІ1 a kiirpo- 
сібk ьіzonуоѕ  fokig állаmоsultаk. ЕzІnkјvш  sz ІІаm Іёtгеоztа  

sajt ilzemeit Is, arnеІуеkьІП  гёszьeв  гаbszoІgkat, гёszІ en szabad  
munk ѕоkаt а lkа1шаzоtt. Ezek az Uzemjek tёbbeК  között a hadsereg  
szm гa dolgoztak. 'lу  n-iбdоn miлdenfёІё  jelentkeznek a  szйІеѕ  alapra  
hоІуеzett, sz ёІІаmtбІ  іґ nуitоtt és КІгтрІгс iбkbаn szervezett admi-
niszti аtіv gazdasg kezdetei."  

Ez azonban már nem tudta megoldani a p гоыёm Јkаt. A feudalizmus  
a piac szabad hаt ѕ nаk ѕznitаІan megkёtёѕ t jelentette. A kapitaliz-
musban a szabad árutеrmеlést hamarosan sz ё l1аniј  bеаvа bкІІzs v лІtја  
fel, hоgу  az árutеrmеlés ,és a tarsadairni beаvаЂtkоz ѕ  közötti vІszоnу  
a szocializmusban is a  ІІgѕІІІоѕаbь  és ІеgёѕszеtІґGtеbb pгаbІ ma ma-
radjon. Еgёszёben teht sz оѕztalуtёхsаdаІаm árutеrmеlб  tјpusnаk  
vќІаszts,bбІ  addс tt a megitett út. A tarsadalom azonban már а  
kezdet Кedеtёn v Іaztа atоtt volna más utat is — mcnljuk az inka  
aliarn й 1tjt vаgу  valami mást —‚ és kés őbb Is, minden Іёpёѕn1 egу-
forma esёІlзгеІ  lehetett több meg оldќs között vlаsztаnј , sőt a tоvёbb-
fej!lбdёs csak igу  vált leй etsёgessё, hоgу  a t гѕаdаiоni a гabszoigasg  
után vissza tudott Каn агоdni egу  гёgeьы  kiinduldpontra — Persze,  
nem abszoliit ёґtеІІmbeл, hisz иІуеn vіsszаkanуагods nem ІІ tѕёgeѕ ,  
hanem abban sz ёгteiиnтben, hоgу  a fejiбdёsnеk „аІaсѕoщґаbb" fokn  
álló лёpek mis utat v Іaѕztо ttaК  — ‚  hоgу  onnan más ігё.nуbав  in-
duljon el.  

A tarsada]Jom fej Ібdёsёлek іlуоn feІfоg ѕа  rn& dnrnagaban is rugal-
mаsаььѓ. teheinё  a tќґѕаdаІmј  rendszernek iértеlmеzését. Minden sémán  
tilmІnбen iаhоtбvё  te гinё, hоgу  fokozottabb f іg еІіne( szenteljiink  a 
t гsаdaІоm közös ёгdekиineіk, és külön a közös ёгdёkёk elidеgеtnјіІё -
sёnІk. Еbbбl аdбdјјk а  kёvІtkеzё  pгoьІёma: ћogу  állnаk sz egnek  
ёsѕzІ  taгѕаdalІв-Ln. — vаgуіѕ  hоgуaл  jёnnеk Іёtгe а  közös ёгdekek,  
és hоgуаn ёгvёnуеsјјіnеk. Az eg ёвеk tarsadalomba оІvаdsёvаІ  kap-
csoiatbain jelentkezik az &ute гmelёs, mint ennek sz ІgbеоІvаdќsnаk  
eskќјze, mбdjа  és itj а . Csak mindezek tіsztz ѕа  után jutunk el ma-
gaboz a sёшё.hоz, а  t гsadаІјmi rendszerek vit аkоѕ hоz. Itt aztan  
mindenfajta ґёsletІkъе  ілёІуеdёѕ , minden nierev feldarabolas élőtt а  

1314  



fеjјбdёѕ  nаgуоъъ  еgуségеibеn kell gondolkodini — az оѕ tѓЈуt,гsаdа1оm  
КаtІgбгј ' ьІаn. Az оѕzЫІуЃt гѕаdаІЈоnІ  kezdeti a Іёn аgІІs munkarneg-
оstshоz kаpсsоібdіk: а  tІгшеІё iтn.inkа , és a munka eГІ dnLёnуІј . ter-
гoёkeі  fеlhаsználásánаk eйszаkаdsѓhоz, igаzgаtбk és і ;gаzgаtоttаа ,  
іг nуіt к  és іг nуіtо tаk, еgуёnі  és közös ёгdІkek, mаgёлiІmbeг  és а  
ѓгsаdјаІоtm tagja stb. különválásáh оz, tІht аddg tart, aniig ez a meg -
оѕzts megvan. ( ЕььбІ  а  szempоntb І  nёzve a szocializmus n ујјlv л-
vаЈІбааІ  оst І t гѕаdааош, ami tuІаjdоnіkёppen eddg sem volt vitás,  
mјihе]уt Marx az єІб tёгtёnоІаmbe sого tа, vаgу  niіhet а  klasszikusok  
az юѕzt Іу  megѕziІnёsёt а  munkаmegоѕzts megszјјnёsёhІz kötötték.  
Legfeljebb még annak tudаtоѕіt ѕга  van szükség, hаgу  a szocializmus  
nem,mért оѕztlуt гѕаdаІ :оnІ, mert van még pагаsztsg ,és tёьb-keгve-
sebb bцгzѕоё  mахаdvnу, hanem аzёгt, mert mёg mindig іgаzgаІtбkга  
és igazgatottakra oszlik.)  

Az ёneиІ tsга  vаІб  ьeгendеzkedёѕt Іebёt niegгІkedёsnek Is tёК in-
tеј  — аttбІ  függ, nІiІуеn kгіtёгіun- imаІ  лхёгјјлК  és n-tiben inutatjuik ki  
а  гоgгёkІdёst — ‚  di г indІnkёppen egу  v,Lаѕziit, аmёlуІ t az emьогјsёg  
јІеntёаІіnу  гёsze vё lаsztdtt, még akkor is, amikor a.másik rész már  
ІІjtоtt а  kаpitаlіzmљisbа . A гuгikаmegоsztбs vб lа&ztбsа  után а  КёІ 't-
kezб  vlІаsztб.s: az ёхuteгmeІёst kizáró бІІаші  elosztбs, amit szintén  
tetiirjk шegгІkedёѕлёk, de az іnК k pёІdбJа  mutatja, hоgу  ez  
а  megoldбs is fыnКсіоnбаnі  kёpІs. De ha a tбгsаdа1оm már az оѕztбlу-
tбгѕаdа lош  бґuteтmІІб  tіpusќt vбlasztotta, akkor még mindig jelent-
kezhet vіsszаesёѕКёв t, puѕztuІбsКёnt az ёneІtбtбsга  vіssiаtёгёѕ , vagy  
tёьь&kevёaьё  sikeres kisёгІёtkёnt az бllami еІо sztбsга  vald vјszа-
tёІІёѕ , di inkább csak az бгu;tеІІгеІёѕ  korlбtok •kёzёtt tartбsбnak Кјsёт -
1ІІtІК t. Ahhoz, hоgу  оььбІ  az б lІароtbба  egу  — egveldre csak tбvааti  
оёlkёпt, sdt még а  fej Ібdбѕ  сёі jбnаК  som mindenki бltal elfogadott  
eazmјбnkёnt Іёtezб  — magasabb fokra, az oszt бІуnбiКјјlі  t ґsаdаlombа  
eljussunk, az aлуаgі  javak  hihetetlen bбѕбgбгe van sztikség.  Ahhoz  
pedig, hоg т  a javaknak ezt a bőségét eiббlІјtѕыk, már fizikai és eg ёb  
аkаdбlуokаt kell lektizdeni. Ezzel — és csak ezzel — foighatjik еgуbІ  
az eвіbeгі  tбгsаdааоm f:Іj ІбdёѕёneК  еgу  szakaszбt, az оsztбІ tбгsаdаІоm  
szakаszбt. ноgу  ezen a nаgу  еgуsёgІп  beltil hogvan, mиІуІn sorrendben  
vбltj бk оgугбѕ t а  tбrsadalmi rendszerek, abban már nem kell sem-
ШјјІуеn  aьszo]їйt tёгvёnуѕzегІјѕёgеt keresni. A rabszolgas бg vezethet  
kapitalizmushoz — lásd Amerika рёІdбjбt; a feudalizmus után j ёb2.t  
szociahzruns, mint моngбІiбьаn, .söt гбszben még a ѕzоvjеtunібbал  Is;  
feudalizmus után jdhet гаbszоІgаtаг tб  tбrsadalmi rendszer, mint az  
afrikai orszбgokban stb.  

Csak mindezek elбzetes tјsztбzбsa után lehet a tбrsadalmi rendszerek  
eІmбІele а  fej І&lёs Igazбn marxista ёitiІјmetzёsёnek гёszІ , аhеlуІtt,  
h'og Т  а  fatalizinus nуиІtаьЪ  vаgу  burkoltabb f огmбjбnаа  forrбsa lenne.  
Ebben az ёгteІгezёsben benne foglaltatik, hogу  a fej lбdёsbеn nincs  
seа mј  automatizmus. A megаkadбs és visszаesёs ёppо lу  reб lis leheitd-
sбg, mint a tovбbbhaladбs. Nincs ѕenin иlуen emьІгfоlё ttі  hatalom,  
tёгvёnуszегЁisёg, а rnеlу  akбr még =gát a fej Ібdбst is szavatolja.  
Csakis az emberen millik ,  hоgу  mІtІуiк  utat vбlasztja, csakis az eгьeг  
tehet ]ёёseКet a vбlasztott йtоn, nincs semmi, ami hеІуettе  а  vбlasz-
tбst elvёgzј , а  döntést meghozza, a munkát v бllalja. Tovбbbб : nincs  
senmil autoniatiznius abban, hogу  az ember a fejlődés kёvІ tkІtzб  foka  
mellett ddnt. &уk nІјndеntбІ  függ már а  szјiksбgІеtеК  jІІІntkezёѕe is,  
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hát még azoknak tudа;tоѕоd ѕа . (A marxizmus tudatorsito'tta ezt a 
pгоыёmt, amikor kimutatta, h оgу  az оІёgedet Іeлsёg jeІentkezёs ёbeП  
nincs semmi automatikus, s őt nem is egуszeгйen йg т , аzёгt és аkКotг  
јиІntkІzik, mert és amikor a hІІуzІt rossz. Nаgзт  munkát kell azonban 
még vёgІznі  annak tіѕ tzёsdhоz, hоg  mik t Іttёk kéреssé az embert 
егге  vаgу  агґа  а  V ІаѕZы5га . E tekintetben tudturikkаl csak egу  dolog 
történt. A marxista irodalomban megt аЫиhаtё  аnnаk az e иІmz; ѕІ , 
hоgзтаn tette k ёpеssё  а2 embert a kегestёПуsёg — апІІІу  nуиІvnvаІбаn 
vёиe't1eлйІ" jelentkezett, hisz ug аваzоkbбІ  а  tdхsаdайm і  f Іtё te ІІkъ5 І  

sdk más megоtdќs nбhetett és nőtt is ki, di a m Іgоtdё.s rnegt аle ѕа  
el is maгаd аtо tt volna — агга, hоgу  v1аІj а  a munkát, ami a rab-
szolga tnґsаdааоm kёгu Іmёnуеі  között а  tоvdbbгej Ібdёѕ  kёvІ teim ёnуІ  
vс lt.) A szјiksgletek tudаtоѕоdsa, az e ІёgedеtІІnsёg j ІІев tkezsе  ёn-
гnag ъаn még nem eІёg biztоsitёК  агга , hogу  meg is tаlё lјё k a ѕzйksёg-
Іоt Ж  kіelёgiјtёsёлеk, az eІёgedеt Іensёg ‚megkёvetІјte v:Іtоzs vgгІhаj-
t ѕ nak mбdj ѓ t. (Кіsѕё  vulgáris pёІІ dёvaІ  ёІvе : minden később 
fоntоss. vált tа1ЈІmnугбІ  Id lehetett mutatni, hоgу  иІуеn és иІуІn 
оkо bбІ  szükség volt rá. ѕеmmиІуІл  ѕzјКѕёgиet nem volt azonban 
eІ'еgeлdб  aiihoz, hоgу  a tаІІШй nу  ]tгІjёjјв , ѕеmпІиІуІn szјјkѕ g Іet 
nem szavatotta, h оgу  megszIiletik. нІІg аn  КёpzІ :ІhІtnnа  el teht, 
hоgу  egзт  td.гsadаІom megvltоztаt ѕа  ѕztiКѕёgessёgёneik tudata, az elё -
gedеtІеinѕёg fІІ tёгёѕе  ёnmаg ьаа-i Іёtгеhozzа  а  vёІ toiz.ѕ t.) Végül, azon 
a kereten beliil, hоgзт  az oisztё l ЁгsаdаІоm mеgszјІntеtёѕёhІ;z megfeleild 
feІtёteiёk szјiksёgІsІk, tet a tnrsadalom ѕеmmiІуІn ќёг tІnІёnуеk 
között sem. ugorhat ebbe az álilароtbа, nincsen ѕenimиІуел  automa-
tikus, kёteІ:еzб , еg еtиen  Іeetsёges jut, szјіkѕёgѕzІгй , megvltоztatha-
tatian, áthághаtаtlаn fоkо d аІ . Az ember minden fatahsztikus megha-
t гоzоttsgtбІ  fйggІtІeнјiІ  foгmljа  t гsаdаЈmt, csakis az аltаІа  
m.eghа tёгоzоtt, ѕemmiІуеn emberfilitti tiгvёпуеktбІ  nem b еfоІу ;ѕоtt 
fогmbа  inti tnrsadalmi ё]јetёt. 

Csak ígу  jutunk el a marxizmus Іegfбьь  ргoыЁmќjhoz, еg-уbІn 
legfontosabb felfоdezёsёhez: az ember ;sz аbаdsgdnаk és kёtёttѕёgёnеik 
diаіlektіkќjhоz. Ez azonban már nem fér ennek a cikknek a ke гetёbe. 
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ѕZЕМLЕ  

A VÁLSÁG JELEI  
Ljubomir ѕіmоvіё : Ёі jemоv і . Prosveta, Beograd  

Ljubomir ѕіm'оvіё  КёІ tёѕzetёt  Irodalmi КёzvёІemёn гLјnК  mindig 
nаgу  ёгdkІбdёѕѕеІ  fіgзтeІte, és verseit mindig ёгtёk Іnі  tudta. 
јnduІ sа  szІгоаn ёsszefйgg a fiatal ьеlgг dј  költők, іиduІ sёvаІ , 
akik Кы tёѕzе tUnКbiІ  iIi hangot hо tаК , ars  ро tісјukьаn  megvolt 
az az elem, аniІІу  ellent tudott állni а  .КёІь szet Іg гІ  jobban 
hегmІ tјz Іб  tёгekvёѕејnek. Еzёгt nem is CSoda, hоgу  а  Кёzvё-
Іеinёлу  feІfіgуe Іt rajuk. Most a negуedіk kё et után lehangoltan 
lІаpitћа tjuіk, meg, hоgу  az іgёгetek nаgуоьbаК  voltak a te'ljesit-
шёnуeknёІ , a friss hang аkаdemіz Ібdоtt, а  bёtог  nekіfeszіІlёѕ  
eІiаnЎhuІt. 

Mi Is történt ezzel a КёitёszІ tteІ?, tеsszLј k fel jogosan a kér-
dést.  Vlajon  ѕzлiьj еltіv eгбtІeinѕёgгбІ  van szó, vagy pedјg а  gуё-
keтёЖ  valahol mёlуebben fekszenek. 
ѕіnюvіё  ІІsб  verseinek haingjdban volt vаlаn І  megІоpб  vak-

mегбsёg, nаgу  szбКimondsvёgу . Ez  nуІvnuІ t  meg a formai 
kisёгІеtezёseіben, aІІ  ѕјmovіё  kultivált érzékr ől tett tаniIsgоt, 
s sokszor ѕzІгІnсѕѕeа  t гѕitоttа  а  btогsќgо t а. mёгьёkёгzёkkеІ , 

di rnоgnуіІvnuІ t а  жё tёszetј  programban Is: a ‚ 7mіndent el-
mondani" és a „mindenkinek szólni" p гоgгаmjёьаn. 

A program »részt p гоgг ;аn maradt. A кёі tёѕzеІt tere fokozato-
san szűkült, а  kіІ eјеzёsmбd egyre áttét еlеsеbb lebt, és kёІtёszеtё-
nek az az eszt г d eleme, аmІІу  még fia 15 КіnІutаthаtб , egугІ  
inkbb elfordult a kёzёѕsёgіtб l, а  ргіvdt ёІniё iу  feІё . E ketьбbІn 
teгnszetesen nem látunk e ІІei ьёtet, di йgу  gondoljuk, hogу  az 
е8ztгјdКёІtёѕzеtben nуi ІvёnuІ  meg Іеgјnkbb az a ѕzјiksёglсt, 
hog' т  а  költő  az ígázán nаgу  és jeиenьбs közösségi élménуеknеk 
tаІёljоn megfеІelб  ikifејеzésеkеt. Ez a viszoву  hІzьoѕ iіtја  az esztг d-
kёІtёѕzet аutеntіkussёgt é:s hаьёst Is egуbеn. Di amint már 
emhtetttik, ѕіmоvІё  kёІtёszete fokozatosan bіzоnуоs metanior-
fб2јѕІКon ment át, a formai k іsёгІetekеt гeduжІ tа, uto Іsб  Кё tеѓtІ  
f( Іeg rimes versekhdl áll stb. Ugуалаkkог  а. hаngvёьel isztтќd-
jІнigй  maradt. A gondolat ахсhјtеktnijiа  és minбѕёgе, a hang 
tбnusа  stb. Is a régi, azzal a ktјІблbsёggeа , hоgу  maga a monda-
nІvаlб  egугe іntгоvеґь ltаьь  lett, a költő  шintegу  szentіmenь lіѕ  
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гiаpІбt  vezet, buzgón sorolgatja az 6t Кёгt1vevб  tёгg а!kat, meg-
nevezi ёгzёseіt, а.mеІуеk Ііuга1ikоdлаk rajta, idézi emidkeit, ami-
Іуеket fојtоsnаk tart, s e monoton zene ажtt húzódik meg a  
bgуасtt és f гаdt kétеlkеdés vёоnу  fonala. A  költői ѕzuь jІk-
tіvјtas оІvёѕz, a vers alapanyaga a сsёndes гІzigвІtѕќg.  

Ez a tјјвоt еІgоndоlkоdtаtб , mert вenсsаk ѕјmоviёn І  nlJutaJt-
kozik meg. A még tegnap fiatal költ ők mai verseiben ez már  
ёлtаІdnоs јІІІnsёg І tt. Mintha аггбІ  lenne szó, hоgу  оgу  mierev  
világ fоjtоgatn бkdt, а  tér szűkül körülöttük, kezdeti hang-
чёtоІјІkneѓК  nem volt visszhangja, a „mјndenkја ez szólni" csak  
Іо&ztаslgkus ábránd maradt, és ez a t аpаsztаіјаt a nosztalgia, az  

e]јhаІigаts, а. гezigгi,Іt szó partjalra vetette &két.  

Csak mosit iijahbaai a b ІІgг dі  Vitezovid vаgу  a zagrebi ваьіё  
Кё]ЈtёszІtёьеn isatterjik fel t Іjгa, de most már magasabb fokon,  
аzkајt а  t5rQkvésеkеt, аmІ lуІк  ѕјmоvtё k indulását јІІlenъІztёk,  
most kapta meg iljra а  költő  hangja sZt a КгІ eйai ёгdeѕ  érőt,  
szoсіёІіs јrnаgјnќсі t, аmeау  az utóbbi ёvtіzІdben nag тоn is ьl-
л ,zоtt а  fiataiok kёІІtёszвtёьбІ .  
ѕiшоvіё  kёtёtёnоК  az az ёгdeme, hоgзт  feьlъutаtta а  válság  

szјmptбm јt, és most már ѕіmојб  tehetsёgёв  múlik, hоgу  ki  
tud-e törni eььбІ  а  válságból. A Іehet&sёgе  mеg гаа  rá.  

(VL)  

А R ѕ  INTERPRETANDI  

ѕzаbб  Ede: A  тnйўогсіі tйs.  Gondolat Кіаdб, Budapest, 1968.  

Наb г  az iroda]imi miаveЖ  igazi ёгtёkeјt, sаjtоs vоnsајt az  
eгссletјьбІ  ІѕmeгhetjіјК  csak meg, a mйfогdјt ѕлаk — minden  
htгвуа  és hі nуo ѕ gа  meиІ t — .kёtsёg'teиeлtп  лаgу  fe аdаtаi  
iаПваk az iгоdаlmі  mІїvettsёg teгjeѕ tёѕёьеn, ső t, kissé meгё-
szhьоn &zбІvа, annak a megteгоmtёsёben is, amit vиІ gігoda-
loniinak лevezјјink. Mert csak a mйfогdјЈt оk rétvén lettek az  
irodalmi mйvюk Кёzkiгюсsё, csak a műfоrdítás juttatta el  a  
világ minden гёszёье  a leirt szó művészétét. 

A  mifогdіtas eІkІгшhetetІen. МоndІialайn at is, hogу  szűk-
ségés гosz. S ha már sztikѕёgеѕ , akkor inјnсlent meg ikill tenni,  
hоgу  a rossz minél kisebb lоgуen. ноgу  1g ѕzб iv П  егёnПуё  vl-
tozzdk. Еgу  jб  m іогdіt ѕ  ugзївnјsmај dлеm  teаjesen heІуІttеѕјt-
heti az eredetit, s őt már-már оgуenkј  értékű  az eredetivel,  
minél jobban megіКёzeжtі  annak sаjdtоssgаіt és ёгtёkeіt, аnnl  
sikertiitebb.  
Еgу  іsneгt, nаgу  tаpasztааa оkkaІ  геndeliezб  mаgуaг  miifor-

ditб , ѕzаbб  Ede niaj ,d 350 oldaiss kёndьеn azt fоglааja ёsѕzе ,  
amit m( іогdјtбi munkёJ'Ъan és a ,műfоrditás elmёlеtёыn ta-
pasztalt. Kёnзлгe eg г  fогdіtб  mІlhІІуёnІk vіlgbа  vezet el biri-
гiјinkю t. KоЕг&Іtѕem mйhеа tІtkоЖаt fed fél — azt nem is lehet —‚  
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hаа enІ  mégismеrtеt ьeаиІјјnkІit а  mi јfогс1іtIs n Лу  аІарvetб  
ргоыёmёJаvаа ,  s  гёvidІtгІ  áttеilсinti а  mйfогdјts tёгtёnetёt.  
Еььб1 а  kbПуvь 5І  persze nem lehet megtanulni a  mйfогdјts  

mestersёgёt,  nem lehet  ІІѕаjќtјtалі  а  fогdј tбі  fоg оkwt; ѕzаbб  
Е4ёnІdс  nem az  vо t а  сёІjа, hоgу  m1ІfогсIstбkаt neve1jeаi.  Az  
оІvаsб  ёгdekІј ,  az  оЈггаѕбt szоІg Іjа :  azt,  аkјдІk fогїdјt. Кёzј-
kёвуvneй  Is  nvІzetавk hát művét, bеvеzеtésnеk а  шйfогdј-
tshо . АZой ±LІtZ szól  ѕzаbб  Ede  kЫиyчe,  akjk  a világ  nёpІјлІk  
ігоdаLmt fбІeg fогdіtsоk révén  јsmІгtёk  meg, s most a  ford.i-
tбdkаа  és  mІѕtІ :гѕёgUkkІІ  kёzоІebbгбІ  Is meg akarnak ismerkedni.  

A  kёnУvnІк  ez a  сёІjа  inegoko]Jt,  s a  ѕzегzб  ІІ  is  ёгtІ .  Meg-
tudjuk,  шІІуеk а  fогdјts  elemi  kёvеtІІmёвуІі , megLsmerkedllnk  
гогdјtбі  рrоblémákkаl, а  nеhёzѕёgІkkІІ, kКаdlуоkќаi, buktatdk-
kal, mеІуІк  a  шйіогdltбkга  lesolkednek, di  azokkal a  ѕzёрѕёgІk-
kel Is,  mІІуІ%kеt а  mdi orditas nуdј t,  azzal  sz ёгёшшІІ , хneІуit  
оgу  sikertibt fогdіt.s  szerez.  Еgу  оgёaz  sor vers- és  р .гбzаfогdјІѓs  
еtiиmzёsёvеti  teszi  kézzеlfоghаtóvá az  оdwаѕёnаk а  mйiоухіј tdk  
шІmkjtt ѕzаьб  Ede, s mutat rá azokra  sz  utakra,  mІІуІkеt  

mdiагdіtбknаk  meg kell  j агnј k, hоgу  elvёgezЁІІѕsёЖ  иІј&іа-
tukat.  

NњюseneК  iii meg ІІаpіt оk,  eddig Ismeretlen  tёnуІk  ebben 
kётiУvьеn;  nincsenek benne  ieІeрІezёsek,  se  feliectezesek.  De  

nарјаinkbаn, anukor  a  јю fогditоІtt mdvitic sziаiа  egухe nб ,  amikor  
lеhеtеtlеn аалгi nуeІvet  megtaaiuJni, аhnу  nуІі.vеn  иІgуІіІлІгІ  

eltб  mdveket  alkotnak a világ írói, s  ezёгt  csak a  iorditas  
ѕegіtsёgёvІі. nуегiiеttјгІк  betekјntёѕt а  vіІ g ігоdаІоmbа  s  ёіvІz-
betjiik аПуаnуІlvtlnkёn  а  világ  ігбјлаk alkotasait,  annak a  tuda-
tabatn, hоgу  niјаdenki mёgіѕсѕаk аnуаnуеІvёП  olvas legjobban, 
іgу  szerez neki Igaz  ёІmёПуt és  ёІvezеtеt sz оІvаss — nаpj ајnkІуаn  
аё]kјiІёzhetetІen а  шi1fогdјtis, nёІІ  lёzhоtetІenek а  mйіогdјtбk,  
akiknek  ёгdetшeіt  sajnos nem mindig ismerik  eti,  viszont a  md-
tiогdіts jelentёsёgёnek feІіsmегёsёІъez hоzzёјхцti egу  оІуаП  
kbnуv,  mint  ѕzаbб  Еdёё .  

(TL)  

ТнІМАѕ  MANN 2S  A MAGYAROK 

Gубгі  Judit:  Thorrtas TvIann Маg агогszdgоn (FІІоІvазбІѕ tjІinІk tќјг tёnІtІ  
és  ѕаjtбvіѕѕzkаngjа). Аkаdёmiаі  Кіаdб, Budapest, 1968.  

Thomas  Mari  маgуагогѕzgоn már  гёgбtа  igen  nёpѕzІг iа .  Azt 
tёл t, hоgу  ra Is a  ІІgtёbь :оt рuЫиkќІt ѕziгzdk kózé  tartozik, 

ldleg  a  kёvоtkezб  kёгјІ ]лъёnу  igazolja minden  kёtsёgоt kјz г6an:  
Haais Btirgin 'nиутnаѕ  мааin-ъіbІіоgгќfinjа  ааарј n (1959 ьІn јІ -
lentette  meg), a  Мanл-fогdјtsоk számát  tekmtve, маgуагогsz.g  

hаrn аdјk hеІуІt  foglalja el  Еuгбфьав .  Ezenidviil Th. Maxm  
Wbbszdr j ё,гt Мag згaґогszgов , bаг .ts.g,  illetve  іѕmІгetѕёg fdzte  

mаgуaг  szellemi élét  Пёh у  nаgуsg%1iоz.  A fenti  tёnуІk ain- 
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tmаѕ2tjk Gубгі  Judit v11аІkоz ѕёnаk іgаzoІtsgt és іdбszІгІ i-
sёgёt: megirrii Th. Маnn І :ё tоgаt ѕаіt, azok tёґtёnetёt és ѕаjtб -
vіsszhаngj ё.t. E sorok iгб j а  nemcsak avval a sz лdёКkаІ  vette 
kёzbе  а  kё tetІt, hоgу  гёѕz ІetІѕ  Іeіг st kapjon Th. Mann felolvasd-
estjeinek tбг tёnІ tёгбІ  és sаjtб vіѕѕzhаngj гбІ  (mint аhо 'gуав  az 

kёnУv z гб jeiІben közölt аІсјmёbІв  áll), hanem аzёгt is, hоgу  
Іаszt  kapjon arra az іdбѕzегй  és іzgаtб  kёгdёsге , hоgу  miért 

volt Th. Mainn nёpѕzІгй  Маg агогѕzgоn, és miért nёрѕzетй  és  
Olvasott még ra is. 

A nаgзт  nёmеt író hat alkalommal j гt маgуагогѕzgоn. Az 
elsd iltja 1913 deсembeгёгe, az utоІsб  pedig 1937 јапU тјга  esett. 
нuѕzоnгi4gу  évről van itt ѕzб :  s e 24 év fоІуаrn л  sok vditІz ѕГа  
kerUit sor a v иІ gеѕешёn Іik fо1уѕьаn, МаgaгІІг&zdg tёґtёneІ-
mёьen és Th. Mann vиІ gnёzІtі  fej Іјdёѕёben. RІeх kјvtјІ  pozitiv 
vоn ѕа  GУбгi mш kjnаК , hоg т  e h гоm fedso.roilJt tёnуеzбt vala-
mиІІуеn mбdоn ёsѕzefјјggёsbІ  hozza és ikбlсsönhаtúsukаt, ha гб -
viden is, meg тuаgзтагќzzа . Nуоimbаn  le kelii szgeznІ, hоgу  bár 
ez az іgуёkezet fоІуаmаtоѕ , mёgѕІm teljesen Кёу etКІzІftеѕ  és  
m Іугеhаtб . A І :Іgtёbь  eѕёtben Gубгі  szіgoгІжn az аІсјnez ra-
gaszkodik, és „mes п" а. fёиоІvasбeѕtek tёгtёnІtёt, illetve interpre-
t Іj а  а  k1vdtоitt sаjtбvіѕѕzhа gо t. A szerzd eiбtt лаgу  feladat állt  
ez цtбbibivаІ  kapcsolatban: a  tmёПІtІ n  sok йjsgсіkkьбІ , ami-
Јуеkеt Th. Marm latogatasai аІkа1ќmёvаа  irtak a ІеgІкјјІёnbёzбbb  
szІmІёІеtй  írók, tudбsok és Іj ѕ gјгбk, ki kellett vёіІІІgаtn ј  azokat, 
аmеІуеk a. mai оІvаsб  szmёга  ёгdёКeѕёК  és, azon túl, az objektiv 
igаzѕё ghoz ІegІkбzelebb ІІnak.  A sok kјv1аѕztott és іdёzоtt cikk 
vаІбbаn hйen jellemzi azt a légkört, аmІІуbІn Th. Mann latoga-
tasaira sor keritit. Ug ава :ККог  vilagosan utal azokra az erdkre, 
аnІІІуеk e cikkek mёgёtt dJitak. RёѕzиеtІѕ  ІІігѕ t kapjuk ааinаk,  
hоgуаn keгйІ t sor ezikre a ІtaogаЈt ѕоkга , kik voltak Кezdеmё-
nуеzбј , hоgan teltek Th. Mann napjai  маg агоігѕzgоn,  szinte 
menetгendszeгй  pоntosѕ ggаl Іnfогml benniinket Th. Mann 
pгоgгаmj гб1, аггб:l, mikor mit olvasott f ci. Еzenkіvјјil még élő  
szem- és fiiltaniikat is mсgszбlаitаt, ilу  mбdоn az іго idаІоmtё tё-
net ѕzm га  mёg ismeretlen momentumokat tár fel. ТбbbІk 
között лёbnу  аа eКdо tаszсгй  j еІсnёtеt is sіКeгјЯІt felkutainia, 
аmІІуеk még jobban ernbe гkёzеlьe hоzzk а  kќinlлгесѕКe két hő -
sft: Th. Mannt és а  шаgуагsgоt, illetve annak Кёp'visеІб it. Gубгi 
felvonultatja azюКаt а  mајg аг  egзгёвіѕёgсkеt, kiket szorosabb 
isгneгеtsg vagy esetleg ba г itsg fűzött Th. Mannhoz: lalasi 
Fischer ödön, КosztoІлуі , мбґісz, вагtбК , Luk сѕ  GУёгgу , Hat-
vаnу  Lajos, Кеґёnуі  Кгоlу  és а  hоzzá irt üdvözlő  Кёltеniёnу  
ѕzегzбj І , Јбzsef Attila.  Gубгі  kёnуvёлІk egrik аiaptendenсі jа  
az, hоgу  :mілdеgiК  Th. Mann 1ёtоgаtsnаk megihatdxozoVt politikai 
tartalmat kёІґсsоnбzzёn. Vilagosan іgусkszіk kimntatni, hogу  Th. 
Mann latogatdsai politikai шan іfсѕzt сібkґа  adtak okot, mivel 

mаgуагѕ g szmѓха ,  illetve azon beltil az egуеѕ  tgrsadailani 
osztiуOk és г tegёk ѕzmёха  малтІ  sohasem vált csak íróművész, 
hanem azon túl сg т  mаgаtагtёѕ  és állásfаglаlás niсgtсstоѕјtбje, 
sőt sokak szІnj ёьen szimbólum. 
КйІоn  kell szólni а  kёnуv szei Кeѕ tёsёгбІ . Gубгј  Кitйnбen 

dsszpontositotta =gát az alcimben sZerepld t ёm га . A mű  szer- 
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kezete  szinte zenei: egу  foknzatoaan gуогѕuІб  és.niind iljabb  
Іtоzаtоkаt fe ІvоnuІtаtб  zenei tёtІатІ  оmІёkeztet, аmеІуІіt ЈбzsІ f  

Attila kёІtеrnёПуІ , mint Іgу  beethoveni k огё .І, mІst гиen zár le.  
ЕъbбІ  а  szеn'ipоntbбІ  mйve vаІбьаn dісsёгetгemёІtё . ЕgуесшІ  а  
kёnуv utоІѕб  гёszёьen, аmeІу  a „Kinek emberhez méltó gondja  
van.. ." cimet visel, tér le a megkezdett útról, és mind ёѕѕze  
гiёh Пу  didalon ёs&zegezлiј  іgуеkѕzіk vёІІmёnуёt és  mоndаnіvаІб -
jt  TI-i.  Mann és а  mаgуагsg vіѕzоПугбІ . Ez a rész a legtarbal-
masabb és а  iegtёьь  pгоbІёmt veti fel, ug апіаkkог  ez а  rész  
tartalmazza a Іegtёьь  egуёnі  gondolatot is.  

Igen hІйуеѕІn és rediisan eneii ki a t ёвуt, hоgу  bár Th. Маnn  
többször igen оІiѕmІгб&n nуиІаtkІzІtt mаgуаг  mйvѓiszзkгбІ  és  
ё itаinьan а  mаgуагsgгб1, mégis ezekben a  nуиІа tkоzаtоkbав  sok  

Іt а  dіpІоm сіаі  udvагiаsѕ g, аmоІуnок  ІgуІk  szinte fеІјiІmйІ-
hatatlan mйveІбje ёpp Th. Maxm volt. Az аkаd Іуt ebben az  
esetben a foixlitd.si n еhёzsёgеk kёpеztёk. Th. Mannra Gубгі  sze-
rint az a szellenii Іёgkёг  g аКoгІІІ t  rendkivtfli ћа tёѕ t, аmЈeІу  
І tоgаtйѕаі  аІkаІmvaІ  kбгјiІvІtte. Th. Mann nёpѕzІгdsёgІ  kјilё -
nбsen аkkoг  öltött mind nаgуоbb шёге teКІit, amikor „euгбpај"  
és nem csak „nёmеt" шйveket alkotott, azaz amikor mйveіben  
(itt fбІeg а  VагсјzshІg гІ  gondolok, аmеІу  Gугі  és m.ѕоК  szerint  

иegьаt ѕоѕаbb Th. Maauunti  volt маgуагог&zйgоn) „ќ1tаІ nоs  
emberit" fejezett ki. Аhоgу  Gубгі  ігја : „Еuгбраi szinten történt  
teht а  kаpсsиІбds .. ." A mаgуаг  irodalom ћаІаdб  kёpvіse іlбі  
akkor kеzdtёК  еl igazё.n Th. Mallfl!t  becshlni ёs szinte јеІkёрІѕпІk  
tekinteni, amјkoг  Th. маiш  oІуаn pгohІёm гбІ  irt, аn-iеІуеК  а  
гnаgуаг  ігбkat és oivasdkat is n ёІУеn ёгіntІttёk. ‚тhomаѕ  Mann  
fІioІvаs.sаі  nálunk mindig  b іzоауoѕ  pilitikumit Is hогdо bаk  
magukban. . .", irja GУбгі . Gуdгі  szerint két f еііo Іvаѕб e ѕ tjІ , kё z-
vetиелјјІ  az ellenforradalom után, a b ёсѕі  ernigrELcidn kereszttil  
ѕzегvеtzёdёtt meg. Th. Mann t аІё n ёгІztо  а  polgdri oѕztdlуов  be-
lüli dјЇfeгenсinІбdst, ,és ёѕztоnѕzeгuІеg mеgёгІztе , kik maradtak  
meg Маg агoгszgon haladd po Іg гnаk (akiixcsak 6), és І tоgа -
t ваі  aІКаlmvаа  бket tiszteli meg.  Gубгі  kuІсsгоntossdgйn аіk  
tartja, mint már emhtettem, Th. Mann Vаrdzshеду  с . гegёnУёt:  
ІІgу  véli e гІgёnу  rendkivtili hátást gуakогоІ t a korabeli magуаг  
аІаdб  mйveІt alJkotdkra és o ІvаsбКга . Gубгј  а  Іegnаgуohь  fon-

toѕѕ gоt a harmincas ёvеkbеn tett intogatasoknak tulajdonitja  

(,‚A harmincas ёvеk msосUК  feІёьen а  mаgуаг  antifasiszta és  
nёpfголtmozgаiоm Thomas Mannban І ttа  ugуаПіѕ  eѕzinёineК  
egуіk megtesteѕitбjёt, a legfdbb tеkintбlуt, akire a n ёpfгоnt moz-
galom tёгоЖvёsei:közt hivatkozni lehetett"). Th. lViann nem volt  

kommunista, ezt maga is tёьbszё  г  állítоttа, de tёnу, hogзт  anti-
fazisniusa erdsen balra tolta. ІаІadб  pоlg г  maradt hаl.Іёјg.  
Nem volt m гtiгteгmёszеt, Gубгј  hоlуеsen Ійtjа, hоgу  a fasizmus  
ellen mйvёѕzetёveiі  küzdött.  Gубгі  szerint Th. Mann antifasiszta  
іг saіt ІеgmёlуebbІn és legobjektivebben BdJint Gуёгgу  t гgуаІІ ta:  
„маgуaгогszdgі  гeсepсібjban teht Thoinas Mann eljutott a  
kommunistakig — ime, јgу  igazolddott вd ііnt Gуёгgу  јeІtеvёѕe  

muІъkќsoѕztѓІУ  és Mann eszmei szёvetѕёgёгбІ  a fasizmus elleni  
harcban." Mann fejldd ёѕёve І  ргhuzаmosаn tisztult a mаgуаг  
kritika is, ёiiаpіtjа  meg  Gубгі .  Az antifasiszta harcban v ёlІmёnуІ  
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szerint  ёІЭр  a baloldali és Іюшmunіstа  kгьі uѕоk álltаk ki Th.  
Mann mellett.  Gубгј  Juctit іg Т  foglalja ёsѕzІ  erre Vопа tа zб  
ёszгоvёteІвіt: „Az e1rnоndоttаk аІаpjёn tehёt Іёлуegёbеn igу  ёг -
tёke]hetjйk Thornas Mann mаgуагогѕzgј  látоgаtásаit és а  inаgуаг  
Thoma.s маnn-kuаtuszt, mint egу  t ґsаdzmІ  hаtsёbааi egугІ  
hаІаdбьь  гёtegeket átfоgб  eszmeіsёgёt, mеІу  a harmincas ёх ek-
ben teljesedett ki, és humanista, аа tіfаsіѕztа  оёІоКа t szоІg Іt."  

FeІїvоtбdіk а  kérdés: mivel maradt adбs e kis kёуv? issze-
fоgІаІб jа  végén maga a sъeгzб  adja meg a  v ІІаѕzt:  »Azonkivitl  
Mann kаpсsоiаtаі  маgуотогszggаІ  nem is szoritkoztak оsup л  
a felolvasdestekre, еzeknбl ±dбьetn, tёгben, tёmbаn és tartalom-
ban sokkal &zогtе gаz6hbаk voltak", vagу  „мeg ІІаpіtёsајink csak  
egзт  КіemёІt 'mоmentumо t jelentenek, rnеdуІ t а  feІоІvаsбeѕtek tёг-
tёnetёnek ёsszeftggёѕed јindоkоІїiаk", illetve „Thomas Mainn és  
а  fІІѕzаьаduІ s utáni маgуаготszg vіѕzоІзї nаk vіzѕg Іаtа  рёІduа  
m,ár más ёѕszоftјggёsekhоz vezetne beniitiriket". E h хоm mоІ-
datban benne van a meg ѓІІаpіыs, hоgу  GубТі  kбnуve kог&tseш  
teljis. Th. Mann és а  magуагsg vІszІвуа. sokkal szёІeѕeьb sikin 
mozog, mint azt kёnуvІ  ѓbг zоІjа . A КёІуv nem ad v Іаszt arra  
а  kёгdёsгe sem, hog5т  miért nёрszeгй  ma is Маgуаrоrszágоn Th.  
Mann, mеІуек  azok az esznъёk "rh. Майш  mйvёszІtёben, атІІуеk  
а  mai mаgуаг  oІггаѕбга  hаtёѕt igуаkоrоlnаk és miért. Іzgаtб  kёг-
dёseК  ezek, аn еІуоkге  nem kбnnзгй  v.lаѕzоiлі , di az is Igaz,  
hog т  Gубгі  КёПуvе  nem Is t гgзајІjа  őkеt, mivel az nem Is volt  
сёІja.  

Az &törés sikertiit: f оІїttdst v гjuk, mivel Győri rnunkj а  
sok teret hаgуott msоkа-iаk is. Reгїiёfjtik, hogу  а  többi tёmаkkќ5г  
fоІdоІgоzsаkог  GубгІ  аiаpоѕsgа  és :КоІг1'Кг1t јZљІ6 ereje mintául  
és kјјnduІбpоntul ѕzoІgl majd. 

Varga István  

MODERN IRODALOM ѕІ R ѕА  
Jovan Ігіstіё : Oblici moderne knj ѓevnоst. Nolit, Beograd,  1968.  

A  koгt гsаk sokszor abban a tёхґhіtьen гіngastбznаk, hоgу  az  
egуes mйveКben, аmеІуІtk az iő  korukban jelentek meg és az  
6 kогаkгбІ  heszhІІk, агnеlуеknеК  ца  Іёtezёse teht Іgуbeesјk 
az 6 ёІetјikkeІ: a  kогtёгsі  аІКоt Јsokbал , fоІfеdehetјk az „йj"  
irodalom ё itаІgвoѕ  ёгvёпуй  Stilusјеgуеit, azokat, аmеІуеk а  ké-
sőbbi korok sz шё .га  a hаgуоmnу  ёгvёn ёvеl birhatnak. Megfe-
ІedkеznёЖ  aггбІ, hоgу  itt csak  eдуeѕ  шйvІКгб :l Van szó, és ёppеn  
еzёгt niajdnem сfеlеlőtlеnség ѓltаІѓnоs ёгvёnуй  megflapіtokаt  
tenni. Viszont, a kot гsі  Irodalom 1а1арvеtб  és áltаlánоsаbb sti-
Іuѕjеgуеit majdnem lehetetlen felfedini — Id merne ma arra  
vќlІaІkoznј , hоg т  a mi időnk, a mi ё]ЈetйnК  irеgénуеinеk vаgу  
kёІteѕzёtёnek ёѕѕzІfјјggб  elemeit ыгЈа  fel, azоikа t teћ t, аmeІуІk,  
bіzonуoѕ  ёгteІeгnbеn, itt is és ott Is megjelennek, kisebb v аgу  
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nаgуоьb лъёгtёkъen feStf'  ik? A kоґt гsІ  ігоdа1овiг6І  szб vа  
mindig саk az egyes inйvІkгбІ  ьeszёІћettјnК  teljes ёгvёnnуІІ ,  
é's áltаЈlánоsításаink mindig viаlаmilуепi. mбdоn Кёгdёses ё  v1гiаk.  
A kritika miІгІtjа , а  tёived јek, kёteІeeК  ьІввјјnket.  
ЈоvааІ  Нтtѕtіё  mеgkјѕёгеІі te, ћоgу  korunk й'оdа1вniьаn felis-

rnerje „a közös és ё ltаылоѕ  кагажtогјstіКurnоkаt" -- tehst ћоgу  
Іоndjоn azdknak,  akik az egуeѕ  mfivekben az ајLft és az  

огnоgt is megІ tj Јk, ѕ  hоgу  kjjmutassa, mІІуІК  azok  az іsmeґtІtб -
jеgзЛІ , jeИemvо aоk, въеghаtёгоzбk, аmІІуеk ebben a korban  
Іtажnоs ёгvёnвуІІ  minősítik az ігоdајІіmаt. ТІht vаІаnжіfёІe gb-

ьсјііѕ  Кёрet ѕzndёkюоzІtt nъegгаjzо 1вј  korunk ігІdaІm гбІ .  
Аniikог  сІІkјt(јzёѕёnek mІgvаfібѕіt ѕхбІ  beѕzёІtјгik, szeni ek5ttt  

kell tartanunk аzаkа t а  fеnntаrtásоkаt, аmeІуІk minden ћаѕоnІб  
kіsёrit а]іkjаІшѓvаІ  fehneriilnek: e Іssогbаn azt, ћоgу  mi, a kor-
t гѕаk, аиghа  tudjuk сgёѕzen pовtоја , hоgу  mеІуеК  azok  a  
miivek, аmеІуеket tа  јёvб  majd hаgуоm л kёnt tisztel.  
Ігіstіб  kІјnduІбpоntj а, tаІѓ n teгmёѕzetszeгйІeg  Is, az a hegeli  

gondolat volt, smеl гnІk а  birtokaban mi Is és msok is hajla-
mosak vаgуцnk, :szkeptJkusan és eІf.suІtал , lemondani az irо-
dаlоm jLvајёг 5І . legel még mindig eІsб  fokon hаtќгоzzа  meg  
gоndоІkоd ѕunkаt... Ugуаnіѕ , ѓл 1аndб  tаатiІі  vagyunk az Irodalom  
ІІѕzfјkыёѕёniеК , pontosabban „ъeszйkшёѕёnІk": mind kisébb és  
mind ѕzfikeьb az a tегш !Іt, аmеІугбІ  még az irodalom iszбlhаt —  
az ember is ІІѕбѕогьаn а  tudоmnуok tárgуává vált, és itt Is a  
tudю nйлУоk az iгІdааОnъnаК  csak azt ћаgуtќk meg, azt sem niin-
cLIg, amitt a maguk кГј tёгјumаi szerint іггасиой lіѕnаk, vёІІtlІл- 
nek Ltnаk ... 

Іґіstіё  binilja  ezt az állásроntоt, bár  а  tёnуt, Јаmiből kiindul  
6 maga Is elfogadja. Viszont azt állítја, hоgу  az irodalon]nak  
komоlу  1eht6ѕёgeІ  vannak arra, hogу  ezen a szűkös tiriilete-
kin, nini sбhаjtozvа  az elrablott terilietik után, k іёpіtsІ  a maga  
világát, azt, аmв1Ik ёрриІу  esztёtikај  ёnгёгдуІа  birhat és ёpp-
суlуаLn hаt ѕt tehet nink, mint az Іlmi5лt, boldogabb korok iro-
dажnа .  
Нгіѕtiё  mІg1aрitsa  szerint korunk Ігоdа1imt nem a „[le-

gуengјilёs", а  Іassi І  „elm11s", a kёлуszІгLј  „ёгvёnуteleвѕёg" jel-
lemzi, hanem az „Irodalmi f огnik tгаnѕzfoтmќсiб jа ."  

A  kla:sszikus јгоdаіЖТL[ fоґmkаt: а  drámát, a lírát, а  pг6zt,  
а  Кгјtіkёјt, az оsszёt is iiflflik az átаlаkulá..snаk a jegуёьІn vizs-
g Іj а .  Kimutatja,  hоgу  а ,drámáról ьeѕzёІve ma a Uráról Is be-
sz шnК , hоgу  а  Urán, vоnаtkozб  rnоghаt гozѓsајnk ra a dгin га  
is ёnґёnуеѕеК , ьоgу  a ргбzа  аІаkuІ sа  semатiіkёppen sem vѓІа szt-
hаtб  el a lira és а  dг mа  аІаkuІdѕај tбІ , hоgу  а  ргбzaі  fгаgnntuini  
ina a  ■Ііг nајК  egзгik ааapvеtб  Кјfejеzёsi fогnІ ja (prdzavers), hоgу  
az essиё  és a prбza nemcsak кіigёszitіК  egуm.st, hanem egуm ѕГa  
is vannak utalva, hоg т  bіzовуоѕ  fиІozбfіaі  niй eК  Is, talѓn ёppen  
azok,  алІеІуеІК  korunkra a ] еgnаgуоьь  hatѓssаІ  voltak, mint ѕartre  
иаgу  Canius шfјvеі, aligha tudnёnаk megfelelni a hegei ёґteІег -
ben vett fіІоzбfіа  КгіtёгіuшаinаК , hоgу  a  Lй2аdб  ember, A Lét  

és а  Bemmi, ez a két kёzpоntі  muive az „irodalomnak", ёppаnnуіга  
irodalom a szб  klasszikus ёгtelmёьen Is, mint fиІоzбfіа ... ѕбt  
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feІeІб tаоnsёg  ezeket a mйvІket сsuрёn а  fиІоzбfІа  ёгtёkгendѕzІ-
гёv І  ítélni. 
Ігistіё  tоht а  modern irodalmat  ТІ2gdsьаn ldtja és azon  

ІёnуІgІѕ  tendІnс iіК  révén f іgуІ1, аmІІуІk оІуаnnуІга  eІбtёгbe 
keгUІteК . 

A modern kritika h гоm eІmёІetі  knогнtёteІёnek: rа  kёitёѕzеt 
fоглiuІја , а  вујІ t  mit és а  mйvёszІt és a ritudie tte Іёnеk bіг i-
ІatbбІ  indul ki, hоgу  kёnуvёпеk гnsоdіk fејеz еІ 1 bІn azt a 
„vаІбsgоt" vіzѕgёІ jа , аmІІуbІn a mai irodalom ёІ : a technikai 
сіvиІіz сiбt, és ezut л  jut el a Коnkгёt irodalmi kёгdѓseknеk а  
v іzsg Іаt іg: mindig az irodalmi lkif ејеzési formitkat v јѕІzоnујtја  
оgзгmё.shоz, kё tёѕzt és гdrámа , КёІtёszеt és prdza, irodalom és 
kritika v іszоnзтаіt, ёѕszІfјјggё ;ѕeit, Кёiсѕёnёs fоІ 'tёteІІzettѕёgёt 
vіzѕgёІ j а, hоgу  végül eljusson a kёnуv ІegіzgаІma аbь  fе j!еzІtёјg: 
az utоІѕбіg, аm Іуbел  az eѕѕzё  sогѕ vаІ  foglalkozik. Itt is abbdl 
indul ki, hog т  ша  csak nosztalgikusan tudunk az etmitit korok 
Паgу  оѕѕzёігоdа ;Іm гa gondolni, és az еѕѕzё  mai hІІуzеtёt vizs-
gёІva eljut еgёѕzеn a „nem veгbёііs flуеІv"  kérdéséig, аmІІу  a 
szimbolikus ІоІgјknak az egуik döntő  fe1ledІzёѕe, hоgу  utnа  
mégis mоgtаІІja azt a Іeheitёѕёgеt, ami az еsѕzё  ѕz гmiга  nem-
csak kiút, hanem teljes f ІlІгбѕёdёsёnek b іzоnуіtёkа  is: az esszё  
а  mai irodalom al аpvІtб  k іfІjе iz ѕі  fогmja, de nem az eѕszё  а  
klasszikus ёгtІ lemьen, hanem az az e ѕѕzё , ami a kёltёѕzІ tet, а  
pгбzt is bоhdІбztа , átszőttе  már. 

Lёлоgёbсn tehё t І :гistiё  a modern irodalom „f еQІnmaгаd ѕ& 
nak" Іehetdsёgёt abban a tudatos tёгekvёsьаn littja, hogу  a ki-
fej еzёsі  fогmk egуrn ѕnаК  mind alapvetdbb feitё te.ІІі  lettek, ami 
viszont sernmіkёppІn sem mond ellent annak, hogу  a modern 
irodalom terOletei „beszitkiiltek". 

Az iаlарvеtő  уeѕzёlt a modern irodalomra n ёzve a nёveКvб  
eѕztёtјzmuѕbаin littja és nem abban, hogу  az emberek elfordul-
nak az ігсdаlоmtбi. Az Irodalom telmt fel tud ёІedn і , és ёnmаgdn 
kívül, köldöknézésén kíviil más nem vеѕzёlуІztеt і .  
ІгistіблeК  nёhёјПу  gоndоilа tvаl, tёziѕёvеІ  vitatkozni lehetne,  

kйІбnбѕІn azzal a fej ezettel, аmе iІујК  a technikai сіvиІіz сіб  Кёг -
dёsёvе l foglalkozik, sőt ki lehetne mutatni, hog у  mІg ІІаріt.sаi  
sok helујitt І lуагІnуігa elemiek, hоgу  már-már semmit sem mon-
danak, hоgу :több hеІуІn tud Іёkoѕ, hogу  eg'e ѕ  aiпtsајt nem 
hilzta alt argiimentumok b іzоnујtб  ІгІ j ёvІl stb. — viszont azt a  
globcilis kёрІі  hiszen ez volt a сёІja —‚ amit korunk i гоdаІini-
гб l megrajzolt, mai ismereteink аlapjn, aligha lehetne elvitatni.  
Ёрреn еzёгt, gоndol аіtёibгеѕztб  tkönуv ez, és ez taltn a Іegtёbb,  
amit еІёгhе t,І tt.  

( нЈ )  
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A  N ЁМАѕА G ROBBANTAsA  

Vladan Rаdоvаnоvіё : Риstо1nа . Nolit, Beograd,  1968.  

1922-ъeл  irta le KоmІбѕ  АІасжг , hоgу  „Az еgё&z eurdpai ura  
fejQёdёіsІ  az utóbbi szѓzаdbаn nem Іgуёь , mint kёzІІІdёѕ  az  
ёІ te1јnІІ tІІnѕёg fІ( ё" — persze, az akkori eu гбpаі  ura hІ 1уzеtёnІ  
szempоntj ьбІ , mert ІІgуrnоnd „A szimbolizmus felfedezte, h оgу  

szavak meg1 аыго zб  ёгtІІmёлёІ  fontosabb a hаПguйа t і  k іsёгe-
tiik." Ez a „КёzeІedёs az ёг tІ1mо t.иeesёg fІјё" — a szimboizmus  
pёІdj а  mutatja — а  5zаVаk iszintјén zajlott, és eІбІegezzјјk, zajlik  
ra is. A tоvbьіаК  sогл  azonban kitűnt, hоgу  nem az „ёгtemІt-
ІІnіsёg" а  сё1, az „ёiteІrnetІІnsёg" csak І tѕzбІаgоs, mert a сёl а  
szavak, fel nem fedett költ ői tartalm&iak a rn еgfоg ѕа , оІуаn  
еѕ kёzёККеІ , атеІуеk ismeretlenek,és Іё tszбiаg az ёг te ІemmІІ , а  

сјбvа1  is eІІeittёteseК . Csak „bizовзсуѕ" kќЯt5і  ІгІdmёnуІk, ma-
radtak az „ёгteІmetiensёg" ѕzілtjёn; iddvel еzkг 1 k ј deгјiІ , hоgу  
csak аzёг t, mert ёгt Кte иenоК  is egtitta І . Vitagosabb lenne t Іht  
єgу  ІІуаn megfogalmazds, hog „az eurdpai пгa... kёze Іedёs az  
sтeгetІІи  feІё". Az ismeretlen, еІѕб  sziinton, mindig ІgуbІоsіК  
az „ёгteІiгet] ІnneІ" — иІуел  ѕzІmрІоntьбl, tаІ:n mindkét rnegf 0-
gа1in-iаzs eifоgаdhаtб , а  гѕо dік  viszont mégis pontosabb, mart  
tavolabbra mutat.  

A:z  a gondolat, amit КошІб s Аlаd г  mondata, ezzel az еgуІt-
len kiigazitassal, leirt, ma is eg згik legfontosabb hajtбkёvІ  а  
költő i КіsёгІetekneК .  

Nу1vn  a &zimboiizmusnak ez a fe Іfоdezёse, ‚hоgзт  a szavak  
гnаghataгоzб  ёгteЖnёnёй  fontosabb a hangulati k іsёгetјК ", а  
nуеІvі  koridtokkai vаІб  ёл andб  kiizdelenibdl fakadt, és az isrrie- 

tІen fеІё  vaІб  kбzеlесlés  is ezt a harcot p ёІdizzа :  ez a  ktizdaiem  
és harc az elѕбdІegеs kіѕёгб jІ  és kіsёгtбje minden költői tёгеk.  
vёsnek. A  луеІv ,és а  kifejezendб  dolog között diszharrndnia van,  
eІtоiбd ѕ ; a(költő  bizonуоѕ  témát, magatartast, ёІetёгzёst önt  
Пуе]vі  fогn-i ьа., ésmindig г dёbЪёn, hоgу  a költői tІІјІѕі tmёnу  
és az eІбzеtes ёІшёnу  között nincs mІgnуugvёѕ . Еzёх t а  szándék  
&s a mІgvаlбѕіtaѕ  között mindig vaІаmіfёІe fеѕzјІtѕёg remeg, és  
ennek a feszјј}tsёgnek а  megѕzјјntetёse — mint ІlёгhІ tІ tiиn —  
és сѕёkkentё e — mint оІёгhеtб  — pёidizzа  a(költ ő  kјјzdеІmё t  

nУсаvІ  kогІ tokkаІ .  
A  nуІІvі  koridtoknak a Іоkuzdёѕe teremtheti meg a k ёІtбі  be-

széd feitёteІeіt. Minden kёІ tбі  аktіvіts sz гоІ  ezzel a kiizdeiem-
rel, mert alapvetd kёгdёse és feladata a beѕzёd Іоhоtбѕёgеinek  

mоgtегerntёsе .  
A  nуеІvі  Ког1tоk ІeКјјzdёsёгІ , vаgу  mskёnt: az ismeretlen  

ЁоІё  v:a16 КоzeІedёsгe, a КёІtёszet tёґtёnоte isоkfélе  mІgоІdiѕt  
ldnált fel. Az оІуаnfёІІ  feІfedezёseКгбІ  van itt szб , mint a szirn-
bоІizгusё, vаgу  mоndjk a ѕzUггеаІіzmuѕё : „ ІёІeknek van  
egу  pontja, ahonnan nёzve megszйлјk az eІentё t ёІet és haldi,  
vаІІбsё gоs és іmagјвгiuѕ, múlt és jоvб , КёzёІhetб  és Кёzёihe-
tetlen, fenn és lenn'között." ( А . Breton оgуіk к1 І tvё.nуё.ъбІ )  A  
szirnboUzn-ius a szavak hangulati értékét fedezte fel, a szt ггeaІіz-
mins a szavak йtjйn a leleknek erre a p оntjќгa akart eljutni.  
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Мі , kёseј  rnо dk, ьгmeВвујгe  Is tudjuk, hоg т  ezek a kiizdel-
mik csak ritkán voltak ѕіkeг sеk, és akkor Is csak гёѕzьІл ,  
гІmёn КedйnК, hоgу  а  nуІvьеn  és а  beѕzdьІгi mІgtа Uiаt6, а  
Кёйtёszeitben ІІёгhеtб  ez a pов t.  

Viadan Rаdоvаnоvié kёпуve ёьгеѕztІ ttе  fel ezeket a gоndоааtо  
kat, mert ennek a klnуvвеК  az аІа vоtб  еg јѕztевсіІIѕ ,  emberi  
és költői ргоь lёm.jа  а  ьІѕzёd ІehІtбsёge.  Meg lehet-e Iszólаltаtni  
а  tѓгgуаkаЈt, а  t гg таk „ьeiѕб jёt", vаgу  arra vаg атk іtёІvІ, hоgу  
а  t гgуаК  külső  fогm іt fesѕјјk? Vane гІmёПу , hоg г  megїtа1 Іjuk 
azt a pоntсуt, 'ааІоІ  megsztint a feszt јІtsёg а  t гgу  és t гgугб [ 
mondott között? Viadan Еаdоvаnотјёnаk Is ez volt az аІаpvеtб  
k гdёѕe.  Nem  árt, ha szоmјјg тгe vеsѕzјјk kоnуvёлek módszérét. 

A  kоnуv eІѕб  részébén а  szerző  ütbаigаzítást ad, hоgуаn kell 
olvasni a  РUѕ tоІјП4t, és közli а  kёвуv mеgírásánаk kiіndІtІфохх t-
jait. Кёt kёzvetІeл  ё]mёПу  jtѕzоtt kёzгІ : egу  beldthatatlan tér-
ség  .1ј tоm ѕа , аzi г  félgömb alatt, telve kаVјоsоkkаІ, kгіѕїtaІуоk-
kal, fыdgёгёngуёkkel és az ,énség ize, a Іёиegz ѕ , а  vízivás, а  fёіd-
tаpоss gуёnУёгйѕёgІ. EImik az ёІmёnуnik az „ёгtІІmІ  magja"  
ьeёгheфett volna a haІІgа sьал , di a ьеszёdьІn már nem. Meg  
kellett hát tаІ hiІ  а  ьІѕzёd (az írás, а  kјfejеzёs, а  megfогві s)  
eszkL%zedt Is. Maga az írás f оІуаmаtа  adott erre Іеhеtsёget és az  
írás tudatosan v Іаѕztоtt elered: a „mondat  аІасѕоnу  hбmёгѕёk-
lete" és а  „ъоѕzёd t гgуё,nаk mе hаtaгоъаtlалѕ ggаІ  vaІб  fes-
tёsе".  

A  kёnуv szјiІetёsёnеК  ebbdl a lеігѕьбІ  kitűnik, hоgу  Radova-
novid szakіtоbt az írás és a ьоszёd minden „klasszikus" ІІІmёveІ :  
nem a tёmа  fogta meg, hanem a „ І tоms", nem a t гgуаК  nёpe-
sitik be a І tоnst, hanem a t.гgуаk „g ёпуёгаѕёgІ". Тeht  
Radovanivid  is az „ёгtьeetиeв", vаgу  ahоgу  pontosabban mond-
tuk: az „ismeretlen"  feІё  kёzeІedіk.  

A  pгоыёma вуі 1іvn  akkor kézdőddtt, ааnІkот  az іг sга  került  
a sor: az иІуen ёІгn&Іу  Іegtёьbszёг  nёmаѕёgга  іtёІtоtett, ez az az  
ёІгёnу, айnеІугбІ  az írók már eleve lemondanak és КёzbiІn а  nуeІv  
kог]ёtjајгa pалaѕzКоdnаК , mintha a nуІІv csak arra volna аlkаа-
rnas, hоgу  a fe]szineket fesse meg. A лёшаs.g kinai fаІ t kellett  
fe г bьаntand, bejutni abba az ismeretlen v жgьа, ahol maguk  
a dolgok ѕzбІaІnаК  meg, аhоІ  а  „félgömb alatt" гІј tzб  kozmosz  
„kavicsai, kгіѕ t Іуaі, gёгёngуei" ІёtezneК . L&Іуeges átаlаkUlásоn  
megу  itt át а  ауеІv: kihűl beІбІe az individuális ѕzІnvеdёІт , az  

‚izzás,  és egу  ‚mіnёІ  neutг .ІІѕаьь  gГаmгаtјІkај  látószög" felё  kбze-
ledik — teht hidegen, a ( І .tоms t гgуајnак  hйvёssёgёуel, sze-
гn ІуteІenјІ  szolal meg. Егшek Іgуіk kvеtkеn ІёnуІ , hogу  az  
egуes szavak Is ЈtаІаКulлak: ѕzеnvеdёІуеѕ  és ѕzІniёІУеѕ  alakjaik  
alkalmatlanok, mert јlусn fогm.bаn idegenek a kozmosz ёgіsze  
alatt, és ez гt eg г  másik alakot viesznek fel: grammatikailag és  

lexikalisan Is neutгІіs fогmt. Ugуаnаkkог  а  szOvegnek van egзт  
szigirilan atka&rnazott ritmusa, гаmi ezekkel az „ui" szavakkal:  a  
ьeszёd kihűtött, nentгahzё lt elemeivel, és a mondatoknak szabad-
sgо t Кёlсs ќ$nzб  „i.ij" ігёѕ jeІek аlka1mаzisёгаІ , sz egуedйІ  meg-
foghаtб  és ёгvёвуеs ѕzегёІуІѕ  eleme a. niunek: pusztn csak a  
szövég ritmusa tanuiskodjk аггбІ ,  hoют  a tёгgуаkгiак  а  teггё -
szetёt, а  t гgуаkaаК  az „еѕІmёnуІit", а  vиІ g eleredt az ember  
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тіzsgtаtjа .  Az sem z гја  ki ezt az egуеtиen ‚k1Јаsszkusаn" ІвІ -
ьегі  оlеmét а  m1nek: а  szёveg ritmusát, hоgу  ez a ritmus nini 
azonos аz írótt és ьeszё]јt вуеІv  гј tавusvаІ ,  mert szinte оІdаiгбІ  
oljdalra, a kёnv 1аpj аігбІ  lарјаirа  mindig és kivetkezetesen ‚dj",  
mindig fe ІІLјjuІб  kёppё  v Ііk: а  s аvаk, Кёvеtve а  ritmust és  
а  neцtгё.Іis graniBlJatikai а tбszёget, teljes ѕzаъаdѕ ggаІ  — miár  
аniеnnуј  szаьаdsќgоt a kozmosz елgІdбІУІ .z — reridezddnek  vizu-
lјs kёрё . A beszбdnІk egу  egёѕzеn iii dimen ібjа  tárul fel іgзт : 

az a fоІгаrnаt, аhоgуan а  ѕzёчeg kёzvІtІеnІја  kёppё  fогmё.iбdik. 
Ha van іgаzѕ g Fdst миinnаk abban a gоndоІІаtbаn, hоgу  а  
verset kбp ёnt ёґtјіјk,  akkor itt КёzvetІІinјјІ  bandi lehetiink an-
nak, hоgу  а  ьІѕzёd mеghаt гІzІІtt  esetben  rnІуІn kёppё  fогm-
Ібdbat át. A ritmus, a mi јnek ez az emberi eleme, minden oldalon  
k® ё  alakul át. De ezt a kбpet nem szabad ёsѕzІКІvemi а  mеg 
szokott kёpveгѕѕІt, mert itt a h аngѕiІІу  nini a vers ёгtІlmёbб l  
kіbоnјtаКоzб  fогmn van, hanem a ?гуezбd ritmusán.  

Rаdо vало v јё  kёnуvёьeйІ  minden kІаѕsikuѕ  estёtikаі  mérték  
eveazti ёnтёлуёt — arra а  Жёгdёѕге , hоgу  ki  ьІѕzёі ? tаІл  Ма1- 
1аrmé, v Іаszа  а  Іegmёгvаdбёъ : .....az, aki besz бІ , vаІ 1бj ьаn  а  
szó, a maga mаg.воssgbаќn, gуёnge гemegsёьen, a maga  
ѕemniиsѕёgёbІn — nem a szó ёг telmо, hanem a sző  rejtelmes és 
ideiglenes Іёnуе ." (Miche:l Fiucault) RadоvаnІогvІё  Кќјnуvе  affёіІІ  
шаІІагinёi Кбnуv  

A  Pustolina, оgёszёben: а  mбdszeг  és а  tеІјІѕі tmёnу , а  сёІkitй-
zёs és az eгеdniёnу  ёѕszkёрёьІn а t а  fаІуаmа tоt pёІdnzzа, amit  
Michel Foucault Іdбzett tаnuІmdnbаn irt le, azt az utat, аnІеlу  
a szavakat „kiemeli" — vаgу  kігekest і? — а  tёѓtёneІmі  ёѕѕze-
fјiggёsekьбІ , tІh.t а  kёzzеІfоghаtб  va1ёsg világából, és idvetiti  
(kІt еgу  elvont, ьeІ thаtаtlаn, misZtikus tёгbe, iа  „féligömb" аа , 
ahol a szavak mint bоІуgdk, tёvІlgб  бgіstetek teljesen szabadok  
иеthІфnІk. A szavak ebben az ezoterikus t ёrbоn бгtelmіиeg e:gу-
mstбІ  majdnem teljesen fйggetъeнtјІ  sorakoznak: jtѕѕ k  а  
maguk jdtбkајt, ігjk a maguk iveit, j гјak a maguk p.І it, és  
tа1ј n csak elfogult és b оѕzогkѓлуoѕ  szemmel látó ајlkimist К  tud-
jk majd megfejteni, felismerni azokat az бsszefјјggёseket, ami-
Іуek közöttük mégis, b гhаgуаn is: tаІв  matematikai ѕzаьІуІІk 
szerint, di Ібteznеk. A szavaknak ez az йtja tегmёѕzе!tѕzет(iІІg  
szkІуtјkuѕ  — Rаdоvanоvіё  кёnуvёtбl оІу  tvо lгa  esik  a геmбnу ,  
1iоgу  szmunКга , гaсиоn Ііs nézők iszámárа , а  tvоіsg miatt már 
nem is гІmбnу, még оІуаn ёґtedemьen sem,  ■ahоgуаn a sziirrea-
Іiѕt јk szёm га  az lehetett, hanem  szurrogcitum.  

Itt tűnik ki, iijra, ismét, kit tudja hёлiуаdizoг  már, hоgу  az  
ёrtelmetІen feІё  vаІб  КёzeIІdёѕ  а  Кё ltёѕzсtnek nem оёІ jа , hanem  
Ігеdmёnуе : az ismereblenbe v аІб  bеbatоІ s, ьetётёs mindig meg-
ingatja a bej&бdоtt rendeket, rendszereket, e ІtоІёdst és zavart  
idéz fel azokban — iainen a І tѕzбІagоѕ  ёriиlnиetІensёg: az isme-
retlen megfeleІбje. A  nуеІvьеn,  ha van mád eg у  оІуаn mű  meg-
ѕztІlІtёѕёгe, mint Rаdоvаnаvјё  Кбnуve, tаІ .n rejtve, még fe1t-
гаt] аnuІ  Ібteznоk az ismeretlent, a f бІgёmb alatti azdr kёksёget  
kіfІjІzб  elemek, csak lахról van szó, hоgу  identifilcciljuk бkеt.  
Кёгdбб , hоgу  ra, maLi eszkёzeіnkkeІ , alkalmasak vаgуш k-e erre 
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az identifikálásra, és persze, ,kérdés, hogy bármikor alkalmasak  

leszünk-e.  
Radavanović  köјnyve ,a némaságot bombáísza, a лéniaságban  

akar rabbanánt előidézni — egyel őбre csak ezt a törekvést fisg уІ 1-
hetjiik és dicsérhetjüik benne. Minden mist az id őre kell bízni:  
a Ti időnkre.  

Éppen ezért igazat kell adnia Pustolina egyiik krјtikwsának,  
a;ki azt .mnondta, J оgy Radovamović  könyve nem ihletett, ,de ihletni  
tud. Csakhogy a Pustolinábál szerzett ,ihletünk arra késztett bem-
nünket, hagy rrLagum,k is megvívjuk h'arctm)kat 'a nyelvveül — ekései 
unokák és rаcionálin nézők, megdermedünk ta feladat el őrtt.  

(BJ)  
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тЁNYЕК  És  NЁZЕТЕK  

(1968.  ПуиІаѕ  hava)  

Hibdk után  

Tdth  Lajos szabadkai ped аgбgцѕ  iгѕ vа1 kezdбdёtt а  маgуаг  
ѕzбьаn egу  cikksorozat, аrnеlу  а  vаjdаsgј  isi оiагendѕzeг  egу  
kёгdёѕёveІ , az ún. teriimelti іѕkо1Ј mk pґоbіъёtПІ j і vаІ  foglalkozik, de  
ezen tinen Ів  а  mаgуаг  луelv(ј  оktаst.ѕ  tјgуёt firtatja. Biri  
Imre, majd Dávid Аmndг mѕ  hоІzzszбІѕа  ь :іzоnујtjа, hоgу  nem  
lehet a;kérdés felett eisikIani. Biri a vaj d аsgі  iskоlák s ezen  
belhiil a rnаg аг  луеІлІm  fІІуб  tаќnіtmѕ  ІёќiуІgеѕ  kёґdёseјгбІ  szól;  
Dávid Andr&s a tmeтј. Іеtі  і kоІ mК  pгоbІеmаtјkѓJ лаk еgуik оІІdаlt  
vіІ gіtоttа  meg, ІiiдёІ  tІiV ьь  nem ment, s nem is keriiJihetett  

ZІІiеьь  a felvetett Јkérdésеk niegviаѕzo ѕѓhоz.  
A  tегйmiІ ti іs1 оІК  јntёzшёnуёt kёгLјІmёnуејІПk között teгmё-

ѕzеtе sпaК  tartom. ѕаjnаs, а  tІт[јиІtјsбg elve nem vаІбѕuІ  meg  
teljes m ґtёkьІв  ezekben az іskоКbагi: tud.niilhk csak abban  
1ettёk teгјј lІtі k, hоg г  megsz&tek а  ktUёn іиІІб  шаgуаг  tаПnуёжгй  
іѕkоІК , viszont nem Щјјfldenйtt вуttоttаk mаgзтaг  tagozatlokat,  
ahol szLiksёgоѕ  volna, йгhоgу  nincs meg a kёисѕёлёѕё g, a ma- 

аг  tаmбmібk egу  гёsze kívül rekedt a teriileti f ІІоsztsоn, s kёпу-
t иen tІvbЈbГа  is oda j гni, ahova аzelбtt — ami pedig elІentmёtЬen  
ёјп  а  tюегй]јеttѕёg eІvёveІ .  

Azt momdtaan, hоg т  teгmёszetеѕвeй  tartom a teтјilоtі  iskоІ kаt,  
ahol — p±huуЈаmоs tmagozatokbaв  — két vаgу  több. nуІІvІfl  
fоlуіk а  tanitas. Ez az adott h еІуzеtьбІ  kбveьkezіk, s nem is  
iehetae mёskёpр , mert szemben ёІІла  sz ёІetteІ . Тгѕаdаtmunk  

ktdг j а  egугёszt lehetбvё  teszi,.másrészt pedig megk ёvete Іі  
tІг(іletіsёg eІvёnek ёгvёnуІѕitёѕёt,  ebben tehdt kёе tkеzеtе5гL&k  

kell lenni — az бvоdktбІ  (legalebb) a kёzёipіѕkоІбmkіg.  
Mert щi történik?  
A  vegуis Іаkоsѕ gd hейуѕёgekbев  alig vamnak оІуаmn бvodёk,  

nајkёzј  otthonok, ahol n-dлden gуІгmkkеІ  ацуanуеlvёn  is fog-
Іalkоzn лаК ; s fойуtmatбdјјк  ItZ az elemi іskо1kbал , mivel a nemze-
tІѕёgј  gуeгёkеК  nagу  гёѕze nem j гћаt а  lаkahоz legkёоІebb  
еѕб  іskиІёbа . Ugуаабs nem minden і kоьаm oktatnnak nemzeti-
ségi  луeаvІв ,  hanem csak az јmskоІ k egу  гё szёьеn, s іg г  а  tаmuІбК  
аѕetenЖёnt kёПуtеlеmek а  hейзґsёg.másik végére menni — vagу  
lemondani аггбl, hоgу  anуалуeІvјїжёm tanuljanak. КёzёрiјkоІаi  
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fсјkоn  sokkal ѕt1уоsаь  а  heІуzІt; sok szülő  már az eiemit sem 
аnуаnуeІvёn vёgІztet і  gуeгmёkёvІІ , гёѕzьeл  azzal a kјfоgё.sѕ 'аа ,  
hоgу  а  heІуѕёgьen nincs nоnizetјѕёgј  Кёzёpіskо(Іа . ЕizЁгt nаg оn  
is jogos Biri Іmгёne az a kёveteІёsІ, hоgу  „гІvіzіб  аІё  vegујik  
а  teгіјйІtі  іsКоІ tаt ѕ  тІndѕzегёt", s abban is igaza van, h оgу  
„Іgёѕz iskolarenldszertiink огvоsа st, az ёгvёnуеѕйІб  iskolapolitika  
pedig rivizilt tesz ; ѕztkѕ gІѕsё".  

VёІІmёnуem  szerint a teгјiІёtі  ±sйоагendѕzогt a feje tetej ёгІ  
ёІ ]Јјtvа  Кеzdtёk сsіn іІnј . A megІevб  nemzetІѕёgі  јskоІ kьа  szerb-
hогvёt tаnПуІivй  tаgоzаtо4 аt hoztak, di аггбІ  nem ttё t gon-
dоskоds, hogy iddvel minden tiiTmietl іѕkо ban, ahol csak szük-
ség lesz rá, két vаgу  több  луоІvеn  fоІуjоn az оktаІќїѕ . Ez volt az  
аІаpvetб , kezdeti hiba; аztn lőtt a többi. Ki fogia[lJkozik nálunk  
tudоmnуоѕ  ѕZ јІfltел  а  tertileti ikоІ k tapasztalataival? Van-e  
mоgfeІёiб  sz льan két vаgу  több nуёlvІв  ьeѕzёІб  szаКfeшge б ?  
Mert amellett, hоg т  :а  mаgуагtanitёs ѕizаКfеиі g Іlеt  sem tёёІІ -
tes még, a többi tалt гgу  nemzetіsёgј  nуеlvІn  vаlб  оktаtё.snаk  
szааdettigуоІete szinte teljesen eth аnўаgоІt fІiаdаtkёг . A tertileti  
iskoQdk bоvezоьёѕІог  azt várták, hоgу  ezkлek az іntёzeteа inІk  
а  рё zelsв  kоdvez5bь  lesz; sajnos, ez nem v ајІбѕu Јt meg, mi  
több, sok, heІујіtt megeezU Іt а  nemzеtіѕёgј  tagozatok feги tаг-
tќsа, mert megszaibtak a nemzet јsёgІ  tagozatoQc létszámát. A p1-
dаgбgiisоk mый-]ik ј nаk gazdаsёgоisаьb tІгvezёsе  és bІ flitsа  
sem vаІб suіІt meg, ѕбt ebben ѕІуoѕ  hibák is оfЫоґdultаk (nem-
zetisёgі  tagozaton nem a gуeгznёkeК  алуаПуеІјvёn  adtak eld  a  
pоdаgбgnsоk). Mindezek аІаpjёn arra a kёvёtkeztet ёsгe jutha-
tu К, hоgу  а  teriileti iskolarendszernek, аrnІilуІn ra, több a  
negativuma, mint a pozitivuma. Еzёгt is igazolt Biri Imre КёvІ -
teлёsІ .  

A  tегјiІоtІѕёg eivёnek КёvetКezetiоn vё.gгehajtaѕа , а  tёъbnУеІvй-
sёg КёvІtоlmёnуІјinІk e1iћaлаgоІ sa oda vezetett, h оgу  vaidban  
tragikus pilanatekat élünk az іsКоiztаtsьав , mint Bort Imre  
mІglІаріtоЃtјtа . Azok a рёidk — Vоjtогјс tбІ  Apatinon, Novi  
ѕаdол , РаlnК n át Novo миІ0 еvбјg —‚ гetуеkІt ebben a rovat-
ban az elmiiit hónароk sог n emlitettem meg a még іѕmІге tфe-
nek, figyelmeztetnek és vd оІnаІК . Еzбгt —  fi meg más,  

Іtalnоѕаьь  pedagdgiai szempоnљбІ  is — az iskOlarendszer,  
kјжоnskёppen a nemzetisёgі  оktаt ѕ  reformja eikertiihOtetleri,  
rnégpedig sürg ős, ёgef 6 f Іаdаt. S akkor mindent a maga hеІуёгІ  
kell teruii, mindent .msКёрр  kezdeni és vёgezni. ЕІrniitа iК  azek  
az iddk, amtkог  hоzzá nem értők, akikben esetleg rosszindulat  
is lakozott, egуёni etkёpzeІёѕоik szerint, tekintet nélkül a szйk-
sбgІeteiКгe, „гeлdeztбК" az іsКоІагІndszeгt és hiбzаtо t. ѕоіККаІ  
nаgуоыь , sokkal emberibb сёІоk ёгdеkёbeП  kell eІvёgёznјјnК  а  
reformot, mІlу  иehetбvё  tennё  а  nemzetіsбgі  nуеlveіkеn fсІуб  
tаnіts iljj ЁiszшІtёsёt.  
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A  Ка tаІод -йду  

Fо1уtаtбdk а  КаtаІоg-јј1gу, mІугб 1  a Hid noveniberi szdrn ьаn  
irtaLm. EzdVtal a fо]hbогоds hangja ѕо kаІ  еrбsеbb, а  tи1tаkоzёЈ  
szmа  nаgзгоhb, а  szavak ёІesebbek. Nёhnу  szІоvёn kёz-
ёLёtј  munkás  nуј]t  1ev1аІ1 forduLt a kёzvёІem&iуhІz, s tihakozott  
РгоЫиniі  Katalog szm ьаiгi  megjelent ігёѕоk elon. A levelet  

ІVІа tej Bor, Franc вik, СігіІ  Коѕmаё , Josip Vidmar, Mitja Mejak  
írók, Viadiniir Lаkоvјё , Во 'Zidаr Jalkac festбmйvёszok és ni ѕоk  
írták аiІё . Az аláírбk а  Katalog szёvegeіbeв  а  nihilizmus ,  а  rom-
1жјІ s ѕze і 1еmёпеk meg ТјІаtкюоzst 1ё.tј k. ІаngstiІуоzzk, hоgу  
nem аzёгt tиІtаkаznаk, mert az ёІ tet dоgni Ёbа , ѕаьhоnсьа  
аkагj.k :kёnуѕzегјtІnІ , еНІnkezбІeg, а  demоkгё.сiа  harcosainak  
és vёdе 1imezбіnёЖ  Itаrtјák mаgikаt,  s hаtaгоt съtал  ellenzik ,  ьоgу  

Kаtааоg mtи kаыта i аІ  szemben ibárki is adminisztrativ in-
tёzkЈеdёѕІke$t foganaJtositson. Еgу  иІgаzёn demokratikus taгаdа  
Іаiвbаn, mо dj К  az аІІгбk, nincs ьeйуe az einуоiшёsnаіk, сґб -
szаа nаk, бk сsupn а  nihilizmus, гаmјbи1.s ellen emelik feа  sza-
vukat, s a huиgааіzшїus ellen sea-n sаzért lёpnek fel, mert a t аisа-
dalom hibáit védik. A  nуІt  иevёІ  гёszІeteѕІл  elemzi a Kaltal!og  
és а  ТгLь nа  сішй  Ljubijanai іfjйsgі  lap пёh лу  сіkkёt, s arra  

kёvІ tЖeztetёsґe  jut, ьоgу  ezek az іг sоk pгбь .га  аkагјК  Itеnni  
taгѕаdЈашunkаt: mit kёpеs még Іtйгnі . LevelUket јgу  fІjeIk  
be a szиоvёn kќѕzёleti rnuвksоК : Dеm0кг& і t 	igen, homlest  
— nem!  

A  ІІ vёs igen hatarozott, s јбІ  ІdvёЈаsztоVt гёszаetekket b іzоnуіtjа  
djаit. Vaidban,  amit .a  ІІivёІ  szerzdi јdёzneгк , az kissé szokat-

lanul hangzik. A Tribuna és a Kataiog nёmeІlу  ігё sа  lihiit meg-
btгѓ.вkоztatб  is, ha hajlamosak vаg гunk агга , hоgу  a szoikatlan-
tбj megb tг nКоzzuLnгк . Ezzel szemben tёnу , hоg  a fiatal nem-
zedёk tagjainak mІgnУиІаQkоzsа  ez, s hogy •aniit ігѓѕа iКhал  
mondanak, az — ёІгаёnу  vаgу  eszme fоІтijѓbаn 	benniik ёi,  
km pedig ezt k јmоndjk, akkor erre vаІбszini1eg szükségük, okuk  
van, s jobb is, hоgзг  kјгnоndЈ k. Mint аhоgзт  jobb, ha azok, akik  
a fiatalok уёiеавёвуёvеi nem ёгteneК  оgуet, ѕzіntёn inegmоndjk,  
mit gondolnak. нiz сsаk іg т  vаlбѕuІhat meg az, iаmiért а  tјzґаnЖёt  
szІюґёn kёzёІeti munkás lándzsát tört: iа  demоkгсіа . Ha, el- vagзт  
visszafojtjuik a vёиІлёІ0et, akJkor kovetkezik majd be, аmјіtба  
ez a tizеnkёt tagd g гdа  tart: ¶a ъоmЈjё.s, sбt a robbands.  
ѕzиотёnlnъаn máris megindult :a n уиІхт noѕ  vita: kdrkérdésеk,  

levelek, feІs бІaІёsok, hozzszбlnsоk. Megniozdult tehdt a szellemi  
ёІё t. тгsаdаІnъuink dеmоkгаtІzmuѕ nаК  is pгбbќjа  a Katalog-
eset: most mutаtikоzik majd meg, mІnПујге  tud a taгsаdаІotm,  
tnennујге  tudnak a tarsadalom e гбi megbiгkбzni а  nehёzsёgek-
kil, vёgeгedmёвуben: menщЇјгe tudja a tarsadalom bеыzoа-iуі -
taaii és mgvёden і  іgаzt, gубzе}emгe  vinni eszmёіt, mеnnуіге  
tudja ІІfоgаdm az el ІeлvёІemёnt, а  biгІаtоt, mешІујгІ  tud ггюg- 

1tоznd  is, ha ke Јl, ha ёpp erre van szUksёg.  
A  szlоvёвiai ІfjUsёgі  ѕzёvdtѕёg vezetбsёge tamogatja a Problemi  

ѕzeгkesъt5sёgёnek iг nуvonа t, а  ѕzІгkоsztёs konсІpсi6jnаk  
Пујltѕ gt. 8  ez jб . A nёzеteк  szabad sъеmьеhеlуеzkеdёѕе  az еgУet- 
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len út, алiІІу  az állásроntоk kіkгіѕt Іуоѕоdќѕ hІz vezet, s az 
eszmёk tisztázását és tisztulását егІdmёnуеzі .  

Nem kell megijedni a fiatalok 1t ѕzбІаg егetnek, nihilista, roni-
b оІІб  nёzetеиіtбІ . Nem, imеrt 6k јgу  szоigdjk az іgаzѕ gоst. S 
шІг t а  megiijhоd ѕ  tj ёЈt nem lehet miѕkёpp megtаІё Lћі , cs;ak 
hа — k г  bо bІ sоk, ьuksоk, sebek, fj с1аІmа4kárán is — ma-
gunk keгessi К  meg. ііІуеїiког  pedig niindenre ѕzmи tаn і  kell és  
mІцdоninei lІiszmо ln1.  

Kё tsёgte]юn, hаgу  а  tјzeлkёt ІevёІігб ,  meg a tбbb іek, akik az 
utóbbi napokban Ljublj аПьаn (vаgу  ѕzаhаdkn) fеlhёгdјјltek, 
а  konzervativ eг 6kеt kёpvisІиk, vіsszаґiаdnаk niinden djtб l, mm-
deintdl, anitt BIni ёгtеnek meg egуbбl, s nem remek szembe-
nézni а  fiatal nemzеdёК  tёгєkvёseиvel, іgаzѕ gvаЈІ . Alkalmuk 
пуtlt, hоgу  гelІёpjІnk, ьеитiutа t4КІоzzаnаК . S ez se baj. Vё}eгё-
nуІјkt nem lehet kiradirozni, se eltitkolni, s nem i,s szabad. A 
гоѕzё1у  csak akkor jelenik meg, ha valaikinek esz ёbІ  jut Ігб -
szaldioz fІ lуаmоdn ј . Abban az esetben a t хѕаdаlоmnаk kel fel-
iёpniи .és mиgvёdenјe а  dеmІkгdСјѓЈ t.  

FёІўeсіezёѕ  

Ёvekig  volt a Borba szlnikritJkusa ѕ lоhоdаn ѕ e'Іenіё . Namг g 
.rndsоknаk adta át гІІvаtt. VіѕѕІаVоflUlt а  pub1сіѕzt іktбl, s most 
ІgуѕzeггІ  avval iI$I meg a луиІv аоѕѕ gо t, hogy гаgёnуt je-
lenteteltt meg. S nem is аk ГmиІуІnt. A Іvгemоагі  Pere Bogalja 
(Nуоmогёk Рёtог  Іm ёІКјга tаі ) az utóbbi hбnаpоk Іеgnаg оbb 
гegёnуsіkІгІ , a kritika teljes eиsmeгёssel tnуilаtkоzik гб lа . A 
kritikusről — aki egуѕzeггe csak гegёn їјгбvd alakult át — a kri-
tika 1.1,gу  ьeszёа , mint fёlfеdezёsГбІ , геgёn ёt pedig гendkіvјј l 
stk:Iritlt alkotdanak tаґtj а . 
Р tad D аd іё  a NIN-ben az év megІІepІtёsёnвk nevezi ѕоІenіё  

rІgnуёt „ritka, kivёteІеѕеn ihletett, pгоblёms kёПуv" — mondja 
гбilа . A szerzdt pedig modern m огаlistёnаk nevezi. 

A kritikából  a гІgёnуігоdаІоmьа  ќtlёpett (vаgу  dezertdlt?; 
vаgу  tán a kritikusból rеgénуírбvá иefоkоzбdоtt?; esetleg: a re-
génуíróvá eІбІёpett kritikus) ѕe Іeniё  kёПуvёгбІ  а  РоІitik ьаn 
Birislav міhаj Іоvіб -Мјіhјz, az бtvenes ёvеіК  legbarciasabb és leg-
iokonszenvesebb, szІnvеdёІуеј  és fёКtelеn, a toll fІgуvІгёt mes-
terien fогgаtб , sokszor az irodalmi ѕzеmfёnуvеѕztёsѕе l КасёҐКо dб , 
di nиindenkёppen briliáns kritikusa irt; az a kritikus, akinek 
csillaga nёhnу  évig гаgуоgоtt a szerb kritika egёn, аztn — nem,  
nem hullott le, hanem оgу  pјгц ttel az irodalom ёgьоІtjnаk 
másik, nem egltаы n melІёkes tё j га  tdvozott, s lérd еkеs,ikriti-
kusként most tért vissza, amikor eg у  másik kritikus f ёІгe1t, 
hаgу  mint гІgёnујгб  Ібрj еn fel. Mihajlovid — aki a ѕelсnјё-
kёвуvгdl irt КгјЈtikёJb аІn legjobb еg Кoгі  јгЈsајга  ІmІёkeztet 
s fёlіdбzі  azokat a szёp, harcos Іdбket, amikor hétről hё tгe mon-
dott іtёІetet irodalmi elevenek.és holtak felett — ig у  véli, hс gу  
ѕelenіё  v Іtоz.ѕа  гendkіvйІ  ѕ ikeгйІ t. Rоgёn е , a Memoari Feri 
Bogalja egујike а  ІegёгtkesebЬ  irodalmi а kоtё.sоknаk, mе lуІkеt 
a szerb pгбzаігбk fiatalabb igеnеráоiбја  adott. ѕє leniё  — mondja 
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міhаjиоvіё  — mёІугe hаVоІб  analitikus, afld az analizist szinté-
zissé tudja ё;tа iІаіКјtатiі ; јеllеrnеk, pontos  megгај zоІё jа ,  а  Іёgkёг t  
гаfіn Іt mбdоn alakitja ki, végül а  vаІбѕќg élés еІгnёjй  szemІё -
ldje, aki az ё1оtet nemcsak leirnii, hanem n аg агё zтiј  Is akarja.  

Ezek az elsd rеаgálásоk, еІѕб  ыгІа tоk ѕо1enјё  Ісёвуvёгб(і .  E  
sогос  ігб ja — niivel Ismeri és bízik mind D аd јё , mind Mihaj-
Іоvіб  íZlésébén és іtёlІtёьen — nem hiszi, hоgзт  az ismertetett  
vёІІmёnуеkгІ  valaki is гс fоњЈаtnа .  

JegyezziJ.k  meg végül, hоgу  а  ѕеІeni&ІѕІ tn ІeК  tulаjdоnkёppen  
két szeгІpІбje és егеdшёnуІ  van: еgу  геgёnУігб  ѕiше teitt, és Іg т  
kritikus — гernёІjUК  — vіѕszаtёІ t а  йdІzdбtёггe.  

A 

 

színészék  porondra  іёpnek  

Nemоgуѕzег  foglalkoztam ezen a hеІуІ  az йjvіdёkј  ■ѕzeгь  Nёp-
ѕzini ё .z йgзгёviІІ , s г mutаttаа-n, hоІgу  ebben az ЁІ:tezшёnуьІгІ  s  
munkjbаn sok a hіауоѕsg, kјfоgsо 1Іnіvа1б . De áltаlábаn kévés  
bíráló :ѕzб  ёґte az iгtjvіdёkі  szјтib аt, mintha ІdthајtаtІав  eгбk  
védték volna. мѕ t azonban feiszinre keriiltek a ьeiѕ 5 bajok.  
A t гsu1at tagjai: színészék, zen ёsъеК  feьeme Іtёk szavuJkat a hё z-
ban ыгаІКоdб  állароtоk ІІеn; nemesak a bеІѕб  vјіѕzоnУokkЈаІ  
ІІёgІdІtІenek, hanem a mйѕІгpІаІјtјkа  Ћіь iга  Is гшutаtnаК , és  
kdeгаgуeІtet boncolgaJtnak. S ha бk, а  ІegІјІ lеtёkesаььek mond-
j ёk, el kell hinnünk, el kell hinnie mindenkinek, azoknak Is,  
akik eddig ilеgke гёsьё  а  ѕzјnёјzоК  szаvt tагtоtt К  — :s tЈaа4tј k  
tаІё.n még most is — fontosnak ebben a h ѓzbагt: КоmоІу  bajok  
vannak.  

A  szјnёszek most már szeггtnёК  keziikbe venni sorsuk és  
јntёzщёnзгј iК  iránуítását — s ennek végső  Ideje. Végső  Ideje,  
hоgу  iа  :ѕzіnhzьаn хiаgу  v Іtozё.sok tёгtёлjюnek; meri az mégis-
csak abszurduim, hоg г  оlуаiп  darabot is mйѕогiІa tйznek, аmelу-
nek md.sodik еlбаdásárа  már csak száz néző  kјvѓлъоsі .  Persze  
hоgу  a színészék Is ik еdvükеt vesztik, már csak аzt Is, mert  
І tjk, hоgзт  Isikеrtеlеnségnеk nem бk, hanem a sziriliAz vize-
tбsёgІ  az oka.  
НaІаsthаtаtlan:оК  már а  gуёkегeѕ  v ІtozsоК  a Szérb NФѕzin-

h ьаn. A színészék arra Is ráinut аttаk, hol kell a vltоzsoКnаk  
eisdsorban mégtörténniük; а  művészék ёл aд dбan vќІtоznаk az  
оgујЁtоsben, j ё  k-mennek, mint nІindenйtt. Csak az аdmјлиѕzt-
гtatіv ѕzеmёІуzІt marad..S ёрр  а  rnеgСѕоІІtosоdоtt tisztviseidk  
sodогtk а  ѕzіПhё zаt oda, ahol van: az Ures n ёzбtёгhez, a szi-
nёѕzek készülő  s г jkjёhоz.  

A 'színészék fІІеаneІtёК  szavukat; az йgзт  még nem feјеzбdёtt  
be. Legfe] јtйnбbh, hоgу  az Igazi bűnósök, а  színház іgаzgаtбsgа  
és az igаzgаtёsg mellett (igу -аhоgу ) működő  в-гйvёszet і  tавсѕ  
bысsen haј]јlgаtnаК . Аzt hiszik tаІ n, hog г  azok a І thatat1aл  
erdk tоvi ьbга  is vёdе]imeznі  fоgjk бЖet?  

Legyen a szín.észéké а  szó: a porondon, az ёnіgаzgаts porond-
jn is. Csak ezen az ilton, is ајát erejtikkel — s tогmёszetesеn  а  
КёzvёІ mёnу  t аnоgаtsval — vIvhаtjk ki gубzeІmјiket, tehetnek  
іgаzѕ gоt abban az јigуbеn, шІу  az ёvёК  és a kёzоnѕёgё, mеІ$гt  
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jtѕzanаk,  abban az йgуbІn, лІеІуІъІk egуidјјІ  di iогаtј uѕ  és 
іgаzѕ gоѕ  megойd а  az, h оіg т  а, színészék akarata teljes mёгttёk-
ben ёГvnуІѕй 1јёn. A  ы tаа tаt аn,  di mindеnkéрр  sdtét Ітбk  
eІenёге  Is.  

A  hбnар  kёnуvІі  

(ѕzігmаі  КгоІу : Мuzsikáló mesѕzeѕёg.  Forum, 1968) Іёхоni  
ёvvІІ  A csend viziól után iijra egу  — ezttа1 bővebb — v иоgаts  
ѕzігаnаі  p.гбzjbбІ , most Herceg Јёnоб  gоndоzd ѕ bав . Ebben  
а  kёtІtben — mІІу  19274,61 1968-ig kíséri végig ѕzirmai munkás-
ságát, tІht tбbb, mint 40 év tегmёsёt ёІeІі  fel — а  hоІѕ zаbh  
ісюszаikоn IkiVUl'még оgJ szоmpо t ёгVёп .уІѕйІ : а  v иоgаtб  igуІ-
ezett ѕzігmај  eІbeszёьбmйvёszetёnе  n јnden о dаы.t ъеаЁаtiхј ,  

tІhdt azokat az іг sаіt Is a 1tеtbІ  sогоІа , ааnІІуеkben az író  
etёг  огedtі  hаа gjtб1 és агttіtйdjёtбІ . Nemcsakk a víziók, költő i  
pгбzа  s a &zогоng ѕ :і'гоdа]Јоni mйveі  kaptaJk hІІуІt а  абttьen,  
1iааеm megmutatkozik &zirrnai itj аbh ёхideйd&dёѕі  köré, üјаbb  
témái, .Іjаbb уоnzајlmai Is szоmаnІа  tláthаtóvá viІnаk. Ez pedig  
iёцуegеѕen'különbdzik аttбІ , ami eiьes ёІбаІlt muвksg Паk  
élső  & аkаsи bаn jellemezte. јgу  хаІбbаn jobban 1tszаnаЈk az  
arc vоn ај , а  pогtгё  t гgуиІagоѕаbb, átfоgább а  kёp, im kjxlombo-
гоdааК  а  hјтоѕѕ gо&, а :tévés ttајk nуоmај . — ѕzігmај, az  a  
ггюggубzбdёѕІm ezek után, tоч bьга  is megmarad víziók és а  
vаiбѕё g Кќ ztt, аhоgу  mй vёszІtёnІk hІІуёt оgуszІт  n ІгбbaІtааn  
кјјеё 1вј, s ra, аmikог  hat ёvtјzedes írói mпinkásság és hét  
kёnуv van a htа  indgitt, aLigha v Іtоztatааt ezen a t ёnуІn.  

( Тоаnај  t:4)W, Dого kоs István: Vааьan mi ilеsz vekh&. Fi-
rum, 1968) Verseik az élét, ёІetйk a versek: ebben 0tоm Dо-
mоnkоs és Tolnai emberi és k45It ői lénуеgét. РоёttКёіuk іegfбbь  
Кгјіьёгіuiвa és kiindullброntја  а  vаІбѕ g, minden más httёгьe  
szorul. A kültői ёгzёЖІnуѕёg a vаІбsg minél hаҐоsаьb, minél  
tnggубzбbh mеgіоgаІгаzёѕ bаП , ёІmёnуІјіk КбzvеtІІn kйојezё-
sёьen nуиІaikІzік  meg, a h ig  У  а  n hІіуеtt a mit a dёntб  
kérdésük. Az élét а  в*ьdenйk, habzѕо jk az ёІetІt, s &éti&  
mindеn mozzanata veгѕsё  fогшѓьбdIК . Еzёґt eІevn a КёitёјztјК .  
Az élét аzо ban vltоzб  és саЯ d. A nаgу  versek akkor sziilet-
nek majd meg, ha beЖёvоtkeziК  a teljes kiábrándUlás, ha a va-
ібsg megс fоІjа  ёnmаgt. Еzёгt kёгdіёѕ , геnnуiге  ёгdeгІб ,  
шеnілуiгІ  szabad оІуал  ѕzеnvІdёІуеѕІв , оІуаn аdааdбв , оІуал  va-

kоа , sokszor mindent az йІІ tгe feltemii,  s  ааuІуј  иemоаdssаІ , 
ёnfеІ ldоz6an helivetni magukat az ёІІtbІ. De hát ez nem  
а 

 
költészét ikérdésé. — Végél László itбszаvа  jоиentбs írás, go-

dоІаtёьгesziб  írás, de nem vaІб  ebbe a Кёtetье . м s vіlgba  
tartozik.  

(Pavie Ugrinov: Elementi. Prosveta,  1968) гvі iг  tаvаІу  meg-
jelent Vrt сіmй  гegёnуІ  arra mutatott, hоgу  Ugrinov nenюsаk 
йj utakra tért — s ezek az йj utak nemcsak az 6 rnunkssgb аn  
йjаk, hanem a mai jug оѕzІйуіаі  ргбz ъhаn Is egёѕzІn külbn Ігё.n$  
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jeІёІnІ(k —‚  hanem mёауѕёgbеn. ег (5ьеn, ѕ 1уbаn is v Іtоzоtt. Az 
гугбzа, mІІуit  az Elementiben ismerf.ink mneg,  az  ёиІtеt nem  

eіёІгбі ,  оnjvenсиоn јіs szögből szemІёІі, s nem is a t гgуј1аgоѕ -
sg t ІаtbбІ , bianem átfоgбаn, minden іг nуb(у1, s аgёѕzen kd-
zеІгбІ , а  гёszІІtek fеilfеdеzésénеk &zѓлdёkvаІ . Ezek a гёѕzІetёk  
azonban nem a гeаІіzmu ѕ  аpгбІёkоѕsgnаk eгedmёnуІі , hanem  
оg т  ui, eddig Ismeretlen k ёpІt ыгnаk fel e1бttink..S Ugrinov  
шјkгоszkpj а  sem іг nуu1 аkёгhоvа. Vаnnа k tёJаk, mІІуІk sem-
niја ppen sem ёгdekeшetіk ezt a prozat. EZ а  LkiVItIlIS, tiszta,  
sűrű, di áttеtsző, ezt a kІmёПу , szilárd, lendilletes, meg ІІpб ,  
ezt a — miért fi niotidjuk Id — külön° pi бzt, mІ 1уnІk ІгLуІgеѕ  
eleme ёpp az ёгdeІdбdёѕ . — Ugrinov a modern jug оszІ .у  elbe-
szёІбігоdа]Јоni Ii dii ieІ&оddьb alakjainak egуіКІ  lett, Іj kоnуvІ  
pedig az utóbbi hбnаp оіk pгбzatІгглёѕёnek különös fіgуeІemгІ  
méltó niulvei közé tагtоzј k.  

(Nagу  Ра : Harnpsteadi semn гnј'ttevбk. маgуаг  МйћеІу ,  1968)  
A  semmittevdk e Іѓгаѕztоttѓk а  világоt, а  semmиttevёѕ  ёІetfогma  
lett. (Persze, tudja mindeiiki, h оgу  а  ѕІrnmиttІvёѕ  is лаgуоn fi-
hёz munka, lоgјnk.bь  fizikai. De ez most nem f оа itоѕ .)  Amit  
Nаgу  РІ  mond — s biztos hangon, tisztán, v иІ gоsаn beѕzёІ  -‚ 
amit a ѕоmлiјttоv(k mјлdІnnарjaігбІ , veget І s аiгбІ  mond, az  
fа]ЈtёtІоntІl ёгdokІs,  s  аk г  eІјtёІj Я , аk,г  jбvhаgуjuk а  ѕІІУІm-
fiujik ёиоtmбdjќt, аЈ& г  шegbоtг&юkоzuІІk rajta, аk г  rokonszemi-
vesnek tartju.& — s biztos, h оgу  а  геgёЛу  sok оІvaѕбja állt már  
ez ektt a dilemma eІбtt — ‚  a huszadik szzаd hatvanas ёveіnek  
elterjedt magatat гбІ  van ѕzб , оgу  гёtegnїІ , anиеІу  a mr.tai tar-
sadalomnban mо taІ 1hа tб , ІІ  nem hалуagоІћаtб , egу  оІуав  ёІІ t-
гбІ , аПІІІу  Veiијхбја  a modern kornak,  nаgv гоѕоІКnаk,  a gaz-
dasgј  hеlуzеtлеЈ . — ноgу  vіѕѕzаtёгjјјлk mаg га  а  Кёnуvге : j бІ ,  
tudatosan megkоmpоn Іt mű, minden szоmpontbбІ  ёгdekІбdёsгe  
tarthat sъ .niоt. S az a fontos, hogу  гІgёу , nem vќdiгаt, s nem  
is аpоІбgІа. Irodalom, nem pedig оg т  ІІmёlet kіfІjtёѕІ  az ёІetгe  
vаІб  г .ІгбѕzааоІ s ultjn.  

VdІіо dsоk eІбtt  

ѕоhаѕem árt, ha a.z irodalmi lapok, fo ІубІгаtok időről időm  
niо vё,ltоznаіk: tartalomban, fo гm ьав  egуаг nt. Most két иІуІn  

ІtоzsгбІ  ёгtesйltiјиik,  s геniёtІjјik, hogу  mјndКettб  haszn га  
lesz nemcsak a l аpknaК , hanem иІvasбјikаІaik is. 

A  beІgг dі  Кnjјйevne novine, meІулІk а  kёzеІrnйІtbал  Zoraal  
G]їu ёevјё  kritikus lett a fбszeгkesztбjе , ј anыг  1-ёtбl ьбvebb  
terjedelemben keriil a keztinkbe, s ez еnt І  а  tudоm лугa Is ki-
terjed majd figуиІаnе, idбveІ  pedig áttér а  hetenkёntі  megjele-
nёsгe.  

A másik v Іtоz ѕ  а  zágrábi Telegraniban v,гhаtб . ѕzeгkesztб-
ѕёgІ  szёlІs körű  kёzvёІІгnёnуКutаtaѕt vёgеz оІvаsбі  között, s  a  
beёгКeъett vёІeтnёnуеk, javaslatok, kívánságоk iаlарјán v Іtоztаt  
majd a lapon. Itt is ѕzmіtћаttшК  mind tartalmi, mind pedig  
aJiaki tijftaѕойга . Azt hiszem, eІѕбѕогbаn а  КnјјІvnІ  novine vál- 
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tІ iz ѕаі  lehetnek ёгvendeteseК . Ez a lap гemёІhetбІeg nemcsak 
fогmj dba,n.és ■tartalmAban, hanem ѕZеІІІш bгеfl is megdj hodik.  
То flаtКо zјК  ez persze a Telegramra Is, n ІІУ  az utóbbi І dбbiгi  

sokat vesztett kezdeti f гіssesёgёbбІ , mоzgёkоnуѕdgb бІ , és már-
már aКаdm іiuѕ , dосеdІё , Іghаngd ■orgdnuma lett  egу ;kis  сѕо  
p ortnak.  

A  jёvб  évbеin t&nёјt, úgy І tѕ z:іk, rnskёрр  fest majd az Irodalmi 
és,kulturális  lapok  friintja. ѕжІгге tnёлК , ha a vdltozdsok iюnitt аi 
а  hі nУоk pб t Іdsё.t, ■а  ћІІу tІІев  nёzetek Ikоrrigálását, djabb n ёze-
tik ёгvѓnуеsјіІёѕё t, ditaidban alapossiigot, луіЈ1tѕ gоt hоzПё.flгаk.  

Nem ата tбгёk  

Kbzismert  dolog, hоg т  га  Кгuevасі  Bagdala kёnyvkіаdб  nem  
fizet sze гzбі  jogdijat azoknak, akiknek rntiveit megjelenteti. Ezt 
аZ геІјгdst azzal іndоkоijdk, hоgу  ha a kќПуv оІбdlіt ѕі  КёІ :t-
sdgeit nem terheli a honirdxium dsszege, a k ёгnуv оІсѕбbb liehet.  
Nincs p Ігs гzІ  igazuk,  mert az аlКоtбК  hеІаoгёхјuma ierginkdbb 
иигеПуёѕ zбеП  сsІКёІу , ha ёsѕzehaѕоnІіtjuk а  nуоmdaі  Кё ■ltsёgІkКel  
s azzal, nІІnnуј  adы, jdгuІёkоt, гёѕZІѕІdёѕгt stb. kell fizetnie  
papігgуё rnаК , nуomdёлаk  kіаdбnak,s áltаlábаn mindazoknak,  
akik a  ■kёnуv eІбdЈІіtё n dо}gоznа .  

Most az a.hír jutott el hozzdnk, hоgу  а  п zlog сіmй  zágrábi 
fоtубјга t Кіаdnѕ baл  гnоgjeІent Кёnуvѕo гozаt szerzdi sem kаptаk  
hоnог ,гіш ot, sőt a Vidik сіmй  spditi fго 1у6јгаt sem fizet majd  
jogdijat azoknak, akiknek  ■кёnуvёt а  ■Кёzеlјёvбb гen piacra dobja. 
јлdКёt esetrdl  irt  a zágrábi Telegram, a sp1itirdl pedig a tele-

vјzіб .kulturális ad ё.sdhаn Is iszб  volt. A Raziog ■ёѕ  a Vidik szinte 
kіzdхбІag fiatalok mtiveiit j еІеntІtі  meg  —  ez azonban most rel-
lkes kérdés, hiszen a Bagdala kiad ёгІgеt is, fiatalt is, mordernet 
és klasszikust, hazait 65 külföldit, eldbb azonban felk ёгі  a szer-
zdket, mondjanak le a hоnоггіnггб 1. 

gу  hiszem, nёгІІу  ■Кiadб  még kеvёѕbё  becstih az irodalmat,  
mint a közönség, аmеlу  nem vdѕгo І  КоnуvІ t és nem olvas. Mirt  
nincs rá ѕztikѕёgІ . De iа  КіаdбnаК  — ha kiadd és кёПуvекet  
jelentet meg — alighanem szјІКѕёgІ  van a гйvekгe. мёgѕem  
fizet ё tјik. мegргбbdјіta az állаmЈtбl is megtagadni  a Кё te11z45  
addt vаgу  jёгuІёkot? inуоmdásztól a fјzetёst? A pарігg г tбІ  
lngуen kapja a papirost?  

Nincs igaza a Telegraninak, amikor azokat az irdkat, akik jog -
dii nélkül engedik kiadni  kёnуveіkеt, igazi агаtбгбkneК  nevezi.  
Nem ■amatdrdk 6k. 
КіzѕКmnуоІtak. 

ЫиІуІn аz  a tdrsadalom?  

МиІуІл  az a nirsadalmi rendszer, a гІІу  évеk бtа  nem engedi  
meg, hоg e гg oгІуaл  гй , mint Alekszandr ѕzоІzѕІnујСгигn КбгteгІг  
(Rakovij korpusz) сіmй  гІgёnуe а  szerzd hаzёJdъan megjelenjen, 
őt =gát pedig f а  КёtѕёgbiІгІ sёѕig üldözi? — teszi fel a kérdést  
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ѕІа vйо  мјhаІё  а  ТІegгаа'nbал  аbbбІ  az аІkаІоmъбІ , hоgзт  a rijekai  
0tоог  Keгоvаiiј  К nyvkiаdб  V Іаlаt mеgj ІіІјеntІttе  az orosz  
író Кёпуvёt. ѕzоІІzѕІІnујсјn azt ь±ttІ, mondja мјhаІіб , hоgу  ѕztаІјn  
vаІбbаn meghalt. Мйёnek sorsa pedig azt bizоnуіtја, hоgу  Sajnos  
nem ígу  van: ѕztа]јв  hоІttеstёt сІtоmetлtёk, di mindaz, ami nevё-
hez fűződik, rövid sziinet után f оІњаtj а  működését.  

A  юenziїг nаК  több oka iehetett, hog зт  betilitsa ѕzоІzѕІnуісіn  
гegёnуёnеk Кtаd ѕ t. МјhаІiё  szerint a legfontosabb: a szerzd  
nemcsak a kёгhzьаn uгаІkоdб  állарdtоkаt festette meg, hanem  
belepillantott az embierek Іelkёьe, s Imült јukаt is иeІіdёzte. Sző).- 
zsеnуiсin minden szаvvаІ  hazjhoz  és hолЇіt гsаіhоz ѕzбІ . R л-
dшetІевјiІ  hisz ыІшјјk. De iа  hivatalos szovjet íröktól е])tёгбen  
nem hај iІаndб  j бІ  fizetett gуеrmеkmеsékеt írni. ѕzeгinte az író  
feladata, hogу  kimondja sz іgаѕ gоt. Ennek pedig n аg,т  az га .  

A Rakovij korpusz — a mai orosz irodalom Іоgnаgуоbb abko-
t ѕаinаК  egзгјke — nem jelenhet meg a ѕzоvjetuпјбъаn. Rülföldön  
ѕok nуиІvгІ  Іefогdіtottk, nálunk szогbйогvt nуе]wen  jelent meg.  
Az író hаzj ьаn nem  nуomtattk  ki, nem kаphаtб  а  kёnуvеѕ -
b Іtokbаn, nem tаІЈhatб  meg iközkönуvtárаkbаn. A szovjet  
pоlg гаk mégis oІvaѕѕК . F гаdІiatat1аnыи  m ѕoljёk, Кёzzel, ігб-
g®pol sоkszого sіtjk, ІІgу  tІгјІstiК . Mint a КёzёpКогbал .  A  kü-
lönbség lgуszбІvn csak аnnуІ , hogу  akkor nem Іеhettt їгбgёpреl  
sokszorositani.  

Tomdn László  
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HID IRODALMI, MÜVESZETI ÉS TARSADALOMTUDOMANYI  
FOLYOIRAT. - 1968. DECEMBER - KIADJA A FORUM  
LAPKIADI VALLALAT. - SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADOHIVA- 
TAL: NÖVI SAD, VOJVODA MIŠIС  UTCA 1. - SZERKESZTŐ- 
SEGI FOGADIORAK: MINDENNAP 10-TOL 12 ORRIG. - KÉZ- 
IRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. - 
ELÖFIZETHETÓ A KOMMUNÁLIS BANK NÖVI SAD-I KIREN- 
DELTSÉGENÉL A 647-1-255-ÖS FOLYOSZAMLARA. BEFIZETÉS- 
KOR KÉRJÜK FELTÜNTETNI A HID NEVET. - ELŐFIZETÉSI  
DIJ: BELFбLDбN EGY ÉVRE 20.-, FEL ÉVRE 10.-, EGYES  
SZAM ARA 2.- l7J DINAR, KÜLFбLDRE EGY ÉVRE 37,50, FÉL  
ÉVRE 18,75 ÜJ DINÁR; KÜLF6LD6N EGY ÉVRE 3.- DOLLÁR,  
FÉL ÉVRE 1,50 DOLLÁR. - KÉSZÜLT A FORUM NYOMDAJA- 

BAN NOVI SADON  



A 
GAZDÁTLAN 

VILÁG 

a jugoszláviai magyar költészet antológiája 

(1918- 1945) 

válogatta és az előszöt írta bori imre 





в.jаіnk Ігаі  hаgyоmnyаі  messze tёгtёnсІm і  múltunk буsz.z аdаіt idézik, а  
jugоsz'ы vіаі  magyar ira els б  korszaka azonban csak sz ќz аdunk tfzes dveit je-
lenti, azt az idёszаКоt, amikor Gуёгgy М .tyќѕ , Ambrus Ваы.zs, ѕzente Іeky Kor-
nбІ , Kоу .ts Antal, később pedig Lоv.sz ?ál fel Іёpett, az a nemzed бk, amely  
ugyan nem tudott ёІІаntќІn і  a f&уќго sі  irodalom vоnzs.n аk, di amely mind  
tбmауиІ .g уаІ , mind az ёІetsог s у ltоzа tаіуаІ  еgбszen szorosan tapadt ёІetћez,  
djhiz, emberi sогs-kёpІetekhez — ahhoz a vilg ћоz, amely már а  jugоszІќуіа i  
magyar irodalom s аjtоs arcu'ladt гevelќ ljа .  
Мiizsk fыdje  volt ugyanis a te гй let, melynek lfrai szavai között most v.-

logatunk. І dёzћetjјјk а  Вбс s і-, а  Miincheni-, az Аpог-kбdeх  szövеgеit, azokat  
az öblös pгбfбtai 'hangokat, amelyek a F гuka Gora Іаnkin szLilettek meg, a  
Biblia szavainak magyагftsќvаІ . Јбћel pгбfё ta jёvendё lёseiьen pё1dul a ira ko-
mогsќg.ba гбvјј lheйјnk:  

ТгоmьіtvаІ  ёnekeІjetek ѕіonьаn, oгdњhаtok én szent hege ґnen. Мeghљогоd-
janak a fёІdnek minden Іаkozбі , mert jб  tirnak napja, mert kёzeІ  vagyon ѕІ tё t-
sёgeknek és hom1уoknak napja. A kёdnek és vёsznсk napja kiterjesztetett a he- 
gekгe ... 

ЕgуenІб  бveІс  nem volt kezЈeг tбl fogvn és бuгПа  nem Іёszen inend nemze-
teknek és nemzeteknek eszterideejekiglen.  

O  огс jа  el&t mard tűz és dutn а  kietlennek pu ѕztаѕбgа  és nincsen ki eІtќvoz-
tassa &et. Az 6 nézésük lovaknak n ёzёѕe és ugуаn futosnak miként lovagok.  
нegeknek tе tеin szёkneК , miként szekereknek ѕzбzа tj а, miként a pozdoгjѓt meg-
шагб  tűz ћingjnаk ѕzбzа tj а, miként viadalra készült e гбs nёp  

(A вёсsі-kбdeхьб'l)  

S Deьoг h бnekбneК  oгgоnаziig.s.ьаn gyёnуёгkёdhetйnk, abban a bibliás  
hangban, amely a magyar ira гёггёnetёnek későbbi kогszakќbаn is fel-felcsen-
dült, бppen а  legnаgyoьь k аjkn:  

Вос s јttad  haragodat, ki бket ьenуeІte,  miként szálkát, és te sn ёгgednek lel-
kёьen vizek meggyLiletkeztetnek, f оlубvfz mІg Іoгг , özönük vizi meggуйІtenek а  
tengernek kёzepёьen ... 

Uram, ki ћоzj Ј  hasоnІб , nаgsgоs szents ёgьen dјсѕёгetеѕ  és сsodilatosаkаt  
tevб . 

Vez& vоІ tѓІ  ігgaІmаssigьаn nёpeknek,  kit megv Ігогг l: elvitted бКet te eгб s-
sёgedьe, te szint lakodalmadba.  

(Az Аpoг-Кбdeхьбl)  

Ide kell írnunk, a lf га isќg ыzоnys.gtбtelekбnt, annak a Роm і nбсzkу  Fјі lёpnek  
а  nІџёt is, aki a becsei klastromban jegyezte fel Кбzігatos Мanualёjnak bels  
ьoгftбj.га , kоtt.jv а l еgyё tt, а  ki$vetkezб  két sort:  

1  



Вгуа , ь tуа  mеІу  az út Вeсskeгekёгe,  
Uram, uram ez az út Вeсske гekёгe.  

S még inkább hivatkozhatunk arra a gazdag бnek аnyаgга , amit a szorgos k ц tа tб  
Kiss Lajos, tárt fel Szlávóniábán а  ћаІо ttу i ггаszts d аІІаmуіы gt kutatva. A 
ујгга szts sz оks ьаn „ а  szp ёn5kёket ёnёkjLјnk Іgёѕz t іzenkё t бгаІ j іg. . ."  
tёnye tаы n a legfontosabb szmunk га , meІуь en а  хуІ . szќzаd e І sйІІyedt ёneК-
ku І ti г jtn аk mёІyгё tІg Іі  йzennek — máig is ёгvёnye ѕ  eг veІ , s korokat ІІgyбz, 
tьі d аІб  mбЈоn, hiszen a ѕztt гаі  МіьќІ y вага nу .Јќьа n  ott vibrál még а  P0-
ш inбсzkу  FјјІёp lejegyezte dallam is, eleven h аgyоmi.nykёnt.  

Mostoha szz аdоk vgга  ћбzagok után a XIX szz аЈ  nagyobb fell оьans аі t  
kellene ezut ќn idéznünk: Hiadort, ki a maga ko гњan az e І len-Рetбf і  Кё tes 
ѕz егеpt jб t ѕzо tt а , а  sz ќ z аdv ёgen a zombori költők körét, a hiisz аs &vek kezde-
t ёn pedig Ко sztoы.ny і  Dezs&re hivatkozhatunk, ki ti.junk szL ј lё tte volt.  

Az a nemzed ёk, amelyet n-!ár f іge І mёnk Кёzvetlen k ёгёь e vonhatunk, a t-
zes ёvek e Іejn indult ,  a  N цgа t 1 г ji.nak kё ts ёgtelen hatќ sа  alatt, s bár kö-
zülük tёьben у en Јёgsz сгepe І tek is a  Nug а tban (Gyёгgy М .tу s, Ambrus Ba-
ы.zs), а l аpjban v ёvе  A  І t költő i Кёгёћ ez tartoztak (Ambrus ваІ zs, ѕzente-
lekу  Кo гn І ), Тб tћ  Агpdot tudták magukhoz І egkбzelebь , m і kёzben verseiket  
Ady szn Іі  és hangulatai futot г k be. A közös irai а lapьб l azonban már nem 
egysges jelleg ј  irai vіы.gkpek n&tek ki. A тб tь  Агpd- іas melankolikus,  
az бdonsќgokban gyёnyёгѕё g Іt tall б  magatard.shoz Ambrus ваы.zs és Lovisz 
Fái kё ltёszete állt l сgkёzeleьь , legmesszebbre Gyёгgy Мátуás ke гёІ t, aki a  
magyar avantgarde-ira vonzs.b аn a maga ѕа j.tos, nyelvi etimol бgikоn in-
szisztáló ехp гсѕѕ z іс n і zmu ѕ t alakhotta ki, ѕ inkб  Ervin ugyanakkor az 1916-os 
elѕб  Кё tete után Ady v іUtgv а l ojtott el ёgikus magatard.sa felhangjait bon-
totta ki, ak гс sak ѕ z сnte І eky Ko гn І  is, aki az Аdу-Ігљо z egy s аjtоs hб tlen-
hб sёgge І  viszonyult, :miКёzben a „fel-feldobott Кб "-sог sо t én еkеltе  meg.  

A  ћб szas ёvсК  jugoszlќу iai magyar 1 г .ja, az el ѕб  nоmzeаёk nсКі fuйsa után,  
jellegzetes „v&t ёm Іesztёssel" gazdagodva mutatja vltozata іt. Az Ambrus Ba-
ы.zs—Lоvsz Р l irai vonul а tќћоz csatlakozott a fiatal Bebreczeni Јбzsef, az  
Ady-lfra t оvbьmondбja lett в e г ny і  Ј nos, akinek kё ltёszete tаыл  а  legne-
mesebb mбdon p ёІ dzz а , hogyan élhе tе tt s kamatozhatott t оvbь  — nem 
epgon mбdon С supin  — Ady megismбte І hetetlen jellegб  lf гa іsќga, s a forradal-
mak і dej ёn kiteljesedett magyar a уаntga гЈe-lf г n ihlet&d ќ tг , annak is expresszio-
nizmџ sљб l indulva ki, a kёltбКnek az a Кёгe, amе lу  Рёс sгбІ  em іgг lt a jugo-
szlvia і  magyar irodalomba. 
Аk гсsak  a гomnia і  és a сsehszlov ќКі aі  magyar irodalom, a jugoszUviai is a  

magyar avantgarde гбzћ eІуe lett, s az ún. „izmusos ira" vltoz а tа iга  sorra fel-
figyelhetLink Iíránk sz іnkёpn is. A Csuka Zо ltn szerkesztette Út  ыmб  fi-
іуб i гa гban felvonul ennek a korszaknak szinte minden irikusa, a  baloldali 
Haraszti ѕ i.ndог tб l,és Mikes Flóristól a „semleges" Тam.s Istvánig, tengely ьen  
pedig két költ őnk, egyben a І ehet&s ёgek pбІusa іt is mеgmutа tб  mбdоn, a Kas- 
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s.khоz kёze1 álló Csuka ZоІ tn és az arccal Ad уra néz ő  Fekete Lajos irai 
opusza áll — а  te І jes гmёny és а  tehe г sбg jоgќn Is. Messze k і niagas Іб  ebben a 
kёгьen Csuka Z оІtn Ібnуegбьоn expresszionista költő i ёІе tm уІ , amely egyben 
a magyar expresszionista líra  legharmonikusabb meg у a Іб suhis а  is, hiszen költő i 
Іё te аІаpоzбdо tt a versnek erre a Іehetб sбgбгe, bár mind a dadaizmusnak, mind 
pedig a szLirrealizmusnak a sznei is fe І tintek verseiben. 

A jugоsz Іќvia і  magyar ira fentebb jelzett két nagyobb ve гsv іІ ga meІІё  (az 
e І sб  még а  szќzааv бg ene гv Іt sz бpsёgku1tuszt t оvќьь  vivő, s a ti'zes бvek 
végén már a tudatosan keresett „régi hang" és „ бdоn íz" p агn аѕ sz іzшustбІ  seni 
іdgen ґkedб  magatаг tќ sќ bбІ  szLiletett meg, a ш sоdіК  a szabad vers és az expresz-
szionizmus бgisze alatt keletkezett) a ћб szas бvekb сn kialakult a sz ос i Іі s 
induJlatik f ј tё tte Ігаі sќg vilgkбpe is, гб szьen a dzes бvek még szocialisztikus 
veгseszmёnyбbбІ , гёszьen pedig az expresszionista Ігќnyzatоѕs.g eгedm ёnye іbбІ  
tќpы. І kоzva. A ѕomоgyi Р l, Lа tfk István, Gál László neve jelezte k ёltбszet 
(amelynek mi t гgyiaѕ  megv аІб suы s аі t ernelt јК  ki) kбpv іse Іі  ezt a v Ігsv иІ got 
а  legegуёг te І mibben, s a legteljesebben Is. 

A húszás ёvek  nagy irai hullámát köv е tő  időszák taы n csak a versek szi-
mньan, de nem a гegvalбsuы sоkba и  kбpу isel і  líránk folyt оnoss нј gн t, hiszen a 
гep гezent нns аk kisebb szám is erre figyelmeztet. ѕzi гmai Kнгo Іy magнnоs irai-
sнga, Bencz Вoldizsбг  adуs iьІetetts бge, s Dudás КнІmнn szintelen ke гesбse és 
meg nem нІ lapodо t г sнgа  az, mit а l аpj нiьа ii vбv е  fe ІКі n н lhat а  vнІog агб , ki a 
jugosz Інviаі  magyar líra  teriil et бn ta І lбz. 

Kis antо lбgінnk ugyanis e І sбsoгьаn líránk а lapszљeit Igyekszik felmutatni, 
s nem tнгekedett a v нІogatб  még a геІatv t еІ j І sѕбgrе  sem. Nбћн ny jel І emzб  szín-
folttal, érzés- és hangulatreflexszel akartuk jelezni a versnek azt a геg і ztегб t, 
amelyet irodalmunk, ё tven бves jub иІ eu гn ќn, a két vi Ін ghньoгб  közötti idsza К -
bб l felkin н lьа t. ЕІ sбsoгьаn olyan verseket igyekezt йnk bemutatni,  ameІу ik  а  
maguk ёnkёгёve І  és esztб tіКumнvа l is meg ќІ lj ќk a ћ e Іyёket, bár tudátábán Va-
gyunk annak, hogy nem mindig sikeriilt,szándékunkát meg is válósítánunk. 
Hadd jegyezzuk meg, hogy ѕzenteleky km-nél versei nem szerepelnek itt, mert  

а  Hid neгnгбgiben közölt egy csokor ѕzenteleky-ve гset, Csuka Zo І tнn pedig, ki-
vб teles helye és szerepe e І len бгe is, aгнnylag a versek kisebb számávál szerepel, 
hiszen kё l гem ёnyeinek egy tekint бlyes gy.fjtеmбпye ugyancsak az elm б lt бveК  
so гнn jelent meg. 

Az ё tvenesztend бs jugoszlн vi аі  magyar irodalom j цbileuгнn, hitünk szerint, 
бppеn а  ikét у ilн gћнь oгб  közötti líránk megsz б lalt а tн sнv аІ  Lјnnepe І hetн ik, hi-
szen az ebben mozdu Іб  lirikum І eg бг tбkesebь  örökségünk Is еgyбnal. S ha 
már az бvfогdulбk а t emlegetjLik, jegyezziik ide azt is, hogy бpp еn negyven 
esztendeje annak, hogy Csuka Z оІ tнn anto Ібgiнja, a  Кбve,  megjelent, elsi és 
egyetlen gуј jtem бnyekбnt ennek a І iгнnaК . 

Оjvіdёk,  1968. december 1 -én.  
BIRI  IMRE  
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György Mátyás (1887-194?) 

TENGERBÚVÓ 

Tengernek fenekére vetve, 

tengerfenék jegére téve 

sikamlós halakba libab ő rödzöm, 

kezemet medúza pukkantó-testébe törlöm iszapjával, 

korall szamorú szarván táltosozok és bebóbiskó- 

lunk seprő-tarka cserjék közé, mik ritkásan 

lebzselnek a legmélyék fenyérén, 

(sarkantyú:zok a döcög ő  himbálódzáshoz), 

vagy perdül 1apított testem, mint tengelyén forgó 

dupla tükör, 

szemem kiugrik az észborzoló élettelenségek 

rétegein át, a szín felé, 

fölrivall a monteveresztinek is reménytelen föl-

nyújtózásba 

kékbe, zöldbe, szürkébe, szurokba morgósodik el 

riadása 

mintha egymásra tornyozott friss cihák alól 

fulladoznék, 

és ott fenn egy leheletes fodorka cuppan szét a 

naszád kátrányfestékes ,alvázán. 
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IGY VOLT  

Unalom, 
az Unalom, hбгp іntette ii бket а  gránáttól sz ёtьuКfenсezб  

12 -ő t  
és  а  fбhаdnаgy, k іnk gёgёjбьe mintha s аj.t hep сі s p.гІ s-

combja szaladt volna bele n.d іsfpn аk, egyenesen az Unalom-

veremnek ment, amint ћаz аjё tt, 

а  visító ьаnk. г  egy ásító Кntmp Ііzskьa bődült. 

Kapkodd.k a vigtagokat, mint a tarantella el б l ,  ahogy 

ide-oda billent az Unalom. 

Valaki menek ё lбs kёzьen lekёpte a keze іг nуьа  еѕ& és 

megforgatta benne a k ёгќ niоІ l6jќ t, 

azd.n  megforgatta,még egyszer 

és elnyelte az Unalom 

nуavаlyaбzбё l betйmkоs papirt hamzsoltak és Veres  

оы h-сseppekkel ёь lёgettek. 

Valaki egyszer kipe гdй lt а  kёz ёp гe, КiаьІn і  kezdett és 

beesett a lukba 

a t&bbiek meg od бbьmсntek 

az а tlбta svédül rugtatta karjait (mit?! hogy én . . .?!)‚ de 

azok a ћaгсsaszjba szaladtak. 

Valaki rémülétébén 100 Кос sігakоm.nу  nyugalmat, 

horizontot, pitykeosonkot, doromhhangot és g оmьolyаgg-

zsugo гhб t haгсso І t ёssze, úgyszintén 3 állást,  
6  kiló szappant, meg feles ёget, aki megsirassa, 

ёvеntе  gyerekkel 

és elmajszolta az Unalom 

Egy ћ laisten és egy Jajafiam ќ tz ѕuppant а  pince-

szdon 

az Unalom paгабz. 

Valaki pedig mќnіќ jќьаn egy mбszќгoskoсsi kerekei  

közé verte fej бt 
Unalom! 
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A 46. B. V. V. BALLADÁJA 

Tükörablakban buborékos képem, 

pad, bakaszomszéd, meg bakaszomszéd, 

másik, másik, ijedez ő  villany, 

kalauznőzubbony 	hártyakocsin, 

ha zöttyen a vaskos, zöttyen a híg —

Katafalk! pondrók toporzéka kifüttyen 

üvegén 

jaj, jaj, jaj, 	jajanyam jajanyam 

Nyugati Keleti Nyugati Keleti. 

Katafalk! pondrók toporzéka kifüttyen, 

sok mécs áskál est olaján, 

mint vontatóláncokat huzavonogatják 

a tömkelegeknek csördülését. 

Tükörablakban a buborékos képem 

belebök az utca t ű fokába 

mindenestül 

Ja), pad, Jak, 	 jajanyam jajanyam 

Nyugati Keleti Nyugati Keleti. 

Beléböknek az utca fokába — 

azonmód a kövek redvéhez gyúrtak, 

falat sikált növendék húsom, 

jó rend ruhámból haj de lehasználtak 

húsmocskú kések smirglije voltam 

vérem szöktetését b őgve tolultatták 

ficánkra 

faj, jaj, jaj, 	jajanyam jajanyam 

Nyugati Keleti Nyugati Keleti. 
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Véremz szöktetése (menetid ő  10 perc) 

Nagy ház, nagy ház, pokolrejtek kuckók, 

vacsora, pípesség, nem ismernek, nem vagyok, 

tapadás rnellyes-szavak, harapós ösztövér-szavak,  

dunyhás szobaszag, volt csak, volt csak,  

Brassó, Nagyszeben, Lupény, Petrozsény, 

10 perc 

Jaj, jaj, jaj, 	jajanyám jajanyám 

Nyugati Keleti Nyugati Keleti. 

Brassó, Nagyszeben, Brassó, Nagyszeben 

utazik a tükör, utazik a képem — — —  

Haj, ki a varos, a pörkös, a zúzott, 

a szutykos, a férges, .a zápos, az ápor, 

hetedhét üszök bélpoklosa:  

a hadipúpos amottan, vagy pedig 

én?  

jaj, faj, pa З 	jajanyam jajanyam 

Nyugati, Keleti, ... Keleti. . . Keleti. . 
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AZ ISMÉT CSUDÁK CÍMŰ  KÖTETÉBŐL 

* * * 

Itt kézzel tusáznak, 
aztán karban táncolnak, 
itt szót szavakkal leitatnak, 
itt érzésekkel zsarnoko'l.nak, 
itt szülődőt ésszel megétetnek. 

Én nem maradok, 
én nem maradok, 
akárhová jutok! 
Jelkép, megszületni akarok. 
Magam lehántom véresen, 
magam elé oszlatom 
(jaj, hol vagyok?) 
Mi ez, mi ez a szerte szál, 
a vijjongás, a villanás 
fel-át? 
Minden, Minden mindtelén, 
Értés, Értés értelmetlen, 
Együtt, Egyiitt, egyedül. 
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* 

Dübörög a Teljesség fölöttem: 
a Figyelmeztetett vagyok. 
Ki kell tudnom mindeneket 
egyszeriben, 
másképpen : végem. 

Tegyetek-vegyetek rátok rótt 
sírig-rendületlenséggel : 
engem 
a rémület dönget tátottra 
a rémület higgaszt mohóra: 
megállott állhatatlant. 

Megindul a boltozatom, 
inog a padlózatam, 
sahamég fuldoklások torkolnak 
s kilódítnak, visszacsinálhatatlan, 
Magamba. 

Utat'álla Moloch-nagy páter — 
megmarkol magam-oda-vetés — 
nincsenek kellem oázisok, 
minden Ragyogó Rémület: 
még itt .az életem 
s már a felútján. 
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* * * 

Ez a szívszorulás, ez a szívszorongás kora, 

a rettegtetőn vemhes bozót. 

Ki elég bátor most, hogy gyávaságot merjen? 

Ki elég elepedt, hogy ne er ősködjék? 

Esőverte nyáj kényszeríti szokását: 

a csődülést és kirúgást. 

Ki elég bátor most, hogy szégyenbe maradjon? 

Benned a minden-mögöttje: a félt Köd, 

amibő l jön az egy Rend. 

Bizonyosság-kezével fogja a tiedet. 

Olykor elenged, a kiáltásba: 

Cs.a'k a kezem el ne engedd! 

Valahány veszteddel megjámborulsz El ő tte, 

mert egyszer csak 

a Világ .a te arcoddal áll eléd, 

rád mutat az Id ő , 

(jaj, ha akkor megfélemlek!) 

s te vagy a félt Köd kibuggyantója. 
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Sinkó Ervin (1898-1967)  

Ú J ZARATHUSTRA  

Immár megállok: Hiába volt minden:  

az álarc, a póz, a dal, iа  szín..  

Az én életem nem foghatja senki,  

olyan az, minta sín,  

mely ,más világokba nyúlik el;  

emberen túli s messzi ..  

Fölszedem sátorfám s lantom fölviszem.  

Hegyre szállok. Távol, magas hegyre.  

S a magamé leszek.  

Hétzáras lakat lesz .a lelkemen  

s bús tévelygéseimen nevetek.  

Mert immár megállok, mert immár tudom:  

Én Egy vagyok. Páratlan, ,magányos Egy.  

Idegen s távoli mindenkitől.  

Egy menekvésem, egyetlen menedékem  
verejték-k ővel rakott magos, magányos Hegy.  

(Éjszakák és hajnalok, 1916)  
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A GAZDÁTLAN VILÁG 

Jaj itt de nagy készül! 
Lángban áll a pajta,  
világnak hét sarka. 

Bőgtünk, döftünk, dő ltünk, 
bíztunk г Ρa kuvaszba, 
vacog mosta farka. 

No most híres kuvasz! 
Sehal se a gazda 
s voníthatsz .a napra. 

Szép eszed kicsi lett! 
nincs, csak tűz hatalma 
s minden: űzött vajda. 

Széles az országút, 
ki erre, ki arra, 
Úristen sok barma! 

(A fájdalmas Isten, 1923)  
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HUSZONNYOLCADIK SZÜLETÉSNAPOM 

A bosnyák őszt, hát ,azt is megláttam. 

Bús hegyek fölött ég piros Vénusz-csillag 

S éppily piros volt zúgó Duna fölött 
Az őszön rég, hogy elsőt sikoltottam 
A nagy föld legsiketebb: dús bácskai darabján. 

Mit tudja Vénusz, mennyire nem mindegy 

Bosznia, Bácska, London avagy Pest! 

Ma hullott levelek csendje talpam alatt. 

Szép, messzi, okos csillag, taníts engemet. 

Ím hallgatok már, ki hajdan kürtöt fújtam, 
Élők közt is ,tudom mindig, hogy sírokon járok 

S átákra sose, ám imára is sz űkebben mérem a szót. 
Hullajtva éveim sóhajtalan megyek, 

Megyek, megyek, megyek, mint három királyok, 

Mert küldve lettem — csakhogy én nem tudom, hová 

S, ó Vénusz csillag, bizony nem sima az út. 

Huszonnyolcadik évem most bosnyák ősz viszi, 
Béke vele, mint más szegény falevél, 

Szelíden feküdjön oda az aranyló többi mellé, 
Csillagok bűvében, csillag alatt élt s halt meg, mint minden 
S ember szájából csak a csendes ,szó igaz. 

(Szarajevó, 1926. október) 
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SOK SZÓ UTÁN 

Hol ér véget az, ami én voltam 

S hol kezdődnek a többi csillagok? 

Egy szót kerestem mindig életemben 

S ezer tettem ez egy szóról dadog. 

Mondtam Istent, s mondtam zászlót, harcot, 

Szerelmet, vágyat, békét — szegény ember! 

Mennyi sok szó s csak egyet akartam: 

Helyet szívekben, helyet szívemben. 

Fvek múlnak. Nem tíz, nem húsz tavasz 

Rózsáinak hullott már porba szirma 

S csak lesem, hogy majd kinyílik egyszer 

A szó, mely nélkül nem szállhatok sírba, 

Az én szavam, mely túléli életem. 

(Moszkva, 1936. febr. 8.) 
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VALLOMÁS 

Már annyi part elmaradt mögöttem 

S hányszor dobtam magam zászlós lángokba, 

Hogy együtt égjek — s csonkulva, törötten 

Megmaradtam mint külön veres üszök, 

Se láng, se hang. Önizzásába veszve, 

A világkóbor lelke Jaj! varázslat foglya, 

Önálma várába befalazott tücsök. 

(Drvar, 1942. január 9.) 
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VANDORBOTOM  MEG-MEGTORPAN  

уаІб szniit1en  vagyok.  Мёg  a nyelv is, melyen  kіІ tоК  
S  egy јtаІќ n  
Lesz  лegyedszќz аdjа  már, hogy kálásznák hívták  а  kаІ szt, 

ыnуnаk а  Іќ nуt  s  Іќngnаk а  Іќngо t,  mit  ы ttаm. 
Föld  ћсІу ett emІёk  az, min  аzб tа  ќІІоk. 
Negyedszdz:adja  lesz, hogy  em ІёkekьбІ  ёІek, 
S  m іg  nem ért utol  d гnуаs úјító fe1eds. 
ЕmІёk  a  гemбnу  s a  ь nat, miért  уёгz еm, 
Еmlёk а  fogQalat s 6Іiter, meiy  mint  бksze г , 
H&ben,  fagyban, porban  tбгet Іen  egy s  Іgбѕz,  
Furosa  magamnak is már  Іegfuгс s ьь  tаы.nу . 

у ndoгьotоm ím meg-megtorpan:  
KоІdusgаzd.m, kérdi, s ha rosszul  emІёkszel? 
Koldusgаzdm, kérdi, s ha  jбІ  is  eгІбkszel,  
Van-e még minek, van-e még ma  
Rég volt voltak miket te  ёгze І  
S 'kikre  у gyуa  vert  sz уed  dobban  
Іozz.d  nekik közük se lesz  tаІ .n.  
Nemcsak  еmІёk-e,  emldk-vakl гг a 
бгzаtt ő rződ: házád, h ќzаd? 
Red  az  бІetet  tetted  
S tán sose volt, nincs, álhír, kp г z аt. 

у tndогьotог  már meg-megtorpan.  

(Bos. Grahovo—Knin,  1942.  jti Ііus)  
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Ambrus Bala'zs  (1887-1944)  

СІАNѕІN  

A ћeгvаdќst én nagyon szeretem, 
A tёгiedeќ , lengi ёveКс t,  
ѕ .гgа  ћKгfjuk  gyakran zeng nekem  
Еgykedvй  f гаdt, fjб  énеkеt. 

Hogy szeretem az 6 ruhák színét!  
A kis szоь kьаn fІІ :gyёІt limlomot, 
A ьаІКо nоkгбІ  Іeћаngzб  zeлёt, 
Kis v гоsьаn а  régi templomot, 

A kedves, barna, ёгeg hzаКа t, 
Ha tekintetem h ошІоktkга  fut, 
Lelkem mёІуёn f Іk& egy gondolat  
Мegsmоgаtn і  йгаdt homlokuk. 

A régi versek halk iiteme él; 
A veгsё, melyb&l sбhаj fListje száll  
S van dal, amely ha  ь nа tоаhоz  ér 
Halott zen бszeК  lelke muzsikál. 

De legszebb tán a temet&i hant  

АmІ lу  a hodtat békén rengeti 
a katona, ki ott вyugsz јk alant  

S á dгќ gа  nőt mѓg most is szereti.  

Mindent szeretek, ami már avult, 
Aminek sorsa ьevёgeztetett, 
Aminek nбmult hangja már: a múlt, 

Az еgёsz furcsa, ftj6 бletet. 
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A FÖLD BESZEL 

Kicsiny tanyákon mennek át  
A masírozó katonák.  

Szelíd fehér ház. Ablaka  

Ragyog, mint az ég csillaga.  

Dombos vidék, lankás halom:  

Csupa bélke és nyugalom.  

S ű rű  keresztben gabona,  
:\Tézi egy ezred katona.  
A föld szava oly biztató,  
Oly ismer&s, oly tiszta szó,  
Jó volna megpihenni most,  
Füvet szagolni, illatost,  
Mikor delel őn áll a Nap,  

Megpihenni a h ű s alatt.  
Otthon is van föld, kis darab, 

Az asszonynép kijár s arat;  

A búzakeresztek .alól 

A munka harsog és dalol. 

Ahogy mennek, .az alkonyat 

Betakarja a halmokat, 

A tanya 'képe ködbe vész 

Egy ezred baka visszanéz; 

Minthogyha a föld szбlana: 
Fülel, vigyáz а  sok baka  
S a föld beszél! Hallgatja anind.  
Azt mondja: Édes fiaim!  

18  



A GARNISONSSPITAL 

Hat óra tájt leszáll a Nap, 
Leszáll a Nap, 

Utána árnyak szállanak. 

Az ablak is most nyitva á11, 
Most nyitva áll. 

A gondolat most rád ,talál. 

A tejben te vagy a fehér, 
Te vagy fehér, 

De szájam téged el nem ér. 

A sóhajom ott röpködött, 
De sáhajam 

Megakadt most a fák között. 

Megy innen oda sok vonat, 
Megy sok vonat 

De nem hallod, ha az tolat. 

Mikor bedobsz egy levedet, 
Egy levelet, 

Nem tartod rajta kezedet. 

• O szomorú ;mosta spitál, 
01y szomorú, 

Felette halk eső  szitál. 

A kapuban katona áll, 
Katona á.11, 

A falhoz dől és sírdogál .. 
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MIKOR EL KELLETT MENNEM .. . 

Mikor el kellett mennem, 
A király hívott engem, 
Száradt, szaladt az óra, 
Nemmaradt búcsúzóra. 

Azóta sokat jártam 
Lovon, gyalog és sárban, 
Hegyek, tavaik, folyók közt, 
Ellenséges golyók közt. 

Aludtam nem egy halmon 
S tudtam, hogy meg kell halnom, 
Ki siratná a vesztem, 
Ha valahol elvesztem? 

Rég .ermúlt félelemmel, 
Készen az életemm 1, 
Ismert barátot vártam 
Az érkez ő  halálban. 

De egy seb most is fáj még, 
Egy halk, törékeny árnyék, 
Egy csodálatos halk szív, 
Mely most is idehalrszik. 

Golyó nem fogja, járja 
Az ágyú nem találja, 
Mindenütt velem járkál, 
Erősebb a hallnl. 
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Valóság-e vagy emlék? 
Régláttam-e vagy nemrég? —
Láto:k egy könnyes arcot, 
Mint régi, régi rajzot. 

(... O fogadd ezt a pár sort 
Mint elhullott virágport, 
Kedves, tekintsd e firkát 
Mint gyenge virág szirmát.) 
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OLY SZÉPEK .. . 

Oly szépek a nyárvégi esték, 
A kék levegő  csupa lágyság, 
Az este megvetette ágyát, 
Lefekteti kifáradt testét. 

Nektek nem fáj az esték búja? 
Az alkony mély szamorwsága? 
Mikor mint egy nagy cyprus ága, 
Búját az arcotokba fújja? 

Ó, zárt ajtók, zárt ablakok, 
Óraütések ,kongó hangja, 
Rátok gondolok réveteg: 

Sötét utcákon ballagok 
S csendesen siratom magamba 
Az eliramló életet. 
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HIRDETÉS 

Kerekes Ferencet keresem, 

Kivel együtt jártam iskolába. 

Kerekes Ferencet keresem, 

Kinek lúdtalpú válta lába. 

Kerekes Ferencet keresem, 

Akárhol ёl a nagyvilágom. 

Kerekes Ferencet keresem, 

Kivel elmúlt az ifjúságom. 
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Lovász Pál (1896) 

A CSÁRDA 

A révparton kopott, vén, sárga ház: 
ez itt a hajdan híres parti csárda. 
Regényeket .nem sz ő  most már a tájra, 
körötte fáradt hangulat tanyáz. 

Tág udvarán nyárfák magaslanak 
egekbe nyúló reszkető  sudárral; 
lombjuk !körös-körül mindent beárnyal, 
s ezüst hangon zizegnek álmatag. 

Tüzes bor nem kerül már asztalára, 
mert üldözött szegénylegény tanyája, 
nótától zengő , többé nem lehet. 

S az .éve'k úgy suhannak el feletti, 
mint lent — a párás messzeségbe veszve —
a lomha ,komp a csendes víz felett. 
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PÁSZTOROK 

Mind lomhaléptűek, kevésszavúak, 
napfénybe mossák csontos arcukat 
a sötét szemük szünetlenül kutat, 
hal úttalan selyem mez ők lapulnak. 

A .nyá j előttük hullámzik széliden : 
száz szerteleng ő  déli,bábfodor; 
eléjük jő  nyíló virág, bokor 
s vigyáz a rét, hogy friss füvet terítsem. 

Nincs senvmi sem, .mi kedvüket zavarja: 
mind bennük él a puszták nagy nyugalma 
s lelkükben minden bús vágyat feloldoz. 

S ha rőzselángnál este száll le ráfúk: 
szent-bi-bliáњan ?lendül nagy subájuk 
s álmuk fölszáll a boldog csil Іlagokhoz. 
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вОNGЁѕZІK  

ѕzegёny ыz гоk bús сsара tја  
а  sz&d оmьоkа t kutatja.  

Ruћ fjuk  rongy, fаkб  az arcuk,  
örökkétan s neh ёz a harcuk. 

A tőkék közt szerni.ik m ІгІsztі k, 
kutatnak гegge І t І  napestig. 

Ha elmaradt gerezdre bukkan  

аk. гmeІуіk: bő  nуІа  csurran 

s úgу  nyб l ц t.n а  юогѕ  kezёу e І , 
mint ќІniоdб , ha kincset ér el; 

s ki onfeledte, arra gondol  
és hálát mond e bús robotkor. 

A гоngуuk leng, szél fdjja őkе t, 
hajolt hátuk pбpо sгa gёгnyed.  

Mezftelen lábuk botolva 
tapos tоу .ьь  a n ёІy homokba.  

S kalapjukat vörös sz сmёКгe  
І eht'izzfk j бІ  az esti kddbe:  

fél mind a gazdag, cifra villák  

fёnуё t&1, hol vigadva isszák  

агаnyleуё t  a dús szйгetiiek —  
fél mind a fёnyt&l s úgу  sietnek  

а  вуігkos kёdћomќ lyьа  vissza, 
mint kбsza árn уаk éј i sfrba. 
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ősz 

Már nincs 'kalásza búzaföldeken; 
az ólmos ég borúja végtelen. 
A kert utolsó rózsáját nyitotta 
s meghaltak mind a halvány jázminok . . 
Hűvös, hideg dér csillog át a fákon — 
mi vár reánk ,ez őszi éjszakákon? 
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Haraszti Sándor (1897) 

SZÁMOZOTT VERSEK 

1 

ne hidd hogy vége mindennek mert a döglött 
Európa fejér ő l leverték a jakobinussapkát 

a föld forog testvérem nézd csak a vérz ő  dom-
bokat és fölöttük az orosz paraszt vörös sziluettjét 

a bánatos csordákat a szuronyok alatt amint men-
nék zárt sorokban a temet ők sorfala között 

távola holdat ugató fekete kutyákat .a kialudt 
szemaforokat és a szótalan pásztorokat 

a szabadalmazott hullákat a fórumokon fejükben 
a mindenttudó gramofonnal 

ők mosta szeptembert szürcsölik boldogan mint 
gyerek az édes mustot 

de a kifosztott mezők sírnak a városokban pedig 
sokan keresik elvesztett testvéreiket 

f an.atikus diákok szemében árva koldusok mele-
gednek 

,az asztoloslegény már látpa az új diadalkapukat 
valaki elkezd énekelni a perifériák szélén kitárulnak 
az ablakok 

jönnek 
elöl a terhes asszonyok ölükben liliomok illatoznak 
mögöttük a gyárak barnai a bányák lámpás 

ezredei •a varrodák szüzei és .a bürókból a bús rang-
t,arlan marionettek 

jönneklassú menetben felénk és kezükben az Élet 
drága ajándékait hozzák. 
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3 

gazdátlan társaram kik ;az ég fekete szemfed ője alatt 
didergő  városaktian úsztak 
reménytelenül 
a szomorúság vizein 
az Idő  kövéren ácsorog fölöttünk ne higgyetek 
á humanizmus gutaütött derviseinek a kivirágzott akasztó-
fák tetején csak kárognak mint ősszel a varjak 
ne higgyetek a facér költ őknek .a gyomorbajos 
vezércikkíróknak kik látták hogy valamelyik tavaszi 
reggel lehullott a betlehemi csillag 
a teve áthalad a t ű  fokán 
én mondom az álarcos kalózok hiába rabolják ki 
a legkisebb hajót is amely Keletről elindul Nyugatra 
a börtönökre hiába építenek új emeleteket a részeg 
kőművesek 
mi vagyunk az istenbárányai kik elvisszük a világ 
bűneit 
a kialudt máglyák ,bennünket siratnak 
vidám folyók a mi kedvünkért ragyognak a világ-
talan hajnalban 
májusi erdők felénk tartanak 
a zokogó utakon 
ÁZSIA AFRIKA AMERIKA 
AUSZTRÁLIA EURÓPA 
kirabolt mezőin 
miértünk 
kukorékolnak a kakasok! 
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EZERSZER ÉS ÚJRA  

оsszesúgtok a kiköt ők kövér honvbárjai el ő tt  

Kamasz-csillagokkal labdáztok a sima réteken  

bádog-halottakkal sütkéreztek az id ő  eresze  

alatt  

és az ágaskodó hidakon  

testvértelenül  

bámuljátok, hogy a tavaszok átsétálnak a  

vizek fölött  
pedig  

az éjszaka fekete madarai már régen kiröpültek fészkeikb ő l  

mindenki bemondta már az adutjait  
a föld csupa vér  

a levegő  csupa bajonett  

a gondhajók árboctalanok  

de a szíveken reggeli harmat  

és a messzi l.éni.ák keresztjén  

valaki két csupasz kaxját  

lengeti felétek  

mint a zászlót  
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АѕѕZІNYDІСѕЁRЕТ  

Ma 921-ben őszén а  vёгьegzо1tаn 1ќz гКоdб  іdnek 

amikor Montblanc szikláin tapsolnak a г i аdб  gy ґk гnnyek 

a fekete бсenоk аZ Orosz puszd.kkal 
хт ndогоЈ nаК  

föld borotva ёІes gегіПсѓП  
amikor minden stќсібn1 ьefй tуe vesztegelnek már  

lokomotvok 

di iаzért  papok, ьа nКгok, ёьгed&d іќ kоk és kakastollasok 
fesz en gnek 

mégis!  

tгіь Lјn&kёn  

és veszett агаnуh іёn К  bitangolnak a v ќго sоkьа n 

én fбІemelem sz е rе tő  szavam ьozzќ tok 

asszonyok!! 

és di с sёгІ eК  benneteket 

kokottok — Рќгі zsьаn és Budapesten 

ьй nь .nб  kezeitekben feh ёг  liliomokkal 

сselёаы nуok аpќс .k és hаzќ tlаn fг u Іeinok 
kik a meddб s ёg ѕz аmаг itќn іusа i vagytok 

és peckes kamaszok o Іс sб  у 'gy аіv аІ  dаjk1jtоК  magatokban 
az esztend бК e г  
ti is dámák nagуѕ .gІѕ  :а sszоnуоК , kik azt hiszitekhogy КјјІёnbek Vagy-

tok a ьo гdё1yћ zi ёгёmылyokn І  
asszonyok ott kint a k јј 'Іvќгоsьаn 
kik gугаkьаn boltokban és шо sб tekn&k mellett robotoltok 
és titeket is іќ nуok kik az iгоd Кьаn havi k&ezer Кoгоn ёг t hervadtok 
s imаknyvым  vagy rossz Јбkа i- гegёnyekbёІ  pi&logtok fё1 oІуkог -о lуkог  

a Napra 
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dicsérlёk benneteket!  

mert én tudom hagy szüzek vagytok valamennyien  

és azt is tudom hogy a ti testetek  

aranyhídján  
énékelve!  
vonul túlsó partokra az Élet  

921-ben  
ha'llleluj~a!!  
szakadatlan  
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Mikes Flóris  (1900 -.-4928)  

ЁЈFЁL ВёѕZ TORKABAN,  GYENGE PILLANAT 

E  ьбsz, fekete уоn аІ : mez, ёjfёІ , horizont.  
Kёk, fёnyes köd az ёji ég, ádáz, gaz csillag a ћсуІd,  
vén гбkаьѕг , уёгього s folt.  

F'j. HaLU. ѕzfvszогuІ s:  
гёszegkeziї ,  vad tаnтьuг fs, feketehti nagy igás:  
holdas mez, гettent5 tó, гоhаnб  sírás, z оkоg.s,  
pokoli kocsi, e І nќІќ s,  
zord, уёгes ёjf І , ez se más,  
őrült, kіІ tб  hahota, tќnсо s, Ііdёгсes, s pofa ez ittas,  ПуІа s,  rőt dudás,  
kajn kfs ёг tс t, ősz kofa,  
a hold, az ёjfёІ , a buta.  
Т nсоІб  fák, tќnсоІб  tќj, tnсо lб  árnуаk tn сa й j,  
a hold, а  tó, a v аkmeг , ьогzоngб  úszó, zöld ег , a szív, a vér is benne van,  
az éјvihаr, z еngб  vihar,  

ho І diszоnуа t, a osendvihar,  
álló szél, nému bömböl ő , fagyott Коhб , megfojtott dal,  
az ёjfбІ  torka óriás hal,  maгсangоІб  bősz viadal,  
ь .natfel Іegek,  sziklafal,  
fоgсsiКoгgб  ёjfёІ i ѕzёгПy:  
a hold az бjfбl, az ital, —  

boldog, messzi tгоrnьіtk,  
ёlet, бposz, harcos bikák,  
harcok, knok, hitek, viták,  
dübörgő  сsоdk, szerelem,  
az ёІeted, rбc 6liter, —  
ember, világ, ide nézz:  
Kozmosz rút jtбka kész,  
gyge pillanat, gyv а  vész,  
minden-vesztб, heveny penѓsz,  
бjfёl і  vész.  
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ÉNr К  TIZENHAT ÉVRŐL ÉS TIZENHAT 0RÁRоL  

Szőke, acélos ő  is, minta garszonlányok.  
Vagy barna, hervadt, minta gond virága.  

Sápadt, gethes, vidám, mint a proletársír.  

Tizenhat esztend ő s  
leány.  
Sötét hajnalon szakajtja ki  
magát álmok csillagfészkéb ől mind,  
— ó, meg kell látni az uccát  
mikor elönti ez a szomorú forrás —  

s viszi a sző'keségét,  
viszi a szívét,  
viszi a hervadását,  
viszi bús élete pompás szobrát,  
viszi a halála megbújt gonoszát  
a gép mellé.  

A gép mellett  
egy óra — két óra — öt óra — kilenc óra — 
a gép mellett  
tizenkettő  — tizennégy — tizenhat — 
a gép mellett  
tizenhat óra!  
Tizenhat vonagló órára mind,  
fájó idege időnek, az örök kín percmutatója  
tizenhat órára!  
ti-zen-hat-ó-rá-ra.  
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Lány,  
te, tizenhat éves,  
ki sötét hajnal s elektromos est közt,  
tizenhat óra örökkévalóságán,  
százéves, száz fej, száz er ő, száz kar,  
százmázsás elszántság vagy:  

mikor él benned szerelem?  

S űz-e vajjon téged harc motorja,  
a harcé  
— tizenhat óra sz сrelemért?  
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UZENET  A HABORir MAMAJANAK 

(A 10. ѓvfогdцІбn, 1924-ben) 

Tudom, hogy mindenki szívb ő l és ёѕztёПёѕеn  
ud.lja а  ћ .ьоn'it,  

mint еgу  varangyos békát,  
vagy 

mint еgу  ѕz јрјг tуо't,  
аzёгt  csak nagyon paraszti, m ёгgeѕ  és mégis fe Іettбьь  
n еgёІyеѕ  szitkaim lehetnek ra, egysze г eн  és гёуіdeа : 
az ep иІepsz і sоk, ёngyilkо sоk, сІesettk, rothaddk, 
elrepLilt уёgtаgоk,  idegsokkosok, бьesek, akasztottak, 

megfe г tёzё ttek, e І sz гаdt с seсse гnk, boldogtalanok 
бг LјІ etьehаэszоІ tаК  miatt, 

аnyk,  professzorok, p гоІedтоk, vezёгс ikКszeгkesztбk, 
munК .sуezёгek,  papok és sihederek, m оndj.tоk ud.nam 

Nyeljen le srapneles vagonokat a háb оrú ёdesanуjа , 
éhtífusz sz ќІІ jоn а  gуоmгќьa, mёгgеѕ  gáz fijja fel a 

tLјdej ёt, he:ktoliterekben  zuhogjon a gerinye ahá- 
bon'i ёdesаnyjnak,  

vak, ьётia paralitikus legyen 
a h ьоn'i ёdesаnyjа , 

negyvenkettesek, tankok, pn сбІvоn а tоk, aeгоpылоk, 
haыј sugaгаk,  mind az ő  irdatlan pоf.jt vegy бk cdlba, 

& kоnt гeminќ ljk meg egy fбkeуesztett börzén, 
а  hábоrú ёdesanyjt, 
dбgбІjбn hősi haLilt  
a h ьоn'i ёdesаnyjа , 

iigy is mint a leg гaсио n І isаьь  te гmeІбs і , gаzdasgi és 
eґkбІс si уиІќ g гend.  
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I"udom, hogy akkor özvegyen maradnak a harcilelke- 

sedés cinikus vezérvaddisznai, a „csapataink han-
gulatakitűnő" és „virágasbokrétákdalolómenetek" 

szemtelen kelt ő i, az ötvenhat éves marha, aki önként 

vonul a dicsőség virányos mezejére, a generálisok, 

muníciógyárosok és egyéb professzionista me-

moárírók, 

de mi ez ahhoz képest, hogy atlétatermet ű  huszon-
nyolc esztendős barátom ;a gránátszéltdl megbávult, 

idő  elő tt kihullotta haja 

és most minden speciális évfordulói alkalom híján is 

hátborzongató jajokat furulyázik embertársainak koszos 

estéibe — 
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м íNUSZ 1  

Akkor még a körmeit szagolta  

mert nő  volt benne az éjjel  
csak .a marhacsordák közt evickélt  
mint akinek jobb dolga nincsen  
a hőhullám más zuhatagba hegedült  
— ki stimmelte fel a Rend Harmonikást — 
éjszaka stramm kis kutyák potyognak az ég ,szalmazsákjaiból  
bé-la-lu-ka-fok-hagy-niа  
neki is mindegy hogy hívják a karácsonyfák patináját  
ha a kirakatból beszedik ,a holdat  
hámozott mogyorót és asi'llagokat  
behörpint egy slukkot a szénák g őzébő l  
háromszor rúg maga körül hogy semmi múlt ne ragadjon hozzá  
ő  is olybá számítódik  
vállán panyókára veti a Napot  
és tovább pörög a destrukció vonalán.  
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Szenteleky Kornél (1893-1933)  

ÉJJELI MENEKVÉS  
BÁCSKAI ÉJJEL  
BARÁTOM A SZAMÁR  
HAJNALBAN, KIS ÁLLOMÁSON  
EGY PILLANAT  
LEVÉL A KEDVESHEZ KÉSđ  ÉJJEL  

(Szenteleky Ko гnél e versei a Híd ez évi 6. számában jelentek meg.)  
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Debreczeni József (1905)  

Az EKHÓS szEкÉR  

Bácska b ő  útján kocog  
És én vagyok ,az ostoros  
Az életem, szegény koros.  
Halódó koldus,  
ót hozam.  

Bácska bő  útján, ekhós szekér,  
A rossz szekér, úgy összeráz,  
Délibáb a messzi ház  
És megfenyít a messzi láz.  

Összébb kerül a rossz suba.  
Mi Tehet mosta faluba'?  
Ünnep (az ács rossz .kunyhót eszkabál  
És négyig tart a gazdabál).  

Az út felett az est a strázsa  
S az út mögött a ,kátyú les.  
Szegényke koldus, szíve mázsa  
Az út poros, az ég veres.  

Ekhós szekér, csendben poroszkán.  
A koldus bóbiskálva báli,nt.  
Egy fordulónál lassan szál, int,  
Megköszöni és leteszem.  
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РІRІѕ  LABDA  

L.zа s Іegбny,  piros labda,  

вёгmааjndёkьа  'kapta  

Valakitбl  egy kis fiú.  

Kiviszi 6  а  ѕё tаtёгг e  
látszik  уёІe  
S ha  jёn  az est  

Рі sІоg а , unvа  dobja  fёІгe.  

Nёhа  magosba  felhajitja 
A nap felé s hogy ott ott  meg І l, 
(Mint  с ijt  vesztett kis parittya)  
Ujjongva  tаps іk. ;l. 

Ha уі ssz а sz ІІ , hát  eІгбgj а  messzi.  

„Ez  jб  mulа tsќg", szól a kis gyerek,  
„Ha  e І vinnёk, hát nem hagyom  
A Piros  labddt." 
(Mert hát örült neki nagyon.)  
De egyszer  г .dоь ta а  kбгe 
Hideg  sоkёй  uссаkбгe  
S  ѕzёp  pirosra festett  ьбг e  

Gуoгs hasаdss аІ  felhasadt.  
Rоn ссs. Іett  beteg  remeg6  
KІjё tt ь eІбІ e а  Іevegб .  

És  hiќьа  rt'tgta már eІбгс .  
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AZ ELVARÁZSOLT KERT 

Egy elvarázsolt déli kertben 
Szárba szöknek mind a sóhajok, 
Kereke földöm szétszállt sóhajok. 

És ismeretlen virágok lesznek, 
Kíváncsi fej ű  szép bibék. 

Egy pipacs .a napba ,tárja szívét 
Éppen s a harangvirágok félrevertek. 

Telezengik az elvarázsolt 
Déli kertet. 

A sóhajok óh mind kihajtanak, 
Mert mindig forrón tűz a nap 

És hajnali harmat 
Hull közéjük.  

Minden reggel eljön а  kertész  
S egy rózsat ő  mindig elvész  

Ilyenkor.  
Aranyfonállal lesz ékes a szára  
És odakerül az asztalára  

Egy leánynak.  
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AZ EGY IGAZ EMBER 

Az еgу  igaz ember állt a sarkon, 

Feslett ze Кёјё t d іdeгgбn gombolta ёsszю  
És, hogy sоv.ny kézét a messzi nap f јјгё ssze, 

K іt. гtа  félénk, hívón, Іemоndбn, бћesen. 

Тё tоvn és ьб sав  áltа lnéz еtt а  niё}iesen  

FіјІбь e zбgо tt, zeng іс sёІ t, а  гёsz Іgftб , pe гmetez б , 

ѕёkethб, mІІеngІ t6, hfvоgа tб , tагоgа tб  
Piros imеző .  

És а  kísértés sz бn еgеѕ , mdІу  tengere 

Kedveskedбn kоус sоІ t árkоkаt а  hоmІоыга  
Nemsоk.га , 

Hogy kбъог .ébként m бІ jбk el 6 а  у gytбІ . 

Az еgу  igaz ember állt a sarkon 

És aszfaltra csurrant ёІetё't utálni kezdte, 

GоndоІу n, ez lett a veszte, 

Еzёгt  marad 6 fonnyadt аgglеgёny 

A уёgeњћatа t Іan esКёvбі  sorban. 

És а  геgбПyе , unalmas kis гegёny 

Fúrt lett. 

Most is tél volt, amint Ott állt a sarkon. 

Rét gyбrt szeme alatt a porban 

Keresztbe, kasul gовdсуІ fzоtt a Lét. 

Kis с sбnаkok és d бІud.nnak гбzѕаsz јnjе  sorban 

Vonultak 0eІб tte 

уёgeы thatat Іan eski.iv&i  sorban. 

Feslett zek ёjёt dide гgбn gombolta ёssze 

És, hogy sоvny kezбt а  messzi nap f јјгёssze, 

K і t г ta félénk, hívón, Іemоndбгi, бhesen. 
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HINTAZOK  

КоmоІуkоdб  nagy vurstliban hintáznák most az emberek. 
Мќ s k ќ nnуeknek eгб t І en ereje lendhi бket сsin І t csil'lagokig, 
АКгk іt, mindenkit, itt és оdа .t az ј'ijуиІќ gоn, 
A msvіы gоn. 

ІdауіІќ gtаІаnkоdn аk а  с sиІыго s hа jбh іntќћо z,  a ligetben meg lefizetik az obulust 
Mindenki a maga mбdjn, de mindig pёnzze І . 
(Іб t  idejutnak a sikkasztott k іspёnzёk, tisztelt k ёzgаzа szоk.) 
A hinta pedig І end јјІ , egyszer fenn sikongatnak a сбdа  уendбgоk, 
(С se ІёdёК  és сѕeІбdЈlќ nуоk n аgyгбszt) és n бmely іk még jб  d!arwini em Ібkezбsse І  
Megkapaszkodik a h іntаn'idL а , ezekhez imádkоzunk azdn, 
A föld fel ё  ќ tkоzбdб  у .гаkоzбk бjaьь  у lІаІКо zбК  feІё  ћоsszi'i az 
Hinta, hinta irgalmatlan tap оsбkd, ahova ternetkezni mennk 
Мulаts йгјјgye alatt, m іnden гёгett emberek. 
м s kёnnyeknek er&len  ereje lendfti &ket сs іnit csillagokig. 
Hinta, hinta, k га jсго s Imul а tság, уіgаѕѕ g, ut суІ sб  nekiгugаszkоds. 
Hinta, hinta, liget, most fenn h:im ьќ l бletteleneket. 
Most lenn taszi't élni аКагбk а t, igaztalan, igaztalan hinta. 

Komо lуkоdб  nagy vurstli lisztes kikiáltók, napszmos оk, kulik 
Elveszenek,  eszeveszettek, ёгegk és ёгegebbek dn соІ niаk a tLјгeІ med сnsёgt&l. 
Hinta, hinta, megy tоv ьь , а  kmёletlen tбteК  kis jtёКa 

Mi kё lt&k meg nézzük! 
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Тата's István (1904) 

CsIPKEROZsI ЕR6ѕ  VARA 

ez a föld, 
оІу  mindegy: alszik vagy kiált, 
csaJk  a bolond jajgat itt  
és akit bottal vernek, 
nincsenek,bízó holnapjai, 
nincsenek tettes tegnapjai, 
csak јsz0n уІ  .Іоm-сsоnkj аі  vigyorognak 
az ёjsz аk ьаn; 
jaj annak aki vesztire idet ёvedt, 
égő  világ fagyott vgіьe, 
ha meg nem szokik, 
meg nem szökik, 
irgalmatlan itt veszik, 
sz ёp kёу 'ёггe elhfzik, 
k ісseгёlik kezeit, 
k іvjjќk  szemeit, 
а  hangjt  is átszеrеlik, 
nyќгsьа  húzzák volt-lelkit, 
аsszonyќ t eLszeretik, 
elаdjk testvёгeіt,  
a lábáról is leszedik, 
jёgьe hű tik lќz-kedу it, 
ь natt meg&etik, 
örömét о lс sбn megveszik, 
s ha álоm gyermeke sz ёletik, 
нІj6nek eгёny-peсёгeіК , 
megfоjtjќk, feІnёgyel јk, 
а  havas éјbе  kitesZiLk 
és ha fe І tmаd: doronggal lesik. 

6, uram irgalmazz nekik! 
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KI LÁTJA A HÚSZLуESEKET, 

lelkük boszorkányüstjébe ki nézett, 

strázsát ki álla holnapjukért, 
eget-dorgáló bátorságukra ki büszkélkedik, 

és csikó-kedvükre, 

ami toporzékol a hétköznapok istállóiban, 

ki érti hetyke hiúságuk, 

a robbanó vért az ereikben, 

vad, csahos éjszakákon ki leste őket; 

veszett éji sírásuk indulóján ki perdült táncra 

és ki vérzi szemük alatta vágy .kék jeggy ű rű jét?  
Ó, mennyi rém vadítja itt az indulót!  
tő rbe csalják vakuccák, vakvermek,  

suta szánom-bánara szerelmek  

és örömtalyigájuk sokszor felfordul az árokszélen,  

mégis:  
az irdatlan félhomályban ők a hősi fáklyák,  

égő  pipacsok a fekete virradatban,  

az égig ér ő  bambaság keresztútján  

vidám kő törők,  

Babilont bontanak, Bábelt építenek  

és kövér, buta asszonyokat szépít madonnává  

sovány siheder-álmuk.  
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A FAVAGI МЕТАМІ RFОZІѕА  

Az eгdёszёІі  ћќг sаk tёvбьen haldokolt уёгes melle1 

а  fаvgб , akit leteri'tettek a fák. 

Fenn magasan finom illatok szt аk, Ка tоnќК  
miа s гоzt аk át бneke Іve és а  zöld eg бszs ёgtengeгь en 

az ёІ ettбІ  ы iс sќ zо tt а  sјјІІусdб  sziget. 

ЕІб szёг  az аnyjt І tt а  kиІбpn і  a csonka f а tёгzsьёІ , 

amelyre zбzо tt me ІІёve І  гьог u І t, 
di fszéр  sогjља  megjё ttek а  tёььи ek  is, mint a 

ьаІІаd.kьа n, és jajgatva megosztozkodtak: 

mit még suhanc k ог .ьаn ütött  ь eІб, anyja 

а  Коnућ.akбst  vette vissza szívéb ő l, 
apja kёnnyeК  közt ћ iгzta ki tогК n а  го zsdќ s 

ьаІ tt,  amelynek  iiуele  k іvіг .gzоtг , 

g аzdja tё lс sёг t szúrt gyёngбden a hбna аы. és 

felfogta d г ga vérét, az агanус s іnlб t, 
mg ьаг tj а , а  с sёndes pбk fehбг  pereceket akasztott 

le a nу ak гбІ  ќы tatt аІ  
és legv ёgLјі  j&t talpig zоkоgќ sьаn 
felesбge,  aki gyerekeket emelt ki az ág уékából, 

sz КбК et, kёvёгeКet,  mint az angyalok, 
kёnnye'i belecsurogtak a ћаІ dоkІб  szj ьa 
és а  kёnny és а  vér dühös ра tаkká ёsszefоІytаК . 
A favgбnak а  mel Ібn már átр irо slоtt a szve 
ltоmsaі  voltak és nagy halotti e гбvel el І kte 

magќ tб l  az asszonyt a f њ e, 

mint valamikor гбgen egyszer, szerelmes j. гёkь6 І  
és бг tћetetlen szavakat mormolt, 

tаы n iг dkozott, taы n kќгоmКоdott,  vagy nem is  

gой dо t semmit, 

csak farkasszemet n бzett meredten az ég ő  nappal s 
míg az бgi isten hideg pe гzselбssel kiitta szemeit, 
az огггa egy vidám kis zöld tјјоsk szl Іо t г , 
a fё v К , a fák és az ёlet daidt бnekelve. 
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A  sZAMOZOTT VЕRѕЕKв6L  

5. Én most tó  pагtjn бІek, jб  nádi halak  
és rossz nádi emberek lközött,  mint a száműzött, 

reggel a nappal  бьгedeК , rigóvál, сгdбve І  
és  kасаgssal, 

bolond  уёtsбgek  nem  tLizelnek, 

a nagy dühök  elillannak az esti  сsёndessбgьen, 
egyetlen óriási tüdő  az élét,  

fű , fa,  eгdб , zöld és minden  z јгzavаг  fölött 

ott horgonyoz a nagy kék  уіzІѕбs,  
6, be  jб  is  бІmоt látni,  
kikek  annyiszor megsirattam volna, 

kiket annyiszor  m Іgё ltem  volna, 

holtak,  ij  holtak és  fjdа1mаs sze гetбК  most 

mind  f.гаdtаn  bandukolnak  kбz с sбkгa а  vzen  át  

és  а  zaklа tб  nyugtаdаnќgok  is  eliiltek,  
minden napom  v џltozat ІаnuІ  бdes,  
de  бjszaknkбnt,  amikor égő  fekete vonatok 

rohannak  keresztiil  az  alvб  erd&n,  
hallom, hogy valahol a túlsó partokon  

ёsszedоььаn Еuгбpа  ћгоm Lszéр  beteg  sz ј've:  
Moszkva, London, Ró= 

s én az  ágуаmmа l еgy јј tt  szaladok utánuk  
és mint megannyi  kбszа  s гkќnyt  
г juk kötözöm  nagy, aljas  с sаtkол  elhullott  

vgyаіmat. 
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SZUBOTICAI VASÁRNAP-DÉLUTÁNOK 

Ilyenkor ősszel temetések húznak e1 az ablakom alatt, 

mint a darvak, 

minden délután erre sétál néhány halott, hétköznap 
kettő-három, de vasár- és ünnepnapokon 

ötösével korzóznak egymás után, 

hogy sokszor már .az ablakhoz sem megyek, 

gyerekek világoskékben, minta tenger 
és sz űzlányok hófehérben, 

ó, a halál pontosan megérkezik, akár a hétf ő , 

a méla menet talpig gyászban trappol a parádés-fogat után, 

a levegő  csupa tömjén és muzsikaszó, 

a duhaj paraszt t űzoltózenekarral megy az utolsó útra, 

tram ... trará .. 

„Egy kis nátha vitte e1" — üvölt a bánatos özvegy 

és a kürtök felzokognak, 

„a karácsonyt sem várta meg" — jajong a harsonák zajában, 

amelyek szétkartácsolják b ánatát 

és az orrát vörösre f ú j j a a szél, 

tram ... trará .. 

Milyen természetes is, hogy élek — gondolom 

s mg jegy hasáb fát dobok a t űzre, 

hangosan fütyörészve kísérem a vidám dallamot. 
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Szirmai Károly (1890) 

FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG 

Ti vagytok ketten az Élet: Fény és Sötétség 
Fény. 

te, ki a Hajnal ködlobogóján repülsz fel a virradó égre 

s te, ki ha zászlód leng ő  ködvászna tüzedtől elégett: 

ott maradsz függve az ég peremén 

s úgy ragyogsz, akár egy óriási istenablak 

a Himalája hógyepes csúcsán. 

De mert örök ragyogásnak születtél, 

nem állhatsz meg egy helyben .a végtelen uton — 

sorsod: örök rohanás, örök ellipszisbe-keringés — 

te is csak messzibe nyújtott lámpás vagy az Úrnak kezében 

s a világtartó isteni tengely ekörül forogván, 

hány ilyen óriási lámpa nyilazza folyton szertea fényt, 

hogy :a Sötétség ,egyre rohamozó falát el űzze. 

Mert végtelen a világ, de a Sötétség roppant hallgatás-tengere: 

a végtelen partokat szakadatlanul mossa. 
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A DOMBTETŐRŐL 

A dombon állok, a szem sugára 

violás ködfalat bontogat a szélen, 

s .a végtelen-járás gyönyör ű  útján 

mindent lesöpör a kifeszült térben. 

Sorra ledő lnek .a messzeség-fák s a falvak eltespedt 

embertemet ő i sietve ássák magukat a földbe. 

S mikor mindennel .kész van, a jeltelen sírokra emlék- 

keresztnek toronyhegyeket tördel és szúr le a rögbe. 

Ennyi elég, egyéb fi maradjon, ami a violás végtelen kapuit elzárja. 

A dombon állok, a mély Dunáig 

egyetlen aranyló színben vonul a táj, 

különben minden csendes, még alszik az ősz, 

még messzi a vihar, az őszi sirály, 

mely végigjajongja a rozsdamart pusztát, 

de odalenn messze, e tenger fenekén 

már halottan feküsznek ;a gályák, a falvak, 

s hogy éltek és voltak, csak onnan tudom, 

ha ,a fölém feszül ő  őszi nagy kékben 

egy fáradt harangszó lebegve keresztülhajol, 

fölszakadva a babonás, messzi tengerfenékr ő l. 
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FELHŐK KÖZÖTT 

Álmosan, szomorúan egyre csak csurgott az es ő , 

lelkünk ruháját hiába csavartuk, sohasem száradt, 

megunva a csag'kodó csöppek örök kopogását a házunk 

falán, útra kerekedtünk. 

Azóta egyre csak szállunk, 

csak járjuk a felh ők hosszú, rojtos sorát 

napokat, heteket, éveket szelvén a tovasuhanó repül őgéppel, 

s ha o+lykor odafönn vesztegelünk zászlókat t űzve 

a felh őpárkányra messzibe jelnek, 

hiába lessük felh ők ormáról zászlók jeladását, 

az egyre szakadó köd szemünket ólommal tapasztja, 

s már nem látjuk sohasem többé a napsütötte földet. 
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NYOMTALAN  МОLАѕІк  

Rudуагd  Kipling  „fehёг  kоьг " -j јга  gondolva  

Csak egy бга  volt az egsz t űnt világ,  
egy бгќьа  ќг ftve, ki hallja,  

hogy eшь eгёk létük sz оmогќ  tогnyљб 1  
valaha hny аn és ь nу szог  
vágták bele f& І j а jduы.suk mázsás kбsz аvќ t  

az e ІmбІ t tengerekbe,  
mert az ősrégi бгаkаgylб  
egyforma morajba kever minden csendet  

s ѕz ё t І oссѕаntott emberi j а j ѕzб t.  

Bizony, csa;k egy б ra volt az еgёsz tűnt világ,  
s én feьёг  kobra sorsornat ezerszer átk оzv а  
mégis бgy ő rzöm a befalazott pince rn Іт n 

а  régi k іг l уі  ankust s a többi d гќgа  kincset,  
miket ыngуёnуёгь en te гemtб  ember k іьuggyа nб  isteni v ёг e  

szentelt гаgyogsјќ ,  
mintha оd а fёnn most is a hajdani p а l о tќk ki гќ lуі  n ёpІ  imádná  

az ősrégi istent,  
s nem zб gПа  fёІ6ttem már ki tudja m іб ta a dzsungel  
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Csuka Zoltán (1901) 

TAVASZI KERTEK HÍMPORA ALATT 

kibontotta magát a tavasz 
az égboltról leperegtek a felh ők 
a hegyek fején csokorba ült a napfény 
szép kort élünk 
kövirózsák és páfrány van a szemünk mögött 
agyunkban lecsapódó füsttel égnek a régi hitek 
ne törd ö&sze a csókod a számon 
vigyázz ás áldd meg a virágokat 
a kertek fölött a megtenmékenyülés hímpora száll 
virágok és fák élete roskad .a fejünkre 
boldogan lélegzenek a mez ők 
rokkant uccákon szemet-szemért kiáltanak a posztok 
fogat-fogért 
kezet-kezért 
sebet-sebért 
égetést-égetésért 
kéket-kékért 
az idők ,megrothadt gyökere mar belénk 
és olyan furcsa 
ahogy egy repül őgép elúszik fölöttünk 
és a levegőben rádiójelek vijjognak. 
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ЁLЕТЁRЁѕ  A LАZАѕ  ёѕZвЕN 

FёІpezsdLјІ t  az tsz, 1zьаn haldoklanak a fák és ellobban az ёІet. 

ѕzfуjuk  magunkba a föld e гejёг , а  föld hitét, ha élni akarunk, mert im-

miгоn magunkra maradunk. 

Elkanyarodnak az utak, e гdk az бgьe sz ІІ nаk, isillagok a fёІагe gё -

гёgnek. 

Кenуёг te І en с sогd:k а t látunk, kisajtoljuk agyunk friss ьог .t, hitek 

ћаmуа dб  pагаzs.га  fijunk. 

KiszeretjLik gerincLinket, vért fakasztunk az asszonyok Piros ѕZj ѕZ Іг -

ni гб1 és kegyetlenek vagyunk az ё e1ёsьen. 
Fe Іёnk  integetnek a ћaz ќ t Іan sfnek, tfуо 1s.gоkka1 nézünk farkasszemet, 

di csak fekete,ködök dobbannak e Іёьіј nК . 

Nem сs аІбdiК  az, aki с s аІбdn і  akar, szereti emberd.rsait, aki nem vár 

egyebet tőlük ütésnél. 

Ki tudja még m еgt гni a k агjt, ki tudja megnyitni a гоzsЈ .s égi ka-
pukat. 

A nap рІуј a І egёгь edt, heгуа dб  a ѕѕzoПу sz ј  ernyedt mosolya fázik а  
fбnуben. 

Lgyаn  dalolnak fölöttünk az ae гоpknоk, csendes m еgёг tёѕ  muzsikál 
a mellйnk шІyёn, ёг tj ј.іk az a гсu1сѕ iаp.st, omlott  геrnnу t,  a nincset és ёг tjёk, 
hogy élünk. 
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Az ОѕТЕІЁN 

fёnуfёуes mezбk örök І egeІёszje 

csillagok elporzott огszgutаіП  
sziintelenLil z аг ndоkоІ  
gazdag t5gy4n а  m і ndensg ІаКmќгоz іk 

égi;ködök І eь mu І n аk feьёг  fej&e 

ёІбskёdбknek illik megd іс sёгn і  az örök tehenet 

Gerince fоггб s.gќn en5k sziiletnek 

ЫeІќ thа tагІаn ёІet ьugyьогбkо 'І  Lа  meІІёьоІ  
hátán eгЈбk szörnyű  јјst5kс  lobog 

viharok уоntanak, s szelek jazz-bandje kavarog 

ќІІа tоk magukba iszív јák kifogyhatatlan e гejё t 

vіг gоk balzsamos zsol t ј  rokat szavalga tnak 

az örök teћёnnek 

emьeг k v&es  jeleket karcolnak a ћоmІоkќгa 

ћisќьа  іг tбz агоѕ  ьetйКet sй tnek 

vonatok, аutбk és гepUlgёpek 

az 3 Ігеjt köhögik m аgukьбІ  

бstehn  a föld 

békés, j ќmьог , j гќ sа  lomha, 

szfnes v ќго sok tarjagoznak  a bőrén 

бnekeК  piros pntlіКќ i lobognak 

s a minden ёletёnek örök kёгfoгgsa 

himnuszoz le гбІа  
kik rajta ё lLјnk, magunkra vagyunk büszkék, 

és гepdesб  ёгёmm гeІ  sz ј'vjuk az örök emlt. 

Dics&jLik magunkat 

és vértő l сsереgő  emь e гsёgёnК . 
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Szelíd ,az őstehén 
planéták körben táncolnak körülötte 
ő  pontosan járja az örök legel őket 

és mi 
forró, boldog testünket gondtalanul adjuk 
egymásnak és csip-csup céljainknak 
utánunk jövőknek hadd fákadjon 
belő lünk is új, éltető  tej .. . 
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AZ ALFA  ІDЕЈЁВЕN  

A napok és az élét  mогzѕі  maradnak  nekёnk, idők  йга dhа tа t І .аn  jel-

z&harangjainak,  biblikus kakasoknak, kiknek harmadszori  szбІќ s. га  .а  föld  re1-
Іёь&І  feІьugyьогбkоІ  а  sírás 

di  mindig minden marad a  гбgіьІn,  csak  а  börtönök fiadznnak  meg a  
föld alatt,  amfg körülöttünk  с sаІ dігг .sоk, аьогd сі6k,  hazafias  fгаnkhаm і sѓt.s 
és  tёmeggy иІkо ss јgоk  klasszikus  kоszог ijа  fоnбdiК  

fontos annak az  e Іdёntбse  is, hogy vajon a  mа jоmtбІ  sz. гmаz іk-e az 

ember, ami  kmutа tћaгбаn іггe1 і s,  hisz a majom nem irt  с sаы.dоt,  hazafiasan 

frankot sem  haг ist,  nem  аьог tќІ , és tudatos  гёг eggуіІkоssgоkа t  sem rendez, 

hogy  egу eьekn5 І  fi is  ьeszёІjёnk  
az ember  с s г jљаn  alszik még,  Ког .n  van, bizonyos, hogy csak  gykбг  

vagyunk az  ёІ e г  kezdet бn,  a  f Іd  mindent átfоgб  nagy méhébén  
5..  e ІmбІ t бvez гedek mёІубьбІ  titkos  huІыгоК  sfrnak  fel  bennUnk, és  e І  

jёуб  esztend&k, élénk futó idők  ІeаdбІІоmsa і  már mi vagyunk 

ki is  І tj а  meg kedvese  mо sоІy.n аk szёtќгaаб  ívén  a félénk  гohanб  na-
po;kat,  kinek az idegei  rezdiilnek  az Ázsiából,  А fг ik ьбІ  jёуб  emberi  iizenetekre  

a föld  ёІeti'zбг  ёгezzјјК  а  fe Іnёуekуб  hajnalokban, mikor  Іоьо gб  or-
суаІ  megyiink  a nap  eiё ,  az  бІet fze  zeng nagy  Ыс l ёseinКЫen  

gyёkёгtenge г  vagyunk, és  ь eІбnk  kapaszkodik az  ёІet,  az  örök  humusz-

ba, mi  szvjuk  fel a föld roppant nagy  eгej ё t, és mi intünk  a kék  magassgok 
feІб ,  ahonnan  ћ isunkba  rohan a  fбny  

бгezzііk,  amint az egek arcunk megnyit  kelyhёгe  sugaraznak, és  vi-
г .gоkka І , f уe І , fák milliárd lévélévél  mi is a  térés f бny fiІб  fordulunk 

és tudjuk, hogy rajtunk át már  je Іz бsб t küldi az  б let, а  ћ iќnyta Іan 
és  еgбsz,  az emberi, amely  el Іen. ІІhаtat І an érővél dübörög  el&e  a  sziz аdоК  or-
szgutain.  
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AZ ESTI SZÍNZIVATAR ELKAP BENNÜNKET  

felhők most tejfehéren  
kéken  
kéken  
az ég  
beleny гlunk  
az alikony bíborvörös virágába  
sírunk  
jóízű  .a fáradt napsugár  
az eg vörös  
kenyértelen rongyosak  
divatosok  
sóhajok óh kacajok  
rohannak  
ködös szürkébe roggyanunk  
a telefondrótokon csikorog a suhanó égbolt  
teherautók karban dalolnak  
gyárak szimfóniáznak:  
holnap  
színzivatar éget  
mindig tovább rohanunk  
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ЕGуszБRú ІІLТТЕѕТ  A  ѕZЕМЁТDІМвІN  

Fёnyes és i'ij pа 1о tk vidámán eme Ібdnek, 
tglља , k&be nienekUl  a гІ ttІgё  t&ke, 

бгvбnуІіk, árаd s v иІ gоkа t ьог t ii a nyomor бСenj а , 
s kinek jut ra esz ёьe, hogy az бс eќnn аk cseppjei 

vannak? 

Csepp volt Mindenki Ј nоs is a nagy бсeiњьа n, 
nem Vette észr е  senki, még tќгsаі  sem, 
nem Іб ttа  senki, pedig az úјságоk гбІа  írták, 
kon feren с iќkо in гбІа  ьesz бІ tek, stа t іsztиыkьа n б  sora- 

kozott, 
ёpјјІё  pаІо tk pin сёіь en  s melett szem ё tdогь oКоn 
ьб zбdо tt meg, kenyeret evett és paradicsomot, 
s jaj, régi giccs: vérz ő  tüdő t kёpё tt az utcatestre, 
s hallotta tán, mikor finom dámák 
sz ёp ІstёІу eken jб t&ony szfvveI érte ёneke І tek, 
а  te аd бІutќnok füstös z йгzауагьаn, tnсоkьаn 
ёгette йгаdoztаk.  

De csepp volt csak 6 а  szёІ es бсenьаn, 
hogy бћ ezуe rongyban, egy novemberi hajnal 

kёdёkК e І  e І p гnzо tt t еѕ tёn  
vérz ő  tLјdбve І , csak e І nуб lt a puha szemtd оmьои , 
б jsќ gыг  vált ь e ІбІ e, сsupn nёћ ny sor, 
mellette o І d аІ szim terpeszkedtek 
а  nagуkpi kоnfeгen сіќk. 

FбПуе s és бj palodk vidámán eme Ібdnek, 
t ёgІќьa, kбь e гnenekй l  a ге tt еgб  t6ke, 
ёгv нylik, árаd  s уіkgоkat borh el a nyomor бсе nj а ,  
s kinek jut ma esz ёъe, hogy az бсeќnnaК  cseppjei van-

nak? 
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Fekete Lajos (1900) 

MAJUsI СѕІDА  FOG  ЕѕN І  

Egyszer mjuѕі  csoda fog esni: beteljesLil a ыьІ iа  
s boldogok lesznek a szegkyek. .. A bL'iza, amit e І vetettk 

у e гhёkes f ёІ dbe a kezek, az eke, ami a rögök а lќ  
harsogja a mindenid бk legszebb én еkét, а  сskny, ami 

уіы.gга  vérzi а  sötét hegyek kincses гejteКё t, 

а  с sќkќny, а  ьб z а ,  az arany és minden kincse a f бІdnek 

egyszer megvallja: vagyok m іnden Кіё , vagyok a szeg бnyё ! 

S akkor, 	a legszebb mju ѕ'i csoda fog esni: ьсteljesйІ  
a kenуёг , a bor és az аet. — — — N;аpfёny bevillog 

elќгnyu І t І eіКК  б j гa de гiijёьe, eső  шеgёntёz tikkadt 

kedveket s a с sбК , mi árulás volt a testv&szij аkоn, megleli 

б j гa а  tiszt аvgyб  ajkat. — A szfvek közt ív е lő  roppant 

g alatt a szeretet millió ő rtüz е  fб lgyй l és beуиІ tg і t 
tanykbа , КunуьбКьа ,  kopІПyќkьа . S az ember a szentelt 

ьёkess ёg гбzsel ќngjа  mellett meglmodj а  a legszebb ő si 

— meglќ tjќ tыk, nІ ilуеn mеgvltб  sz ёpе t ІmоdiК : 

o гsz ќghа tќгok sz ё tоmоІ n аk, gy І iІёІе tугаk бsszedбІnek, 

börtönök  fala szerteorniik s a sz.znyel уй  Ка sbб l egyetlen 

dallal sz ё tгepё l а ,méh: t еstvёг , tеstvёг , tеstуйг , —  

а  mбzeumb бІ  is k іdbjk a fegyvert. 	S akkor, a legszebb 

nijusi csoda fog esni: bete І jesй l а  jбkedv, а  гenќnу  
és a munka. — — A mez бk kaldsszal s vérz ő  pipacsokkal 

v. гn аk kа szа suћ i гitб  k&re; az e гdб  tele lesz'nótás fаv.gбkka І , 

hangos maj І issаІ , boldog vigalommal: az а lКotб  munka tnсІ s 

vigаІ iтiќv аІ . A hegyek megtelnek ős fiatalokkal, сsбkоs 

ћ a І iћбkkаІ , ыmьбКа t te гmб , gyermekkel ál сlб  vgyak гоьajќvаІ . 

Egyszer mjusi csoda fog esni: bete Іjesй l a tiszta csбk: 

az asszony és а  gyermek, — а  с s аІ d; kovsz а  ős embe гі sёgnek 

idбben, vёгьen fo Іytа t ј s. . . s nem kell felsfrnunk szennyes 

ёjszakkоn, garasos n.szon: лiegv І tб  а sszол yс sбk, hol vagy? 
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Az első  ünnep az anyáké s a tavaszból az els ő  virág: 

az első  gyümölcs az anyáké és legmelegebb csókunk az övék. 

Mert övéké a gyermek a harcra: a munka harcára,aratásra; 

a csákánnyal vérz ő  gyermek az övék, az éhséggel-birkos 

gyermek az övék s a májusi csodákkal várandós 

roppant ég alatt az a kisgyermek — ki hírhozón fut az els ő  
lohagóval — legyen az is, legyen az övék. — — — 
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GІNІѕZ сѕЕLЁDЕК  HAZAI 

Міn К  nevezzem: bérház, k а sz гnуа , 
hu ІІаhz, ћаngќг , ћаmьќг?...  Emberek laknak benne. 

Csak ІІу an бІdа tІаn emberek, 

mint akiket sz уesen ke гјјІл ek 

el az uссќn, mert g иІkо 1 а  І eћe Іetё k. 

Úgу  laknak ebben a ks ёг tet-ыzьаn, 

mint pа tkny az 0ml6 siket falak közt. 

A kórus az ötödik emelet, 

t.vоІesett  Istenhez kёze І . 

Odvas, гІppanб  gаг id ісs, amin  бgу  сіг eгІ nаК  
nádszál Іљai а  ѕzegёn ёk e І adбы.nyа inаk, 

mg e ІІ iћeg іѓk: 

ms о dik  emelet... 

Аz г n fоІуо sdk.  

Amiken, mint orgonasfpokon, litániázik а  ћоmly; 

(а  pоkо ltогn сќ t err&l írhаttа  Dante a kоmёd і .ban) 

s csak a hal І  elvesztett ёК szeгe і  
csillognak a kopott k ёveКen: а  kёpetek; 

tüdővész vёгс seppmada гai, 

mik lesz. ІІ tak 

a fonnyadt szj аk szігmа iгбІ  
mindеnttű rő  békés kvek гe 	Ez, — és il уenek 

a gonosz сseІёdek h.za і , 

amikben ьenn ёgen ёlete azоknk, 

akiknek еg е tl еn vétkük: a munka! 

Іќ t ilуen emberek laknak benne... 

Akik, ha dilnak б tгaКёszen, 

a ь el;Lј lгб l zárt аjtбгa kiszegezett ьќс sб leve І Lјk 

sze гёnуеn еnnу i: 
jбemь eгek,  fi zavarjatok; az örök nagy éhség 

fёnуesedik nek й nК : haldoklunk! — — —  
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HÁZBER 

Tél. 
December első . 
Kinn iszonyúan havaz, 
én föl-.alá járok hideg szobámban. 
Tél. 
December első  
és mázsás gondjaim ritmusára, 
le-föl a szobában dübörög a lábam: 
hogy fizetek házbért? ... hogy fizetek házbért? .. . 

December első  
s a tél behördül az ajtón: 
fizess! ... sss ... fizess!! ... sss .. 

Vajjon az ürge fizet-e ma házbért? 
Vaj ion a róka fizet-e ma házbért? 
A madarak fészkünkért vajjon fizetnek-e? 
A vadak az erdőn fizetnek-e házbért? 
Fizet-e a szívem er ős bordáimnak, 
hogy olyan biztosan védik minden bajtól? 
A gondolat fizet-e agyvel őmnek, 
hogy tekervényei közt oly ravaszul megbúj? 
S vajjon fizet-e házbért az Isten, 
aki az égbolt millió csillagos szép szobáit lakja, 
vajjon fizet-e!? 

Neme 
Élet, — — — akkor mit akarsz t őlem, 
aki csak a magam szegénye vagyok, míg az Isten 
a minden gazdagoknak is fejedelme. 
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BÁCSKA 

Szenteleky Kornélnak 

Ó, fúv.atla.n kürtök 
és veretlen dohok 
és feszítetlen 
nagy kötelek. 
Milyen erőnek 
kéne itt jönni, 
hogy feltépné 
a nagy kötelet. 
Milyen istennek 
kéne itt lenni, 
hogy e föld 
ne lelne benne 
bálványt; 

mily vétekinek 
kéne ,születni, 
hogy itt ne 
mondanák rá: 
erény; 
milyen tüzeknek 
kellene gyúlni, 
hogy szem 
pillantana rá : 
látok, 
milyen sípoknak 
kéne sípolni, 
hogy fölneszelne 
rá fül: hallok, 
milyen végzetnek 
kéne itt jönni, 
hogy ember szólna 
rá: most kezdek! . . 
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* 

C~, fúvatlan kürtök  

és veretlen dobók  

és feszítetlen  

nagy kötelek;  

milyen Erőnek  

kéne itt jönni,  

hogy feltépné  

a nagy Kötelet!  . . 
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65ZI  KARCOK  

( ѕzfnek,  hangok, őszi versek m(њeІуёьбІ )  

Nagy vörös asszony, оktбь eг, kinek ra ё ieiёse pompa, hálnék veled h ű s, 

avaros ny оszоІу n, csak fi volna oly h а lálszаgú а  с sбkоd. .. nagy vörös :arsz-

szoIiy, оktбь eг, &z... piros szvem а  ІќngоІб  avarba б gy- І  jб  volna, hogyha 

ь e Іedоьnќm? — Pedig be nem csalsz cserbe, csalitha: nem, a szvemet mg nem  

adom... nem adom: — Nézd az elborult ІІgёnye ѕ  erd&, ki tegnap még kacajt, 

оsбkо t pаы stо1t, ra fоггбn ujj га  ёgІг t а  jќ tёk és kuszált ág а it vёгьe m ггo-

gatja. A fák bús, б1ќ iКоdб , nagy álоmóriásоk s a köztük о sоnб  nуг  а  szökött 

fegyenc, nézd, гіІу en vёгeѕ  szemekkdl néz ra vissza. 

iktdber, 'jult,  nagy vörös asszony: ыvќnІаk szen ёІen; csak fi volna oiy 

hаІќІ sz аgii а  с sбkоd, hálnék veled h űs, avaros nyоszо lу n... 

A szél юІгу ult ágаkа t гјКа t s n аgyёьK, f.гаdt dobokba ver, pedg még  

tegnap a rózsát ringatta s ma e І fё ty јјг sz a kenйnk felett: 

Levelek, d еvеlеk, 

spаdгkk, betegek, 

szegёny halottkk: 

az őszi kо ttќ t 

ki fбjtа  cl?  . 
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*  

Riadt szem ёьen az őszi hat. гn аk a t. чо 1оk lilán mind ёsszefоІynak s 
а  kocsiiit múlt emberek elvesztett bn а tа it hozza a k ёdьen dеrеngő  hegyek mö-

gül. 

Hallod, a leliked hogyan vitázik а  szё l Іel, a komisz, hangos сse ІёddeІ  a 

pitv агajtбban оdaКёnn?... Deres ablakod йгаdt k& zбгgе ti s te szent nyugal-
mad v. Іtsgdfjul гбzpёnzt сѕёг gе tѕz törött сseгёpdіоn a bогб s ёgеП  e Іsuhаnб  
holdra. Este az іmdbа  ьe Іedudог .szik egy ismeretlen, riadt „h ій"-ћаng s eszedbe 
jut, hogy bagoly t аnуќ z іk a sz о rnszёdhzоn, hol egy régi fal уadsz ІбІ evёlle І  
ёКes. 

FбІб ttem  kerge szél oson — s én fekszem  e гnуedt  vnКoson — az &sznek 
hüvös ágуán, — v іг gjavеsztеtt kertemet — bús árv а sággа l verte meg — egy  
deres őszi reggel. — Napverte boldog t ќjakоn, — hol foггб  с sбКоК  álmа  nyom, 
— de jб  volna tаklkоzni. — Alkonyt és tengert lesni csak — s boldogan várni, 
hogy ki kap — ёszaКгбІ  lila Іeve1et, ёszak гбІ  lila levelet.  . 

68 



Berényi János (1902-1944) 

MAI ZSOLTÁR 

Nem is tudom, sasért jöttem erre, 

ki küldött, ki vezérelt, ki zaklatott, 
az elöml ő  táj nem ugraszt föl új ámulást, 

hitem csupasz zászlónyél, a lobogót letéptem, 

izgalmukat ne élvezzék benne a sikamlás szelek, 

eltagadom, hogy látok, eltagadom, hogy hallok, 

koporsóba fektetem a gügyög ő  csodálkozást is 

és nem siratom a ködbe fullasztott várakat, 

nem vagyok a múlt, nem vagyok a jelen, 

nem vagyok jöv ő  elé simult vigília, 

önző  sem vagyok s tán soha nem is csalódtam 

és a szomorúság sem fogta le meleg ujjal a szemem, 

bizalmam nem kamatoz kalászokat senkinek, 

a kiaszott eszméket nem locsolom sírással, 

koraszülött álmokat nem melenget a tenyerem 

és senki él ő  nyugalmáért nem leszek halott vértanú, 

mert ezren vannak, kik sima erszényiúkben őrzik 

a másak hitének égő  szívdobbanásait 

s kik vallani merik, hogy az ő  szolgájuk az isten 
és az igazság őket hordozza a legpirosabb tutajon. 
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Mi csak nézünk, 
látunk, 
nem hiszünk, 
kiáltozunk és visszaküldünk minden levelet, 
dacból is kioltjuk az iránytű  bús szemét, 
a könnyek tornyát fölégetjük a nevetéssel, 
a nevetést visszadobjuk a csillagokba, 
a csillagokat megfojtjuk a hitetlenség gyászán, 
vér, 
szó, 
írás, 
dal, 
Por, 
új szentség és új eretnekség 
zuhan itt .egymásnak a hörg ő  fekete őszbe, 
a habredőkből véres kendőcske csalogat: 
ez az örvény a ránk ömlött Jelen dala, 
merevségünkben .mi csak annál átkozottabbak vagyunk 
s adjon az isten er ő t e szent hitetlenséghez 
s a zavar tomboljon, nőjön gerjedt fájdalmas erővel, 
mert csak ez fakaszt utat a fölgy ű lt szenny csatornáinak 
s csak belőle hajt ki az új világ fényes szíve: 
az ember arcára megint mosolygó liliom. 
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TITOK  

Az ősz fölé halk em Іёk önt tаІќ n  
уіг .gоs geгjedemet,  
S az ѓjszаkk öblös fehёг  tаvќn  
М .just kacagnak  
Ródult  szomjas szerelmesek.  

ѕz гnyttК  nуоmn гбѕzeg mоѕІІу  suhog,  
És int a сsёndes álоm. 
Meredt szemmel utánuk ьбmuІоk 
A kék iid&ces  
НаІо tt-v іgаiknаk.  

O szent utak, titokba fiл lаdбk, 
Hol kél a tiszta Ігѕzќg,  
Аћо1 fehёг  а  szív, а  vágу , а  csбk, 
Ahol a lelket  
ѕz јzњgk оstогоzz К ?  

Lehetne, hogy еgу  ћбfгiss, tiszta test  
A vér si гa1mt zengi,  
ѕіkоІ t а  у g)ї :  mindent ьњогга  fest  
A szirmok ѕеІуmбn, —  
— És meg fi ёгtse senki? 

Tud-e a vér egy szél) virág el&t  
Leh јІ n і  szűzi у gyга ? 
A bűn szomja hol ismer szint er&?  
S van-i valahol 
A szfvnek tiszta kngjа ? 
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EROs VARAM:  AZ ЁLЕТ  

( részlеt )  

1\44  most s Іќ tћа tоm: hаzt іаn hangok p ц szdj.n, бgnek szaladt est ёk  

partj .a mntёП . Az аыаkdКьаn törött І .mpќk tz-гёg бt гќ gс s Іjа  а  penбsz, a tej-

i'iton kагdkьа  botllanak a pагіpk s a csillag állán аpґбс skа  іьо 1у s с sёpp sajog:  

sz.zszог  ІetёгІі  rák a szemem, di k іьugg аn rajta sz.zegyedsze г  is. Rоzsds  

ы.nсоkоn, Кeseгй  g ІгtyаІ ngоk hevбьen fityeg a majdnem teli hold, аk. г  а  
сёgёг  és агс .га  гјnсо t hasit a fбІ tбkenу  gyёПёг , vаІаhnуszог  бj szirmot csip-

pent eІ .ёьс  a vizek vіг ga.  
A délibáb messze сsа tогnќіьб1 akkor már k иegenesed іk 'а  spаdt Іоьо gб ,  

kis fejf.К  tipegnek ut .nа  mellre csi.iggesztett arccal, tükrös h ќssa І  és a tövig  
бgеtt f.klу k ,között а  zöld аLstьen огmбгlan figurák indulnaJk én еkеs temІ tб sге .  
Lusta ћагаngszб  iisztatja 45k еt, іmаkёаууьб l sötét zs оІt. г  virágzik föl és fojtott  
dоь szб  recseg a l ќьаіk alatt. A kбnnу te Іen kis sz іvќгvќnyоkat k і tбpіk szemйК-

ь&І  és а  köztük iеvеző  ikоро rsбbаn sz гаzon glóriázzák vele a halottakat: ћќгom,  
nёgy-, 6t-, tf сsztendбs gyerekarcom viаsz-szоьгаі t.  
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HOLDTCOLTE 

Elmegy, de visszajön megint, 
egy este a dölyfös kertek alján 
új szaggal köszönti ő t a fű  
megfürdeti a tarka csodálkozás 
s útra alkuszik vele a kisgyerek. 
Az újhold 
még kagylós, sivalkodó öröm, 
hasadt vörös mag az els ő  negyed, 
de a holdtölte 
már valami túlvilági láz. 
Az árnyak ilyenkor vérre gy ű lnek, 
a borotvaél húsra éhezik, 
a házak hajában t űz zizeg, 
kerek ezüstpénzzé ver ődik a tér, 
mesék királyi bundája a csönd: 
minden szőrszálon csillag csöngetty ű  
és az éj földrengő  csonka vár lesz, 
ahol hazug vitézek ailszanak .. . 
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СѕАK NЁІА  GY ЈLТАМ  FL 

мёg  egyszer ennyi év ha tán még szeg  ѕёvёnyt, 
di lándzsás mut а tбvаІ  már lesben áll a perc,  

midőn a sanda őr unalma  аьІаk.n  
neszelve  hőköl és szól:  fi  Іќm,  még itt heversz?  

S parancsot osztogat: egy  сsіІаgоІ tб  d. гd'а , 

két  sбгgа  gyІг tyа sz І ,  egy kasza, egy hurok! 

A mester  iбга  kap s a másik pillanatban,  
eІьбvёІ t  vak vitéz, már meg se mozdulok.  

Vаг zs  vagy baltafok a holdat  utбг  
kialszanak  sikotva  a pisla  бгszemek,  

egy  kогhаdб  kereszt szent révről  zeng, amit 

a bárkák  ei  nem érni váltig  tбгeКszenсК . 

• . .  Az est  nбћa mёІу  s a  tLikre vaноms  lesz: 

6  d г ga ta гk аsg: víg szirmok,  бj szfnek!  
De nemcsak szín a kert, talaj s  gyбkбг  is az,  
és  htha  ehhez is lesz közé  уaІаk іnk?  

Ha ígу  lesz: mit tegyek? a kérdés  nбћа  szúr;  
m.soknaК  бneКe ІneК  a tornyos  v гfа lаК , 
hitükből szёКve fvel  a  fбnуes  trambulin, 

ahonnan  Кёnnуedбn  a  mб lуbe  ugranak. 

Az egyik Marxnak hitte: minden  minden Кіб ,  
a  ms іk  Krisztusnak: hogy csak a szív örök; 

egy szél)  іdёzetet  hja  tёptem іnnenoлnan: 

ёpр  hogy  fUvet  kapott  ьаг zdбmоn а  rög.  
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CSILLAG, KERESZT, BETtJ, KARD, SERLEG vagy ARANY: 
nevükhöz kapcsolódva a lélek szinte forr; — 
nekem az izgalom arasszal mért utat 
s csak néha gyúltam föl, mint kóborló meteor. 

Nekem nem volt hitem, virágom, nótám, álmom, 
egy árva béres volt legh űbb apostolom 
— bolondos csillagom ahogy növelte fény: 
úgy ette és temette a rozsda és korom. 

Majd egyszer csónak indul s kellettő l nyugatig 
csillagtól csillaghoz evez rajta a holt, 
ki hitről .nem tudott s útról nem álmodott 
s kinek szívébe igaz próféta nem dalolt. 
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Bencz Boldizsár (1910-1949) 

TŰRVE LEGYŰRETTÜNK 

Kinek vétettünk? 

kik alá jöttünk dócsás lovaknak? 

Csak tű rtünk, 

pályáinkon még célokat is alig űztünk 

és nyakunkon elhamvadt dseink 

fordított világa nyargalt velünk, 

s ha megérintett ismert dolmánya 

elidegenedett ,érzése+knek, 

a .kérdéseknek 

kölyök milliói cécóztak agyunk 

szerteágazó nyúlványain: 

hol vagyunk? 

fordított világ nyargal velünk, 

de hová megyünk?, 

merre? 

és minek? 

kinek 

a kedve alá docsázó lovaknak? 

Feleletet nem ád senki, 

nyargal velünk talán mindenki, 

nyakán legy ű rő  
űző  
láthatatilan utassal, 

sarkantyúz veszettül t űzzel-vassal 

és rnegyürrk, 

fűzfavessz őzött céltalan lovak, 

nyakunkon .a nyereg 

és jajos sirámokat 

echóznak vissza ránk a tengerek. 



AZ ISTENNÉL NAGY ÉJSZAKÁN  

Talán, ha még százat lépek,  
talán, ha még ezret lépek,  
kántor gajdo'1 s belenézek,  
mint a részeg,  
Isten különös szemébe.  

Árnyas nagy pillái lesznek,  
lecsukódna гk, ha sírba tesznek,  
egy Asszony arcára ,legyeznek  
s megegyeznek:  

minek sírni, minek sírni?,  

az Isten ölén elaludtam.  
Hogy kicsit éliem, csak hazudtam,  
mert nem élni, — álmodni tudtam  
s megalkudtam  
az Istennél nagy éjszakára  .. 

Talán, ha még százat lépek,  

talán, ha ;még ezret lépek,  

kántor gajdol s belenézek,  

mint a részeg,  

Isten kül önös szemébe.  
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SZOMORÚ BATÁRON HÚSZÉVESEK 

Sajnállak titeket, húszévesek. 
Szűz lelketeken még nagy hit: a csók, 

jégvert virágok; húszévesek, 

szomorú batáron vágtatók, 

sajnállak titeket. 

Nagyon rosszkor jöttetek ide 

zerge szó'kenésse'l s rátok sem lelnek 

az Emberek, — szegény húszévesek 

s néktek, mégis, jönnötök kellett, 

nagyon rosszkor. 

Deres szirmai vagytok a kornak. 
Itt senki sem boldog. És boldog ki volt? 

Nagy harc az élet. Rontott remények átka 

rajtatok, mely ma rátok is rátok tiport, 

deres szirmai a kornak. 

Sajnállak titeket, húszévesek. 

Szűz .lelketeken még nagy hit: a csók, 

jégvert virágék, húszévesek, 

szomorú batáron vágtatók, 

sajnállak titeket. 
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АUGUѕZтUѕ -ЕѕтІ  ѕZ ІLUЕТт  

в 1vёs  titkokkal dús este van,  

amott egy уёгьenyes szІЯ&ІсvёІ  
vén sződő-tőkén rezg, remeg 

а  skагы tо s  esti, rejtelmes sz ёІьen 

s lepereg. 

Zöld zsalugkteremen, kipp-kipp, 

zёггen  az ёгeg dіб fа  nбh.ny 

elszabadult ёгet Іen magja 
s az augusztusi szederjes estbe át-szökött 

az isz haragja. 

(Valahol ьќn а tо t gyбП tа t egy Іеќ nу .) 

S сsengettyйvel sok tavaszi em Іёk 
іёn fe бm,  az ёnkv јј letьe esett 
sz иб -sогоkоn —  s én бgy eml&szem, a Tavaszban 

valaki szeretett. 

Zöld zs аІugќ te гemen, kipp-kopp, most már 

a vad vihar t.n соІ  és ilyenkor valahol 
mindig ьeсѓznek valakit, hiszem!, 

mert kipp-kopp, ёгzem, hazadobban 

szivem. 

Іќгmаn  vagyunk: a ь nа t, én s a gyertya lngj а  
szоь mьаn.  Valahol hívó, álmоs öröm 

most sz.z аkat, ezreket húz pihenni —  
s az én fёlgyбjtott ь nа tоrnа t 

nem kérdi senki. 
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ЕѕТЕ  

(Csuka  ZаІtnnаk бsz іn ѓe тegёг tёsse1)  

Este, hаыл f. гаdtаk vagyunk mindig, 

mintha nagy útról tértünk volna meg 

és szemLinkre ezer szinben tarka с sоdаІepke 

ezer v аг .z ѕа  száll. 

Este, a biztos гуьen egy sötét pillanat, 

biztos rév, z ѕІП gб  szоьќьб 1 1esk&dn і  Vissza  

a megtett i Пgоv ПyІs messzi utakra, 

mely.ekrб l sz4zadо 'k б ta jёујј nk. 

Este, m іnња  minden múlthá Кбm І eІб  
pillanat egy-egy átkоkkа l vert szz аd volna, 

mely er&s v'asfalakkal КёгёІьќ styzva 

már mögöttünk áll. 

Este, elveszett mi'iltak ze гІgб  v Іќgа , 

ь styаfa Іakоn уќjt kapu; Eml&, 

sz.zadоkьа  visszákísértő  örеg senki, 

Lires hátámn vgt а tб ; Idő . 

Este, k&halt v. гоsоk сikогnys, 

f1nyсіг ds uссќ i; Іаi І , 

nehёz viг gkоszогб k  'alatt pihenб  
ё let; Тemetб . 

Este, nptelen огsz.gutak, pќг sоdб , 

fоjtб  pІг tІngІгьеn elК sett, recseg6 

szeКёг ; Јёvб ! álmоsán f јј tyј.јгё szб  bёгes 

rajta, ráér ő ; Jelen. 
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Este,  pгёdќга  induló baglyok serege  
huhоgб  К fsёг tet,  templomok  bdltfve alб ! 
І eсѕаpб  denevёг ; &n!ber — f ёnyёь en  vak, 

nemes  гаgаdоzб .  

Este, falusi viskóból szűrődő fёnу ; 
L1k иі:smeгс t, }iоІdtбІ  сs1аnб  kагсќi 

tогоnу -keгeszt;  Hit, s misztikus  hоm Іyьаn іmьоІygб  
гnyаk;  Mocsok és  вјn.  

Este,  hаыл .гаdtаk vagyuiik  mindig, 

mintha  szzadоs utakгбІ  térnél-ik  б jгa  meg,  
és  szemёnkьen  ezer  sznьen  La cifra  k.pг .zat  
sok ezer szeme lát.  

• . .  csak este  ы tоd, ltоd-e az örök !doszt,  

melу  elmoshatatlan mocsok és  ьйntudа t,  
mely millió  tогоkьб l еggyё  szаКadt  jaj!, 

hogy nem  ta ІќІunК  Istenhez Utat.  
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MOCSÁR ÉS TENGER 

Az ott mocsár volt, ez itt tenger, 

ott kék hulla volt mellemen a falu, 

itt egész temet ő  a város, 

az álmok aranyfonala rozsdalepte, 

fekete, 

vcrvörös, saros. 

Nincs térden eseng őbb csoda 

a felébredt tisztaság síró vágyánál, 

s nincs üllő t rémültebben ver ő  Hephaistos, 

mint jégzajló szenny közöxt e szív-

o'vasztó h ő t érezni csak egyszer, 

még egyszer. 

Bitang módjára én hazudtoltam rá: 

ó-bor íze lesz számban az a csók, 

ereimbe szétcsodál ereje, mint az élet 

s benne parázslik két sz űz karjának 

őzi-bátortalan ölelése is, 

mint visszaranto szent igezet. 

Erősebb volta telhetetlen távol, 

a vaspálya is már régen elhajolt 

s ködökbe merült sz űzemm,el a táj, 

mikor arcomon végigvert a zápor —  

s azóta már régen-régen 

minden csupa sár. 

Az ott mocsár volt, ez itt tenger, 

Ott kék hulla volt mellemen a falu, 

itt egész .temet ő  .a város, 

az álmok aranyfonala rozsdalepte, 
fekete, ete, 

vcrvörös, saros. 
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Dudás Kálmán (1912) 

NOTTURNÓ 

Illyés Gyulának 

Az óriás kőskatulya fölött lilássárga búra 

a fölkaresuló fények ölelkezése; 

halkuló madár verdes alatta: a város tompult 

lüktetése, 

s fölötte idegen irányok elektromos beszéde 

hömpölyög 

és fölnyúló antennák kara tapogat újhír ű  vi-

lágok üzenései után. 

A transparensek zagyva egymásba-színlése a 

házak homlokán: 

szaggatott-bomlott játék. 

A tornyok belevésik karcsúságukat a lila su-

gárzs mozdulatlanságába, 

hiú kéjjel: mint tükrök el ő tt páváskodó báva 

asszonyok. 

Puha járású autók szeldesik a tereket narancs-
szín szemekkel 

s a sikátorok tömör torokkal, tétován téve-
Iyegnek. 

A ligetekben, mint bozótos börtönökben — sö-

tét csavargók, 

kemény öklű  munkanélküliek pihentetik éhes 

tagjaikat, 

elült átkok, szitkok, lázadások füstjével ajku-

kon — — — 
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Lohad a gépek, rotációk pokoli tamtamja, 

lankad .a goromba élet sustorgása 

és sistereg, sistereg egyre er ősebben a titok 

mozdult szennye az éjszakában; 

— a büntetésre szánt arkangyalok 
hószínű  szárnyait lepörkölték a bárok mocskos 

lángjai: 

ó, milyen elesett tehetetlenül verg ődnek sze-
genyek .. . 

és mozdulatlan szárny-csonkjaikon, mint füst-

nyalta kristálygömbökön: 
ledér táncosn ők bokáznak s kókadt kokettek 
dalolnak céda dalokat — — - 

- És valahol a s ű rű  fénybúra lila körein túl, 
a kongó ű rben 'egy!kedvűen könyököl .az Úr: 
néz-néz, ámul-csodálkozik fényarcú tiszta 

angyal-pallosai ocsmány vereségén .. . 
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ѕРLЕЕN 

Маgnyоm, ь :ёКбm, sfг sоm: fjd аІоm,  
Titkokat  tаkагб , bús széf) sztalagmitok...  
С sбkv.gyаk, szerebmek, szќmоmга  csak szitok  
S csak halott  szёpsёgek  rossz  vіІ gа  von... 

Csak  уго k,  magamra szedve a  ы.nа t 
E mindent  fёІszёphё  fjб  ftуоІ  —  

Komor rongyait: örök  гu Іiќmа t. 

Gyёngyszn mesбуІІ , nаpfnу-zen ёve4  nem csal 

a  Bvol, 
Ргі zs  se  йzen már:  іgёzetekke І , mmoгоkkal  

intve...  
Мг  nem ejt  in еg v.gyоtt ёjszakk уаг zsa,  
Ajkam idegen, h űvös  а  сsбКad.sга  —  
Сќ f megћи i'isu І sok árnуа  nу ii І t  tегve іmгс , 
І fjiisќg- гakta ќІоm-v.гаmа t  valaki  ledёntыte 
(S most ,bús Магіukёpp  merengek  fё lё tte) 
Vgyаіm fehёг  nуá јát valaki  szenќzee. 
(Én nem  у gytаm  a  К jek szennуes  moсsaггa,  
Csak egyre  vќnаm: szelfdre,  igazra,  szйzгe,  
De  о lуbá tűnik, nem  jёn  el soha:  mindћі .ьa...)  

Csak  v гоk, v гоК ,  magamra szedve a  ь nat 
E mindent  fёІszp і tб  fjб  fќtyо l —  

Komor rongyait: örök  гuћ mat. 

ЕІ g  volt minden zagyva földi  ЈбьбІ .  
(Mert  nбha jб  az Élét búsító  ѕё tёtjІ :  
A  kёnny,  a kín, a  bú,  a jaj,  —  hogy  vёdje  
A  lelrket  a  „kёjek" soгvаsztб  sa г .tбІ ) 

Т .n jёћetne  a vén  Кasz ќ s, а  kбьог ...  
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ѕотоg і  РІ  (1894)  

EGY NAP  

1. REGGEL  

A hajnal оp Іѕzеmёt még а  stё tsёg-p і 11 а  takarja, 
s ha kёІnek keleten az ага nуІб  ћаnghu ІІќ mоk, 
az ёgгe1z аdб  mogorva gу . гkёniёnek fekete dLihe 

arcon kormozza &ket ьб dјІve: 

Tuuuuu, — munk гa, шunk га , mыnКга ! 
És riad, сіћ e Іб dіК , indul a kizsaroltak f аkб  serege 

s a Іоћ oІб  sütét fоІуа im ќ tуоnцІ  
az álmоs lomha uсс iКon 

meІу eКnek  lompos, barna с sёndtest ёt áth а sоg а tја  
t іvoгn ќzбК  гoъо gб  aџ tбіnаk  vad zsivaja, 

a t гszeКe гeК  imesszi dLјьёг gёse, 
gёps аsok,  a holnapi hаыіmadагak ádáz ыгmj а , 

mel)Tek ћang г-fёsz Кјјkь&І  most гёppentek 
a g аn гІап  m і ndensёg fülé.és ь igv;a, csattogva 
edzik sz гnyаіКat. A j ќгdаsz Іeken szemben 

fаkб  árr а l, szоmогќ  n го nсsоk,  
a mi l сgz о l г  nv гe і nК  vоnszоІj.k vtnnуа d г  testLiket, 
unott, undok tehe гknt... „огёm І nуoК" — — — —  
irLimtelen G оІ gо tnk, e rút él е tút legы isаьь  vndога i. 
ё , fj6 hajnali pгосessziбk, 
akik átvоnuln аk huszadik szz аdunk m іndenn аpjn. —  

Reggel van! . S jaj, mindennap t ёььen maradunk itthon, 

sivár, kietlen n уomo гtаnуК  61én, az бгjtб  kétség, 
az éhh а lál, го thаds nglyin. 

Mi megszmlflћatа t Іаn fl гсІ 5Кё tteК , munka nélküli 
soК-m і l Ііб , lzas, gennyes, ,n а gУ  sebe a tќг sаааІоmnak... 
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Tuuuuuuuuuuu!!!! 	— —  

A  mагыknуі  gy у .k rút pоndгбі  а  І tnek, 

bennijnket,  a balga m іndensgek fёІdeгej ё t а  te гemtёsnсК , 

а  gоnоszsg  s a kenуёг  sz еgеs kогь .с s аіуаІ  
bitangul a robot уёгes jќгm.ьа  terelnek. 

És mozdulnak a gy бгak, mi јhыу ek, iгоdk, ьќ nу .К , 

hegy, уё lgy, а  гбП a ... 

szántunk ve йјnk, kincset v.junk, alkotunk és alkotunk 

sz ёpet,  nagyot, e Іkбpzelьetet І en г , с sоd.kа t teremti.ink, 
kese г i ј  szfvvel, kese гй  sz.jjal,  

mert a munkánkbál csak a munka a mienk, 

mert ёгёmgy і lkos, ё letгаьІб , n а  a munka, 
mert сsй f ћe гeКёnt, szёp Іt a mi munkánk,  

mert ћбhёгаі nКat hizlalja a mi munkánk, 
mert minden börtön a MI MUNKANK!  

Ке s е rű  szvve І , kese г i ј  sz.jj а l  dolgozunk, 

с sоdkat mive1 јј nК !! 

2. DÉL  

A kék ёgt е tб  Кёzep ёbe szegбdб tt а  n'izkorong. 

Az z егС s аpй  гоbotszёгny eleresztette sz.mt а lаn áldоz а tát. 

Az  uсс .kо n  munka-szennyes em ьeгёzёnёk tбdu І nаК : 

enni, enni, enni, 

hogy tpj а  legyen tоvfbb a sz ёгnуneК ... 

Dél van!... Durván koppan a gunyhdk аsztаы.n а  földszínű  
kenуёг  s a p аІotk te гeb ёІyes asztalai már roskadoznak 

а  szzf ёle jб  alatt:  

arannyal hfmzett sza Іуё tќk а lб ', ы.gyfeћёгen mosolyog a kal сs, 
d г i.gа  ezList dJakon pe сsen уёk, pstё tоmоk, konfektek...  
kагсsй  palaсkоkьаn іngeгІ n убгб s ІeneК , aranylanak s Ійngо lnak 

a borok. 
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A tgаѕ  kогzбКоn és уігќ gоs tereken  
fёnyes-tагkn  ragyog az ёІet, 
pezseg, hullámzik, lobog az öröm: 
az u гаk úsznák а  fnуben, 
az urak vfgak, se Іуmesek, f сhёгek, kёv&ek, 
olyanok, mintha sohasem dоlgоzn.n аk.  

Еtъn і  megyLink.  
A déli veгё  а  htunКга  tűz, oly jбІes іk az az áld оtt tűz, 
6, бgy szeгetjйk mi a Napot 
Napisten!  
miért nem sütsz minden enљeгfёгegnek egyfo гmn? 

3.  ЕѕТЕ  

Sötét este Van már, mikor kihull keziinkb&l a sz егsz.m. 
Este: melynek lelke fekete, mint a n уomoг , 
este: gуehenn.nk teste, — ezer fek бІyes fekete teste,  
sttьe fоnjk ёІetglyќnk vérеskеzű  kа lбz аі  
a soгskoгьс sо t: 
a börtön, bitó, ёћћаІќІ , hќboћ i vashurokjai...  

S az esti gyszf ќ tyо1 skunk szemke kp гќzatоs Vаkѕ .got vet:  
dёgszаgб , с sб f kapualjak magasztosulnak n.sznyoszoly ќkk. 
este,  
zord,,s5tét si К tогоk, ronda kёjtаnу k n&nek  
ёгёш -Агаг .tt. este  
és zuhanunk zsend ё lё  у gyаіnk szfz-fehёг  oгm.гб l, 
zuhanunk a ködös V а l6s.g-m&ysg Іk ёгvnуёь e ...  
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De  ѕzёpагс i І , testу&szfvf szeret&nk  is  minekLink  az este, 

mert a Holnap falaira, a  Іќ thа tа tІаn ьаггіkdо :Кга ,  
a szent kbzösség m сІegќg ља  terei minket,  

fёnу t  int  ёгёk-j  ёІ etьёг tёnјјnkь e 
és  h&ben sё tkёгezёnk, sё tk&ezёnk 
а  pоkоІ -puszthб  harcban  ьиІіnсstёга e Іё sьen.  
Mi, kik  jаjоk-sќntо ttа  homlokunkon hordjuk 

a felpirkadt Kelet  а 'Іkоnyа t-ќzй  hі tс s иІІаgt. 
1-lű  kedvesiink, mindeniink аz  este: 

mert fojtott  ёгёme іnk  pisla  tйzћe уёn 
iij  embert nemz,  áldо tt l Пgot с s јјhо l  
s ifјú ћeубь en  lobogunk  
midőn  fёы.ju І tan ќІоmъа  rogyunk. 

4.  ЁЈЈЕL  

Az  бsz ІeІћetet І en убgzetkёz г .tІг fгІtte  az  ёj-dагбсо t 
а  tj ёkzб , kеgetlen ёІet-ќг  nаpfёnes m аszkjќгa,  

(Mert csak maszk az  ё let  nappalarca, 

a Ma igaz ábráz аtа  az  ёjjel)  
s a  dагбс  alatt, a  puгgа tбгіum pцІzusn бгjёngvІ  tombol 

a 

 

bűn, a  kёj, а  kín ... 
Јбds  pallosok fedezete mellett 

felszentelt latrok  á с sоlјák  a  мess і .sоk ke гesztjёt 
Gazsgьan  leggazdagabb Gazdagok, 

bomlott  emь e гі '&gLјnk hiénái,  
most  taszhjk а  гоmls fe гtбj ьe  
a  Јбk, ѕъёpek és Igazak  sоkasќg.t...  
Fertelmes  gуёngyёk vіpeгa-fu1nkja і , 
üszkös jбgpa гazsaК , а  dúlt  ќg бkоk  ingersebei 

89  



kfsёг tenek Іёpten-n олюn... 

Рбffedt p осаkpоndгбk  undokul p&ёgnek, 

fetrengve, n ёzѕёgу e а  bűzös, tikkadt ёjg оmогьаn... 

S ez átk оzо tt pokoli kоhбьа n, а  n ,тоmог  nyomon'itjai el&t 

fe ІfnуІб  megуІ tќ skёnt d.rsulnak sű rűn 

а  hаl1  komor ёгс kаpuі . 
Az égе tő  éhség kёгs ёgkаг jаі  І zааvа  Іend јј lnёk semmibe. 

S mіndenekfёІё t с  fekete hбгejje І  röhög 
a megzavarodott ё1et. 

Ё jje4  van... A nappali іg.sоk alva ќ lmоdnak, 
alva fќга dnak. 

A robot nagy ьёг tёne іben ёjjel is h а j г z a pогkoыъ . 
гeg у eгћ z аkа t, to гnуоkа t, templomokat és b огdё lуоkа t 
most dupla fegyver őrzi, s a megу .ltб  tűzék ѕz еntё lуe  fel 
hol megќ ldоn Іќzbаn fenik a fek ё lуeКet irtó 
o гvo ѕ-kёѕеkе t;  minden fegyver erre сё lоz . 

és ьгmeггe fordulsz, gyilok villan rád. 

A ma igaz arca az jj сl: 
Ё j-dагбс  alatt pu гgа tбгіum pulzusќn tњo Іуu І tan tombol 
a bűn, a kёj, a kín, —  

s mindenekfelett fkete h ёгej jel röhög 
а  megzavarodott ёІet. — — —  
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Laták István (1910) 

A POKOL 

A világon millió dollár van, 
A világon millió mázsa szén van, 
A világon millió telt magtár van, 
A világon millió selyemraktár van, 
A világon millió börtön van. 
A világon millió csend őr van, 
A világon millió ,szurony van. 
Ha millió embernek nincsen pénze, 
Ha millió fázó melegedni akar, 
Ha millió éhes enni követel, 
Ha millió rongyos ruhát követel, 
Ha millió rab szabadságot követel, 
Akkor elébe áll millió csend ő r 
É.s dolgazük akkora millió szurony. 
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LÁTÁS 

Néha elvakul .a szemem; 
S én a holdat feketénk látom, 
Az eget meg tüz-pirosnak 
És gyümölcs terem a téli fákon. 
M,eglátam az éjszakát is, 
Ezt a nagyon szép fehér gyereket, 
S Tátom szép, nagy álmaimat, 
Ahogy hányják a cigánykereket. 
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TAVASZA JASZI-BARAN 

Valami szelíd zsongás simítja 

S gyógyítgatpa mind a sebeket, 

Ablaknyira nyíltak 'lázrózsás 

Arcocskákból fakult gyerekszemek. 

Nagykendőbe burkoltan fekszenek 

Vagy ülnek rozsdaszín kapuk el őtt 

Betegápoló munkainélküliek, 

COlükben tavaszragyulladt kis beteg. 

Ferde vállú, görbe lábú aszott gyerekek 

Kutyával, kecskével ténferegnek. 

Árokszennyvíz pocskol, Por hullámzik, 

Süt a nap és nevetnek a külvárosban, 

Nevetnek és karikáznak, 

Ebihalakért halásznak, 

Port rugdalva nyargalásznak, 

Az angolkóros gyerekek. 
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KІѕАѕѕ ZІNY І  VÁSÁR 

A szeptemberi napon az eny бszet sLiket. 

Utaik pогља  fбjjk а  f гadtаk 

Uto І sб , гeьь en б  leheleti.iket.  

A szeptemberi napban félénk láz Ійktet, 

Mint borzongб s аggl еgénу  szоь j ьаn, 

Ki már mo гбzus Каnda ІІб t fйnet. 

1 ј vё ss ёg, esбс seppek sz бга z  kertek ti.j ќn, 

Fonnуаdt szirmok az oleander сѕІг j ёn,  

Szénás p аd1sok szaga mint a гё rnj ёП .  

ѕоkа t n агgа1nаk  a mentбkoс s іk, 

Legek és бІ etunt аk бІete kopik. 

ѕzбгІаn јјzen а  sorsra mindenkinek, 

Zsibajog és hurcolkodik az őszi 

Indulás г ngatj а  idegeit annak, 

Ki már mогбzus k аnda І lб t fi ггet. 

Malacok, ludak mennek a ga Іogj гбn, 

S mint a kietlen id ők szimьбІuma: 

нetesszаыІІа s paraszt сib Іvа  vezet 

Egy tбgyetlen, magtalan tehenet. 
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A KOLTELEK 

A  kLilteiken némán szoronganak az u гс k, 

A sárból fё1sz ІІ n аk а  neћёz ködök; 

A kLiltelken nd а sоk а  hќzаk, 

S a korhadt eresz csurog, сѕёpёg. 

Rossz fe ІёІг&kьe ь ijn аk az іnІаkбk,  
A Іegtёьь je már köhög, szipog, 
Lila ІќььаІ  dideregnek a g уe гekek, 

Űzi és ћа zаvt гj а  ёke г  a szitok. 

A k йІ te І ken с sќ f árоkb а  gу i'.i Ііk а  szenn т ,  
A fаІа kгбІ  І em л 1 іk а  fest&. 
С sёnd  van. De Іќьujjћegyen oson a геmёn зт , 
Izzó vќг sьаn telnek az es гёk. 

Rossz szаgú utak itt ёsszefutnаК ,  
A  v го ss аі  falu és t аnуa ёsszeёг ,  
ѕоk а  mёгgІ s  indulat s az átоk, mégis:  
Meleg ёsszefоgsьa simul minden tеnуёг .  

Ha munka után f гаdtаn megсёгnek,  
Јб  szagt І , fоггб  levesek fölött  
Kipirult агс ii, fonnyadt emberek  
Hisznek jL%v& és sok-sok  ёгё mёг .  

н iйјk, aka г suk  sokkal erбsebb,  
Mint a pёnzt szfmo Ібk szmоLisа ,  
A  kiiltelek nem marad a ѕzаmоn'І sќg fёszke,  
Mert itt ьelefќгadt аk az i. Іmоdsьа .  
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ÉNEK A HUSZADIK SZÁZADBOL  

Mi, akik fellépítjük a p агlotákat,  
Vérünk benzin és g őz a gépóriásnak,  
Mi záporozzuk a fényt a nagyutcáknak,  

Szemérmet varázslunk a ringyó világnak,  
Gyáva Józsefei vagyunk Potifárna'k.  
A gőgös templomok nem minket imádnak,  
Fürdők vizei mosdatni nem kívánnak,  
A selymes színházak minket kiokádnak,  
Hatalom-szekérbe befogtak igásnak,  
Hej! ránk mégis a csúf börtönök vigyáznak.  
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sZUBJEKTIV PROZA 

C5u!fOs teldk... sár . . és olyan  tаа szоk,  hogy a veszett  kutyk 
hаrарásаi se  feг t5z&ььek,  mint  egyбn і  ёгzёseіnk.  Fanyar  с sбkоk, Іgуfzй , ёћ sёget 
tоmp і tб , eуёskedуet v Пѕzогgа tб  eьёdek, сsаk-аzёг t-eуёs,  hogy a holnapig  eгб-
sen verekedjiik át magunkat...  СѕёП dеѕ ,  de  ёkt&иen  gyilkos  уќgyаkоќ sоk... 
mégis:  t іszdnak  maradni, egyenesnek...  pёІddt  kell adni... harc... mert kii -
Іёnьen  pusztulunk! Nem lehet semmit  eІоd.zni.  Nem lehet  kіыиjn і ... hаjгб.! 
ЕІбгe!  Menni és  с s Іekedn і . Szűk  me4 Іe І  harcolni:  іёІszeg gуёnges ёgьen  lenni 

nagynak,  hatalmasn'ak...  A  ht.kёznap  senkije lenni és mégis tartalmas teli a  
jёуendё ...  Lehetek a  gyёzёІ eаnben  a legkisebb halott, mégis úgу  küzdök, miként 

ha  уоІ nёК  harcos: a legnagyobb. A  hёtkёznap  gondjaival szеmbеszállni,  nem  
1.nge.szek fe гdёгef і ttуedt ѕzomo гІІszjvа l,  hanem  Іа sќ ,  szorgalmas  бszj г sal 
e'l гetёгё  gondolatokat termelni,  fёlhesen  is  ragyog6 eszm ёnek örülni . min-

dennap  pг6fёtќj у  válni  . . .  Ez a  kis1.tszа ti'i  nagy harc.  . . сsбndes аІаКі t.s.  
gigantikus  megnёуekedё sёьen: sz.zm і lІібКа t mozgа tб  hadseregben  fбІьа kаnсs  un-

ni és  sоkeiтielet nаgуságú gёp;ьeП  milІmёte гes  csavar... Csak a  sаjќ t jб  gondo-

latok... A lelki kincsek  kibny.sz.sа  fze, lz еsítőје  mindennek.  ѕаjtos  dolgokat 
lehet minden  l ёІ eКыІ  kiћ mozn і ... миІу en у iаskod.s К ! —  Ez  k гpбtоl  az 
elmaradt  vас sог .ёгt, fztelen fёlebdek&t,  megkopott  лadгќgбг t és a semmibe -
оmlб , idegsz аggа tб  szerelm&k lemond.s.ba а ...  
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Gál László (1902)  

NEM AKAROK 33  ЁуЕѕ  LENNI  

Azt hiszem, voltam egy бу e ѕ  is,  

Кё tёуes, nieg h гоm-, Пёg-, ё tёу es.  

Azt hiszem, jtsz о tt аm, nevettem, sírtam  

és rossz voltam, meg n аg оn-ла gyІП  ёdes . 

Gál László voltani akkor is, — be furcsa,  

hogy kismаgаmгбІ  semmit sem tudok.  

Fekete ьaji és kёКszem ј  аny.m  

be sz бp volt akkor, — most.már ёгegeьь ,  

de mégis ѕzёp, csak sоk а  г n с  паgon.  

És, jaj, torz k бpemet l.tош  а  гќ nсьan:  

nem akartam, de én с s іnitarn.  

Az йггa-fггa Varga t аntott,  

bajuszos k ёnyi г, ndp Іс s, егб s.  

És megtanultam: úr-ír, megtanultam,  

pedig nem úr, jaj, nem úr, aki ír.  

isontam én is a titok e Іб tt,  

meredt szemekkel, s.padt- уёгё sen.  

Hej, jб  lett volna sohse tudni meg,  

hej, jб  lett volna :mesdkben hinni.  

De  megcsdkoltam ВІank.t, aki szke volt  

és naютогi fuгсsn kасаг szott.  

Futballoztam, és с igагenќztаm  

és уёg і gёnekeltLјk mind a kбгц tat:  

hogy a vérb ő l már ёppen Ібg,  
hogy ёpp еn Ібg а  nyоmогбkьб l,  

hogy бpheni akarunk és nevetni,  

hogy nem ыгjuk a ьёna-v аkоКat,  

hogy... aztn megint ьe гekedtёnk.  
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gy:  v az ёvгІ . Mulattam, ittam, 

csak . . . nem jutottam sohase messzire, 

csak... sohse tudtam meg, hogy miért. 

Кёгem:  az іКо .ъаn а  tаn гаіnК  
ьehfvб tбІ  vacogtak, szeg ёnyek. 

Іќ t  tanultunk, hát tanulhattunk tőlük 

er&, tudást, ёг te Іniet, ёІetet? 

І t  nem tanultunk! Мunkit se, hitet se, 

csak nőttünk-nő ttünk hitetlen. 

СsбkоІ tunk, tёptLјnk, kívántunk, 
ek јј dйјnk is... 

csak ё.ppеn sohasem szeretti.ink. 

Аztn  a tzsЈe ы.zа  elkapott, 
kis astor, kicsi rockefellerek 

és iаmikоr a papi'r leesett, 

megint meg. ІІ tunk t аn сstаІаnu І . 

Кёгem, én nem tudom, mi a rossz. 
Jaj, én nem tanultam, nem tanultam. 

Én а  ььог 'is gеnег .сјб  vagyok: 

аp.гlаn. 

Én k1enсsz.zkettes vagyok. 

Nem jаjkіІ ts, csak egy sz оmоrú ёnek, 

di nem tudom, hogy hol Van Isten. 
в eсs јјІ et, hit,  геmёnу ,  јёу . 
Кёгсm, bocsdn'at... 

én nem tanultam. 

Іuszоnnёgy, ћц szоnё t,  huszonhat... 
jё ttek és miiltak az ёveК . 
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Itt állаk  a harminc után: 

semmit sem  сs іnќІ tаm,  pedig akartam, 

pedig  ёpf  tettem  у gypаІоtkаt.  

Nem volt  erбm. Восs.ла tоt kёгсk. 

Kezdjйk eІёІгІ ?  Nem lehet. 
Folytatni? Igy?  І .t ёгdemes? 
Me.ghalni? Тi І  gy.vа  vagyok:  
hát, igen...  élеk.  

Holnap  ћагmіnсh.гаm  kis leszek, 

se  ћ ziаm  nincs, se gyerekem.  
És jaj, a hitem ott maradt, 
ahol  аpink,  a hegyeken...  
а  Dоъ eгdбkоn. 

Én, Gál László  meg г tаm  mostan,  —  
ez nem is írás, ez imádság,  —  
сёltalanul, hiќьa ёі tem,  
pedig sokat,  szёpet  akartam. 

Rosszkor  szй lettеm, — kár volt 
s holnap  hагmіnсыгоm  kis leszek:  

esКйszё ,  nem tehetek  гбІа  
és nem akartam, jaj, nem akarom, 
de  mt'ilnak  az órák és a napok. 

Holnap  hагm:inсћгоm  kis leszek, 
de  nаgykоќ  nem leszek soha.  
Ј tszani  gombokkal,  1аьdvа l —  
jaj, tíz  ket  elloptak  t&lem! —  
mért szólt  az  ágуú,  jaj, mért  szбІ t  az  ќgy?  

Nem akarok  ћaгm іnсh гоm ёves  lenni, 

csak ami nem voltam: gyerek. 
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МЁG СѕАK  EGYET...  

Іќгоm kоffeгnуі  vagyonom van, nё-

hnу  szаik'аІь  а  szemem alatt és meglakta 'm  
sok-sok bi'uorizott szоьќ t.  

ѕze гet& іm  voltak — szбke is, barna is —  
pezsgket is ittam, l őrét is, vizet is, — kol-
dusnak is adtam, koldultam magam is:  

messzi nem jutottam.  

Nё .nу  verset írt аm, nёhќnуа t olvastam,  
— k іnІбdtam, akartam, sfrtam, meg kacag- 
tar. .. 

kicsik közőtt kicsi, — mégis ember vol- 
tаг  .  

annak is maradtam.  
Néhány ьо1dоg álmát.még ma is s ај n-

lok, — сs иІ lаgъutІб s ёjjel ina is álmо t у- 
rok ... 

аzцtќП  m 'egdidk.  
Lz  adtam, rohantam, 'akartam, szerettem,  

ьёkёsen сsбndesen  nyugodtan m еg ІІоk;  
de egy сsоdќ t mégis, egy сsоdt rбg  
akarok:  
boldog ka гjt hogy kidїjа  ыzоnу talаn  
gі.ј'gуёgёѕ sІl,  
kicsike kis iláb аivаl, pгбьќ lkоzб  t іpegбssel  
ћozz ќm bi'ijjon ... 

megсsбkоІ jоn  s mondja sІбpеn:  
Аpm, kбгem ...  
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VAK A HID  ALATT  

Ott ült a híd alatt, a  palicsi-iiton,  
a haja barna, az arca  s.pаdt.  
Еgёsz  nap ül és mégis  fќгаdt,  
egsz  nap hallgat, s  kіаьќІ .  

Az ősz, a tél, tavasz s a  ny г  
ott mennek híd fölött, s alatt.  

Ez a  spаагаn  barna ember  

ott akadt meg és ott maradt.  

Ott, a  pa Ііс s і -й tоn,  a híd alatt.  

A híd felett a  sneken  
vonatok  ht'tznak  hidegen,  

Р . гіzsъа ,  Londonba,  Кaiгбbа :  
az ősz  eІбІ , а  ny г  után.  

Ott ül a híd alatt, sután,  

Ott  i.il  a híd alatt, vakon,  
hallgatagon,  apгб  padon,  

ember,  kinik nem szín az  бlet.  

Ember, aki fekete ízét  fzlel,  
aki fekete illatot szagol.  
Aki, ha mégis  jб  a kedve,  

fekete  nбtkat  dalol.  

Ј tt UI  a fia  aiatt,  a  flаJа  ІагПа , —  
6 azt hiszi, hоgу  az is fekete,  

ahogy fekete a nap és az  бjѕzаkа .  

тaы n,  

tаln  a vaknak, ott a híd alatt,  
tаln  neki van igaza.  
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VIZIO  HALOTTAK NAPJAN  

És akinek lábát а  gránát Іetбpte  
s akit, mint mаgnyоs t&gyet az útszélén,  
;rapnel у .gо tt agyba, mellbe vagy de гбkьe ... 

S ak :it légi bomba tбpett szerte-sz бj jei,  
s kinek szívét vágták puszta гоhаmkёsse І ,  
s aki nem bfrta a ь vа1, bajjal, 1.zz а1,  
s akit sz ё tгоnс sоiгаk fоjtб  mыѕ t гgќzz аІ  

ugye, fe І timааn аk?  

És ugye, v і s ѕz аnб  а  Іќьа  mindnek,  
és ugye, nem lesz egy se ny оmогёk,  
és ugye, nem lesz soha ћьогб ?  
Mert e Іёg, еІёg, eІбg!  

És ugye, hogyha jб  a idnai,  
vбІ e  karban a japбn halott?  
És ugye, nem lesz ќгjа  és nem ќгja  
és ugye, mind testv бгeК  már azok,  
akik meghaltak?  

Akkor nem baj, ha meghalunk,  
fe1tmаdunК !  
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ѕZUВІТјСА  

ѕemmі .  
Ebben a v гоsьаn сsёndesюn sz&lna 
а  dán kігІyf: 
nem lenni... 

Ninesen pгоьІбmа  és nincsen kérdés, 
senki dús nincsen és sok ra koldus. 
Ebben a vќгоsъаn 
ákáс  van, сsёnd van, por van, sár van, —  
s aki einduilt, rnеg.11, lІйІ ,  elalszik. 

Es e-i a v гоѕ  nem feh& t&n 
és ez a v. гоs nem zöld tavasszal. 
A terhes  nуг  is 
apadt, sz гаz, ösztövér а sѕzІnу .  

М sц tt  a falu іnац lбjа  zeng, 
ndkа 1аpоs ыzak ёgге  nneК . 

Itt 
pіnсљ e fúl az emelet Is  
és minden hallоsan szйгke. 

ѕzuьоtiсa.  
Nem olvasnak, nem І zadnak, nem akarnak, 
nem гёгnek, nem Кгnek, nem у gуnаk... 
ѕzubо tiсa, 
csak  'gу  idetespedt gtn аk, о stоьќn, 
unalmasan, szürkén. 

ѕemnтi.  
Ebben a v го sьаn cs&ndesen szб lnа  
a dán К iг lyfі : 
nem lenni. 
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