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SZENTELEKY  

TOLNAI OTTO  

VALTOZATOK EGY SZENTELEKY-SORRA  

varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
bakacsin-bögyük zacsk бjaban nincs mag  
nincs keni-forma kis búzaszem cirok-rubin  
a fekete földet iszik  
miből a fagy már rég kisütötte a zsírt  
farkasok nyikorgó torkát kenni libatollpamaccsal  
a föld apró sörétjeit nyelik  
akárha duplacsöv ű  tömőt dugtak volna magukba  
olykor ki fenekük kal бzhajó-ablákán  
mert durranások fel-felhangzanak  

a semmi néha átüti önnön hangfalát  

varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
árnyúk mely szebb a mediterráneum s a püspök lilájánál  
suhan mint keleti ecset az els ő  hó porcelánján  
pedig nincs benne málna száradtvérszín szeder eper  

és meg is reped mert tollak hiányzanak  

fontos tollak a kormányzáshoz 
a forgó földön való megüléshez 
tojást gyorsforraló tollak hiányzanak 
melyek akár a topogó kis .anyókák 'kendői 
varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
bár e reccsenés már a fenékig fagyott folyóé 
melyben nem halászik többé senki 
nem csap szarucsákányával a sas  
nem dob önnön kebelébe sem dinamitot az ember  

ó isola bella végigreped a tenger  
varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
ha nem szállnának 6k is hasadnának 'ketté középen  
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mert már csak az nem fagyott meg ami nincs  

az üres dió mit ijedtükben leejtenék 
s pontot tesznek a világra 
dögkként is sajnálkozva majd hogy azt a pontot 
végén mindeneknek miért nem ehették meg  

hiszen tán még csak az hiányzott hogy megérjék  
a búza zöld kis késeibe hanyatlást  
a pacsirta ének-injekcióját a tejes-vak kis nyuszi-falatkát  

varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
avagy a mi árnyunk vetítődik a befagyott firmamentum mozivásznára 
s a duplacsövek is minket keresnek: kártékonyokat  
kik pedig legfeljebb a lokális színek konturjai lehetünk 
bekerítve nehéz ólommal ,forró ólammal 
az isola bellá-t és a belladonná-t* azaz a nadragulyát 
amit hol mint nadrágot hol mint gulyát választunk 
más versszövetet preparálva már magunknak itt 
varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
csőrük sárga satujában tet ű  gyémántja se roppan  
bélférgek se böffennek fel á la spagetti milanese  
huzatosak mint szemétdombra dobott ráncos іkёnуёkсѕёvёК  
varjak szállnak fel didergő  gallyakról  
akárha ajtó fölé szögeznék őket úgy tárják szárnyukat 
s gaz égboltra fagynak csillogva 
mintha csak tadnák a nagy tavaszi es őkben 
majd lila tentává csordulnak  

SZENTELEKY A SIVATAGBAN  

Harapott. Harapott a forró leveg őbe, harapott mind elviselhetetlenebb  
recsegéssel-ropogással az ,égő  homokba a, kis 'körszakállas„ nagy sárga fogú  
kétpúpú. Szenteléky a kőtömbhöz szorult. Az izzó kő tömbre könyökölt.  
Zuhant. Hadonászott volna végs ő  kétségbeesettségében nagyon, de már  

előbb is többször tapasztalta, félreértenék, illetve úgy értenék, hogy akar  

valamit s azért a valamiért máris fizet —el őre, mert különben penge  
villan, penge ebben az elviselhetetlen forróságban, ebben az elviselhetetlen  

fényben.  
Elájulnom is csak mozdulatlan karokkal, vigyázzállásban szabad. Ma-

rad tehát a piramis, a napba, az éjbe szerkesztett csúcs. Még jobban a 
kötdmbre lapult, mert érezte az éhes-szomjas (6 ,  milyen éhség, 6, milyen 
szomjúság ez!) teve lenge haját akarja legelni,mind nagyobbá dudorodó, 

* „Az életfenntartó búza és a gyilkos belladonna gyökerei e ymás mellett szívják az élet 
és a halál erősségeit . De ezeket az embereket az életnek és a hallnak ez a közelálló képe nem  
zavarja." Gozsdu Elek (Biri Imre idézi az Irodalmunk évszázadaiban).  
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verejtékező  homlokát akarja lenyelni. Átölelte a követ, akárha el akarná  

mozdítani.  
Mennyit olvastam Hegelt, m űvészettörténeteket, bedeckereket, s a lé-

nyeget mégsem olvastam el — a lényegnék nincsen olvasatja! —, gon-
dolta, megfeszúlt, fehér betétes cip ője megbukott az égő  homokban (gye-
rekkoromban, ha parázsra léptem), lenge fehér nadrágja alatt, mint han-
gyák, 'másztak fel vékony, verejtékez ő  combján az éles homokszemek  
(gyerekkoromban, ha csalánban hempergettek a kamaszok)  .. . 

Ismét meginnám azt a pohár hideg vizet, amely leforrázta tüd őm, 
amely miatt tulajdonképpen itt vagyok! 

S akkor történt a váltás: egy homokszemért hajolt, hogy bár azt fel-
emelje, bár a sivatag egy homokszemét arrább tegye s ajtót nyisson, meg-
fusson e tűz elől, lehajolt egészen — látta egy pillanatra a közeled ő  pa-
tákat, a végtelen, lobogó selyemgyűrődésen a sértett-orrú Szfinxet — di 
fehér ,betétes cip ője ismét megbukott, s ájultan zuhant arccal a forró ho-
mokba. 

(A költő  nem bírta felemelni a homokszemet.) 

A mottót, íme, a végére hagytam, mert, gondoltam, az ő  fekete no-
teszében (mely a kései utód, Domonkos fekete svéd füzetecskéje) is 
lehettek hasonló mondatok feljegyezve, vagy, gondoltam, visszatérve 
Kairóba, mert az ájulás mindössze néhány percig tartott, maga is felje-
gyezhette e mondatot egy rózsaszín papírszalvétára — noha a szöveget, 
melybő l mottónk vétetett, jóval Szenteleky halála után írták: 

AZ0TA MINDÖRОKKÉ RABSZOLGANAK TEKINTEM MAGAM. 

TOUR DE MORTE  

Egy padláson Szivácon megtalálták Szenteleky (Stankovi ć) Kornél 
költő  (orvos és irodalomszervez ő) kerékpárját. És lehozták. Az sincs ki-
zárva, hogy már el őbb megtalálták, de csak most !hozták le. Nem egy 
ember hozta `le, pedig úgy könnyebb lett volna, kényelmesebb, hanem ket-
ten — vigyázva, lassan, méltóságteljesen, bár senki sem nézte őket a 
kapu alatt lihegő  kutyán s az udvarban kaparászó tyúkokon kívül. És 
megmosták. Mosták, hárman, műszivaccsal Szentel ~eky Kornél költő  (orvos 
és irodalomszervező) kerékpárját. És megkenték. És ott állt a csillogó fe-
kete bicikli két tömött kerekén megfelezve az eresz árnya által, a fecs-

г Ρkék isteni landalása:i zizegesítette leveg őben. Senki sem mert ráülni. Még  
csak eszébe sem jutott senkinek a három jelenlev ő  (két sziváci és egy  
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sziváci születésű  újvidéki polgár) közül. A gyerek meg már csak akkor  
ért haza, amikor a kerékpárt ugyanúgy, ahogy a 'létrán l еhoztá'k, mél-
tóságteljesen, akárha Kossuth csontjait szállítanák, átvitték a még tata-
rozás alatt levő  Szenteleky-házba. Féltek tán, a hajtószíj (akkor még nem  

volt 'bici'klilánc, nem találták fel, vagy már feltalálták, csak még nem  

jutott el a provinciába — nem csapkodtak vele arcon egymást a kama-
szok) elszakadna, elpattanna, hiszen vékony, mint a b őgőhúr, és rózsa-
szín, mint az emberbőr. Tán azt is át kellett volna +itatni olajjal? Roppant 
nehéz ilyen, egész irodalmunkat érint ő, bár első  pillantásra részletkér-
désnék tűnő , ügyekben határozni (ókosnak lenni). 

Ezzel járt betegeihez és házimulatságakra, hol olykor udvarolt, sze-
mérmesen, de tbc-s lázzal, és színészkedett is.  

Költészetünk első  kerékpárja! (Szentelekyé már örökre a sárga trikó.)  

Mind többet tanulmányoztam, nemegyszer a helyszínre is utazva, akár 
egy frissen kiemelt mammutcsontvázat. Majd ferde mennyezet ű  padlás-
szobámban (ahová ilyenkor már felszorul a baracklekvár illata): Tour de  
France-sokat, tour d' horizonokat szerveztem, istentelen hajszákat, ma-
rékszámra zabálva az +ajzószeréket, végtelen asztalom körül, félre-félre-
pillantva nagy konkurrensemre, a Göncölre. 

Éppen így köröztem akkor is, amikor a belgrádi rádió 3. programján 
Anna Ahmatova verseit kezdték olvasni — oroszul! És én, anélkül, hogy 
egy pillanatra is elgondolkodtam vagy legala'bb leszálltam volna a cou-
leur locale elméletírója s az akácok költ ője 'kerékpárjáról, megnyomtam 
a pedált, és leereszkedtem zötyögve a frissen festett falépcs őn — a re-
pedezett pisztálytok-forma biciklitáskában csiptet ővel, kiszáradt olajcsöp-
pentővel, a spanyol szótárral, a +köpetes kék üvegcsével —, és Moszkva, 
Leningrád irányába indaltam (kicsit úgy, mint egyik önfej ű  rokonom, aki 
Oroszországon keresztül indult egykor Amerikába): végre majd ismét át-
roboghatok (csikorogva bár) a Téli Palota porfírtermén, a Sosukin-szer-
zemény Cézanne-ok felé, végreismét átvághatom (csikorogva bár) átló-
san a volt forradalmak végtelen havas tereit, végre ismét át, át! 

Persze, jó1 tudom, a kávédarálót majd vissza kell juttatnom a sziváci 
emlékszobába (már el őkerült a fehér íróasztal, a fehér köpeny, az orvos-
táska, a németül írt dráma is) .. . 

Költészetünknek nagy-nagy szüksége lesz erre az ős-kerékpárra (ső t, 
még régebbi költői-kerékpárok, „bélpoklos biciklik" után is kutatnunk 
kell: o O induló költбinknek sorban meg kell majd nyergelniük Szente-
leky 'kétkerekű  Pegazusát, meg Tour de France, meg tour d'horizon, meg 
— tour de morte.  
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SZENTELEKY ÉS B.  sZABO GYÚRGY 

Josip Vidmar és ‚van Cankar sakkjátszmája című  esszémben írtam:  
Még a középiskolában (a Herceg szerkesztette Hídban) olvas-
tam az első  Vidmar-szöveget — ha jól emlékszem, B. Szabó  

fordításában. Igen, 'a Szlovéniában gyógykezelt B. Szabó már  

akkor elkezdhette fordítani azt a Vidmar-könyvet, amely ta-
lán majd csak mostanában, 13 évvel halála után fog végképp  

födél a'lá kerülni ... (Külön kis írást lehetne szentelni a tü-
dővészes vajdasági művészek Szlovénia-élményének: pl. B.  
Szabó tüdő-páfrányainak és ;páfrány-tüdeinek, Szente 'leky ki-
tűnő  Szanatórium című  versének, melyben többek között ezt  

is olvashatjuk: Majd kék üvegben dajkált köpetünket zsebre  

tesszük és sétálunk a fenyvesek alatt.  

Most e külön kis írásról álmodozom, de szeretnék tenni is egy lépést 
irányába. 

B. Szabó kezdetben még „realisztikusan" rajzolja a páfrányt. Szlové-
niában (második hazájában) találkozott egymással a szálkás, energikus 
kézírás és a szálkás szerkezet ű  növény (klorofillhalcsontváz). Id đvel mind 
sötétebb páfrányos erdőzugokat rajzol, majd kinagyítja a levelet s árnyé-
kát, és szabadon növeszti, hagyja burjánzani .. . 

Éjszakánként a páfrányrazjok fölött görnyedezve rossz tüdejét szövi át,  
szövi újjá ózont pipáló fekete-szürke klorofillkristály-rendszerré. 

A páfrány és a tüdő  motívuma csupán azért fontos, mert azok segít-
ségével tudom legjobban leellen őrizni s bizonyítani magamnak, hogy  a 
modern szlovén grafika, valamint Vajda és Klee ihlette formavilága min-
den tekintetben autentikus. 

Absztrakt lapjai európai színvonalúak. Számomra, intime, mégis illuszt-
rációi a fontosabbak. Mindenekel őtt az a Majtényi Sziget című  novellá-
jához készített s az 55—ös Híd finom, vbkony, fehér papírján megjelent  
illusztráció: itt a lyukba („A lyuk ugyan ottmarad, de mehet. Megy lyu-
kasan és kész. Vagy mondjuk így: megfoltozva", olvashatjuk a novellá-
ban) a melankólia kristálya, egy kétárbocos hajó helyeztetett... 

Szenteleky Szanatóriuma középiskolás Tüdővészesek klubbja című  no-
vellámat juttatja eszembe, s azt a harcot, amelyet a rút égisze alatt vív-
tunk — többek 'között B. Szabó támogatásáva'1 is. 

Az utóbbi években Debreceni Mérleg cím ű  verse mellett éppen a Sza-
natórium foglalkoztat leginkább. 

Persze, a külön kis írás ideje (éppen úgy, mint annak, amelyet Költé-
szetünk és a tenger címanel készülök megírni immá г  egy évtizede (még 
nem jött el — ki tudja, tán majd Golnikon fogom megírni egyszer... 
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NÉMETH LASZLO MEGÉRKEZIK SZENTELEKYHEZ 
A MARTONHEGYI SZANATбRIUMBA 

„Megnéztem, rá volt írva a halál." 

Íme a kis istenke a könyvekkel! 
Még nem lát. Kapaszkodik, lóg a magas kilincseken. Keresi a lépcselt. 

Megtalálta. Jön. 
Jön fel tárgyilagos szomorúságom elé. Igen, angolnak néz. Pedig én 

csak halott vagyok. A halottak tartásában van valami angolos, és pi-
zsamám is csíkos.  

Jön. Úgy jön, akárha a pannon tenger kezdene szivárogni, emelkedni 
a porból. Jön fel, emelkedik kis kékítőgolyó-feje a végtelen artéznvízben. 

Jelet kellene adnom, de nekem nincs jelem. 
Ki kellene hajolnom bár a korláton. A halálból nem hajolhatok, nem  

könyökölhetek ki mosolyogva, kis irodalmak sorskérdésein okoskodva. Én 
már valóban csók úgy ülhetek itt, mint egy angol gentleman, aki tudja,  
többé már nem emeli puskáját tigrisre. (Többé már nem írok verset; nem  
hullik puffanva lábam elé véres hangulat-cafat...)  

Itt van. Megfogja kezem a baba. Én is szomorúan az övét. Ilyen pu-
hák lehették, ilyen viasz-húsúak a kis istenék, melyek világokat teremtet-
tek játszva, s világokat játszottak el. Éppen ilyen angyalhaj-fürtöket  
szбrtunk egykor otthona karácsonyfara, mint ezek itt zak бján. Itt van  
már. Beszél Cogito Cupidója.  

Nagy kérdés, mondom, hogy lesz-e utánp бtlás az odalenti részeken. Én  
lehetetlennek tartom, ,  mondja, hogy ne legyen. Fiatal tehetségeknék pél-
dátlanul kedvez az id ő  . . . 

A túlvilágon mind ilyen hókák lesznek az emberek? Vagy ez nem 6k?! 
A Proust-kötetekkel a hóna alatt ez már maga az isten?! Id ősebbnеk,  
nagyobb növésűnek hittem. 
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SZENTELEKY KORNÉL HALOTTI MASZKJA 

— Kara Mihály műve — 

Mi préseli koponyává a végtelen maszk-sort, és ki választja ki, mint 
női kalapot nagy tükör előtt illegve-billegve, melyik lesz majd az utols б  
s az utolsó utáni — a halotti? 

Kicsike. 

Persze, hogy kicsike, hiszen még a vízfej űek és idióták feje is jóval 
kisebb a 16énál (.ezért igazán csak a Tókoponya szép, csak a 16 halotti 
maszkja lenne isteni). 

Kicsike — amikor ezt mondom: kiscsirkéket, kiskecskéket, kisosik бkat 
látok-hallok, angyal? lényeket. 

Ráteszem a kezem a repedt fekete gipszre, s becézem magamban. Kis 
értelmiségi. Vagy nevezhetném kis zeneszerz őnek is akár, mive'1 a nagy 
zeneszerzđk, figyeljék csak meg, általában kis növésűek és húsos ajkúak.  

Négerként érkeztél át„ súgom bedugalt gipszfülébe, négerként érkeztél  

oda, ahol mindenki hóka és nehéz néma ajkad végre dobokkal beszélhet, 
végre meleg ,dobokkal dalolhat. 

Nagy négusa egy nem létez ő  irodalomnak, ezt is súghatnám, de nem 
súgom, félreértenék, sokféleképpen. 

Csöpp értelmiségi, a halál nagy-nagy blues-énékest csinált bel őled: aj-
kad éjszakánk márványküszöbe. 

Igen, a halál az egy egyszer ű  kпcsinyitő-műszer (kellemesebb törpülni, 
mint növékedni-növékedni seggén felfújt bé'kaként). Mennél kisebbre ki-
csinyítünk egy mammutot pl., annál inkább át tudjuk fogni, meg tudjuk 
nyergelni nagyságát. A mammut valós s immár végleges mérete ez az 
öt kis betű : 

mammut  
— mert hát, mi különbség is lenne a mammut, a hangya, az angyal, a 
szamár és az ember között? Semmi. Bet ű  ez is, betű  az is. Te is. Én is.  

is. (Mármint: Szenteleky.)  

Ujjaim szórakozottan, mint kissé megégett bodagot, törik maszkod,  

ezért gyorsan visszaakasztom a sziváci szögre.  



AZ IKONKERESŐK  

HOLTI MÁRIA  

Aki erre járművel utazik, jelentékeny tekintélyemelkedésre szá-
míthat. Valamireval б  embernek rengeteg az ügye-baja a városban;  
ha más nem, hát felkeres egy ügyvédet, megtanácskozandó, mikép-
pen lendíthetne sorsa kocsijának kerekén.  

A városból való visszaérkezés is külön, rögtönzött dráma, vala-
mennyi hajszálegyforma kivitelben, a drámai szöveg tudása pedig a  
bonton sarkalatos tétele. Minél több a köszönés helyett j бl irány-
zott hogy van, hogy van, annál nagyobb népszer űségre számíthatsz.  
Akár az angolszász világban — mondhatnánk, és már azt sem mer-
ném állítani, hogy a mi vidékünk legeslegels ő  hogy vanja nem szár-
mazott-e éppen a szigetországból. Még azok is, akik csak reggel vál-
tak el egymástól, segítették fel az utast a buszra, látták el megbí-
zásokkal és üzenetekkel, még azok is ott tapodnak félkörben, állják  
el a leszáll бk útját, kezüket tördelik, sápítoznak, és hányják teljes  
erőből a how dou you-t. Az enyéim közül senkit nem láttam. Els ő  
pillantásra rosszul is esett, mert arra nem gondoltam, hogy lehettek  
ott azért az enyéimek közül is elegen, tizenöt év alattiak, mégpedig  
jócskán. Igy is volt.  

Elsőnek csak nagy vonalakban akartam tájékozódni, ezért nem  a 
fiatal mamához mentem — igy hívták apám második feleségét  — , 
hanem nagybátyámhoz, akinek kedvenc szavajárása ez volt: majd  
megmutatom én nektek, hogy az isten nem macska. Nyilván meg is  
mutatta, akinek kellett, mert egyebekben a vidék legnagyobb tisz-
teletben álló embere; aki csak hozzá fordult lelki vigaszért, az jó  
helyen kopogtatott. Ha lelki vigaszt talán nem is, de egy-két szem  
diót azért kapott az illet ő : tedd el, jól jöhet ez még.  

És ez volta hazatérés.  
Nagybátyámat szokás szerint munkában találtam, éppen rozsdás,  



AZ IKONKERESŐK 	 1269  

görbe szegeket egyengetett a térdén egy vaslapocskán a kisfejszével.  
A sparherdben vidáman pattogott a t űz, itt még azon főztek.  A 
villany csak pár hónapja, hogy megérkezett a vidékre; még nem  
barátkoztak meg egészen a rezsókkal, villanyt űzhelyekkel, általá-
ban a villamos felszereléssel. A dolgot hátráltatta az is, hogy vala-
kit, akinek már volt villanyresója, jól megütött az áram, mikor ki-
futatott valami folyadékot. Ez a villanyrázatás is várathatott volna  
valamit magára, mert j б  egy évvel visszavetette a környék villa-
mosatását.  

Félnek a villanytól, mint a gyehennátбl — mondja nagybá-
tyám.  

Nagyon lassan, vontatottan alakul ki az elmúlt tizenöt év tab-
lбja. Az, ami történt, de leginkább, ami történhetett volna. Szorgal-
masan hallgatok, közben felkerül az asztalra a kecskesajt, a meggy-
likőr, az aludttej, bolti kevert gyümölcslekvár több kilós csomago-
lásban, egy kis tányéron pár szem olajbogyó, a még érintetlen, tep-
siben sütött két rúdkenyér egyike, kötelez ően savanyú, igy eltart az  
idők végezetéig is, nem savanyodik tovább. Nagybátyám felesége  
kedveskedőn a vitrines konyhaszekrény tetejére bök:  

Ott a dió, kosárban. Hogy el ne felejtsük.  
Nem felejtjük el.  
Nevezett vitrin résébe t űzve hatszor kilences kifakult fénykép,  

kisgyereket ábrázol összekulcsolt kézzel, meztelenül, olyan egyéves  
formát; aránytalanul nagy, gömböly ű  fején meredekre fésült silány  
hajzat. Derülten nézem a képet, és elgondolom, valahányszor csak  
kinyitják ezt az üveges részt, a képet mindig ki kell emelni.  

Az ott te voltál, pici korodban — mondja nagybátyám fele-
sége lelkendezve. — Nem emlékszel már rá?  

Hülyeségeket beszélsz, már hogy emlékezne, hogy is nézett ki  
egyéves korában — és nagybátyám a szögek helyett a térdét csap-
kodja zavart jókedvében. — Ahogy elnézem, ez még a mai fotójára  
se ismerni rá.  

Ezzel a képügy el is volt intézve, és illend őnek láttam, hogy vég-
re a fiatal mamára tereljem a beszéd fonalát. Természetesen arra  
hogy hogy van.  

Ja, az? — és nagybátyám felesége az ablak felé biccenti  a 
fejét, ami címzésnek volt szánva, de olyan hangon, amilyet csak  
asszonyok képesek produkálni, még a legangyalibb fajtája is. —  

Fekszik.  
Fekszik? Beteg?  
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Fekszik. A többi nem érdekes — dörren nagybátyám. — Te 
meg — fordul a felesége felé —, te meg ne keverd a kását. Tudod, 
hogy úgy is átmegy majd, ha már itthon van, át kell mennie, elvégre 
nem volt az Olyan gonosz mostohája, egy újjal se bántotta. Hogy 
nem simogatta, egy ujjal se, az már más, nem tartozik ide. Ha pa-
pimon is, mégiscsak az anyja. Van lába, hogy átmenjen, szeme is 
van, majd meglátja, mi a helyzet. Te meg csak ne keverd nekem a 
szart, van elég belőle. 

Nem is azért mondtam —pityeredik el az asszony, és kö-
ténye sarkát marcangolja. 

Egyéniségébđl kifolyón, nagybátyám, amib ől csak teheti, elvi kér-
dést kovácsol magának. Nem házsártos, rátarti vagy úrhatnám, de 
az elveibe nem enged beleszólást. Azt mondják, annak idején az er-
dőbe sem ment állítólag, mondván, őt nem hívták. Hiába volt a 
rábeszélés, ijesztgetés, nem engedett abból, amit megmondott: in-
gem nem hívtak. De hát — magyarázták neki —, oda senki sem 
meghívóval megy, csak megy, mert maradni nem lehet. Beszélhettek 
neki. Talán jobban is jártunk, hogy otthon maradt, mert még olyan 
pontos és bátor összeköt őt és pecsétkészítőt, mint ő  volt akkor, a 
világ nem látott. De ennek elbeszélése nem egy, hanem több könyv 
lehetne. Azt azért megemlíthetnénk, hogy amikor a földindulás el-
ültével a jutalomféléket osztogatták lenn a városban — oda már 
meghívóval ment —, és szép szavak kíséretében egy ünnepl őbe öl-
tözött úttörő  átnyújtotta a részére kiutalt kristályhamutartót, azt 
úgy vágta földhöz a megyei el őkelőségek és vezetők szeme láttára, 
hogy az üveg pozdorjává tört. Mert nagybátyám elveit megyei szin-
ten elfelejtették fontolóra vinni. 

Azért mégis sajnáltam a nénit, és utána somfordáltam. A kecs-
keólhoz. Pontosan három kecske emelgette benne égnek a fejét, ket-
ten szakállasan, egy pedig gidásan. Majdhogynem az országúti is-
merőseim. A néni vízbe áztatott kenyérhéjat kavargatott két vödör-
ben, amibe egy öl káposztalevelet is belekevert. Rám hunyorgott 
mindig gyulladásos szemével, és er őltetett vidámsággal, nagy bizal-
masan ezt mondta: 

Tudod, szeretem az állataim jól tartani. 
Azt látom — mondtam, és még hozzátettem: — Majd jövök. 

Maradhatnék esetleg éjszakára is? 
Micsoda kérdés! Hiszen tudod jól, hogy te itt mindig otthon 

vagy, amíg élünk. Még azután is, egy ideig. 
A válasz nem nyugtatott meg egészen, de semmi értelme nem 
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lett volna az elemz ő  töprengésnek. Úgysem kérdezhettem meg  
mindjárt: mit tudnak, mi van Ilijával? Igy, in medias res.  

A fiatal mama valбban feküdt. A besütő  szeptemberi nap utolsó  
sugarai megforrósították a betett ablakszemek mögött a leveg őt,  
szinte kibírhatatlan volt. Kézi és gyári kivitel ű , egymásra rakott  
takarók melegítették a fiatal mamát, a feje köré is csavart valamit  
beduinosan. Két mókusbarna szem világolta textilrengetegben; az  
ágy és a fal szögletébe akasztott kis porcelán szenteltvíztartó felett  
legyek kergetőztek. Az asztalkának kinevezett támlás széken le-
galább húszféle gyógyszer, olyan se nem árt, se nem használ fajták:  
vitaminok, enyhe nyugtatók, vas, kalcium. Varrógép a sarokban,  
ami főképp arra szolgál, hogy ráterítsék a nagykend őt. A mennye-
zet közepéről vékony zsinбron meztelen, légypiszkos villanykörte  
lóg alá, a másik sarokban papírból készült szappanosdoboz tetjén  
hordozhatб  kis televíziókészülék, szálöltéssel varrt háziáldás és  
imakönyv alatt.  

Leülök a fiatal mama ágya szélére, a legszélére, és köszönéskép-
pen megsimogatom a bebugyolált fejet. Látom, nehezen ismer meg,  
aztán elmosolyodik:  

Szégyelld magad, így törődsz szegény anyáddal?  
Szeretnék valami kedveset mondani, másfelé terelni a beszéd fo-

nalát, már amennyiben lehetséges, megkérni, hogy bontsa le a kö-
tést a fejéről, és menjünk ki, sétáljunk egyet, szép a naplemente a  
köveken. De a fiatal mama megállít, göbös ujjai a csuklómra csu-
kódnak, és mintha egy tizenöt éve megkezdett mondatot kellene be-
fejeznie, olyan természetességgel mondja, mondja, ömlik bel őle:  

— ... így kell nekem is befejeznem. Senki, senki nem törődik  
velem, én itt föl is fordulhatok, még csak az ajtót se nyitják rám.  

Jaj, mama, ne tessék, csak kiszolgálják, nem igaz?  
Ki. Azt, igen — mondja ellenségesen. — De bárcsak ne ten-

nék, inkább beszélgetnének velem. Mert azokat a fájdalmakat, ami-
ket nekem kell kiállnom, isten a tanúm, a kutya se bírná elviselni.  
Nem bizony. De ezek?  

A legyeket figyelem a szenteltvíztartó körül, várom, hogy bele-
fulladjanak, de ehelyett egyre többen vannak. Ment őötletként azt  
indítványozom, kapcsoljuk be a tévét, talán éppen van valami.  

Hova gondolsz, gyermekem? Tudod, milyen gyönge az én  
szemem? A tévé csak arra j б , hogy megvakítsa az embereket, akik- 
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nek még jó a látásuk. Talán, ha nem tört volna el az a szemüveg, 
amit szegény apád még .. . 

Az ilyesmit évente szokták cserélni — mondom, csak hogy 
mondjak valamit. — Ha a mama gondolja, elintézhetjük a szem-
üveget, nem olyan nagy ügy, majd holnap leugrunk. 

Fiatal mama nem hallja, amit mondok, fiatal mama csak azt hall-
ja meg, amit akar. A hallásával is baj van, azt mondja. Ha most, 
most gyorsan másra fordítva a szót, Ilijáról kérdezném? Elvégre 
tudhatna róla valamit, a hírek erre gyorsabbak, mint a madarak 
röpte. De elkéstem, akkor kellett volna, rögtön, amikor beléptem, 
mama mára széken lev ő  dobozok közt matat, kiválaszt magának 
egyet, a legnagyobbat: 

Eriggy, gyerekem, melegítsd meg a tejet, ott van a kredencen 
a serpenyőben. De jó meleg legyen! 

Engedelmesen ugrom, a gyufa sercen, kékesen ég a butángáz. Vi-
szem a tejet, kicsit ki is löttyen, ahogy megbotlom az ügyetlenül 
magas küszöbben, a tej g őzöl a fülledt meleg ellenére is. 

Tessék, mama. 
Mama az edényre pillant, megérinti a serpeny ő  fanyelét és kono-

kul csillogó szemekkel az ajtóra néz: 
Vidd vissza, gyerekem, és melegítsd meg. 

Botorkálok elfele, és arra gondolok, hogy semmiképpen nem lehet 
több hatvanyolc évesnél. És hogy apámat is úgy üldözte el. 

Már nagybátyámnál ültem, mikor eszembe jutotta gázon ha-
gyott tej. 

Vacsora után nagybátyám felesége körülményesen elbúcsúzott, és 
lefeküdt. Ketten maradtunk. Egy darabig ügyetlenül bámultunk 
magunk elé, mint akik nem is tudják, hol kezdjék a beszélgetést, 
vagy talán már abba is hagyták, amikor nagybátyám egyenesen a 
szemembe nézett, és megkérdezte: 

Ilija miatt jöttél? Nekem bevallhatod. 
Miatta is, meg nem is — mondtam hirtelen felbátorodva. —

Úgy is lehet vinni. 
Tizenöt év után? 
Tizenöt vagy százötven, már mindegy — és megsimogattam 

a kutya fejét. 
Jól mondod, az aztán tényleg mindegy. Csak azzal a bizonyos 

Pionirkával nem volt mindegy. Remélem, hallottál róla? Akkoriban 
mindenki a Pionirkáról beszélt, még a madarak is csiripelték. Mert 
a te Ilijád is meg volt indulva, beszélhettek annak, amennyit csak 
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akartak. Még a te bölcs apád is azt mondta neki, hogy igaz, min-
denki a maga szerencséjének a kovácsa, de azért véletlenül se jus-
son eszébe, hogy a Pionirkára menjen. Pedig azt hiszem, mehetett 
volna, egyenesen másodtisztnek, a hangoltsága is megvolt hozzá meg 
minden egyebe. A szövetkezetes éjjel-nappal azt fuvolázta a fülébe, 
hogy már vége azoknak az időknek, amikor egyéni meglátásait úgy 
vihette végbe, ahogy akarta, vegye fontolóra, mi sülhetne ki abból, 
ha mindenki a maga feje szerint akarná építeni a szocializmust, to-
vábbá, hogy egyetlen nagy család vagyunk, értse meg, hogy a csa-
lád, minden, egymást érint ő  dologban tanácskozni szokott, megvi-
tatni, „átbeszélni" a dolgokat, és csak ezután születhetnek döntések. 
Olyasmit válaszolt, hogy tárt kapukat dönget, de szerinte akkora 
fóruma ennek a mi családunknak nincs, ahol még az ilyen maga-
fajták is fórumhoz juthatnak. Lemarházták, javíthatatlan marhának 
nevezték, még egyszer leszögezve a könnyebb érthet őség kedvéért: a 
dolgoknak dialektikus menetük van, ahogy az ember növekedésé-
nek is megvan a maga menete, törvényszer űsége, mert ugye az em-
ber előbb gyerek, aztán kamasz és igy tovább. Erre képes volt azt 
mondani, hogy ő  már látott olyan kamaszt, aki tizenkét éves korá-
ban is bepisilt. Mert annyira ment volna a Pionirkára. De elirányí-
tották felülről is: gondoljon saját fejl ődésére, és ne a rongyrázós 
luxussal berendezett hajóra, az óceán két partja között. Mert ahogy 
őt ismerik, egy hét alatt els ő  tisztté léptetnék el ő , aztán vége, on-
nan nincs tovább hová lépkedni, ha csak az óceánba nem, mert vele 
kapcsolatban az admiralitás szóba se jöhet, az olyasmi lehiggadt, 
megfontolt munkát kíván, és lássa csak be nyugodtan: őt se hig-
gadtsággal, se megfontoltsággal nem vádolhatja senki. 

Hát igy. Pár napig még itthon fújta a medveb őrt, énekelt sokat, 
mert azt tudott, énekelni, korán reggel úgy kieresztette a hangját, 
hogy az elhallatszott a fels ő  folyásig. Egyszer meg is kérdeztem, 
mi az, amit a leggyakrabban énekel, azt mondta, saját költeményét; 
egy soha véget érni nem akaró őrségen költötte, mikor nem volt 
előírásos, hogy kardnyelő  stílusban ácsorogjanak, sőt, minél többet 
mocorogtak, annál jobb volt az éberség szempontjából. Ilyen vá-
laszai voltak, nekem ugyan tetszettek, de sokaknak nem, és ha nem 
tévedek, ez volt az utolsó találkozásunk. Hírt, mendemondákat, azt 
hallottunk eleget róla, többet is, mint igaz, de hát igy van ez min-
denkivel, aki úgy él, mint Ilija. 

— Mért, hát hogy él? — vetettem közbe. 
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Hogy? Hát nem azt mesélem pont? Szerintem még mindig  
csak készülődik az életre. Mint az ilyen Iliják mind.  

Az lehet — mondtam, és megkértem nagybátyámat mutatná  
meg, hol a fekhelyem.  

A sötétben sokáig bámultam a láthatatlan mennyezetet, és mint  
mindig, valahányszor új fekhelyen alszom, különös dolgokra kezd-
tem emlékezni.  

Arra a szárnyashangyára gondoltam, amit 1961-ben figyel-
tem meg egy Duna-parti nyaraló ablakán. Kínlódva kúszott  

fel az üvegen. Többször is lehessentettem, mert mindig vissza-
esett, és szántam. De a szárnyashangya kitartó volt, az áju-
lásig próbálkozott. És visszazuhant. Egyszer már majdnem fe-
lért, már csak milliméterek hiányoztak. Visszazuhant. Oda-
léptem, és két ujjal óvatosan f eleemelve, áttettem a párkány-
ra. Pár órával később ismét láttam, ahogy az üvegen próbál-
kozik.  

Ez a látvány tönkretette az egész estémet.  

A leereszkedés sokkal fájdalommentesebben ment, mint odafelé az  
út, annál is inkább, mert nem kis képmutatással f őkönyvem jбtettek  
rovatába lett lekönyvelve a látogatás. (Különösen a fiatal mamára  
vonatkozó rész.)  

Csalódással vettem tudomásul, hogy a város ez alatt a másfél nap  
alatt egészen j бl megvolt nélkülem; erre engedett következtetni a  
járбkelők közömbös arca, az egykedv űen ácsorgó pálmafák, az alu-
míniumművek mozdulatlan trafói, az árulkodón turbékoló vadga-
lambok, a pökhendi, napozó macskák, a Két Matr бz GAGGIÁ-ja,  
melynek pöfékelő  tövében változatlan ritmusban mérik a kávét.  
Hiányomat ellenőrizendő , Jurajt is látni akartam, a FEJEKET,  
mert hűségre és árulásra számítottam csak, közönyre nem, a közöny  
fojtogatására, aminél még az árulást is könnyebben viselem el.  

És valóban, igazam lett, Juraj nem csak meg, az összes fej nagy  
érdeklődéssel bámult, mi több, rokonszenvvel, olyan elnéző  félével,  
amit ha éppen sommázni akartam volna, így mondom, egyenesen a  

kőszemekből olvasva ki: legbölcsebb, amit pillanatnyilag tehetsz, ha  
a magad dolgaival foglalkozol. A magam dolgai?! — feleseltem  
vissza gorombán — ,  hol vannak az én dolgaim? Az ember az ab-
szolút nincstelenség olyan fokára is eljuthat, hogy „dolgai" sincse-
nek. — Ne hazudozz — mondták a fejek —, nem az a valóság,  
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amit te akarsz hinni. És mire oda eljutsz, amir ől beszélsz, a járó-
kelők se lesznek ilyen közömbösek, a macskák pökhendiek, és a pál-
mák se ácsorognak majd ilyen egykedv űen. Az lesz a párbeszéd  
kora. Azzal beszélgethetsz, akivel akarsz, mindenki komolyan vesz  

majd, Ilijád is, a többiek is. Egyelőre ennyit.  
Ez fgy mind nagyon szép volt, csak éppen sokkal ködösebb és  

nyakatekertebb annál, hogy mindjárt meg is értsem. De hát: a ti-
zenhatodik század szólt hozzám, az a kor, amely nem menta szom-
szédba ködös és nyakatekert gondolatokért.  

Ilija feleségével hozott össze a sors a Hentesek utcájában, ugrásra  

a Benedek-rendi apácák kolostorától. A kolostor közelsége éppen  

kapóra jött, mert fgy els ő  kézből képzeltem el Verát mint soros n ő-
vért, háromszáz évvel odébb, de visszafelé; híres szép válla, amit  

még a legmodortalanabb fiúk is őszintén megcsodáltak, híres szép  
válla miniatűr gobelin fölé görnyed. Amikor azt hiszi, se közel, se  

távol senki, Palestrina legvilágibb dalaiból dúdol, a sikamlósabb  

részeket többszörös refrénnek fogva fel. Alázatos novfcia hajol meg  

elő tte, és hogy magasztos gondolataiban a lehet ő  legkevésbé zavarja,  
szinte bocsánatkér ően suttog: —Tisztelendő  főnővér, a fuvarosok  
meghozták a fát. Már háromszor csengettek. Mi lesz most? — Lá-
nyom, ne izgasd fel magad feleslegesen, semmi vész. Már vártuk  
őket, hitek óta — suttogja vissza Vera, és tovább öltöget. — Igen,  

tisztelendő  főnővér, de ki is kellene őket fizetni. Ezek kétkezi dol-
gozó emberek, és az állataikat is táplálni kell, hogy a porontyaikr бl  
ne is szóljak. Gyorsan kell cselekednünk. —Hát akkor, lányom,  

lányom, eriggy, és fizess. — Igen, tisztelendő  főnővér, de az ajtót  
meg nem nyithatjuk, férfiszem a Jézus Krisztusén kívül a mi arcun-
kat meg nem láthatja. —Hát akkor, lányom, tedd, amit a klastro-
mi rendelkezések az ilyen és hasonló esetekre el őírnak. — Paraszt-
lány, a mi vidékünkről való, ahol ismeretlen a hosszas köntörfala-
zás, rövidség kedvéért csak ezt mondja: Hogy az isten ... ezt az  

egész ... Vesztére tette, mert ebben a pillanatban Ingridius f őnővér  
suhan el melletti, ritka muzikális érzékkel megáldva, a gondolato-
kat — a novfciáékat — is tudja érzékelni. — $tezer rózsaf űzéi,  
lányom, ezenkívül te fogod felaprítania fát, hogy ezzel is köny-
nyfts a világ bűnein. — Aha — suttogja a novfcia, és a portával  
ellentétes irányban elt űnik. Vera ezalatt szépen haladta gobelin-
nel: elkészült egy rózsalevél óarany kallantyúja.  

Vera éppen egy büfé teraszán ül; ő  is észrevesz, látom, ha te-
hetné, pont az ellenkezőjét tenné, de már kés ő, ott ülünk egymás  
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mellett, lelkendezünk képmutatóan, agyba-f őbe dicsérjük egymás j б  
színét, ruháját, frizuráját, következik az id őjárás, közös ismerősök,  
végül az élet mint a fehérjék létezési formája meg úgy általában.  
Politika is, módjával; még jól emlékszem, amikor röpgy űléseken  
Vera olyan tüzes kis beszédeket tudott rögtönözni a világpolitika  
hogy és mikéntjéről, hogy a lélegzetünk is elállt, a semmit is olyan  
drámaian tudta lefesteni, és abban a mi, névre szóló helyünket. Ek-
kor ismerkedtek meg Ilijával, és ahogy akkor mondani szokták,  
dobta Iliját, aki a dobáshoz nem volt hozzászokva. Vera szép volt,  
most is az, de akkor, szemtelenül fiatalon szebb mindnyájunknál,  
okos is volt, a lehetőségekhez képest jól is öltözött, mellette csak  
Ilija jöhetett számításba. Mindezzel maga is tisztában lehetett, csak  
a pompás Ilija nem, akit vakká tett az ellenállás — Vera ellenál-
lása — ,  nem tudta, hogy mindez kiszámított, és az egész h űhó célja  
csak az, hogy feleségül vetesse vele magát. Még a röpgy űléseken  
rögtönzött beszédek is ezt célozták. Hallottam, gyerekük is lett, aki  
aztán a nagyszül őkhöz került, és hogy nagyon rosszul éltek, sokat  
veszekedtek. Az ilyen mendemondáknál figyelembe kell vinni, hogy  
az igazságnál mindig több bennük a költött elem, a túlzás, de azt  
is, hogy a mendemondák legbens ő  magja mindig igaz.  

Már bántón feszengünk, érezhet ő  megerőltetésünkbe kerül egy-
egy új téma felvetése, egy-egy új kérdés. Most, most kérdezzem  Ili-
jától, ilyen feltűnően, és ezzel eláruljam, hogy folyton csak erre  
vártam, amíg itt együtt ültünk, mint kutya az ünnepi asztal alatt  
a csontot. Vera is tudta, mi a tét, a homlokára volt írva, de vagy  
mindegy volt már számára, vagy csak sajnáltatni akarta magát, vá-
ratlanul megkérdezte:  

Tudod te, hogy mi az a szexuálszadizmus?  

Szexuálszadizmus. Ilija megtanított rá.  
Várta, kérdez ősködjek, ő  nagylelkűen odalökte a koncot. Akkor  

azt hittem, nyert ügyem van, csak hagyni kell türelmesen, hadd be-
szélje ki magát, a többi majd megy, mint a karikacsapás, és még  
nekem lehet hálás, amiért ilyen türelmesen hallgatom. A bátorító  
noszogató szavakra sem volt szüksége, az olyanokra. mint a nocsak,  
a tényleg, az és aztán, és a többiek. Verából ömlött a szó. Micsoda  
együgyű , ostoba voltam, amikor végzett, még akkor se eszméltem  
rá, hogy engem is kijátszott, mint Iliját, amire vártam, nem mondta  
el, csak a maga sérelmeit színezgette, és én auditóriumnak az el őb-
biek szerint kiválón megfeleltem.  
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Egy pokol volt, hidd el. Egy pokol. 
Segíteni akartam: 

Férfirejtély, negyven felett. 
Ez tetszene neki, ha hallaná. Mert harminchat éves korában 

kezdte. Megalázott. Hallgattam. Taposott, mint egy férget. Hall-
gattam. Ivott. Hallgattam. Kés őn járt haza. Tettem, mintha alud-
nék. Egyszer felhozta a barátn őjét is. Én a konyhában voltam, on-
nan hallottam, hogy hazudott neki. És ez elégtétel volt nekem: neki 
hazudott, előttem nyílt lapokkal játszott. A folyósón voltak, én az 
edénnyel csörömpöltem. Azt mondta, hogy a kisegít ő  lehet. Ház-
tartási kisegít ő , hallottál már ilyet? Szellemességnek nem rossz, de ő  
is sokallta, mert perceken belül elmentek. Egész éjszaka zokogtam, 
a válást Ilija egyetlen szó nélkül vette tudomásul, még csak meg-
könnyebbültségét se titkolta. 

Vera a katedrális láthatatlan tornya felé nézett, és meglep ő  köny-
nyedséggel csapdosta t őrét a levegőbe: 

Tudod, nem is fáj. Előbb kellett volna. De még Ott és akkor 
is ő  volt az, aki az ángolna szerepéhez jutott: ne is haragudjak, de 
ő  elmegy, ilyen típus, senkivel és sehol huzamosabb ideig, ha valaha 
is szerettem, meg kell, hogy értsem. 

Bólogatok, játszom a színházam, és érzem, vesztettem, Vera en-
gem is átvert, Iliját is, csak ő  nem várta meg a végét. Még be-
szélgetünk mindenféle semmiségről, húzzuk az időt, megkérdezi, mi-
kor jártam otthon, mondom, ma jöttem vissza, erre nagyot nézett; 
mondja, úgy rémlik, hogy itthon nem állt valami jól a szénám már 
amennyire az én dolgaimhoz érteni lehetett, bólogatok, és szeretném 
megkérni, legyen életében legalább egyszer szamaritánus, beszéljen 
nekem Ilijáról, mondjon el mindent, mondja meg, most hol van, és 
mondja meg őszintén, beszélt-e neki valaha Ilija rólam, és mit. De 
már elkéstem. Annyira nem alázkodom meg Vera el őtt, hogy a te-
lefonját elkérjem. Vera is ért valamelyest a dramaturgiához, mert 
az órájára pillant, saját rendezésben ijedten felsóhajt, jesszus, ennyi 
ideig, megbocsáss, így rabolni valakinek az idejét, de hát nem talál-
kozik az ember mindennap régi barátokkal, nem igaz? 

De mennyire, hogy így van — mondom, és a könnyeimmel 
küszködök, és kocsismód átkozom a pillanatot, amikor elhatároz-
tam, hogy megkeresem Marinovics Iliját, és most itt lótok-futok, 
mint egy megveszett ikongy űjtő . 
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Lótok-futok, mint egy megveszett ikongy űjtő, aki mindent 
rendszerezni akar: kagylót kagyló, ismeretet ismeret, vonzal-
mat érdeklődés mellé, de aki mindig megkésik egy kicsit, 
mert az időnek mint fogalomnak többes száma is van; min-
den tárgy, fogalom más-más id őrendszerrel mér, ellentétesek-
kel és párhuzamosokkal, körkörösekkel. És minél több képpel, 
fogalommal rakom meg ikonosztázomat, annál nyomorultab-
bul érzem magam, és tudom, ezután s már csak a mindent 
összekuszáló, zavaros kapkodás következhet, a magyarázko-
dás, az önigazolgatás és a nevetséges vágyódása lehetetlen 
után, például, leülni Ilijával egy csésze kávéra a Két Matróz-
ban, hosszan elbeszélgetni a két bolond pálmáról, a város pök-
hendi macskáiról, horgászszerencséjéről pisztrángvonalon, za-
varos f ejií nagybátyámról és arról, hogy hogyan törte össze 
azt a bizonyos kristályhamutartót. 



HAJNAL ÓTA ESIK AZ ESŐ  

SAFFER PÁL 

Ma egész reggel zuhogott az es ő, de nem törődtem vele mindad-
dig, amíg nem hozták a hírt. Amióta az megtörtént velem, már há-
rom éve, mindig úgy érzem, hogy esik az es ő, és néha már nem is 
tudnám megmondani, hogy esett-e igazán vagy csak én láttam úgy. 

Az emberek is mintha komolyabbak lennének azóta. Nem nevet-
nek a jelenlétemben. Ezen sokat gondolkoztam, és volt, amikor azt 
hittem, hogy nekik is rosszul esik, ami velem történt. Azután rá-
jöttem, hogy ez csak az eső . Az esőn keresztül elmosódva látom az 
embereket, ennyi az egész. 

De erről csak magammal beszélek. Nem akarom, hogy sajnálja-
nak. Ez jólesik. Ilyenkor úgy érzem, hogy én vagyok az er ősebb, 
mert én tudom, hogy ártatlan vagyok. 

Nem mindig van így. Néha szeretném nekik elmondani, de akkor 
kétségek fognak el. Lehet, hogy nem is vagyok ártatlan. Lehet, hogy 
van olyan bűnöm, amit nem tudok felfogni, amit dk tudnak, de 
nem akarják megmondani nekem. Vagy nem tudják megmondani. 
Az is lehet. Hiszen szüntelenül esik az es ő  és minden elmosódik. 

Sokszor vergődtem igy, amíg rá nem jöttem, hogy felesleges. Ha 
ártatlan vagyok, ha nem, nekik mindegy. Sokan jöttek azóta újak, 
akik nem is tudják, hogy mi történt és hogy egyáltalán történt va-
lami velem. Sokaknak, akik tudták, akkor sem volt fontos, és már 
el is felejtették. 

Nem is lehet már elmondani. Nincs kinek. 
Már majdnem egyedül maradtam az emlékkel és az igazsággal, 

az emberek pedig messze tőlem, semlegesek, színtelenek, elmosódot-
tak, mert közöttünk, mint egy hideg fal, szüntelenül zuhogott az 
eső . Lehet, hogy át lehetne hatolni ezen a falon, onnan ide, vagy 
innen oda, de ők nem tudják, hogy át kellene törni, hogy várom 
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őket, én pedig nem merek átmenni, mert félek, hogy hiába, hogy 
nekik úgyis mindegy. 

Csak a vádlók mentettek meg. 6k maradtak velem ezen az ol-
dalon. Ha találkoztunk, elkapták a tekintetüket, és ebb ől tudtam, 
hogy innen vannak a falon. Azután lassan ők is egyre kevesebben 
lettek. Elmentek, vagy egyszerűen köszönni kezdtek, mint a töb-
biek, és elmerültek az es őfal mögött. 

Egyedül 6 maradt. Nem tudom már, hogy ő  volt e akkora leg-
hangosabb, de ez nem is fontos. Mindig zavarba jött, ha találkoz-
tunk. A pillantása előbb a tekintetemet kereste, mintha ki akarta 
volna olvasni belőle a megbocsátást vagy a feledést, azután lesü-
tötte a szemét, vagy ha volt valaki a közelben, hirtelen beszélgetni 
kezdett vele. 

Ez volt az elégtétel. Mindennap, mindenreggel, három esztendeje. 
Kerestem a találkozást vele, mert ebb ől tudtam, hogy még élek 

az emberek között. 
És most azt mondják, hogy ma hajnalban a fia megölte magát. 
Hajnal óta zuhog megállás nélkül. Vagy talán már három éve, 

ki tudja... 
Állok az ablaknál, nézek ki az es őbe, és nem tudom, hogy most 

mi lesz. 
Előbb bizonygatni akartam annak, aki a hírt hozta, hogy én nem 

vagyok az oka, hogy én ilyet nem kívántam neki, de az is az es ő-
falon túlról való, és megkérdezte volna, hogy miért is kívántam 
volna ilyet, és akkor elölről kellett volna elmondani mindent. 

Mi értelme? Hiszen a hírt sem szándékosan nekem mondta el. 
Csak úgy, elmondta valakinek. 

És ha vállalom a bűntudatot, az sem segít. Kinek a pillantását 
keresném, kinek a tekintetét ől menekülnék? Ma reggel az utolsó 
vádló megszökött el őlem az esőfalon át a fájdalomba, és olyan lett, 
mint a többi ember. 

Teljesen egyedül maradtam. Nekem is indulnom kell. 
Különös, hogy hajnal óta megállás nélkül esik az eső . 



BRASNYÓ ISTVÁN VERSEI 

EGY DÉLUTÁN, AMIKOR A MOCSÁRBA 
KÉSZÜLŐDTt7NK 

Előbb a hordó fahangja 
az udvaron 

aztán a vesszőkosár csicsergése 
ahogy dögönyözik bele a szalmát 

kutyavacoknak 

A legnyomorúságosabb koldus is 
több lesz, mint volt 

erre többféle remény van 

A tata nem akart 
házat venni soha 
ilyen lépésre nem tudta sehogyan sem 
rászánni magát 

A Tulajdon felelőssége 
ezernyi veszéllyel jár 
következményeket von maga után 
— inkább levelet irt Amerikába 

Most kint áll az útelágazásban 
a postással folytat eszmecserét 
majd megveszi az isten hidege 

mégsem tágít 
hiába hullatja harmatát 
nyakába a tél 
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NÉGERHANGON SZELT A NÁD KÖZÜL  

Az a mindig-egy illat  
a fűben a levegőben  
az a madárháló az égen  

Onnantól hogy a béres bement a városba  

és első  dolga volt hogy megnősüljön  
nem hagyott maga után kelepcét sem  
még a dróthurkokat is összeszedte a csapáson  

És gügyög és döngöli fenekével a szalmazsákot  

látni éjszaka ha besüt a holdacska  
az ablakon  
az özvegy gazdasszony megfeledkezik a j б  modorról  
a holdacska meg csak teszi a magáét  

És éjszaka valaki négerhangon szól  
a széthajtott nádszálak közül a csapásról  

úgy látszik már megint járnak a vaddisznók  
ideje lesz puskát vagy férfit keríteni a házba  

Aki aztán megfogja a fejsze gazdátlan nyelét  

aki aztán az ekére is rásrófolja  
ősz felé a csoroszlyát  

ÁLMOK RAGYOGÁSA  

Visszasüllyedni j бba-rosszba  
várni ahogy a meleg felbugyog  

megkel a tészta  

Pár bakancs várakozik az ajtó el őtt  
a küszöbön  

hidegszik a sártól  
míg az ember elüti valahogy az éjszakát  
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Az álmok fönt ragyognak a csillagok között  

tavaszi napfordulókon felrajzanak  

kinyílnak a békák hideg szemével  

Aztán jó éjszakát a kitaposott utakra —  

mintha denevérszárnyak suholnák a tet őt  
forgolódik a vendég lánya szitál б  sötétben  

És a nagy tavakban elhallgat a várakozás  

és a fekete kerek fej ű  gyerek  
idegen kontinensre teszi a lábát  

És a magas hajlott szárú f űben  
hallja régi hazája nyelvén káromkodni  

apját vasárnap délután  

Egy kísértet aki hangyafészekbe tenyerelt  
s oly otthonosan mozog akár a felfedez ők  
a vadidegen földrész feledésében  

A MÁS GYEREKE  

A más gyereke valahogy  
mindig keményebb dió  

amikor a rokonságból odacsapódik  

Rövidebb nadrág hitványabb ing jár neki  
meg a nyakleves is könnyebben kinéz  

egyszóval jobban rájár a rúd —
azontúl vigyáznia kell a tavalyi cip őjére  
nem biztos hogy neki is telik újra  

A más gyereke  
vasárnap délután nem kap kézhez  

kerek összeget  
nem kujtoroghat hajnalig  
és a faluban kezet kell csókolnia a nagytatának  
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A más gyereke a kemencepadkán hál  
nemigen van tulajdona  
és ha túlontúl kinő  a haja  

a füle mögött  
házi ollóval vágják egyenesre  

KATONA A Jб  EMBER  

A világ minden ördöge ott lakik  
a mély kútban  

megérzi azt az asszony hajnalonként  

De a zöld árpavetés  
meg az örökké ködben úszó zabtábla  
kényesen tud ringatni júniusban  

ha nem is mozognak benne  

Katona a jó ember  
szedret szerez a folyóparton  
vaktölténnyel lövi le a fáról  

az őszibarackot  

És idegen égtájak súlyos lepkéit  
küldözgeti összepréselve a lapok között  

a kék borítékban  

A ZONGORÁS SZOBA  

Ezeket a kezeket az ég  
nem arra teremtette  

ki tudja mire  

Amikor a napszámos lány  
vacsora közben  
az asztalon felejti vaskos öklét  

kétségtelenül kiviláglik  
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De honnan akkor tekintetében  
a gyöngédség a tűz  

hogy megcsillan tőle  
a falra akasztott cseréptányér  

vagy a lámpa cilindere  

Másfajta parfüm másfajta frizura  

másfajta nyakkivágás és viselet  
jelentene-e valamit  

Felolvadna-e tőle  
a kastély szomszédos szobájába zárt  
lepecsételt zongorán  

a viasz a gyertyafényben?  

бsz І  килохАв  
Még hátraszólta sötétben  
de aztán mintha  
elnyelte volna a föld a kút  

az út hava  

Hangja még most is  
itt cseng a fülemben  
míg csak el nem nyomja a vénség  

süketsége  

Bele nem tapos végleg  
egy roppant nagy szárkúp derekába  

valamelyik ősz  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

A KIMONDÁS EGYSZERISÉGE  
A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN  

TAMÁS GÁSPÁR MIKL0S  

Tisztelt Hallgatóság!  

Idestova másfél évszázad telt cl azóta, hogy Ka'rl Marx az emberi  
érintkezés egyetemessé válásában, a csereérték általánosságában dologivá  

lett elvont társadalom diadalában megpillantotta a reményt: ez az uni-
verzalitás forradalmi úton átfordítható, az elvont tényszer űség, a fak-
tiditás egyetemessége a kultúra majdani egyetemessége révén szenvedi el  

végső  vereségét. A elmúlt száz-egynéthány eszrend&ben föltárultak ennek  

a reménynek, ennek a várada'lamnak az igazi dimenziói, s noha ilyes-
miről elvileg csak óhajtó mádban illenék beszélnünk, a haladó elmélet  

nem szűnt meg a maga szerény eszközeivel reményei és értékei való hely-
zetét méricskélni. Kétségtelen, hogy a kultúra egyetemességének esélyei  

létérđеkeink körébe vágnak, és úgy tűnik, hogy elfogulatlan mérlegelé-
sünk aligha lehetséges — mégis bízom abban, hogy az értékeinkb ől leve-
zetett kategóriák becsületes rendszerezése, a mai emberi gyakorlattal való  

szembesitésü`k megkönnyíti a tiszta .beszédet. Ennek a tiszta beszédnek  

egyelőre — úgy hiszem — főként kérdésekből kell állnia.  
Ezék a kérdések azonban — a kritikai beállítottság szokott modorától  

eltérően — nem fogalmak elemzésére fognak irányulni. Most éppen azt  
a kontextust vagyunk kénytelenek vizsgálni, amelyiben a különféle fo-
galmak majd értelmezhet ők lesznek, s ezért ideiglenesen föl kell függesz-
tenünk a mбdszertant, közvetlen szemléleti evidenciák segítségével kell  
megиi'lágitanunk a fogalomalkotás történeti típusainak hátterét. A m бd-
szertani problémafölvetés fölfüggesztése nem jelent szákítást a kultúra ön-
reflexiójának jogos igényével, arról van szó csupán, hogy a kultúra ta-
pasztalatilag (helyesebben: egzisztenciálisan) észlelhet ő  része az emberi  
praxisnak, az alkotás és a befogadás örökké a szemünk el őtt zajló fo- 

E1óadás a kolozsvári szabadegyetemen, 1976. április 6-án.  
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lyamat, elkötelezettségre és állásfoglalásra kényszerít. Az alkotás módja,  

az alkatбk helyzete és megítélése gyakran változott az id ők során, a  
befogadásé szintén, mindkett ő  azonban empirikus adottság, változásaik  

maguk szerkesztik meg azt a történelmi szituációt, ahová — máshonnan  

nézve — beleíródnak. Axiómáként fogadhatjuk el, hogy minél elszige-
teltebb valamely társadalomban az individuum, minél arctalanabb és sze-
mélytelenebb közvetítések hozzák működésbe az emberi tevékenységet,  

minél kevésbé lehetséges a konkrét emberi érdekek politikai képviselete  

mint szimbolikus reprezentáció és hatékony nyelvi er ő, annál nagyobb a  
távolság a'lkotб  és befogadó, mű  és közönség között. Ezék a roppantul  
egyszerű  és banális összefüggések történelmi helyzeteket konstiituálli аtnak,  
végpontjait jelenthetik annak a kategoriális hálónak, amire a történet-
filozófiai szkéma feszül. A kulturális tény metafizikai rangja és egzisz-
tenciális értéke 'közötti fordított arány létrejötte az ébreszt őóra 'közönyös,  
ostoba berregésével adja tudtunkra, hogy elkövetkezett a hagyományos  

közösségek szétmállásának napja, ugyanígy jelezte az avantgarde tilta-
kozása a társadalom nyomora fölé stilizált művészegyéniség meddő  kul-
tusza ellen, hogy a polgári társadalom gépies túlfutása saját szubsztran-
ciáján nem engedi meg többé az egyéniség mítoszait, legföljebb parodisz-
tikus alakban. A kultúra (működésében) az els ődleges élettevékenységen  
nyugvó végtelen empíria, az emberi praxis egyik olvasata, hiszen a je-
lentés és a hír hordozója és tartálya. A kultúrában jelenik meg tárgyi  

alakban az emberi gyakorlat nyelvi oldala; a kifejezés, a konvenció, a  
leképezés fogalmai az emberi tevékenység minden más területén pusztán  

csak analógiák, a gazdasági tény csak a közvetítések másodlagos formái-
ban ölthet kvázi-nyelvi alakot (a csereérték mint áru jelentése a piac-
gazdaságban). Amikor azt mondjuk, hogy tágabb értelemben a kultúra  

az értékek birodalma, ezzel nem azt mondjuk, hogy az emberi értékek  

ideológiája, tehát puszta affirmáció és követelés.  
Nem: a kultúra az emberi értékek létmódja. A kommuni'káci б  düna-

miszként tartalmazza a kultúrát, s a kommunikáció elemi szükségletéhez  

képest a fajfönntartási ösztön is az absztrakt jöv őhöz köti az egyént, a  
kultúra padig már adott ebben, mármint a kommunikáció szükségletében  

és valóságában. A kultúra kezdeti álákjában a kamnmunikáció kivetülése,  

szimbóluma — és a további kommunikáció mintája. Ázók a képzetek,  

melyek szerint itt az emberi nem emlékezetér ől, netán öntudatáról folyik  
a szó, erre eélozna'k. A kommunikációnak lehet ő leg zárt számú elemet  
kell használnia meghatározott szabályok szerint; a kultúra hierarchikus 
rendbe sorolt ,szabályhalmazokat örökít át; ezek szerint alakulnak az  

értékikre vonatkozó nyelvi játszmáink. Az érintkezés identikus formaso-
rozataiban (a racionalitás különféle alakzataiban, a kifejezésben, az ér-
zelemben, a konvenció egyéni változataiban stb. stb.) megjelen đ  ember  
nem egyszerűen kommunikál, hanem a kultúrát mint többé:kevésbé tár-
gyiasult valamit változtatja kapcsolataiban ismét szubjektív általánosság- 
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gá, és 5 már legkülső  héjának szemléletekor is ez a szwbjektiv általános-
ság. Amikor a tárgyi-tárgyiasult kultúra m űegyéniségekre hull szét és el-
különül (mindig kényszerű  módon) a társadalom ,életfolyamataitól, ezzel 
éppen úgy konstituálja az embert bekebelez ő  történelmi helyzetet, mint 
azt az organikus közösségek korlátozott, sz űkös, egynemű  kozmoszában 
tette volt, és elkülönülése nem epiphaenomenon, hanem egylényeg ű  az 
dologiasadás és elidegenülés Marx által klasszikusan leírt folyamataival. 
Az elidegenülés egyébként nem más, mint az önálló egyéniség alapelve 
szerint működő  társadalmak tárgyiasulás-modusa: ezt Marx — filozófiai 
elköte'lezettségébđl következően — negatív értékhangsúllyal mondta ki. 
A polgári társadalom kultúrája Marx intenciói értelmében nem az elide-
genü'lés áldozata, hanem megvalósulása. De nemcsak a polgári társada-
lom elszigetelt individuuma, aki az eldologiasodás tiszta passzívuma, az 
egyetemes érintkezés törmeléke, a kultúra egyetemesség4n k paradicso-
mából kitagadott ember, nemcsak ő  azonosul — az általános depraváci б-
ban — a kultúráva1, hanem az organikus közösség primitív embere is, 
akiben a kultúra mint szubje еktív általánosság teljesen személytelen, s az 
objektivitásba való maradéktalan fölszívódásának alighanem csak antro-
pológiai korlátok szabnak hatart. Ez az objektivitás természetesen nem 
maga az elvont társadalom, a dologivá tett szimbolika, hanem az elkü-
lönböződés híjával váló lét, s ennek a hűbéri szerkezetben történt meg-
szilárdulása és elmeszesedése az a pozitivitás, amely a fiatal Hegel de-
mókraroikus forradalmi dühét magára vonta. A pozitivitása szület ő  kö-
zép-európai tőkés rend szemszögéb đl adottságnak tűnt, mert hiszen szét 
kellett törni: de az organikus közösség id őtlenségét igazi történelmi vi-
lágállapottá süllyesztő  feudális szerkezetben — éppen az id őtlenség, a 
makulátlan szinkrónia miatt — nem volt ilyen szétrombolandó adottság. 
Nem véletlen, hogy a naplóírásnál kategorikusabb történetivást ott ta-
lálták föl, ahol fontos volta .piac és a pénzforgalom: az ókori Rómában 
és a modern kapitalizmusban. A történelem, úgy, ahogyan azt kanonikus 
alakjában ismerjük, a modern polgári társadalom találmánya: soha nem  
látszott nagyobbnak az ellentét az egyéniség fölbuzduló érdekei és a 
;önnálló társadalom megkövesedett tömbje között; a kezdeti adott így  

lett végképp adottsággá és múlttá. A hagyományból, tehát a tapasztalat  

ide'logikusan hatékony, mitikus-els ődleges ködképéből a másság krono-
lógiája válik; ez a más léhet reprezentatív (párhuz аm, parabola, példa), 
ha tanító a célzat, s lehet egyszer űen egzotikum, ha a históriai csevegés 
csak szórakoztatni akar. A hagyomány aktualitása és a múlt potenciali-
tása ideológiai sebhely, stigma — kúlönbségük két történetmetafizikai 
monászљa zár két világot, a hagyományos közösségek kozmoszát egyfel ől,  
a polgári (technol бgiai és politikai) társadalmak káoszát másfel ő l. 

Történetmetafizikát mondtam, nem véletlenül. A khoriszmosz (radiká-
lis szétválasztás), amennyiben 'kezdetlegesen elfogult értékítéletet reális 
roételezéssé varázsol, még csak metafizika, még nem filozófia. Thermi- 
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dong talán még hihető  volt, hogy az utolsó adottság szétroncsolódott a 
szabad alanynak utat nyitó forradalom csapásai alatt — talán --, de 
a szubjektivitásból mindössze partikularitás lett, s a jogilag szabad és 
független alany el ő tt a világ réteges adottságkupacként jelenik meg, s a 
szerkezet átvilágítása sem tudja az egyént útbaigazítani. Marx igénye, 
„minden fönnálló kíméletlen kritikája", a polgári forradalom utolsó, a 
kommunizmus első  követelése. Itt a fölvilágosító magatartás tisztában 
van azzal, hogy a tárgyiasulás (alakzatainak konkréciáfokától függetle-
nül) leírása már csak az adottságok fenomenológiája léket, e ponton pe-
dig a polgári társadalom mindenfajta önkritikájának, még a legradiká-
lisabbnak is, vége van, arkhimédészi pont szükségeltetik, s erre viszony-
lag egyszerű  rábu'kkannunk a legfőbb áldozat, a kommunista khiliazmus 
alanya, az ipari proletariátus küldetésében, s ekkor a kritika immár „a 
fegyverek kritikája". A történetelmélet teleologikus el őjelet kap: az el ő -
történet és a kivívandó kommunizmus közé újabb típusú khoriszmosz 
kerülne, ha Marx nem oldaná föl azonnal a mozgalom praxisában, a 
teleológia itt elfoglalja egyetlen jogosult állását: a cselekvésben; az el ő -
történet teleologikus jellege nem az értelmezés elve, hanem a megha-
ladását munkáló céltudatos aktivitásé. A teleológia mint az értelmezés 
elve a klasszikus polgári történetmetafizika módszertani el őföltevése. 
„Ezért kell, hogy e Tudomány egyik legfontosabb szempontja legyen — 
írja Giambattista Vico Az új tudomány (1744) a módszerről szóló ne-
gyedik szakaszában — az isteni gondviselés ésszer űségen alapuló társa-
dalmi teológiája." Ez a rövid formula, úgy hiszem, jellegzetes sokértel-
műségében híven mondja ki a polgári történetmetafizika titkát. Megjele-
nik ugyanis benne a gondviselés-eszméhez tartozó ismerettani szkepszis, 
a székularizált teológia és a racionalizmus. 

Céloztunk rá, hogy a polgári társadalom kúltúrája az elidegenülés meg-
valósulása — tragikomikus helyzet ez, hiszen a 'kultúra tárgyivá teszi 
az emberiség nembeli értékeit, sót, a m űélvezetben szentségként ki is 
szolgáltatja őket (szimbolikusan és föltételesen; az eszmény elvontsága 
lesz itt szempillantásnyira valósággá), ezek az értékék ugyanakkor lénye-
güknél fogva kitörnek abból a rezervációból, ahová a tárgyiasulás adott 
formái miatt kényszerültek. Az elkülönült kultúra fölhívás annak az elv-
nek a megszüntetésére, amelynek létét köszönheti: a praxis és az érték-
szféra távolságának nullára csökkentése lehetetleníti az individuális m ű-
alkotást (a műegyéniséget) és az individuális alkotót. De ez a lehetetlenü-
lés még a polgári kultúra világában megtörténik ama folyamat révén, 
amit Walter Benjamin az aura elvesztésének, Adorno a polgári kultúra 
kirojtosodásának nevezett; a polgári társadalom pusztulása már fajt ac-
complit talál az individualitás mítoszai helyén. 

A polgári kultúra helyzete nem egyetemes: mégis a legtöbb értelmezés 
az elkülönült kultúrához tartozó igényrendszerék analógiájára értékeli a 
tradicionális kultúrákat is. A hagyományos közösség 'ku'ltúrá ja más, de 



1290 	 HÍD  

számunkra csak a modern m űveltség corpusa adott. A modern kultúra  
legnagyobb teoretikusa, Lúkács György politikailag és ideológiailag igen  
tekervényes, de filozófiai szemszögb ől ritka egységes fejlődése során  
mindvégig megőrizte azt az alapvet ő  fölismerését, amelynek az élső  világ-
háború :előtt írott, de csak az idén megjelent Heidelbergi esztétikájában  
a „félreértés" nevet adta, kés őbb pedig „a realizmus gy őzelme" engelsi,  
majd a „nem tudják, de teszik" marxi képletével jellemezte. Lukács ab-
ból az egyszerű  megállapításból indul ki, hogy a mű  egyrészt mindig  
túlhaladja az alkotó intencióit, több van benne, mint a szerz őben, más-
részt a befogadás sem adekvát, a m ű  számos lényegi eleme elsikkadhat  
benne; ez a két inkongruencia hozza létre a m űvet, s ez mégis valóságos,  
Tétező  a félreértéstől függetlenül. Lukács teljesítménye természetesen  e 

helyzet motívumainak fenomenologik:is leírásában áll, de nekünk most  
elég ez a rendkívül durván leegyszer űsített, elvont séma. Amennyiben  
ugyanis a mű  mint abjektiváciб, mint univerzálé az elsődleges, akkor  
megszűntek a művelődéstörténet paradoxonai. Ha a m ű  redukálható al-
kotója szándékaira, eszményeire, szituációjára, illetve a kortársi befo-
gadás adott típusára, akkor nyitihatatlan retesszel zártuk történetmetafi-
zikai monász'ba, s a régi kultúrák vagy a primitív, nép ei kultúrák meg-
értése pusztán illúzió. De ha a kultúra mint tárgyiasulás tartalmazza a  

retjélyes többletet, ami miatt univerzálé és nem egyéb, akkor ennek co-
rallariuma az emberi lényeg mint univerzálé, s ennek még logikai hát-
rányait is megszünteti Lukács az „egész ember" és az „emberi egész"  

heurisztikus megkülönböztetésével. S ha az emberi nem egysége az em-
beri lényeg (kultúrában megvalósuló) fogalmában helyreállt, akkor  hely-
reállt a művelődéstörténet egysége is, a 'kultúra kontinuitása.  

Tisztelt Hallgatóim!  
I'ldomtalanság volna Lukács György nagyszer ű  koncepciójával szemben  

bármiféle rivális fölfogás mégoly ,halvány körvonalainak fölvázolása is;  

és valóban, nem is rendelkezünk jobb elmélettel, hiszen az ett ől való  
eltávolodás óhatatlanul a pszichologizmus köbhelyeibe vetni vissza ben-
nünket. Leküzdhetetlen mégis az a benyomásunk, hogy ez a kimeríthe-
tetlenül gazdag esztétikai elmélet nem mindig alkalmas történetfilozófiai  

modellnek, s ez pedig nehézségeket okoz a m űvelődéstörténet igen nehéz  
problémáina'k fölvetésében és kifejtésében. Nem vállalkozhatunk most  

egyébre, csak kérdez ősködésre. A kérdésekben foglalt érvek sajnos újra  

kérdésekhez vezetnek bennünket. A kritikai beállítottság szokásos ter-
méketlensége. — Az persze csak triviális ellenvetés volna, hagy a ho-
méroszi korban nem volt elkülönült alkotó és befogadó, nem volt vég-
érvényes alakban kiformált mű, nem voltak sajátlagosan esztétikai célok,  

nem voltak heterogén értékrendszerek, nem volt elkülönül ő  tárgyiasság,  
tehát nem volta f élréertésnek szubjektuma — triviális az ellenvetés, mert  
a mű  mégis abjektiválódott, mégis itt van, s ez indokolja a lukácsi alap-
kérdést: „Műalkotások léteznek; hogyan lehetségesek?" Igy gondolom,  
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hogy amennyiben lemondunk az ilyesfajta okfejtési stratégiákról és köz-
vetlenül óhajtunk szembenézni a m űvelődéstörténet apóriáival, ideje vol-
na megmondani, miért is véltük fölfüggeszthet đnek a mбdszertant ezek 
esetében. Bár ez teljes mértékben nyilván nem bizonyítható, sok megfi-
gyelés valószínűsíti, hogy — legalábbis az emberi praxist közvetlenül 
érintő  megfontolásokban — nem célszer ű  a nyelv és a gondolkodás (fi-
lozófiailag különben is kérdéses) elválasztása, a definíciós logika a szel-
lemtudományokban kisiklik, a hermeneutika, a szellemi élet megértésének 
tedhnikája és tudománya, inkább a nyelvelmélettel függ össze. A gon-
dolkodás mint absztrakció természetesén az emberiség, közelebbr ől a gö-
rögség nagy vívmánya: de nem tévesztend ő  össze ennek az elvont 'kate-
góriának az instrumentális használata (ami nélkül nem volna tudomány) 
a rá épülő  lapis ideológiával. A kultúra logikailag korrekt meghatáro-
zása helyett azért kellett beérnünk annak sokjelentés ű, vibráló, bizony-
talan szemléleti evidenciájával, mert azzal csak a bizonyftand бt előle-
geztük volna, a kultúra reflektált, .fölülinézeti leírásának fogalmai amúgy 
is a műveltség adott szituációjánark nyelvi játszámái-ból születnek, önálló 
logikájuk többnyire másodlagos. A 'kultúra megismerésére csakugyan áll  

Fülep Lajos kissé platonista színezet ű  tétele: „Nem arra emlékszünk,  

amit látunk, hanem azt látjuk, amire emlékezünk vagy emlékeznénk."  

A kultúramegismerés fogalmai koherensek lehetnek ugyan, de összhang-
juk csak az :értéktételezésb ő l következő  harmonia praestabi'lita. A saját 
nyelvi játszmánkból, típusából legalábbis nem 'léphetünk ki, miközben 
benne vagyunk, annak a szabályaira „emlékszünk". A kultúrát mindig  
történelmileg zárt fogalmi hálók kivetítésével szokták leírni. A háló min-
dig különféle nyelvhasználatok heterogén, esetleges gubancára vetül; Pe-
dig olyan kategoriális hálóra volna szükségünk, amely a nyelv konkrét  

univerzalitásából rekonstruálni képes az egyes nyelvhasználatokat és je-
lentésalaku'lásokat (szemiózist) el őhívó elveket. „A paszta nyelv általá-
nosságokból áll, nem különösségekből (partikularistásokból) ... — írja 
Fülep ugyanott (Az emlékezés a m űvészi alkotásban c. fontos tanulmá-
nyában; 1911). — Az általános megelőzi az individuálist. A puszta nyelv  
nem haladja meg az általánosat — a m űvészet pedig az általánosnak fe-
lülmúlása. Az intuíciónak kifejezése a nyelv adott általánosságainak oly 
módon való kombi'náciбja, hogy valami individuálisat fejezzenek ki. [...] 
Hogy  fölülmúlja ezen általánosságokat, hogy valami teljesen individuáli-
sat fejezzen ki, a nyelvnek meg kell tagadnia saját jellegét, le kell mon-
dania arró'1, hogy puszta nyelv legyen.. ." A sz űkebben esztétikai vonat-
kozások most nem érdekesek számunk гa, a lényeges az, hogy sejthetjük: 
a nyelv általánosságából bizonyos különleges nyelvi játszmák laza, mozgó 
szabálycsoportjának kell kiválnia ahhoz, hogy a kultúrát konstituáló ér-
tékek működésbe lépjenek. Rendkívül jellemző, hogy itt a megtagadás és 
a lemondás képzeleteivel találkozunk; itt van az az ugrópont, ahol a me-
tafora a szikár elméleti prózába elegyedik, ahol a történetfilozófüa vizs- 
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gólódás építkezésbe fog kategóriáival. Persze nem kövekb ő l épít, hanem  
ködfoszlányokból.  

Nyilvánvaló, hogy zárójelbe kell tennünk azt a módot, ahogyan az  
emberi nem értékei a kultúra világboni testét szül ő  szemiózist megindít-
ják. Az ebb ő l a szempontból számba jöhet ő  nyelvi játszmák hálmazát  
amúgy is a kultúra adott szituációjából ráhulló fénykéve teszi láthatóvá;  
e szituációk nem folytonos pontsorozatát pedig csak az a nyelvi álta-
lánosság köthette volna össze, amelyr ől tudjuk, hogy meg kell tagadnia  
önmagát. Ha most arra kényszerülünk, hogy ,föltétélezzük: az értéktétele-
zés praestabilita harmóniája párba állítja a kultúrateremt ő  értéket a  
számára szükséges nyelvi szabálycsoporttal, akkor a történetmetafizikai  
eljárásból ismert módon újfent manászokat alkottunk, csak éppen definí-
ciбjukkal ellenkez ő  módon azt hisszük, hogy kívülrő l megismerhetjük őket  
— ez még metafizika, óhajaink „realista" rendszerezése; ezzel a realiz-
mussal szemben nominalistáknak kellene lennünk. Igen ám, de a nomi-
nalizmus, ha szigorúan vesszük, nem engedi meg az olyan univerzáliák  
létét, minta kultúra folytonossága és az emberiség egysége — s mi ta-
gadás, ezeket azért nem ártana fönntartani. S őt, itt nemcsak preferen-
ciáinkról van szó, hanem arról a tapaszatalatunkról, hogy a miénkt ől  
gyökeresen eltérő  szituációban keletkezett m űvek örömet okoznak ne-
künk és meggondolkoztatnak bennünket, s ahogyan Marx írja a görög  
klasszikusokról, bizonyos értelemben mintát és ,elérhetetlen példaképet je-
lentenek számunkra. Ha volna (bizonyos negatívumoktól eltekintve) az  
értékeknek egy olyan tovább nem redukálható minimuma, amely igazolná  
az emberi természet 17. századi tanát, akkor nem volna bajunk az egyé-
niséggel és folytonossággal, de akkor kikapcsoltuk a történelmet is, ennek  
alanya pedig a változás — és a változás teszi föl a folytonosság és az  
egység kérdését, az (örök) emberi természet tana nem válaszolhat erre  a 
kérdésre, mert t őle ezt nem lehet megkérdezni. Félreértés ne essék: ezzel  
nem vetettük el az emberi lényeg fogalmát, az nem más, mint aktuális  
értékválasztásaink formájára hozott, ha úgy tetszik, megtisztított vál-
tozata, filozófia és politika ütköz őpontján: ezt a polgári társadalomnak  
és az organikus közösségek maradványainak pusztulása er őszakolt ki,  a 
világtörténelem eddig ismert legvégzetesebb értékkóllapszusa, ennek lát-
tán pedig rá kell kérdezni az emberi egzisztenciára mint egészre, hiszen  
ebben a végítéletben, ahol minden elvész, valóban mindenr ől van szó,  
s a világvége és világteremtés emberen túli harsogásában megszületik az  
egység és a folytonosság mint tagadás. Ebb ől a tagadásból két elméleti út  
vezet ki: az egyik előre, az emberi lényeg forradalmi axio'lógiája révén,  
a !másik visszafelé, az emberi kultúra történetfiloz бfiai újjáépítése által.  
Az értékpusztulás szemünk láttára rombolja a kultúra szükséges el đföl-
tevéseit: de az még nem biztos, hogy negatív 'lenyomatukból valóban ki-
kerekednek a premisszák. Apokaliptikus sejtelmeink csupán akkor érné-
nek valamit, ha kommunikálhatбak lennének, De lehetnek-e azok? A tör- 
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ténelmi egzisztenciának ez a sorsszer ű  pillanata nincs a világon kívül; 
nehezen elképzelhet ő  hát, hogy e pillanat Lьеѕ zбdІ  kultúrán 'kívüli vagy 
kultúra fölötti 'legyen. С$nök a hagyományból és tapasztalatákból tudják, 
hogy az ,epifánia és a parúzia, a megjelenés ,és az eljövetel nem esik 
egybe. A világforradalom mint epifánia és a kommunizmus mint parúzia  
közötti .idő  az ,elő történet része, még ha kétségtelenül határhelyzet is. Az 
értékpusztulás egyetemessége kulcsot ad az értékteremtéshez — az már 
kénytelen univerzálisnak lenni, nemcsak a 'marxi •értékpreferenciák iránti 
hűségből, hanem mert a 'kultúra aktuális egyetemessége, a kisemmizettség 
megszüntetése — azon túl, hogy kívánatos cél — az egyetlen lehet őség 
is az ember megváltására, aki nyugaton a munkamegosztás és a piaci ano-
nimitás végső  következményeit nyögi, az ázsiai típusú társadalmakban a  

szabadság ,és a biztonság akut hiányától fuldoklik, ha nem éppen az éh-
hálállal van felfoglalva. (És így tovább.) 

„A történelem feladata tehát, hogy miután az igazság túlvilága eltűnt, 
felépítse az evilág igazságát" — írja Marx A hegeli jogfilozófia kriti-
kájához szánt Bevezetésében (1844). Gondoljuk csak meg: ez látszólag ab-
szurd követelés, azt kéri t őlünk, hogy az іnnensdben konstruálj'ik meg a 
túlsót, a transzcendenciában leljük föl az immanenciát, s köziben szüntes-
sük meg m'indekett őjük alapelvét. Ebben a látszólagos képtelenségben is-
merhetünk föladatunkra: Marx .képletében 'a történelmi megismerés szá-
mára ,szükségesnek tartott arkhimédészi ipont elt űnt, benne vagyunk ab-
ban, amit meg akarunk ismerni. Ilyesformán indokoltnak látszik a kivá-
lasztott értékhalmazból levezetett 'kategoriális háló bizonytalan módszer-
tani programja, hiszen a világon ъelüliség radikális képzete azzal jár, hogy 
— valбdi transzcendencia híján — a világon belül valóban elkülöníthető  
szubsztanciák nyersanyaga csak az értéktételezés aktív folyamata lehet, s 
vélhető , hogy ennek a nyersanyagnak és 'megismerésének közös alapelvé-
re, igazi varázsvessz őre bukkantunk. A cselekvésben, ami ennek a poli-
tikai színű  tételnek a magva, nem kell azzal számolnunk, hogy léteznek 
egymástól elütő  értékrendszerek, cselekvésünk világot teremt, kudarcai 
és diadalai fény-árnyékában negativitás és pozitivitás egyesül. De a meg-
ismerés szükséglete már azzal, hogy a praxistól elkülönülten kifejez ődött, 
kénytelen belátásai közé sorolni az erkölcsi világ heterogén rétegességét. 
Azonban arra nem 'kényszeríthet ő , hogy a munkateleológia, a társadalmi 
és politi'ka'i cél- ,és értékhalmaz dinamikus egységét, aktuális egynem űsé-
gét meg ne lássa — így a szemlélet magát sem fogja világon kívülvnekk 
látni, hanem az emberi gyakorlat reflexiós típusának. A reflexió két ol-
dala —  a cselekvés forradalmi aхiológiája és az erkölcsi rétegzettség tör-
ténetfilozófiai átgondolása — egyazon valóság; a heterogén értékrendsze-
rek empirikusan észlelhet ő  állagának megítélése csak akkor nem fajul 
kondk gőggé, ha egyszerre vagyunk tudatában a mindenkori történetfilo-
zófiái itéleta'lkotás apokaliptikus kivételességének és annak, hogy cselek-
vést determináló értékhalmazunk bansejében helyzetünk (az immanencia  
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nyersanyagának örök helyzete ez) viszonylagos, a megítélésnek tárgyai és  

alanyai vagyunk. 
Marx és Engels írja a Német ideológia (1846) I. részében: „A szemé-

lyes egyén és a véletlen egyén közötti különbség nem fogalmi megkülön-
böztetés, hanem történelmi tény. [...] Olyan megkülönböztetés ez, ame-
lyet nem nekünk kell minden korra vonatkozóan megtennünk, hanem 
amelyet minden kor maga tesz meg az általa 'készen talált különböz ő  
elemek között, mégpedig nem a fogalom szerint, hanem az élet anyagi 
összeütközéseinek kényszerítésére. Az, ami a kés őbbi kor szemében a 
korábbival ellentétben — tehát a korábbi kor álta'1 ráhagyott elemek kö-
zött is — véletlennek jelenik meg, egy Olyan iérintkezés'i forma, amely a 
termelđerő'k meghatározott fejl đdésének felelt meg. A termel őerők viszo-
nya az érintkezési formához nem más, mint az érintkezési forma viszonya 
az egyének [öntevékenységéhez — ezt a szerz ők áthúzták a kéziratban] 
ténykedéséhez vagy tevékenységéhez." A homo noumenon és a homo 
phaenomenon elválasztása megtartja patetikus értékelmé'leti csengését, 
csak ez az elválasztás nem a történetfilozófia előtt, hanem a törtéпetfilo-
zбfiában mondatik, az ,értékszemlélet külsődlegessége tárgytalan, a szké-
ma már működik, az antinómia nem antinómia többé, pusztán az értel-
mezés mozgásának arányában halványuló illúzió. Az utólagos vélemény 
a maga szokott márványos véglegességében nevetségessé válik 'az empíria  

alanyi végtelenségével szemben. Az empíria végtelenjébe simulva az eg-
zisztenciális ítéletek elvesztik reflektálatlan, durva élüket. Az öntevé-
kenység, az ,érintkezési forma és a termel őerők meghatározottsága cirku-
lárisan értelmezi egymást, de a szükségképpen az élet filozófiai elsőbb-
sége mellett döntő  érétkválasztás használható 'kategoriális hálóvá teríti 
szét ezt az egyszer ű  circulust, hiszen nyilvánvaló: az empíria végtelenje 
csak tárgyiságaban fogható nyelvi formába, itt pedig — a tapasztalat 
belsđ  szerkezetének is megfelel ően — a termelőerők meghatározottsága a 
tárgyi. A tárgyiasság ellenkező  pólusán tálálhatб  a kultúra, amelynek 
jeltartománya az érintkezési formák által megszabott nyelvi játszmák 
szabályhalmazain alapul; az érintkezési formának mint a praxis általá-
nosságának és a nyelvhasználat dünamiszának mint tárgyiasult általános-
ságnak kell megtagadtatnia ahhoz, hogy megtehessük az evilági lépést a 
túlsó felé, az individuális és a konkrét irányába. 

A keltúra minta lehetséges objéktivációk reflektált (nye'lvi, léképezett) 
általánossága a termel őerők—értékezési forma—egyedi öntevékenység hár-
massággal az individuális kifejezésben tálálkozik, a kulturális formák ki-
bomlásához vezet ő  szemiбzist és nyelvi játszmasorozatot ez a hármas-
ság alapozza meg. Nem von 'le semmit e hipotézisek hatékonyságából, ha 
az individuumra es ő  hangsúly visszautal a marxi ieІшб let szülőhelyére, a 
polgári társadalomra, ahol köztudomásúlag szábad jogalanyra van szük-
ség ahhoz, hogy a 'közvetítés mint külső  tárgyi farmában jélenfthesse meg 
a Piac elvontságának színe el ő tt az emberiség 'leválását 'létezése el őfeltéte- 
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leről. Elképzel+hető , hogy a Nyugat-Európán 'kívüli társadalmak l 'eírá-
sának organomja éppen az ardhaikus művészet, a népi kultúra értelmezése  
lehetne, amint azt Erdélyi János már a múlt század derekán fölismerte.  
Mágikus hatszögünket itt mágikus négyzetté kellene alakítani, le kellene  
vonni az öntevékenységet és az individuális kifejezést. Valószín ű, hogy a  
létezése értékpremisszáival még együtt él ő  közösség kultúrája képtelen  
a nyelvhasználat dünamiszát, a tárgyiasult általánosságot megtagadni; hi-
szen az organikus közösségnek még a hűlt teteme, a kései hűbéri berendez-
kedés is pozitivitás; a hőskor keltúrája az érintkezési forma dinamikus-
aktuális általánosságával áll merev párhuzamban — ez az általánosság  
Homérosznál közvetlen. Ezért a különös kett ősség Lukácsnál: a heroikus  
művészet fölsőbbrendű , mert értékei anyagával azonosak a közvetlenség  
folytán — másrészt pedig a polgári művészetben elítélendđ  az allegória,  
amely közvetlenül kommunikál értékeket. Sehol nem élesebb a khorisz-
masz, mint itt: a polgári társadalom sorsa a közvetítés és a közvetettség,  
a ,nem tudják, de teszik". A közvetlenség er ő ltetése nem más, mint  a 
világállapottal szembeni értetlenség. (Csak közbevetve jegyezném meg,  
hogy az irodalomtörténet alapkérdéseiben a Lukácsétól gyökeresen eltér đ  
fölfogást képvisél ő  Bahtpin a polgári világállapot végpontján álló Dosz-
tojevszkij megítélésében, a regényműfaj fölrobbantásának történetfilozó-
fiaлΡ és kultúrabölcseleti leírásában lényegében egyetért Lukáccsal. Dosz-
tojevszkij a hagyományos közösség talajáról a polgári társadalom fölött  
átnyúlva igyekszik az epifánia felé. )Az a valószín űsíthető  tény, hogy az  
archaikus művészetben kifejeződik, 'az itáliai görög filozófusoknál pedig  
megmutatkozik az érintkezési forma mint a 'kulturális alakzatok inherens  
tartalma, arra kellene, hogy indítson bennünket, változtassuk a szubjekti-
vitás fogalmát történelmi kategóriává. Arról az egyénrdl, aki az indi-
viduális kifejezés tárgyi a 'lakjában soha nem jelent meg, a dolog termé-
szetéből következően nem tudhatunk sokat, 'legföljebb annyit — de ez  
csak az imént vázolt kategória-hatszög és -négyzet hipotéziséb ől követ-
keznék — ,  hogy számára a potentia egyben actus, a nyelvhasználat dü-
namisza a konkretizált 'kifejezés i 's mint energeia, az érintkezési forma  

általánossága egyben a tevékenység individualitása. Mindebbđ l hipotézis  
következik a régi kulturális alakzatok megértésére: ezek föltehet őleg fo-
kozottabb mértékben reprezentatívak, mint a modern formák, s a for-
maoly közvetleniü 'l azonos a kánonnal. Ez messzemen đen igazolja azt a  
benyomást, hogy a prбféta~költő-filozófus Hérákleitosz terminusai nem  
szimbólumok, hanem metaforák, ahogyan a delphoi jóshely uráról mond-
ja, az rá is igaz, az egész h őskori kultúrára is: úte legei úte krüptei alla  

szémainei, „nem beszél, nem rejteget, hanem mutat (jelez)".  

Tisztelt Hallgatóim!  

С$nök természetesen már rég ráébredtek arra, hogy sokat emlegetett  
kategoriális hálónk olyan nagy szemű, hogy a művelđdéstörténet egyes  
jelenségei nyilván kicsusszannak belőle. Itt jön azonban segítségünkre  a 
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hapax legomenon, az egyszeri kimondás eszméje és a kimondás egysze-
riségének problémája mint a kultúra történetfilozófiájának értelmezési 
minimuma. Tetten érhet ő-e a művek egyénfölöttisége abban, hogy nem 
(vagy nem mindig) a szubjektivitást alakító er ők szubjektív képét jele-
nítik meg? Van-e az .egyéniség .egyszeriségén túl egyszeriség az objektivá-
ciókban? Kiugorhat a mű  a történelmi monászból, látható-e egyetlen gesz-
tusban az ,értékkonstitúció rejtelmes mozzanata? Kínálnak-e a létez ő  mű-
vek módot a lukácsi félreértés valaminő  elméleti meghaladására? Kiemel-
kedhet-e az egyéni kifejezés, illetve a hagyományos reprezentáció sze-
mélytélen expresszivitása a kulturális alakzat, a m űvem, a korszak mű-
velddéstörténeti köznyelve heteronómiájából? Arra szolgálna csak a kul-
túra tudattalanul mozgó szerkezete, hogy a nyelvhasználat dünam ~iszá-
nak általánosságát — az értékek érintetlenül 'hagyásával — csak alkotói 
szubjektivitás véletlenével keresztezze? 

Magyarán: van-e olyan határeset, ahol az egyes m ű  autonómiájában 
fejthető  meg? Még nyíltabbam: a !kultúrában áttételesen megnyilatkozó 
аniverzáliák, az emberi értékek, láthatóvá válnak-e valóságként ebben  
az autonómiában? Engedjék meg, hogy ezekre a kérdésekre most ne ad-
jak оnöknek egyenes választ — ugyanis nem twdnék —, hanem néhány 
kisegítő  hipotézis körvonalazása után hadd mutassam be egy példán, hogy 
mire is gondolok. Kisegítő  hipotéziseim a következ ők: 

Az értékek megmutatkoznak annak, aki értékeket átél, értékéket te-
remt. Bizonyos értelemben a kultúra kulcsa önmaga. 

A kúltúrából nem részesedik mindenki; a 'ku'ltúra csak jelképesen .az 
emberiségé; ez a kultúrának csak mint szimbolikának a megértését engedi 
meg; a kultúra egyetemessége mindenkiben való aktuális jelenlétének biz-
tosítéka nélkül csak frázis. 

Hanax legomenon, a kulturális köznyelvb ől való kitörés eddig csak 
úgy történt, hogy a köznyelv .föladásával ,a megértés, a befogadás tár-
sadalmilag szentesített típusaival is szakítani kellett — a m ű  így csak 
holmi ,evokatív 'kérdőjellé zsugorodott. Azóta aztán a köznyelv gyorsan 
a 'kiugrás után nyomult (v5. az avantgarde m űkereskedelem történetével: 
a kérdőjelek gyűjtése). 

Láttuk, a szubjektivitás nem mindig az elvont formaelv-változatok 
edénye. Ha a munkafolyamat, a gazdasági tevékenység céltételezéseit a 
gondolatilag akadálytalanul hozzáférhet ő  értékszféra szabályozza (mai 
utáp'ia, visszafelé is az) és viszont, akkor nincs ki és mi, nincs kinek mit  
megértenie, nincs alany és tárgy, a 'kategóriahálának nincs mire rákúsz-
nia, a hermeneutika terminusai mennybe mentek. Mégis, a kúlturális ,ér-
tékek univerzalitása csak úgy képzelhet ő  el, hogy a termelők a gazdasági  
tevékenység minden funkciója fölött közvetlenül rendelkezzenek (tulaj-
don, irányítás, ellenőrzés, tervezés, elosztás, fogyasztás, teњni'ka, mun-
kavédelem, szociálpolitika, 'képzés stb. stb.), ezzel járna persze az md ő- és 
térképzetek megváltozásától az emberi szervezet átalakulásáig, a psziché 
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átrétegeződéséig sok minden, ami egy valamirevaló falanszterhez tarto-
zik. Mindenesetre a falanszter azonos szubjektum-objektuma azért okozná 
a megértés-prdbléma kimondhatatlanságát, mert egyben a valóságos meg-
szűnését jelentené. Ezeket a naivságokat azért sorolom, hogy lássék: a 
még nem létező  válasz majd politikai lesz. 

A nyelv valójában leküzdhetetlen általánosságán a kultúra alak-
zatai vagy szimbolikusan, vagy ,metaforikuson lépnek túl. A tipológia fi-
nomítása csak ezután kezd ődhet. Minél nagyobba távolság az érintkezési 
forma és a nyelvhasználat dünamisza (egyazon szubsztancia két oldala) 
között, annál szükségszer űbb a szimbólum túlsúlya. A logosz iilyenkor 
,reális fogalmakat" keres, próbálja összetartani az alanyat és a tárgyat. 
Ha a metafora kerül el őtérbe, afilozófia 'közeledek a kultúra többi 
alakzatához. 

Egy kor adott köznyelve a korba zár; a nyelvet és a társadalmat 
változtató kritikai és forradalmi gyakorlat, a radi'ká'lisan új értékválasz-
tás lelhetővé teszi, hogy kivetítései mögött földerítsük a tudattalant, hogy 
a világállapot nyelvét elszakítsuk a világállapotról szóló nyelvt ől. Ez az 
elszakítás persze viszonylagos és ideiglenes — az új nyelvi játszmák ki-
dolgozása ugyanis már a világállapot végét híreli. 

A kultúra csupa beszéd; de a használatihoz nél'külötihetetlen kon-
szenzus — úgy látszik — néma. 

A példa pedig Kansztantinosz Kavafisz (1863-1933) alexandriai költő  
egy ismert verse, ahhoz fogok néhány — ígérem, már nagyon rövid  

glosszát fűzni. Azért választottam Kavafiszt, mert senki sem volt nála  

távolabb bármiféle kulturális 'kantextustól ,és senki nem volt 'közelebb a  

hagyományhoz, csakhogy ez a hagyomány„ mint látni fogjuk, nem irodal-
mi hagyomány.  

Lüsziasz grammatikus sírja  

Egész közel, jobbról, ahogy belépsz itt, a bérütoszi  
könyvtárban, bölcs Lüsziaszt itt temettük el,  

a grammatikust. Igazán illik hozzá e hely.  
Ama tárgyak mellé fektettük, mikre, meglehet, 
Ott is emlékszik — textusokra, kommentárokra, glosszákra lel, 
mind ott sorjáznak a hellénizmus kódexei. 
Így aztán, ahányszor felkeressük e 'könyveket,. 
sírja élőst is megállunk tisztelegni.* 

Más költeményekben is előfordul az embléma, a b еépitett célzás, az 
egyirányú 'képzettársításókat kikényszerít ő  művelődéstörténeti metafora. 
De Kavafisz — a túlérett klasszika színhelyén összetákolt provinciában, 
az afrikai sívó homokban — az irodalmi lexikonok tanúsága szerint is 

Somlyó György fordítása.  
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egyértelműségre törekedett. Ezért találta föl a vers-emblémát. Kúltarális  

,szövegösszefüggés" híján tágabb kantextust alkotott újjá, föltálálta a  

hagyomány törmelékeinek értékesítését.  

Kavafisz versében kulturált ember beszél a kultúráról: alany és tárgy  

távolsága veszedelmesen csökken.  
Kavafisz verse nem a kultúra önreflexi бja, hiszen a műveltség itt csak  

anyag, itt a műveltség profán földolgozása folyik. Maga a földolgozás  

nyílt ténye a költő i.  
A versben az olvasó megszólításának retorikai közhelye ütközik a  

„munkájának jelvényei között nyugvó jeles halott" retorikai közhelyével.  

Az ezt némileg ellensúlyozó irónia elég .lanyha. Az is retorikai közhely,  

hogy a halott életének kellékei majd személyét juttatják eszünkbe, az  

egyetlen nem közhelyes sor („xnind ott sorjáznak ...") költ őietlenül fejez  
ki egy .művelődéstörténeti nosztalgiát — de ez .a .száraz, fanyar 'kibeszélés  

a szerepből átminősíti az egész verset, persze abban az irányban, amire  

észrevétlenül e1ókészített bennünket. Ugyanis a közhelyesség maga is emb-
léma, a régi alexandriai 'költészet tudákosságára utal, a közhely kopott-
ságával csak sű rűbbé teszi a hagyomány légkörét.  

Kavafisz a metaforát, az attit űdöt, a nyelvet mind emblémává tette, az  
emblémába még kisebb emblémákat falazott, a világot(akár egyetlen je-
lentékeny szellemi rokona, Jorge Luis Borges) egy könyvtár allegóriájává  

változtatta, némely versei borostyánkövek, bennük egy történelmi anek-
dota dermedt bogara szunnyad.  

Kavafisznak vannak értékei, csak idéz őjelben.  
Hol innen van a lírán, hol tú'l: artikulálatlan vallomás és végletes sti-

lizáció.  
Minden szükséges elem itt van: a jelenlét végett. (A krízis örökléte.)  

Еrtelmezhetetlen, mert maga is tiszta interpretáció, holott paiész'isz, köl-
tői cselekvés. Kifeszített, rezg ő  absztrakció.  

Hapax legomenon, a kimondás egyszerisége.  
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ВО SNYÁIš ISTVÁN  

„ ...E megszabadulás nélkül nem segít rajtunk a szavak pszichote-
rápiája. De hiszen az utóbbi évtized második felében épp a politika  
követelte: mondjunk el mindent mi írók, vívjunk meg mondanivalón-
kért. Bölcs biztatás, benne az igazság keresi önmagát. Valóban, csak az  
elmondással, a kimondással juthatunk tGl a tényeken, vetkezhetjük le  a 
sors reánk er őszakolt ajándékát, a félember kentaurok — még a ken-
taurok is legalább félig emberek! — m&gezett vérével átitatott, pusz-
tulást hozó Nessus-ingét. (...) Nem az elhallgatás, nem a letagadás a  
huszadik század végének az erkölcsi Gtja, hanem a bevallás és kimon- 
dás.  

(Méliusz József: Sors és jelkép, 1975)  

A Városa ködben (1969) után jбсskán megkésve, immár harmadik ki-
adásban jutott el hozzánk a prózaíró Méliusz József másik alapm űve, a  
Sors és jelkép, avagy egy erdélyi utazás regénye ezerkilencszáznegyvenhá-
romban tizenkét fejezetben elbeszélve (Kritierion Könyvkiadó, Bukarest  
1975). S mint annak idején az első  regényhez csatolt Regény, melyben az  
író elmondta a Városa ködben kéziratának harmincéves történetiét, most  
a hároméves késéssel megismert Sors és jelkép hasonló függeléke, a Késői  
visszapillantás is legalább olyan intenzív olv аsбi hatást váltott ki ben-
nünk, mint maga az alapszöveg. Vagy, mint annak idején, a régi szép  
filosz-években, e sajátságos eszázadi esszé (-regény) -m űfaj magyar úttö-
rőjének, Sinkó Ervinnek a könyve.  

Sajátságos műfaj? Unálló, külön műforma?  
Ha elégséges megkülöiљöztető  jegynek tartjuk, hogy a „regény regé-

nye" szövegtípust egy önmagán mindig túlmutató téma jellemez, mivel az  
adott kézirat története egyúttal élet- és 'kortörténetet is feltételez, s  a 
kézirat önsorsán túl emberi sorsot is revelál; hogy az „igazi" regényhez  
hasonlóan ennek is határozott epikus váza rés szerteágazó, különböz đ  
funkciójú epizódokból egybeszőtt cselekményláncolata, azaz „regényes"  

jellege van; hogy +e „regényesség „  jóval több reflexív elemmel, értekez ő  
prózai ellenponttal valósul meg, minta „közönséges" regényben stb. stb.,  

— akkor szövegtípusunk esetében viszonylag önálló, a regény és esszé  
határterületén álló műfajról is beszélhetünk.  
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„Emberi, nagyon is emberi" m űfaj ez! Minta témájául megtett m űfor-
ma, amelyre épül, a „regény regénye" maga is j бzsuéi alkotói gesztus  
eredménye: id őt fixál, időtartamot állandósít, az egyetemes elmúlás fo-
lyamatából kiragadott és megörökített Történet révén nem engedi az Id ő -
vel együtt múlni azt, ,  ami egyébként elmúlásra ítéltetett, s menthetetlenül 
mulandóba veszni. Vagyis: dokumentum-irodalom. Árn ' közel sem csu-
pán irodalmi dokumentumok irodalma! Emberféké és koróké is, küzdel-
meké és vereségeké, moralitásoké és immoralitásóké, történelemé és törté-
nelemnek becézett dzsungelé is! 

A műfajunk cselékményrejtélyeibe való ibehatolás tehát mindig izgalmas 
és tanulságos feladat. Hogy ez utóbbi, a tanulság szempontjából kinek mit 
nyújt egy-egy „regény regénye", az az immanens szöveghatáson túl nyil-
ván az olvasó magántörténetét ől és magándzsungelétől, s az odakinti és 
idebenti dzsungelek bejárására képesít ő  esztétikái/etikai fantáziájától is 
függ valamelyest. 

Alábbi kísérletünkben mi is azt próbáljuk megfogalmazni, milyen saját  
víziója alakult ki bennünk a Városa ködben és a Sors és jelkép 'kézirat-
odisszeájána 'k, s milyen magántanulságok derengtek föl olvasói tudatunk-
ban e ,két „regény regénye" több mint izgalmas cselekményszövevényét 
bogozva. 

(1) Majdnem idill ,  avagy a történet reményteljes kezdete. — A har-
mincas évek elején a hagyományos transsylvanizmussal opponáló Új arc-
vonal-nemzedék balszárnyán indult, az avantgarde forradalmi hagyomá-
nyát továbbvivő  és — logikusan! — Gaál Gábor Korunkjának egyik f ő -
munkatársává fejl ődő , akkor alig harmincéves szerz ő  1938-40-ben a 
nagy Mester ösztönzésére szociografikus regényt ír szül ővárosáról, Temes-
várról. Szerzői meghatározással: „lírai szociográfiát" a családjáról, váro-
sáról, gyermekkoráról, az els ő  világháborúról, a polgárságról, a nemzeti  
és osztályeszmélésekr ől. Illetve, Gaál Gábor-i meghatarozással: „temes-
vári lírai család- és városrajzot". A korabeli dokumentum-irodalommal és 
a prousti prózatechnikával egyaránt megihletett Monarchia-regényt. Tíz-
évi folyóiratiradalom — versek, prózarészletek, tanulmányók és publi сisz-
tikai írások fő leg Korunk- és Helikonbeli közlése — után: végre egy 
önálló könyv, a kezdetben két kötetre tervezett regény általi bemutat-
kozás lehetősége! 

S e lehetđség, legalábbis 'az els ő  kritikusi véleményekbđ l ítélve, nem is 
volt akármilyen. 

Szemlér Ferenc például a regényben ,megvalósuló folytonos min őségi 
erősbödést, az alakok kiteljesedését, a történésék vál бszerűvé válását s a 
mondandó meggyőzővé levését dicséri, nem utolsósorban pedig a prousti 
(és remenyiki) indítás sikeres levetk őzését is. 

Bányai László, az ekkor már illegalitásba vonult Korunk-kritikus össz-
benyomása pedig: „határozott, jól felépített m űalkotás, súlya van és el- 
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hittető  ereje, 	mindenekelőtt mély társadalmi élmény. M űvészi élvezetet 
nyújt és szíven ragad emberi valóságával." 

Dési Huber István a regényt azért tartja sikerültnék, mert az ábrázolt 
világot a legkülönböz őbb oldalakról világítja át és teszi egy id őben vizs-
gálat tárgyává: „a társadalmat hol rálátásban felülr ől, hol alulról, mint-
egy békaperspektívából látja az olvasó s a mikrokozmoszon minduntalan 
áttűz a makrokozmosz távoli fénye újabb és újabb árnyalattal gazda-
gítón." 

Illyés Gyala két nagyobb részlet alapján mond sommás — és egyér-
telmű  — ítéletet: „A megfigyelésnek, íráskészségnek oly értékeit látom 
mindkettőben, hogy — már minden további dicsér ő  jelző  nélkül meg-
becsülésemet rögtön a kritikával fafezem ki." 

Érdekes, hogy a reményteljes kilátásokkal induló „regény regényében" 
a mi Szirmainknák is jut — mégihozzá pozitív — epizód: „Kéziratát kö-
szönöm. Megigézve Olvastam végiga fojtott légkör ű  regényrészletet" —
írja a Kalangya szerkesztője 1940 decemberében, s 41 februárjában le is  
közli folyóiratában a szóban forgó részletet. 

Az álapjában véve igen kedvez ő  szaktársi vélemények mellett az in-
duló regényíró természetesen számos kritikai indítványt is kap, s az 
1940-ben befejezett szövegen még 41 folyamán is hasznos változtatásokat 
eszközöl. Időközben pedig a regény már szép folyóirat-publicitásnak ör-
vend: több részlete jelenik meg a Korunkban, majd a moszkvai Új Hang,  
a Brassói Lapok, a dél-erdélyi Havi Szemle s mint már említettük, a Ka-
langya is részletet közöl bel ő le. 

A kezdet tehát több, mint jó! S mindehhez még — a háborús viszo-
nyok ellenére — kecsegtet ő  kiadási lehet őség is társul. Az önkéntes visz-
szavonu'ltságban élő  Illyés gyakorlati 'közbenjárás helyett a nevét és kor-
látlan ajánlólevelét kínálja föl a szerz őnek: „ ... készségesen adok refe-
renciát, ha ez számít valahol smegkérdeznének. Ha hasznosnak tartod, 
megkérlek, úgy juttasd el akárhova a kéziratot, hogy én biztattalak erre, 
mert a könyvet Olyan értéknek tartom. Valóban annak tartom az eddi-
gidk után s őszintén gratulálok 'hozzá." Holter Károlya Szépmíves Céh-
nek ír igen alapos és .pozitív ajánlást. Illés Endre a Révai Kiadónál párt-
fogolja a regény kiadását, s a kézirat sorsának egyenget ői közt van Bö-
löni György is. És mindennek betetőzéseként, az erdélyi és Pesti kiadás-
lehetőségek mellé még egy újabb is járul: a moszkvai! .Az Új Hangban  
részleteket közlő  Gábor Andor ti. arra kéri a szerz őt, sürgősen küldje  
meg a teljes kéziratot, személyesen fog gondoskodni moszkvai megjelen-
tettéséről .. 
мoszkvában megjelenni? „Boldogan hittem az ígérkez ő  fantasztikus 

szerencsében. Istenem, Moszkvában megjelenni! Hányszor fogócskázott 
velem az álmodozás, a képzel ődés: hogyan alakúit volna sorsom, az 
enyéim tragikus sorsa, ha Gábor Andor gondolata megvalósul?" — t űnő -
dik a szerző  a nagy sorslehet őségen harminc év múltán, immár a Város  
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a ködben „regény regényében", holott e „fantasztikus szerencsénék" ak-
kor nem is volt olyan fantasztikus külszíne. Moszkvában megjelenni? De  
miért ne? Hisz az egybehangzóan pozitív szakvélemények mellett az esz-
mei minősítések is e pazar lehetőség valóraválása mellett szólnak! Vagy  
legalábbis nem szólnak ellene. Hisz milyen eszmeiséget is képvisel e re-
gény, mit tagad s mit affirmál, vagyis, korabéli műszóval élve, mi a ten-
denciája? —Három évtized távlatából a szerz ő  így vall róla: „mi, más  
osztályból érkezettek a proletárforradalom színe előtt csak egyetlen er-
kölcsi fedezettel válhatunk szavahihet ővé — a szakítással; Brechttel szól-
va: ha osztályunk, amelyből jöttünk, árulбnák minősít. Erre törékedtem."  
E törekvés önmagában jó értelemben vett pozitív eszmeiséget ígér, a mód  
pedig, ahogy ezt a szerz ő  a szövegben megvalósította, az ígéret reali-
zálását is jelzi egyszersmind: „Tehát ,a'lapvetóen nem praustn írása Város  
a ködben. Nem hódítja vissza az »eltűnt időt< ; megidézi, azért,, hogy  

megtagadja és eltaszítsa. Am, hogy eltaszíthassam osztályomat, hogy osz-
tá'lyom'at megfogalmazhassam: családom bens ő  struktúráját kellett költ ői-
leg és dakumentárisan megragadnom. A családot a történelemben, konk-
rét társadalmi környezetében. A megidézettek tagadásával téptem el vég-
leg a köldökzsinórt és szakítottam visszavonhatatlanul a réteggel, amely-

"l származom, egész tudati világával. Igy taszítottam el a Monarchiát,  

a régi Magyarország polgári, nacionalista magyarság-fogalmát s téptem  

el véglegesen még egy mitikus köldökzsinórt. Apám világával a Monar-
chia »legmegbizhat6bb« fenntartóközege mállott szét." S hogy nem utó-
lagos szerzíi „be'lelátásról" van szó, azt a megírás utáni — meg őrződött  
— első  szakvélemények .bizonyítják a legmegbízhatóbban.  

Szemtér Ferenc például már 1941 júnnusában rácsodálkozik a szerző  
osztály- és á llamkriti'kájának katarktikus hatására: „Mintha csak az író  
állandó tisztuláson ment volna keresztül." Egyúttal pedig nemcsak a po-
zitív tendencia jelenlétét, hanem annak bizonyos, mell őzhető  többletét is  
regisztrálja: „A regény irányzatossága ellen nem tehetek kifogást, mert  

minden író legszentebb joga, hogy olyan etikai célzatosságot adjon a  

könyvének, amilyent akar. (...) Az irányzatosság [azonban] nem abban  

rejlik, hogy ,eszméink dicséretére vezércikk-sz бlamo'kat kenjünk a könyv  
lapjaira, hanem a nyersanyag művészi megmunkálásában található. A 
művészi fegyelmet és mértéktartást sohasem lehet szem el ől veszteni." 
Bányai László, az eszmei .min ősítés szempontjaból ugyancsak megbízható  

Korunk 'kritiikus és akkori illegális harcos szintén reflektál a m ű  osztály-
kritikájára, s a haladó, s ő t forradalmi szemléletet természetszer űen nem  
az író származásával, hanem regényének immanens tendenciájával méri:  
„Igazi, új értelemben vitt társadalmi realizm'as hatja át, noha koránt-
sem társadalmi, hanem egyéni élmény-regény ez. És dialektikusa szó ha-
ladó értelmében, noha nem a társadalom feltör ő  mély rétegei " l jött em-
ber élménye. J61 példázza, hogy nem »populizmus« kell ide, hanem ha- 
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ladб  szemlélet, hogy fényében minden társadalmi kép forradalmi dina-
mizmust nyerjen."  

Megjelenni tehát Moszkvában, az ismét világtéboly el őtt álló nagyvilág  
első  és egyetlen szocialista államában? És miért ne? Igaz ugyan, hogy  

például egy másik nagy Monarchia-regényt az ottani kiadók még a Vá-
ros a ködben első  lapjainak megírása élőst végleg 'levettek a „napirend-
ről", ám abban aMonarchia-összeomlás csók ragyogó nyitányként van  

jelen — a Város szerzője évtizedek múltán „az Optimisták f artisszimós  
nagy bácskai nyitánya"-ként méltatja majd —, egyébként pedig a Világ-
forradalomként induló s tragikusan elbukó Forradalomról szól. A For-
radalomról, melynek szintén egy „új értelemben vett társadalmi realiz-
mussal" való epikus megragadása joggal sérthette az 1937-is Moszkva  

irodalmi s egyéb recenzenseinek a szépérzékét. Azt a szépérzéket, amelyet  

az Optimisták-féle, konokul igazmondó szövegek nemcsak a forradalmi  

régmúltnak, hanem a forradalom akkori jelenének viszonylatában is alap-
vetően 'kétségbe vontak. A Városa ködben azonban ezt a konokul eret-
néki alkotói igazmondást mindvégig a Monarchia bomló id őszakára kor-
látozza, miért képviselne tehát istenkáromlást még a harmincas évek végi  

Mosz'kvábaл  is?  
De nem, a nem éppen alaptalanul felvillanó „fantasztikus szerencse"  

egyelőre mégsem realizálбdik г  kitör a Háború, a .második, s elsodorja az  
első  koráról és a Monarchia végnapjairól alkotott erdélyi magyar víziót  

is. „Hová lettek későbbi fejezetei? talán az Új Hang kacattá vált holmi-
jával kerültek, ki tudja, hová, amikor Moszkvát a németek már bom-
bázták? Némelyik fejezet talán •a prágai vagy párizsi tranzit-cím kály-
hájában égett el. Tálán a Moldva vagy a Szajna nyélte cl. A történelem  
elsodorta a moszkvai megjelenés álmát lehet őségét. Ez a regény els ő  ve-
resége."  

Az első? Talán az első  és az utolsó is egyszersmind. Hisz a regény  

életére az elemi er ők vákságával rátör ő  Háború ,múltán jön a fölszaba-
dulás, a regénybeli Monarchia egykori barzsoá „utódállamaiban" rendre  
földereng a szocializmus történelmi távlata. Hol jelenjen hát meg e múl-
tat temető  és jövő t anticipáló regény, ha nem a megkezd ődött, színre lé-
pett jövő  társadalmában?  

(2) Még mindig majdnem idill ,  avagy indul a második regény regénye.  
— „Románia háborúba lépésének napjától a fegyverek visszafordításának  

napjáig naplót írtam. Az els ő  huszonnégy órától végig abban a tudatban,  
hogy — legalábbis számomra — még fontos l het ez a személyes kró-
nika, de abban a tévhitben is, hogy az irodalom igényt tart majd e szám-
adásra, roehát 'kötelességem lesz a háború alatt kívül-belül történtekr ől val-
lanom" — olvassa a Sors és jelkép 1972-ben rekonstruált regényében, s az  
a tény, hogy e .második alapvet ő  Méliusz-széppróza megíródott, 'különös  
módon egyaránt igazolta a szerző  hitét és tévhitet is.  
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Az aposztrofált napló 1943 tavaszán papírra vetett jegyzetei 'képezték  

ugyanis, egyrészt, a Sors és jelkép nyersanyagát. A másik adat- és élmény-
forrást viszont az a politikai jelentés szolgáltatta, amelyet szerz őnk az 
gllegális kommunista párt bánsági titkárságának a megbízásából írt dél-
erdélyi — Temesvárt, a Bánságot, Aradot, a Maros mentét, Enyedet, Sze-
bent és Brassót átpásztázó — 'körútja végén, arra keresve választ, 1943 
tavaszán hol tart a romániai magyar kisebbség értelmiségi-rétege s kü-
lön az írói. „Merre tekintenek? Hogyan 'látják, mi történjék a háború 
után, ha majd túlvonul rajtunk a front? De addig is 'lehet-e reájuk szá-
mítani, csatlakoznának-e valamilyen formában a romániai anti'hitlerista 
és Antonescu-ellenes, széles, demokratikus alapzású patrióta mozgalom-
hoz?» — A romániai magyarság szervpontjából e sorsdönt ő  kérdésre vá-
laszt 'kereső  politikai útibeszámсlб , valamint a vele egyid őben — 1943 
tavaszán — készült naplójegyzetek alapján született meg tehát a Sors és  
jelkép, ez az elődjéhez, a Városhoz hasonlóan szintén szociográfii'kus ihle-
tésű, ám a nyers dokumentumokat szépprózává nemesít ő  intellektuális 
regény. ,A könyvbeli s nem a jegyz őkönyvszerűen leírt tényszerű  utazás  
(...) fikció árán vált az irodalom realitásává. Annak a lélektani hely-
zetnek az absztrakciójában, amelyet a háborús valóság torzító képtelen-
sége ,és a Kafka teremtette szubjektív, szorongásos 'légkör egymásra felelé-
sében vélt felfedezni az író. Tehát nem az amúgy is tudott evidenciák 
bizonyítása tűnt írói feladatnak (...), hanem a szorongásos történelmi 
lélekállapot jelentése a ,determináló ,és abszurd evidenciák mögött: az ér-
zelmi és gondolati verg ődés valósága iháborús viszonyok között, úton az  

ismeretlen »!háború után« felé, ahol majd feltehet őleg megleljük a feleletet 
a (háború alatt ;b űnösnek minősített kérdéseink tömkelegére. — Ilyképp 
keveredett össze könyvemben valóság és tény az emlékezéssel, képzelettel 
és 'látomással, s a külső  világ a bensővel és egymásba, egymásra hatva 
(...) s harmadik szuverén valóságot teremtve. Az Birodalmiit." 

A szerzői intenció, a technikai/módszertani szánjé'k és a kapott ered-
mény önmeghatározása ez esetben is egybeesik a korabeli kritika ítéleté-
vel. Méghozzá, ezúttal, nem a kézirat-, hanem a könyvkritika úítéletei-
vel! A Sors és jelkép ugyanis 1946-ban, a hadifogságbó'1 hazatér ő  Gaál  
Gábor 'kiadásában, az első  romániai magyar !könyvnapra — megjelent! 
Azért éppen ez, s nem a másik Méliusz-regény, mert a nagy papírhtiány  

miatt s a szerz ő  beleegyezésével e kisebb terjedelm ű  műre esik Gaál Gá-
bor választása, s nem a Város terjedelmesеbb szövegére. 

S micsoda siker, milyen egyértelm ű  kritikai fogadtatás! És az ,alkotói, 
erények 'kiemelése mellett ezúttal is egybehangzó -dicsérete a m ű  immanens 
eszmeiségének. 

Benedek Marcell például azt hangsúlyozza, hogy a pólgári eredet csöp-
pet sem gyengít a szerz ő  állásfogla'lásánák forradalmiságán, hisz a humá-
nus forradalrnárna'k „nem kell okvetlenül vér szerinti közösségben lenni 
a munkással vagy paraszttal, hogy emberi igazáért harcolni tudjon". A 
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kritikus szerint ez mindenekel őtt abban manifesztálódik, hogy a .felsza-
badulás előtti Uél-Erdélyben rnegkí ar-, és az Észak-Erdély-
ben megkínzott román paraszt a könyv tanúságaként egyformán ,közel  

van a szé`ržđ&fiöz, s í`eg  оőb , elvalaszthatatlanul eggyé forró „jelképei" pe-
dig: „Erdély és szabadság; magyarság és humánus haladás". Azzal a lé-
nyeges megszorítással azonban, hogy a m ű  egyúttal „hitet tesz a román  
ésmagyа .г  né testvéri együttélése mellett, amelyet az elkövetkezett új  
rendben senkine  serriг fesz r~гá Id"a )sztályérdekbő l uszítással megzavarni".  

Szemlér Ferenc a román—magyar testvéri együttélés regénybeli affir-
má'lása mellett a mű  erőteljes antifasizmusát domborítja ki: „Bárhava is  
teszi lábát [a szerz ő] a dél-erdélyi tájban, s bárhova is jut el emlékei  
vagy irodalmi párhuzamai között, acél mindenütt ugyanaz: felfedezni,  
megtalálni, a sötétség mély rétegeibő l kihántani azt a haladó magyar esz-
méletet, amelyet a világ harcterein és leigázott országaiban dühöng ő  fa-
sizmus immáron véglegesen kiirtani vélt. (...) A szerz ő  felfedezi a dél-
erdélyi tájat, a dél-erdélyi magyar sorsot, a magyar és román nép egy-
másrautaltságát, a fasiszta nyomás alatt .feszül ő  és kitörést keres ő  szabad-
ságvágy erővonalait, és amit minderr ől elmond, az pontos beszámoló és  
megbízható jelentés."  

Jancsó Elemér sommás ítélete egy tömör félemondatba van s űrítve: „egy  
kibontakozó írótehetség vallomása az eljövend ő  új világ mellett". A .mű-
ne'k e jövő-anticipálását Jancsó egyrészt azzal ibizonyítja, hogy „Mél іusz  
könyve az első  hiteles írás, az első  valóságszemléletbő l fakadó kordoku-
mentum, mely megismerteti (...) a román—magyar 'kibékülés els ő  hősi  
kísérleteit az Antonescu-rendszer alatt". Másrészt viszont enné'1 általá-
nosabb, egyetemesebb humánumot is lát a könyvben: „A Sors és jelkép  

nem propagandairat. A költ ői magatartás és az emberi szándék ihlette  

Mél~iuszt élményei megírására, nem pedig .a dokumentumkeresés vágya  

valamilyen politikai állásfoglalás érdekében. Ezért őszinte igazságkeresé-
sében, ezért valóságfeltáró sors- és iemberjellemzésében. És mégis, az, amit  

mond, és az, ahogy dolgokat leír, propaganda azigazi emberiesség, véd ő -
irat .a meggyalázott humánum mellett."  

Kell-e mindennél jobb „eszmei karakterisztika"? Kaphat-e egy több  

mint ellentmondásos korban írt .m ű  ,ennél pozitívabb min ősítést az ellent-
mondásokat fölszámolni hivatott új társadalomban?  

Az eszmei ítéleteikben egyként összeoseng ő  'kritikák azonban a fent  
idézettekkel még ki sem merültek. Jelképes, és a m ű  későbbi sorsa táv-
latából nézve: tragikusan ,paradoxálas jelent őségű  a tény, hogy a Sors és  
jelkép legelső  kritikusa — egy román író, a Pet őfit, Adyt és József At-
tilát fordító Costa Carei volt, akit „Méliusz 'barátunk (...) szép és őszin-
te" írása va'lósággal adys egzaltációba hevített: „Nagy igazságot fogalmaz  

meg Méliusz (...) Mindannyian tévedők voltunk, hibáztunk, b űnben ma-
rasztaltattunk el. Méliusz szinte hiábavalóan beszélt magyaroknak román  

írókról, amint ő  maga mondja, a fafej űeknek, akik határozatlanul meg- 
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rándították vállukat: kik ezek, vajon hihetünk-e nekik? — Ezzel 'kikö-
veteli, hogy a magunk rendjén mi is bevalljuk, én és még néhányan 
hozzám hasonlók: hiábavalóan ibeszélünk csökönyös román testvéreinknék 
a magyar írókról, szavainknak alig támad visszhangja. — És mégis! —
Miért nem találkozunk a közös eszmebarikádokon? (...) A Duna, az Olt 
egy hangon dalol, mert elvégre magyarok, szlávok, románok ugyanazt a 
gyötrelmet szenvedték végig. Mikor fogunk már 'barátilag 'kezet? — Ady 
széllemének ma válaszolunk: íme, barátilag nyújtjuk 'kezünk egymás félé, 
ismerni ákarjak egymást, egyetértésben és békességben б'hajtunk élni." 

Ha mindehhez hozzáadjuk még, hogy a Sors és jelkép magyarországi 
kritikái is a romániai fogadtatással egybehangzóan méltatták a m ű  szel-
lemiségét — Szenczei László például az író nyugatos 'kultúrájával és 
esztétikai fogékonyságával társuló „legharcosabb, demokratikus politikai 
magatartást", valamint „az erdélyi magyar és román sors elválaszthatat-
lan történelmi 'közösségének" ábrázolását dicséri, és Horvát Márton is a 
népek közötti ellenségeskedés fölszám оlásánák rnéliuszi szorgalmazására 
utal —, s ha figyelembe vesszük azt is, hogy a 2000 példányban meg-
jélent .könyvet egy-két hónap alatt valósággal szétkapkodták: akkor jog-
gal merül föl a 'kérdés, vajon ennék a Méliusz=m űnek az esetiében is csu-
pán ,majdnem idillrő l" ,beszélhetün'k-e. s nem pedig ténylegesről is? Más 
szóval: miért nem tekinthet ő  máris ibefejezettnék e „regény regénye", min-
den további kibontákozás nélkül is, és miért nem csupán egy „regény 
regényére" — a Városéra — összpontosítunk a továbbiákban? 

(3) Az idill drámába fordul, avagy századunk sajátságos m ű  f ajának két  
újabb életalkotása voltaképp csak most kezd íródni. — A két regény re-
gényes útja, mint láttuk, 1946-bon pozitív vonatkozásban keresztezi egy-
mást: elvben bármelyik megjelenhetne, csupán a papírhiány miatt esik a  
választása kisebb terjedélm ű  Sors és jelképre.  

Három év múltán azonban majd egészen más vonatkozásban érintkezik  
e két könyv sorsa.  

Ezt megelőzően, még 1946-bon újra napirendre kerül a Város pesti ki-
adásánák 'kérdése. Lévén, hogy az ottani els ő  kísérleték 1943 háborús  
viszonyai között éppúgy meghiúsulták, mint az 1940-es erdélyi lehet őség  
is a Szépmíves Céhnél. S micsoda pártfogói vannak a kéziratnak ismét!  
Illés Endre, Darvas József, Bölöni György, Gergely Sándor, Benedek  

Marcell és Vértes György istápolja a regény Pesti kiadását, s Ihiába. Az  

ottani kiadok is papírhiányban tengődnek — egyesek meg is sz űnnek —, 
a hazai szerzők kiadása is nagy ákadályokba ütközik, hogyan adhatnák 
ki tehát e külföldi magyar író testes 'könyvét? Az akadály, ezek szerint, 
akárcsak a háborús id őkben, továbbra is teahnitkai jelleg ű . S noha a lét-
telenségre, tetszhalott-sorsra ítélt könyv szerz ője számára ez gyönge vi-
gasz, mégiscsak respektálandó: az országépítés emberfölötti er őfeszítései 
közepette egyszerűen lehetetlen annyi papírt teremteni, amenn уit az író- 
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társadalom igényelne ... De vajon csakugyan és csapán e technikai aka-
dály állja-e az útját a pesti :kiadásnak? — A Váras Regényének egyik  
korabeli dokumentumából egy más jellegű  akadály is fölsejlik: „Itt vala-
mivel le kell számolnom: erdélyi író ne kereskedjék Pesten, tartson ma  

inkább, mint bármikor, Csokonai felkiáltásával: »Az is bálond, aki..  

... 
 

aki »vidéken« él: megdögölhet."  
Az érthetően elkeseredett szerzőnék ez az 1948. augusztus 7-i levél-

kitörése nem alaptalan ugyan, de egy kicsit — korai. Regénye, pontosab-
ban: regényei regényes útjának ugyanis még egy egész évnyi szakasza van  

hátra ahhoz, hogy ez a kitörés ne csak helytálló, de fantisztikusan —
időszerű  is legyen .  

1949 nyara. Kolozsváron összehívják az frбszövetség tagjait, . beidézik  
a Városa ködben eszmeileg eltévelyedett, dekadens, 1tilonarchiát vissza-
síró, reakciós s_tb. stb. szerz őjét, s a Sors és jelképet megjelentetett kiadó  
jogörö.kösénék, az Аггami Ki Тбnak az igazgatója — egy személyben köz-
vádlóként és bíróként s egy névtelen Referátum alapján — nyilvános  
e marasztalaiban reszesiti a Varos irogat. Az irótarsadalom színe elott.  

Azon társadalom színé .élőti; melyet bizonyos romantikus esztéták a nép  

és nemzet lelkiismereteként is szoktak volt emlegetni. S e megtestesült  

Lelkiismeret a kiadói vészgy űlésen — hallgat, mint a csuka. Azaz, még-
sem egészen, mégsem egyöntetűen: „ ... többen mimikáju'kkal leplezetle-
nül igyekeznek magukra felhívni az igazgató ,figyelmét: örvendeznek,  

hogy végre felderült az igazság .és a szellemi igazságszolgáltatás napja.  
Gaál Gábor komoran berekesztette a gy ű lést."  

A Sors és jelkép és a Városa ködben sorsa ekkor ismét találkozik,  
összefut, de merőben másként, mint három évvel ezel őtt. Ekkor ugyanis  
nemcsak az 1949-ben megjelent ,elsóiskolai irodalomtörténeti olvasókönyv  
tűnik el nyomtalanul — a Város kéziratának a felszabadulás után nyom-
dafestéket látott els đ  és egyetlen fejezetével! — ,  hanem a pazar fogad-
tatásban részesült és szétkapkodott Sors és jelkép 'köz -  és magánkönyv-
tári meg antn'kváriumi példányai is. Hisz logikus: ha egy és ugyanazon  

szerző  egyik könyve tévelygđ, dekadens és reakciós, milyen_ lehetne ak-
kor a másik? Egy testben egy 'félék, egy kézben egy penna!  

De nézzük csak, miféle pennát is liá~zdá t annak idejéri a Város szer-
zője? — Az Allami Kiadó igazgatója által az írótársadalom közerkölcse  

élé terjesztett Referátum részletes magyarázatot ad erre az — uram, bo-
.sá' — eleve eldöntött kérdésre. Részleteset és világosat, annak ellenére,  

hogy Anonymusunk meglehet ősen nehézkesen élt édes anyanyelvünkkel.  
Mondatai Artur London Vallomásának instruktoraira emlékeztetnek, akik  

vádlott anyanyelvén f aggat бznak ugyan, de valami leplezhetetlenül kü-
lönös hangsúllyal s idegenszer ű  szórenddel és mondatszerkesztéssel. Ám  
a referátum, mint mondtuk, így is egészen érthet ő . Ha stilisztikai erényei  
miatt nem is, de tartalma miatt mindenképpen megérdemli, hogy — kis- 
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sé egуbefo'lyб  és kusza .kompozícióját elemeire bontva — okulás'ként ál-
lítsuk a boldog Utókor elé: 

A Városa ködben szerzője történelmi eseményekrő l ír — „de nem  
érti meg 'őket". Sem akkor nem értette, amikor átélte, sem ma (sic!), ami-
kor leírja őket: „Az író, mint gyermekkorában is, melyet megírt, — ma 
[1949-ben] sem érti, mi történt a társadalomban, amikor a földkeréksé-
get először borította t űzbe a háború." 

Méliusz „sóhajtva"idézi az osztrák—magyar birodalom békeéveit. 
„Az író nosztalgiája e »patriar'kális« napok után császárok és csá-

szárnők iránti nagyon szabadelv ű  magatartással itatott. Az e császárok 
iránti elnézése és nagylelk űsége itt-ott alig különböztethet ő  meg egy mo-
narchista álláspontjától." 

Méliusz, úgymond, csak a kispolgári rétegeket ábrázolja. „Azonban 
tudja, hogy illik ibeszé'lni népi tömegekről és proletárokról is és ezért né-
hány »népbő l való« szemnélyt is bemutatni törékedik. E kísérleték azon-
ban nevetségesek — mint ahogyan több oldaluk egészen híjával látszik 
lenni a művésziihlet őszinteségének. A szocialista realizmus hiányát nem  

lehet stílművészettel leplezni."  
„A díszes, nehéz irány egy haldokló irodalom íróinak a m űveire 

emlékeztet, akik ragyogó köntössel próbáljak leplezni a tartalmi üressé-
get. Proust, Márai a mesterei [mármint Méliusznak], akik megnehezítik 
a tartalom beolvasztását." 

A regényben a bomladozó Monarchia élete — nem étéggé egészsé-
ges! ,Minden oldalon tükröződik az élet, az író bemutatta élet rothadt-
sága és beteges jellege. Az író ma [sic!] sincs nagyon messze mindattól,  

amit leír. [Kiem.: Anonymus] A 'könyиben nem találunk egy egészsége-
sen-élő  alakot. (...) Üresség •és sötétség van. Semmi kilátása a haladás-
nak, a fej'lődésne'k, ;  a felemelkedésnek, a boldogabb élet felé menésnek." 

„A kilátástalanság, a forradalmi realizmus hiánya, a borulátás, a 
patologikus sexualizmus és freudista elemzés nehéz légköre e könyv helyét 
a polgári ideológiát uraló dekadens [kiem.: Anonymus] ,irodalomban je-
löli 'meg." 

„A kispolgári humanizmus, az író passzív, kontemplatív pacifiz-
musa nemcsak elévült (...), hanem veszedelmes is [kiem.: Anonymus], 
ma, amikor »nem elég akarnunk — cselekednünk is kell«." 

Igy árn, így bizony, s nem úgy, ahogy a regényt annak ivd сjén Szemlér  
Ferenc, Bányai László, Dési Huber István, Illyés Gyula, Szirmai Ká-
roly, Illés Endre, Molter Károly, Bölöni György és Gábor Andor látta! 
Az anonymusi bűnlista azonban az •idézettekkel még ,közel sincs lezárva; 
ezek csak a főbenjáró bűnök, ami azt jelenti, a 'kézirat további, eszmei-
leg és esztétikailag egyaránt éber elemzése egyáltalán nem reménytelen. 
„E rövid jellemzés nem tartalmazza a könyv minden téves részletét" —
állapítja meg Anonymusunk meglehet ősen szellemesen a Referátum zár б -
részében, a mai olvasóban egyszerre keltve der ű t és szörnyülködést, hisz 
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elgondolni is rossz, mi lett volna, ha a könyv „minden téves részletét" 
számba veszi! A Referátum terjedelme az esetben nyilván megközelítette 
volna a regényt ... Így azonban, impozáns szerénységgel, befejezésül csu-
pán ekét példát hoz fel Anonymusunk a további éber elemzés serkenté-
sére: a könyvben egy nazarénus szektáns helyes magatartást tanúsít a há-
ború kérdésével szemben — holott, tennénk hozzá mi, ez a magatartás 
1914 -ben merőben másfajta szektánsoknak, ti. a hazafffyas szocdemeknek 
volt rezerválva! —, ugyanakkor pedig a regénybeli kispolgári társada-
lom, melyet mélyen megráz a szeretet, az öreg császár halála, még csak 
tudomást sem vesz az Októberi Szocialista Forradalom 'létezésér ő l stb." 

Stb. Azaz tetszés szerint tovább folytatható. E folytatás azonban már 
másfajta recenzensek feladata volt. S a b űnlista immár nem állító, ha-
nem kérdő  formában gyarapodott. Mivel érte el a szerz ő , hogy annak 
idején, az imperialista-fasiszta rendszerben háborítatlanu'1 írhatta meg a 
Várost? S mivel érte el, hogy ugyancsak háborítatlanul írhatta meg a 
román—magyar békés együttélés ellen (!) közönséges burzsoá nacionalista 
módon uszító Sors és jelképet? S hogyan érte el a szerz ő , hogy ez utóbbi 
könyv kézirata miatt — amely, érdekes módon, alighanem anti-anto-
nescuánus tartalmú is egyúttal — nem tartóztatta le az antonescuánus 
sziguranca? 

A két regény regénye, 'lám, 1949-ben ismét találkozott, csak mer őben 
más módon, mint 1946 ígéretes tavaszán. 

(4) Élet és irodalom, avagy színre lép a titokzatos Ősbűn. — Anony-
mus Mester egy vonatkozásban pontosan fogalmazott: „nem elég akar-
nunk —cselekednünk is kell'. Az 1949 nyarán kinyilvánított kiadói aka-
rásnak ugyanis csakhamar bekövetkezett a logikus, cselekv ő  folytatása. 
„1947-tő l kimaradtam az irodalomból, színházzal foglalkoztam. 1949. no-
vember harmadikáig. Hatodikán este jelen kellett volna lennem Vszevo-
lod Ivanov Páncélvonatjának bemutatóján. Én rendeztem" — vezeti be 
a Sors és jelkép regényes függelékének, a Késői visszapillantásnak az írója 
ezt a tettleges folytatást, mára Város Regényében is megörökített egyik 
epizód kiegészítéséként. A deus ex machina hirtelenségével egyszeriben 
monarchistává és Monarchia-visszasíróvá, dekadenssé és kispolgárivá, sö-
tétté és veszedelmessé lett Város „egy regény regényében" ugyanis azt 
olvashatjuk, hogy a kiadói gyászos szertartásról a színház felé bandukol-
va Gaál Gábor, a Város jó értelemben vett egykori megrendel ője rövi-
den csak annyit mondott: „Ez, fiam, a legrosszabb jel", ám az inkrimi-
nált mű  szerzője, mintha mi sem történt volna, s egy kicsit már unva 
is a regény kalandjait, a Páncélvonat rendez ői dilemmáival kapcsolatban 
kéri ki a Mester és Barát szakmai tanácsát ... Aminek hatékonyságáról, 
s egyáltalán, a rendezés páratlan sikerér ől — majd csak hat év múlva 
szerezhet tudomást: „Hat év múlva értesültem róla: valóságos siker volt. 
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A vörös zászlós finálé alatta közönség felállt, felugrott ül őhelyéről és  
az Internacionálét ,énékelte, az ovációk nem akartak sz űnni."  

Az ünnepelt darab ünnepelt rendez őjének pedig eközben — kihallga-
tása kétszáznegyven éjszakája közül a harmadikon — nyilván  máris zu-  
}ìogtak á kerđések: Mivel érte el ... Mivel 'érte él ... Mért nem tartóz-
tatta le már annak idején a sziguranca  .. . 

Hat év, s közben kétszáznegyven ilyen éjszaka egyetlen meg sem jelent  
regény kézirata s egyetlen megjelent — és a lehet ő  legpozitívabb eszmei  
értékelésben részesült — könyv miatt? Nem, ez mégsem lehetséges, itt  
valami félreértésr ő l van szó, mely hamarosan kiderül s rendez őnk afféle  
erkölcsi •elégtételként végignézheti a Páncélvonat reprízeit, ha mára be-
mutatбn nem lehetett jelen! Vagy anégsem? Vagy másról van talán szó?  
Nem is annyira az irodalomban, hanem az ,életben elkövetett hibákról?  
Hisz emJberek vagyunk, hálandók, kicsit gyávák, 'kicsit h ősök, kicsit  meg-
alkuvdk, kicsit rendíthetetlenek, de semmiképp sem Szenroek, s vajon mi-
ért lenne abszolúte ,kizárt dolog, hogy ,szerz őnk, illetve rendezőnk múlt-
jában is volt egy gyönge pillanat? Egy olyan vétség, amelyet, igaz, évek  
múltán, a színre lépett Jöv ő  társadalmában talán nem kellene szükség-
képpen s az ezeregy pozitív pillanattól elvonatkoztatva a fejére olvasni,  
de mit lehet tenni, a forradalmas id ők — épp a majdani egyetemes hu-
mánum érdekében — nem lehetnek pánhumánusan engedékenyek és el-  
nézđk. Mit tett tehát szerz őnk csakugyan, a régi rendszerben, e rendszer  
mellett vagy ellen, ,  s esetleg az új — az 'id őközben megvalósult — szo-
cialista rend érdékében vagy ellenére?  

A felszabadulás előtti Méliusz Józsefről a felszabadulást követő  évben  
— s épp a Sors és jelkép kapcsán! — állapította meg a marxista szel-
lemiségű  kritika: „Méliusz József azok közé a harcos realista írók közé  
tartozik, akiknél az írás és a tett, a mondanivaló és a forma egyet je-
lentenek. Az Új arcvonal írói csoportjának bálszárnyához tartozott, és  
első  írásaival a harmincas évek élején t űnt fel. Az Új arcvonalban meg-
jelent regénytöredéke még a lázas formakeresést jelzi, de nemsokára el-
jönnek a lehiggadás évei, és ett ől kezdve a fiatal Méliusz írásai a  Ko-
runkban бs az Erdélyi Helikonban az erdélyi realizmus új m űvészi és  
szociális Erdély-szemléletét hirdetik. Tanúlmányok, versek, elbeszélésék  
és vitairatok, 'bátor emberi és harcos szociális állásfoglalások jelzik Mé-
liusz felfelé ívelő  pályáját. Az utolsó másfél évtized alatt alig merült fel  
irodalmi és szocális kérdés Erdélyben, amihez Méliusz ne szólt volna hoz-
zá. Állásfoglalása mindig a harcos demokrata magatartása volt. Az er-
délyi reákciб  leleplezése, a román—magyar kibékülés és a realista m ű-
vészetszemlélet diadalra juttatása voltak emberi és írói tevékenységének  
állandóan visszatér ő  tárgyai." (Jancsó Elemér, 1946).  

Emberi mércével mérve: nem elég-e már ez is a régi, :polgári rend po-
litikai és szellemi válósága ellen, s az új, eljövendő  szocialista rend mel-
lett, annak tevékeny anticipálásáként? — Holott ékkor, 1946-óan az id ő  
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közelsége miatt még nem is kaphatott kell ő  jelentőséget az az irodalmi/  
mozgalmi tevékenység, melyet szerz őnk a harmincas évek legértékesebb  
magyar marxista folyóiratában, a Korunkban fejtett ki. Egyik vezet ő  
munkatársa lenni a tudományos, filozófiai, társadalomtudományi és iro-
dalmi anyagában egyaránt s a legjobb értelemben politizált folyóiratnak, 
a tizenkilences magyar forradalmi nemzedék és az európai progresszió 
nemzetközi orgánumánák: ez önmagában Fis nem elégséges tett-e a fönn-
álló polgári rend ellen s az elkövetkez ő  új rend mellett? Oszlopos tagja 
lenni annak a világnézeti és irodalmi mozgalomnak, melyet az illegális 
kommunista párt patronál s amelynek résztvev ői közül kerülnek ki jó-
részt a romániai magyarság leghaladóbb kisebbségi szervezeteinek, a Fal-
vak Népének, a MADOSZ-nak s a Vásárhelyi Találkozónak az aktivis-
tái: ez önmagában is nem eléggé pozitív „eszmei bizonyítvány"-e a Vá-
ros és a Sors és jelkép írójának szellemi és politikai irányultságáról? 1932-
től — mint a nemrég megjelent Gaál-levelezéskötetb ő'1 tudjuk —egészen 
a betiltásig megszákítás nélkül publikálni e lapban, s a mintegy száz köz-
lemény mellett valamennyi munkatárs közül a legtöbbet utazni, szervezni, 
„kilincselni" a lap érdekében, a Szerkeszt ő  legközelebbi munkatársaként, 
két ;éven át 'a társszerkeszt őjeként és — lehetséges 'kiutasítása esetén —
virtuá'lis utódjaként is: mindez nem eléggé pozitív eszmei karakterisztika 
a két regény születésénekid őszakára vonatkozóan? 

Az író, persze, nemcsak irodalmi publiká ćiб ival és irodalomszervező  
tevékenységével vehet részt kora forradalmi mozgalmában, hanem poli-
tikai munkásságával is. Márpedig, hogyan s miként aktivizálta magát  

szerzőnk, s aktivizálta-e magát egyáltalán ilyen formában is, vagy pe-
dig — származásánál fogva — esetleg csak passzív szemlél ője és lite-
ráris szimpatizánsa volt a közvetlen környezetében zajló politikai ese-
ményeknek?  

Csatárt' Dániel, a történész állapítja meg e fölszabadulás el őtti moz-
galom tevékenységr ő l: „Komoly változások érlel ődtek a romániai ma-
gyarság soraiban is. Az RKP irányítása alatt harcoló MADOSZ veze-
tői: Bányai László, Méliusz József, ;  Kurkб  Gyárfás mindent .elkövettek 
annak érdekében, hogy a magyar tömegeket a kétólda'lú nacionalizmus 
bénító hatása alól k.iszabadítsá'k, s .a soraikban megindult biztató politikai 
feўlődést elmélyítsék és meggyorsítsák. Az 1944 áprilisától Temesvárt 
megjelenő  illegális Bánsági Magyar Sz б  (...) megfogalmazza a történelem 
által felvetett kérdést: »Életre-halálra szóló döntés el őtt áll az ország 
népe s vele együtt az itt él ő  magyarság is. (...) Mindnyájunk: romá-
nok, szerbek, magyarok, zsidók s az ellenséggé nem vált németek szá-
mára eljött az utolsó óra, amikor még határozhatunk arról, hagyjuk-e 
országunkat, magunkat ágyútöltelékké, szeretteinket, javainkat a t űz pré-
dájává tenni, avagy közösen ragadunk fegyvert a közös elnyomók ki-
űzésére?«"  

E sorsdöntő  történelmi választás szorgalmazása közben a MADOSZ- 
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vezető  Méliusz azt a csupán látszólag jelentéktelen pártfeladatot is tel-
jesíti, hogy éjszakáról éjszakára lejegyzi az Egész Európára kiterjed ő , 
antifasiszta ellenállást támogató rádiók híradáséit ... Nem tekinthet ő  te-
hát véletlennek, hogy a Bécsi Döntés után 'két évig Valeriu Novacúval  

illegalitásban dolgozó s illegális lapot szerkeszt ő  Méliusz lesz a sorsdönt ő ,  
forradalmi fordulat — 1944. augusztus 23. — napján az összeköt ő  ka-
pocs a romániai magyarság forradalmi szervezetéhez, a MADOSZ-hoz  

csatlakozni kívánó egyik erdélyi értelmiségi és politikus csoport, illetve  

a romániai ellenállási mozgalmat szervez ő  ,és vezető  RKP között. Mint  
ahogy az is inkább jelképesnek, semmint véletlennek tekinthető , hogy  
épp a „polgári" Méliusz temesvári lékásóra esett a választás: Ott tartsák  

meg a Párt Központi Bizottságánák képvisel ői a Németországgal kötött  
szövetségből való kilépés utáni első  gyűlést az llenállási mozgalom egyéb  
képviselőivel... Cálugáru, a KB küldötte, Buteanu, a baloldali nemzeti 
parasztpárt képvisel ője, Bányai László, az Észék-Erdél уból menekült ille-
galista, Bori Popovics, a jugoszláv parxizánmozgalommal is kapcsolatot 
tartó romániai szerb nemzetiségi ellenállás résztvev ője, Sálá.jan, az RKP 
bánsági titkára, Valeriu Novacu, a mozgalmi társ és Мé'liusz József, a 
MADOSZ-vezető  így hozza meg utóbbi temesvári lakásán az els ő  hatá-
rozatot: kiszabadítania karánsebesi börtönb ől a kommunista és demok-
rata foglyokat ... Jelképes értelm ű  találkozó! Ákáresak, évekkel ezel ő tt, 
egy hasonló találkozó egy hasonlóan „po'lgári" értelmiségi-aktivista, Jo-
sip Vidmar ljubljanai villájaban, amelyen ma emléktábla hirdeti: itt ala-
kult meg az Osvobadilna Fronta, a szlovéniai antifasiszta és forradalmi 
erők ellenállási mozgalma ... Ami aztán közvetlenül eTemesvár—Gyár-
váras-i, Ofcea utca 10-es számú „polgári" lakásban történtek után kö-
vetkezik, az már nem is tűnik véletlennek, csupán logikusn ők: a lap azon 
szerkesztőivel, akikkel pártmegbízásból már 1943-ban kapcsolatot terem-
tett, Méliusz József 1944. augusztus 25 -én a nép nevében, pető fies gesz-
tussal lefoglalja a Déli Hírlapot, , ;menesztvén a főszerkesztőt, Puhala 
tanár urat és a horthysta, Hitler-barát bagázst"... 

Ember — nem hérosz, csók tevékeny, az írott szó mellett politikailag 
is aktivizálódott mozgalmi ember —, aki emelt f ővel, egyenes gerinccel 
és nyugodt lelkiismerettel várhatja a felszabadulást, az új rend színre-
lépését, amelyért maga is tisztességgel megküzdött. 

De nem! 1944. október elején egy vészjósló jel adja tudtára, hogy saját  

táborában — gyanúba fogták: hiába jelentkezik az önkéntesek sorába, 
a németéket visszaszorító hadseregbe, indoklás nélkül visszautasítják; 
„megtagadták kivívott jogomat fúbe harapnia fronton, ha úgy hozza a 
sors"... E több, mint váratlan fordulatot azonban újabb, s még kíno-
sabb meglepetés követi: az elutasított önkéntest 1944. november 3-án —  
az első  november 3 -a! — átadják a Vörös Hadsereg politikai frontrend-
őrségének, s három napba telik, amíg bebizonyítja, hogy — nem állt sem 
a Gestapo, sem az Intelligense Service szolgálatában ... Az élegáns szov- 
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jet ezredes végül is bocsánatot kér — francia nyelven —, majd saját 
autóján szállítja haza az alaptalanul meggyanúsítottat, s ígéretéhez hí-
ven meg is akarja torolni a provokációt: letartóztat egy hitlerista álhír-
lapírót és stricit, aki a szigurancának is besúgója volt... 

A gyanú tehát feloldódott, az ártatlanul meghurcolt ember megkapta 
az elégtételt, s a provokátor is elnyerte méltó büntetését. Már ismét idill, 
majdnem idill! Vagy mégsem? — A besúgó besúgó volt ugyan, de nem a 
Város és a Sors és jelkép írójáé is egyúttal, s a Vörös Hadsereg front-
rendőrsége előtt eloszlatott gyanú sem az egyetlen és igazi gyanú volt. 
Mikor és mit véthetett hát ez a mozgalmi íróember? S egyáltalán, hol  

véthetett: irodalmi ,publikáci6iban, a MADOSZљаn, a Korunk-mozga-
lom'ban, aPártban, a népfront-szellemiség ű  ellenállási mozgalomban?  

A két regény regénye főszereplőjének sorsát mindennél jobban épp az  
jellemzi, hogy e tragikusan regényes történet mozgatórugóit vizsgálva na-
gyon nehéz vagy éppenséggel lehetetlen is szétválasztani az élet és az  

irodalom luciferi motívumait, sorsot kreáló embertelen hatóer őit.  

(5) Az Ősbűn forrásánál, avagy hogy is áll a dolog: az élet írja-e az  

irodalmat, vagy az irodalom az életet? — A fatális Vétség, mely sors-
döntően megpecsétli a két regények és szerz őjének, sőt családjának a sor-
sát is, látszólag egy — s ez nem szójáték — látszólagos mozgalmi bal-
lépéssel kezdődik. 

1943 tavaszán, az illegális kommunista párt 'bánsági titkárságánák meg-
bízásából tett dél-erdélyi útról visszatérve, szerz őnk egyívnyi jelentést ír 
tapasztalatairól. A személyesen látottak és hallottak alapján ad választ a 
titkárság azon, az utazás ötletét és tervét adó kérdésére, hogy hol tart 
a romániai magyar értelmiség, csatlakozna-e egy demokratikus alapozású 
ellenállási mozgalomhoz stb. E politikai beszámoló szerz ője három évti-
zed múltán, a Sors és jelkép második kiadásának regényes függelékében 
érthető  keserűséggel állapítja meg beszámolójáról: a bánsági titkárságon 
nem volt vele olyan sikere, mint lett volna, ha netán — a politikai ren-
dőrségnek írja... Ellenkez ő leg, a Jelentést teljes sikertelenség koronázza: 
a titkárság egyik türelmetlen értelmiségi ideológusa közli a megbízatás 
végrehajtójával, hogy — megrovásban részesül a beszámolóban tanúsított 
„békülékeny intellektualizmusáért"! 

E megrovás érdemtelen kiérdemlője három évtized múltán is dilemmá-
ban van: „Ma sem tudom pontosan, valóban a realitásérzék hiányára 
árulkodott jelentésem? Bűnösen megértőnek, opportunistának bizonyul-
tam az osztályellenséggel szemben? Akikkel sorsunkról dialogizáltam, el-
lenségne'k kellett volna őket tekintenem? Talán túl szubjektíven közve-
títettem volna a magam alkotta ke'pet a valóságról? A terminológiám  

volt túl szabados? Vagy nem egyezett esetleg a jelentett 'kép a feltéte-
lezettel?" — Ez utóbbi kérdésre újabb kérdés felel, azonban mai táv-
latból, a harmincas évek végének mozgalomtörténeti tanulságai tudatában  
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e 'kérdésnék immár állító funkciója van: „Úgylehet épp a képbe foglalt  
tények valósága nem felelt meg egy eleve optimista, netán illúziós elvá-
rásnak?"  

Amivel kapcsolatban a Jelentés szerzójénék ekkor, 1972-ben, életének  

poklait megjárva már nem volt oka a dilemmára, az ennek az egykori,  

látszólagosan téves mozgalmi lépésnek a s гemélyes jelent őségévél függ  
össze: „Jelentésem miatt a valósággal együtt én is bonyolult helyzetbe  

kerültem, kiderült: személyes valóságom nem azonos azzal a rólam alko-
tott elképzeléssel, amelynek alapján felderítő  munkára küldték az emberi  
valóságok szövevényébe." Más szóval: a Jelentés révén kétségbe vonat-
tatott a szerz ő  emberi, erkölcsi, mozgalmi integritása, megszületett a san-
da Gyanú, melynek kiváltója, e famózas Jelentés, a kés őbbiek soráд  az  
Ősbűn funkćióját fogja megtestesíteni a regények szörny ű  regényében.  

Hisz a továbbiakban épp err ő l lesz szó: életnek és irodalomnak, moz-
galmi „vétségnék" és irodalmi ,,,reakciósságnak" förtelmes egybefonódásá-
ról. A logika ugyanis — a lágerprózákbó'1 és a Pörök dókumentumaiból  
azóta oly plasztikusan feltárult logika — végtelenül egyszer ű  volt. Esz-
meileg elhibázott, megalkuvó, engedékeny stb. stb. a Jelentés? — Mi más 
lehetne tehát a Sors és jelkép is, amély az első  kiadás előszavának nyílt 
bevallása szerint is ugyanazon a felderít ő  úton, a Temesvár—Arad-
Enyed—Szeben—Brassó térségben fogant, mint a Jelentés? S ha eszmeileg 
elhibázott etc. a Jelentés és a Sors és jelkép, mi más lehetne a Város is, 
amely a szerzőnek ugyanazon válságos id őszakában, alig kéthárom év-
vel ez utóbbiak előtt íródott? 

A Gyanú wjabb gyanút, az đsbűn újabb bűnt szül eszeveszett követ-
kezetességgél, s nem tudni, mi tekinthet ő  e feltartóztathatatlan folyamat 
paroxizmusának. Az e pillanat-e, amikor nem a sziguranca besúgói,, ha-
nem saját táborának emberei inszinuálják a szerz őt a Vörös Hadsereg 
frontrend őrségénél azzal a hallatlan marhasággal, hogy egyenesen a Ges-
tapo vagy az Intelligense Service embere? Vagy az-e, amikor 1945 ta-
vaszán, a frontrend őrségnél való próbálkozás sikertelen epizódja után 
bizonyos „X. Lajos nev ű  fiizetéses aktivista" — akivel Méliusz József 
1942-től együtt dolgozott az illegalitásban — vizsgáló bizottság elé ci-
tálja és felelősségre vonja szerz őnket, mivel a Magyar Népi Szövetség 
Kiskönyvtárának szerkesztőjeként, úgymond, szervezeti pénzen adja ki 
saját írásait? (Holott a vádlott nyomdai nyugtá'kkal igazolja: 'két, csak-
ugyan megjelentetett kis füzetének minden költségét, a papírt s a nyom-
dát is saját pénzéből fizetve, s a kereskedelmi haszon az MNSZ pénztá-
rába folyt be...) Vagy inkább az a pillanat képviseli-e ennek az elemi  
erővel sodródó folyamatnak a paroxizmusát, amikor az Állami Kiadó  

igazgatója, a régi Korunknak —  tehát a már akkor „eltévelyedett" Mé-
liusznak is! — a munkatársa a vészbíró szerepében beterjeszti Anony-
musunk Referátumát? Vagy inkább az ezt megel őző  pillanat-e, amikor  
Anonymusunk — egy bizonyos S. J., az akkoriban igen fontos pozíciót  
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betöltő  inszinuáló — 1949 nyarán •aláírás nélkül nyújtja át Referátumát  
a kikészítendő  regényről, holott azt már 1942-ben is olvasta, s akkor  
rajongott érte, ákáresak a földalatti mozgalom más magyar részvev ői  
is, akikhez elkerült a kézirat?  

Az irracionális eseménysor lehetetlenné teszi a racionális értékelést.  
Ami nyilvánvalóan látszik, az az, hogy élet és irodalom olyan sorsszer űen  
fonódott egybe e két regény regényében, hogy nehéz eldönteni, objektíve  
melyik nyomhatott többet a latban a szerz ő  kompromittálásákor: a moz-
galmi élet-e, vagy az ettől elválaszthatatlan irodalom. Mert ez utóbbi  
csókugyan élválaszthatatlan volt az el őbbitol. A Sors és jelkép például 
— a szerző  ezt soha nem is tagadta — val бba,n ugyanazon élmény- és 
tapasztalatforrásból táplálkozott, mint a Jelentés, s •a déi-erdélyi állapo-
tokat e könyv sem festette rózsásabb szírLben — az „eleve optimista, ne-
tán illúziós elvárásnák" jobban megfelel ően —, mint a politikai beszá-
moló. S ezt az összefiüggést •aztán a méta--irodalmi kritika b őségesen ka-
matoztatni tudta: a szerz ő  életútjának adatai közül egyforma szenvedély-
lye'1 lehetett előráncigálni olyan részmozzanatókat, amelyek, quasi, a 
műveit is „kompromittáljá'k", mint .ahogyan a m űvekből is ki lehetett 
szaggatni, összоfüggései'kbő l kitépdesni olyan részeket és epizódokat, ame-
lyek „sikeresen" szolgálhatták a mozgalmi élet beféketítésének Fentibb 
Célját. Élet és irodalom e fura dialektikája miatt mondható tehát, hogy 
a látszólagos mozgalmi ballépés csak látszólag volt az egyetlen, tragédiát 
kiváltó tényez ő . Szerepet kapott, j бcskán, az irodalom is. 

Bűnös a felszabadulás el ő tti mozgalmi tevékenységében, bűnös a fel-
szaba,dalás előtt írt irodalmában? Mért ne lehetne hát b űnös az 1945  
utáni időszákában is? Lám, mondják, szerkesztői pozíciójával visszaélve, 
szervezeti pénzen nyomtatta ki saját füzeteit. S ugyancsak szerkeszt ői 
minőségében követte el, lám, a mindennél nagyobb főbenjáró bűnt is: 
előszót írt hozzá, .s beintegrálta a Magyar Népi Szövetség Kiskönyvtá-
rába Josip Broz Tito eredetileg Párizsban megjelent füzetét a jugoszláv 
partizánháború történetér ől! Ami akkor, term szetesen, összhangban volt 
valamennyi állami és pártdirektívával, de most, 1949-ben, a Tájékoztató 
Iroda határozatánák „fényében", mer őben más ninősítésre érdemesült .. . 

A Gyanú gyanút szül, az Ősbűn újabb bűnt kreál, méghozzá nem-
csak előre, hanem ha kell, hátrafelé is haladva az Id őben, akár az еs'bűn 
előtti „prekriminális", „el őbűnös" időszakba is beleturkálva. Így történt 
meg, hogy — ellentétben az 1943-as, Jelentés általi vétséggel, amely nem 
került a nyilvánosság elé, csak afféle kulisszák mögötti sorsdönt ő  ténye-
zőként hatott, a „regény regénye" m űfaj in'kognitában maradó „rendezó-
elveként" — egy 1940-es, ezúttal iradalmi/ideo'lógili „előbűn" a nyilvá-
nosság elé is került, „fölmelegít ődött", „áktuаlizálódott". Szerzőnkre 
ugyanis, mint a Sors és jelkép 1972-es regényében írja, a régi Korunk  
betiltás előtti utolsó számában „balról ráhúzzák a vizesleped őt" a Ko-
runk előző  számaiban Mórai könyveiről írott cikkeiért. Nos, a Sors és 
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jelkép első  megjelenése után — nemcsak a „majdnem idill"-r ő l, hanem a 
Gyanú szívós és lappangó jelenlétér ől is tanúskodva — a szociáldemok-
rata, s tetejében még kommunista szimpátiákkal sem „vádolható" Erdély  
című  lap merészen ráolvassa a szerz őre: a marxista Méliusz József a 
nagypolgári Marait utánozza stílusában ... S mit számít ez, mondhatnánk 
ma, esetleg egy „mínuszt" a m ű  alkotói, írói erényei szempontjából, azok-
ról pedig épp elég jбt mondott — nem a szocdem, hanem a marxista  
szellemiségű  szakkritika... Am ez a másnapos okoskodás mer ő  naivitás,  
hisz a nagypolgári Maraival való „rokonság" nyomatékos hangsúlyozása  

az Erdély 1946—os cikkében azonos kontextusban fordult el ő  azzal a 
nyílt besúgással, hogy Méliusz József, a romániai Magyar írószövetség 

főtitkára s az Utunk felelős szerkesztője, lám, „sorozatosan" közli lap-
jában „Bacovia, a legdekadensebb él ő  román költő" rothadásszagot árasztó 

közkedvelt szóval: defetista — verseit" ... Ez pedig, tudjuk, akkor-
tájt közel sem csupán esztétikai eltévelyedést jelentett, s aMárai-epizód  
ilyen kontextusba való ügyes bevetése természetszer űen csakis fokozhatta  
az „előbún" jelentőségét. Amikor pedig, három év múltán, a famózus 
Referátum famózus Anonymusa ismét fölemlíti, amúgy mellesleg, hogy 
Méliusznak Proust és Márai a mestere, vagyis „egy háldakl б  irodalom" 
képviselői, „akik ragyogó köntössel próbálják leplezni a tartalmi üres-
séget" — akkor a szocdem Erdély „balossága" és a „marxista" balosság 
félelmetes rezonanciát teremtve cseng össze ennek az đ  bűnt is megelőző  
erőbűnnek a anegítélése'ben. 

A lényeg tehát az, hogy a regények — és szerz őjük meg családja —
sorsában életnek és irodalomnak egy specifikus dialektikája érvényesült, 
specifikus következményekkel. A Sors és jelkép függe'lé'ke így sommázza e 
következményeket: „Teltek az évek, elfelejt ődött a könyv, az író, akárha 
soha elő  sem fordultak volna ezen a földön, ebben a hazában. Különben 
is híre járt, hogy meghalt 6 is, nemcsak a könyvében szerepl ő  felesége 
pusztult el nyomorultul. Ugyancsak könyvemben szerepl ő  gyermekem sor-
sáról pedig hallgassak. Nehogy dumas-i szívfacsarással vádoljanak meg  

keményebb kötés ű  vagy csupán az esztétikum immanenciájára h űvöseb-
ben figyelő  olvasók, arról nem is szólva, hogy — fölösleges kényelmet-
lenséget okozni. De mindezek ellenére, mániákusan ragaszkodunk ahhoz,  

hogy élet és irodalom, történelem és irodalom, valóság és irodalom ösz-
szefügg."  

Az élet, a történelem, a valóság szintén — és továbbra is ragaszko-
dott ehhez az összefüggéshez. Szintén és továbbra is: mániákusan.  

(Bef ejezés a következ ő  számunkban)  



A CAVTATI TANÁCSKOZÁS TÉMÁIBÓL 

LEHETSÉGES-E BÉKÉS ÁTMENET 
A SZOCIALIZMUSBA? 

BÁLINT ISTVÁN 

Már Engels lehetségesnek tartotta, hogy békésen, parlamenti úton 
diadalmaskodjon a szocializmus. A haladó erők és a reakció emi-
nens képviselői egyaránt biztosra vették, hogy az általános szava-
zati jog bevezetése a szocializmus gy őzelmét hozza meg. A valóság, 
a történelmi fejl ődés rácáfolt mindezekre a véleményekre. De nem 
is ez volta leglényegesebb jóslat, amely id őközben nem vált be. 
Sokkal messzebb men ő  következményekkel és hatással járt, hogy 
nem teljesült Marxnak egy másik jóslata: a szocializmus a legfejlet-
tebb kapitalista országokban — méghozzá többen egyszerre —
győz. Ehelyett a szocialista társadalmi rendszer egyetlenegy ország-
ban, méghozzá az egyik legfejletlenebben diadalmaskodott. Azóta is 
elsősorban fejletlen országokban gy őzött — forradalmak, háborúk, 
megrázkódtatások révén. 

Lehetséges-e, hogy most ismét id őszerűvé lett a békés átmenet 
kérdése a legfejlettebb kapitalista országokban? A szocializmus a 
mai világban címmel Cavtatban megtartott kerekasztal-értekezlet 
részvevői egyöntetűen igennel válaszoltak erre a kérdésre. „A fej-
lett kapitalizmus országainak szocialista távlatairól megnyílt a vita. 
De ezekhez a távlatokhoz nem járul hozzá sem a már érvényes 
szabályok vak követése, sem pedig a marxista citátumok litániaként 
való ismételgetése, amelyekkel elhessegethetnénk a valóságból ered ő  
tényeket és újdonságokat" — mondotta többek között dr. Lucio Li-
bertini, az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja. 
Csakhogy ezzel a kérdések egész sora nyílik meg. A kapitalizmus 
jelenlegi válsága visz-e el ehhez a békés átmenethez? Átalakulhat-e 
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a kapitalizmus társadalmi szerkezete annyira, hogy a munkásosztály 
a társadalmi átformálásához megnyerheti a lakosság többségét? Mi-
ben és hogyan kell megváltoztatni a szocializmus stratégiáját és 
taktikáját, hogy a munkásosztály ennek a társadalmi átalakulásnak 
a szolgálatába állíthassa a tömegeket? 

Ez volt az egyik központi témája a kerekasztal-értekezletnek. És 
erről szeptember 26-ától október 2-áig 62 külföldi és 98 hazai ne-
ves marxista vitatkozott. Most az err ől elhangzottakat kíséreljük 
meg összegezni. Kés őbb esetleg visszatérünk a kerekasztal-értekez-
let még egy témakörére: a fejlett országok munkásosztályának harca 
és a fejlődő  országok népeinek világméret ű  forradalma közötti vi-
szonyra. 

VÁLSÁGBAN VAN-E A KAPITALIZMUS? 

Nem vitás, hogy az egész kapitalista világban végigsöpr ő  gazda-
sági válsága mostani forradalmi hullám elindítója. Ez ugyanis az 
az objektív tényez ő , amely zavarba hozta a rendszer véd őit, akik 
már azt hirdették, hogy a kapitalizmus az állami beavatkozás ré-
vén többé nem kerülhet súlyos válságba. Ugyanakkor objektív hát-
térként ez a válság ott áll amögött is, hogy elindította a nyitott 
szemmel néző  társadalmi erők kiútkeresését, bizonytalanná tette a 
tömegeket, megadta a lendületet a forradalmi mozgalmaknak. Van-
nak olyan vélemények, hogy a válság bizonyos megállapodása most 
esetleg a baloldal visszaszorítását indíthatja el, ami csak fokozza 
annak szükségességét, hogy a világ marxistái elmélyültebben, minden 
előítélettől mentesen foglalkozzanak a jelenlegi gazdasági válság 
problémáival. 

Az alapvető  kérdést illetően a részvev ők nem jutottak azonos 
véleményre. Az egyik vélemény úgy hangzott, hogy a gazdasági 
válság nem kedvez a forradalmi lendületnek, hisz Dánia példája, 
még inkábba svédországi szociáldemokrácia választási veresége azt 
mutatja, hogy a válság nem forradalmasítja a munkásosztályt. El-
lenkezőleg, oda vezet, hogy a munkásosztály önz őbb lesz, kevésbé 
törődik társadalmi céljaival, inkább saját egzisztenciájának puszta 
védelmére és fenntartására rendezkedik be. A másik véglet: még na-
gyobb válságra, a fejlődő  országok világméretű  forradalmára, ka-
taklizmára van szükség ahhoz, hogy a fejlett t őkés országok mun-
kásosztálya is forradalmiasodjon, hisz a kapitalizmustól kapott ked-
vezmények folytán, főleg a fejlődő  országok kizsákmányolásából 
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való részesedésébő l eredően maga is értéktöbblet-élvez ővé lett, mun-
kásarisztokráciává alakult át. Abban azonban egyetértettek, hogy a  

jelenlegi válság mindenképpen olyan kérdés, amellyel a világ mar-
хistáinak foglalkozniuk kell.  

Sokféle elemzés és értékelés hangzott el ezzel a válsággal kapcso-
latban Cavtatban. David Plotke, a San Franciscó-i Socialist Revo-
lution című  folyóirat szerkeszt ője adatokkal mutatott rá, hogy 1974  
végén és 1975 elején jelent ősen visszaesett a termelés a legfontosabb  

kapitalista országokban: az USA-ban 1974 utolsó negyedében 3,3, 
1975 első  negyedében pedig 8 százalékkal, Japánban ebben a két  

időszakban 5,9, illetve 8,2, Franciaországban 6,4, illetve 3, 4, Nyu-
gat-Németországban 2,6, illetve 2,9, Olaszországban 6,7, illetve 1,3,  
Nagy-Britanniában 2,7, illetve 0,9 százalékkal, az OECD országai-
ban együttesen 1974 utolsó negyedében 4,2, 1975 els ő  negyedében  
pedig 5,3 százalékkal csökkent az ipari termelés. A kerekasztal-
értekezlet másik részvev ője, Pierre Joye, a Belga Kommunista Párt  

Központi Bizottságának tagja pedig ennek a gazdasági válságnak  
egy másik vonatkozását, az infláció kérdését elemezte. Rámutatott  

arra, hogy az egész kapitalista világ az infláció révén tartotta m ű -
ködésben a gazdaság gépezetét. Az infláció ugyanis szakadatlanul  

serkentette az eladást, ugyanakkor növelte a vállalatok hasznát, vé-
gül pedig az infláció megkönnyítette a munkaadók helyzetét a mun-
kásokkal való viszályban, mert „az infláció a nemzeti jövedelem  

és a meglevő  pénzeszközök újrafelosztásának eszköze a kapitalista  

vállalatok javára. Ezért ... az infláció a legf őbb olyan eszköz volt,  
amelynek segítségével a kapitalista rendszer a második világháború  

után elkerülte a komolyabb válságot". Id őközben azonban ez az  
infláció olyan méreteket öltött, hogy most nem lehet a kapitalista  

rendszer szövetségese, hanem annak ellenségévé vált.  

A válság e két lényeges tényez őjének elemzése ellenére a rész-
vevők rámutattak, hogy a jelenlegi válság nem lehet olyan súlyos, 
mint az 1929. évi volt. Tünetei azonban arra engednek következ-
tetni, hogy nem átmeneti gazdasági pangásról, a kapitalizmus gaz-
dasági mechanizmusának akadozásáról van szó, hanem a rendszer 
strukturális válságáról, amire abból is következtethetünk, hogy 1. 
most már nem egyes országok vannak válságban, hanem az egész 
kapitalista világpiac; 2. nem átmeneti munkanélküliségr ől, hanem 
állandó munkanélküliségr ől van szó és 3. tehetetlennek bizonyult az 
az eszköz, amellyel a kapitalizmus az 1929-30-as válságot leküz-
dötte, az állami beavatkozás. Ebb ől vonták le azt a következtetést,  
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hogy a jelenlegi gazdasági válság csak bizonyos tünete a kapitaliz-
mus általános strukturális válságának. Dr. Nicos Poulantzas pári-
zsi egyetemi tanár például kimutatta, hogy a strukturális válság ho-
hogy nő  át az állam válságává, politikai válsággá, a kapitalizmust 
támogató és fenntartó káderek lelki válságává és általános ideoló-
giai válsággá. 

Ezek a tünetek azért foglalkoztatják ma a világ marxistáit, mert 
a kapitalista rendszer válsága változásra kényszeríti magát a kapi-
talizmust is. Ezek a kikényszerített és kényszer ű  változások esélyt 
nyújtanak a világ munkásosztályának arra, hogy kieszközölje a tár-
sadalmi átalakulást, ugyanakkor figyelmeztet arra a veszélyre is, 
hogy e válság elől a fasizmusban kereshetnek menedéket, éppúgy, 
mint 1929-1930-ban. Éppen ezért a jelenlegi gazdasági válság a 
szocializmusért vívott harc stratégiájával kapcsolatos valamennyi 
vizsgálat egyik kiindulópontja. 

KIK A MUNKÁSOSZTÁLY SZÖVETSÉGESEI? 

A válság tehát kétségtelenül kikényszerít bizonyos változáso-
kat. A kérdés csak az, hogy a munkásosztályban és általában a 
szocializmus híveiben van-e annyi er ő, hogy ebben a helyzetben ki-
kényszerítsék a társadalmi átalakulást, vagy pedig a kapitalizmus 
maga keres megoldást, esetleg még a fasizmus útját is választja. Ép-
pen ezért a szocializmusért vívott harc stratégiájának másik köz-
ponti kérdése, amellyel a cavtati kerekasztal-értekezlet részvev ői 
foglalkoztak, hogy a fejlett országok társadalmában van-e olyan 
erő , amely a jelenlegi helyzetet a szocialista átalakulás irányába te-
relheti. Erre a kérdésre is igennel válaszoltak. 

Egyik kiindulópontjuk: a Cavtatban is elhangzott vélemények-
kel szemben, hogy a fejlett kapitalista országok munkásosztálya el-
veszítette forradalmiasságát, mivel a kapitalizmus haszonélvez ője 
lett, a többség azon a véleményen volt, hogy ez a munkásosztály 
igenis megmaradt forradalmi er őnek. Ezt a tételüket meggy őző  ada-
tokkal támasztották alá. Tanulságosak voltak például a szkopjei 
Dancso Zografszki által összegyiíjtött adatok. Ezek szerint a világ 
munkásosztályának 40 százaléka a fejlett t őkés országokban él. A 
munkások létszáma a XX. század elejét ől napjainkig háromszoro-
sára növekedett. Még érezhet őbb a növekedés, ha a szervezett mun-
kások számát vesszük szemügyre. 1913-ban 15 millió szervezett 
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munkás volt, a második világháború előtt már 60 millió, 1970-ben 
pedig 230 millió. A másik jelentős adat: a második világháború 
után a bérmunkások száma másfél—kétszeresére növekedett, a 
sztrájkok száma viszont három és félszeresére ugrott. A növekedés 
állandóan gyorsult: 1960 és 1970 között, tehát egy évtized alatt  
360 millió munkás sztrájkolt, viszont 1969 és 1972 között, tehát há-
rom év alatta sztrájkoló munkások száma 225 millió volt. Több  
részvevő  rámutatott, hogy a munkásosztály viszonylagos jólétének 
növekedésével az osztályharc éle nem tompult, hanem csak a kö-
vetelések, a harc jelszavai és céljai változtak, els ősorban azzal, hogy 
új és más követelések kerültek a munkásosztály harcának el őterébe, 
a munkásosztály harca túln ő tt a gazdasági követeléseken, most már 
az ellenőrzésbe és a döntéshozatalba való bevonást, a vállalatok és 
a társadalom ügyeinek irányításában való részvételt követeli. 

A munkásosztály forradalmiassága megmaradásának bizonyítása 
mellett még lényegesebb elemzések mutatták ki, hogy a kapitaliz-
musban olyan társadalmi változások játszódtak le, amelyek ma már 
lehetővé teszik, hogy a munkásosztály tényleg a lakosság hatalmas 
többségét megnyerje a szocializmusért és a társadalom lényeges át-
alakításáért vívott harcnak. Ezek a folyamatok: 1. a falusi lakos-
ság létszámának lényeges csökkenése, 2. a középrétegek, köztük az 
önálló kisiparosok, kiskeresked ők stb. egész rétegének felszámolása, 
és 3. az a körülmény, hogy a kapitalizmus bérmunkássá alakította 
át azokat a társadalmi rétegeket is, amelyek eddig a kapitalizmus 
szövetségesei voltak, mint például a m űszaki értelmiség, a hivatal-
nokok stb. rétege. A már említett David Plotke ezzel kapcsolatban 
rendkívül meggyőző  adatokat gyűjtött össze. Nemcsak azt mutatta 
ki, hogy az USA-ban 1900-tбl 1970-ig а  mezőgazdaságban dolgo-
zók százalékaránya az összes dolgozók között 36,8 százalékról 4,5 
százalékra csökkent, hanem azt is, hogy a bérmunkások százalék-
aránya mennyire megnövekedett. Adatai szerint az USA-ban 1940-
ben a munkások és hivatalnokok a dolgozók 71,1 százalékát tették, 
1969-ben viszont már 89,5 százalékát, ugyanakkor az önálló dol-
gozók százalékaránya 21,6-rбl 9,2-re csökkent. 1900-tól 1970-ig a 
fizikai munkások százalékaránya alig változott — 35,8 volt és 34,9 
lett. Ugyanakkor érezhet ően csökkent a menedzserek, tulajdonosok 
és földtulajdonosok százalékaránya — 25,6-ról 12,7-re, viszont n őtt 
a műszaki értelmiség — 4,3-r бl 14,4-re —, a közigazgatási és ke-
reskedelmi dolgozók — 7,5-ről 23,6-ra — és a szolgáltatásokban 
dolgozók — 9,1-ről 12,5-re — százalékaránya. 
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NINCS MÁS LEHETŐSÉG? 

A kapitalizmus általános strukturális válsága az objektív alapot, 
a kapitalizmus által kikényszerített társadalmi változás pedig, ami-
lyen a lakosság többségének bérmunkássá válása, a szubjektív ala-
pot adta meg a társadalmi átalakuláshoz. Éppen ezért teljes éles-
séggel vetődött fel a kérdés: honnan van az, hogy az októberi for-
radalom után a fejlett kapitalista országokban nem következett be 
szocialista forradalom, hogy a fejlett országok munkásosztálya nem 
harcolta ki a szocializmus gy őzelmét? Cavtatban nyilvánvalóvá 
vált, hogy e kérdés megválaszolása a szocializmusért harcoló er ők 
alapos és átgondolt lelkiismeret-vizsgálatát, önkritikáját teszi szük-
ségessé. 

Mielőtt azonban ezt az önkritikát végrehajthatták volna, két kér-
dést kellett tisztázni. El őször is azt, hogy a koegzisztencia és a két 
világrendszer között kialakult er őegyensúly miatta szocializmusba 
való átmenet csakis békés lehet, tehát olyan módot kell keresni a 
világ átalakítására, amely ezekkel az adottságokkal számol. Mint 
Francisco Bustelo, a Spanyol Szocialista Párt vezet ője mondotta: 
„Számolnunk kell a valósággal, amely, akár tetszik nekünk, akár 
nem, rákényszerít bennünket arra, hogy figyelembe vegyük azokat 
a geopolitikai feltételeket, amelyeknek Spanyolország is alá van 
rendelve és ezek ... nem engedik meg, hogy az er őszakkal történ ő  
hatalomátvételre gondoljunk." Másrészt, összegezést kellett készíte-
niük a társadalmi átalakulás különféle, marxisták között most érvé-
nyesülő  elképzeléseiről. Ot ilyén elképzelést soroltak fel, valójában 
azonban két terméketlen végletr ől és egy kialakuló új koncepcióról 
van szó. Az egyik véglet — a sztalinista dogmatizmus és az anar-
chiára hajló szélső  baloldal — csak az er őszakos megoldást és a 
klasszikus utat tartja elfogadhatónak, a másik véglet pedig — a 
szociáldemokrácia és a reformizmus — csak a meglév ő  rendszer ke-
retében keresi a megoldást. A most kialakuló és a cavtati kerek-
asztal-értekezlet vitáinak központjában álló harmadik felfogás bé-
késen, a parlamenti demokrácia és a többpártrendszer körülményei 
között képzeli el a szocialista átalakulást. 

Ahhoz, hogy ez az elképzelés uralkodóvá váljon a fejlett kapita-
lista országok munkásmozgalmában és fontos helyet kapjon a cav-
tati elmélkedésekben is, arra volt szükség, hogy a nyugat-európai 
munkásmozgalom elvégezze a már említett lelkiismereti vizsgálatot, 
kritikai fölmérést. Az értekezleten részt vev ő  svéd képviselők annak 
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friss benyomásával érkeztek, hogy a svéd szociáldemokrácia vere-
séget szenvedett a parlamenti választásokon, a finn résztvev ők pe-
dig annak benyomása alatt, hogy Finnországban lemondotta kom-
munisták támogatásával létez ő  kormány. Ezek a benyomások csak 
meggyőzőbbé tették, hogy ismét id őszerűvé váltak azoka kérdések, 
amelyekre a nyugat-európai munkásmozgalomnak választ kellett és 
választ kell adnia. Hogyan lehetséges, hogy a szocializmus még min-
dig nem győzött egyetlenegy fejlett nyugati országban sem, sehol 
sem szerezte meg a lakosság többségének támogatását, holott nyil-
vánvaló, hogy a kapitalizmus nem képes megoldania problémákat 
és a lakosság nagy többsége a kapitalizmus ellen van? Miért nem 
vetődött fel mindeddig a szocialista átalakulás kérdése a fejlett or-
szágokban? Miért mindig a fejletlenekben gy őzött eddig a szocialis-
ta forradalom? A válaszkeresés közben a nyugat-európai marxisták 
és forradalmi mozgalmak okvetlenül eljutottak addig a következ-
tetésig is, hogy mindezért a marxista elmélet és a munkásmozgalom 
meg annak élcsapata is felel ős. A kommunista pártok is hibásak 
azért, mert nem tudtak felkínálni olyan programokat, amelyek a 
kapitalizmus elleni harc arcvonalába állították volna az objektíve 
és szubjektive kapitalistaellenes tömegeket. Ezért próbáltak megfo-
galmazni egy olyan új stratégiát és taktikát, amely felszámolja ezt 
a fogyatékosságot és a kommunista pártokat képessé teszi arra, hogy 
tényleg tömegeket mozgassanak, vagyis hogy a lakosság többségé-
nek támogatását szerezzék meg a forradalmi átalakuláshoz. A cav-
tati kerekasztal-értekezlet már a marxista elméleti vizsgálódás köz-
pontjába állította ezt az új stratégiát.  

FELSORAKOZTATHATÖ-E A NAGY TCOBBSЕG?  

A cavtati kerekasztal-értekezlet elé terjesztett tanulmányok és a  
vita ennek az új stratégiának néhány lényeges tételét tudatosította. 
E tételek közül ismertetünk néhányat:  

1. Elméletileg sem védhető , hogy a szocializmus csakis erőszakkal  
diadalmaskodhat. Már Engels lehetségesnek tartotta, hogy a nyu-
gati demokrácia országaiban lehetséges olyan parlamenti gy őzelem, 
amely a hatalom átvételére teszi képessé a munkásosztály politikai 
pártját. Lenin szintén nem tartotta kizártnak a békés hatalomátvé-
telt. De még ha a klasszikusok úgy vélekedtek volna, hogy az er ő- 
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szakos hatalomátvétel az egyetlen megoldás, akkor is id őközben 
megváltozhatott volna a helyzet. 

Eddig mindig fejletlen országokban győzött a szocializmus, 
most viszont fejlett országban kell napirendre t űzni a társadalmi 
átalakulás kérdését, ami annyit jelent, hogy másképpen kell meg-
fogalmazni stratégiáját is. Ebben az alapvet ő  kérdésben két ellen-
tétes vélemény alakult ki. Az egyik azt vallotta, hogy Lenin elmé-
letével szemben vissza kell térni Marxnak ahhoz a tételéhez, hogy 
a szocializmus a legfejlettebb kapitalista országokban gy őz, a má-
sik nézet pedig az volt, hogy Lenin elmélete — miszerint a fordu-
lat nem a legfejlettebb országokban, hanem a kapitalizmus leggyen-
gébb láncszeménél következik be — továbbra is érvényes, csak ép-
pen a kapitalizmus lánca ma Dél-Európában a leggyengébb. Ett ől 
az eltéréstől függetlenül, abban egyetértettek, hogy a fejlett orszá-
gokban a szocializmusért vívott harc stratégiáját másképpen kell 
megfogalmazni. 

Ha nem a nyomor az a hajtóer ő , amely forradalmasítja a mun-
kásosztályt és a dolgozó tömegeket, akkora munkásmozgalom él-
csapatának olyan új jelszavakat és követeléseket kell megfogalmaz-
nia, amelyekkel a viszonylagos jólét körülményei között is mozgó-
síthatja a tömegeket. Ezek a jelszavak és követelések pedig a kö-
vetkezők. A demokrácia megőrzése, kiteljesedése és továbbfejlesz-
tése, akkor, amikor a polgári társadalom már korlátozni kívánja 
saját vívmányait, amikor a tömegekben már tudatosodott, hogy a 
demokrácia nem korlátozódhat csak a négyévenkénti szavazásra, 
hanem magába foglal sok minden mást is, többek között azoknak a 
nyűgöknek a lerázását, amely eket a tömegek mind nagyobb teher-
nek éreznek: a bürokrácia megzabolázását, a városok és községek 
önállóságát korlátozó központi igazgatás lenyesését stb. A nemzeti 
függetlenség és önállóság megőrzése akkor, amikor a burzsoázia már 
belenyugszik annak megcsorbításába, amikor már létét a multina-
cionális társaságokhoz, az amerikai vezet ő  szerep elismeréséhez, a 
nemzeti önállóságnak a tömbök alá rendeléséhez köti. Végül az ön-
igazgatás mint annak módja, hogy a munkások beleszólhassanak a 
gyárak igazgatásába, a polgárok a községek és a városok, a diákok 
pedig az iskolák igazgatásába stb. Ezek az új jelszavak, amelyekkel 
a kapitalista tudat válságának napjaiban a munkásmozgalom meg-
nyerheti magának a tömegek támogatását. 

Mivel a demokrácia, a nemzeti függetlenség, az önigazgatás 
ilyen fontos szerepet kapott az új programban és az új stratégiá- 
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ban, a szocializmusba való átmenet csakis békés lehet, a többség 
megnyerésével és a többség akaratának tiszteletben tartásával. Ami 
egyrészt azt jelenti, hogy a proletariátus pártja sohasem alkalmaz 
erőszakot a többséggel szemben, másrészt, hogy mindig aláveti ma-
gát a többség döntésének, még a hatalom átvétele után is a válasz-
tópolgárok elé lép, és belenyugszik a vereségbe, ha a többség egy 
másik pártot tüntet ki a bizalmával. 

5. Mindezzel, vagyis az er őszak alkalmazásának elvetésével, a 
többség akaratának tiszteletben tartásával, a demokrácia, a nemzeti 
függetlenség és az önigazgatás el őtérbe állításával a proletariátus 
politikai pártja visszaadja a tömegek hitét a szocializmusba, sem-
legesíti azt a propagandát, amely oda vezetett, hogy a lakosság bi-
zonyos rétegei —, amelyek különben társadalmi helyzetüknél fogva 
a szocializmus hívei — idegenkedtek, s őt féltek a szocializmustól. 
Persze nem egyszer űen a szocializmus szovjet modelljének bírálatá-
ról van szó, hisz Nyugat-Európa munkásosztálya is hibás abban, 
hogy az októberi forradalom utána szocializmus egyetlenegy or-
szágba szorult és a nehéz körülmények miatt bizonyos vonatkozá-
sokban módosult. A lényeg az, hogy ismét eszménnyé kell tenni a 
szocializmust, még akkor is, ha ez megköveteli a szovjet modell bi-
zonyos vonatkozásainak bírálatát. 

A békés átmenet lehet őségét növeli az, hogy más lett az állam 
szerepe, mint volt. Az állam nemcsak egyszer űen a tőkés rendszer 
erőszakszerve, hanem már Lenin korában átvett bizonyos gazdasági 
funkciókat, amelyek — akkora t őkés rendszer megvédése érdeké-
ben — a kapitalizmus egyes jellegzetességeinek megváltozását hoz-
ták magukkal, a kapitalizmusra jellemz ő  szabad piac korlátozásá-
val, bizonyos fokú tervezéssel, a t őkés orsztály hatalmának korlá-
tok közé szorításával, sőt valamelyest az államapparátus függetle-
nítésével jártak. Az állam szerepének ilyen megváltozása lehet ővé 
teszi, hogy az a szocializmusba való átmenetet is szolgálja, ameny-
nyiben a hatalmat ténylegesen a nép veszi át és a többségnek elég 
ereje lesz ahhoz, hogy a demokrácia intézményének felhasználásával 
a dolgozó nép érdekeinek rendelje alá az államapparátust és annak 
különféle funkcióit. 

Mindez magától értet ődővé teszi azt is, hogy a szocializmusba 
való átmenet békés korszakában megmarad a többpártrendszer. Lu-
cio Libertini, az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának 
tagja ezzel kapcsolatban a következ őket mondotta: „A nagy mo-
dern társadalmakban, ahol er ő teljesen érezhetők a központosítás bi- 
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zonyos elemei, amelyek közül egyesek szükségszer űek, mások veszé-
lyesek, kifejlődik a társadalmi erők, érdekek, a politikai, filozófiai  

és vallási álláspontok nagyfokú megosztottsága is. A pluralizmus  
mind lényegesebb szükséglete életünknek." Ezért a gy őztes munkás-
osztály is tiszteletben tartja ezeket a különféle Prdekeket és szem-
pontokat kifedezésre juttató többpártrendszert, az érvek ereeével 1  a  
nagy többségnek megfelelő  megöldások felkínálásával harcol vezet ő  
szerepének _megaxzésée meg azért is, hogy a társadalomnak szo-
cialista irányvételt adjon.  

8. Mindennek lényeges következménye az, hogy a szocializmust  

csakis sajátos utakon, a történelmi és nemzeti sajátosság -okhoz al-
kalmazkodó módon lehet építeni. Különben mihelyt nyilvánvalkvá  

lett, hogy nem lehet világforrad .lom, vagyis a szocialista f oruadal-
mak nem győznek egyszerre valamennyi fejlett országban, nyilván-
valóvá vált az is, hogy minden egyes munkásosztálynak és pártjá-
nak magának kell megtalálnia tömegek megnyerésének módját, a  

szocializmus építésének legmegfelelőbb útját:  
A fenti általános alapelvek mellett a cavtati kerekasztal-értekez-

leten elhangzottak alapján ismertessük ennek a stratégiának és tak-
tikának néhány konkrét formáját és nemzeti keretek közötti meg-
nyilatkozását:  

1. A történelmi kompromisszum. Az Olasz Kommunista Párt  
fogalmazta meg mint a nagy többség összefogásának, megnyerésé-
nek stratégiáját és taktikáját. Kés őbb a Spanyol Kommunista Párt  
is átvette. E két párt számára ez az elképzelés azt jelenti, hogy a  

szocializmusért vívott harc stratégiájába beépül sok olyan tényez ő  
is, amelyet a nyugat-európai munkásosztály mell őzött vagy figyel-
men kívül hagyott. Legelőször is beleépül a nemzeti kérdés másféle  
értelmezése. Eddig ugyanis az volta marxisták véleménye, hogy a  

nyugat-európai államok egynemzetiség ű  államok, mert úgy alakul-
tak ki a kapitalizmus keletkezésének id őszakában. Az бta már nyil-
vánvalóvá vált, hogy valamennyi nyugat-európai országban nem-
zeti ellentétek vannak, és a kommunista pártoknak számolniuk kell  
ezekkel. A Spanyol Kommunista Párt például ezért fogalmazta meg  

azt a követelést, hogy Spanyolországot föderatív alapon, több állam  

szövetségeként kell felépíteni. Ez a stratégia továbbá a vallás iránti  

álláspont megváltozását is jelenti, számolva azzal, hogy a dél-eur б-
pai államokban még nagy tömegek állnak a vallás befolyása alatt.  
Jelenti továbbá, hogy a harci stratégiában és taktikában fontosabb  
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helyet kapa lakosságnak felét képez ő  nők problémájának megol-
dása. Végül szerephez jutnak még olyan egészen újszer ű  problémák 
is, minta környezetszennyez ődés, természetvédelem stb. 

A harci szövetség. A francia kommunisták a szocialistákkal 
meg radikálisokkal létrejött összefogása révén lett a szocializmusért 
vívott harc fontos tényez ője. A francia kommunisták megfogalma-
zásában — mint ahogy azt Cavtatban dr. Jean Pierre Cotten, a 
Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja összegezte 
— ez a szövetség nem jelent kompromisszumot, amely csak leplezi 
az ellentéteket a különféle pártok között, nem kelt illúziót, hogy 
minden különbség és probléma megsz űnik, nem az összefogás ál-
landó és végleges formája, hanem a francia kommunisták történelmi 
kísérlete, els ő  lépésként a választópolgárok 51 százalékának meg-
nyerésére, kés őbb pedig a még nagyobb többség megszerzésére a szo-
cializmus békés és demokratikus megvalósítása érdekében. 

Spanyolország két szakasza. A spanyol kommunisták a tör-
ténelmi kompromisszum elfogadása mellett a szocializmusért vívott 
harc stratégiájának részévé tették azt is, hogy országukban két sza-
kaszban érik el a szocializmusba való békés átmenetet: az els ő  sza-
kaszban kivívják a demokrácia érvényesülését, és a második. sza-
kaszban ezt a demokráciát a szocialista . átalakulás _szolgálatába_ ál-
lítják. 

A japán példa. „A japán forradalom alapvet ő  feladatait meg-
határozva — mondotta többek között Cavtatban Seichi Ishida, a 
Japán Kommunista Párt Társadalomtudományi Intézetének titkára 
—, a Párt elfogadta azt az alapvet ő  irányvonalat, amely a sokol-
dalú demokratikus átalakulás megvalósításán nyugszik. El őször 
azért, mert Japán az amerikai imperializmus katonai-politikai és 
gazdasági ellenőrzése alatt áll, tehát a tényleges nemzeti független-
ség kivívása a japán nép egyik alapvet ő  feladata. Másodszor azért, 
mert nemcsak a munkások és parasztok, hanem a széles néptömegek 
is, beleértve a kis és középnagyságú vállalkozókat, ki vannak téve 
az USA-tól függő  japán monopolista tőke uralmának és kizsákmá-
nyolásának. Ezekből az elméleti és politikai tételekb ől kiindulva ha-
tározta meg a Párt alapvet ő  irányvonalát, amelynek els ő  célja a 
harc az imperializmus és a monopóliumok ellen, majd a szocialista 
átalakulás végrehajtása. A demokratikus átalakulás ezen az alapon 
feltételeket teremt a szocialista átalakulás felé való sikeres haladás-
ra." A meglepetés erejével hatott Ishidának az a bejelentése Cav- 
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tatban, hogy ezzel a politikával a Japán Kommunista Párt már ed-
dig is elérte, hogy a lakosság 40 százalékának ügyeit olyan helyi  
hatóságok intézik, amelyek a kommunistákra támaszkodnak.  

ЁS HA TЁVES A SZÁMfTÁS?  

Csak igy összegezve t űnik mindez egy egységes és töretlen kon-
cepciónak. Valójában a nyugat-európai munkásmozgalmon belül to-
vább folynak a viták ,  és még mindig ott élnek a kételXek is. A szo-
cializmusba való békés átmenet stratégiájával kapcsolatban három  

problémára a jugoszláv marxisták mutattak rá. 1. Nem szabad ab-
szolutizálni a formát, még mindig lehetséges az, hogy a szocializmus  

erőszakos úton, nagy válságok és megrázkódtatások útján diadal-
maskodik, tehát a nyugat-európai kommunista pártoka szocializ-
musba való békés átmenetre vonatkozó tételeikkel nem kockáztat-
hatják, hogy 1968 megismétl ődjön, vagyis azt, hogy a kommunista  
párt ne tudjon mit kezdeni egy olyan nagy társadalmi megrázkód-
tatással, amilyen Franciaországban 1968-ban volt. 2. Nem szabad  

abszolutizálnia parlamenti demokráciát, hisz nem a forrna. a fon-
tos, nem az a lényeg, hogy többpártrendszer van-e vagy nincs, ha-
nem az, hogy mennyire válik ténylegessé a _munk ~SOsZtály hat ~.lma_  
a gazdaság, a termel őerők, a tulajdon felett, 3. Az igazi munka és  
nehézség tulajdonképpen a hatalomátvétel után kezd ődik, mivel a  
győztes munkásosztály élcsapata egy percig sem ringathatja magát  

abban az illúzióban, hogy most már minden zökken őmentesen és  
zavartalanul halad. Tudatos és szervezett fellépés nélkül a szocializ-
mus felé haladás minden percben elakadhat.  

De a nyugat-európai kommunisták maguk is megfogalmaztak  

néhány kételyt: 1. Nem a kapitalizmus életerejét bizonyítja-e az,  

hogy most már a kommunista pártok is beolvadnak a kapitalizmus  
által megteremtett rendszerbe, tehát a békés_ átmenet _elfogadása  

tényleg a szocializmusba vall _átmenetet szavatolja-e, vagy pedig  
éppen ellenkezőleg a  kapitalizmu sba való belenyugváshoz vezet? 2.  

Megtarthatja-e vezet ő  szerepét a munkásosztály élcsapata, vagy Pe-
dig a békés átmenet stratégiájának elfogadása azzal jár, hogy a ve-
zető  szerepet a baloldal más pártjainak engedi át? 3. A kapitalizmus  

nem alkalmaz-e erőszakot, nem választja-e esetleg a fasizmus útját,  

ha a békés átmenet stratégiája ténylegesen veszélyeztetni kezdi a  
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kapitalista pozíciókat és konkréttá teszi a szocializmusba való békés 
átmenet lehet őségét? 

A baloldal eddigi erősödése a dél-európai országokban azt mu-
tatja, hogy ez a stratégia helyes volt. Biztosra veszik, hogy a for-
radalmi gyakorlat és elmélet kés őbb is meg tud birkóznia mind-
ezzel kapcsolatban jelentkező  problémákkal és dilemmákkal. 



A VERSEK MÖGÖTT  

DÉR ZOLTÁN  

Mikor az elmúlt évek során megjelent nevezetes emlékiratokról,  

levelekről, naplójegyzetekről tanulmánysorozatot kezdtem — Vág б  
Márta posztumusz könyve volt az els ő  — ,  előadtam, mi késztetett  
erre a vállalkozásra. (Nagy életregények fejezetei. Híd, 1975. de-
cember. 1388-1403.) Most, mikor Szabó L őrinc Napló, levelek,  

cikkek című  gyűjteményéről készült jegyzeteim földolgozom, mégis  
szükségesnek látom munkám újbóli megokolását.  

Az irodalomtörténész — régóta iratian követelmény ez — köte-
les ismerni mindent, ami az általa vizsgált m űvekkel összefügg vagy  
azok értelmezését megkönnyíti.  

Az életrajzírásról lassan leszokik az irodalomtudomány, vagy  
jobb esetben segédtudománnyá degradálódik, ami abból is látható,  
hogy a legjobb interpretátorok nem írnak életrajzot, az életrajzírók  
pedig tartózkodnak a szakszer ű  elemzésektől. Elsősorban a magyar-
országi gyakorlatra nézve vélem ezt jellemz őnek, a vajdaságira Pe-
dig azzal a megszorítással, hogy új anyagot föltáró életrajzok itt  
egyáltalán nem készülnek, vagy ha igen, azokat szépírók írják.  

Magyarázat és mentség több is kínálkozik. Legkézenfekv őbb az,  
hogy tanulmányaink zöme az élő  irodalomról szól, s itt az emlé-
kezet még olyan eleven, az olvasóban is, hogy tudákosságnak hatna  
a filologizálás. Ám hogy klasszikusokról szólva is jobbára mások  
eredményeire támaszkodunk, annak már szemléleti oka van. Neve-
zetesen az a meggyőződés, hogy a mű  a fontos, az pedig nem ve-
zethető  le az életrajz csak egyik vagy másik mozzanatából.  

Szabó Lőrinc naplóinak és leveleinek 1974-ben megjelent gy űjte-
ménye jó alkalom arra, hogy a m űközpontú vizsgálódás e sz űkös ér-
telmezését fölülvizsgáljuk. Írni ettől függetlenül is kellene róla, mert  
az utóbbi évek egyik legizgalmasabb olvasmánya volt, de izgalmas- 



A VERSEK MÜGOTT 	 1331 

ságának oka, intenciói mбdszertani szempontból is beszédesek.  A 
bennük formát öntő  emberi színjáték ugyanis része, szerves része  
a művek történetének.  

Szembeötlő  ez azokban a részletekben, amelyek konkrétan utal-
nak valamelyik vers keletkezésének körülményeire, vagy éppen ma-
gyarázzák egy-egy mű  értelmét. A Vezér cím ű  vers interpretálását  
például — ez a költemény a fölszabadulás után lezajlott számon-
kérés során terhelte a költőt — egyetlen szakszerű  elemzés sem 
hagyhatja figyelmen kívül. S ilyen magyarázatokban igen gazdag a 
kötet. 

Egy percig sem gondoljuk azonban, hogy ezek a magyarázatok  

csalhatatlan kulcsként kezelhet ők. Ettől a hiedelemtől maga Szabó 
Lőrinc is óv, mikor hangsúlyozza, hogy ami vele történik, csak 
nyersanyaga a versnek, s egy-egy élmény nem elszigetelten, lekere-
kítve, hanem másokkal összeszöv ődve jelenik meg a műben: „Azt 
hiszem, tudnék hallgatni. Amit tapasztaltam, beleiv бdnék minden 
témába, ilyenformán tehát jelen lenne egyéb anyagokban. De nem 
jelentkeznék közvetlenül, mint megformálnivaló, mint igazi szük-
séglet. A jelképeket s transzpozíciókat én nagyon jól bírom, tetsze-
nek, ellentétei a riportnaturalizmusnak; pl. a Szapáry-vers a Baum-
garten-bizottságról. (Ki hinné, hogy az volt a kiváltója, s a régi,  
elemista kori krajcáros iskolafüzet képének emléke?!) Annyira vá-
gyom felejteni, elfelejteni ezt az egész id őt, hogy nem lenne hazug-
ság a hallgatásom. Súlyos semmi esetre sem. Engem csakugyan job-
ban érdekelnek a hajnali rigók, az esti fellegek és az éjszakai ol-
vasmányok, mint az élet emberi eseményei és a reggeli, déli és esti  
sajtó nyersanyaga." Szorult helyzetében még Lunacsarszkijból is azt  
véli kiolvasni, hogy „a költészet igazán a napi eseményekt ől füg-
getlen, belső  törvények szerint fejlődik".  

A keserűség bizonyára túlélezi a konkrét események és a költ ő-
ként vállalt ügyek ellentétét, de hogy a közélet nem az ő  világa,  
annak eseményei lírájának csak nyersanyagai lehetnek, ezt követ-
kezetesen vallja. Élmény és m ű  kapcsolatát azonban ennek ellenére  
fontosnak, a lényeg szempontjából is tanulságosnak vélte. Különben  
nem tartotta volna számon sok verse indítékát, s nem jegyezte volna  
le olyan aprólékos pontossággal Babits neki elmesélt gyermekkori  
emlékeit. „Szerettem volna egy »tanítványnak« elmondani minden  
versem hátteréből, érzelmi hátteréb ől a lényeget s a megírás körül-
ményeit. Babits beszélt így nekem valaha a verseir ől." S mikor azt  
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hitte, más lehetősége már nincs, hogy hasznát veheti a világ, ezzel  
bizonygatta: „A sok tönkremenés után én még mindig összeállíthat-
nék magamtól egy kis Babits- és Tóth Árpád-múzeumot."  

Álellentéteket tehát nem konsturálunk. Nem hisszük, hogy ava-
tott szakember lebecsülheti az életrajzi vonatkozásokat, jogosultnak  
véljük azt a mбdszert, mely a korról és a költ őről való tudást csak  
láthatatlan állványzatként hasznosítja az elemzés és értékelés során,  
s a Szabó Lőrincre vonatkozó adalékokat sem tekintjük m űalkotás-
értékű  szentségeknek. Némelyik önmagában talán jelentéktelen is,  
de a belőlük kirajzolódó emberi helyzetek, konfliktusok ismerete  
nemcsak megkönnyítheti és elmélyítheti a m űértést, hanem élet és  
mű  kapcsolatának titkához is közel vihet. A csodát az emberi al-
kotás természetes fényébe vonhatja, a révült m űélvezőt az ember- és  
világértés örömével ajándékozhatja meg. A föld táper őiből, a nap-
ból és az esőből a gyümölcs hiánytalanul meg nem magyarázható,  
de ha ezek ismeretében szemléljük, létének misztikus burka leved-
lik, varázsa természetesebb fejleményként fogható  föl. 

Nemcsak módszertani kérdés ez, hanem szakmánk életszer űsége  
is ettől függ: mű  és ember együttlátásának képességét ől. Attól, hogy  
az emberről való tudás esztétikai szempontként jelenhessen meg, a  
formaelemzés részletei pedig az emberi lényeg éppen adott válto-
zata felé nyilalljanak. Szerencsés esetben ez nem is történhet más-
ként, hiszen egy-egy mi még vizsgálható elszigetelten, de m űvek  
sokasága csak a mögöttük rejl ő , bennük megnyilatkozó emberség  
képeként ragádható meg, abból ered, arra utal vissza.  

A szбban forgó Szabó Lőrinc-dokumentumok nemcsak alkalmat  
adnak, de ránk is kényszerítik a versek mögötti ember tanulmányo-
zását. Különösen a napló, mely a költ ő  életének legválságosabb hó-
napjaiban születvén az önvizsgálat égő  jegyeivel vonja magára a  
figyelmet. Ha egy nagy költő  ilyen, drámává fejlő  huzamos vergő-
désben kérdez önmagára és a világra, sorsa nagy miértjeire, a ver-
sek szempontjából is lehet olyan érdekes, mint egy szakszer ű  jel-
lemzés. Regényérték ű  napló ez, egyszersmind immár klasszikus ér-
tékű  versek term őföldjéről, légköréről is sokat elárul. Nemcsak  
azokra a konkrét darabokra gondolunk, melyeket Szabó L őrincről  
írt kitűnő  könyvében Rába György megnevez (Budapest, 1972), ha-
nem a Tücsökzene egészére és a Huszonhatodik év veszteségtudattal  
és bűntudattal áthatott lírájára is. Mindkett őhöz ezen a drámán, a  
vergődés és tehetetlensége naplóban föltáruló érzelmi iskoláján át  
vezet az út.  
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Maga a történet ismeretes: Szabó L őrinc a második világháború 
során és az azt megel őző  években az akkori hatalommal való ro-
konszenvezés látszatába keveredett. Hivatalos íróküldöttségek tag-
jaként, tudósítóként apolitikus, s őt helyenként rokonszenvez ő  beszá-
molókat írt bulgáriai, németországi eseményekr ől, s mondott 
olyat magánemberként is, ami üldözött ismer őseit megsebezte. A 
fölszabadulás utáni hónapok heveny izgalmai közepette aztán rajta 
is számon kérték ezeket a vétségeket. Sokan támadták, sokan véd-
ték, s noha ügye végül szimpla feddéssel és igazolással zárult, a 
számonkérés hónapjait gyötrelmes tortúraként élte át. Ezalatt írta 
az említett naplót. 

Hogy mi volt vele a célja, Pontosan nem tudható. Talán ő  maga 
sem tudta pontosan: „Nem tudom, kivel, kikkel beszélgetek ezeken 
a lapokon. Magammal. »Gyónások magamnak«? Egész életemben 
ezt csináltam. Itt is egy verseskönyv pusztul majd bele szilánkokba, 
töredékekbe." A keserűség hiteles, de hogy csak önmagának szánta 
volna ezeket a jegyzeteket, fölöttébb kétséges. Hangfogós verg ődés 
ez, csupán a siráma bizonyos, a kétségbeesés. De arra vigyáz, hogy 
senkit veszedelmesen meg ne bántson, az új rendszer ellen ne vétsen. 
Az a gondolat is fölötlik benne, hogy írnia kellene egy másik nap-
lót is, s abban „nem szégyellni, nem titkolni, nem menteni senkit és 
semmit". Ez tehát nem egészen őszinte írás, ilyen értelemben is csak 
töredékes verscsírák foglalata. Szempontja sincs más, csak az, hogy 
mellette vagy ellene vannak-e, akikr ől beszél, az esztétaszemlél ődés 
pozíciójától bizony messze van. Mindent a segítségre utalt szem-
szögéből néz. Révai József gesztusait is, ez magyarázza az akkor 
már vezető  erőnek számító kommunista párthoz való viszonyát is: 
a hangsúlyozott rokonszenvet. Oka volt rá, hiszen bírái között a 
kommunisták voltak a legméltányosabbak. Olykor félt, hogy csu-
pán taktikából, máskor azonban fölismerte a mélyebb okot: a kom-
munista párt emigrációból hazatért vezet őiben nem élt olyan pa-
rázslón a háborús évek minden otthoni sérelme, s akit jogilag is 
igazolható bűn nem terhelt és értéknek számított, abban a szükséges 
kibontakozás munkását látták. 

Mégsem gondoljuk, hogy ez a napló csupán az akkori nyilvános-
ságnak szánt önigazolás szándékával íródott. Talán azért is, de még 
inkább azért, hogy az alkotás nélkül elfutó napokból, hetekb ől va-
lamit kimentsen a mű  számára, hogy élete e nagy megrázkódtatá-
sáról emlékeztető  dokumentumai maradjanak. Mert az nem kétsé-
ges, hogy Szabó Lőrincet mindig a mű , önmaga betetőzése, művé ér- 
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lelése, alakítása izgatta legjobban. Leggyakrabban ismétl ődő  pana-
sza leveleiben, hogy embertelenül sokat dolgozik: „Drága Laci! —
írja Kardos Lászlónak. — Megbolondulok a sok munkától." Mikor 
aztán az önbetet őzés esélye megromlik, a szóban forgó napló ide-
jén, az gyötri, hogy nem tud dolgozni. Ez a munkaláz és a munka 
ellehetetlenülése a naplóból kicsapó kétségbeesésben ott is jelen van, 
ahol másról esik szó. 

Szabó Lőrinc életének talán legnagyobb szenvedélyér ől beszélnük. 
Tudunk más íróról is, akit rendkívüli munkaláz hajtott: Kosztolá-
nyi is ilyen volt, de aki ilyen erőfeszítéssel csikarta volna ki más 
hajlamaitól és környezetét ől az alkotás föltételeit, s ilyen szívós 
szorgalommal szervezte volna azokat és élt volna minden alkalom-
mal, ilyet nem ismerünk. Ebből a szempontból különösen a Kner 
Imréhez intézett korai levelek tanulságosak. A fáradhatatlan buz-
galom, mellyel a fordításra ajánlott könyveket ismerteti. Kardos 
Lászlóhoz írt leveleiben Válogatott versei tipográfiai problémáinak 
elemzésével ejt ámulatba. S a számonkérés tortúrái közben már 
orosz költőket fordít, antológiát tervez, érvel ennek megjelentetése 
mellett, s még be sem fejez ődik a vizsgálat, már írja a Tücsök-
zenét. 

Hajtották a megélhetés gondjai is. Elképzelni is nehéz, hogy e 
sok munka ellenére miért volt folyton kevés a keresete, gyakran 
emésztően kevés. De az bizonyos, hogy munkaszenvedélyét maga-
sabb rendű  érdekek sarkallták. Lételeme volt az alkotás és a munka 
publikálása. Ennek ismeretében érthetjük meg, hogy amíg a vizsgá-
lat tart, semmi sem érdekli. A kapituláció, Károlyi Mihály hazaér-
kezése, az angol választások hírénél megáll egy pillanatra, különben 
senkire és semmire nem tud elmélyülten figyelni. Ezért elégedetlen 
a barátokkal is: azok, f őleg Illyés Gyula, azt tanácsolják, hogy ne 
törődjön semmivel, várjon. đ  dinamikus, expanzív, radikális segít-
séget szeretne: „Ellenségeim nagyszer űen dolgoznak, a hozzámért ők 
végszükség esetén tesznek egy-egy lépést, s megnyugosznak, örülve, 
hogy egy-egy aktuális baj egy időre elhárul. Ide szenvedély kéne! 
Szenvedélyes akarása a jobbnak, az igaznak, és megfélemlíthetet-
lenség!" Nem bírja a kivárás csöndjét, a legkisebb rossz hírt ől is 
pánikba esik, hiszen igazában létezni sem tud, míg alkotni nem tud, 
s míg alkotni nem tud, hogyan végezhesse el a vezeklésérték ű  hite-
les számvetést? 

Ez az ellentmondás föloldhatatlan, divatosabban szólva: helyzete 
abszurd. Sejti ezt maga is, mikor így fakad ki: „Tiltakozó ima a 
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Dac ellen: meg kell alázkodni. A Dac az egyik ördög. Testvérei: a  
Sértődékenység, а  ниiisg, a Gőg, az сnhittség. Vezekelni! Minden  
rendes ember tesz. — De nem lehet, ha így vádolják az embert:  
akkor nem engedi az önérzet, az igazságtudat, ha részleges is. (...)  
Méltó alkalmat! ! !"  

De adódhat-e ilyen költ ő  számára „méltó alkalom" az alkotáson  
kívül? Vergődésének vissza-visszatérő  motívuma, hogy tetteit, sza-
vait elszigetelten, kimerevített mivoltunkban nézik és ítélik meg, ho-
lott azok csak az életm ű  összefüggéseiben értelmezhetők hitelesen.  
Az életmű  pedig a forradalmak és a baloldali radikalizmus vonzá-
sában bontakozott, barátai haladó írók, kiváló tehetségek, egész  
műveltsége, szemlélete és alkata idegen a megszállott fajvédelem  
változataitól és mindenféle alacsonyságtól. „A m űveimben nem is ta-
lálnak »kivetnivalót« — írja egyik dacos pillanatában. — Mintha  
nem az volna fontos, a lényeges, a maradandó, az, ami engem a vi-
lág elé állít! S ami a világ előtt örökre őrizni, mutatni, képviselni  
fog! —Természetes szövetségese vagyok minden nagynak, igaznak,  
modernnek — (óvatosság: sokszor csak a tehetségtelenség kísérletei  
tüntetik fel modernnek magukat!) —, emberinek, egyetemesnek. Én  
nem alkuszom!" Hogy valami hibát kellett elkövetnie, ennek elle-
nére érzi, ezt az igazoló bizottság el őtt is beismeri, s hiába undo-
rodik a méltatlannak hitt vádaktól és a védekezést ől, naplója na-
gyobb részében védekezik, magyarázkodik, s megkísérli megérteni  a 
vád képviselőit.  

Magyarázata szerint a nehezebb helyzetekben a nemes diplomácia  
törvényei szerint járt el: a rendszer elviselhet ő  képviselőivel és vi-
szonylag ártatlan ügyeivel tartott kapcsolatot, hogy ebb ől a pozí-
cióból az üldözött jobbakon segítsen, az értéknek helyet biztosítson.  
Vádlói ezeket a részengedményeket merevítették ki, s a félreértéseken  
alapuló mendemondákkal földúsítva adták tovább, növelték bélyeg-
gé. Ez az érvelése több változatban visszatér.  

Logikája eléggé világos, csak az ellenfél logikájának mélyebb  
megértése hiányzik belőle, a nácizmus közepette átélt bántások és  
szörnyűségek következményeit nem tudja megérteni. Pedig megkí-
sérli, hiszen nagy író, s néhol közel is kerül a magyarázathoz: „ Ül-
dözőim őrültek, lelkiismeretlenek stb., ezt hiszem, hinnem kell, min-
den emellett szól. De azt is hiszem, hogy mindezeken kívül legtöbb-
jében, talán mindegyikben, csakugyan olyasmi hit is él, hogy én  
tőlük idegen, sőt, kártékony és gonosz vagyok. A régi pletykák és  
hitek tovább erjedtek bennük, mialatt esetleg bújdostak, vagy vala- 
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hogy távol voltak." Egy másik helyen: „Az eszem megáll. Nyilván 
nem hallották a mondat elejét vagy végét! Az összefüggést. Vagy 
már olyan telítettség űek voltak, hogy mást jelentett számukra min-
den szó, mint énnekem." Valószín ű , és teljes joggal — zárhatnánk 
le a kérdést, ha a bíráskodás szándéka vezetne. A jelenség természetét 
kell fürkésznünk. 

Érvelésének legszembeötl őbb eleme itt is, hogy régi pletykák és 
hitek megrögződéséből ered az ellene irányuló ellenszenv, holott --
s ezt gyakran hangsúlyozza — ő  az embereket és az elveket köny-
vekként olvasztotta be a maga teljesebb világába, s ezek között 
akadhatott tőle idegen vagy téves elem is, de ezek nem gátolták 
abban, hogy a kulturális életben a viszonylag legjobb megoldásra 
törekedjen, költőként pedig csak öncélú igazságra. S ennek értelmé-
ben soha nem is kötelezte el magát tévedései mellett: „ ... igenis 
változtam, mint mindenki: rájöttem dolgokra, momentumokra, ame-
lyek mellékesek voltak, vagy annak látszottak, mint fontosakra 
stb." 

Érvelésének szembeötl ő  gyöngesége, hogy nem számol a kegyetlen 
tényekkel: azzal, hogy ártatlanok millióinak bestiális elpusztítása 
közben nemcsak az aktív b űnözés, de a közöny vagy a passzív saj-
nálkozás is bántásként hathatott. Történelmi bölcsességet, a fair 
play törvényeinek tiszteletét várta el olyan emberekt ől, akikben egy 
oldhatatlan gyász keser űsége táplálta az ítélkezés szigorát. S el-
várta, hogy ügyében tehetsége, életm űve és szemléletének esztéta-
jellege döntő  bizonyíték legyen. 

Erre sűrűn hivatkozik. Arra, hogy őt a politika igazában soha-
sem érdekelte: „Nem voltam »jobboldali«! Az események inkább a 
pártokat és oldalakat forgatták el alattam. De ez se számítana: én-
bennem egy százalék vagy ezrelék politikai érdekl ődés ha volt! Vi-
lágomat a magyar és az egyetemes kultúra töltötte ki és foglalta 
le, s az volt a baj, hogy én nem alkudtam meg! Hogy tisztábban 
láttam, miben mi jó és szép és örök!" Az érvelés Kosztolányira em-
lékeztet, némely mozzanata szinte szó szerint ismétli az Ady-pör 
során lejegyzett Kosztolányi-argumentumokat. S nemcsak itt „En-
gem csak a művészet érdekelt" — írja a 301. lapon, s ugyanilyen 
rokon vonása védtelenség és ártatlanság, a neme világra valóság 
hangsúlyozása is: „Kerestem, bábáskodtam, szókratészi módon, ami-
kor hangosan gondolkoztam a partnereimmel. A véleményük nem 
arra szolgált, hogy a fejükre olvassam őket, hogy támadjam, hóhér- 
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kézre juttassam őket értük. Idegen, teljesen idegen vagyok ezen a 
földön." 

A hasonlóság szálait tovább is bogozhatnánk, hiszen Szabó L ő-
rinc — Kosztolányihoz hasonlóan — önmaga sokoldalúságában, 
nyitott kíváncsiságában jelöli meg méltatlan kapcsolatainak az okát. 
Kosztolányiról szólva Babits „pártatlan százlelk űség"-nek nevezi 
ezt aKosztolányi-tulajdonságot. Szabó L őrinc jól ismerte Babitsot, 
Babits Kosztolányiról írt kritikáit is, de különös, hogy ebben a ma-
ga mentségében sehol sem hivatkozik Kosztolányira mint szellemi 
rokonára. Pedig még abban is ráüt, hogy a maga tehetségét és élet-
műve értékét egy közírói pörben dönt ő  bizonyítéknak hiszi: „0, 
én igazabb képlet voltam és vagyok, és szélesebb, tágabb, nagyobb, 
mint akik megítélnek! Ez az igazi baj!" Másutt: hogy akik bántják, 
nem tudják, mekkora írót bántanak. Humorral ellenpontozza a ki-
fakadást, de nem elszólás m űve, mikor leírja: „Úgy szeretnék már 
emberek közt lenni! Itt fövök, pállok magamban, keser ű  levemben. 
Nincs segítség. Nem értem, hogy lehet Magyarországon lelkiismeret 
nyugodt, amíg engem üldöznek? ... Pfű ! de marha vagyok ..." 

S ebben a zaklatott bels ő  monológban nem az a hamis, hogy 
magát nagy költőnek érzi, mindenkinél nagyobbnak, hiszen való-
ban nehéz eldönteni — töpreng ezen ő  is —, 1945-ben volt-e nálá-
nál nagyobb költő , hanem az, hogy ezt a nagyságot egy vizsgálat-
ban, ahol mint újságírót vonták felel ősségre, döntőnek véli. Furcsa 
módon Babits kommün utáni helyzetével állítja párhuzamba a ma-
gáét, holott vádlóinak eszükbe sem juthatott, hogy saját haragju-
kat az ellenforradalom dühével rokonítsák. Párhuzamot itt is Kosz-
tolányi hasolnó konfliktusaival létesíthetett volna, de ösztöneiben 
tudnia kellett, hogy az apolitikusságnak ez a példája nem lehet 
meggyőző , megejtő  mentség. 

S ezzel e gondolatsor végéhez értünk: a l'art pour l'art e századi 
magyar képviseletének képtelenségéhez. Költ ők és írók, akik — 
mint Kosztolányi és Szabó L őrinc is — fölfokozott szenvedéllyel 
éltek és dolgoztak, s hogy közönséghez jussanak, vállalniuk kellett 
a közélet fórumain való jelenlét kényszereit, nem lehettek büntet-
lenül közönyösek a politika iránt. Nem hivatkozhattak esztéta mi-
voltuk más törvényeire, nyitottságra és sokoldalúságra, mikor ár-
tatlanokat pusztította politika, mellyel érintkezniök kellett. Hogy 
neme világból valók, nem hihették el azok, akiket ugyanaz a világ 
száműzött, amely Szabó L őrincet bizalmával tüntette ki. 

A vizsgálat — mint ismeretes — Szabó L őrinc igazolásával zá- 
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rult. Igazolták őt Illyés Gyula, Szegi Pál ,  Kardos László, Vass  
László és még sokan. Bizonyára azért is, mert tudták, hogy ember-
sége és költői nagysága összetartoznak valamiként, de az ítélet in-
doklásában az a legfontosabb, hogy nem állt soha a fasizmus mel-
lett, s segítette az üldözötteket.  

Talán világos: két szinten zajlottak ezek az események: a köz-
napin és a művészin. A vizsgálat az el őbbin, Szabó Lőrinc viszont  
a maga teljességének öntudatával reflektált arra, ami történt. En-
nek kívánt teret, amikor számonkérés helyett a szabad munka,  a 
teljes jelenlét lehet őségét követelte: „Nyilvánvaló, hogy valami óri-
ási igényem van a társadalommal szemben: azt szeretném, hogy  
hagyjanak magamra, bízzanak bennem, bízzák rám, a lelkiismere-
temre a dolgaimat, s én mindent megcsinálok, megoldok magamtól,  
a legbecsületesebben és legigazságosabban. 0, földi igazságkeresés,  
de iszonyúan gyatra vagy!"  

A vádlók aligha rendültek volna meg ettől a kifakadástбl, „föl-
di" mértékkel mértek, de naivnak mégse higgyük Szab б  Lőrincet.  
Ismerte ő , nagyon is jól ismerte a földi törvények szigorát, de mikor  
róla volt szó, elvárta, hogy bízzák a lelkiismeretére a dolgait, mert  
jбnak, igazságosnak, nemesnek tartotta magát, s hitte, hogy mérlege  

hiteles, a partnerét nem éri igazságtalanság. „A házastársak vagy  
szerelmesek belső  jogait — mondja egyik interjújában — a két em-
ber el sem gondolt, külön, személyes megállapodása alakítja ki gya-
korlatilag. (...) Az a kívánatos, hogy a közös legjobb eredmény  
érdekében az a fél vezessen, az legyen az els ő , igenis, az első , ame-
lyik — legtágabb értelemben véve a szót — különb."  

fine a Semmiért Egészen szimplifikált parafrázisa, s egyszers-
mind a bizonyosság arról, mennyire költ őként élte át Szabó Lőrinc  
a maga életének nem költ ői mozzanatait, emezek konzekvenciáit.  
A naplóban kirajzolódó képb ől ez az ellentmondása legtanulságo-
sabb. Törvényszerű , hogy az önmagát is kíméletlen élességgel vizs-
gáló költőnek nem telt öröme naplója érveiben. Gyötrelem és pa-
nasz árad minden lapról. A reménytelen, értelmetlen és méltatlan  
erőfeszítések keserűsége: „Csak úgy ide-ideszaladok a géphez, és  
lekopogok valamit rajta. Sietve, sietve. Utálom magamat. Haljak  
meg!" „Kapkodok... Talán utols б  üzeneteim a világnak. Nevet-
séges és szégyellnivaló." Fölmerül a lehet őség: „S ha nem igazolnám  
magamat? Ha nem beszélnék többet egy szót sem magam mellett?  
Jó: ítéljenek el, öljenek meg, irtsanak ki, szellemileg vagy fizikai-
lag. . ." „S mindig ugyanazt írni, ugyanazt érezni! Kibírhatatlan."  
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De egy hétnél tovább nem bírja a veszteglést. Alkotni sem tud, a 
kétségbeesés határpontig fokozódik, öngyilkosságra gondol: „Nem  
akarok magyar író lenni!!! Féreg akarok lenni, kő  és Por." 

A vádakra, melyekre csak regénnyel válaszolhatott volna, a nap-
ló hol megrendítő , hol diplomatikus sirámai nem adhattak fölol-
dást, a szókratészi sztoicizmushoz, mikor a lét — nemlét válaszútja 
elé került, nem volt ereje: ennél elemibb kötés kapcsolta az élet-
hez. Alkata feleselt, ellenszegült a nirvána vonzásának. Ebben sem 
volt következetes. Szerencsére. S így bevárhatta a Tücsökzene, majd 
a Huszonhatodik év megalkotására képesítő  alkalmakat. Amikor a 
heveny gyötrelem a maga erkölcsi-politikai öntudatánál, önismere-
ténél igazabb ihlettípusokba lényegülten hathatta át gyönyör ű  re-
megéssel az emlékezés, a magány és a veszteségtudat megnyilatko-
zásait. Így lett a naplókban föloldhatatlan görcs kés őbbi erőfeszíté-
sek termékeny gyökerévé; a természet diszharmóniája: az esztéta-
függetlenség illúziójának és az alkat mohóságának ellentmondása 
sugárzóvá tisztuló fájdalmak er őforrásává. 

S a naplók és levelek e folyamat megértésének érdekfeszít ő  do-
kumentumaivá. 

SZERKESZT ŐI KOMMENTÁR  

Dér Zoltán Szabó L ő&rinc va'lában  
gazdag és tartalmas, több szempontból  

megkerülhetetlen, az életm ű  bizonyos  
vonatkozásaira is fényt derítő  köny-
vét, a Napló, levelek, cikkek (1974)  
című  vaskos gyűjteményt ismertetve,  
és saját (nem mindig meggy őző) ér-
veivel interpretálva annak egyes uta-
lásait s vonatkozásait, egy alapvető  
irodalamtudomá,nyn kérdést vet fel  

(Szabó L đrinc könyvéi teljes egészé-
ben ennek a kérdésnek a visszfényé-
ben látja), mégpedig az „élet és a  
mű", az életrajz és az irodalom össze-
függésének, egyQnásra wtaliságának  

kérdését; a kérdést ő  maga pozitívan  
v ІаszоІ jа  meg, milközben a kazal iro-
dalam,tudamányi gondolkodás és iro-
dalomtörténetпΡ kutatás műközpontú  
jellegét és elvét, minthogy életrajzi ku-
tatásokat nem végez, „szúkös пik" íгоéli  
meg. Dés Zoltán kett đs vonatkozású  
kérdést tesz fel; az élet és m ű  kap- 

csolatának „titkáról" beszél és annak  

ellenére, hogy a 'költő  életének esemé-
nyeit, a költő  élményvilágát nem tart-
ja a mű  kulcsának, a ketrtб  között oly  
szoros kapcsolatot tételez fel, mely —
arányai folytán — a m űvet megkö-
zelíthetetlennek veszi az életrajzi vo-
natkazásоk ismerete nélkül, holott az  
iradаlamitudomány ,már régóta tisztáz-
ta, hogy „a műalkotás nem bletrajzi  
dokumentum". Dér Zoltán kérdésének 
másuk vonatkozása az ún. m űközpontú  
irodalomkwtatás élvét érinti, és szoros  
összefüggésben az el őbbivel vitára  
késztet.  

Bizonyos, hogy Dér Zoltánnak érvei  
vannak, meggyőzőek is, amellett, hogy  
az életrajz, a kanikrét emberi élmények  
ismerete nélkül a m ű  sem látható be  
teljes .arányaiban, s abbбí a szempont-
ból is, legalább tényszer űen pontos Dér  
Záltán megállapítása, hogy nálunk aing  
van életrajzi kutatás. De ha a felve-
tett kérdést és a hozzá kapcsolódó vo-
natikazásdkat valóságos elméleti szintre  
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emeljik, tikkar bizonytalanná válnak 
Dér Zoltán nézetei, és így els ő  pil-
lantásra meggyőzđ  érvei ms veszt,enek 
bizonyító ere ~jülkből. Mоrt .a műlköz-
panstság nem la (kényelem vagy éppen 
a filozbfiiai kutatás .nehézségeit ől való 
idegenkedés ikövetikezménye, tehát nem 
valamit helyerotesí ~tő  módszer, hanem 
elméletileg megalapozott iradalom-
szemlélet, melynek egyik sarkalatos 
tételét, sőt egész ihatáslkörét is, S,inkó  
Ervin fogalmazta meg legszebb irada-
lamtönténetitanulmányában, az amlé-
ikezetes Kazinczy-ess лében. „Kazinczy  
esetében ugyanis az ember a maga sor-
sával, ,a 'szándékai, ,a program, össze-
hasonlíthatatlanul ,érdekeseb'b, gazda-
gabb, ,izgatóbb, gazt mondhatnám, poé-
tikusabb, mint Ikölroészete." (Magyar  
irodalom, 1963, 139. old.) Ha elfo-
gadnának és az ,irodalomtudományban  
elméletileg érviényesnelktekintenénk azt  
a (közvetlen és szoros összefüggést,  
amit életrajz,életrajzi dokumentumok,  
önvallomásvak, napl&lk, leveldk ,és mű -
alkatás között Dér Zoltán feltételez,  
akkor teljesen értelmetlen volna az  ,a 
kerotősség, amire Sinikб  Ervin úgy fi-
gyalmeztet, hogy Kazinczy sorsa (élet-
rajza) paétilkusalbib, mint Kazinczy  
költészete, holott éppen ez a (kett ős-
ség érteltnezi és tudatositja benniinik  
Kazinczy iiradalomtörténeti jelent ő sé-
gét, és ez határozza meg Kazinczy he-
lyét ns az irodalmi hagyomány való-
ságos értékrendjelben. Ritka azonban 
az ilyen példa. Annál gyakoribbak a 
fordítottak. Kivételesen gazdag és köl-
tő ileg meggyőző  életműveiket ,ismerünk, 
éppen az irodalmi ;hagyomány érték-
rendjének csucsain, melyek 'azt 1 zo-
nyítjálk, hogy a költészet poétikusságá-
val ,szemiben az éhet, az életrajz szinte  
semmi poéti гkusat neon tartalmaz. Ami-

"1 — Dér Zoltánnak ezúttal kissé ki-
élezett logikájával — arra kellene kö-
vetkeztetni, hogy problematikus az  
ilyen gyakori példáik esetében a .  köl-
tészet paétilkussaga, mert az „életrajz"  

tartaimatlanslga" 	azt semmiképpen  
nem igazolhatja... És hány valóban  
poétvkus élexrajzot iismerünk, melye'k-
nelk nincsenek iköltő i ~leg igazdlt vers-
vagy ,regény-ddkunlenxwmai ... Az ,iro-
dalamtörtérrst és a számunkra leg-
meggyőzőbb magyar iirodaLamtörténet 
megannyi példája ibizonyitja, hogy az 
életrajz és a m űalkotás, az élmény és 
a mű  ikapcsolatára éppenséggel nem  
a szoros összefüggés, a Qtözvetlen  át 
játszás, a megegyezés vagy azonosság  
a jellemz ő , hanem .a .distancia, az el-
lentmondás, .az appozí.ai б . Hiszen az  
újabb műveszetpszićhalógiai (kutatások  
is azt bizonyítják, hogy a művész él-
ményvilágának rendszeréből az ,aikatás 
nem érthet ő  meg ;maradéktalanul, sok-
kal Dinkább érthető  .a művészet törvé-
nyeinek távlatából; vagyis az alkotó 
kezét írás 'köztan valóságos élménye 
nem irányítja Ikifejezerotebben a m űvé-
szet, .az esztéroilkum, vagy éppen a vá-
lasztott rnűfаjtörvényeinél. S ezek a 
törvények (könyörtelenek. Nélküliek 
műalkotás nem szilethetik. Minek ikö-
ve&kezroében, gyakran az alkat бi szán-
dék ellenére is, e törvények az él-
ményt maguk alá rendelik, .alakítják  
és változtatnak rajta. A m űvészetben  
tehát mindiga műalkotásba foglalt él-
ményról van szó, és ez a legaöbbször  
csak érintkezik, de sohasem esik egybe  
a valóságos élménnyel. Ugyanakkor  
azonban éppen ennelk az átalakulásnak,  
változásnak iköszönve ragadhatja meg  
a műalkotás azt az emberi val бsá.got, 
annak rejtett összefüggéseket mutató 
viszoclyulatait, melyeik valóságrendsze-
rét feltételezik.  

Régóta foglalkoztatja .az tirodalom-
tudományx ez a (kérdés. A válaszok  
sokféle megoldást javasolnak.  Eaníít-
sünik meg ezek !köziúl csak egyet,  a 
hozzánk legközelebb ,állót. Lukács  
György gondolatát értelmezve folyó-
iratunknak éppen ebben a számában  
fogalmazza meg Tamás Gáspas  Miklós 
azt a gondolatot, hogy a m űalikatás  
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kettős „félreértés" útján létezik: „Lu-
kács abból az egyszer ű  megallapításb6l  
indul ki, hagy a mű  egyrészt mindig  
túlhaladja az alkotó ,intencióit, több  
van benne, minta szerz őben, másrészt  
a befogadás sem adekvát, a m ű  számos  
lényegi eleme elsikkadhat benne; ez  a 
két i,nkongruencia hozza létre a m űvet,  
s ez mégis valóságas, létez ő , a félre-
értéstől függetlenül." (A kimondás  

egyszerisége ...) Ez a megfigyelés egy-
részt azt bizonyítja, hogy az alkotó  
(annak élete, sorsa stb.) és a m ű  kö-
zött nincs megfelelés, inkább eltérés  
és félreértés van, másrészt pedig azt,  
hogy a mű  befogadása is bizonyos fo-
kig „félreértés", mert egyszer űen nem  
is vagyunk képesek a rn ű  minden 1é-
nyeges vonatkozásának befogadására 
és megértesére, hanem ,a m űnek min-
dig olyan részeire figyelünk és olyan 
részei tudatosodnak bennünk, melyekre 
— beállftattságunk, !kultúránk, szem-
léletünk alapján — fel vagyunk ké-
szülve, s ez sem esik egybe mindig a 
mű  vélt vagy valóságos lényegével. A 
mű  titka tehát nem .az életrajzzal való 
összefüggés falfejtése során fejthet ő  
meg, hanem a műben megformált él-
mény valamilyen formájú befogadása 
sarán. Nem a költő  bevallott vagy 
éppenséggel .az életrajzi kutatás sarán 
rekonstruált élményeit érjük tetten a 
műben, s a leggyakrabban nem is erre 
vagyunk kfváncsi ~ak, hanem .az alkotó 
intencióit túlhaladó élményt, a m ű-
alkotás valóságrendszerét. Ha ez nem 
így lenne, akkora gyakran olyan ala-
pos életrajzi kutatások után nem is 
volna szükségünk a művek olvasására; 
ha az életrajzi kutatásokból vagy ép-
penséggel a költ ő  hátrahagyott önélet-
rajzi dakumentumübбl megismertük, 
mondjuk, a iköltđ  szerelmi óletét, ak-
kor vajon mi szükségünk volna még 
a költő  szerelmi lírájának olvasására 
is?... Alighanem akkor járunk helyes 
úton, ha nem zárjuk el az életrajzi 
kutatás csapjait, hanem hitárakat sza- 

bunk és kimondjuk, hogy az életrajz 
bármennyire is fontos része a költdi  

(alakftavt) világképnek, mindenképpen  
külsődleges része. Tehát ha nem azt  
mondjuk, hogy „Egy percig sem gon-
dolhatjuk azonban, hogy ezek a ma-
gyarázatok csalhatatlan kulcsként ke-
zelhetők", ahogyan azt a maga szem-
léletét követve Dér Zoltán mondja,  
hanem gazt állítjuk, hogy sem az élet-
rajzi dokumentumok, sem akölt ő  ilyen  
vagy olyan körülmények között el-
hangzott „önkommentárjai", önmagá-
nak (műveinek) magyarázatai, semmi-
féle kulcsként nem kezelhet ők. Egy-
szerűen hátteret vagy keretet alkot-
nak. Természetesen a háttérnek és a  

keretnek fontos szerepe van. A fest-
mény nem téphet ő  ki a vesztés ve-
szélye nélkül a számára leginkább  
megfalelđ  ikeretből, de a keretr ől nem  
mondható el, hogy nélküle a festmény  
megfejthetetlen, értelmetlen, vagy —  

ami ezzel egyet jelent — értéktelen  

lenne. Vagyis, az életrajz valóban se-
gédtudománya az irodalamtudamány-
nak.  

Ezért nem mondható, hogy az 
dalomnak, vagy éppen az irodalom- 
történetnek, úgynevezett „m űközpon-
tú" vizsgálata szűkös életrajzi kutatás  
nélkül. A műközpontú módszernek  
másak a buktatói, viszont megvan az  
az előnye, hogy a műalkotást valósá-
gosnak, létez őnek tekinti akkor is,  
ha nem beszél a m ű  külsődleges moz-
zanata ~iról.  

S végül még egy megjegyzés. Miért  
tékintem én is, mint Dér Zoltán, Sza-
bб  Lőrinc Napló, levelek, cikkek című  
gyűjteményét vagy — az általánosítás  
lehetősége miatt tegyük még hozzá — 
Füst Milán Tények és tanúk című  
naplóját is kivételesen fontos kiad-
ványnak. Neon azért, mintha Szabó  
Lőrinc és Füst Milán könyveinek meg-
jelenése előtte költők munkái (versei)  
kevésbé lettek volna érthetők és vizs-
gálhatók, mint e könyvek után, ha- 
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nem egyszerűen azért, mert ezekkel az 
új könyveikkel mind Szabó L őrinc, 
mind pedig Füst Мilán életműve gaz-
dagodott, róluk való ismeretei лk el-
mélyültek és kiszélesedtek. De csak 
annyiban, amennyihеn ezelkmek a 
könyveknek az anyaga átlépte a m űvé 
válás küszöbét. Vagyis ezek .a köny-
vek üs, vagy ezen könyvek részleti  is, 
azért valóságosaik és létez ők, ,amiiért a 
versek és regények valóságasaik és 1é-
tezбk. És ahogyan egy költő  életmű -
vében a versék között kapcsolatokat, 
összefüggéseket rtánhatwník fel, s az 
egyes verseik anegértése végett ezeket 
fel ,is kell tárnunk, éppwgy isrnerhet&k 
fel kapcsalatdk Szabó L.órinc költésze-
te és a sz&bam forgó könyv életrajzi  
dokumentum-anyag között, azzal  a 
k.ülönbséggel, hagy míg a versek íkö- 

zött a kapcsolat a magfelélés sziintjén 
ismerhető  fél, addig a dakumentunnak 
és a művak között a meg nem felelés,  
az inikongruenaia 'szintjén. A múköz-
pantú kritikai vagy irodalomtörténeti 
módszer inkább az el&bbi összefüggé-
sékre figyel és csak a hasznos félre-
értés szánlbavétélével és szem el đtt  
tartásával az utóbbima. A m űlközpan-
túság is rászorult a bfrála ~tra, hiszen 
gyakoriak a .nevében e Јјkёvetс®t dcrki-
kai vagy iradadomtörténeti hamis гtá-
sdk és félrebeszéléseik, de aligha  bí 
rálható az életrajz vagy az életrajzi  
dokumentumok nevében, ha ezeket je-
lentőségükneík és szerepüíknek megérté-
se után soroljuk az irodalmi bizonyftó  
érvek közé.  

В . I .  



VITA  

BOSNYÁK ISTVÁN NYOLCADIK MONDATAROL 

Miután hivatlan életrajzíróm, Bosmyák István, quasi, az olvasóhoz in-
tézett nyolc verítékes mondatában újfent tamúbizonyságot tett arról, hogy 
irodalmi problémáinkra vonatkozóan nincsenek új érvei, s az általa ko-
rábban hangoztatottakat sem képes 'kivédeni, a nyolcadik, utolsó paran-
csolataban a kultúrpolitikai nyilatkozás illetékességét vitatva tör felettem 
pálcát. Ahogyan ő  egy másik ember irodalompolitikai természet ű  meg-
jegyzéseit, utalásait, hivatkozásait, mi több, élkötelezettségi vallamásté-
telét — végső  soron tehát meggy őződését —eperbe fogja, az nem másnak,  
hanem neki, saját magának a 'káderlapjára kívánkozó beszédes jellem-
rajz.  

Széktós gondolkodásmódja szerint tudja csak elképzelni a Tartományi  
Pártbizottság irámyelveinek, értékeléseinek, felméréseinék értelmezését és  
érvényesítési törekvését is. Engem például durván eltanácsol még .a párt-
elvek félemlítőinek sorából is. 

Én, személy szerint, a JKSZ programját rés irányelveit közösségünk  

minden tagjára nézve érvényesnek tudom. Aki pedig ilyen vagy Olyan 
módon közéleti szereplést vállal, myilvánosság .elé 'lép nézeteivel, és a 
közügyekből építően szándékozik kivenni részét, azt — függetlenül at-
tó'l, hogy az illet ő  párttag-e vagy sem — a JKSZ programja minden  

tekintetben kötelezi.  
FEKETE Elvira 

A vita szerkeszt ői berekesztése. Bas-  
nyák István és Fёkete Elvira irodal-
mi  vimáj.a, mely egy széles, irodal-
munk neves művel&iґiak nézeteit ösz-  
szefogó, s  ezáltall mrodalmi életürilk és  
az irodalmi ifejlődés idđszerű  kérdéseit  
megv тllantó, nemcsalk elviileg, hanem  
kankrétran is rcnegfogallmazott szinitr&l  

indult (a 7 Nap interjúsorozata és az 
ezt ös.szefaglailб  írás a Híd máraiusi  
száпnában), srajnas szeanélyeskedéssé,  

иádaskodássá, méhát az irodalmi иΡitá-  
tó1 telesen ndegen, s irodalmi vimák  
során megengedhetetlen cf,mkkzéssé fa- 

jult, ahol már nem az érvék harcát,  
hanem a nagy szavak .robbantását  1 -
hatjuk. Erre pedig, meggyđzđdésem  
szerint, a vitázó feleknek nincs szüik-
ségük, de .legkevésbé irodalmunknak.  
Ezémt —Bosnyák István okmóbeni vi-
tacikkét és Fekete Falvina mostani vá-
laszát közölve — a mavábbi mának a  
Híd már nem biztosíthat helyet.  

Kétségtelenül az én szerkeszt ői mu-
lasztásom, hogy elvben a vitán, a po-
1k~n~iát, a véleménycse гét danogatva, 
gyakorlatilag magát az elvet etettem  
kérdésessé, hiszen a vitázó felek iráni  
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feltбtlen bizalmam és megbecsülésem  

miatta vita гintézményбt & irodalmi  
életünkben oly ritka műfaját táano-
gatva lehetőséget adtam elferdLtett és  
félreinterpretált gondolatok, elsietett  
és végig nem gondalt Ltáletek, rtöbbfelé 
igazságtalanul sújtó vádak és fбligaz-
ságak közlésére. Aligha hihet ő , hagy  
egy folyóirat-szet kesztő  a lap oldalain  
megjelenő  minden gondolatot a magá-
énak ekinthet és vállalhat, de bizo-
nyos, hogy a lapban nnegjelenő  Lrá-
sok egészéért felelősséget vállal; így  
vállaltam és vállalak ezúttall s fiele-
16sséget azért, min támogattam a vi-
tát, még akkor is, ha már kezdett ől  
fogva egy sor kérdésben a vitázó fe
lekkel nem érthsrotem & nem is ért- 
hetek egyet. Hogy melyek ezek a kér-
dések, arról a Híd alvasdi, fellapozva  
a folyóirat január Eta megjelen ő  szá-
mait, újfent meggyőződhetnek. Ezek-
nek a maguktól értetődő  tényeknek ,a 
közlésére azért van szükség, hogy vá-
lágassá váljon, atniérn kбnyszeriilök a  
vita ilyen farmájú, szerkeszt ői bere-
kesztésбre. Meggyőződбseпn ugyanis, 
hogy a vita nem folytatható, hiszen  
Fekete Elvira mostani válaszában töb-
bé már szó sincs irodalmi vitáról, még  
kevésbé irodalom- vagy kultúrpalvtikai  
vбleménycseréról.  

A 7 Nap írókat megszólalroat б, em-
lékezeroes ánterjúsarozata olyan kérdé-
seiket vetett fel, melyeknek újbóli  
megfvgyelése és értékelése — a vita  
eszközeivel — nagyban el ősegíthette  
volna irodalmunk időszerű  helyzeteinek  
és körülményeinek tudatasLtását és  
megértését. Ezzel acéllal — felkérésre  
— készült Bosnyák István terjedelmes  
(és dokumentált) összefoglalója az in-
terjúsorozatról, azzal, hogy az össze-
foglaló szerzđje Fekete Elvira újság-
írói mбdszerбt ns célba vette. Erre az  
összefoglalóra válaszalt, némileg meg-
késie, Fekete Elvira, de amellett, hagy  
védelmezte saját gyakorlatát, a kérde-
zés módszerét, nagyrészt megkerülte  

Bosnyák Istvánnak irodalmunk hely-
zeteire és körülanényeire vonathozó  
megállapLtásait, vitatható & ténysze-
rűen ,semnviképpen sem igazalhatóal-
lításokat Iközölt irodalmi élatünik né-
hány láncszembről (az (Ij Symposion-
ról, a Kilátóról, részben a Hídról  Fis). 
Ennek ellenére azonban a válaszban 
megvoltaik még az irodalomra vonat-
kozó nézetek és szempontok nyomai,  
még akkor is, ha ezekkel az én iro-
dalmi nézeteim nem egyezterchet őek; 
ezémt jelenhetett meg a Hídban ez a 
válasz. Vagyis, még mindig megvoltak  
a lehetőségek arra, hogy ,a vita való-
ban irodalmunkra érvényes és a vitá-
zó felekre nézve méltányos módon  
folytatódjon.  

Sanjos nem így történt: irodalmunk  
jelenét érintő  vita helyett szópárbaj  
alakult ki, ahol nincsenek írott, de  
közmegegyezésre épülő  szabályok sem.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
Híd továbbra sem zárkózik el a vi-
tától, de az éppen most berekesztett  

arra figyelmeztet bennünket, hogy még  
mindig nem ismerjük és nem alakí-
tottuk ki az irodalmi vita feltбtelсit,  
ami — ezúmtal is bizonyossá vált —
abból követtkezik, hogy megértés és  
megfontolás helyett türelmetlenül vi-
selkedünik másák nézeteivel szemben,  
az érvek & sбnyek bizanyitó ereje he-
lyett inkább bízunk a fenyegeroбs és  
fenуitбs eszközeiben, hogy az elLtél ő  
jelzők egész sorát ,sorakoztatjuk fel,  
ahelyett, hogy egyszerűen megmonda-
nánk, nézeteink kiilönböznek. Mind-
ennek pedig az az oka, hogy nincs  
viaakultúránk, nem hiszünk a gondo-
lat súlyában, a szellem fölényékben, in-
kább ölklüniket emeljük magasra. Ho-
lott a tévhn ~tek és félreértések egész so-
rát гtüntethetnémk el, ha arra érdemes  
kérdéseikről körülte+kintóen, egymás né-
zeteinek és szempontjainak méltányos  
értбkelésével vitatkoznán гk. Sem ikölté-
szetünk, sem prózaírásunk nem evez  
csöndes vizeiken, de az egymásnak fi- 
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szülő  szellemi erőket, az egymást iga-
zoló, de egymástól távolra es ő  erőfor-
rásokat nem láthatjuk meg, vagy csak  
nehezen fedezhetjüik fel, mert neon ttu-
dunk egymásnaik oly módon ellent-
mondani, hogy az érvak terhe csak  ,a 
gondolatra essen s eközben ne sebezze  
meg az embert is, azt az embert, aki  
mérgezett nyilait nélkül is esend ő  és  
megsebzett.  

Nincs szándékomban összefoglalóval  
zárnia vitát, mert — a kezdeménye- 

zés céljai ellenére — ez a vita nem  
ad alkalmat összefoglalásra. Bizonyos  
azonban, hogy a fenti megjegyzések  
mellett a Híd Szerkesztő  Tanáeasa ér-
tékelni fogja a vitát, s aminthogy ezt  
máképpen nem teheti, mint a Híd  
egész idei évfolyamával való összefüg-
gésben, a Híd szeiikeszt&je le tudja  
majd vonni a rá nézve és munkájára  
nézve érvényes következtetéseket.  

В . Ј .  



KRITIKAI SZEMLE  

KCSNYVEK  

A ZsEBTÜKDR MASIK OLDALA  

Námećh bstván: Szomszédok vagyunk, Farum Könyvlkiadó, YJividélk, 1976  

Еrdeklődési köre, témái alapján faluról elszármazott íróként szokták  
emlegetni Németh Istvánt, pedig találóbb lenne városban vendégesked ő-
nék nevezni őt, hiszen több mint 'két évtizedes újvidéki tartózkodás után  
változatlanul a szül őföld erős vonzásában é1. Az egyre zaklatottabb vá-
rosi mindennapok ismételten a falu felé irányítják képzeletét, annál azon-
ban jóval tudatosabb és látóbb ember, semhogy a „romlott" város és a  
„szűzi" falu viszonyulatóban tudna gondolkodni. Riporteri kiszállásai so-
rán számtalanszor meggy őződhetett róla, hogy a falusi állapotokat sincs  
miért eszményíteni, s arról is, hogy a megváltozatt és szüntelenül változó  
körülmények között ma már hiába is próbálna újra beilleszkedni egykori  
kis 'közösségébe. Igy aztán az elvesztett falu és a meg nem lelt város  
közöttingázik 'kénytelen-kelletlen, s otthontalanságában egyetlen igazán  
szilárd pontja lehet csupán, az útját és gondolkodását dönt ően ,meghatá-
rozó gyermekkor. Nem véletlenül írja a Lepkelánc harmadik kiadásának  
vallomásos bevezetőjében szülőfalujáról, Kishegyesrő l, hogy „ ... a •térké-
pen Fis jelölve van a helye, a valóságban is megvan csakugyan, de va-
lami nincs már ott, az a legf őbb valami, amiért pedig annyiszor vissza-
térek oda gyalog is, autón is, vonaton is: a gyermékkorom". Egy régebbi  
cikkében meg éppenséggel axiomatikusan kimondja,  hogy ,igazán csak  
az az emberé, amit már elvesztett". Ez a mindent és semmit sem birtokló  
tudat, amelynek munkájáról természetesen megannyi más m űve is tanús-
kadi'k, kettősen befolyásolja világlátását. Egyfel ől rendhagyó módon föl-
erősíti,kifinomítja id őérzékét, másfelől azonban az emlékek abszolút ér-
tékké nő ttetésére, bezárkózásra csábítja.  

Minthogy Németh István egy objektíve és szubjéktíve egyaránt let űnt  
korszakban otthonos, minden más id őben, a jelenben is, alapvet ő  élmé-
nye az emberi mulandóság. Szemlélete így lépten-nyomon szétfeszíti az  
adott pillanat rácsait„ s a felszíni aktualitásokkal mit sem tör ődve, a lé-
nyegesnek vélt mozzanatoknál állapodik meg. Azt is mondhatnánk éppen  
ezért, hogy az újságíró Németh István nem kiszolgáltatottja az utcán  
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heverő  témáknak. Életérzése parancsára mindenkor ő  maga választja meg  
azokat a .jelenségeket, eseményeket, amelyeknek segítségével hol rejt őz-
ködőn, hol leplezetlen nyíltsággal önnön legbels ő  világáról is hírt adhat.  
Helyzete azonban, mint már jeleztük, meglehet ősen paradox és korántsem  
veszélytelen. Ha maradéktalanul visszavonulna elvesztett édenébe, ,igazi  

birtdkára", írásain csakhamar elömlene a langyos ,érzelmesség rózsaszínje,  

s a gyermekkor számára mindent jelent ő  bizonyossága +halvány idillékbe  
fúlna, amelyeket a tájhoz és népéhez való h űség példáiként üdvözölhetne  
az enervált „vajdaságiság", de amelyek esztétikai hwt+lenségük 'követikez-
tében már holnap semmibe foszlanának. S ez nem pusztán feltevés, még  

ha feltételes módban döcögtettük is végig a mondatot, hiszen a gyer-
mekkor szirénéneke néha már eddig is túl közel csábította Németh Ist-
vánt az elveszejt ő  szirték ihez. A Parasztkenyér című  írásában pl. a mér-
téktartó mesélést v+al бsággal áthatja az emlékezet mélyér ől feltörő  fény,  
szinte a szemünk láttára kel meg és sül ki a „pirosbarna csoda", végül  

azonban egy érzelmes gesztus bukkan fel csatvonóként, amely a közvet-
len ráhatás szándékával, s hadd tegyük hozzá, teljesen szükségtelenül,  
megadja az írás egészéből áradó hangulat 'kulcsát. A túl 'közelre merész-
kedés tehát sajátos rövidzárlatot eredményez Németh Istvánnál. Az él-
mény ilyenkor hirtelen meglavinásodik, ,és súlyával mintegy elnyomja,  
betemeti la körültekint ő  szerkesztés kívánalmait. S iha újabban valame-
lyest megszaporodott ilyen jelleg ű  írásainak száma, ennek okát nyilván a  
múló években kell keresnünk, amelyek nemhogy feledtetnék, de éppenség-
gel mindinkább ,erősítik a gyermekkor hívó szavát.  

A Szomszédok vagyunk lapjain szépen megfiigyelhető  az említett ket-
tősség, bár a kötet természetesen nem gyermekkori eml бkek tárháza csa-
pán. Anyagát, minta hozzá csatalt röpke jegyzetb ől 'kiderül, a Magyar  
Szában az utóbbi tíz év folyamánmegjelent írásai közül válogatta a  

szerző , jórészt ugyanabból az időszakból téhát, amelyet a Zsebtükör is  
felölel. Ez első  pillanatra zavarólag is hat, pótkötetet sejtet a Szomszé-
dok vagyunkban, annál inkább, mert a két kiadvány anyagának m űfaji  
meghatározása (két-, illetve egyhasábos írások) a m űvek terjedelembeli  
eltérésen kívül az égvilágon semmilyen más különbséget nem érzékeltet.  

Ebbéli kételyeinket azonban csakhamar eloszlatja a 'könyv. Míg a Zseb-
tükör, a válogató Gerold László koncepciója szerint, szélesebb perspek-
tívából indulva, el őbb faluképeket, majd a kört 'kissé szú 'kítve, falusi gaz-
đálkodб'król, mesteremberékrđl •készült portrékat, végül pedig, a legbelső  
körön ;immár, néhány öreget és gyereket megszólaltató írást sorakoztat  

föl a minél teljesebb szociográfiai tabló .igényével, addig a heterogénebb  

Szomszédok vagyunk pillanatképei, „sétáló" riportjai, meditatív emléke-
zései, kiváltképp pedig esti jegyzetei zömmel személyies indíttatásúak, s  
így a riporteri tárgyilagosság ellenében a vallomásosság jegyeit juttatják  

túlsúlyra. Mára három ci'k'lus élére állított„ címadó írás er őteljesen figyel-
meztet rá, hogy a szerző  ezúttal „önarcképének" moza.ikkoc'káit gy űjtötte  
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egybe. Lakásával szemben, mintegy száz méternyire, egy másik család él. 
Ha odaát nyitva van az ablak, a legkisebb részleteket is látja, hosszú  

éveken át akaratlanul is tanúja a szemközti mindennapok jeles és szomorú 
eseményeinek, egyszóval bens őségesen ismeri a túloldali életet, ám egyet-
len lépéssel se kerül hozzá közelebb, a „szomszédság"-ot mindvégig a 
kölcsönös ismeretlenség és idegenség jellemzi. Megkerülhetetlen, jelképes-
nek is fölfogható szituáció ez, hiszen Németh István mást sem tesz köny-
vében, mint felfedi életünk álszomszédságait, hogy az embert embertál és  

az embert a természett ő l elválasztó falak lebontásával legalább olvasói-
nak tényleges szomszédjává váljék. Igaz ugyan, hogy a címadó írás hely-
zetének feszültségét még fel tudja oldania „lét önfeledt örömével", amely  

láthatatlanul és észrevétlenül, öntudatlanul összéköti a két ablakot, má-
sutt azonban már nem elégszik meg ennyivel. A Kertek alatt című  írás-
ban veteményeskertjükben dolgozgató szlovák asszonyokat szemlél „nem  

minden megindultság és fölsajgó nosztalgia nélkül", s a kerítés innens đ  
oldaláról már-már programadón szegezi le, hogy „minden embernek sze-
retnie és birtokolnia kellene egy ilyen kis kertet, nem magáért a birtok-
lásért, hanem hogy újra közvetlen kapcsolatba kerüljön a kézzelfogható  

valósággal, az anyaggal, hogy újra érezze a föld illatát, hogy újra meg-
ismerkedjen, kapcsolatot teremtsen a bogarakkal, a madarakkal, a földi-
gilisztákkal, hogy legyen hol elültetnie életében legalább egy fát ..." A 
Revolverh ősben a vadnyugati bőrbe bújt mai kisfiúk játszadozását teszi  
szóvá, kiknek egész játékidejét gyakran az egymásra való „artikulátlan  

üvöltés" tölti ki, s bár tudja, mi több, megértőn tudomásul veszi a jelen-
ség okát, végül mégis párhuzamot von a revolverh ős és a saját egykori  
eszményképei között, az ámuló, világbirtokló, közösségi gyöker ű  gyermeki  
szeretet hangjait szólaltatva meg. Az iIres estékben a tévézés egyéniség-
sorvasztó hatását taglalja, nem kis keser űséggel panaszolva föl, hogy a  
képernyő  rabjaként ma már csak köszön đ  viszonyban vagyunk a szom-
szédokkal, nehezünkre esik a könyvolvasás, elfelejtettünk beszélgetni,  

nem élünk társas életet stb. A példákat persze sorolhatnánk tovább, de  

már az eddigiekb ől is félreérthetetlenül kitetszik, hogy Németh István az  

elidegenedés, a dehumanizálódás tüneteivel szemben a legérzékenyebb, s  
hogy az igazi szomszédság érdekében egy mindenkor készenlétben álló  
lelki mechanizmus segítségével ismételten tudatosítani akarja ezeket a tü-
neteket. Magatartásának, életérzésének egész koordináta-rendszerét vázol-
hatnánk ilyen típusú feljegyzései alapján, mégsem ezek azonban a kötet  

elsđ  két ciklusának legmeggyőzđbb darabjai. Már-már tételes eszmei nyílt-
ságuk, célirányos meseszövésük és nem éppen új témakörük folytán nem  

haladhatják meg a szolid „közír бi" dolgozatok szintjét.  

Jóval szerencsésebbek és maradandóbbak azoka cikkek, amelyekben  

az író szellemi beállítottsága, szemléletmódja valamely médium „közbe-
iktatásával" érvényesül. Ezeknek az életképeknek a magját rendszerint  

rövid időre korlátozódó, váratlan találkozások, ellesett párbeszédek ké- 
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pezik, melyek éppen időbeli meghatározottságuk miatt aránylag könnyen 
formába kényszeríthet ők. Mire átér a komp, nagy rándulássa1 indul a vo-
nat, kihozzák az ebédet a vendégl őben, véget is ér az író szem- vagy 
fültanúsága, s ebben a természetes id őtartományban — a tanító célzatú 
utalásokat, a tanulságos vagy tanulságot levonó bölcselkedést és persze a 
klasszikus csattanót is mellőzve — szabadon mozog a szerz ő, észleleteinek 
és jelenlétének harmonikus egységét alkotva meg. 

Az első  két fejezet, sőt az egész gyűjtemény igazán emlékezetes vonu-
latát mégis a falusi öregekről készített portrék képezik. Már számukból 
könnyen megállapítható, hogy Németh István képzeletét huzamosan fog-
va tartják ezek a „halál közvetlen árnyékában" él ő  emberek. Elsősorban 
nyilván azért, mert meggyđződése, hogy „ákinek nincs múltja, a jelenben 
sem tud jól megkapaszkodni", csillapíthatatlan kíváncsiságát azonban más 
tényezők is táplálják. Nem az éppen csak öreged ők, a halállal tusakodók 
a kedvencei, hanem a kisebb-nagyobb szerepekt ől, álarcoktól már mit sem 
váró, túljutott öregek, kik a természetéhez hasonló „fö'lényes közönnyel" 
néznék maguk elé végképp elrendezett, „befejezett csend"-jükben, s el-
érzékenyedés ,és félelem nélkül tudnaik már beszélni az elmúlásról. Ta-
pasztalatgazdag, de már újra gyermekien tiszta, egyszer ű, a világot újra 
egységes egészként érzékel ő  valójuk köti le az író figyelmét, méghozzá 
oly ihlető  erővel, hogy az öreg kezék, tekintetek, tipegések sallangmen-
tes rajzai olykor szinte elérhet ő  közelségbe hozzák az élet és a mulandó-
ság nagy „titkait". 

A kötet harmadik ciklusa bizonyos tekintetben eltér a másik kett őtő l, 
hiszen az ide besorolt írások nem a riporteri munka tapos бmalmánák, ha-
nem Németh István (útkereső) írói becsvágyának a ,gyümölcsei. Befelé 
tájékozódó, lírainak is nevezhet ő  eszmefuttatások követik itt egymást, 
emelyeknek csaknem mindegyikében tetten érhet ő  az irodalmi formate-
remtés igénye, ezen túlmen ően pedig nemegyszer az irodalmi témák szán-
dékos keresése is. Úgy tetszik hát, hogy az utóbbi id őben Németh István, 
az író tart egy kicsit Németh Istvántól, a publicistától, fél, hogy az új-
ságíró netán túl nagy hányadát köti le és aprózza el alkotói energiáinak.  

A Szomszédok vagyunk tanúsága szerint fölösleges azonban az aggoda-
lom, mivel a riporterként írt művek semmivel sem rosszabbak az esti jegy-
zeteknél, sót, összképük valójában irodalmibb (mert értékesebb), mint a 
még mindig kísérleti stádiumban levđ  esti meditációké. Ez utóbbiak ese-
tében a maximálisan csökkentett terjedelem, a jegyzetszer űség rendkívül 
nehéz és bonyolult feladatok elé állítja az alkotót. Nem elég ti. egyenes 
vonalúan, gondosan szerkesztett s kell őképpen árnyalt mondatokban el ő -
adni az élményt, hanem egyúttal meg kell teremteni a leírandó pillanatba 
összefutó tartalmi síkok interferenciáját, a polivalencia el őfeltételét. S 
Németh Istvánnak ez egyel őre nem mindig sikerül. Ha az élmény nem 
eléggé személyes, megélt, egészen szürke , ;irodalmi" ujjgyakorlatok ke-
rülnek ki a tolla alól, ha pedig túl süt ős, gyakran egysíkú, vagy ami 
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még rosszabb, érzelmességbe bomló élménybeszámolót kapunk. Viszony-
lag ritka tehát a ciklusban a Télhez liason'l б  jegyzet, amelyben egy vo-
nuló vadlibacsapat kiáltásai nyomán egyetlen s űrű  pillanatban metszi egy-
mást a gyermekkor, a feln őtt jelen és a ki tudja mikori végs ő  egyéni 
elmúlás. 

Mindent összegezve, azt kell megállapítanunk végül, hogy a Zsebtükör  
másik oldala korántsem olyan fényes, mint volt az elsó, s e benyomást 
csak elmélyíti az, hogy a Szomszédok vagyunk anyagának elrendezése 
meglehetősen esetleges. Foncsorpusztító, homá'lylhizlaló. 

UTAST Csaba  

A FELLÁZADT EMBER REMЕNYiE 

Miroslav Kriјeža: Az ész határán. Fardntaota: Csuka Zdbtán, Ewrópa Könyvki-
adó, Budapest, 1976  

Miroslav Krležának a harmincas [éve'kben írott regényei, a Filip Latino-
vicz hazatérése, a Bankett Blitvában és Az ész határán, ha nem is ké-
peznek egy egységes regényciklust, mégis szorosan 'kapcsolódnak egymás-
hoz. Az ész határán tiltakozó és lázadó főhőse mintha Filip Latinovicz 
öregkorátidézné, a Bankett Blitvában á llamgépezetén& pedig logikus 
következménye Az ész határónban jelentkező  Damaćinski-esemény. A re-
gényék közül mindenképpen Az ész határán érdemel meg az eddiginél 
nagyobb figyelmet, azért is, mert ez az eddigi vizsgálódásókban háttérbe  

szorult, noha ez a regény a krležai életm ű  egészében sákféle lehet őséget 
jelez, és sok problémát foglal össze. Nem véletlen tehát, hogy Ivan Goran  
Kova ćić  az egyik 1941-ben írott kritikájában, a Filip Latinovicz, a Ban-
kett Blitvában és megannyi jelentős drámai mű  ismeretében, Az ész ha-
táránt a „szerző  legjobb művénék" nevezte.  

A regény különböző  lehetőségeit bizonyítja„ hogy kritikusai a nagy 
eurápаi szellemi hullámzások egyik el őfutáraként emlegetik. Branimir  
Donat, Krleža egyik legjobb ismerője úgy véli, hogy Miroslav Krleža a 
„politikai ember utópikus dimenzióját fedezte fel", azt a „transzcenden-
tális nyugtalanságot", amelyet egyébként gondolatilag a filozófus Ernst  
Bloch fogalmazott meg a legátfogóbban. Egy másik 'hazai kritikus, Petar  
Džadž ić  szerint, Krležánál lehet keresni az egzisztencialista próza egyik 
ősét. Az ész határán francia kritikusai is az egzisztencialista nyomokat 
kutatják. Robert Bréchon szerint a „pannón barbárság kritikája" az „ér-
telmiség hipertudatának kritikájává alakul át", és ebben mutat rákonsá-
got a regény az egzisztencializmussal. Jean-Bloch Michel pedig a „min-
det megkérdđjelező" Krleža egzisztencializmusát elemzi. 
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Az egzisztencializmussal való párhuzamba állítással azonban óvatosan  

kell ,bánni, hisz éppen a ráció, az ész és az ember valósága viszonyának 
felfogásában mutatkoznak fontos eltérések is. „Ha már az éjszakának 
elébe kell menni — írta Camus — , legyen az +inkábba kétségbeesés éjsza-
kája, amely derült marad, sarki éjszaka, a félék virrasztása, amelyt ő l ta-
lán tiszta és érintetlen világosság támad, amely az ,éjsza'ka fényében rajzol 
ki minden tárgyat." Nyilvánvaló, hogy Camus is az ész méltóságára, 
utolsó lehetőségére apellál; ebben látja mindenmem ű  tiltakozás remény-
telen lehetőségét: azt, hogy ha az éjszaka szükségszer űen be'következi'k, az 
ember legalább világos elmével menjen elébe. Hasonlбképpen nyilatkozik 
Krleža főhőse is, amikor egyre tudatosabban ismeri fel,, hogy Donia бinski  
ellen reménytelen minden lázadás, minden tiltakozás, hogy képtelen a  
totalitáris államszerkezettel megbirkózni, s ezért nem marad más hátra 
a teljes embertelenségben, mint a „logikára" való hivatkozás. De ezen a 
ponton elválnak az utak. Krleža észre való hiwa йozásának megvan az a 
többlete, hogy olyan utópikus dimenziókat is magában rejt, amelyek, an-
nak ellenére, hogy a f őhős osztályrésze a bilincs, a börtön, az őrültség 
vádja lesz, feltételezik, hogy a sarki éjszaka és az ész fénye még a ,fatális 
szükségszer űség formájában sem békülhet meg. 

Hol is mutatkozik ez az utópikus vonás ebben a groteszk világú,, az 
emlberi butaság anatómiáját oly Іklniёletlen ј.јІ  feltáró ironikus hangvétel ű  
regényben? 

A Rég múlt napokban olvashatók Krležának a jegenyefa-emberrő l  
szóló sorai, amelyek kiindulópontul szolgálhatnak mostani vizsgálódá-
sun'k'ban. „Az ember növekszik — írja —, mint a jegenyefa. Bátran, 
magasra. Az ember-jegenyefa elrugaszkodott a földt ől, a felhőkig ér, és 
a mennydörgéssel fólytat ,párbeszédet. Az ember-jegenyefa kinövi azt, 
amit így neveznek: földön lenni. Mert ami a földön létezik, nem más, 
mint az istenek, a kaszárnyák, a háborúk és az ő rültéh házának világa." 
E jegenyefa-hasonlatnak szépprózai megfogálmazását fedezhetjük fel Az  

ész határán Sixtus-kápolna jelenetében. A regény f őhőse, az ötvenkét éves  
ügyvéd, a józan ész törvényei szerint gyilkosnak nevezi munkaadóját  

Damaćinskit, mert •az négy ártatlan embernek gyilkosa .és ezzel ,még di-
csékedett is. Szembe találja magát a szervezett társadalom gépezetével, a 
bírósággal, a börtönnel, a közvéleménnyel, a hamis vádaskodásokkal. Ki-
derül, hogy mindazok az értékek, amelyek ,életét szabályozták észellene-
sek, hamisak. Környezete úgy védékezik ellene, hogy a vádlottók padjára 
ülteti, elítéli, rágalmazza, beszámíthatatlannak tartja. Ett ő l a !közvéle-
ménytől menekülve jut el a Sixtus-kápolnába és Raffaell бval kapcsolat-
ban az eddigieknél sokkal teljesebben fogalmazza meg életfelfogását.  

Ez ideig ugyanis a főhős kimondottan antiideologikus a'llásponton volt. 
Tudta, hogy Domaéinski is csupán egyféle „világnézet" hordozója, és  a 
börtönben tudatosodik benne, hogy annak politikai ellenfelei is csapán  
csók egyféle „világnézettel" rendelkeznék, amely ugyanolyan kizárólagos,  
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mint amilyen Doma ćinskié. „ ... ezer és ezer év óta minden úgynevezett 
»világnézet« szentül meg van gy őződve önmagáról, hogy 6 az egyetlen, 
amely azonos az igazsággal", mondja erre a h ő s. 

A Sixtus-kápolnában tudatosodik benne, hogy mi az, ami több és em-
beribb ezeknél a „világnézeteknél". Azon töpreng, hogy a. tény, hogy az 
ember eladja az eszét jobbra vagy balra, a divat vagy a pénz kérdése 
csupán, de, ha egyszer ,,.véres b őrét, mint véres tunikáját, le akarja húzni 
magáról", ha „valaki éles késsel beszel vagy fest", akkor itt van az em-
ber „sötéten és távolian", megjelenik az alkotó, a m űvész „erkölcsi kér-
désekbe merült problematikus" arca, s neki nincs „világnézete", mert „az 
ilyen embernek nincs szüksége arra, hogy dervis legyen, hogy katekiz-
musban higgyen, hogy a világot el őírásosan szemlélje". 

Világnézet és problematikus művészi arc! Az ut бpia tehát jellegzetesen 
esztétikai. S ahol az esztétikai mozzanat nem merül fel, ott az utópia 
lehetősége ki van zárva. A Vudrignak nevezett Valent 2ganec lamentá-
ciбjából világlik ki ez legjobban. Ez a plebejusi figura a regény legreá-
lisabb látó alakja. Egy nemzet, egy osztály tapasztalatát, Krleža regényei-
nek leghatásosabb plebejusi vitairatát fogalmazza meg. „Olyan a paraszt,  
mint a csigabiga, kussolnia kell, s bárki széjjeltaposhatja a házával együtt,  
amit most úgy hívnak, hogy »autochton kultúra«. Ha a mi parasztunk-
nak már nem lehet automobilja, hadd legyen legalább autokultúrája." Ez  
a realizmus mondatja ki Va'lenttal, hogy: „Az ember azért születik, hogy  
meghaljon." De ez a realizmus — a regényben — csak a f őhős eszté-
tikai utбpiájával teljes, ez az utópia pedig csak Valent lamentáci бjával  
nyeri el indokoltságát.  

A filiszteri, a kispolgári hétköznapokban tehát nincs remény és nem is  
lehet azokkal különbékét kötni, még az abszurditás nevében sem. Abban  
egy kozmikus méretű  butaság ül trónt, s Krleža regény-pamflettje ez el-
len szálal fel, miközben a szabadságra, az emberben lev ő  emberire hivat-
kozik. Pontosítanunk kell tehát a magyar kiadás fülszö иegét: Krležának  
ez a regénye nem csupán a „polgári világ torz jelenségeivel" való leszá-
molás, hanem szembeszállás azokkal a dogmatikus er đ'kkel, amelyek az  
emberi szabadság kiteljesülését gátolják, amelyek az emberi butaságot és  
elidegenülést konzerválják. Ivan Goran Kovačić  említett ismertetđjében  
ezt így fogalmazta meg: „Krleža mindenhez mint 'költ ő, mint az igazság  
harcosa, mint ember nyúl hozzá, és sohasem mint dogmatikus." Ezt tá-
masztja alá például az is, hogy Krleža a Sixtus-kápolna jelenetet újra  
közölte Dialektikus antibarbarus című  vitairatában is, a Kova čić  által  
említett célzattal. S nem kerülheti cl a figyelmünket az sem, hogy a re-
gény ,főhősében, abban, ahogyan szembekerül az emberi butasággal, van  
valami erazmusi. S a későbbiek folyamán Krleža éppen a magános Eraz-
musról írt esszéjében (naplójegyzetében) jegyezte meg, hogy Erazmus  
egyedül maradt mert soha sem lett udvaronc, sem bíboros, sem szektás,  
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sem evangélista, mert „sohasem tartozott semmiféle ostoba társulathoz".  
Az ész határán befejező  sorai ezt a magánosságot ábrázolják.  

E magánosságig az irónia, a destrukció útja vezette Krležát. Drámai  
intenzitású regényszövegében egy kimondottan ironikus ,és groteszk nyelvi  
szerkezetet teremtett meg. A szerz ő  számtalan változatban használja az  

elkoptatott publicisztikai zsargont, az elnyűtt frázisokat, a filiszteri lát-
szat-valóság megannyi nyelvi kliséjét, és ennek jelentésrendszerét szervezi  

át. Klasszikus példája e törekvésnek a f őhős felett ítélkező  bírósági tár-
gyalás. A vádló például ugyanazokkal a szavakkal emel szót a f őhős el-
len, mint amilyenekkel az védekezik. A Doma ćinskiról szóló jelzők és  
szintagmatikai egységek ismétl ődnek, ha védik, ha vádolják. De a jelentés  
ellentétes. Krleža a kvázi-valóság nyelvi sablonjaiból, nyelvi valóságából  
formál egészen új anyagot. A nyelvi szokványok groteszk és parodikus  
feldolgozása rendkívüli erőt kölcsönöz művénék. Egy tarthatatlan világot  
Krleža oly mádon utasít el, hogy a retorika és az irónia párosításával  
destruálja annak nyelvét.  

* 

Az ész határán ismeretében a magyar olvasó teljesebb képet kaphat  
Krleža munkásságáról. Еppen ezért fontos eseménynek tartjuk e m ű  for-
dítását, amelyre Csuka Zoltán vállalkozott. Bonyolult kérdésék egész  

láncolatát érintenénk, ha a fordítás min őségét kívánnánk meghatározni.  
Ezért megelégszünk néhány megjegyzéssel.  

Köztudomású, hogy a szerbhorvátról magyarra való m űfordítás kri-
tikai felmérése, értékelése még nem kezd ődött meg. Vonatkozik ez teljes  

egészében a Krleža-m űvek fordítására. Elgondolkodtató, hogy ez miért  

történt így. Nyilvánvaló azonban, hogy egy ilyen átfogó elemzés nem  

várathat sokáig magára, hisz egy bizonyos standard megállapítása meg-
könnyítené a konkrét művek kritikáját is. A jelen esetben ez nagyon  
hiányzik, hisz több elvi és gyakorlati kérdés merül fel. Igy például az  

olvasó elcsodálkozhat azon, hogy miként kerültek be a szobafest ők a  
Sixtus-kápolnába. Nyilvánvaló, hogy a fordító egyszer űsítette le a dol-
got: az állványtikon restaurátorok dolgoztak, csak hogy a szerz ő  érzékel-
tesse hősének lelkiállapotát, úgy írta hogy szobafest őkre hasonlítanak.  
Hogy miként lett a žabljakból békás tó, az rejtélyes eset, f őleg akkor,  
ha tudjuk, hogy az emberi butaság Krleža által megfestett világa min-
denre hasonlít, csak nem békás tóra. Miért von össze a fordító két mon-
datot úgy, hogy mindkettő  értelmét elhomályosítsa, azt sem tudnánk  
megmagyarázni. Hogy egy összetettebb mondatból miért marad le a mon-
dat vége, azt talán úgy is magyarázhatnánk, hogy így könnyebb volt  

fordítani. Több jelző  elmaradására viszont nem találunk magyarázatot.  
Ezek természetesen a javítható hibák. Viszont az elvi kérdések csoport-
jába tartozik annak a káosznak a regisztrálása, amelyet az idéz őjelek  
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használata illetve nem használata vet fel. E regényben az idéz őjeleknek  
jelentésmeghatározó fun 'koiбju'k van. Krleža leggyakrabban például a vi-
lágnézet szót idézőjelben használja,, s ezzel jelzi, hogy csúsztatott, iro-
nikus értelemben értsük. Nos, a fordításból elmarad az idéz őjel, de nem  
következetesen. Helyenként még el őbukkan, de legtöbbször csak verzállal  
emeli ki azt a szót, amit Krleža idéz őjelek 'között használ. Ezzel csökken 
a szöveg ironikus jelentése, a regény egészének 'a jelentése is módosul. 
ügyszintén vita tárgya lehet a 'krležai mondatszerkezet adekvát átvitele 
is. Krleža ugyanis gyakran él a horvát nyelviben is rendhagyónak mond-
ható mondatszerkesztéssel, szórenddel. A fordító következetesen kijavítja  

ezt, igyekszik szabályossá tenni a szöveget. Nyilvánvaló, hogy ezek a 
példák arra figyelmeztetnek, hogy a fordítói munka megbecsülése érde-
kében a szakmabeliek között kellene egy m űfordítói konferencián fel-
mérni az elmúlt évtizedek munkájának min őségét. 

VÉGEL László  

A MAGÁNY LÉPCSŐZETEI 

Гего  Zwbac: Razlog biagosti. Brat- 

stvo-,јед'instvo kiadó, Újvidék,  
1975  

Pero Zubac költészete halk és 
simulékony. A visszafojtott indula-
toké. A magárny rezdüléseit szólal-
tatják meg ezek a hős nélkü'li ver-
sek. Mintha a költő  is igyekezne 
mindinkább lbújmi a kulisszák 
mögött. Talán kissé indokolatlan is 
ez a rejtőzés, mert a költő  vélet-
lenszerű  előbukkanásai így már-
már tetszelgésnek t űnnek. Ilyenkor 
a gyermekkor emlékeit kutató, azo-
kat visszasíró, a feln đtt korban 
idegenül mozgó ember rajzolPdik 
ki, aki a régi vidám napok nosztál-
giáját keresve rezignáltan összege-
zi jelen helyzetét, amelyet mindin-
kább beárnyékolnak a nagyváras  
komor árnysávjai. A sétány lányai 
felcserepadtek, a költő  pedig meg-
bántottságában olyan, mint a kis-
fiú, akit senki sem vár az óvoda 
előtt. 

Talán ez a feln őni nem akarás 
érleli a visszavonúlást, s a költ ő  
már csak egy dologért rajong: a 
természetért. A fákért, a növénye-
kért, a nyári tápért. Ha egy költé-
szetet a hasonlatdk figyelemmel kí-
sérésével közélítünk meg, akkor 
igen fontos megjegyezni, hogy Zu-
bac költői képeinek jelentős há-
nyada a természetb ől .adódik, s ma-
ga a törékeny ,,,cselekmény" szín-
helye is rendszerint egy természeti 
kép. Leggyakrabban a mező , a rét, 
nyáron. De valamilyen furcsa, fe-
lülnézeti perspektívából, kissé szki-
zofrénikusam. A költő  ugyanis, 
rendszerint, apró pontként áll a 
forró nyári napon, egyedül a réten, 
a közelben senki és semmi, ugyan-
akkor a 'költő  mintha a felhők kö 
zül, a magasból tekintenie le önma-
gára, s így elvonatkoztatva, lénye-
gében már tulajdon érzéseit ő l is el-
távolodva, azaz azokat kívülálló-
ként szemlélve mondja el sz бza-
tait.  

Csupán egy ciklus, Az élhagya-
tottság ingoványa (Kalistanske asa- 
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menke) című  knilönbözik az eddig 
elmondottaktól. A költ ő  itt rövid, 
díszítés nélküli mondatokra és bal-
ladai hangvételre vált át, ami min-
denképpen felüdülés a lassan höm-
pölygő  nosztalgikus szóáradat után. 
A kés, a bölcs ő, az apa, a szoba 
és még néhány szó ügyes váltoga-
tásával és ismétléséve1 már a cik-
lus első  versében erő teljes drámai 
aiaphelyzetet teremt, s ezt a szo-
rongató, minden pillanatban a tra-
gédia felé hajló szituáció hangula-
tát végig tartani tudja. Lényegében  
ezért a сi:klusért érdemes végigol-
vasni a kötetet, amely mindenkép-
pen kiemelkedik a szépen kimun-
kált, de nem túl meggy őző  versek  
(s tegyük hozzá, a ma oly gyakori  
és egymáshoz hasonló kötetek) so-
rából.  

Az említett ciklus a szó-váltások  

mellett a furcsa, irracionális szitu-
ációk koncentrikus kiteljesedése mi-
att érdeméi még külön figyelmet.  

Egy témát variál, mindig valamit  
hozzáadva, a hangsúlyos részeket  

ügyesem át- és áthelyezve. Mintha  

néhány vezértémát összegez ő  zene-
szám többszöri ismétlésénél mindig  
más és más téma lenne el őtérbe he-
lyezve, jobban, erđteljesebben ki-
dolgozva. Ez a rondószer ű  körfor-
gás (egyre nagyobbodó átmér ővel)  
teszi izgalmassá, dinamikussá e kö-
tetrész darabjait. Érdekes azonban  

megfigyelni, hogy a költő  valahogy  
ennél a ciklusnál is h ű  marad ön-
magához, az utolsó két versnél a  

hullámok lecsitilna іk, már csak „a  
vers marad", sőt végül az sem, hi-
szen a 13-as számmal jelzett vers  

már arról szól, hogy a költ ő  volt  
barátai, akik már önálló életüket 
élik, ismét összejönnek a fólyópar-
ton, italoznak, az ifjúság dalait 
éneklik s lábukat a vízbe mártjak. 
A költészet pedig ekkor kerülend ő . 
Kár, hogy ez a ciklus ilyen suta 
sommázással zárul, ennek ellenére 
is a kötet legérdekesebb, legizgal-
masabb része. 

SINKOVITS Péter  

PÉLDÁK PER' ZUBAC VERSEIBŐL  

SZERELEM II. 

Nekiink már mindegy, erénnyel 
vagy bűnnel élnük, s hanyagul legyintünk, 
ha elér a végzet. De a szerelmet tanulni 
mind nehezebb.  

Mikor a nap már lebukóban, 
a harag úgy érkezzen el hozzád, 
mint szelíden lebegő  madár. 
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Hirtelen j ő  az este, 
a mező  összezsugorodván, 
szinte megérinthetetlen; 
ami még számunkra megmarad: 
a liliomok — völgyed elfekvő  
füvei felett. 

AZ ELHAGYATOTTSÁG INGOVÁNYA 

 

Szobánkban napokig nem jön álom a szemünkre. 
Terítetlen lesz az asztal. Felszeletlen a kenyér. 
Nem megyünk a kútra. Indulj és szólj 
az emberéknek, házunkhoz ne közeledjenek. 

 

Elvittem a bölcsőjét. Elvette az órádat. 
Elvette a gyűrűdet. Elvette a rendjeleidet. 
Állok a ház előtt, és ringatom a bölcs ő t. 
Benne két kés. Nehogy felém jöjjön valaki. 
Utána megyek a mez őre. Apám, gyere 
ki a ház elé. 

7.  

Barátaim fáradtak a hosszú útt б l. 
Szobámra nehezülő  álom. 
Tiszta az ágyam. Testvéreim. 
ők. Megfürdette őket a hajnal. Az út. 
Hadd menjenek a szobámba. 
Apám, fogda kést. 

A MAGÁNY IDEJE 

Eltévedt órák, a magány ideje. 
Lépésnyire a gy őzelemtő l kopjásaim  
megfordították kopjáikat. 

Mosta mezőn állok, 
felettem a nyár. 
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A győztesek énekelve elvonultak,  
halálom számukra felesleges volt.  

A szerelem minden árulás kezdete.  

Engem átkoz a győztes anyja és özvegye,  

ingem átkoz a vesztes húga és jegyese.  

Állaka mezőn, magasan felettem a nyár.  

Igy akartam elpusztulni, ezekkel körülöttem?  
Arcukat nem ismerem;  
mindannyian egy sereg, ,  mindannyian egy halál.  

Állok a mezőn, magasan felettem a nyár.  

SINKOVITS Péter fordítása  

ÉLETÚT, A SZEMÉLYES ISMERÓS  
ÉS A KRITIKA TÜKRÉBEN  

Antal Gábor: Fodor József alkotásai  
és vallomásai tükráben. Szépirodalmi  
Könyvikiadб , Bp., 1976  

Az eddig már majd ,negyedszáz élet-
rajzi kismonográfiát közzétett, vi-
szonylag egységes —  és roermészetesen  
vitatható, de kétségtelen értékeket is  
eredményező  — kancepоiб  jegyében  
szerkesztett Arcok és vallomások so-
rozat legújabb kötete nem hivatásos  
irodalomtörténész műve. A bevezet ő-
ben magát 2ú1 szerényen sem iroda-
1amtudósnafk, sem írónak nem tartó,  
hanem „újsgírásban nevelkedett (vagy  
félrenevelkedett) személy",nek nevez ő  
szerzőt azonban az Steroroe ailkalmassá  e 
sorozat — az adott életm ű  vallomás-
tartalmaix kiszűrđ  s egyéb közvetett és  
közvetlen életrajzi dokumentumokat is  
fölhasználó —újabb könyvének meg-
írására, hogy a negyvenes évekt ől 
kezdve Fodor Jбzsef 1973љan bekö- 

vetkezett ihaláláig mintegy testközelb ől  
figyelhette .a (költő  alkotóműhelyét és  
pályájának ,alakulását.  

Már Antal Gábor el őző  könyvének, 
az Egy szál gyertyánajk is — mely 
„emberi, nagyon is emberi" emlékez ő -
prózaként, inkagnitбbód éppen hogy 
csak kitörő , diszkrét líraként és .tudá-
lékosságtól mentes esszégy űjxeményként  
egyaránx rácáfol a szerz ő  »se nem író"  
önlebecsülésére — Fodor J бzsef volt 
az egyek főszereplője. Az ottani kroki-
ból és fel-feltűnő  arcélből most kis-
monográfia kerekedett.  

Az életút és írói pálya kronologikus,  
adattól .adatig, műtől műig haladó le-
írásában Antal a biográfiai módszer 
v І tІzatІs eszköztárára támaszkodik. 
Fodor József memoárikötetei, magnó-
és új.ság- јnterjújai, (ritka) levelei, az  
írótársak visszaemlékezése, , а  könyv  
szerzőjének az író kartársaival készí-
tett levél-ankétja, ifjúkori (csupán fi-
lalógiai érdekességű) írói dokumentu-
mok: ezek képezik a biográfus alap-
vető  vizsgálati anyagát, farsását. Ter-
mészeteseл  a számos verseskötet és vá- 
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fogatott versek, valamint az újságok-
ban és iköt вΡtben (is) megjelent Fodor-
publicisztika életrajzi .anyaga mellett, 
azzal együtt. Elvétve fölhasznál kor-
és sajtótörténetet is, a pályakép ala-
kulását .viszont szinte kizárólag .a ko-
rabeli kmitikák idézésével vázalja föl. 

A prímér (Fodor József-i) életrajzi 
anyaghoz a szerz ő  kеllő  kritikával, oly-
kor pedig éber szkepszissel is viszo-
nyul, nemegyszer helyesbítve az írói 
emlékezet. S вΡrényе  a hozzáállásának  
az is, hogy nem „pirosítja" be az  
egyenes ívű , keméлy tartású, önma-
gához .hű , de erőteljesebb forradalmi/ 
mozgalmi kötódésёkról .nem tanúskodó 
életutat. (Negatív kivételt ilyen szem-
pon.tból csupán a 18 éves poétajelölt 
önkéntes „hadbevonulásának" kimen-
tési kísérlete, majd a Károlyiљehivб  
„több mint valószínű" szíves kézbevé-
teléneik nem eléggé alátámasztott hi-
potézise képvisel a könyvben.) Har-
madsorban, pozitívuma Antal hozzá-
állásának — s a szerz ő  jб  ízlését di-
cséri —, hogy szigorúan ,távol tartja  

magát a költővel való személyes is-
meretség hiva]ikodó ,,kamatoztatásá-
tól"; a személyes kapcsolat tárgyilagos 
fölemlítése után mindvégig iinkognitó-
ban marad, s jellemz ő , hogy a költővel  
kapcsolatos egyetlen ön,idézetét is  
„egy іdőmként tárcákat közl ő  újság-
író ként szignálja .. . 

A Fadar-kritikákat viszont már ke-
vesebb kriticizmussal építi ;be könyvé-
be. Elsősorban túl bőségesen idézi  
őket, túlnyamórészt kallázsjelleg вΡt köl-
csönözve munikájának, másrészt vi-
szont csak elvetve helyesbíti egy-egy 
megállapításukat. Ez gesztuskánt a kö-
vetkezetes, „nem iirodalomtud бs",i sze-
rénység megvalbsulásának min ősülhet. 
ugy.anakikar viszont a passzív, nem  
kreatív viszanyuilás jelének •is. Ellen-
ben a. közelrđl megismert életút és mű  
elfogulatlan szemléletéről tanúskodik, 
hogy Antal bőségesen Bidéz az eszté-
tikai kifogásokat tartalmazó kritikák- 

bбl is, és velük nem, csupán az ideo-
lógiai elmarasztalásokkal vitatkozik 
helyemként. 

A jelzett eszköztárral és viszonyu-
lásmóddal Antal egy ,küls ő" és egy  

számunkra sokkal izgalmasabb —
„belső" életrajzot, valamint egy kro-
nologikusan számba vett írói pályaké-
pet vázol. Utóbbi, mint mondtuk, vol-
taképpen azonos a kortársi magyar 
irodalomknitiíka 	Fоdar-képével. 	A 
„külső" — leginkább előtérbe került  

élettények számbavétele mértéktar-
tónak mondható, mivel túlzottan-ap-
rólékos bogarászásukra s „küls ő" funk-
ciбjulkban is jelentéktelen apróságok 
rögzítésére a könyvben csak elvétve 
akad példa. E „látható" életrajzhoz 
a szerző  szükséges méretű  kor- ésmro-
dalamtörténeti hátteret vázol, míg Fo-
dor József viszonyát a kortárs írók-
hoz — úgy tűnik — olykor részlete-
sebben körvonalazza a szükségesnél. 
Ami viszont a költő  ,belső", szellemi  
életrajzát illeti, Antal ezt, legalábbis  
néhány vonatkozásában, a siélkülözhe-
tetleп  pszichoilag.izmus — de nem 
pszichologizálgatás! — segítségével ra-
gadja meg. Nem seikélyeseл, de nem 
:s twlságasan mélyretöróen; talán csak 
Olyan intenzitássál, amilyet az Arcok  
és vallomások népszerű  és népszer ű -
sítő  sorozata leginkább elbír  .. . 
С  sszegezésül azt mondhatjuk tehát,  

hogy a ;biográfiai módszer változatos  

eszköztárával és eljárásaival élve, a  

, ;téma" szerélves, mondhatnánkintim  
ismeretét olcsó módon egy pillanatra  
se kamatoztatva, Antal Gábor els ősor-
ban életutat rekanstrualt. Az életm űvet  
viszont a kortársi kritika, s neon Pe-
dig saját kritikai ítéletei tükrében lát-
tatta. frбi teljesítmбnyként műve nem 
éri el az Egy szál gyertya értékszint-
jét, s az Arcok és vallomások kéttu-
catnyi ikismanográfiája között is a kö-
zepesen sikerült munkák Iközt látjuk a 
reális helyét. Az opus Іьеhatб  vizsgá-
latáról eleve lemondva, a sorozat jel- 
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legbből is következően: az életútra  
koncemrorált. Azt azonban m űndenkép-
pen elérte, sőt jórészt túl is •teljesítette,  
amit eredeti ckalkitűzésekéna így hatá-
rozott meg: „Ha összegezésre, de iga-
zából még elemzésekre sem vállalkoz-
hattam, legalább arra törekedtem,  
hogy ne gyártsak skatulyákon ... Ab- 

bon viszont talán nem jogtalanul bí-
zom, hogy majd avatottabb étők —
akár még e kis könyv anyagát is ér-
téltesítve — árnyalatos monográfiák-
ban rajzolják meg, a nemzeti tudat  
hasznára, egy igaz emberségű , jelesLtős  
költő  pályalképét."  

BOSNYÁK István  

A KоZОSSÉGI LÉT PEREMÉN  

Munkácsi Műklós: A fattyú. Magvető , Budapest, 1976  

A fattyú című  regény hősével Munkácsi Miklós az újabb magyar próza  
egyik legérdekesebb figuráját teremtette meg. Ez regényének már csak  

azért is figyelemreméltó mozzanata, mert a modern technikák a súlypon-
tot a prózai 'láttatás más módozataira helyezik, és az alakformálás gyak-
ran másodlagos szereppel ,bír. Ezekt ől a tendenciáktól eltér ően Munkácsi  
olyképpen formálja meg hősét és úgy állítja a regényvilág !középpontjába,  

hogy az alakjával, magatartásával, az őt környező  világhoz való viszo-
nyáva'l a választott életkörnek, léthelyzetnek és t гsаda Іinі  szituációnak  
nemcsak megjelenítőjévé, hanem bizonyos értelemben bírálatává is válik.  
A túlzott pszichologizálás veszélyének elkerülésével mindaz, ami egy jel-
lem, emberi személyiség kialakulását valamint útjának irányait befolyá-
solja, magán a hős, Ágh Ábel alakján keresztül nyer ábrázolást. Hogy  
ez a 'közvetett ábrázolásmód mégsem torkollik idejétmúlt lélektani bon-
calgatásba, mindenekelőtt az ironikus, groteszk megjelenítésb ől ered. Ha-
sonlóképpen a regénynek minden olyan szakaszában, amelyben a regény-
író, sőt maga a hős is, 'kívülrő l látja, láttatja a tényeket, tehát megtartja  
az objektív narrációbбl eredő  távolságot, az irónia is kifogástalanul  
funkcionál. Annál zavaróbb, amikor az elbeszélésbe szervetlenül refle-
xiós, retorikus passzusok ékel ődnek.  

Mindez nem mond ellent annak a tételünknek, hogy A f attyúnak nem-
csák főhőse, hanem létrejöttének alapeszköze Agh Ábel figurája. A re-
gényben létrehozott értékek legmaradandóbb 'köre az, amely alakjának  
megformálásához kötődik, s ezen a már említett negatívum, a szerkezeti  
kohéziót szükségtelenül lazító betoldások sem változtatnak. Az a sáv,  
amelyen a regény nyomon követi Ágh Abelt, egy vidéki üzem műhelyé-
től a pesti külváros kocsmáin keresztül a katonaságig, illetve a börtönig  
terjed. Abel valahány szituációban, akár a brigádvezet ő  és az üzemi ve-
zetőség önkényeskedésének kiszolgáltatott gépmunkásként, akár munka-
kerül6k és alkoholisták között züll ő  csavargóként, büntetését tölt ő  elitélt- 
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ként vagy szolgálatát tölt ő  katonaként, ilyen vagy olyan módon a kö-
zösségi lét peremszféráira kerül. A kívülállás, kívülrekedés állapotát teszi 
hangsúlyossá, 'már-már sorsszer űvé a fattyúság is. A regénynek van né-
hány olyan fordulata, amikor úgy tűnik, Ábel önmaga felel ős kitaszított-
ságáért, s ő  a hibás azért, amiért képtelen megtalálni helyét a társadalmi  

közösségben. Ha így lenne, a regény alapkoncepció ját kellene tévesnek  
ítélnünk. Ábel alakja azonban éppen azért vállhatott alkati különcségén,  
furcsa egyéniségén túl a regényb ől 'kinövő  figurává, mert a regény nem  
riadt vissza attól, hogy Abelt a maga ellentmondásaival, dillemáival  

együtt ragadja meg, de attól sem, hogy érzékeltesse azokat a korántsem  

szubjektív tényezőket, amelyek hozzájárultak kívülrekedéséhez, bukásai-
hoz.  

Abelnek létformája a beatnikes vagánykodás, nihilizmus, a kamaszos 
szemtelenkedés, szókimondás, a társadalmi normákat,, tekintélyeket, hie-
rarchiákat megvet ő  magatartás, a nonkonformizmus s a belő le eredő  kö-
vetkezmények feltétlen vállalása. Mindez azonban korántsem magyaráz-
za, értelmezi léthelyzetét, hanem el'lenkezáleg: ezek a megnyilvánulások 
kivétel nélkül a sztereotip viselkedésformák, a 'korlátozott 'lehet őségek el-
leni lázadás módozatai, és az adott helyzet ,elviselését lehetővé tevő  véde-
kezési mechanizmus elemeiként funkcionálnak. Abel önként hagyja ott  

munkahelyét, de ,kilépését a vállalati vezet őkkel való konfliktusa el őzi  
meg: ő  az egyetlen, aki 'szabálytalanságaikat nyíltan ki meri mondani.  

Kimondás vagy beletör ődés, lázadás vagy belenyugvás azoka lehetőségek,  
amelyek között választhat, s Abel nemcsak munkásként, hanem minden  

más esetben is az el őbbit választja. „Elviselni, (...) az nekem nem megy.  

Végigrohanni, végigrobotolni, átharcolni — azt igen! De elviselni én nem  

tudok két évet. Ahhoz túl hosszú." (206. p.) — mondja az őrvezető  
katonának.  

Abel különćködésénél is lényegesebb vonása a ti'ltaikozás, a meg nem 
alkuvás, hisz azoka lehet őségek, amelyeket számára a társadalom fel-
kínál, ilyen vagy olyan formában a nem-éléssel egyen'lőé'k. Morális szem-
pontból nem vitás, hogy a munkásvilág felcserélése az alkaholistákéva'1 
némiképpen a bukássa'1, a kudarccal egyenl ő , de az sem vitás, hogy a 
megalkuvás és az önként vállalt szám űzetés között melyik megoldás a 
„morálisabb". Ábel döntései, elhatározásai, vállalásai mögött mindvégig 
egy tudatos egyéniség áll, s az adott ikörnyezetben ez a vonás is sajá-
tosnak, nem megszokottnak t űnik. 

Mint már említettük, az irónia képezi azt a szubsztanciát a regényben, 
amely nemcsak a regényvilág megszerkesztésében és Abel alakjának lét-
rehozásában játszik dönt ő  szerepet, hanem azoknak a :reláci б'knak a kons-
tituálásában is, amelyeke kett őt összekapcsolják. Úgy tűnik azonban,  
hogy éppen ezen a másik síkon nem problémamentes a regény. A disz-
harmónia egyik oka, hogy azok az er ők, amelyek az anyag ironikus ke-
zelésével egyidőben az eszméltetés, tudatosftás irányába hatnak, szinte  
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csak Abel megformálásákor működnek kifogástalanút. Az Ábelt 'körül-
vevő  emberi panorámából ezért nem válnak ki határozott 'körvonalak, s  

ezért nem tömörül az őt körülvevő  világa maga zilált viszonyrendsze-
rével társadalmi panorámává. Fura alakok, a teljes züllés szélén álló kü-
löncök mozognak 'itt, ,аkikbő l a regény nem bont 'ki semmilyen általáno-
sabb jelentésrendszert.  

A regényanyag 'kompozíciós elrendezése egészen sajátos; ugrások, töré-
sek +bontják meg a linearitást, levélszövegék és közvetlenül elbeszélt részek  
váltakozása biztosítja a regény 'kompozíciós ritmusát. Rendkívül élesen  
szakítják azonban meg a narratív szövést és feleslegesen o'ldjá'k fel a gon-
dolati-kompozíciós egységet azoka retorikus fejtegetések, amelyek a leve-
lekben, párbeszédekben bukkannak fel. Feltétélezhetóen Olyan írói szán-
dékra vezethető  vissza megjelenésü'k, amely válamily еn módon filozófiai,  
gondolati síkra .igyеkezett proje'ktálni a h ősök ,sorsproblémáit, emberi di-
lemmáit.:Mivel azonban ezék a reflexiók a h ősök iközvetlen megszóialá-
saihoz tartoznak, még szembet űnőbb a tény, hogy sem nyelvileg„ sem gon-
dolatilag, sem stilisztikailag nem illeszkednek a kontextusba. Ha ezekt ől  
a pontosan élkülöníthet ő  részektő l eltekintünk, meg kell állapítanunk,  
hogy A fattyú, nyelvében, nyelvi logikájában, szókincsében, sajátos meg-
nyilvánulása az újabb prózának, amely az argót nem nyelvi háttérként  
illeszti be, hanem az ábarzolt világ autentikus tartozékaként a'l'kalmazza.  

THOMKA Beáta  

AZ ALTALANOS NYELVÉSZET IDđSZERYI KÉRDÉSEI  

Emil Benvemist: ProbІemi opšte lingvistike, Nd1ix, Beograd, 1975 

Émіle Benveniste-et azok 'között a nyelvészék között tartja számon a  

modern nyelvtudomány, akik kitartóan magukénák vallják az annyiszor  

bírált saussure-i nyélvészeti alapelveket. Jakobsonnal, Kuryloviczcsal és  

Martingit-vel együtt Benveniste is állhatatosan védelmezi Saussure tanait  
azokkal szemben, akik a múlt századbeli neves nyelvész elméleti rend-
szerének fő  buktatóját a szinkronikus és a diákronikuus vizsgálati mód  
éles elhatárolásaban látják. Benveniste szerint a szinkronikus nyelvvizs-
gálat tárgya nem lehet +kizárólagosan a statikus nyelvi rendszer, s a diak-
ronikus nyelvvizsgálat tárgyát sem képezheti csupán a nyelvi dinamika.  
Nézete szerint a statikus és a dinamikus elemek egy-egy vizsgálódási mó-
don belül is keveredhetnek, és keverednek is. E tényt különben az utóbbi  
évtized is igazolta, s Benveniste-nek és a hasonló nézeteket valló nyelvé-
szeknek nem kis érdemük van abban, hogy a Saussure elméletében áthi-
dalhatatlannak hitt szakadék egyre sz űkül.  
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Benveniste 1966-ban francia nyelven megjelent tanulmánygy űjteményé-
nek szerbhorvát fordítása mintegy harminc tanulmányt tartalmaz az ál-
talános nyelvészet köréb ől. Mára fejezetcímekb ő l (A nyelvtudomány fej-
lődése, A kommunikáció, Struktúrák és elemrкsek, Mondattani funkciók,  
Az ember a nyelvben, A sz бkészlet és a kultúra) is az derül ki, hogy 
ezzel a kiadvánnyal egy valóban sokrét ű , tematikai szempontból válto-
zatos tanulmányokat tartalmazó kötetet kap kézhez az olvasó. Az álta-
lános nyelvtudomány új útjainak és a lingvisztika fejl ődésének az elem-
zése után Benveniste behatóan foglalkozik a nyelvi jel természetével, az 
állatok közötti 'kommunikáció és az emberi beszéd közös jegyeivel és 
külörnbségeivel, összeveti a nyelv és a gondolkodás 'kategóriáit, kitér Freud 
elméletének nyelvi vonatkozásaira, majd a nyelvi struktúrák lényegét, a 
nyelvеk osztályozásának a lehet őségeit és a nyelvtani elemzés lehetséges 
szintjeit vizsgálja. A további fejezetek konkrétebb elemzéseket tartalmaz-
nak: Benveniste egyebek között foglalkozik a van és a lesz igék nyel-
vészeti funkciójával, az igék személyviszony-struktúrájának a kérdésével, 
a névmások problematikájával stb. 

A tematikai sokrétűségen túl — amint azt Sreten Marié a kötet utó-
szavában kiemeli — a tanulmányokat az f űzi össze, hogy Benveniste 
„alapjában véve mindenütt követi Saussure-nek a nyelvr ől mint jelrend-
szerről alkotott elméletét: itt-ott kiegészíti és módosítja ugyan, de soha-
sem téveszti szem elöl Saussure-nek azt a tézisét, hogy a beszéddel, az 
ember legfejlettebb szimbolizáló képességének a termékével legalább olyan 
mértékben foglalkozni kell, mint magával az elvont nyelvi rendszerrel".  
Más szóval (Benveniste-et idézve) : „A tudományos vizsgálódások során  
gyakran szem elől tévesztjük a nyelv mint jelrendszer és ennek egyéni  
megnyilvánulási formája, a beszéd közötti különbségeket." Tanulmányai-
ban néhány lényegbe vágó megállapítást tesz a beszéd szubjektivitásával  
kapcsolatban. Megállapítja egyebek között, hogy a nyelvhasználatot a  
beszéd során elsősorban az interperszonális kommunikáció folyamata ha-
tározza meg: a beszél ő  az egyes szám els ő  személyű  névmás használatá-
val arról tesz tanúbizonyságot, hogy a közlés folyamatiban kisajátította  
magának a nyelvet, s az id ő- és térelemeket egyszer űen ráerőszakolja a  
másik személyre. Ily módon Benveniste a nyelv aktualizálódásaként értel-
mezett beszéd alapját a szubjektivitásban, illetve az „én" és a „te" kö-
zötti kettősségben véli felfedezni.  

A beszéd szubjektivitásának a 'kérdéséhez közvetlenül kapcsol бdik a  
nyelvtani idő  kérdése is. Benveniste szerint csupán egyetlen nyelvtani id ő  
létezik: a jelen id ő . Ez képezi az alapját a nyelvi temporális ellentétek-
nek; a mált és a jöv ő  idő  szerinti nem is tényleges id őre utal, hanem 
csupán a beszélőnek az idő  iránti szubjektív viszonyára. 

Nem kevesebb érdekl ődésre tarthatnak számot azok a tanulmányok 
sem, amelyeknek alapproblémáját a nyelvészet és a fiiloz бfia viszonyának 
a boncolgatása képezi. Benveniste szerint korunk nyelvfilozófiájának a 
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legnagyobb fogyatékossága, hogy nem veszi kell ő  mértékben figyelembe 
a nyelvi tények formális sajátosságait, a modern nyelvtudomány alapvet đ  
hiányossága pedig abban rejlik, hogy lényegében mindmáig érzéketlen ma-
radt a nyelv gondolatközvetít ő  funkciója és a jelentés problematikája 
iránt. A tanulmány megjelenése бta eltelt évtized ez esetben is igazolta 
Benveniste-et: napjaink nyelvtudománya egyre fokozottabban érdekl ődik 
a szemantikai kérdések iránt, s a jelentés nem egy nyelvelméletben ka-
pott központi helyet. 

Mára fent vázoltakból is nyilvánvalóvá válik: egy sajátos arculatú,  

sajátos nézeteket valló nyelvész könyvét kapta kézhez az olvasó Benve-
niste tanulmánykötetével. A felvetett problémák id őszerűségét mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a tény, hogy Párizsban nemrégen ugyanilyen 
cim alatt napvilágot látott Benveniste újabb tanulmánygy ű jteménye. 

JUNGER Ferenc  

AZ OPTIMIZMUS OHAJA 
ÉS LEHETŐSÉGE 

Alberts Bels: Szembesítés. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1976 

A „nemzedék" a kultúrában so-
hasem csupán biolбgiai jelentéssel 
bírб, akaratilag is összehozható 
szervezetlen társadalmi csoport. F ő -
leg azért nem, mert, mivel az id ő -
sebb generáció sem teljesen homo-
gén — még az azonos vagy leg-
alábbis a hasonló világnézet űek tá-
borában sem —, a fiatalabbak si-
mulékonyan az adott értékek és 
viszanylatok mágnesteréhez is iga-
zodhatnak, nem látván maguk elő tt 
olyan feladatokat, melyeket egye-
dül 6k, mindaddig ismeretlen £or-
mában, esetleg az id ősebbek meg-
győződéseinek ellenére, oldhatná-
nak meg. Alberts Bels lett próza-
író mindenesetre nem tartozik azok 
közé, akik képtelenek szabadulni a  

„megálmodott álmok" bűvkörébő l 
s lemondanak arról, hogy a tekin-
télyek készpénzként kapott igaz-
ságainak jбl védett bunkerébe sán-
colják magukat. Még sincsenek kü-
lönproblémái, művében egyén és 
nemzedék nálunk szokatlan köz-
vetlenséggel feltételezi egymást. A 
kettő  vágyott harmóniája pedig a 
tágabb értelemben vett közösség 
etikáját lendítené a már korabban 
kitűzött, de még mindig meghódí-
tatlan objektív utópia felé. Regé-
nyének főhőse, egy fiatal szobrász-
művész annyira humanizált, hogy 
még a tudatalattija is csupán úgy  

incselkedik vele, hogy papól б  pol-
gári humanista álmot láttat vele. 
Őnála nem a divatos irracionalista 
receptek mozgatják a bels ő  erőket, 
hanem az a közösségszomjazó ke-
dély, amelyet az orosz klassziku-
soknál megszokhattunk. Azonban 
a mai kor tágra nyílt szemű  embere 
6, aki az öntudat percében moso-
lyog a közelmúlt ordaskorában 
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már megméretett érték ű  bárányer-
kölcsön. Persze, túlságosan is résen  
vagyunk ahhoz, hogy rögtön ne  
kezdjünk gyanakodni: nem a mi  
álmunkat álmodja-e meg Riger,  
Bels hőse? Előrebocsáthatjuk: Bels  
igazságai megelte'k, tehát önérték ű-
ek és nem tukmáltak.  

Képzeljünk el egy Nietzschét,  
akiből hiányzik az amoralitás. Fá-
ból vaskarika? Csak látszólag, mert  
bizonyítékként Bels m űve áli el ő t-
tünk. Hőse a legkevésbé sem naiv,  
legalábbis abban az életében nem,  
ami környezetétől (és részben a  
művészetétől is) többnyire elrejtve  
s csak számunkra megközelíthet ően,  
az akart tudatosság ellenére, majd-
nem önműködően burjánzik. Ez  
egy pillanatig sem kételkedik, hogy  
az evilági 'létnek az állandó ellent-
mondás, a magunk igazónák az ér-
vényesítése a motorja. A baj abban  
mutatkozik, hogy míg a sportok-
ban a szabályok nyilvánvalósága  
mellett az ellenfél közvetlenül is  
látható, addig a mindennapi élet  
sokféleképpen helyettesíthet ő  a köz-
megegyezés törvényeibe, s az ellen-
fél sincs mindig testközelben.  E 
káoszban egyedül a művész útmu-
tatása lehet hiteles, pusztán csak  
azért, mert jóindulat az alapja:  
mert a saját egyéni igazságát nem  
a többség ellenére keresi. Túlfűtött-
sége többek között így nyilvánul  
meg: „Az az elvem, hogy úgy ér-
demes élni, ha jól kihasználók min-
den percet. Meggy őződésem, az  
emberek többsége ismeretlenül meg-
lopja önmagát, hisz csak az egy-
hatodát éli le intenzíven annak az  
időnek, amikor a szeme nyitva van,  
és az agya működik." Felsőbbren- 

dúség és alázatosság, amit a hagyo-
mányos felfogás egymást kizáró  
ellentétnek tud, vagy amir ől a mo-
dern pszichológia kimutatta, hogy  
az egyik csupán látszata is lehet a  
másiknak — mesterkéletlen egysé-
get alkot Riger erkölcsében. Ő  éli  
azt, amit Brecht hirdetett: az alko-
tóművész csak úgy lehet egyszerre  
haladó és teljességre törekv ő, ha  
bemegy a tömegbe. Az újabb re-
gényben erre többek között Updi-
ke, Trifonov és Tublin mutatott  
példát. Ez azonban jobbára csak  
az eredmény, a felszín, ami kívül-
ről is szembetűnő  hбsünk munka-
erkölcsében és társadalmi életében.  
Legbelül, abban a már említett  
életben többnyirecsak külső  op-
timizmust lankasztó ellentmondáso-
kat találunk. A lelkesedésnek úton-
útfélen ki kell állnia a tények pró-
báját. Riger azonban a valósággal  
is olyan szívósan küzd, mint mű-
termében a holt anyaggal.  

Az ellenség nemcsak akkor ve-
szélyes, ha láthatatlan, hanem ak-
kor is, ha túl közel van: Juris Ri-
gernek egyenesen a családjába fér-
kőzött: a család egykori tagjai 'kö-
zül az életszemléleték nemcsak al-
kat tekintetében 'különböznek, ha-
nem nemzedéki hovatartozás sze-
rint és — ami a legrosszabb —
előjelei'kben is. Riger nagyapja még  
a. Vörös Hadsereg kitüntetett ka-
tonája, apja már kétszínű , az em-
beri természettel „okosan" speku-
láló ügyvéd, akinek köszönhet ően  
legidősebb fia a nádi ideológia, vé-
gül pedig a háború áldozata lesz.  
Rudolf, a középs ő  testvér már  
bátyja bűnét jóváteendő , önkéntes-
ként csatlakozik a németeket ki- 
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űző  szovjet egységekhez, s aki előtt  
apja, cinizmusa mellett, azért is el-
lenszenves, mert egoizmusával ma-
gyarázza, hogy anyjuknak id đ  előtt  
meg kellett halnia, s hogy végső  
soron đ  is olyan súlyosan megse-
besült, hogy a regényid đben be-
következ ő  haláláig hajszoltsággal  
kell pótolnia, ami az életterđbő l  
kiveszett. S közöttük a legfiata-
labb, a szobrász; az ő  elhivatott-
ságával, etikus önzése által mesz-
szebb látó társadalmiságával az is  
megfér, hogy a széthúzó család re-
ménytelenül békít ő  papja legyen. 
Ahány családtag, annyi életkor és 
alkat, annyi sors és világnézet. Mi  
ebben a törvény és mi a véletlen?  
Igaz-e, amit az öreg csavargó állít, 
hogy a titok csupán annyi, mi sze-
rint „jókor kell születni". Azt je-
lenti-e ez, hogy az id ősebbeket  
olyanoknak kell elfogadnia, ami-
lyenek, mert a felel ősség nem őket  
terheli, hanem körülményeiket?  A 
fiatalon fasisztává lett Harald sem  
futhat vákvágyára, ha az új világ-
háború után születik. De vajon?  

Hiszen a „mindentudó nagy taní-
tó", az emberek többségének igé-
nyére süket rendszerében sem volt  
köszönet! Mit érnek etikai jelsza-
vaink, ha magunk is egy irányzat,  
egy szerencsésen j б  történelmi pil-
lanat termékei vagyunk? Lehet-e  
büszke az új nemzedék, ha min-
dent (még a szocializmusok közül is 
a jobbat) készen kapott? — Végül,  
a halál gondolatával való megküz-
dés után természetesen a feloldódás  
is eljön a művész kifejezési kény-
szerének és a modern családi élet  
nagyságának és kicsinyességének  
vállálásában.  

Befejezésül csak annyit jegyez-
nék meg, hogy a felesleges b űn-
ügyi körítés ellanére (amivel kap-
csolatban az utóbbi oldalon derül  
ki, hogy a vizsgálóbíró a főhős lel-
kiismeretével azonos, a b űntény, a  
szobrok megsemmisítése pedig csu-
pán fikció) Bels ismeri és alkal-
mazza a korszerű  prózaírói eljárá-
sokat.  

VAJDA Gábor  

SZÍNHÁZ  

CSONKA OTLETEK 

Csúfosan gyengén kezd ődött ez az évada szabadkai színház mindkét  
társulata számára. Silány művék, felemás rendezések, kidolgozatlan, jel-
legtelen színészi játék.  

Szót sem érdemelne egyik produkció sem, ha nem lenne bennük —
a szöveghez való megengedhetetlenül önkényes viszonyulás mellett —  

Mindrag Zupanc: Bela niža za Dubl)ansku ulku. Szabadkai Népszínház, szerbhorvát együt-
tes. Rendezd: Jovan Putnik m. v. Díszlettervez ő : Hupkó István. Jelmez: Anna Atanacković .  
Színészek: Jelisaveta Kova čević , Irena Jakočević , Milica Ostoji ć , SneYiana Be ćarević, Giza Ki- 
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egy-egy mozzanat, ami túlmutat a két bemutató siikertelenségén. A cson-
ka ötleteik, a félbe-szerbe megcsinált jelenetek hozzák össze, állítják egy-
más mellé a jellegében annyira különböz ő  műveket és ,megjelenítéseket, 
mint amilyen Mindrag Zupanc külvárosi szupernaturalizmusa és Alek-
szej Arbuzov zenével hígított nosztalgikus lírája. Két világ, kétféle ren-
dezés, kétféle el őadás, s mégis lehet, ső t kell róluk egyszerre, egy írás-
ban szólni.  

Tipikus külváros, régi házak, macsk аköves udvarok, s a fizetésb ő l  
alig tengődő  emberek. Az író elég határozott ábrázolásukban: a társa-
dalom á grólszakadtjai. Az el őadás már közel sem ilyen határozottan jel-
lemez. Ső t, inkább ,a lumpenproletár jelz ő  jut eszünkbe, ezt sugallja  a 
szereplők egymás közötti viszonya és nem utolsósorban a színpadkép is.  
Főleg az utóbbiba szervesen belei'lleszkedó, az egész színpadkép jellegét  
meghatározó kiszuperált villamosból alakított kocsma. Afféle „modern"  
külvárosi lebuj, 'kutyakaparó csárda. A kocsmáros, Ljuba Šmajl — akit  
a többiek évődve-jellemezve csak Šlajmnak szólítanak — tipikus külvárosi  
„üzletember", aki a nincstelenek aprópénzéb ől szedte meg magát. Minden-
kivel jóban van, látszólag maximálisan emberséges, készségesen segít ő , ho-
lott csóka saját hasznával tör ődik. Felesége, aki csöppet sem válogatós a  
férfiaikban, egykor talán teherautósof őrök kedvese volt, de lehet, hogy  
nem szokott le egészen err ől a hobbyjáról, erre lehet ,követ'keztetni er ő -
szakos magakelletését látva. A harmadik Božo, a fémesztegályos, n őtlen, 
kimondottan jóképű , akinek még 'külön varázst kölcsönöz, 'hogy állan-
dóan, mindenkivel oppozícióban van, karakán fi ćkб . 

‹Sk hárman a szereplői annak a némajelenetnek, melyet az el őadás egé-
széből kiemelünk. Illetve valószínű leg ё'k, mert aki a külvárosi bájzliban 
van, nem .identifikálható teljesen egyértelm űen. Valószínű leg a kocsmáros  
van a lebujban, felesége a „villamos" falának d бlve áll, nyújtóz'i'k, né-
hány félreérthetetlenül erotikus mozdulatot tesz, majd hirtelen befordul a 
roncs belsejébe. Éjjel van, a színpadon félhomály, valahol a háttérben 
megjelenik a külvárosi karakán szépfiú, vagy öt percig kerülgeti az ütött-
kopott csárdát, melynek lefüggönyözött ablákán is jól látnia vetk őzб  nő  
sziluettjét. Végül az ablak alá somfordál a férfi, benéz, s egy gyors moz-
dulattal belép. Hirtelen sötét lesz. S legnagyobb meglepetésünkre ezzel 
vége is egy több perces némajelenetnek. Kezd ődi'k a 'következ ő . Holott, 
minden réletbeli és színpadi logika szerint, még valaminek történnie kel-
lett volna. Ha egy helyiségben két férfi rés egy meztelen n van éjnek 

punovié, Dobrica Stefanovi ć , Danilo Čolić ,  Aleksandar Ugrinov, Mirko Huska, Milan Pintero-
vié, Milan Marodić , Radila Vučković , Svetislav Djordjevi ć , Ivica Jako čevi ć , Miroslav Medić ,  
Mirko Gulka, Jovan Risztovszki, Petur Novakovi ć , Svetislav Djordjevi ć .  

Alekszej Arbuzov: Jó reggelt, boldogság! Szabadkai Népszínház, magyar együttes. Fordította:  

Elbert János. Zene: Tamássy Zdenk б . Versek: Grand István. Rendez đ : Lányi István m. v. Dísz-
let: Petrik Pál. Jelmez: Anna Atanackovi ć . Színészek: Sántha P. Lajos, Pásthy Mátyás, Czehe  

Gusztáv, Kasza Еva, Salamon Sándor és Szél Péter.  
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idején, +akkor vagy az egyik férfinak kell repülnie, vagy a másiknak, 
vagy mindketten előjönnek és verekednek, ezt már bent is elkezdhetik,  

vagy a nő  repül, ha más nem törtémik, akkor a villamos kezd mozogni,  
himbál6zük. Lírai pantomimjelenet is ,a fenti variációk egyikével fejező -
dik be, nem pedig egy szupernaturalista környezetben, ahol a vad ero-
tikának és a verekedésnek önmagán túlmutató funkciója van, embereket, 
szituáсiбt, légkört jellemezhet egy ilyen epizód. Ha jól emlékszem, az író 
szövegében nem is szerepel Fez a betét, hanem a rendezés „leleménye". 
Annál 'inkább érthetetlen, miért maradt csankán, befejezetlenül az ötlet.  
S ha így maradt, akkor miért kellett, miért volt rá szükség? 

Egészen más világot mutat be Arbuzov 'm űve. Itta négy főszereplő  kö-
zül három bábos, a babkészít ő  mester, a mester ébnyúhetetlen segít ő társa 
és a bábosnak tanuló fiatalember. Logikus, hogy életük, mindennapjaik, 
lakhelyük állandó kellékei a 'bábók. Tehát ha zenés játékok dramatur-
giáját ismerjük, abszolúte logikus, hogy amikor szó esik a bábokról el-
hangzik egy bábokról szóló dal is, ahogy a teáról énekelnek, amikor a 
frissítő  orosz tea kerül szóba, vagy a sétáról, amikor városnézésre in-
dulnak, ,érthető , illetve nem egészen érthet ő , ide a zenés játék nev ű  szín-
házi csodabogárban ez már így szokás. Nis, itt is elhangzik 2. bábokról 
szóló dal, a fiú énekli. S ahogy már az efféle zenés játékokban szintén 
bevett szokás, a rendez ő  megpróbálja illusztrálni is a dalt, vizuálisan kö-
zelebb hozni a nézőkhöz, háttéri néma jelenettel mozgalmassá tenni .a  
szükségszerűen statikus betétet. Ez történt Szabadkán is. Megjelenik há-
rom marionett mozgású él ő  báb, darabos mozdulatokkal, mintha zsinó-
ron rángatnáko' 'ket, képletessé teszik, életre keltik a különben teljesen  

érdéktelen kis jelenetet. Kiváló ötlet. Illetve csak lenne, ha a rendez ő  
befejezné. A páram mozgó emberbáb — akik többszöri megjelenésükkel 
akár az egész el őadás koncepcóját is meghatározhatták volna, elmélyítve 
a különben igen felszínes mondanivalót, mélyebb értelmet kölcsönözve az 
egész produkciónak, de most ne akarjunk túl sokat, maradjunk csak  en 
nél az egyetlen epizódnál — groteszk 'kedvesen, emberien sete-sután mo-
zog az énékes színész mögött, mindhárom hátából óriási füles kulcs áll 
ki, mint a felhúzható gyerekjátékokból. Ez is 'kiváló ötlet. De a kulcsok-
nák semmilyen funkciójúk nincs. Pedig lehetne. Például a dal befejez-
tével a színész sorra felhúzhatná az emberszabású ibábakat, s azok mintha 
sínen mennének, még néhány groteszk mozdulatot téve 'kicsoszognának a 
színről. Kiteljesedne a jelenet, funkoiót kapnának a kulcsok, befejezetté 
válna az ötlet. Igy — akárcsak a külvárosi epizódban — csak csonka 
ötletet lát 'a közönség. 

Lényegében mindkét epizód jelentéktelen az el őadás egészében, talán fel 
sem figyelnék rájuk a néz ők. A'ki azonban a részletekre is ügyel, sajnálja 
a hamvaba holt ötleteket, amelyek befejezetlenségükkel egész színjátszá- 
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sunkra jellemző  következetlenségre is utalhatnák. Színházi el őadásainkból  
nem lenne nehéz akár egy kötetnyi hasonló példát felhozni. igy válik  
ez a ,két, talán önmagában jelentéktelen, kis jelenet jelképessé; csonkasá-
gunk felkiáltójeleivé.  

GEROLD László  

TELE  VIZIl  

RÁDIбJÁTÉK TÉVÉN  

Amennyire hasznos tévéstúdi бink számának állandó gyarapodása és ez-
zel arányban a műsoridő  évrő l évre történ ő  duzzadása, annyira elgondol-
koztatб , hogy a televízió művészeti műsorainak szerkeszt őségei mennyire  
felkészületlenül várják a beálló kvantitatív változást és hogy ezt a vál-
tozást mennyire nem követi a min őségi fellendülés is.  

fine a drámaműsorok szerkeszt őségeinek példája. Többes számban  
mondjuk, mert a jelek szerint nemcsak belgrádi és zágrabi a probléma,  
hanem országos jelenség, hogy a stúdiók különösebb el őkészület nélkül  
tértek át már-már ipari sorozatgyártáshoz hasonlítható nagyüzemi tele-
víziós termelésre, anélkül, hogy körülnéztek volna, tudnák-e elegend ő  
megfelelő  minőségű  szöveget biztosítani. A m űszaki apparátussal is egy  
egész sor tisztázatlan kérdés maradt, s nem csoda, ha mindinkább annak  

vagyunk szemtanúi: az elvi, esztétikai, dramaturgiai és m űszaki fogya-
tékosságok folytán .komoly válságba került a tévéjátéknak nevezett m űfaj.  

Nyilvánvaló, hogy a televíziójáték egye'l đre még mindig inkább csók  
a jövő  műfaja, hiszen végső  soron még esztétikája sincs, de ez nem lehet  
ok arra, hogy a szöveghiány okozta konjunktúrában tévéjátékír бink az  
egyéni .útkeresés helyett, a könnyebb ellenállás vonalán haladva, más m ű-
fajokba kapaszkodjanak, más műfajokat hívjanak segítségül. Érdekes  

azonban, hogy tévéjátékíróink bátortalanságukban félkez űket nem a film  
vagy a színház felé nyújtják, hanem a rádiójátékban vélik a tévédráma  

mentőövét.  
Ilyen „televíziбszerűsített rádiójátékot" legut бbb éppen vajdasági szer-

zőtől láthattunk a belgrádi elsó csatornán. Bizonyítani, hogy Aleksandar  

Tišma Öttől hétig c. műve rádiójátékos műhelyismeretekkel készült, va-
lóban egyszerű . De lássuk előbb a történetet.  

Biri Martinovié középkorú értelmiségi a tengeren nyaral feleségével.  

Itt döbben rá, élete mennyire egyhangú és unalmas a kispolgár feleség és  

újdonsült ismerősei között. Menekülni igyekszik környezetét ő l. Megismer- 

Aleksandar Tima: Úttól hétig. Belgrádi Televízió, els ő  műsor, 1976. október 18. Rendez ő :  
Ыи lо  Radivojević . Főbb szereplők: Branko Plela, Stanislava Peli ć , Dulica 2egarac.  
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kedik a tengerparti kisváros kizárólag családjának és munkájának él ő  
könyvtárosnőjével, és a gyakori könyvtári találkozások révén mind kö-
zelebb kerül hozzá, de a n ő  — .évek óta tolókocsiban tengődő  beteg fér-
je, valamint gyermeke .iránti kötelességtudatból — nem hajlandó kalandba 
bocsátkozni. A nyaralás utolsó napjaiban Biri itt van, ahonnan el-
indult, mindössze néhány könyvélménnyel gazdagodott. 

Egyszeru történet, jol ismert megoldás, csak a kibontakozóban lev đ  
szerelmi háromszögben érezni némi a'kci бt, dinamikát, de hiányzik a mű-
ből az a bels ő  motiváló erő, ami a drámát drámává teszi. A lélektani 
dráma felé indul az író, de csak addig jut, hogy a férj lelki világát tudja 
némileg érzékeltetni, merte lélektani síkon a másik két személy elvesz, 
még a könyvtárosnő  is, aki már eleve tragikus hőse az eseményeknek. 
A rádi6játe'k, igaz, legegyszerűbb, de bevált módszere szerint írónk mind-
össze egy személyre összpontosít. A m ű  dramaturgiai félépítése is olyan,  
hogy csak párbeszédeket tesz lehet ővé, a harmadik személy mindig feles-
leges: ahhoz, hogy a dráma ne kerüljön zsákutcába, a harmadiknak min-
dig „le kell lépni" a színr ő l. 

Ugyancsak a rádiós módszerekre jellemz ően mindössze három személyt 
(hangot) és ugyanannyi színhelyet (szállodai szoba, uszoda, könyvtár) 
használ, de sajnos úgy, hogy ha a készülék el őtt ülők történetesen be-
hunynák szemüket, akkor sem veszítenék el a cselekmény fonalát, a teret 
a zenei aláfestésb ől, időt a szöveghól, lelkiállapotot a beszédmodorból 
pontosan érzékelni lehetne. 

A dráma alapvető  hibája tehát, hogy hiányzik bel đle a televíziót tele-
vízióvá tevő  képben és mozgásban való gondolkodás. A televízió forma-
nyelvének elégtelen ismerete a dráma sírásója, sehol a nélkülözhetetlen 
vizualitás. 

Ha Tišma történetesen rádiójátéknak írja meg ezt a történetet, bizo-
nyára kevesebb kivetnivalót találtunk volna benne. Az alapanyag drámai-
atlanságát, pontosabban azt, hogy a megadott szituációban nincs kiépítve 
a drámai helyzet, tovabbra is hiányolnánk, de nem tagadhatnánk Pl. 
azt, hogy az író rádiószerű  képekben igyekszik kifejezni gondolatait. 
A rendező  munkája is arra irányult, hogy hanghatásaival szituációt, mi  
több, érzelmeket fejezzen ki, de a tévéképnek nem volt dokumentáló ele-
me, s tulajdonképpen ezzel műfajilag ellentmondásos lett a tévéjáték.  

Nem egyedi esetként említjük Ti§ma drámáját. Ha az tt ől hétig rend-
hagyó eset lenne, szót sem érdemelne, de ismétl ődő  kérdések ezek tele-
víziónkban, amit elburjánzása el őtt kellene kiirtani.  

A budapesti Rádió és televízió szemle egyik legutóbbá számában ta-
lálóan mondja Boldizsár Iván: „Televízióul, még csak gügyögünk-gagyo-
gunk, akkor is, ha időnként hadarunk és halandzsázunk. A televízióban 
az álló és mozgó képnek, az emberi és zenei hangnak, a fénynek, az ár-
nyalatoknak, a zörejeknek és az üvöltéseknek olyan új vegyítése, keve-
rése, szembeállítása, olyan új összhangja és ellenpontjai, régies magyar 
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szóval olyan elegye születik, aminek lehet őségeit még csak most kezdjük  
kitapasztalni, tehát szabályait nem ismerjük."  

Mentségül szolgálhat ez? Csak részben. Mert — visszatérve példánkra  

— még mindig jobb lett volnia csak „gügyögni", mint zsákutcába jutni.  

BORDÁS Győző  

TÁJÉKOZ б DÁS 

AZ (ÁL)1 ' ORTÉNETfRÁS KEZDEMÉNYEZŐJE  

Guglielmo Achille Cavellini — négy könyvének tükrében  

Ha Cézanne a posztimpresszionizmus, Braque és Picasso a kubizmus,  

Duohamp a dadaizmus, Kaprow pedig a happening vezére, G. A. Cavel-
lini az öntörténetírás m űvészetének első  kezdeményezője a művészettör-
ténetben. 1974-ben megjelent Cimeli (Régiségék) és 25 Lettere (Huszonöt  
levél), valamint 1975-ben napvilágot látott Analogie (Hasonlatok) és 25  
quadri della Collezione Cavellini (A Cavéllini-gyűjtemény huszonöt fest-
ménye) című  könyve életének mozzanatait ,és öntörténetírói mun'káit fog-
lalja magába. A könyvék olvasása utánismételten meg ~bizonyosоdunk afe-
lől, hogy a művészetiben semmi sem lehetetlen és a m űvészettörténeti ese-
ményeket utólag is be lehet iktatni vagy el őre is be lehet jegyezni az  
általánas világenciklapédiaba.  

Cavellini 1914-ben született Bresc'iában, az olasz fest őkkel 1946-bon  
vette fel a kapcsolatot. Rövid fest ői időszak után főleg műtárgyak gyűj-
tése köti le figyélmét, majd 1965-ben neo-dadaista jelleg ű , félig szobor  
— félig festmény formájú m űveit állítja ki Milánóban. 1970 után pla-
kátsorozatot készít képzelt kiállításaihoz, melyeket 2014-ben, születésé-
nek századik évfordulóján fognak világszerte megrendezni. Az „1914-
2014" számfelirat így válik azonossá Cavellini nevével.  

Cimeli című  .könyvében életének álokulását követhetjük gyermekkorától  
napjainkig. Fényképek sorozatán keresztül ismerjük meg a toszkán föld  

szülöttjének fejl ődését. Az els ő  fénзkép hathónapos korában készült róla,  

amikor még nem is sejthette, hogy 1974 -es fényképein már mint törté-
nelmi személyiség tekint le ránk.  

Hol is kezdődik Cavellini 'bevonulása a művészettörténetbe? Valószín ű ,  
hogy annál a huszonöt könyvib ől álló imaginárius sorozatnál, melyet —
a 25 Lettere című  könyv adatai szerint -- maga Gutemberg adott ki.  A 
címszavakból kiderül, hogy a 'könyvek huszonöt valamikor éló vagy 'ko-
runkbeli gondolkodó: író, költő, filozбfus, psziaholбgus, politikus stb.  
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Cavell ~iniгrő'l írt tanulmányait és szépirodalmi művert tartalmazzák. Né-
hány érdekesebb cím: Dante: Ii divino Cavellini, Baudelaire: Les fleurs  

du Cavellini, Darwin: L'evol:uzione di Cavellini, Freud: Psicopa-
tologia della vita ,di Cavellini, Kant: Critica della ragion Gave'llini-
ana, Marx: I1 capitale di Cavellini, Nietzsche: Cosí porló Cavellini, Ho-
mérosz: adissea di Cavellini, Shakespeare: Achille stb. A könyv a Gu-
terryberghez intézett köszönet után Cavellini huszonöt levelét mutatja be, 
melyeket a sorozat szerz ő inek címzett hálája jeléül. Cavellini, 'aki meg-
jelenik Dante „Isteni Cavellinijében", 'kés őbb már Henry Miller „A Ca-
velLin'i-térítő" (mint: Ráktérítő, Baktérítő) című  művében bukkan fel. Az 
Erzsébet-korban Shakespeare „Achille" cím ű  szonettgyűjteményénék fő -
hőse, aki napjainkban Sartre „Cavellini undora" cím ű  művében kerül a 
figyelem 'közegpontjába. S .míg Homérosznál vándorlásai 'közben eleve-
fedik meg alakja, Cicerónál a szónoki beszéd m űvészeként ismerjük meg. 
Neve végighúzбdi'k a világtörténelmen, és örökre іьeуё sбаik az ,еurdpai 
művelődéstörténetbe. Míg Torzan, Flasch Gordon vagy Fantom gerilla-
ként, kalandokon és küzdelmeken át idézi fel a történelem egy-egy va-
lбságos vagy kepzeletbeli mozzanatát, Cavellini a szép- és tudományos 
irodalom archetípusaként sokszorozza meg önmagát az eur бpai művelő-
déstörténet nagyjainak műveiben. Alakja az a kimeríthetetlen és sokol-
dalú őstípus, akinek életútja, viselkedése, filoz бfiiai, tudományos, politikai 
és művészeti alkotásai el őtt a legismertebb gondolkodók is töprengve id őz-
nek el. 

A 25 quadri della Collezione Cavellini című  kötetben a tulajdonában 
levő  ihuszonöt festmény szerz őjéhez írt leveleinek másolatára bukkanunk, 
melyekhez a műrő l készült reprodukció kapcsolódik. Az összeállított 
gyűjtemény itt is csak képzeletben létezik, attól függetlenül, hogy Cavel-
lini ismert műgyűjtő, és nem valószínűtlen, hogy a kérdéses alkotások 
egyike-másika valóban megtalálható magángyűjteményében. Leonardo 
Mono L'isa, Rembrandt Éjjeli őrjárat, Renoir A hinta, Picasso Avignoni 
kisasszonyok, Modigliani Vörös akt, Mondrian Kép I. cím ű  világhírű  
művei mellett Giotto, Uccello, Botticelli, Michelangelo, Goya, van Gogh, 
Cézanne, Miró, Kandinszkij stb. alkotásai sorakoznak imaginárius gy űjte-
ménye''ben. 

Giattóhoz írt leveléb ől idézünk: „Kedves Giotto, 5n megígérte, hogy 
tavaszra visszajön kis városi .kápolnám falfestményeinek kiegészítése vé-
gett, csodálom, hogy még nem érkezett meg. Jöjjön, amilyen gyorsan csak 
tud. Hisz tudja, mily szörnyen türelmetlen vagyok. Elküldöm finnek a 
felről készült színes másolatot, úgy t űnik, szépen fog kijönni. Nagybá-
tyám, Pietro Cavellini híres fest ő  — kivel egy alkalommal Un is talál-
kozott Rómában — az Un munkájának minőségéről szintén nagy meg-
elégedéssel nyilatkozott." Cavellini a 'kortárs beavatottságával értékezik 
Angelicбval, della Francescával és G.iorgionéval; egyformán járatos a 
XIII. század és a XVII. század művészi világában, nem is beszélve az 
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újabb korról. 1289-ben Cimabuehez intéz baráti hangú levelet, 1661-ben 
pedig .már Rembrandttól kéri számon önarcképét. Míg 1509-ben Gior-
gionét arról értesíti, hogy a dei Tedeschi alapítvány falfestményeinek 
kidolgozásáért kiszabott százötven dukátot hússzal megtoldották, 1895-
ben Monet-nek arról ad hírt, hogy jelen volt Párizsban, Cézanne Vollard-
nál megrendezett tárlatának megnyitóján. 

A festészet huszonöt ismert alkotása ürügy arra, hogy Cavellini — a 
25 Lettere című  könyvében leírt módon — korlátok nélkül mozogjon 
időben és térben, gondtalarn дl szője utazásainak, személyi kapcsolatainak 
terveit. Mint Billy Pilgrim, az S-ös vágóhíd főhőse, aki 1944-ben Német-
országban járt gyalogszerrel, egyidej ű leg Cadillac .kocsiját is vezette 1967-
ben. Művelődés- és művészettörténeti belebonyolódások sorozatára épül 
tehát Cavellini öntörténetirái munkássága, amely részben vallomás, rész-
ben pedig testamentum, hiszen életének alakulását — az általános világ-
enciklopédia számára — 2037-ig el őrelátta. 

Cavellini ötletei a valóság, az életpálya és a m űvelődéstörténet tuda-
tos megmásítására épülnek, és emberközelbe hozzák a m űvészet sokszor  
oly távolinak tűnő  értékeit, megvalósulásait és alakjait. S míg Cavellini  

alakja egyre növekszik, a művészettörténet legnagyobb alakjai összezsu-
gorodnak, és időben is közelebb kerülnek hozzánk. A klasszikus m űvé-
szet demisztifikálásának egyik fontos pontjához érkeztünk, ahol sutba  

vágták a hagyománytiszteletet, de egyben meg is hosszabbították azokat  

a kommunikációs csatornákat és értelmezési síkokat, melyiken számunkra  

is elérhető  a klasszika számos alkotása. Cavellini munkássága a mai m ű-
vészet kifejezéskészlete, hangtierjedelme kib ővítésének a példája, mely a 
„pszewdo" tudatos alkalmazásával valósul meg. 

Ha hinni lehet előre megfogalmazott élettörténetének, akkor jöv őre 
egyike lesz annak a tíz embernek, akik egy expedíció keretében eljutnak 
a Holdra. Cavellini, magától értetődően, a Föld művészetét fogja kép-
viselni a szomszédos égitesten. 

SZOMBATHY Bálint  
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JEGY'LŐKÖNY У  

a Szirmai Кároly Irodalmi Díj bíráló bizattságán аk 1976. október 5-én  
megtartott ülésér ől.  

A Szirmai Károly Irodalmi Díj bíráló bizottsága — Gian Nándor elnök, Uta-
si Csaba, Vukovics Géza — 1976. szeptember 24-én és 27-én el őzetes megbeszé-
lést tartott, majd október 4-én és 5-én döntéshozatalra illa össze. A bizottság a  
jugoszláviai magyar írákn аk 1975. aktбber 4-étől — a dij anegalapínásától —
1976. október 4-éig magyar nyelven megjelent novellás köteteit (Bogn<ár Antal:  

Textília, Juhász Erzsébet: Fényben fénybe, sötétben sötétbe, N кΡ;meth Lstván:  
Lepkelánc) bírálta el, s :az 1976. évi Szirmai Káralt' Irodalmi Díjat egyhangú-
lag Németh Istvánnak ítélte oda Lepkelánc című  művéért.  

A bíráló bizottság vóleménye szerint a Lepkelánc a maga műfajában mara-
d ndó módon örökíti meg az író gyermekkori élményeinek, magára eszmélésének  
világán. A lényegláttat б  eRnlélkezés, az egyszer ű , magabiztosan .alkalmazott írói  
eszközök, a szдgarú szerkesztés egységes hangulatú kötetroé avatják a Lepkeláncot,  
ama'lyn,ek ez az immár har madik, bővített és átdalgozoxt kiadása nemcsak  a 
novellák számánaik gyarapodásáról, hanem a régebbiek értékszintjének emelke-
désér&l Fis rcanús"kadik.  

Újvidék, 1976. X. S.  

A bíráló bizottság tagjai:  

Gion Nándor, s. k.  
Utasi Csaba, s. k.  
Vukovics Géza, s. k.  

Október 94n, Szirmai Károly halálának negyvenedik évfordulója alkalmából Verbászon Szi-
mat emléknapot tartottak. A helyi Testvériség-Egység Általános Iskola el őcsarnokában Biri Imre  
szoboravató beszéde után leleplezték az író mellszobrát, Baranyi Károly szobrászm űvész alko-
tását, majd a Szirmai Emlékbizottság díszülésén Németh Istvánnak átadták a Temerin és Ver-
b£sz község által tavaly alapitoct és az idén els ő  ízben kiosztott, Szirmai Károlyról elnevezett  

irodalmi díjat. Az itt közölt három alkalmi beszéd az emléknapon hangzott cl.  
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SZIRMAI KAROLY SZOBRA ELŐTT  

É Еvtizedelken át mandagatxák és ímtálk a nagy ibáaskai csatorna ekét partján írók 
és knitilkusdk, hogy mostoha a világ, amelyben élniölk .adatott. мбg +a legtehet-
ségesebbeknek is ott motozott szüntelenül az elvágyódás, és élt a hja, hagy má-
sutt jobb lenne élni, ment ott az író „író" lehetne és megbe оsü+lésnek önvend-
hetne, :a .művészi .szó pedig nem a porba fulladna. 

Most, Szinmai Káralt' venbászi szobra el őtt — a jeles író életm űvének mél-
tatása helyett, hiszen azt jól ismerik Verbászan +is,tartományunkban is — arra 
kélt emlékeztetnünk, hogy afelszabadulás után, különösen pedig az utóbbi évek-
ben gyökeresen megválaozatt nemcsak az í,ró és a világ viszonya álroalában, ha-
nem аa közösség művészethez való viszonya egészen konkrét fanmávban is. Az 
írói +mwniea nsadalmi .megbecsüléséndk jelét k е11 tehárt éhben a szoborban ,is 
látnunk, hiszen az .a közösség emelte, amelynek SzLrmai Károly majdnem ötven 
esztendőn át dolgos tagja volt cwkargyám ,tisztviselőként és szépíróként egyaránt, 
hiszen művészetét Venbász embereinek életeihlette, s ha it бjkбpet festett, azt 
á'brázalta, ami a szeme el őtt volt: a csatornapartot, •a síkságot, amely mögött a 
Fruska gang lankái kбklettek. A legszebb írói álom beteljesülését lárojuk tehát 
most, amiskor lehull a lepel Baranyi Károly Szinmai szobráról, a „szeretném, ha 
szeretnének és lennék valakié" — ahogyan egy ~karon Ady Endre megfogalmazta 
az íróban élő  közösség utáni vágyat. Tenmészetesen nem pusztán csak szobro-
kon (lehet ménni a közösség megbecs шlésénelk ;fokát, hiszen a társadalomnak  az 
í,rával szembeni megváltozott vi ~szanyu+lását más .mozzanattik •is jellemzik. De a 
szobrokon, ezen a Szirmai-szobron is, hiszen a verbászi аk beszédesen, szó sze-
r,int szemmel lбthatáan mesznek tamwságat Szinmai Károly m űvészete mellett, s 
tanítják példamsatatásukkal az üfjú és az eljövend đ  nemzedékeket az ai јkotói 
munka megbecsülésére éstiszteletére. Ennek tudatában +tisztelegjünk most Szinmai 
Károly imunkássága előtt — itt, szobránál, amely ar сvanásait őrzi, s könyveit 
olvasva, .amelyből tisztán, félreérthetetlenül a m űvész szól hozzánk az ember 
életéről és a világ dalgairál. 

BORI Imre  

A DfJAZOTT K3NYVRđL 

Németh István talán .a legikvegye.nsúlyazattabb, legbiztasaibb kez ű  írónk. Ép-
pen ezért rendkívül szabatosan, ,rövmden, tehát .merészen fogalmaz akkor is, ami-
kor íróságáról, alkotó m бdszeréről, mwhelytitikdkrбl, írói célkiќzésérál vagy ép-
pen kezdeti ilépéseiről vall. A díjazott Lepkelánc cvmű  kötetéhez amolyan elő -
száfélét írt; gyerekakneik és feln ő tteknek. Gárdonyi Gézára, az Egri csillagokina  
hivatkozik; hogy elöntötte szemét a könny, amiikor az Egri csillagokat először 
olvasta, azuaán újra elolvasta, +azután mar ez nem volt .elég, írnia ke lett. „Mel-
íék+es, hogy mit, fontos, hogy .szívbe markoló legyen. Hogy aki elolvassa, gazt  
megindítsa... Szavakat kezdtem gy űjteni, kapkodva, mint torkos tyúk a sze-
rrveket; szemügyre vettem az embereket, ia fákat, a füveket, +a rnadanalkat, a fel-
hőiket; odafigyelve ízleltem meg a .fialatokat a számban; milyen h+llata van a haj-
nalnak; hogyan ímhatnám 'le tökéletesen azt a (képet, mikor megy le a nap, 
és átvilágítja a zsenge eperfa rügyeket... fi meg, ami eddig mellékes volt 
számomra, rendszeresen falva olvastam." 

És irt. Szívbe markolóan +is. Ezt lehetett (idéz őjelben és idézőjel nélkül mm- 
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darai. Idővel az ,idézőjelek teljesen elkoptaik. A Lepkelánc vlkany kis kötet, de  
ebben a vékony kötetiben Fis, a harmadik b ővített kiadásban éarzélkeы  lehet az  
idézőjedelk teljes eltűnését. És érzdkelni lehet a megtett út veszélyes buktafait.  

Mert Németh István veszélyes ha ,tárdkig ,merészkedett, nagyon sokszor azon  
a ќ lasztávonalan agyenswlyozatt, amelyen túl az érzelmeik már émzelg őssé da-
gadhatnalk. Persze itt a választóvonal közelében leg бlénikebbelk a színek, l,egvál-
tozatosabba гk a tképak, legerőtel jesebbelk a mozdulaadk. B őségesen Ikíná koznak  a 
lehetőségek valaminek ,az újraterкmtésáhez, egyáltalán: vailaaninek a megterean-
téséihez. C$ssze kell gy űjtenli ,a színdket, Iképeikеt, :mozd141aiákat, afkár egy elta-
posott iöröileszegfű, eldobott aifira .falkanál, ajkár egy korcs kutya ürügyén, vagy  
éppen amiatt. Mindenesetre b űn lenne nem összegyűjteni, és neon form.áilni egy-
séggé .mind,ezt, а  rmilyen kodkázattal jós. Egyéblk кm't is a komolyan leirt szó  
mindenkor a Кodkázkvtvállalást is jelenti.  

Németh István komolyan k: gyerekeknek és feln őtteknek, és sokkal Többet ad  
a puszta szívbe markoló ékvénynél, ami pedig ön пnagában sem ékevés. A ve-
szélyes határdkan is biztonságban van. Ami váillallt, tudatosan váblalaa és vá1-
lalja, гbízatt, mert ыzhatatt magában; egy-egy novella, a befejezett munka erre  
utal.  

Laplkelánc: vagy másfél máter hosszú, cérnára ,fieilfűzörtt, színes lepkék; navel-
lák egy vékony kötetbe foglalva, gyorsan elmondott kis rtörténetek csattanóval  
vagy asamtanó ,nélkül; történeteik, mellyeiknek hangulata, érzelemviilága, váltakozó  
és egyre gazdagodó .színei ma már tortásan belevés ődtek irodalmunkba. Na-
gyon Jó, hogy így van.  

Mögötte pedig: darabakra tört Ikdkecske, melynek haќ ból aranypénzek hul-
lottak ki valamikor, rengeteg aranypénz; az óvatosság, a fiélelem, talán a böl-
osesség Fis aföld álá rejtette a csillogó aramypénzelk оt, itt vándarolnalk a keze-
lünikben, ikörülöttwnik; tiszta sötét estéken néha Ikékes (láng csap fel: tisztul az  
arany. A régi öregek, aztán a gyerekek id őmként látni vélik a lángoli а t. Ha  
mélyme ásnak, .a lángok helyén ,aranypénztik helyett leginikább üres sákalyulkakat  
találnalk. És az egykori hímes betyártik barlangjain is hiába keresik, végül jobb  
híján ,pókokat öntenek.  

Legrcöbben felhagymaik a kincskereséssel. Az író tdlytatja.  
Keserves, лehéz munka a kincskeresés, !kelönösen, ha komolyan csinálja az  

envber. Márpedig ezt csak komolyan lehet csinálni. De ha a kincskeres ő  jó  író, 
neki van igaza. A Lepkelánc ikeservesen megírt, ikönnyen olvasható rö иid tör-
ué,ne,tei is Tanúskodhatnak err&l.  

Új irodalmi díjat asztunk ki, ezúttal el őször. Évr&1 évre Ikias.ztjá јk majd  a 
Szirmai Károly Irodalmi Díjait. Szeretnének, ha értéke, rangja lenne ennek  a 
díjnak. Természetesem ez ,attól függ, hogy milyen írók, milyen ekönyvelk érdem-
lik majd ki. Az 'indulás biztató.  

Először Németh István !kapja, Lepkelánc cvmű  (kötetéért.  
GION  Nándor 

LEVÉLFÉLE SZIRMAI KÁROLYHOZ  

Megfkaptam, kedves Károly bátyám, a csillagtikon .feladott távi rаtodat, amely-
ben örömödet és jókívánságodat fejezed Ici rabból .az allkaiambál ,  hogy esendő  
műveoskémneik ítélték oda a Rólad elnevezett s ezúttal el őször kiosztásra ikerül ő  
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irodalmi díjat. Megvallom, vártam a táviratodat, s ennek talán még a szóban  
forgó díjnál is jobban megörültem. Ugyanis annak a tanújelét láttam benne,  
hogy Te, drága Károly bátyáan, odaátról is, abb бl a dim гenzióból, ahová négy  
évvel ezelőtt ,kölrtöztél, számon tartasz bennüruket, figyeled munkásságunkat.  

Éppen úgy, mint régen. Mert Te voltat talán az egyetlen ebben a mi különös  

rajunkban, aki mindig őszintén és az irigység leghalványabb jele enélkül tudtál  

örvendeni minden jó, érett, Kalangyába való írásunknak. Mert kort űnő  szer-
kesztő  maradtál akkor is,amikor rnár rég nem volt lapod; figyelmességed pe-
dig, amellyel mindannyiumk munkáját kísérted, elragadó volt. Mondhatom, hogy  
már csak ezért is igen hiányzol nékünk. Mégis, amint .látod, dolgozunk, mert  

ezt tartjuk egyetlen érdemes cselekedetnek. Igaz, az ndei novellatermésünk sze-
rénynek mondható — mindössze három kötet jelent meg —, de ha ideszámít-
juk a fa'lyáiratokban és az újságtikban megjelenteket ás, elbeszél őirodalmunk  
jelenlegi áldása mégsem olyan aggasztó. S őt! Kiemelkedő  teljesírtmények is vol-
tak ebben az esztend őben. Hogy csak egyet említsek: Ottó novellája a júniusi  

Hídban. Ez az írás nem kerülhette elmindenre kinterjed ő  figyelmedet. Ugye, ez  
már nagy kadalam! Ezzel be .iás fejezmém levélfélémet, nem fámasztanálak tovább.  
Légy továbbra is meggy őződve, hogy változatlanul .szeretünk, hegy munkádnak  
máltó örökösei maradunk, mert egyre iimkább az a meggy őződésünk, hogy tar-
tósat csakis a saját valóságunk anyagából építhetünk azokra az alapakna, ame-
lyeket itt jószerével Ti raktatok le, kedves Károly bátyám. Levelem végképp  

berekesztve szeretnők Neked őszinte köszönetet mondani azért .a kedvességedért,  

hogy a csillagokba való távozásod után ás senkerm ője maradtál irodalmunknak.  
Maradok tisztelettel.  

NÉMETH István  

SAUL BELLOW IRODALMI NO-
BEL-DÍJA. Saul Bellowot, az irodaí-
mi Nobell-díj idei nyertesét, a magyar  
és szerbhorvát olvasóközönség els ősor-
ban 1961-ben megjelent Herzog című  
regénye Іаiаpj гs ismeri. Az angol  
nyelvterületen ibefutott sikere után  
1967-ben magyarul, két évvel kés őbb  
pedig szerbhorvát .nyelven i s  megje-
lent. A Herzogban egy jб  szándékú  
egyetemi tanár kissé komikus, megal-
kuvással végződő  lázadáзkisérletét írja  
le. Sükösd Mihály szerint „a Hercog  
a fejlett ipari rtársadalamban él ő  kö-
zéprétegek hasznossági tudatánák egye-
temes válságát pбldázza. A közismert,  
sokszor hallott, sokszor Olvasott fo-
lyamatot elevenírt meg, amelyek során  
a modern manipuláGiбs társadalom  
olyképpen fosztja meg a személyiséget  
emberi lbnyegétől, hogy közben mind-
azt .hasznosítja bel őle, amire >szüksége  
van, s szalgáltatásait a társadalomban  

aralkodó térítésrendszer szabályai sze-
rint meg is fizeti:  

A Hercogot megelőzően, 1944-eben  
írja meg a A levegőben lógó ember  
című  regényét, amelyben a háborús  
generáció 1бtblzanyrtalanságának ikérdé-
seit feszegeti, az antiszemitizmus prob-
lémáját vizsgálja az ugyancsak önélet-
rajzi elemekkel átszo"tt, 1953-tan meg-
jelent Angie March kalandjai címűben,  
amelyben Országh László fogalmazása  
szerint „keresi ІІбte értelmét és szere-
pét a világban, de közben nem kíván  
sehova se tartozni, s milközben minden  
csávából kimászik, az emberi típusok-
nak és foglalkozásoknak százféle vá1-
tozatával kerül kapcsolatba ...".  

A Hercog előtt világsilkerre szert  
tett regényének címe H enderson, az  
esőkirály (Magyarul 1970-ben jelent  
meg), melynek hőse egy képzeletbeli  
afrikai országba emigrál, ahol egy  
félvad törzs fővarázslója lesz.  
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Bellow nevбt sdkszar Joyce-szol és  
Kafkával, valamint a kartárs francia  
írókéval emlegetik. Szđllősy Klára sze-
rint, aki Bellow magyar лyelven meg-
jelent mбltatói 'közül eddig a legmé-
lyebbre ásott (Nagyvilág, 1965/6.), a  
bellowi regények hőseit Thamas Mann,  
Balzac és Stendhal hőseivel rokonítja.  

Bellow 1915 -eben született Kanadá-
ban, egy Olaszországb бl kivándorolt  
zsidó származású keresked őcsaládban.  
1924-tđ 1 Chic.agбban él, és több ame-
rikai egyetemen szaeiológiát ,taníti.  

fROTT NYELVYУNK VIZSGÁLA-
TA. Jel megválasztarot és id őszerű  té-
máról tanúskodik az egybegy űltek szép  
száma.  

Alapos munkára vall ia tudományos  
ülésszakra írt бrtekezések anyaga,  
elemzésük tárgya, és az a tény, hogy  
életes közelségében, a mindennapák  
forgatagában vizsgálja anyanyelvünket.  

Az adai nyelvművelő  napok a rou-
damányas kutatás és a gyakorlat köz-
vetlen, valamint közös érdekёt szol-
gálják. A tudományét, amelynek  a 
nyelvi helyesség .a célja, olyan nyely-
művelés, amely összhangban van moz-
galmas életünkkel, gyakorlatunkkal —  
azzal a valósággal, amelynek végs đ  so-
ron biztositаnunk kell nyelvünk, a  
magyar nyelv egészséges fejl ődését.  

Ennek az összhangnak a keresése  
és ápolása nem kis feladat. Különösen  
napjainkban kíván fokozottabb mun-
kát, hiszen szocialista önigazgatási  
rendszerünk fontos tényezőjérđl kell  
gondoskodni. Arról, hogy a snunkás-
asztály, a dolgozó ember ne csak a  
munkáját tudja tiársísani, hanem tu-
dását, tapasztalatát és mondan:iva'lóját  
is. Egyszбval, hagy véleményti mond-
jon, hogy tevdkenyen részt vegyen  a 
sorsát érintő  vitában; és a döntésho-
zatalban elfoglalhassa azt a helyit,  

Elhangzott Adán, 1976, _ . október 23-án, a  
Szarvas Gábor Nyelvművelő  Napok tudomá-
nyos tanácshozásának megnyitóján.  

amely a munkája alapján megilleti.  
Csak igy irányíthatija sorsát, csak így  
lehet egyenrangú.  

únigazgatásttrvk бs küldBrotrendsze-
rünk zökkenőmentes elđfeltétele az  
anyanyelv ismerete. Olyan köz лyely  
és szókvncs, amely egyszer űségével és  
gaгdagságával biztosítja a dolgozó em-
ber tájékoztatását. Egyúttal lehet őséget  
nyújt gondolatainak, érzéseinek, tudá-
sának és ,tapasztalatának kifejezésére. 
Csak az így ápolt anyanyelv válhat  
egyenrangúvá, csak az iilyen tudással 
rendelkező  dal;gozб  .tud ténylegesen is 
hozzájárulni a mwnkahelyén és ,a köz-
életben felmerül ő  kérdésekhez. 

A nyelvművelő  munkája éppen ezért 
összetett és nem könny ű  feladat. 
Ugyanis fokozott figyelemmel kell kí-
sérnie a gyakorlat, a vál бság dina-
mikus fejlődést, de egy pillanatra sem  
szabad megfeledkeznie ,az anyanyelv 
nyelvtörténeti hároter бről: irodalmi és 
köznyelvének kvalakulásárál, múltjáról 
és jelenlegi rendszerér ől, ,száknyelvéről 
— mindarról,amit a, nyelv életének 
tekinthetünk. Mindezt figyelembe v б -
ve adhatunk csak anyanyelvünk, a 
magyar nyelv minket érint ő  pro.blémá-
ira megnyugtató választ. És a gya-
korlat is azt bizonyítja, hogy saját 
nyelvének ds az olyan nyelvművelő  a 
leghasznosabb, ajki a problémák és ba- 
jok orvoslását anyanyelvének  hiá
nyosságaiban keresi, nem pedig más 
nyelvek tagadásában és lenézésében 
látja. 

Az anyanyelv mindenkinek édes-
anyanyelve. Nem szebb és nem is csú-
nyább másakénál. Іazánkban ezt tart-
juk szem előtt, ennek ápolására biz-
xosítunk elđfeltбteleket, és erre hivat-
kozunk mint jó példára ország és vi-
lag előtt.  

Ennek szellemében kívánok a Vaj-
dasági Dolgozó Nép Szocialista Szö-
vetsége és a magam nevébentovábbi  
hasznos és sikeres munkát.  

FEHÉR Kálmán  
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NYELVMŰVELб  NAPOK ADÁN.  
A Nyelvőr ,adai születésű  ,szerkes:ztője  
nevét visélđ , kétéveлlként megrende-
zendő  tanácskozáson ezúttal nyelvm ű -
velésünk kérdésai szerepeloelk napi-
renden. Az október 23-án magrende-
zett tudományos ülésszalk témája a ju-
goszláviai ,magyar írott :nyеly vizsgá-
lata volt, azzal a :nyilvánvaló szán-
dékkal, hogy rámuroassanak a helyte-
len nyelvi jelenségekre s útmutatást 
adjanak arra vonaikazálag, hogyan 
hozzuk hélyre mindazt, ,ami nincs tel-
jes összhangban anyanye đvünik nyely-
tani-nyélvhelyességi .szabályaimmal. 

A tanácskozás magyarországi ven-
dégei Iközül Hernádi Sándor ,a 7 Nap,  
Szatmárii István az Üzenet, Grétsy 
László az :ifjúsági 'lapok, :tehát a Jó  
Pajtás és a Képes Ifjúság, Rácz Endre  
pedig .a jugoszláviai magyar sportúj-
ságírás nye+lvhasználatár бl és 'stílusáról  
értekezett.  

Hazai nyelvászaink iközül — csak  
sajnáilhatjulk, hogy a legjelesebbek, el-
sősonban egyetemi tanáraink nem sze-
repekek az értékezdk iközött — Pé-
novátz Antal a Topolya és környéke  
című  Magyar Szó. melléklet, Láncz  
Iréл  a Magyar Képes Újság, Sá'ai Ni  
a szabadfikai üzenni papok, Szlaboda Já-
nos viszont a zentai és adai +közságii 
képviselő -~testületii (közlönyök nyelvi 
eiamzését végezte el, amíg Molnár Csi-
kós László :a mutató névmások hasz-
nálatát vizsgálta a iközségi hivatalos  
laptikban.  

A tudományas ülé .s .szak előtt adták  
át a nyelvműve és és +a nyelvtanítás  
tehén élért eredményekért járó Szarvas  
Gábor Díjat, amelyet ezúttal Penavin  
Olga, az újvidéki Bölcsészkar rendes  
tanára kapott.  

A VI. ZENTAI FOLKLOR SZE-
MINÁRIUM. Az újvidéki Hungaroló-
giai Intézet szervezésében folyó tudo-
mányos ktutató tevékenységnék egyik  
fontos területe a jugoszláviai magyar  

falklór. Minehogy népkökészetünk ér-
aékeinek összegy űjroése és feltárása alig-
ha végezhet ő  el .néhány tapasztalt 
vagy .a gyűjtésben jártas gy űjtő  mű -
helymumkájávaT, hanem csakis a gyűj-
tő  munkában részi vev ő  erdk szerve-
zett összefogásával Tehetséges, az In-
tézet — a falklór projektumnak az  
intézeti munkatervbe való beiktatása  
óta — arra törelkedett, hogy a már  
élőbb is számantantatt épfköltésgy űj-
tók táborat szélesítse, munkájukat Pe-
dig a tématervéknek megfelel őem •irá-
nynrosa és a velülk való közvetlen kap-
osolattartás révén serkentse. Ezt a célt  

szolgálták az Inroézet 1970-t ől évente  
megrendezett fdllklór szemi аárium :ai is.  
A 2-3 napig tartó sanfaly:amokra  
meghívott magyaronszági faIkloristák  
először előadásokat tartattak .a Zentán  
összesereglett gy űjtőknek, majd az ezt  
követő  gyűjtő  munk,ábam olyan gya-
korlati tanácstikkal látták el őket,  
amelyeikrévén a gy űjtésben járatla-
nљbak i's idejekorán feli ~smerhatték a  
tnunká:juklban tadádó néhézségeket és 
buktatókat. 

Az idei, sorrendben a VI. szeminá-
riumot 1976. szeptember 24-25-ém 
tartattak meg ugyanosaik Zentán a 
Hungarológiai Intézet és a Zentai 
Múzeum szervezésében. A tanfolyamon 
mintegy huszonöten vettek részt. F ő -
leg ,a már előbbi szeminár ~iumokrбl és 
a HITK-eben közzétett munkáikból is  
ismert gyűjtők, valamint újonnan je-
lentikezett egyetemi hallguták és kö-
zépiskalásák (ra zentai és a ibecsei gim-
názium tanulói), ,akik eddig ,még  nem 
gyűjtötték, vagy csak nemrégiben  
kezdték meg a gyűjtést. A szeminániu-
man hatan tartottak él őadást. Sarrend-
be.n a kövedkez ők: 

Tripalsky Géza .a Zenta környé-
ki juhászok körében végzett gy űjtését 
mutatta ,be — színesen és gazdagon 
nalusztráló magnetofon-ffölvételc.kkel. 

Táth Ferenc ,az észak-bánáti bal-
ladák mai életénкlk vizsgálatával a 
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szájhagyamányozб  anűvélmség napjaimik-
ban végbeanenđ  változásaiaia mutatott 
.ra;  

Jung Kárdly ,az emberi é et fđbb 
állomásaihoz (születés, házasság, ha-
lál) fűződđ  gombosi szokásokat és hie-

,delmdket ismer.tetпe. Figyelmeztetett  a 
gyűjtősből adбdб  manulságokra, vala-
mint a ,gyűjtés folyamán eldtüremked ő  
„melléktenmékeК" fontosságára;  

1VZatijevics Lajos a ekét- vagy  
több nyelvű  falkhr szövegekr ől és a 
népköltészeti alkotások egy бb nyelvi 
jelenségeirđl beszélt; 

Bwrány Béla a zentai gy űjtés ed-
digi eredrnбnyeit, megjelenés előtt  álló 
újabb anyagát ismertette. El őadásában  
a gyűjtési 	fel ~adatolk sdkrétűségére  
igydkezett felhítvsui a figyelmet;  

Biri Imre .a jugoszlávvasi magyar  
folkl6.rkutatás eddigi eredményeit és 
hiányassága ~it mérte fel — a közölt, 
tehát a mindenki számárra hozzáfér-
hető  gyűjtéseik, ciklkdk, felddlgozásak,,  
,tanulmányok alapján. El őadásának vé-
gén a gyűjtőik egybefogottságát igény-
1ő  tervszer ű  munka szükségességére fi-
gyelmeztetett, a publikált folklór és 
folklorisztikai anyag archiválásánaik 
sürgđssőgét hangsúlyozta, vallamint a 
falklórral rdkan tudamánydk m űvelé-
séne гk fontosságára mutatott rá. 

Az előadások tehát hazai gy űjtők és 
szakembereik legújabib gyűjtési és ku-
tatási gondjait, tapasztalatain és •ta-
nulsá,gait összegeztélk, s ennek jegyé-
ben folyt .az előadásokat ikövető  vita 
is. A •rбszvevбk nem műfajelméleti kér-
déseket taglaló el őadássorozatnak vol-
taik tanúi, hanem a munkájukat köz- 
vetlenül énvntđ  náhбzsőgеk és tanulsá
gok összefoglalásának. Ebben különbö- 
zött lényegesen az idei szeminanium az  
előbbiektdl.  

A tanfolyam másnapján a gy űjtők  
Oromhegyesre látogattalk, s az Ott 616 
pásztorok körében — Txipolsky Géza 
és Burány Béla vezetésével — a gy űj- 

tés ,mikéntjébe nyenhettelk beпékintést, s  
máris laas гnosíгоhatták az el đadásak  
mбdszertani Iki ~tórő iп . 

ТбТН  Ferenc  

EMLÉKEZÉS IVO ANDRIĆRA. 
Nobel-díjas ír бnik születésének 84. év-
fordulója alkalmából .számos ünnepsé-
get tartottak Belgrádban. A Szerb Tu-
damányas Akadémia kétnapos tanács-
kozást szervezett Andri ć  életművérбl. 
Radamir Lukié akadé.miikus bevezexő -
jét 25 .szakdolgozat 'követte. Az énte-
kezdk 'között volt Bori Imre Fis, akt 
Lvo Andrić  művészetбt a magyar iro-
dalom ltiikrében vizsgálta. Az yró belg-
rádi házában emlбkmúzeum nyílt, és 
első  ízben osztottálk ki az Аnd,niérál 
elnevezett irodalmi díjat, amelyet D ~ra-
goslav Mihailavićnaik ítélrodk oda. 

A VAJDASÁGI FILM JUBILEU-
1VIA. Tíz évvel ezelőtt, 1966 dktбberé-
ben alakult az újvidéki Neoplanxa 
filmvállalat, s ezzeil a negk сzdődött 
Vajdaságban is a szervezett és folya-
matos filimgylrtls. Az egy évtized 
alatt ez a vállalat 7 játék- és majd 
150 kisfilmet mutatott be, s nagyszá-
mú hazai és külföldi elismerésben ré-
szesült. Lá,di István, a Magyar Szó  
filmknitiiku.sa az ,eseményt méltató cik-
kében a következdket írja: „Braavko  
Miloševié, Slavuj Hadtiić , Petar Lati-
novié, .a film megszállottjai irányítat-
ták feílvevőgбpüket elsőnek vidékünk 
élete felé, hogy megnyilvánulásait az 
itt 616 ember, ne pedig, mint kará'b-
ban másdk, a ikívülálló szemével tart-
ják fel. Késdob mind többen csatla-
koztak hozzájulk, úgyhogy a vajdasági 
film rövid idő  alatt nemcsak hogy ki-
nőtt a gyermekcip&bđl, teljesen meg-
szabadult az amatőr modartбl, hanem 
jelento"s enedményeiket бnt el, amiről .a 
hazai és nemzetiközi díjak egész sora 
tanúskodik. A dokumentumfilm mellett 
a Neoplantának elsđnek sikerült az or-
szágban rajzfiimjeivel kilépni a zág- 
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rábi 	kaLa árnyékából s egyenrangú 
félként felvinni a versenyt a világ 
különböző  tájainak rajzfilm)ekvel. 

A jubiláló Neopianta egy határozott  

műsorprofilt álokított ki, teljes meg-
valósítása azonban csak akkor válik  
lehetővé, ha az eddiginél jobban tu-
datosodik bennünk, hogy az elmúlt év-
tized folyamán a film elfogadhatatlan 
tбуed&e і  eLlenkme is gazdagítatta a 
vajdasági kultúrát, tartamányunkr бl 
szólt ,az országnak és a világnak, s a 
fövőben is kulturális értékeinket fogja 
gyarap цtani." 

A FORUM ÜJ KtNYVEI. Szep-
tember végén és október els ő  felében  
az újvidéki Farum Könyvkiadó több  
új könyvet jelentetett meg. Németh 
Istvántól például két új könyvet 'kap-
tunk: Szomszédok vagyunk címmel 
gyűjtötte kötetbe, többnyire a Magyar  
Szó-bon !közölt, rövid lélegzetű  „egy-
hasábos" írásait, folytatva ezzel .a há-
rom évvel ezelőtt Zsebtükör címmel 
kiadott ugyancsak publicisztikáját tar-
talmazó könyvek megjelentetését. A 
másik Németh-könyv csak részben ne- 
vezhető  újnak, mert a Lepkelánc  
(gyermdkeknek szánt elbeszéléskötet) 
mindössze egy fejezete új, míg a kötet 
anyagának nagyobb része ІјmnІг  har-
madilk kiadását éri meg. A Lepkelánc  
tehát azon .ritka kötetek közé tartozik, 
amely másfát évtized alatt három ki-
adást ért meg. Еrtékéről tanúskodik, 
hogy mindjárt a megjelenését követ ő  
napokban rangos elismerésben részesült  
— szerzőjét e művéért Szirmai Károly  
Irodalmi Díjjal jutalmazták.  

Ugyanosak most jelent meg — a 
Hungarológiai Intézet, a Forum 
Könyvkiadó és a Híd közös kiadvá-
nyaként — Pató Imre értékes könyve :  

folyóiratunk háború el őtti évfolyamai-
nak repert&iuma, A Híd repertóriuma  
(1934-1941) címmel. A mű  értékét  

elsősorban abban kell keresni, hogy  
tudományos igényességgel rendszerezi 
és közli a Híd enllítevt korszakának 
anyagát, s ismét a köztudatba és az  
irodalom vérkeringésébe juttat számos  
már rég elfelejtett szépnrodalani alko-
tást, (kritikát, tanulmányt, politikai 
cikket stb. Pató kutatásainak eredmé-
nyei már csak azért is nagyon jelen-
tósak, mert a haború előtti Híd-szá-
mokból komplettek még legnagyobb 
könyvtárainkban is ritkaság.  

Újabb prózakötettel jelentkezett az  
elsősorbanköltőiként számon tartott  
Bnasnyó István. Tükrös madonna cím-
mel megjelent könyve egy kisregény т  
és majd 150 kisnovellát tartalmaz. 

Három füzet gyarapítja a Forum 
politikai (kiadványainak sorozatát. El-
hagyta a nyomdát a Tito elnök beszél-
getése Dara Janekovié ќjságírónővel c.  
kötet; Colombói okmányok címmel 
adták ki az el nem kötelezett arszá-
gák ötödik csúcsértekezletének hatá-
rozatait, és 'külön füzet őrzi a JKSZ 
KB harmadik üléséлek határozatait, 
valamint az ugyancsak itt elhangzott 
bevezetőt, illetve felszálalást, Romon 
Albreht, illetve Edvard Kardalj be-
szédét. A könyv címe: A JKSZ köz-
vetlen eszmei-politikai feladatai a tár-
sult munkabeli szocialista önigazgatási  
társadalmi-gazdasági viszonyok továb-
bi fejlesztésére irányuló harcban.  

Egy újabb sorozatot is indított  
könyvkiadómé Házi olvasmányok cím-
mel. Az általános és középiskolások  
számára kötelez ő  olvasmánydkat köz-
lő  sorozatnyitó könyveik a következ ők:  
Michal Babinka nemrég elhunyt vaj-
dasági szlovák író Igor, nagyra nő  
című  rövid gyermekelbeszéléseket tar-
taLmazó kötete, Tone SeLiškar szlovén  
író Partizánmesék c. műve és —  a 
középiskolások számára — a dr. Bori 
Imre utószavával ellátott szlovák epi-
kus költemény, Ján Batto Jánošík ha-
lála c. alkotás.  
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