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AZ EMLÉKEZŐ  GÁL LÁSZLŐ* 
 

Gál László: Hát tényheg mondjátok meg most már, hogy dolgoz-
tak vagy nem dolgoztok, mert másképp beszélek, .ha dolgoztok.  

(Vers: Számadás — elmondja Nagygellért János)  

Hát azt hiszem, ez csalás  .. . 
Jól van. Szóval, most már vigyázzak ezentúl, hogy mit beszéhek.  

Biri Imre szövege: Gál László versei között nyomozva könny űszerrel össze  
lehetne állítani életrajzát: a kovilyi boldog gyermekéveket, amikor az apja  
„regálé-bérlő" volt, „állami itató", aki az állam javára mérte a pálinkát a falu  
népének, s ott is van eltemetve a kovilyi földben. Azután Pestet, a Peterdy  
utcai kis .szobát, ahol az ifjúság esztendei múltak ... Megjegyezhetjük Varga  
tanító úr nevét, akitől egyik versében vissza akarta kérni a tandíjat, és a Blan-
káét is, aki maga volt az els ő  szerelem. Morzsákat csipegethetünk emigrációs  
életének adataiból is — úgy, ahogy annak idején, még a második világháború  
kitörése előtt, a harminchárom-harmincnégy éves költ ő  megírta verseiben. Azt is  
verseiből tudjuk meg, hogy Jóska, a bátyja, Ausztráliába vándorolt, majd hogy  
utána ment édesanyjuk is, s hogy Szabadkán sírt, amikor a hajó indulásának  
eljött az ideje.  

A „számadás" tehát Gál Lászlónak nem öregkori manierja volt, hanem —  

ha szabad így mondani — létezés- és közlésformája. S tovább: a versépítkezés  
egyik alapeleme... Nem is kevés olyan verset találunk a Rozsdás esték című  
kötetében, amelyeket rendre önéletrajzi ihletés űnek minősíthetünk. A kés őbbi  
évtizedekben újabb és újabb adalékok kerülnek a versekbe — az emlék szintjén  
például Szabadka, amely valósága volt hiszen ott élt egy évtizeden át, azután  
nagy útja Ausztráliáig, Japánig, Kínáig közvetlen versbeszámolókként. Végül az  
összegezés időszaka érkezett el, a valóságos számadásoké. „Ez minden" —  
emelte fel fejét a papírról, ha visszapillantott megtett útjára, és fanyar mo-
sollyal számolta megtett útjának kilométereit Kovilytól Újvidékig. Csak a tér-
képre kell tekinteni, hogy kitessék, mennyire kicsi az a távolság, ami elválasztja  

* CJjvidéki Televízió, 1980. V. 28. Szerdára választottuk. Riporter: Fehér Gyula. Bevezet đ :  
dr. Biri Imre. Rendez đ  Es operatő&: Németh Arpád. Vágó: Németh Margit. Tartama: 55 perc.  

Közrеmóködött: Nagygellért János, Romhányi Ibi és Soltis Lajos.  
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a születést a haláltól. S itt már nem érdekes az sem, hogy volt az életében 
Budapest is, Milánó és Róma, azután Sydney. Csak az a pár kilométer kérdése 
foglalkoztatta, amely költ ői képbe foglalni segítette élettapasztalatait. Írta tehát: 

Születtem itt, meghalok itten, 
ez minden 

holt ág a Duna, ahol születtem, 
nem nagy a víz. Csak fattyú porontya, 
hajó nem járja, csak csöndes csónakok 
és nincsen vasútállomása. 

Születtem ott, nagy közel innen, 
ez minden. 

Években sok, megtett útban kevés, 
néhány kilométer, jóformán semmi. 
Szerettem volna messzire menni, 
messzire jutni, valamit tenni. 
valaki lenni. 

De születtem itt szikrázó télben, 
tavaszt, nyarat, őszt is átéltem. 
És ez minden. 

Sokan a Magyar Szóban állandó rovatára, a Böngész őre, emlékeznek. Ezek-
ben az apró s máig sem kellőképpen becsült kis prózai vilLanatokban mintha 
krájával kelt volna versenyre. Általában id őszerű  kérdésekhez szólt hozzá ben-
nük, s amikor az alkalmat kereste a szóláshoz, rendszerint a maga életéb ől, a 
maga tapasztalatából ragadott ki egy-egy példát, egy-egy helyzetet, esetet. Sok-
szor kommentár nélkül is, de mindig a példázat erejével. A laikus olvasók szi-
porkázó szellemét élvezték, a „beavatottak" tudni vélték, hogy hova és kit 
célzott igazán a mondókájával. Egykori f őszerkesztőjét, „barátját, elvtársát", a 
Stafit, például úgy búcsúztatta 1972-ben, hogy elmesélte egy sakkpartijukat: 

„6 is elment. Stafi. 
Késő  este nyitott be hozzánk. Sakkozni jött, azt mondta. Jobban játszott, 

mint én, de azért szivesen játszottam vele. Néha sikerrel is, mint egyszer a 
belgrádi rTjságiró Klubban, tanúk el őtt. Arra nagyon büszke voltam. Most a 
visszavágót játszottuk ..." 

Közben azt közli, hogyan is vállalkozott đ  úgynevezett szólamversek írására, 
amiért egykoron mi fiatalok annyit bíráltuk. Érdekes azonban, hogy sem akkor, 
amikor a Böngészőjét hétről hétre olvastam, sem most, amikor egyikét-másikát 
újraolvastam, nem gondoltam arra, hogy Gál László tulajdonképpen anekdotá-
kat mond el, s hogy belőlük egy kitűnő  és modern anekdotagy űjteményt lehetne 
összeállítani. Dicsérjük tehát ezeket az írásaktit, el tudta velünk fogadtatni 
ezt a nagyon is kárhoztatott m űfajt. Mert nemcsak szivesen olvastuk, szivesen 
és örömmel hallgattuk is. Többször is nyilatkozott, a televíziónak is, és ezekben 
a nyilatkozatokban nemcsak magvas, a maga költészetével kapcsolatos gondo-
latait mondta el, hanem fűszerezte is mondandóját anekdotikus életadatokkal. 
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Jó riportalany volt, ezt állapíthatjuk meg, amikor a Televízióban egy órán fit  

pergett a szemünk el őtt egymáshoz fűzött nyilatkozatainak képsora és szövege.  

Halálának ötödik évfordulóján olyan nyilatkozatát mutatjuk be, amely szó  
szerint is az utolsó vitt: nyolc nappal halála el őtt készült, és a Televízió most  
vetíti először. S először láthatjuk és hallhatjuk Nagygellért János verstolmá-
csolásait is. Mindkettőjüknek fülében már a halál hívószava csengett, amikor  
a felvételek készültek.  

Riporter: Ez a felvétel nem sokkal a költ ő  halála elő tt készült. Még soha-
sem közvetítettük, mert be sem fejeztük soha az akkor megkezdett beszélgetést. 
A m űsor így soha nem kerekedett igazi m űsorrá, amelynek megszokott kezdete 
és megszokott vége van. Nem volt szívünk gorombán elvágnia filmfelvételek 
kezdetét és végét, nem volt er őnk erőszakot tenni az anyagon. Mivel soha nem 
fejeztük be az akkor megkezdett munkát, most majd úgy t űэгik a néz őknek, 
hogy ugráltunk témáról témára. Hogy nem tartottuk magunkat egy példás be-
vezet ővel ellátott és alaposan megtárgyalt kérdéskörhöz. Ez így is van. De 
gondolom, most már nem szabad bántani az akkor készült filmanyagot. đ t év 
múlt el azóta, amikor a kedves mosolyú, kissé ráncos arcú, folyton cigarettázó 
Gál László fogadott bennünket könyvekkel megrakott szobájában, ahova alig 
fért el a kamera. Mi mégis több mint tízen benyomultunk, és faggattuk, f ag-
gattuk órák hosszat. Amíg nagyon ki nem fáradt. A filmek úgy maradtak, 
ahogy keletkeztek. Igy aztán néhol nincs meg a kérdés, néhol nem teljes a vá-
lasz, de arra törekedtünk, hogy minél több megmaradjon az akkori Gál László-
ból, aki belemosolyog a kamerába, és huncutkodva kérdezi, hogy dolgozik-e az  

ördöngös masina. Talán nem lesz érdektelen, hogy lássuk az akkor késziilt  

anyag nagy részét. A költ ő  mindenről sajátosan és mindenről érdekesen nyi-
latkozik. 

Gál László: Volt egy időszak amikor .én úgynevezett er ősen an-
gazsált költő  voltam, de én hittem abban, hogy értelme van annak,  

amit csinálok. Voltak azonban komoly és hozzáértő  olvasók. Nem  
a kiabálást, nem a hangos hangokat, az ordrbálást szerették, vagy  
várták tőlem, hanem a verset. És hát talán joggal, némi joggal ki-
fogásolták, hogy nem verset kapnak, hanem állandó, harcra való  
felhívásaktit, úgynevezett ,hurrá-verseket". Nem bántam meg, mert  

abban az időben én nagyon lelkesen és nagyon erősen hittem, sőt  
még azt is hitttem, hogy ilyen verséknek van némi hatásuk, ered-
ményük esetleg...  

trülük annak, hogy vannak tdhetséges fiatalok, akiknek bár ne-
héz — mert minden el őretörés, minden munka egyébként, különösen  
az irodalomban néhéz és felelősségteljes —, de mégis sokkal jobb  

körülmények között dolgoznak, mint mi dolgoztunk. Mert nékünk  
a régi Jugoszláviában nagyon néhéz volt. Er ős cenzúra alatt, állan-
dó ellenőrzés alatt. Természetesen megbízhatatlanoknak tartottak  

bennünket. Nagyon nehéz volt dolgoznunk. Nem volt egyetemünk,  
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egyetemi oktatásunk, nem volt ilyen igen tehetséges fiatal gárda,  

mint most már van. Tehát nem is volt kivel beszélgetni irodalom-
ról. Ahányan voltunk, annyi felé voltunk. Egyik Zomborban, másik  

CTj 'vidéke 'n, a harmadik Zentán vagy Zrenjan:inban, amelyet nem  

is úgy !hívtak még akkor, szóval Becskerekén. Úgyhogy nem is igen  

találkoztunk .egymással. Ha fejl ődésrő l egyáltalán .lépetne beszélni,  
akkor nagyon néhéz volt fejl ődni, nagyon nehéz volt ezen a pályán  
előrejutni. Itt is volt egy érdekes Leset, épp a cenzúráról beszéltem  

az előbb. Egyszer írtam egy verset az akkori lapomba, a Grimasz-
ba, amelyben különben minden számban megjelent egy új vers is.  

Szokas volt, vezércikk helyett. A rendelkezés úgy szólt, hogy a  

szedést azonnal be kell mutatni az ügyészségnek. Ha láttamozta,  

akkor ki lehetett nyomtatni, ugye, a lapot. Ha  javított benne, vagy  

kiihúzatt valamit, akkor újra ki lњetett szedetni azt az oldalt, és  

újra visszavinni aláírásra. Nos, március 15-e volt, éppen írtam egy  

verset március 15-éré. Elvitte a nyomdászlány az ügyészségre, vissza  

is hozta az oldalt, néhány javítással. Nem voltak rosszak a javítá
sak, szerintem értelmetlenek voltak ugyan. Méregbe jöttem, ,és úgy  

javítotitam ki az oldalt, hogy: március 15-e, írták: az ügyész neve,  

és Gál László, s így küldtem vissza.  

Riporter: Nem volt nagy botrány?  

Gál László: Nem. Igy mesélte a nyomdászlány: elnevette magát,  

visszajavította a verset eredeti szövegre. Nem, nem volt olyan  

nagy dolog benne, nem voltak olyan... bűnös gondolatok, hogy  
úgy mondjam, nem voltak benne. És akkor eredeti szövege jelent  

meg. Én valamikor toborzónak hívtam a verseket, különösen a há-
ború előtti években, vagy még inkább az els ő  világháború utáni és  
a máik világháború el őtti években. No, nem Fezt hiszem, ,és nem  
pontosan így hiszem. De ha csak egy sor is — egy jб  sorra gon-
dolok — nem éppen góli sorokra, ha egy sor is csak a fejékben  

marad, ha kevés fejben is, az is már egy lépés el őre, az is már  
érték, az is már tett.  

Kosztalányi azt mondta valahol, hogy egyetlen sorral is lehet  
valaki halhatatlan. Én azt .mondanám: egyetlen sorral is lehet vala-
melyest előremozdítana a világot.  

Amellett, hogy talán lelkileg mindig pesszimista voltam, szeret-
tem volna, és néha sikerült is talán optimizmust hirdetni másoknak.  

Hát lényegében mégiscsak az a véleményem, hogy valamennyi opti- 
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гΡnnzmus nélkül nem lehet élni és nem is érdemes élni. S még továb-
bá az a véleményem, hogy akármennyire roskadtan nézem most rnár  

a világot, ez a világ mégiscsak fгjlődik, mégiscsak óriásit fejlődött, 
csak az .én .életemben is. Persze eldob a technika ugrik, utána kocog 
az ember, de kocog, de megy előre. Lassan. Életemben két ízben is  

nagyon tudtam hinni a közvetlen jövőben. Szбval egy megfogható 
olyan jövőben, amelyet :én is élek, én is átélek .és megérek. El őször 
19Jben volt, amikor a többi között azt is hittük, hogy soha többé 
háború nem lesz, ám aztán lett még egy háború. S bennem egy jó  

ideig volt elég erő  ahhoz, hogy újra tudjak hinni, s újra tudjam 
azt is hinni, hogy magam is megérem még azt a szebb világot, a  

Jobb világot, az egészen jó világot, a .nagyszer ű  világot. Aztán, ugye,  
kezdtem öregedni. Ez az egyetlen sikerem. Ez sikerült, ugye. Ezért  

egyetlen igazi sikerem. Mert tudom most már, hogymindazt, amit  

szerettem volna megérni, nem fogom megérni. Ez tesz most már  

borúlátóbbá, borúlátóbbá is, nemcsak látóbbá. Sajnálom, hogy azt, 
amit még mindig várok és amiben mégmindig hiszek, valójában  

én már nem fogom megérni. írtam valamikor, hogy a forradalmár  

meghal... tudja, hogy meghal. De remél. Hát remélek még, de 
már nem magamnak.  

(Vers: Dal az időről — elmondja Romhányi Ibi)  

Riporter: A költ ők közül kit tart legnagyobbnak?  

Gál László: Én még mindig Ady Endrét, mert vele nőttem 'fel. 
Mondhatnám, vallásos tisztelettel imádtuk néhanyan az osztályban. 
Egyszer lattam is a Balaton kávaházban, a Rákászi úton. Üldögélt. 
Mi az ablakon kívülről vettük észre. Ketten voltunk. Egy hajdani 
önképz" öri it гѕаmmаl, a barátommal. Belopództunk a kávéház'b а , 
rnekünk ez tilos volt •természetesen, mert középiskolások voltunk. 
És jó messzire ültünk le Ady Endrét ől. Nem mertünk közeledni, 
közelebb ülni hozr_á. Előbb megszámoltuk a pénzünket, hogy van-e 
egy üveg sörre való. Hát volt annyi. S akkor egy olyan tíz-tizenöt  

asztalnyi távolságból áhítattal néztük. Nagyon szerettem. 
A temetése ... Mi ott ketten voltunk Kovács Andor barátommal 

és önképzőköri elnöktársammal. Mert én is elnök voltam, ő  is. Pró-
báltunk bejutnia Nemzeti Múzeum aulájába, ahol fel volt rava-
talozva. Persze óriási tömeg volt, és nem mindenkit engedtek be. 
S akkor jött Kunfi Zsigmond, az akkori kultuszminiszter, a szaciál- 
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demokrata. Mi utána osontunk, s valószín űleg azt hitték az őrök, 
hogy hozzá tartozunk, talán fiai vagyunk, s minden további nélkül 
beengedtek bennünket s. Ott egy pálmafa alatt megbújtunk. Sak 
pálma volt az aulában, valószínű  a temetése miatt. S a beszédeket 
végigsírtuk. Akkor azt hittem, hogy egy világ d őlt össze, minthogy 
egy kis világ össze is d őlt vele. De akkor egy egész nagy világnak 
gondoltam, és szép volt. Még 'ha .temetés volt, akkor is szép volt, 
mert óriást temetni .. . 

Riporter: Ady hatással volta verseire? 

Gál László: óriási 'hatással volt. Sajnos, igen kés őn tudtam meg-
szabadulni a hatása alól, annyira, hogy az akkori egyik gyermek-
szerelmemnek... kislányszerelmemnek én is egy két szótagos nevet 
találtam ki, Élának hívták az én szerelmemet, a Léda mintájára, és 
éppen rossz verseket írtam ihozzá. Amik az els ő, Budapesten meg-
jelent könyvemben jelentek meg. Ezt a könyvet szerettem volna el-
titkolni +itteni barátaim és kritikusaim el ől, de sajnos megszerezték, 
mert ezek a magyarok nagyon vigyáznak minden könyvre, úgy lát-
szik, és lefényképezték és ... rossz versek. Rossz, kívülr ől nem 
tudom őket. 

Riporter: Megvan ez a könyv a könyvtárában? 

Gál László: Nem, hála istennek. Nem. Szerencsére. Most láttam 
őket dr. Bori Imrénél, aki a legmélyebb kritikusunk, ő  megszerezte 
Budapesten. Én azt hittem, hogy sosem fogpók megtalálni. Félek, 
hogy a Gongot Fis meg fogják találni, a folyóiratunkat. 

Riporter: Mostanában sok verse szól az öregségről. Pedig nem mindenki gon-
dolkodik ilyen módon az öregségr ől, a .. . 

Gál László: Azok, akik nagyon sokáig élnek. Oroszországban, a 
kaukázus'beliek. Azok egészséges életet élnek. Sok tejet isznak, he-
gyek között laknak, nem cigarettáznak, nem idegesíti őket jófor-
mán semmi, nem tudnak semmit a világról .. . 

Riporter: Mi idegesíti? Nagyon bántja az öregség? 

Gál László: Nagyon. S nem tartom helyesnek, hogy az emberek 
megöregszenek. Ezt el kellett volna valahogy kerülni. Ezt az álla- 
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potot. A világ mindig változott, azt hiszem, amióta világ, s vál-
toznia is kell, amíg világ lesz. Megállása, visszafelé haladása bor-
zalmas lenne. Egy világnak és egy forradalomnak nem szabad  
megállnia, mindig újnak, mindig frissnek, mindig er ősnek, mindig  
harcosnak kell lennie. És tulajdonképpen ez a fiatalság is. Addig,  
amíg harcolni tud az ember, addig fiatal. Az élet nemcsak játék,  
hanem elsősorban harc.  

Riporter: A kamera u'jból dolgozni kezdett.  

Gál László: Hova •nézzek én? Ebbe bele? De fölötte van sajnos  
az a lámpa... Mii volna, ha csinálnánk a fest őmnek is... egy kis  
reklámot csinálni, azt a képet levenni. Odafordítani, és idefordítani  
a gépet. Nem lehet?  

Riporter: Ez a f estmént' Dobó Tihamér m űve. Mondana róla valamit?  

Gál László: Ez egy fiatal festőművész, aki ezt a képet csinálta.  
És tíz évig, saját bevallása szerint, állandóan ivott, most kezd  
dolgozni. Valahogy segíteni lehetne, esetleg reklámot csinálni szá-
mára. Ott van az — engem lefestett.  

Riporter: Meg van elégedve vele?  

Gál László: Szerintem engem jól elkapott. Jó kép, de egy öreg,  
csúnya ember. Vagy szép kép, de csúnya öregember.  

Riporter: Valahogy sárga színű  az egész festmény.  

Gál László: És amikor Picassónak .kék ... hogy mondjam, id ő-
szaka volt, és mindent k гkbe festett .. .  

Riporter: Tehát sikerült festmény? Legjobban sikerült Dobó-festmény?  

Gál László: Igy mesélik, akik tán jobban, többet értenek hozzá,  

mint ,én. De én nem láttam a többit. Nem járok sehova, ugye, pláne  
mióta beteg voltam. Nem láttam az új .képeit. Lőrinc Pétert is most  
lefestette. Lőrincet már én ugrattam be telefonon.  

Riporter: És most dolgozik? Verseket ír?  

Gál László: Én verseket mindig írok, csak 'rosszakat.  
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Riporter: Mostanában a Magyar Szóban jelentek meg versei.  

Gál László: Hát akkor rosszul látsz. A Magyar Szóban egy je-
lent meg, ezelőtt három héttel, és a többit pedig a Symposionnak  
adtam, mert volt több. Néha az olvasók is keveset látnak, mert  
rossza szemem ,és rossz a kezem. Hat öt hete vagyok így félig  
beteg, félig nem. Néha lázas, néha nem lázas. Most nincs .lázam  .. . 
Nem sokat csinálok én már! S mivel valamennyien rá fogtok jönni  
arra, hogy ebbe a korba körülbelül... rájbttök arra, hogy elron-
tottátok valahol az életeteket. Azon gondolkozom, hogy én hol  
rontottam el. Nem tudom, még nem jöttem rá, de ezen gondol-
kozom...  

(Gál László: Ez már dolgozik? Ez csalás.)  

Riporter: Van, aki nem izgatja magát az öregségen.  

Gál László: Van, aki nem. Naé, úgy tudom, hétszáz éves koráig  
élt, vagy nyolcszáz, így valahogy.  

Riporter: Hogyan sikerülhetett neki?  

Gál László: Orvos nem vagyok. Fogalmam sincs. Talán egészsé-
gesebb életmód, kevesebb idegesség. Nem újságírói és írói pálya.  
Kevesebb politika, mit tudom én, szóval pontosan nem tudom.  

Riporter: És ha újrakezdhetné?  

Gál László: Ugyanezt csinálnám.  

Riporter: Olvassa-e a kritikákat? Mi a vélemtnye a kapott kritikákról? Fi-
gyelemmel kíséri, hogy mit írnak a m űveiről?  

Gál László: Nem túlságosan. Nakem megvan a véleményem ma-
gamról, a magam költészetér ől, a magam írásáról'általában. Ter-
гészetesen ember vagyok, és szeretem, ha jót mondanak rólam,  

kevésbé szeretem a rosszat, de elt űröm. Nem vitatkozom a kritiku-
saimmal. Bori Imrével történt ... Biri Imrével kapcsolatban tör-
tént. 6 dücsér őleg írt rólam többször is. És mondtam neki, hogy ez  
nem ,egészen fontos se nekem, se másoknak, hogy te most mit gon-
dolsz. „Majd az utókor" — mondtam én kissé öngúnyosan. Erre  
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ő  kihúzta magát: „Számodra az utókor is én vagyok" — mondja. 
Hát nekem mindenesetre utókorom lesz. Valamennyire. Egy ideig. 

Riporter: Kapott-e rossz kritikát? 

Gál László: Előfordult. 

Riporter: Az el őbb Ady temetésér ől mesélt. Hogyan folytatódott az élete? 

Gál László: Nagyon sokat akartunk mi akkor. Abból a társa-
ságból azonban csak ketten-hárman szereztek olyan-amilyen nevet, 
elsősorban Berda József, nemrégiben halt meg. Aztán Keleti László, 
akiből színész lett. S, legalábbis vapdaság±i viszonyokban, nekem is 
sikerült valamelyes nevet szerezni. A többiek lelkes költ ők, novel-
listák. Párszar már mondtam, talán ma ismondtam már, nekem a 
v.rs mindig elsősorban játék volt. Szívesen játszottam a szavakkal. 
Különben szegény gyerek voltam, és félárva sokáig. Kés őbb mos-
to'haapám volt. Játékaim nemigen voltak, de bet űim voltak, meg 
ceruzám volt, papírom volt ... és nagyon korán kezdtem játszani 
a szavakkal, és jólesett. Szép játék. Azt hiszem ... nem tudom, 
ma történt-e, meséltem már egyszer, hogy meg is támadtak a .. . 
ra .már nem annyira fiatalok, azért, mert azt mertem nyilatkoza-
tomban mondani, hogy nekem az írás játék, de 'hát játék sokféle 
van. Van szomorú játék is. Különben, ha az Értelmez ő  Szótárt elő-
veszi valaki, azt hiszem, két oldalon keresztül magyarázza, hogy mi 
a játék. Szóval nagyon sokféle játék van. Nekem... az igaz, hogy 
nem a labdázásra gondolok, ha írok, de néha szomorú játékra, igen. 

Riporter: A verseib ől lassan elmaradtak a j;ontok, a vesszők, a nagybe-
tűk... 

Gál László: Pontot azért ... tn nem akartam tenni már régeb-
ben, de az akkori er ősebb fegyelmet kívánó főszerkesztés vissza-
javította „pontosakra" a verseimet. Ugyanis, nekem már régóta 
az a véleményem, hogy semminek sincs se eleje, se vége. Nem sok 
valami van a világon, ami megérdemli a nagybet űket, tehát akkor 
minek a pont, minek a vessző  és minek a nagybetű? Hát ezért 
nincs most már évek óta. Ezért nem t űröm a pontokat és az egyéb 
írásjeleket. 
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Riporter: S hogy van megelégedve azokkal, akik elszavalják a verseit? Mi-
képpen tetszik? 

Gál László: Csöndesen. Úgy, ahogy mi nem tanultuk valami-
kor ... elfelejtettem elmesélni, hogy én három hónapon át voltam 
színinövendék is. Mi akkor ordítottunk. Széles gesztusokkal és er ős 
hangon mondtuk el... kiabáltuk el a verseket, játszottuk el a ver-
set, hogy úgy mondjam. Ahogy ma csinálják, hogy szépen, csön-
desen, nyugodtan elmondják, hogy igyekeznek megfelel ően, a költő  
hangulatát megfelelően eltalálni. Ez nekem sokkal jobban tetszik. 
Kicsit hencegjek is no, már Major Tamás is mondott Gál-verset. 
De én szeretem a mi színészeinket is. Ahogy Nagygellért és a töb-
biek cl tudják mondani a verset. Úgy érzem, hogy eltalálták azt 
a hangot, ahogy én mondanám, ha tudnák egyáltalán .ma verset 
mondani. 

Riporter: Sohasem mondta saját verseit? 

Gál László: De mondtam. De én is kiabálva, ahogy 'én akkor... 
ahogy én annak idején tanultam. Most .már lehiggadtam, hát, pró-
bálom leutánozni az új versmondókat. Mi nem mondtuk azt, hogy 
verset mondanak ... versmandás, hanem verset szavalnak, ugye. 

Riporter: A múltkor Karinthyról beszélt nekem. Milyen ember volt? 

Gál László: Ezt én nem tudnám megmondani, mert én hozzá 
képest gyerek voltam. Azt azonban elmesélhetném, hogy nem egye-
dül, majdnem mindig másodmagamban járkáltam az említett Ko-
vács Andorral. Jártunk a budai Hadik kávéházban csak azért, 
hogy, megint csak pár asztalnyi távolságra, lássuk Karinthyt. Egy-
re közeledtünk hozzá, mert nagyon szimpatikus, kedélyes, aranyos 
ember volt. Nem törődött azzal, hogy mi nagyon fiatalok vagyunk, 
és szóba állt velünk többször is. 

Riporter: Az életben is olyan jó humora volt? 

Gál László: Azt inkább onnan turfmám megmondani, hogy má-
sokkal hallgattam beszélni. Például Pescser Attilával, Nagy Lajos-
sal. Nagyon ötletes volt, és nem sajnálta pazarolnia :humorát. De 
ha már itt tartunk, elmesélhetem, hogy néhány esetben sikerült sak-
koznom is vele. Nagy örömmel ültem le mindig vele szemben, bár 
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mindig vesztettem. De csak akkor történhetett ez meg, hogyha az  

igazi partnerei, els ősorban Nagy Lajos, nem érkeztek pontosan. Na-
gyon jól játszott. Sakkozónak is nagy volt. Azt hiszem, hogy ha  

arra feküdt volna rá, akkor nagymester is lehetett volna. Abba is  

Karinthy lehetett volna.  

Riporter: Laci bácsi, miért szereti a sakkot?  

Gál László: Mert harc. Amelyben nem a szerencse dönt, hanem  

végeredményben a tudás, ugye. Már hatéves koromban sakkoztam,  

egy nagybátyám :tanított meg rá. Ennek a nagybátyámnak a fia  

Dénes István, kés őbb Románia sakkbajnoka lett, tehát őt még job-
ban megtánította, mint engem. És érdekes az, nem is olyan régen  
hallottam, itt voltak... még él ő  nagybátyám, 95 éves különben,  
május 1-én lesz 96. Ez az én 96 éves nagybátyám, 'barátja szerint,  

aki meglátogatott az ő  nevében, még mindennap eljár az aradi  
sakk-klubba, és még mindennap lejátssza a maga két-három par-
tiját. Biztosan olyan rosszul, mint én most, ma játszom, de játszik.  
Szép játék, sokat köszönhetek neki.  

Riporter: Hasonlít-e a sakk a vershez?  

Gál László: Én úgy tanultam, hogy a vers muzsikához is hason-
lít, a matematikához is hasonlít, talán a sakkhoz is, nem tudom.  

Amennyiben harcos versekkel is foglalkoztam, ugye, hosszú éveken  

keresztül, akkor talán igen, mert hát harc ez is, ugye. De egyéb-
ként nem vagyok egészen biztos benne, hogy...  

Riporter: Irt egy verset a sakkról.  

Gál László: Igen. De az a vers az... sakkról írtam, de nem  a 
sakkról szólt. Arról szóit, hogy a közlegényb ől, a gyalogosból,  
ugye, vezér is lelhet, de vajon mint vezér sz бba áll-e a többi gyalo-
gossal, akik azok maradtak? Szóval nem egészen a sakkr бl szól  
a vers.  

Riporter: A sakkozásról j:it eszembe a horgászás szenvedélye. Azt is szereti.  

Gál László: Hát igen, de rosszul azt is. De nem is nagyon hor-
gásztam. Nem is azért mentem én ki a Dunára, hogy 'horgásszak,  

hogy halat fogjak. Bár néha sikerült. Ritkán. Szép volt üldögélni  
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a csónakban, elgondolkodni és egész megfeledkezni arról, hogy hol  
vagyok. Úgyhogy számtalan esetben hiába rángatták a horgokat  a 
halak, én észre se vettem. Akkoriban én még nagyon sok újságnak  
dolgoztam. Folyáirat оknak és újságoknak. Úgyhogy állandóan té-
mákat kergettem, és inkább arra gondoltam, hogy mit és hogyan  
fogom megírni, úgyhogy mellékes id őtöltés volt az, hogy éppen a  
vízen ülök, éppen a csónakban ülök, éppen horgok vannak nálam,  

horgászbotok vannak el őttem. Nemigen törődtem azzal, hogy fo-
gok-e vagy nem fogok. Ellenben, 'ha már itt tartunk, mégis el ő -
fordult egyszer, hogy körülbelül ötven, pontosabban 44 pontyot  
fogtam egymás után. No, és akkor még nem járta szigetre autó-
busz. A feleségem meg én megfogtuk azt a tömérdek halat, és hoz-
tuk be a városba, hogy elajándékozzuk az ismer ősöknek, a szom-
szédok között. Volt olyan szomszéd, aki azt mondta: „És zsírt  
miért nem fogtak hozzá?" Úgyhogy aztán kés őbb, már ha fogtam  
is néha több halat, mint köllött volna nekünk, azt szépen vissza-
dobáltam.  

Riporter: Mostanában minek szokott örülni?  

Gál László: Ha valami szépet olvasok, ha valamir ől — most  
már ritkán —, azt hiszem valamiről, hogy jól megírtam, 'ha valami  
nemcsak jugoszláv, vagy nemcsak eur бpai vonatkozású sikerr ő l  
hallok. Szeretem a fejl ődést, szeretem azt a jöv őt is, amelyet én  
már nem érek meg. Ha fáj is, hogy nem érem meg. Öregembernek  
öregesek az örömei is.  

Riporter: Az ételt, ha jól f őznek, élvezi?  

Gál László: Nem, nem. Ami azt illeti, az evésre nem sokat ad-
tam soha életemben, most se. Most természetesen nem már, de az-
előtt sem. Elég szegények vagyunk táplálkozásban. Egy beszélge-
tés egy jб  baráttal, egy parti sakk például, ha sikerül gy őznöm.  
De azt sem bánom nagyon, hogyha nem gy őzök. Csak most már  
nem játszom erős ellenfelekkel.  

(Riporter: Gál Lászlóról tudni kell, hogy sajátos életmódja volt. Nem akkor  

feküdt le, és nem akkor kelt fel, amikor a többi ember. Ezért is indokoltan  

tettük jel a kérdést, hogy mikor dolgozik.)  

Riporter: Mikor dolgozik? Van meghatározott ideje a munkára, az írásra?  
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Gál László: Valamikor volt. Mégpedig az volt az ik rá, hogy  

olyankor senki sem zavart. Tudniillik, ,negyvenéves házas vagyok,  
feleségem máig sem tudta megszokni, hogy nem akkor dolgozik az  

íróféle, amikor smár ceruza van a kezében és .papír el őtte és már  
ír, hanem akkor, amikor nézi a falat, és arra gondol, hogy mit és  

hogyan fogja megírni, ugye. Ő  olyankor meg szokta kérdezni, hogy  
mit főzzön ebédre, vagy hogy ízlett-e ez vagy az, vagy hozzon-e  

be valamit. S akkor már nem megy a munka. Úgyhogy aztán el-
határoztam, hogy éjszaka fogok dolgozni, akkor senki sem .kérdez  

tőlem semmit ... és megszoktam.  

Riporter: Kivel szokott találkozni az írótársak közöl?  

Gál László: Igen gyakran találkozunk L őrinc Péterékkel, ritkáb-
ban találkozom az ugyancsak idősebbekkel. Ő  is beteg, illetve, mert  
én is. Sajnos ritkán találkozom Herceg Jánossal, aki szintén többé-
kevésbé kortárs. Viszont sokkal gyakrabban a fiatal írókkal, és  
örülök, hogyha együtt vagyunk, örülök, hogyha körülülnek. Mesz-
sze attól a gondolattól, hogy ,én valamire is tanítanám őket, in-
kább tőlük tanulok. Új 'hiteket és új formákat is esetleg, új lelke-
sedést. Fölsorolni kár volna, és hosszú volna, mert majdnem min-
denkit ismerek, ,és majdnem mindenkivel jó viszonyban vagyok, és  

nagyon sokkal találkozom is.  

Riporter: Mi a véleménye a humorról?  

Gál László: Nem sokat tudok mondania humorról, mert én a  
humorral mint olyannal sosem foglalkoztam, bár, úgynevezett sza-
tirikus lapom volt. Én inkább arra használtam fel a nem is any-
nyira nevettető , mint elgondolkoztató (szerintem legalábbis) íráso-
kat, szándékom szerint elgondolkoztató írásokat, hogy mondjak  

valamit. Viccet mint olyant, csak magáért a viccért és csak  

magáért azért, hogy nevessenek, nem írtam soha. Most sem  

csinálom. Azonгfölül, véletlenül egy úgynevezett szatirikus hetilap  

szerkesztője voltam hét éven keresztül a háború el őtt. Fő leg  
azért, mert elég olcsó volt egy ilyen kis lapot kiadni, és ilyen  

magyar nyelven nem is volt akkor Jugoszláviában másik. Sok pén-
zem nem volt, tehát ebbe fektettem bele azt a pár ezer dinárt, és  

sikerült 'hét évig fönntartani. Elég népszer ű  volt, szerették. De nem  
viccekkel töltöttem tele a lapot. Az el őbb mondtam, ugye, hogy  
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még versek is voltak benne. Volt egy olyan egész komoly vezércikk  

is. És mindig az adott napi politikával foglalkozott. Természete-
sen humoros szemszögből nézve. De ezt ién már elkezdtem egyéb-
ként az iskolában, ez most jutott eszembe. Volt egy nagyon kedves  

irodalomtanárom, Szejfert Ottó. S ,én erősen dolgoztam abban az  
időben az önképzőkörnek, s egyszer arról írtam, hogy az év elején,  

mikor még üres az osztályzókönyv, vagy napló, már minden ötö-
dik-hatodik oldalon be van nyomva, hogy a mulasztásokat átvizs-
gálta és ellenőrizte az igazgató, és err ől írtam az önképzőkörben  
egy kis humort, ugye. Erre halálosan megsért ődve azt mondta,  
nagy iskolanyilvánosság előtt, a tanárom: Lacikám, ez nem humor,  

ez nem szatíra, ez gúny, mely sért és öl. Azt hiszem, ez volta leg-
nagyobb sikerem életemben a humorral.  

Riporter: Mi a véleménye azokról, akiknek nincs humoruk?  

Gál László: A maga módján, azt hiszem, mindenkinek van hu-
mora. De ha egyáltalán van Olyan valaki, akinek tényleg nincsen,  

az nem is él. A nevetés hozzátartozik az élethez. De még egyszer  

hangsúlyozom, hogy én nem nevetésre mentem, én gondolkodta-
tásra szerettem volna legalábbis menni. Mellékes volt számomra,  

hogy nevetnek-e vagy nem az írásaimon, hát nevettek is. Talán  

azért, mert félreértették őket. Különben pedig a háború el őtti évek-
ben jб  néhány kabarét is rendeztem itt Bácskában, Bánátban. Meg-
lehetős sikerrel. Szabadkán többször is, Zomborban, Zrenjaninban,  

Topolyán, Zentán, Újvidéken is. Akkor egyik akkori jeles írónk,  
Radó Imre szegény, azt írta, hogy megszületett a jugoszláviai ma-
gyar kabaré. Ha megszületett, meg is halt hamar.  

Riporter: Lehet, hogy elcsépelten hangzik, biztosan az is, de hát ha költ ő-
vel beszélget az ember, és kíváncsi természet ű, akkor meg nem kerülhet ő, hogy  
megkédezze: hogyan írja a verset?  

Gál László: Én valahogy, bár van bizonyos tervem természete-
sen, de valahogy rábízom a papírra, a ceruzára és akkori hangu-
latomra.  

Riporter: Látom az asztalán a hosszúkás noteszt, aminek a lapja majdnem  
teli van.  

Gál László: Ritkán. Nem is írok hosszú verset, de ezt hosszú-
nak ... aránylag hosszú versnek szánom, de ritkán... nem sze- 



AZ EMLÉKEZŐ  GAL LASZLO 	 879  

retek sokáig ülni, írás mellett. Herceg János mondta rólam, hogy 
minden megvan bennem, hogy valóban író lehessek, csak éppen 
ülni nem tudok a papír mellett soká, hosszan, s ebben van valami. 
Az én írógépem csönget mára második flekk után. Azt hiszem, 
nálatok slejfninek ,mondják, nem? És akkor abba is hagyom. 

Riporter: Nem kell mindenkinek regényt írni.  

Gál László: Regényt sosem akartam írni. Színdarabokat akar-
tam, nem is egyet. Bele is kezdtem, de valahogy nem volt szeren-
csém velük. Tudniillik az első  néhány oldal után mindig elkérte 
tőlem valamelyik újság, és ha megjelent, akkor tovább nem érde-
kelt, és nem is tudtam folytatini. 

Riporter: Nemrégen játszották egy darabját a Magyar Televízióban.  

Gál László: Igen, de az életem leghosszabb munkája különben. 
Olyan hosszúan még nem írtam. Őszintén szólva örülök ennek a 
kissé elkésett elismerésnek. оrülök, hogy éppen ezt választották ki 
a sok más írás ... mások írásai közül, és örülök, hogy nagyon szé-
pen írtak rólam. De hát, mondom, egy kicsit kés őn jött, mert ha 
elő  is fordulhatott már a... még a háború előtti •években az írá-
saim megjelentek Kanadában, megjelentek New Yorkban, megje-
lentek Romániában, de valahogy Budapesten nem voltam kívánt 
személy. Ami többé-kevésbé érthet ő  volt, de azért fájt. Mégis, ha 
a nyilvánosság elé lép az ember, akkor azt hiszem kötelessége is, 
de értelmetlen is lenne másképp, hogy olyasmit mondjon, amit 
megértenek az olvasói. Amit elfogadhatnak vagy megtagadhatnak, 
de értik mindenesetre. Ennyib ől nem értem a túlságosan moderne-
ket. Bár néha szeretem a ritmust .bennük, szeretem a hangulatot 
bennük, talán néha meg is értem őket, de nem az a lényeg, hogy 
az egyének, egyesek értsék meg, hanem az, hogy a kis tömegünk, 
az a néhány százezer magyar itt Jugoszláviában, akinek köteles-
ségünk, szándékunk is adni valamit, vinni őket valamire, mutatni 
valamit, utat, lehetőségeket, életet, szépet. Már ki-ki a maga tehet-
sége szerint is. Persze sokszor ... legtöbbször sajnálom, hogy nem 
tudtam többet adni. 

Riporter: Nagyon szépen ír err ől a Szabadkáról szóló versében.  
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Gál László: Hát nekem van két szülőföldem, de egyik sem szü-
iőföldem. Én Kovilyon születtem, de ott csak kétéves koromig vol-
tam, és az emlékeim igen hiányosak. Mondhatnám, hogy újjászü-
lettem először Budapesten, aztán Szabadkán, harmadszor Újvidé-
ken, ahova nem szívesen jöttünk annak idején. Mindenáron vissza 
akartunk menni Szabadkára. Most .már nem mernnék vissza, most 
már Újvidéket is megszerettem. 

Riporter: Elég sokat utazott. Szeret utazni, jó az utazás? Szüksége van-e a 
költőnek a tájra? 

Gál László: Ezt költője válogatja, azt hiszem. E1 tudom képzel-
ni, hogy szobában is lehet akár a tájról, akár a világról is beszélni, 
értelmesen és szépen, de nem hinném, hogy nekem például szemé-
lyesen megártott volna, hogy aránylag nagyon sokat utaztam. Be-
jártam a világ nagyobb részét. A nagyobb részének csak egy ré-
szét persze. Hét hónap nem volt elég ahhoz, hogy mindent lássak. 
És hogy lássam, hogy meglássam, hogy megérezzem azt, hogy a 
különbözőségek ellenére is az ember csak ember mindenfelé, akár 
Indiaban, akár Pakisztánban, akár Ceylonban, akár Ausztráliában. 
És ,megértettem, azt hiszem, s igyekszem is hirdetni az ember em-
berségét. 

Riporter: A tévéjáték témája is ezen az u'ton született. 

Gál László: Ez az úton kapott •téma. Közvetlenül az út után 
írtam, hazaérkezve. Hadd szidjam meg egy kicsit a mi rendezé-
sünket, nem ezt a mait, amellyel meg vagyok elégedve, hanem az 
akkorit. Nem ebből a szövegből, amely Pestre került, mert ez 
könyv alakban jelent meg és ez teljes szöveg, komplett szöveg, 
úgy, ahogy én ,megírtam, hanem abból a szövegb ől, amit a rádió 
bemutatott, tudtomon kívül sokat kivágtak, momdván (abban az 
időben),. hogy nem valami szépen beszélek az egyetlen szerepl őnő-
ről, s a nőket annyira bántják ... persze n ő  volta szerkeszt ő  .. . 
a nőket annyian bántják és annyiszor bántották már, hogy ezt 
talán ő  kihagyja. Egyébként az én tudtomon kívül hagyta ki. Ügy-
hogy meglehetős haraggal hallgattam aztán az adást, és akkor je-
lentettem meg előbb a Hídban a teljes szöveget és kés őbb egy 
könyvben is. Ezt kapták, ezt találták meg a pestiek is. Ürülök 
neki, hogy ne mondjam, hetvenéves koromban felfedeztek egy 
kicsit. 
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Riporter: đnálló-e már a költészetcink?  

Gál László: Nem önálló, de valamennyire más. Ünálló költészet  
tulajdonképpen nincsen. Valamennyien olvasunk világirodalmat is.  
Valamennyiiinkre hatással is van. Valamennyien tanul:uk és ta-
nuljuk a magyar irodalmat is. Hatással van ránk. Tanuljuk a ju-
goszláv irodalmat is. Természetesen szintén hatással van ránk,  

ugye?  

(Vers: Találkozás — elmondja Soltis Lajos)  

(Gál László: Hát tényleg mondjátok meg most már, hogy dol-
goztok vagy nem dolgoztok, mert másképp beszélek, ha dolgoz-
tik.) 

(Vers: Számadás — elmondja Nagygellért János)  



HOGYAN LETT BELŐLEM CSILLAG JÓS  

ANTUN ŠOLJAN  

Vizsgálbbírб  elvtárs, .két évvel ezel ő tt költöztem ide, erre a vá-
rosszбli lakótelepre; eleinte azt hittem, börtönben vagyok, vagy  
hol; egy álló •évig úgy éltem, mint a kivert kutya. Koko asszony-
ságon, •az önkisz kasszírn őjén kívül egy szót sem váltattam senki-
vel, azaz vele sem beszélgettem éppen, hanem átkiabáltunk egymás-
nak 'a konyhai ,balkonról. Ő  volt az, aki — úgy látszik — megsaj-
nalt nagy magányomban, az ő  jó szíve csinálta is a bajt. Igy lett  
belőlem 'botcsinálta csillagjós. Igy akarta a sors, ahogy azt is, hogy  

a lakótelepre kerüljek.  
Kaki asszonyságnak egyszer, egészen véletlenül, kávézás közben  

jósoltam. Áthívott a j б  asszony egy kávéra, nekem meg nagyon jól-
esett .a ,meghívás. Mivel pedig már jócskán elszoktam az emberek-
től, ellagyultan vettem kezembe a ikezét, hogy jósoljak valamit  a 

,tenyeréből. Diákkorom óta nem csináltam ilyesmit ,  akkor is csak  
fülvágtam a lányok el őtt, hogy — mondom — legyenek adakoz бbb  
természetűek. De semmi hasonló szándékom nem volt Koko asz-
szany irányában: egyszer űen hálás voltam, csak ezért csináltam;  
szerettem volna valami szépet mondani neki, de nem tudtam, ho-
gyan.  
Ő  viszont, a 'maga részéről, ,azon hatódott meg, hogy valalki meg-

fogta a kezét; ez tán vele sem fordult el ő  iskoláskara óta. Boldog  
volt, hogy valaki figyelemre méltatta, hogy (jóslatom szerint) még  
annyi minden kecsegteti az ületben, hogy korántsem kell letennie  
mindenről. S mivel nagyon akarta hinni mindazt, amit a jövőrő l  
meséltem, könnyen lenyelte azt is, amit a múltról mondtam. Mély-
ségesen meg volt gy őződve, hogy látnok vagyok. Ezután az els ő ,  
véletlen hozta szeánsz után úgy terjedt .a hírem a lakótelepen, mint 
a préritűz. 
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Eleinte nem is tudtam, mi történik valójában. A Koko ,asszonynál 
tett látogatásomról már egészen meg is feledkeztem. De napról 
napra éreztem, hogy egyre n еpszerwbb vagyok a lakótelepen. Is-
meretlen asszonyok állítattak meg az önkiben. 

Szomszéd úr, egyszer fölugorhatna hozzám egy kávéra. Ki-
tűnő  kávét főzök — teszik hozzá kedvesen, .miközben ,a drótkosa-
rakkal egyensúlyozunk. —Beszéljük meg egy alkalomra, amikor 
nincs otthon az uram. Tudja, hogy van .. . 

Olyan nyílta maghívás, hogy tán meg is illetődnék, de ,hát maga 
is láthatja, vizsgálóbíró еlvtárs, az én megjelanés вm, ha egyáltalán 
beszélhetünk ,ilyesmiről, nem olyan vonzó, hogy túl sokat képzel-
jek magamról. Ezért hát valami ragályos szívélyességnek tulajdo-
nítottam ezt. Azsiai mosolyjárványnak. Nem tudom, mit mondjak 
nekik 

Köszönöm, szomszédasszony, köszönöm ... majd fölnézek 
egyszer... nagyon (kedves...  

Egy nap aztán, úgy alkonyattájt, becsöngetett Hanžekné a ne-
gyedik emeletről, .a mi lépcsőházunkban ő  szedi a lakbért. Nem a  
lakbérért jött. Selymesen csillogó, nagyvirágos pongyolában, Piros  

rúzsfoltokkal .a száján és a cigaretta füstsz űrőjén, fél kiló kávéval  
a kezében.  

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegy-
hez — jelentette ki erélyesen, és lecsapta a kávéscsomagot az asztal 
közepére. — Mit áll itt? Van darálója? 

Darálóm van — jelentem 'áss .an.  
Akkor daráljon — zárta le a vitt. 

Fölállítja a csatarendet, mint valami hadvezér: egyb ől tudja, ki 
hol fog ülni, kinek mi lesz a dolga. óvatosan föl-fölzúgatom a da-
rálógépet, miközben buzog a víz az áttetsz ő  kávéfőző  ,edény`ben. 

És jól vigyázzon, miket fog nekem mondani — figyelmez-
tetett mindjárt, amikor a konyhából bejöttem a kávéval. S a te-
nyer& úgy ejtette 1e ,a magasból a kávéf őző  edény .mellé, mintha .az 
a tenyér idegen testrész lenne, amihez neki egyáltalán semmi köze. 
Majd egy kicsit úgy néz rám, mint ,alki párbajra 'hív, egy kicsit  

pedig úgy, mintha orvasnál volna és fal van készülve a legrosz-
szabbra is.  

Hogy őszinte legyek, vizsgálóbíró el иtárs, eszem ágában sem volt 
megfogni Hanžekné kezét. Ennek még a gandálatától is elrémül-
nék. 
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Én nem tudok jósolni — mondom neki szépen. — Fogalmam  
sincs, hogy kell.  

Jó, jó — mondja az asszony békülékenyen. — Csak .ne játsz-
szuk meg -magunkat.  

De hát Koko ,asszonynak én csak úgy viccb ő l ... egyetlen-
egyszer...  

Értem én, hogy nem akarja nagydobra verni — mondja ő  
erre .megfontoltan. — De bennem megbízhat.  

Nem mintha nem volna bizalmam...  
Azt mondja erre nyugodtan:  

Mindenki tudja, hogy maga ebb ől nem csinál ipart. Hanem  
csak 'baráti, jószomszédi szívessiég 'ből teszi. Kávé mellett. Elbeszél-
getünk egy kicsit, és mit bírnak nekünk?  

S bizony tartja ám a tenyerét elszántan, és úgy billegeti az ujjait,  

mintha azt mondaná, „gyere csak, gyere", azzal a csápszer űen  
mozgó, négy kipirosított körmével. Igy adtam be a derekam leg-
először. Hanžekné nem az az asszony, akinek nemet lehet mondani.  
оrültem, hogy nem mást akar. Beadtam a derekam el őbb színleg,  
aztán igazánbбl is.  

n, asszonyom, látszólag erélyes és .er ős egyéniség — olvasom  
ki a tenyeréből. — A lelke mélyén azonban meg гrtésre vágyik.  

Ilyenkor Hanžekné egyszeriben megpuhul, mint a vaj. Az a hi-
vatalos, kemény máz úgy lepattog r бla, mint akinek azt vezényel-
ték, hogy „pi-henj!". Fejét a másik tenyerére hajtotta, és szelíd,  

valóságos kutyaszemmel :néz rám. Ilyenkor nem lehet hülyéskedni,  
még ha akarnád is. Nem volna emberséges. Annyi bizalommal,  
annyi reménykedéssel néz rád, hogy megesik rajta a szíved. Vala-
hogy anegsajnáltam ráncokba futó, de ápolt arcát, azokat a mosó-
por narta, mégis kilakkozott ujjait, .a reménynek azokat a rikító  
virágait a felkete pangyólán. S tényleg igyekezni kezdtem. Hogy  
miben, magam sem tudom igazán — talán hogy őszinte legyek,  
hogy egyáltalán emberi szóttaláljak, abban.  

Ün, asszonyom, nem egy ambícióját visszafojtotta, de emiatt  

ne bánkódjék. Ez még meghozza gyümölcsét az ön életében. Unnek  
igen jó képességei vannak, és lesz még alkalma továbbfejleszteni  

őket. — Miközben ezt 'mondom, látom is mint olyan asszonyt, aki-
nek az önnön életébe fektetett nagy energiája kamatozni kezd és  

amint képességei pazarul kiteljesednek; látom, hogy ő  hálásan fe-
dezi fel szememben ezt a képet. Az ön nemi ;élete pillanatnyilag  
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egy kis válságban van, de ne er őltesse; egy kis türelemmel, figyel-
mességgel, gyöngédséggel ... 

Hanžekné szemérmesen fogja össze köntösét a keblén. Fantáziám 
félórai facsarása után teljesen ki voltam merülve, s úgy éreztem, 
tényleg megszolgáltam azt a fél kiló balblkávét meg azt a Piros ha-
sút, amit a csomag elé csempészett. Elégedetten távozott. Olyan 
boldognak és hatalmasnak éreztem magam, hisz örömet tudtam 
szerezni embertársamnak. 

S többé nem voltam egyedül. Igen, ez igaz, f őleg asszonyok jöt-
ek. De nem éltem vissza vele. Ha volt is ilyen irányú siándékom, 

egykettőre szertefoszlottak az illúzi бim. Ezek az asszonyok az ál-
maikat akarták, nem a valóságat, Csakhamar rájöttem, hogy kurafi 
annyi van a lakótelepen, hogy Dunát lehet velük rekeszteni, de 
kuruzsló csak egy. Látja, .magam sem tudom, hogy lettem éppen  
én az. Az embernek így osztályrészül jut egy szerep, amelyet nem  

maga választott, hanem egyszer űen ráruházták, s utána azt kell 
játszania. Lehet, hogy ez az én rendeltetésem az ő  életükben, а  Іаkб-
telep életében, mit tudom én. Lehet, hogy ezért vagyok .a világon. 
A sors keze ez, amely beledob valami kávémalomba, belegabalyodsz 
a planétád hálójába, s onnan ki nini (kecmeregsz egy istenért se! 

A borítékok? Egyre csak a borítékokat emlegeti. Rendben van, 
igaz, borítékokat is kaptam — nem kért оm, csak elfogadtam, amit 
itthagytak. Hát olyan nagy b űn ez? Ezt csinálják a papok is. Én 
csupán beillesz ~kedtвΡm az általánosan elfogadott rendszerbe: whis-
kyt kaptam, mint az orvosok, púlykákat, mint az ügyvéd сk, juta-
lékot .az álmok után, .akár a Lakásinveszt. Tele van ezzel az újság, 
vizsgálбbírб  elvtárs. 

Egy kissé magam is begerjedtem. Könyveket szereztem be. Eh-
hez nem elég csak a kiromantia, az embernek több vágányon kell 
működnie: konyítania kell az asztrológiához, a numerol бgiához, a 
parapszidhológiához. Ismernie kell a szakmát. Fels őfokú szakkép-
zettségnek mondhatnánk. Olvastam Jungot, ha !ismeri, amit a szin- 
króniárál írt. Olvastam kábaliszti!kát, megvettem a Rafael-féle táb- 
, „ , „ , „ , ,  azatot. Körzot es muanyag szögmér őt vasaroltam, es szamitgatom  

a szideralis id őt, horoszkópokat rajzolgatok. Van ezzel piszmogás, 
vesződség elég: azt hiszi, egy horoszkópot egy-két óra alatt el lehet 
készí сni? Jó két-három nap munka kell hozzá, ha komolyan akar-
juk csinálni. Hej, vizsgálóbíró elvtárs, ha nem volna kénytélen hi-
vatalbбl megvetni ezeket :a dolgokat, megmutatnom egyszer, mi-
lyen mókás ügyek ezek!  
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Például, egyszer egy villanyszerel ő, snantőr, tudja, aki távveze-
tékoszlopokon, magasépítkezésen meg ehhez hasonló helyeken mász-
kál, felkeresett, mondanám meg, mi van számára megírva a csil-
lagokban: vagyis hogy leesik-e? A munkán napról napra jobban  
fél. Néha annyira, hogy legszfvese`bben maga ugrana le. Oda ju-
tott, hogy most már egyetlen biztonsági öv sem elég biztos neki.  
Egyszerűen tudni akarja. Megszerkesztem a horoszkópját, a tenye-
rébe nézek, kávéaljba, .kártyát vetek, és mindig ugyanazt látom:  
nem fog leesni. Meg is mondom neki. De nem így hasbбl, hogy ép-
pen <mondjak valamit, hanem mert tudom. A szerel ők nem potyog-
nak csak úgy az égb ől, mint az érett körték.  

Mégis, hogy a lelkiismeretem nyugodt legyen, elmagyarázom  ne-
ki, hogy én .minderre nem vagyok képesítve, s ha továbbra is fél,  
menjen orvoshoz. A pénzt sem fogadom el, amit a zsebembe akar  
erőltetni. Azóta minden héten beállít:  

— Nem estem le — jelenti ,ki büszkén már az ajtóban. — Nem  
is fogok. De hát maga tudja legjobban, nézze meg hát erre a hétre.  

Olyan érzésem van, mintha én tartanám a leveg őben.  
Ő  meg, viszonzásképpen, rendbe hozza .a villanyvezetéket a ház-

ban, hű tőszekrényt javít, antennát szeri!. Mert mi, vizsgál бbfró  
elvtárs, úgy élünk itt a lakótelepen, mint az ősközösségben. Csere-
kereskedelem folyik. Mindent természetben fizetünk. S hánt, látja_  

így van ez valahogy, nekem is megvan a helyem ebben a ,közös-
ségben. Van mit cserébe adnom.  

Hogy félrevezettem az embereket? Ne higgye, hogy nem fordult  
meg a  fejemben ez is. Vajon nem csapom-e 'be embertársaimat és  

magamat Fis? Hiszen valójában fogalmam sincs ezekr ől a dolgok-
ról, .mondogattam magamban. Minél többet tanulom, annál több  

kétely •meriil fel bennem, válasz pedig sehonnan .sem érkezik. Ha  

meg választ találok valamire, azonnal el őtolakszik a következ ő  
kérdés, — és igy megy mindaddig, amíg az ember el nem jut azok-
hoz a végső  skérdésekhez, amelyekre azonban felelet nincs. S olyan-
kor furdal a lelkiismeret: megjátszom itt egy polinéziai törzs va-
rázslóját, sámánját, vagy mit, tanácsokat adok, korholok, vigaszta-
lok, lehet, hogy szórakoztatom is az embereket, közben sem jobb,  
sem okosabb nem vagyok a többinél. Ha félrevezetitem volna őket,  
legalább ravaszabbnak tartanám magam naluk. De nem, hiszen ők  
maguk — hagy is mondjam — tettek meg, szemeltek ki, hogy ezt  
csináljam.  

S ne higgye, hogy nem merült fel bennem: van-e, aki tudja ,a  
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válaszdkat? Kit kérdezzen meg, kinek hihet az ember, ki néz az  

én tenyerem+be? Valakinek csak tudnia kell, gondálutam. Mármint  
azokat a végs ő  kérdések оt. Mert ha jól megnézi, vizsgálábir б  elv-
társ, ezt .nem léhet igy tovább ... továbbra is sötétben tapogatóz-
ni. Így vaktában, szervezetlenül. Valakinek mégiscsak tudnia kell,  
mi van, mi nincs. S hogy mi lesz mindannyiunkkal. Úgy értem,  
nemcsak Hanžeknéval meg a szerel ővel, hanem édes mindany-
nyiun.kkal.  

Sokan adják a nagyokost, s nyújtózkodnak a két ujjukkal, hogy  
ők minden kérdésre felelni tudnak, de ez olyan, minta kvízben —  

eleinte felelg вΡtnek, felelgetnek, hanem amikor jön a neheze, meg  
se tudnak mukkanni! Becsszóra, őszintén meg akartam tudni. El-
olvastam, vizsgálóbíró еlvtárs, mindent, ami a kezembe került. Fi-
lozófiát is. Ámbár, ami ezt illeti, vizsgálóbíró elvtárs, higgye el,  a 
filozófusok is mintha kártyából olvasnák ki ,a mondókájukat. Igaz  
ugyan, egy dologban azért valamennyien egyetértenek: lesz még  

jobb .is ,  mondják. Hiszen ezt mondogatom .én is a +kuncsaftjaimnak:  

lesz imaég jobban is!  
S egy napon becsönget hozzám egy kolléga. Beállít diplomata-

táskával a kezében, klasszikus szabású szürke öltönyben, nyakken-
dősen, jól ápoltan, elegánsan, hivatalos képpel. Láthatóan nincs  

vesztegetni való ideje, kis hal vagyok én az ő  szemében, mert már  
az ajtóban ezüstórájára pillant, amelyet mellényzsebéb ől vett elő .  

Alászolgálja, koll .éga — köszön, s ellépve mellettem, egye-
nesen a lakásba nyomul. Forgolódik a szobában, mintha ki akarná  

bérelni, majd megért ő  részvéttel mondja: —Hát, rosszabb is le-
hetne.  

A táskát az asztalra féktéti, ujjaival felületesen végigzongorázik  

a köлyvespolcomоn.  
Látom, nincs valami elsőrangú irodalma — mosolyog fölé-

nyesen, mint aki nem is várt mást. Jobbára amolyan népszer űsítő  
kiadványok.  

Állaka szobám ajtajában, s egészen elh űltem. Nem kellett nagy  
csillagjósna!k lennem, hogy rögtön lássam: ennek nem kell megjó-
solni a jövőjét. Azt .hittem, vizsgálóbíró elvtárs, hogy alighanem  
magunk közül való az illető .  

Leült az asztalhoz, a táskából mindenféle iratokat vesz ki, mint  

valami pénzbeszed ő, maga elé rakosgatja, várakoz бtin kopogtat  
rajtuk arany töltőtollával, engem pedig úgy méreget tet őtől  tapig, 



888 	 HfD  

mint akinek elmaradott szamlái vannak s mint akir ől sejti már,  
hogy nem lesz miből kifizetnie.  

Melotet&ailag szólva, ön val бban nem látszik alkalmasnak  
erre a hivatásra — jelenti ki a vizsgálat után jóakaratúan. -- Ha-
nem jб  volna, aha most mi ketten egy kicsit elbeszélgetnérnk üzleti  
ügyben.  

Nem tudom, milyen üzleti ügyre gondol. S .azt sem, mi az  
a ,melotetika.  

Csak nem játsszuk meg magunkat egymás között? Kartársak  
vagyunk, vagy nem?  

Ön tehát ...?  
Egyebek között a HAODE alelnöke vagyok.  
A HAODE-nak? — hahogom.  
A Horvát Asztrológus és Okkultista. Dolgozók Egyesületének  

áteszi hozzá némi nehezteléssel. —Kartársak vagyunk azon ,az  

alapon, hogy án is itt rendelek a közelben, Zaprudjéban. S aligha-
nem csak ezen az alapon.  

Nem bánom én, ha csak ezen az alapon is, mindenesetre nagy k ő  
esett le a szívemr ől. Már-már a .keblemre öleltem, hogy — mon-
dok — salve, testvérem a zodiákusban! 6 azonban egyáltalán nem  
táplált ilyen testvéri érzelmeket. S őt, mint zaprudjei, jó szomszé-
dinkat sem.  

Az egyesület legut бbbi ülésén tárgyaltunk önr ől. Megállapí-
tást nyert, hogy ,engedély :nélkül működik, de mivel amatőr, olyan  
döntés született, hagy mégis alkalmat kell adni önnek, hogy ren-
dezze státusát az egyesület felé.  

Miféle státust? — mondom. — Hiszen én nem is .. .  
Nem is vett részt, elvtárs, amint látom, a HAODE egyetlen  

ülésén sem, annak nem tagja, s őt nem is hallott róla.  
Szárazon, hivatalos hangon beszél. Nem akar ő  kellemetlen len-

ni, de hát ez van. S hát, tagadhatatlan: nem vagyok tag, nem is  

hallattam az egyesületről. Leültem az asztal túlsó felén, és sz бtla-
nul rámeredtem. Egy pillanatra megenyhülten leereszkedett hoz-
zám, s bizalmasan közelebb hajolt:  

Látod, testvér, nemcsak az a bibi, hogy suba alatt ügyködsz,  

s ezzel csorbát ejtesz a szakma tekintélyén. Te megszeged a mi bels ő  
megállapodásainkat is. — Ekkor eszébe jutott, milyen kiküldetés-
ben van, .s újból megnézte azt .a drága, sziderális időn a ,mellény-
zsљből előhalászott órán, majd fenyeget ően bekattintotta fedelét.  

Természetesen, senki som tilthatja meg, hogy dolgozzék. Ez  ki- 
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zárólag önre és a községi hatásagokra tartozik. De ami bennünket 
illet, előbb nevet kell szereznie magának. Be kell lépnie az egye-
sületbe, fizetnie a tagsági díjat, mi pedig akkor megfelél ő  helyre  
osztjuk be önt, ahol aztán számíthat támogatásunkra. Nem kerül-
het nnindjárt Zágrábba csak azért, mert szeretné. Mellékesen szólva,  

én magam csodálkozom is, hogy mindenki Zágráb а  kívánkozik:  
hiszen a vidék, egy kezd őnek, sokkal jövedelmezőbb! оn.nek, lát-
hatóan, az .anyagi feltételei sincsenek meg, hogy Zágrábba= nyit-
hasson rendel őt. Ez a helyiség szúk, — felszerelése, kézi!könyvei,  
semmije! Csodálom, hogy egyáltálári hajla.nd б  valaki idejönni! 

Elnevetem magam, körülmutatok szűkös helyiségemen, a sze-
génységemen. 

Én is csodálom — mondom békülékenyen. —Egészen vélet-
lenül, összehoztam egypár horoszkópot két-három öregasszonynak 
innen a szomszédságbál, kávéból jósoltam nekik. Különben nem 
foglalkozom ezzel. Val бban nem Fis hallottam err ől az ön ... cé-
héről. Nem ismerem sem a törvényt, sem az el őírásokat. 

Éppen az a baj — fogott szavamon mindjárt. — O.n két-
ségkívül szaklképzetlen személy. Márpedig mi magas fokú szak-
képzettséget kövei elün!k tagsagunkt бl. Erre kötelez bennünket cé-
hünk, de a társadalmi elvárás is. 

Ugyan, kérenv — tiltakozom. — Végtére is csip-csup vén-

asszanyügydk ezek.  
A látogatóm erre mélységesen elkomorult, a feje fölé emelte  a 

kezét, mint .aki elhatárolja magát az én megátalkodottságomtól és 
komolytalanságomtб l. 

Ezzel az állásfoglalással nem jut messzire, kolléga — jelenti 
ki elégedetleniil. —Hová lett az ön felel ősségérzete? Tagjainktól 
elvárjuk nemcsak az elsőrangú szakértelmet, hanem a • makulátlan 
erkölcsöt is. Egy kissé komolytalan a kolléga. 

No csak, no csak — jöttem méregbe. — Na és mib ől áll az 
a híres erkölcs? S ki ítéli meg, hogy van-e vagy nincs? Cjn?  

Látja, kolléga, nincs énnekem arra sem id őm, sem .kedvem, 
hogy izt most előadást tartsak magának — mondja, de tölt őtollá-
val kopogva a papírokon persze azonnal belefog. — Az asztroló-
gia nem az, ami valamikor volt. Bizonyos olyan változásdk tör-
téntek, amelyeket ön, láthatóan, nem értett meg. Az asztrológiának 
ma tudományos alapja van, és .atudomány meg a társadalom ke-
zében hatékony fegyverré válik. Többé nem a kiváltságosak, ha-
nem a mi egyszer ű  ,emberünk számára dolgozunk. Az egyszer ű  em- 
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ber számára pedig — hogy képlatesen fejezzem ki magam — az 
asztrológián át vezet a legrövidebb út a csillagokig. A régi aszt-
ralбgusdk, természetesen, félrevezették •a tudatlan népet, de maga 
az asztrológia helyénvaló. Gsupán a művelőit kellett kicserélni. 

Akkor mért nem a zodiákust is? — 'kérdem. De őt nem lelhet 
zavarba ?hozni. 

Hogy mért nem? — kérdezi vissza drámai hangon. — Az új 
asztrológia, ha kell, •létrehozza majd az új zodiákust is. Például,  
mért kéllene kötelezően mitológiai kentaurnak szerepelni benne, rá-
adásul íjjal és nyíllal felszerelve? 

Hanem mivel? Puskával? 
A régi görögök itt már j б  nyomon jártak: juhot- kecskét 

szerepeltettek... Ami érthet ő, hiszen az állattenyésztés volt a f ő  
jövedel.mi forrásuk. 

A Szűz helyébe vemhes kancát kellett volna tenniük, de nem 
jutott eszükbe. 

Napjainkban iparcikkekből kellene összeállítania zodiákust. 
Amit aztán módosítani .is lehetne, szükség szerint. Ha 'mondjuk a 
mezőgazdaságot kell sertkenteni, akkor valami traktort belekom-
binálni. 

Hogy nagy színész, vizsgálбbírб  elvtárs, azt meg kell hagyni, de 
most annyira ,béleélte magát amodern asztrológus szerepébe, hogy 
a .kezével hadonászva a leveg őben olyan rendet csinált az égbolto-
zaton, mint valami műszaki múzeum raktárában. Azt hiszi, meg-
változtatja az eget és a földet, pedig csak az elnevezéseket változ-
tatja meg. A tiráda kell ős közepén felállok. 

S hogy léhetek tag? — kérdem. 
Irja meg .a ,kérvényt. Akkor majd meglátjuk — válaszolja 

jegesen, kezét még mindig a levegőben tartva, mert megzavarták 
okkult révületében. 

S ha nem kérvényezem? 
Akkor viselnie kell a következményeket. 

Fеlall helyéről, csattogtatja .az óra fedelét, a tásIka zárját, csat-
togtatja a fogsorát. 

S mik ezek a következmények? — kérdem. — Kiolvasta 
már a csillagokból? Vagy még csak ezután fogja elkészíteni a ho-
roszkópomat? 

Egyet azért el kell ismernem neki: a hidegvér űséget. Minden siet-
ség nélkül fogja a táskáját, kimért léptekkel az ajtóhoz megy, majd 
magában az ajtóban .még egyszer felém fordul: 
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Te csak baszkódj, testvér — mondja higgadtan. — Majd 
baszkódsz még, ha valaki feljelent.  

Legalább tudni fogom, ki intézett el — mondom én.  

Veled tényleg nem érdemes szépszerével — állapítja meg. —
Baráti szándékkal jötitem, hogy megegyezzünk, te meg így bánsz  
velem. Rendben van, ahogy akarod. Csak utána aztán ne sírj, hogy  
nem tudtad: ami béls ő  megállapodásunk szerint az új autóúttól  
délre, a Jakuševac és az út közé es ő terület énhozzám tartozik, az  
én ;körzetem. Te teljesen jogtalanul bitorolod.  

Á, erről fúja szél? — sziszegem. — Ide lyukadtunk ki azzal  
a te új asztrológiáddal. A maffiához, amely kiporciózza a tortát.  
Most fogtam fél, mért aggódsz az én erkölcsömrt!  

Mért mit gondoltál? — mondja egykedv űen. A legcsekélyebb  
mértékben sem sért ődik meg. Úgy • néz rám, minta hülyére, nem  
érti, mi bajom van. Vállat von, ésmegindul lefelé a lépcs őn.  

Ez a te zodiákusod! — üvöltöm utána a lépcs őház vissz-
hangos mélységébe. — A ∎te tudományos alapod! A te technoló-
giád! ... A szentek osztozkodnak! Zaprudje az enyém, Utrine  a 
tiéd. Csak ilyen szakszer űen tovább, okkult dolgozók!  

Az utolsб  szó, persze, .mégis az övé volt. Megállta fordulónál, 
s onnan lentről rám emelve a tekintetét, egy cseppnyi harag nél-
kül, de a mögötte álló int гzmény ,egész súlyával a hangjában, azt  
mondja:  

Látom, nem vagy normális, ezért csak egyet mondok. A hoz-
zád hasonlókat manapság már eltaposta az id ő .  

S elment.  
Ha az idő, ,hagyján — hörögtem utána te~hetetlenül dühöm-

ben. — Nem kell ,még neked is belém gyalogolnod, szarházi és  
para-szarházi!  

Azért lehet, hogy igaza volt neki, vizsgál бbírб  elvtárs. Tudom,  
hogy manapság mindenütt fgy van a világon, más szakmákban is,  
mért ne lenne íby ebben is? S akármit csináljaik is, mindig akad  
majd egy hozzája hasonló. Tudom, hogy hurokra kerülök, mint  a 
réti róka, de ki nem rángatom .a lábom, még ha magam volnék a  
mitolбgiai kentaur! Feljelentett a gazfick б, s én nem bírok neki 
semmit, mert ő  legális artista, bűvész, művész, fellép a Ritz bár-
ban!  

De más fájt nekem, vizsgál бbíró elvtárs. Amikor megláttam azt 
a gazembert, reménykedni kezdtem! Nini, gondoltam, mégiscsak 
van itt valaki. Úgy éreztem, ott vagyok valami misztikus rend  
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előszobájában, már-már felvettek a mi Arany Hajnalhasadás Ren-
dünkbe. S amikor rádöbbentem, hogy ott is csupa útanálló rabló  

van, a csa:.l бdásom leírhatatlan volt. Ott voltam a .küszdbön, beles-
tem, ,beláttam egészen a szívéig a dolgoknak, s az undoron kívül  

nem fedeztem fel egyebet. S elszörnyedtem a gondolatára, hogy  

senki nincs a világon, aki ezekr ől a dalgdkról többet tudna, mint  

jómagam. Mánmint azakrбl ,a végső  dolgokról. Mindegy, milyen  
tollakkal •ékeskednek, mindegy, hogy keresztelik át a zodiákust.  

Csak jár a szájuk, akár ennek az álpapnak, csak színlelnek. Azok  

a végső  kérdésék pedig, nos, az olyan, .minroha belenéznél valame-
lyikébe azoknak a sötét lyukaknak, amiket — mondják — a világ-
űrben fedeztek fel mostanság. Olyankor aztánminden mindegy:  

Celsius vagy Paracelsus, Einstein vagy apokalipszis. — teljesen  

egyre megy.  
Én, vizsgálóbíró elvtárs, ugyanolyan jogon vagyok asztrológus,  

mint akáiJki más. S jobb is •talán azoknál, mert .én legalább senki-
nek sem akarok rosszat, nem úgy, mint az az udvarias skorpió!  

Ha ő  mondhat valamit valakinek, én is mondhatok! A csillagok-
ban talán nincs is semmi, s talán nincs is igazi asztrol бgus, de  
senki sem igazibb nálam. Tanulmányoztam az embereket, ikönyve-
ket olvastam, mindenfélét megtanultam. A jövend őmondó dolga  
az, hogy jósaljon! Amíg van ilyen mesterség a világon, amíg kell  

valakinek, amíg az emberek szabad akarattal hisznek nekem, jogo-
san űzöm! S hagy furdalt .a lelkiismeret és kételkedtem magamban,  
az is a szakmához tartozik. Mintha mindazoka sámánok, bibliai  

prб.féták, mindenféle filozófusok másak lettek volna! Csak ezt  

csinálták ők is, vizsgálóbíró elvtárs! Beszéltek! Ezt nem lehet is-
kolában megtanulni, s úgy sem, hogy beiratkozunk az asztrológus  

egyesületbe. Nem azért, hogy .hozzájuk hasonlítsam magam, isten  

ments, de hát, .lába, meglehet, hogy a maga módján, az én szerény  

lehetőségeimhez képest, én is monddk valamit ezeknek az emberek-
nek, iha már meg akarnak hallgatni, ha ,már annyira keresnek. Nem  
mondhatok nekik tudj' isten miket, de amit mondok, a legjobb  
tudásom szerint teszem. Lehet, hogy áligazságokat is, de ha mi  

asztrológusok valamennyien álasztrológusok vagyunk, az azért van,  

mert nincsenek igaziak.  
Hej, vizsgálóbírб  elvtárs, ha én igazi asztrológus és más, maga-

sabb szinten lennék! Talán egész nemzetek jöv őjét jósolnám meg  
a csillagokból, a seregeknek gy őzélmet vagy vereséget jövendölnék,  
a bankároknak megsúgnám a legközelebbi t őzsdei árfolyamdkat.  
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Én azonban csak egy :közönséges kis álasztrológus vagyok: önki-
szolgálói kasszírn őknek megmondom, hogy férjhez mennek-e, hen-
teslegényeknek, hogy bevalnak-e majd mint er őművészek, távveze-
tékszerelőknek, hogy lepottyannak-e. Akár ki se számítsam a ho-
roszkópjukat: előre tudom, kinek mire van szüksége, el őre tudom,  
mi lesz édes mindannyiunkkal.  

Néha el is rágódom ezen: hogy olyan kevéssel beérik, s hogy  
olyan keveset mondhatok nekik. Tanultam, törekedtem, hogy töké-
•etesítsem magam a szakmában, unindent értük és csakis értük.  
Nekk pedig elég, ha valaki megfogja a kezüket, ha valakivel  
megihatnak egy 'kávét a sivár délutánokon, ha piros .alsót látnak  
a kártyában, hogy aztán elhiggyenek mindent, amit akarsz! Ezt  
nehezen viselem el. Úgy •érzem, berozsdásodok, lezüllök, ami  a 
szakmát illeti. Az ember elkomalytálankodja a hivatását, ha úgyis  
mindegy, ha látja, hogy nincs rá szüksége senkinek. Ha minden,  
amit csinal ,  puszta, elsivárított,mindennapi gyakorlat. S ilyenkor  
az jár az eszemben, hogy válhatnék igazi asztrológussá, mesterré,  
amilyennek én képzelem, aki annyival mélyebben tud bepillantani  
a sötétségbe, a fekete lyukba, mint én, s még csak meg se retten.  
Én ,mindjárt .megijedek, amint gondolkozni kezdem. A kuncsaftjaim  
viszont oly ikevéssel beérik.  

Ezzel nem azt mondtam, hogy amit adok, az .értéktelen. Bár  en-
néltöbbet talán nem is tudnék adni. Azonban meg vagyok gy ő-
ződve, hogy amit nyújtani tudok nekik, s amit ő'k be tudnak .fo-
gadni, az is olyan valami, amit ők sehol máshol nem kaphatnak 
meg. Csak látná a szemüket, vizsgálóbíró elvtárs! Ha még látott  

a szemekben szomjúhozást, reményt, ,kutyát megszégyenít ő  hálát! 
Én ugyanúgy fürdök a (hálájukban, akárcsak ók a csillagok közel-
ségében az asztalomon. S valбban, vizsgálóbíró elvtárs, néha arra  
gondolok, hogy tényleg egész еn új zodiákust kellene kigondolni ki-
zárólag ezeknek az emibereknek. Mert mi a probléma? A csillagok  
manapság nem látszanák jól — a smog, a m űbolygók, a mesterséges  
fények miatt. A régi jelképek többé nem illenek rá a csillagokra.  
A csillagok nem illenek jól a földhöz. Az égbolton új csillagképek  
rajzolódnak aki. Most már senki sem tud eligazodni. Mindannyian  
zavarban vagyunk, mi asztrológusok ezért csak úgy hasból be-
szélünk, vaktábantapogatózunk az űr fekete lyukaiban. Ez a tény-
leges probléma, nem én!  

Vizsgálбbiró elvtárs, bevallom, hogy foglalkoztam. De nem lá-
tom, hogy ez Olyan nagy eb űn volna: nem csaptam be senkit, s nem  
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is űztem anyagi előnyökért — bizonyítékul szegényes anyagi hely-
zetоrnre hivatkozom. Akik följelentettek, azok csinálnak ebb ő l  
üzlвtet, szervezett csalást, monopolt a koz ~mi .kus bölcsességre! Elis-
merem továbbá, hogy asztrólбgiai tudományom, akárcsak az egész  
asztrológia is talán, nem valami nagy. Sokat tudunk, de még többet  

nem, így van ez minden másban is. Az asztrológia, igaz, bizony-
talan, de nézze meg az orvostudományt, nézze meg az asztronó-
miát! Beismerem, hogy 'babonás vagyok, akárcsak azok, akikhez  

szólok, de mindebben kell valaminek lennie: az embernek valami-
képpen csak kapcsolatban kell lennie azzal a baszom világmLn-
denségge .l! Tudom, vizsgálóbíró elvtárs, hogy hivatalb бl kénytelen  
azt vallani, mint Szent Ágoston, hogy .a felel ősséget tetteinkért és  
életünkért nem háríthatjuk a csillagokra, hanem itt, a földön kell  

azt viselnünk. S hogy belebuknánk a szennyvízlevezet ő  árakba, ha  
örökké az eget bámulnánk. De hogy egy kissé a csillagokra is szük- . 

ségün'k van, arra nézve itt Koko asszonyságot, az ön.kisz ,kasszír-
nőjét, a hentesemet és a villanyszerel őt hívom tanúul, aki nem esett.  
le. Vizasgálóbíró elvtárs, nem esett le. Mindmáig, amíg itt vagyok,  

hogy mondjam nekik, talán nem is fog leesni soha. De ha nem le-
szek itt, ki fogja a fülébe rágni? A vizsgalóbíró elvtársa törvényre  

hivatkozik. Ön ,ismeri legjobban, .aszerint ítélkezzen hát; nézze meg,  

mit monda törvény, s ítéljen. A törvény bet űje szerint talán vétkes  
is vagyok, ha ön is úgy mondja. De a tanúim el őtt itt, a, lakбte-
lepem eltett, nem érzem bűnösnвk magam.  

BORBÉLY János fordítása  
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SINKOVITS PÉTER  

AZONOSÍTÁS  

E1-elvágódnia talajt-változtató,  
város-cserélődő  bizonytalanban,  
sejt-tépő , súrlódó üzemzavarban;  
van erre hiteles tájékoztató?  

Egykoron az aszfalt erezeteit  

magántérképként magam el őtt tudtam.  
Most az éjjel ügyetlenül matattam  
összekuszálván 'házun .k kapcsolóit:  

ezek is cserélődtek, miként szobák,  
neszek, emberek. És elveszítettem  
a rejtjelet. Az idomulás-formák  

csődje lenne? Vagy kudarcból vétettem  
az azonosítás törvénye ellen?  
Sebek és sulykok és sáncok a résen  .. . 

A DONNA IRMA-VÖLGYBEN  

бriáskígyó kúszik a páfrányok  
között. Szóhonvágy. Hanghonvágy. Távoli  
zajok. A Donna Irma-völgy!ben félni  
nincs mitől. Rövidülő  napok. Várok,  
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talán, hogy kertemet erdei eper 
fussa be végleg. Szótükör. Hangtükör. 
Különös művészet, irtózatos kör.  
A káoszban a szerencse a siker. 

Az ibérek szép paradicsomában 
bőven volt árnyék és friss víz — felírni 
ezt is. És mit mondtak egykor Rómában: 

növényekkel, nem szóval gyógyítani.  
Szócsere. Hangcsere. Szótárcsere is?  
Inkább akkor eper, víz nélkül. Mégis. 

FLAMTNGб  

Millenniumi bádogszdbrok áznak 
a szeles, tágas kanok várudvarban. 
Kíváncsi had útvezetőnk nyomában: 
a napi történelemadag, máznak. 

Holott ismétlésre buktak, korból is, 
meg tantárgyból is, fillérváltságos mát, 
a megnyugtató jelen diadalát 
hirdetve, az út pedig lefelé visz 

a lépcsőkön, büszke önérzet hegyr ől. 
S már nem is a fogyó gyep ű  a tét. 
Így ne szóljunk a lusta ,bölcselőkről. 

Feledjük a flagellánsok seregét. 
Ki szól: értékrendünkb ől mi a való? 
Felszáll-e végre a karcsú flaming б ? 

FOGADONAPOKON  

Különféle önbörtönökb ől vezet 
az út valamerre. Cölöptet őkön 
élhettem volna esztend őkig. Külön, 
Más sem talált akkor mellettem helyit. 
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Vagy tán az átalak%tott udvari 
kiskonyhát ajánljam fel bő  palásként? 
Rojtozott eget foltozó kötszerként? 
Elfogyó álmunk mégiscsak tündéri .. . 

Mindez már régen elmúlt, m-égis kérdem: 
ha utam akkor valahol elakad,. 
mi jelölné néhány állomáshelyem? 

A szerelvény tehát a sínen marad. 
Mondhatom, immár magamtól sem félek, 
hát mások se tartsanak t őlem. Élek. 

TENGER 

A vonatfülkéből kitekintve már 
látszott a tenger. A hegyek szivacsos 
csontkockákként övezték a ,tál-lapos 
valótlan vízsávot. Hullám-éden-ár. 

Szerelvényűnk tündöklő  rézkifliként 
vidáman kanyargott a márványerd ő  
meredekein. A rám szegez ődő  
,kiыvó tekinteted vér-kámzsaként 

borított el. Remegve elnyújtóztál, 
puhán, minta pamutbálák. Átadó 
mozdulatok; gonoszkodó test voltál, 

ópiumzamatú, vad, nedves háló. 
Strandhomok-menyasszonyok heverésznek. 
A ravasz kalózok zászlót cserélnek. 

KÉSŐ I LÁTOGATÁS 

Most egyszerűen megnyitnám ajtódat, 
zárva, tudom, de te el ősietnél, 
kócosan, szégyenlősen beengednél, 
nesztelenül megérintve 'karomat. 
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Derűs házak éji árnyjátékai, 
ital, a távoliból barokk muzsika, 
villamosok fém-fényes suhanása, 
lebbenő  függönyök inger-lombjai. 

Szótlanul, bejárva elegáns tánccal 
az emlék-vonalat, a kört sz űkítve, 
dühösen, felszabadult 'bátorsággal, 

a megidézés elől nem kitérve. 
Ha emlék-bor is ez, ne félj, és erre 
nézz, dőlt hajad se simítsd hazug rendbe! 

MAGAM VOLTAM... 

Magam voltam a kert, élúsztak vígan 
az űrben színes lampionok, dalok, 
fegyelmezetlen, nyurga árnyék-rajok. 
Most változtatni renden — bizonytalan. 

Ennyi év után gini mást a káoszból  
kihallani, az ekével kifordult  
csontok rokonsága ősi és kábult  
tánc ritmusát űzi a távolból.  

Vándorként merre haladtam, megtértem  

vagy elindultam, .a válasz egyre megy.  

Eandékеim lajstromát megidézem:  

tiszta nyáréjszakán a verandán egy  
kerti szék árnyéka ... — minden más lomha  
őshüllő  botlása, ragasztott csoda.  

ÁLRUHÁK INCSELKEDÉSE  

Tömjén-erdő  és gondosan kimosott  
ruhanemű , tej gölöncséredényben,  
idill az ebéd illat-rétegében,  
háttal mindennek, mit régen kidobott  
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a század. Díszes üvegpilléreken 
királyi koronák és rút koldusrongyok. 
Konokul nézel, mint a szirti sasok 
magad-változtató h űs reggeleken. 

Mégis, inkább a csatába sietnél, 
sikerrel forgatva fegyvered, majdan 
az ujjongó tömegben menetelnél  

ezüstesőben, leányt csak hajnalban 
választnál, nem számolnád az éveket, 
bort innál, s utálnád a viéneket. 

A SZÁZADIK ARC 

Még mindig: mi lehetnék. De kissé már: 
mi lehettem volna. Forgó ötletek, 
kuszált, sodrбdó évek, vélt remények. 
Gyarapodó, sokszínű  gardrбb-tár. 

Fáradt utas, ki borzong б  hajnalon 
sikátor-csatornák televénye. Vagy: 
ügyes szemf ényvesztő ; láttatva a nagy  
mutatványt, meghajol a pódiumon,  

de csodát maga keres, vagy legalább 
kedvező  jeladást. Ütni a gyöngén, 
tisztelni az erőset — miként tovább? 

Tántorogva haladni, netán fürgén, 
másakkal vagy egyedül? Jók és latrok, 
a mutatvány díjtalan, maradhattok... 

LEBEGŐ  HONTALAN  

Úgy vélheted, furfangos csodatev ő , 
könnyed virtuóz, kissé hányaveti 
persze, a tény-valót csak éppen metszi.  
Furcsa átlбkat ügyesen kever ő . 
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A feddés jogos; lebegő  hontalan, 
csak pillanatn7i mutatványra ügyel, 
ahelyett, hogy súlyos föld-lélegzettel 
tenne kőre követ. De vigasztalan 

lenne ez is, miként annyi más téves 
vállalás; legalább a produkci б , 
az ejtse még ámulatba a népes 

sereget, és hitesd el, hogy a súlyz бt, 
amit felemelsz, más fel nem veheti. 
Ha jбl meggondoljuk, ez is valami. 

EGY UDVARI KARMESTERHEZ 

Mégis inkább úgy haladni, miként a 
hulláma parti föveny teljes sávján: 
az irány-harangjáték sem sz бl pusztán 
azoknak, kik elöl vagy hátul állva 

haladnak. De oldalra is. Talmacsold 
hát jбl e tételt, az ismeretlenség 
vonzása ne legyen kék végzetesség. 
A szálló hangokat magad birtokold! 

Ne tartsa légtornászokkal, a mélybe 
ereszkedő  barlangkutаtбkkal sem. 
Otthonra így nem találsz. Rút .kövekbe 

botlasz, elesel. Holott fejedelem 
lehetmél, vagy tökéletes udvaronc. 
Fegyvertársak nébkül — csak örök tanonc. 

FEDDŐ  SOROK  

Neked is hazudtak, mondod, ezt teszik, 
ravaszkodva mindenkit átejteni .. . 
Vagy éppen rejtjelet kell megfejteni, 
a bambán igazodбt jбl megverik.  
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Arva szemüvege repedten fénylik.  

Kell-e még ily keményen fenyíteni?  
Hajlott hátat még tovább görbíteni?  
Rács-árnyékakból rőt kiáltás vérzik.  

De barátocskám! Ebb ő l legyen elég!  
Száguldj a hegyre, s ordíts egy nagyot,  

bánom is én, vágj ki egy óriás fát.  

Majd akkor jelentkezz, aranyat hatot  

kapsz, botütés helyett, fénylik majd a lég;  
egyenesedj, s ne ugord át a mát!  

ORGONAÉPÍTŐK  

Tiberis idejében szakácskönyvet  
írt Marcus Gavrius Apicius. Csak  
Magasztos Gége névvel illették vak  
írók, mint Plinius. Téves ítélet.  

Nos, nem Apiciusnak volt igaza?  
Mi a hálóval esetlenül bánunk,  
tűnő  értékek utáni honvágyunk:  
kínzó nyomkeresés. Bátrak válasza?  

A kontrapunkt törvényeihez miként  
igazodjunk? Hogyan kihalászni azt,  
ami elmerült, s úgy tiűnik, végként?  

Az orgonaépítők szerint: malaszt,  
nem tudni. A harc örök:.az írb ir.  
Szépen zúg a Wahltemperiertes Klavier.  

VERSFARAGбK ÉS VÉSNUKUK  

Dicső  versfiaragók és ti vésnökök:  
ezt-azt megmenteni a feledéstő l,  
emléket építeni a kevésb ől.  
Idő-myílásban leskedő  hírлökök:  
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lényegében mindegy, merre jártatok.  
Tapsot és virágot összegyűjteni,  
közben gáncstalan lovagnak maradni  

Zsoldot, tallért, hadisarcot vártatok?  

Állhattál volna a másik oldalon —  
csak puszta alku kérdése — egyre megy.  
De ha kötne valami fogadalom!  

Nem is lenne tán kivételezett kegy.  

Ingerlő  feladat, tagadhatatlan.  
Verselők, vésnökök, készülhet a tan!  

DE CAPO AL FINE  

Van erre hiteles tájékoztató?  
Különös művészet, irtózatos kör.  
Igy ne szóljunk a lusta bölcsel őkrő l.  
Álmunk mégiscsak tündéri, elfogyó  .. . 

Straпdhоmok-menyasszonyok heverésznek,  

ital, a távolból barokk muzsika,  
őshüllő  botlása, ragasztott csoda.  
Nem számolnál, nincs értelme éveknek.  

Mi lehettem volna. Forgб  ötletek;  
amit felemelsz, más fel nem veheti,  

tolmácsold jбl, alapvető  tételnek.  

Vagy éppen rejtjelet kell megfejteni?  
Megmenteni, mi kihalászhatatlan  .. . 
Verselők, vésnökök, készülhet a tan!  
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TOLNAI OTTÓ  

KONJOVIĆ  
(második rész)  

„virágtalan csupán a semmi —
tán megf ejtésiil elég ennyi."  

(Weöres)  

kaptam egy képet konjoviétól  
borzalmas dolog képet kapni  
először i 's mert nem csak egyet szeretne az ember  
szerettem volna a párizsi fátyoloskékek közül  
meg bát a későbbi ismert korszakokból is  
búzát aktot csendéletet krisztussal kagylóval  
vagy azt a meredek karlócát példának okáért  
melyen akárha kuglipályán d őlnek a tornyok  
ott álltam .mögötte míg festette  
és egy méhecske megcsípte a fülem  
így fúrhatják át tüzes t űvel a kislányok cimpáját is  
a cagnes-sur-meri napokról faggattam notesszal kezemben  
1927-ben nyarait ott a korda vincét árnyékként követ ő  
dobrovićtyal (a baranyai köztársaság volt elnökével)  
korda viszont mint tudjuk j бzsef attilával érkezik  
a kis pittoreszk halászfaluba  
a villa TORDEAU-ban laktunk az asszonyokkal  
közel a már totálisan reumás renoirhoz  
de messze (5 km) kordáéktól  
KÉK, PIROS, SÁRGA, ÖSSZEKENT  
KÉPEKET LATTAM ALMOMBAN  
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pontosan azokat amelyeket majd 'konjovi ć  
és hát barátja czбbel fest meg 
csak rájuk a vadakra vonatkoztatható ugyanis ez az 
СSSSZEKENT (= összefirkált: artaud-nál holan hamletjében 
ginsbergnél rózevicz bukásában domonkos 2. kupléjában 
és lars noreen revolverében .már forma ez a bizonyos 
szabad ötlet EZ A REND) 
aztán kiválasztottam a képet 
volt Ott a zsolnay-kályhának támasztva 
egy mélyszövésű  biblikus batinai tájkép is 
és cipeltem a sötét es őben az autóig  
cipeltem az ajándékba kapott képet 
úgy éreztem mire ismét világosságra érek vele 
már csak az aranyléccel szegett lezonitlemez marad: 

virágcsendélet 
aunely nagy ütések durva gesztusok eredménye 
betegségem után (75-ben) mint aki a túlvilágról érkezett 
5 virágcsendélettel ajándékoztam meg magamat 
nem eladóak 
centrumában nagy míniumrög  
és lent jobbra is van egy kék csimb бk 
amely ha a gipszes kaparókés közelit felé 
úgy illuminál akár chartres ablakaiban az angyal azúrpogácsái 
a tulajdonképpeni chartres-i kék 
(mig a katedrális ,kőszörnyeit bámultam egy bőrrel 
foltozott könyökű  buddha-forma emberke ionesco került mellém 
minden bizonnyal amerikai fordítónőjének ciceronéskodott) 
rettegtem mind lepörögnek a rázástól a fékezést ő l 
pedig hát éppen a .míniumrög az azúrcsimbók  

és nem a virágcsendélet miatt választottam 
amely tulajdonképpen nincs is (az anyag informel-emléke alatt ott 
az absztrakció forma-emléke is) a 100 km-es aszfaltszalag 
miletić  deranje doroszl б  tovari ševo minden repedését 
gödrét átfutó ürgéjét menyétkéjét regisztráltam 
és akkor végre vepr őd újvidék 
és akkora virágcsendélet bevitele 
a garázsból a szobába az udvar vizes füvén át 
(vigyázva a dog neki ne ugorjon össze ne vérezze) 
ahogy a virágot tépték le el őször 
(ki tépte le az első  szál virágot 
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ki csinált először csokrot  
miért kellett egyszer csak benn is a virág a csokor)  
és vitték be az olasz villákba  

az olasz villák freskóira  
és valahol tán már éppen a pompeji virágszed ő  lánnyal  
megszületik a virágcsendélet ,mint olyan  
vagy botticelli tavaszára kellene mutatnunk  

mint a virág első  nagy elidegenítési jelenevése  
(visszataszítóak számomra flóra Zabujjai  

hányásra ingereinek  
a virágszőnyegen a famózus virágos tunika alatt 
— botticelli 40 fajta virágot használt —  

nem férfilábak azok véletlen)  
noha igazán monumentális virágcsendélet  
á la utolsó vacsora éjjeli őrjárat guernica (nem eseteim különben)  

nincs is  
vagy van  
csak szemünk és orrunk és miegymásunk nincs hozzá  

csatajelenetek pápák pi сták uralkodók portréi  
lehetnek csupán nagyon nagyok  
a kínai és a holland kismesterek odilon redon  

van gogh napraforgói (annyira virág, amennyire valami csak  
virág lehet) munkácsy matisse magnóliája (az a fehér napocska)  

vagy még inkább aranyhalai cz бbel parazsallб  szegfű i  
(a párizsi drouot-galériában) az egyik legnagyobba zsáner  

[történetben  
picasso sáfrány de dk ahogy .majakovszkij mondaná  

a virága rózsa feltalálói  
és végül tartaglia aki visszavonja a virágot  

visszaviszi a motívumot  
csokrai azt mondják egy motívum pályája a m űvészet történetében  
viéget ,ért  
kialudt  
falak között élek  
és képeket aggatok rájuk  
olykor ellenpontozva is őket  
bem zöld teniszpályán nyugvó krétadogja például  

abszolút ellenpontja e felrobbant csillagnak  

de ellenpontja a balról finom fehér rámákban sorakozó  

veliković- ljuba popovié- glavurti ć-rajzdknak  
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a .mediale síri világának  
és hát maurits barátom megskalpolt figuráinak is  
amelyeket bihalji-mlerin annyira szeretett volna megmutatni  

[wolsnak  
felrobbant csillag  
amely éppen az iexploziótól kapja csillag farmáját  
a dél aranytűjére szúrva a fenéken  
az órjás nyögő prizmában vonaglik így a tengericsillag  
a rost (lezoni,t) raszterén ekörül  
a lezonitlila kontúrba ölelt gomolygása  
akárha egy magamfajta széplélek (szépia) indigó-pánikja  
de induljunk újra a zöld és a sárga a kék átlók mentén EZ A  

[REND  
ha kell ott a gipszfogódzók  
induljunk újra naponta a kép fehér fennsíkja felé  

HAKAMOR  

laza sorok egy tömör radírgumira  

a korszerű  művészetek múzeumának meghívója  
az uj fenykep (3) cimu tarlat megnyitojara  
kés5bb majd elutazok megtekinteni az anyagot  
és hosszú évek után ismét mеgérzem a kamera  
mandulaillatát egy lány annyit fiényképezte  
saját árnyékát hogy ha majd már ő  nem lesz  
árnyéka akkor is lesz és ő  ismét lesz  
árnyékának árnyéka lesz és én simogatom  
a kevét az arcát Kedves Robi avagy Bene!  
Géppel írok (a Rádióban), így gyorsabb.  
A helyzet a következ ő: ígéretemhez híven,  
meglátogatlak. Több, mint valószín ű , hogy  
vasárnap dél körül. Hogy állsz Bizánccal?  
de hiszen ez nem nekem szól én nem vagyok  
Robi avagy Bene! és L lapja kodály szülővárosából  
hol sinkб  ervin volt a parancsnok  
mindig örülök ha párosíthatom e két öreg csatárt  
ismételten sürgeti levelemet Megtömve verssel!  
á4rn én már régen elküldtem nem is megtömve  
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akár tengerihéjjal a gyerekkor szalmazsákját  

a szб  szoros &értelmében megtaposva verssel  

itta kispostán akartam feladni hogy egyúttial  
SZ-t is elkísérhessem a hittanra  
különben most iratkozott be a lovagl б i s+kolába is  
mondván a hittan ,és a lovaglás együtt jár  
és most hol velencei vörös zsoké zakóban  
hol .málnaszín ministráns-szoknyában  

szalad haza és énmindig összekeverem  
ha velencei vörös zákbban fekete bársonnyal vont  

bukósisakban érkezik megkérdezem misén voltál  

ha málnaszín szoknyában bukdácsol megkérdezem  

ma merre ügettetek volt-e komolyabb sérülés  

emeld fel a szoknyát hozom a huszárzsírt  

az első  szakkifejezés amit megtanultam t ő le  
a HAKAMOR volt ha a ló nem tűri a zablát  
ha idegesíti ha kivérzi száját  
akkor használnák HAKAMOR-t magyarázta  
de mivel a postán nem volt kék boríték  
se nagy parasztrózsaszín csak kis fehér nyomtatott bélyeggel  
nem kedvelem a borítékokra nyomtatott bélyegeket  
nem lehet leáztatni szárítani zizeg ő  !berakókba szortírozni őket  
viszont a bélyeggy űjtés a legfontosább dolgok egyike a világon  
a nagy bélyeggyűjtők (leginkább emigránsok) lakásán is  
mandultaillat terjeng és igy kénytélen voltam elbúcsúzni  

szentfazék fiamtól és körbegyalogolni a telepet  

pontosan emlékszem a részletekre  

egy gyerek .megkérdezte hány óra mí-g a gyógyszertár ablakán  
[leskelődtem  

Ott vásároltunk először kenőcsöt szeméremtet ű  (picajzla)  
ellen fanszőröd úgy mozgott a csontszín családiágyban  
mint machbeth erdeje aznap fácánt kaptunk ajándékba  
levágott fejét rub in falloszként döfködted a dunnába  
végig a cara .duŠanán be a tartományi kórház udvarába  
azok a kioszkok a legellátottábbak a betegek sokrat írnak  
és ott nyomban meg is tömtem tapostam verssel  
miközben még egy utolsó kétségbeesett kísérletet tettem  
netán ketté sikerülne törni térdemen azt a kilógó sort  
HiC7ZZÁK A CSÍKOT A FOSZFOR MELLÉNYES MUNKÁSOK  

[AZ ÚT KC5ZEPÉN ETC.  
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de az újságárusn ő  megzavart kilesett honnan ez a nyögés  
mi a fenét művelek ott a kioszk rozsdás párkányán  

kilóg egy sor akár Јa végbe'lem mondtam 
FORR írtam fel szépen AS  
még arra is pontosan emlékszem hogy .az utolsó pillanatban 
amikor a nő  béhúzta a fejét áthúztam X-alakban egy töredéket 
ahogy heidegger húzta át :a létet 
DI0FÁBоL Jб  KOPORSбT LEHET CSINÁLNI 
DE CITERAI NEM 
HOZD A LOGARLÉCEKET 
a bélyeget még •a kisujjam hegyével nyálaztam finoman  

de a 'borítékot már direkt nyaltam 
olykor álmomban is nyalom a kék és parasztrózsaszín borítékokat 
utána összeragadnak :ajkaim akárha fóliahegeszt ővel 
forrasztották volna és lilán fuldokolva ébredék 
no ezt aztán tényleg jól megtapostam mondtam a járványk бrháznál 
ahogy a szalmazsákot a sárga ládába betuszkoltam 
szemben a :megállónál volt némettanárn őmet pillantottam meg 
evett valamit jóíz űen a buszra várva 
emlékszem óráin tojásdad barátom mindig úgy olvasta hogy 

(betyhoven  
s azóta én sem tudom másképpen olvasni csak így betyhoven  
többek között ezért is nem szabad nekem nyilvánosság el őtt 

[szerepelnem 
mert a legkomolyabb szöveget is összedönti aha azt mondom Pl.  

hogy bach mozart és betyhoven  
a múltkor is azt találtaim mondani a munkásegyetemen 
hogy a nagysüket betyhoven és egy hatokos úriember 
azonnal lecsapott rám az egy matyó baba dadogtam 
ravaszul a ciklus végére gépeltem Géppel írok (a Rádióban),  
így gyorsabb. a szomszédasszony (neki volt el őször biciklije 
újvidéken) szavait A BARACKFA IS AKÁR AZ EMBER EGY 

[GUTAÜTÉS 
ÉS KÉSZ KI HARAPJA LE A VERSEK VÉGÉT KIPÁLLIK A 

[SZÁM UTÁNA 
de küldtem egy jobban kikalapált különálló darabot is 
az einstein újvidéken a radnóti újvidéken és a zilahy újvidéken  

újaibb párját, a józse f attila újvidéken-t  
anost akár egy négyszárnyas oltárkép nyikorog a szélben  
tula jdonképpen dr bass józse f attila 2 újvidéki napja című  
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olykor szőrszálhasogató dolgozatát meséltem el versben 
természetesen csak nagy vonalakban 
szegedről ugrott át maga el őtt is teljes inkognitóban 
zsebei niá .ris tömve vidéki hírlapokkal  
a műveltség jogai no lám gaz egyik уezércikk címe  
amikor meg azt olvasta hogy a szerelem tyúkszem a szíven  

ott a kis örmény templom előtt nevetőgörcsöt kapott a 
[csörömpölő  villamosban 

k~asta hadži házát kereste ugyanis lányával olgáva.l 
míg férje 'kordával а  görcsös olajfákat pingálta 
cagnes-,sur-mezben nagyon megbarátkozott 
de végül is nem csöngetett be (hadžiéknak akkor éppen nem volt 

[kutyájuk) 
azonnal az ALBUS- ~ a ment hogy a .munkások között 
apja felől tudakolódzom 
oly jártasságot mutatva a szappanf őzés tudományában 
hogy noha nem értették pontosan minden kijelentését 
(olyan szappanocskát készíteni ismételgette 'középen kereszttel 
mint ,a BAYER-aszpirin) állast kínáltak fel neki 
dr bass közli a nagy költ ő  újvidéki töredék-ét is 
melyből én mottómat vettem volt 
AZ ÍIJ VILÁG HELYETT ÚJVIDÉKEN  

A MEGVÁLTI 
SZARSZAPPANGYÁR-TERVVEL MÉG MINDIG SEMMI 
ÁM Ő  (józse f áron) NEM ALL EL TŐLE 
SEMMI DE SEMMI ÁRON 
a vers végén ajánlatot tettem az ALBUS-nak  

egy józse f áron & fia védjegyű  fekete szappan piacra bocsátására  

kár hogy csak egy példányban gépelek így gyorsabb.  
sőt legtöbbször egy példányban sem így még gyorsabb  
csak püfölöm az indigót 'sajnálom gazt a részletet amelyben  

egy végtelen tearózsaföldön landoló gépb ől lép ki kedvesem  
biztosan az a bakatorban úszkáló postás veszíthette el  

[küldeményemet  
és a gyerekek megtalálták és látták hogy nem komoly  

GYERTYÁN HÁRSHÚS JEGENYE kivéve a karinthy gábortól  

[származó  
mottót e misztikus pokróc porából  
de hát mit tehetünk mondd kedves L barátom  
ahogy iajar (pavlovi č) mondaná Isten kezében van a radírgumi.  



910 	 HgD  

és kitörölte ki nagy aligátor (pelikán vagy mallatt)-gumijával  
kitörölte az egész ciklust ki mindenáron a semmi áront  
szörnyen bosszanthatta már e porlasztási .módszer  
ez a sok keményítőporba sziksóba ,fáit arc  
kitörölte ki egyetlen mozdulattal  
csak a bélyegnek kegyelmezett meg  
engedte hadd lebegjen  
amíg valamelyik csapzott angy al lúdtalpára nem ragad  
ki kitörölte mind  
ám mint látod most megpróbálok túljárni az eszén  
egyenesen radírjára ,firkálok  
de hát ez azért niégseгП  az  
m~égse ~m az egészen  
nem  
nem az még akkor sem ha én akár ajar (pavlorvi č) a pseudo-bon  
semmiféle kontextust sem vállalok  
nem :mégsem az valóban  
egy szép kis dobozom azt írta mišomor  
ahogy lehajolt az elárusítбnő  megkérdeztem tő le  
miért nem hord literes bugyit télen  
csupa lila a puncikája térde  
de nem sömrös mondta iés én azt monidtam lám tényleg  
vérzik a szám foggal akartam törni mandulát  
győr felett az égbolt gy űrött  
ám szépen feszesen világol fennebb a viola-szféra  

ultraviola völgy írja valahol dsida meleg belső  —  
hideg fazon — rés langyos farzseb 	  
félve firkálom már-már rágó- ~hajlékоnyságú gumiját  
nehogy felbőszítsem  
és engem is leradírozzon a föld színér ő l  
egyelőre még nincs baj játszik  
gumijából lufit fúj .és egy Oљetűnél kilyukasztja  
újra lufit fúj újra kilyukasztja  
és közben  
lassan e bűzlő  ihekatombát .is átjárja a tavasz  
fiam málnaszoknyában künn a zöldben  
mint füstölőt lб'bál egy prémes nikkeliha ~kamоrt  
várom fejünk fölött elhajítsa  
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SZERKESZTĆSI KOMMENTÁR 

(Ez a rend: szabad ötlet) A Celebesz-verseket kommentálva (Híd, 
1977/2) mondhattuk, hogy „Tolnai gondolkodó költ ő", aki „a verssel 
foglalkozik versírás közben, s nemcsak — vagy egyáltalán nem — az 
élmény kidalolásával". Most, a mellesleg József Attiláról is szóló Két 
verset olvasva/jegyzetelve, e régi kommentár (ön)kommentárja kívánko-
zik ide. (Végül minden kommentár, a tiszta lap is már „egy" kommen-
tár.) Azért kívánkozik (magától), mert Tolnai az új versekben megcá-
folta (megcáfolni látszik) a Celebesz-versek egyszer űség-képletét, mégpe-
dig azzal, hogy tovább közeledett (közelített) a mindennapok (egy költđ  
mindennapjai: levélírás, levélolvasás, levélfeladás, versküldemény, aján-
dékba kapott csendélet, hakamor és törl đgumi ...) egyszerűsége felé: 
szabad ötlet, hogy felgördíthesse a függönyt az id ő  és a művészet rituá-
lis játéka előtt: ez a rend. Ez az egyszer űség-fok már azt jelzi, hogy 
minden, ami leírható, aminek neve van és megnevezhet ő , (a mindennapi 
élet és jelenségei) pusztán a lejegyzés (ami azt is jelenti, persze, hogy a 
kiválasztás) ténye következtében kifordul saját, a felismerhetetlenségig 
elđkészített tengelyéb ől, hogy ráálljon — a költ ő  tollhegyének, írógépé-
nek mechanizmusa segítségével — a költészet tengelyére, ami tudvalev ő -
leg művi tengely, és a valóságban nem létezik. Az apró kis tények me-
tamorfózisa. De ez az átváltozás tényszer űségük halála is egyúttal. A 
hakamor és a radírgumi, a leírt csendélet többé már nem eszköz és nem 
kép (nem festmény), hanem egy versszerkezet alkotórésze. A megsz űnt 
tárgyiasság helyébe, a beszédcselekvés részeként, hangszínt és ritmust, 
stílust „helyez" a költ đ . Valamit (a „poézist"?) kiprésel a tárgyra vo-
natkozás konkrétumától megfosztott szóból, és ehhez — az önköreib ő l 
kifordított szóhoz — hozzáadja a szabad ötlet teremtette formát, a ren-
det. Nem a semlegesítés, éppen ellenkez őleg, az aktivizálás módszere ez 
a költői eljárás. A szó akkor lesz tevékeny, akkor lép be a tartalomba, 
az akcióba, amikor megsz űnt mindennapos jelentésének nyugalma, amikor 
— a költő  tollvonására — jelentésének állandósága változékonyságra 
(dinamizmusra?) vált, amikor jelentése elhomályosodik, amikor már nem 
megszokott röppályáján kering... 

Tolnai Ottó ezeknek az apró kis tollhúzásoknak, a jelentés elhomályo-
sításának, a változtatás szenvedélyének köszönve ír, a látszatok ellenére 
is, kimondottan orfikus költészetet: rá meri tárni költ ői tekintetét az 
apró kis tények világára, és azoknak visszfénye nem vakítja el: mö-
göttük, bennük (a tények életében) látja meg a verset, a versmondás és 
-írás lehetőségét. Ami valóban nem dalolás. Merte kis tényeket meg 
lehet énekelni is. Ritmusosan és militánsan. Hatásosan is. De a megének-
lés még nem belelátás. A költđ  tekintete pedig arra való, hogy bele-
lásson. Költészetet a tények világába, verset a mindennapi élet kezdet és 
befejezés nélküli jelenség-egyhangúságába. Hogy m űvi tengelyt teremtsen 
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a pályájukról kirepült (és ezért szomorkodó) tényeknek, e tények ne-
veinek.  

Tolnai ezzel foglalkozik. A versírással magával. Igy tesz, mintha va-
lami nagyon ártatlan és semleges dolgot csinálna. Felf űzi az ajándékba 
kapott csendélet körül feltűnő  mindennapi jelenségeket, velük együtt az 
emlékeket, a kulturális élményeket, a véletlenül el őbukkanó metaforákat, 
az esetlegességükben is sokat mondó (mert vállalt) nyelvi ficamokat (és 
ficamításokat). És ebb ől a felf űzésb ől lesz a hosszú vers, aminek meg-
születésével egyid őben megszületik a másik hosszú vers is, a „laza sorok 
egy tömör radírgumira", ami a törléssel, a kitörléssel játszadozik el, 
mintha csak azt mondaná, a hosszú vers lényege a kevés törlés, a rövidé 
pedig a sok törlés — minthogy „Isten kezében van a radírgumi" (ez 
Tolnainál is idézet); tehát minden vers egyformán hosszú és rövid, egy-
időben rövid és hosszú. 

De mire megy ez a játék? Van mögöttese, vagy csak a felf űzés ténye 
szervezi szöveggé. Olyan szöveggé, amely felett mindig ott lebeg az 
Isten kezében tartott radírgumi (j б  tömör) veszélye. Ezt a veszélyt Tol-
nai rendbe állított szabad ötletei tudatosan vállalják. Ez az ára a vers-
írásnak. Más szóval a dalolás kényelméről való lemondásnak. (Persze, 
a kuplééneklés éppen ilyen veszélyes vállalkozás. Ami — fordítsunk 
a dolgon — azt jelenti, hogy a felf űzés is elkényelmesíthet. Annak a 
gyakorlása is elpuhulhat.) Mire megy hát ez a játék? A Két vers József  

Attiláról is mellesleg tanúsága szerint a múltnak (a tradíciónak) és a 
mindennapok odisszeájának, a festményeknek és a jelenségeknek, a ha-
kamornak és a hittanórának, a képzeletnek és a tényszer ű  konkrétumnak 
— csupa látszólagos vagy valóságos ellenpontnak — egy pontba való 
(be)sűrítésére, amely pont_ nem más, mint mindent fellobbantani képes 
fókusza az időnek. Tolnai Két versének (nem énekének) két ilyen a múlt-
ból ide — a jelenbe — vetített fókusza van. Mind a kett ő  helyszín,  
Mintha színpadképet írna körül. Mondjuk egy Wilson-színpadot, a beteg 
Pilinszkyvel és a fekete Sheryl Suttonnai. Az egyik a „cagnes-sur-meri 
napokról" írt helyszín Konjovi ćtyal, Korda Vincével, Dobroviétyal és 
„mint tudjuk József Attilával" benépesítve 1927-b ői. A másik „József 
Attila 2 újvidéki napjának" helyszinti az Albus szappangyárral, a látha-
tatlanul is jelenlevő  József Áronnal, „vidéki hírlapokkal" megtömve. A 
kettő  — a két helyszín — nem is esik egymástól túl messzire, hiszen 
József Attila Іуjvidéken „kosta hadži házát kereste ugyanis lányával  

Olgával / míg férje kordával a görcsös olajfákat pingálta / cagnes-sur-
merben nagyon megbarátkozott". Éppen ez a fiktív közelség teszi le-
hetővé, hogy a Két vers ... a mindennapos (költői) téblábolás arany-
szálára fűzhesse az úton átfutó ürgékkel, menyétkékkel, a „de nem söm-
rös" térdű  elárusítónőkkel együtt, még csak nem is ellenpontozva —  
pedig az egyik versben szó van az ellenpontozásról — a csendéletet, a  

festményeket, az idézeteket és a neveket, igen, azt a sok nevet, múltbeli  
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és mai személyeket, „világképeket" fed ő  neveket. A metafora-alkotásnak 
egy kevésszer vizsgált változata ez, amikor a kimondás nem azt a má-
sikat, azt a megsejtett jelentést veszi célba, hanem éppen ezt, az éppen  

kimondottat és mégis — illetve, Pont ezzel, a kimondással magával —
metaforikussá teszi (nemesíti) a szót. Amely nem akar metafora lenni. 
És mégis metaforának kell lennie. Ez indokolja a nevek kisbet űs írását,  
nem egyszerűen a kisbetű  kedvelése. 

Véletlenül tudom — persze nem „kellene" tudnom, de ha egyszer 
megtudtam —, Tolnai, miközben a Két verset írta (dolgozta, növesztette, 
alakítgatta), Georges Poulet-t olvasta, a René Charról szóló esszét, és 
amikor a Két verse két mindent fellobbantó gyújtópontját kialakította, 
megteremtette, arra a jelen-fogalomra gondolhatott, ami — Poulet sze-
rint — mindig hagy magának időt arra, hogy létrejöjjön, ami ráér ős te-
hát, ami elfér egy mandulahéjban ... Ez a jelen az egyetlen, ami méltó 
rá, hogy megéljük, az egyetlen saját idejét él ő , önmagába zárt idő , ami-
nek az alacsonyabb természet ű  időkkel nincs kapcsolata, ami minden 
más idđt a saját tökéletességével eldob és távol tart magától. 

Ez a jelen az az aranyszál, amire Tolnai felf űzte a két vers elemeit, 
mozzanatait, tényeit. Ez a jelen id đ  az alapvető  élménye, de ezt nem 
dalolja ki, ezt csak kiképezni (kiépíteni) tudja, verssé nemesíteni. Verssé 
nemesítve azonban már fegyver, Tróját romba dönt ő  csel az aranyszálra 
fűzött, gyújtópontba s űrített jelen. Olyan fegyver, ami rámondja a min-
dennapokra, hogy mindennaposan szennyesek, rámondja az élménytele-
nül múló napokra, hogy múltjuk van, amit őrizni kell, mert megőrzésre 
érdemes. Különben minden széthull darabokra; mint a Hakamor vége 
felé, amikor a „radírra firkálás" egyszerre megszünteti a „kontextust", 
mintha elvágta volna az aranyszálat, szabadjára engedi azokat az apró 
kis (mindennapi) tényeket, hogy önkörükön, saját minimalizált jelenté-
seiken belül mozogjanak csupán — Tolnai Jбzsef Attila-élményének, a 
darabokra széthullt élménynek meggy őző  metaforája ez a versrészlet. 
Addig tart az aranyszálról elszabadult jelek veszélyes lebegése és röpte, 
amíg egy sikertelen Dsidával való próbálkozás után fel nem t űnik a 
„nikkelhakamor" távlatából a füstöl őt lóbáló szertartás és vele együtt 
az a bizonyos szamovár, Kassák költészetének vízjegye. Ez az egybe-
fűzött kettősség köt csomót az aranyszál végére, ez védi meg a két hosz-
szú verset a széthullástól, de a tömör radírgumi veszélyét nem szüntet-
heti — miért is szüntetné — meg, amikor maga a vers teremtette meg  

saját örvényét és szakadékát. Ez pedig már nem való kidalolásra. Ez 
már maga a lét. A didergő . 

в . Ј .  



РОЕ (М)  

KALAPÁTI FERENC  

„tüzet viszek ne lássátok  
ha lássátok se •mondjátok"  

(népi gyermekmondóka-részlet, emlékezetb ől)  

hegyek közt utazik a tenger felé  

kibámulok az autб  atblakan  
egy útszéli vendéglő  teraszán  
mindenki szeme láttára  
sül nyárson az ökör  
mígnem a zsíros húsra szikra pattan  

s elborítja a láng  

(vadásznapló-részlet)  

költészetből ismerlek téged  
nem újsagból  
nem szemtől szemben  
te öngyulladó inkvizíciós máglya  
j+an palach  

kipirul arcom  
az északi szélben  
tüzes lesz a fagytól  
mintha égne  
ráterítem sálamat  
alatta melegedj  
kelj föl és járj  
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teliholdas éjben  
megelevenedő  szörnyalak  
f rankenstein megalvadt vére  
igor boriszovics  
fejemben a hasadék  
számba lóg a széle  
két kézzel kell összetartani  
e hasadó uránt  
a rémülettől  
elhallgat a rádió  
bemondja a híreket  
fiaim énekeljetek  

kávét főznék magamnak  
féláron kiváltott szállodai szobában  
sarokban resó fojtott meleg  
a csapba beszorulta víz  
sem kiverni  
sem kikönyörögni nem tudom  
hiába rázom rugdosom  
keljenek már fel  
húzzanak ki a cs őbő l  
kordon korlátjához dermedt kezek  
oszoljanak  
oszoljanak fel emberek  

a tömeget késként szelte át  
a megérkezett tűzszerészbrigád  
hogy kiszereljék számból a gyutacsot  
én molatovJkoktél vagyok  
cigarettára gyújtok és rohanok  
most érjen utol az aki mer  
s a 4x100-as váltóban váltóm legyen  
mint meggyújtott olimpiai fáklya  
négyévenkénti fellobbanása  
futok vele  
ez az én száz méterem  
nézzétek ez mind én voltam egykor  
ami serceg a hátamon  
siа lmával pörzsölt malac  
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vég előtti megvilágosodása  
ég lábam alatta talaj  
szökők bárhová  
ahová még lehet  
e percben mennetek  
valaki felsikolt álmában  
valaki elélvezett  

meg kéne mosdani  
lemosni az izzadságot . 
mi testhez tapasztja .a ruhát  

hogy nem mozdulhatok  
szellő  suhan rajtam át  
viszi szerteszét  
I pogácsába rejtett szenet  

csillagászati szemetet  
levegőbe vetve el  
fusson aki bír  
jönnek a tűzoltók  
megtalálják a hibát a vétk вΡseket  
miért gyúlt langya  
a város közepén e kazal  
palackba zárt diadal  
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EGY FOLYб IRATNAL 

Egy folyóiratnál elutasítottáik a verseimet,  

mert főnevekből, névmásokból, igékből, 
melléknevekből, határozákbál, elöljárókból,  
kötőszavakból és indulatszavakból állanak.  
Rögtön tudtam, hogy igazuk van.  

NAGY-LOŠINJON  

Nagy-LĐŠinjon, egy nyáron,  
'kiengedett a 1a' dónk, 
amíg futballoztunk. 
Én kézbe vettem, hogy felfújjam. 
Annyira erőlködtem, hogy elveszítettem eszunéletemet! 
Aztán jött az orvosnő , 
meggyújtott egy zseblámpát 
és 'bélevilágitott a szemembe. 

EGY MACED0NIAI MUNKAAKCIбN 

Egy macedóniai murnkaakcián, 
a Negatino—Démir Kapija vasútvonal építésén, 
közel mentem egy lóhoz. 
A gazdája veszettül verte. 
Amikor egészen megközelítettem, 
a 16 felem fordította fejét, 
elvigyorodott, és a nyakam után kapott. 
Majdnem • еharapta a fejem. 
Azóta kerülöm a lovakat. 
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LASSAN EMELTEM FОLFELÉ 

Versecen, egy estefelé, a :barátom n őjével  
mentem a parkon keresztül.  
A stadion kapuja be volt zárva.  
Át kellett másznunk rajta.  
Fölemél ~tem, s mivel a sötétben rosszul 1attam,  
tenyeremmel a lába 'között fogtam meg.  
Meleg volt és puha.  
A csendben lassan emeltem 'fölfelé. 
Késdbb aztán egész úton hallgattunk,  
s a barátomnak nem szóltunk semmit.  

TÁNCOS MINDEN IRÁNYBAN  

Egy táncon, Versecen, 1957 (?)eben  
egy táncos úgy táncоlt,  
hogy sosem felejtem él.  
Lee Marvinra, a színészre emlékeztetett.  

Cipőjét fel sem emelve a padlórбl,  
óriási •L ptekkel forgatta  
maga körül a lányt.  
Minden irányba táncolt.  
Fürgén megtett két-ahárпm мpést előre,  
aztán hirtelen vissza.  
Néztem, s biztos voltam benne,  
hogy így fog eltelni egész életem.  
Aztán .hozzám léреtt egy nagy darab lány,  
éstáncra kért.  
Az „Olga Petrov" általános iskola nagytermében  
semmi sem volt ,kétségbeejtőbb a mi tangónknál.  
Meglapulva fbe!hemót emlői közt, hallottam,  
hogy a lány Jovan Sterija Popovié házában lakik. 
Tojásaim ránga ~tбztak hasam alatt,  
tenyerem pedig lankadtan pihent a hájas faron.  
Láttam Sterija emlékm űvét a városi parkban.  
Egy összenyomorgatott bronzdarab,  
melyre rettenetesen kezdtem hasonlítani,  

amint ott botladoztam a tvвmegben,  
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a felülmúlhatatlan táncos mellett. 
Egyszer régen, Brueghel egyik festményén 
felfedeztem .a tömegben agy bolond .n ő t, 
Piros kétszarvú sapkával a fiején. 
A bolond minden iránybasietett.  
Akkor eszembe jutott minden.  

BORA ĆOSIĆNÁL, AZ ÍRÓNÁL  

Elmentem Bora Ćosiéhoz, az írához.  
Biri szépen 'fogadott.  
Később, amikor látta, hogy nem akarok 
szedelőzködni, lefeküdt az ágyba, 
magára terítette a pakráeot, 
és azt mondta: 
— Erős szívverésem van idegi alapon.  

Úgy döntöttem, (hogy maradok ,m 'ég egy  kicsit. 

FÜLÖP Gábor fordításai  

A HÉTKÖZNAPOK FANTASZTIKUMA 

(V. R. Tucić  verseвről)  

Az 1941-ben, a bánáti Melencében született Vujica Rešin Tucié ko-
ránál fogva a modern szerb költészet .középnemzedékéhez lenne sorol-
ható ('ha egyáltalán be akarnánk sorolni valahová), ekései indulása és  
verseinek költészeti rokonai alapján azonban a még (talán) fiatalnak szá-
nxító költőnemzedék antolbg:iájaban a +helye. Els ő  .kötete (Jaje u čeličnoj  
ljušci) 1970-ben jelent meg, abban az időben, amikor a nála téz évvel  
fiatalabbak .könyvei láttak már napvilágot, s így indulása is egy új  
nemzedék indulásával esett egybe. Azóta újabb két verseskötet és egy  
könyvІknitikái 'bbl készült válogatás kerülhetett olvasói kezébe.  

Legfrissebb verseivel, a nyelvet elemeire svétszed ő , majd kísérletképpen  
több mádon .ismét felépítő  grammatikai komoly játékai 'helyett, melyek  
oly jellemzőek voltak költészetének egy szakaszára, most „a téma az  
utcán hever (vagy szalad), csak fel kell szedni (el kell fogni)" közhelyét  
juttatja eszünkbe, s rá ,kéli jönnünk, hogy néha azért a közhelyekben is  
van némi igazság.  
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Ezek a profán versek, melyeknek látszólag se :füle, se farka, a poén-
jaik is antipoénak inkább, mégis igen olvasmányosak. Tu оić  ért hozzá,  
hogy a  leghétköznapnbb, ,legprofánabb, legegyszer űbb dolgot is úgy mond-
ja .el, hogy az, szinte anélkül, hogy észrevennénk, hihetetlenné és fan-
tasztikussá váljon. Talán éppen azért, mert várunk még valami „szépet",  

valami „patetikusat", valami „izgalmasat", hiszen ezt sugallják az ügye-
sen megválasztott verscímek, ezzel csábít az ismert személyiségek (köl-
tők, festők) szerepeltetése a versekben, s r бluk az átlagolvasónak az áhí-
tat és a félmagasztosulás jut eszébe, nem pedig az, hogy ezek az emberek  

is esznek, tisztálkodnak és szükségüket végzik. Tuci ć  sokszor épp erre  
az ellenpontra épít. Beszámol, mondjuk, arról, hogy a „ ibecskereki hLd-
nál" látta Jov ~ica Aéint, a költőt, amint lélekszakadva rohanta zápor-
ban, s egyszer csak elesett. Kész. Mi pedig dö}bbenten csapjuk össze ke-
zürnket, és felkiáltunk: „6! De hiszen ez hihetetlen!"  

FULбР  Gábor  



GENÉZIS  

BRASNYÓ ISTVÁN  

Valaki emberek közé vágyik; ez a gondolat burjánzik körötte a  
falak tapétáin, 'bont lélékzetelállító szirmokat .a bútorok szövetein;  
semmi értelme sem volna azonban ,annak, hogy helyzetét magya-
:-ázza, mivel szerencsés, de érzékelhetetlen napjain olykor kirándu-
lásaktit tesz vak és a tulajdon józan megítélése szerint is felmér-
hetetlen régiókba: ilyenkor magával viszi a kapukulcsot, és napo-
kig ,  színét sem látni. Rendkívül csendes, es ős délutánokon, amikor  
az utcák ,annyira elnéptelenednek, mintha vasárnap volna, megáll  
a . régi városháza egyik falmélyedésében — árnyéka élesen kirajzo 'ló-
di ~k a fal sötét okkerszín ű  festésén, pedig nem t űz rá a nap, mert  
egy másfajta égöv, talán számára is idegen horizont napja hevíti,  

és ennek fényében sütközik, míg csak el nem önti a verejték, vagy  
csupán :a langyos eső  csordul arcába, in уаІdъа  —, és szakadatlanul  
egy magas ablakra figyel, talán azt óhajtaná megallapítani, hogy  
az utca képét tükröz ő  üvegtáblák mögött történik-e valami lénye-
gesnek nevezhető  esemény, zajlilk-e olyan folyamat, .amely esetleg  
kihatással lehetne késdbbi elhatározásaira, elszánásaira, csillapít'ha-
tatlan indulataira, amelyekből végeredményben lénye ered, fogan,  
tialán ,táp'lálkozik. Egyszer, természetesen, be fog hatolni abba  a 
házba; ezernyi mód van rá, hogy .akaratát véghezvigye, s ezért is  

tart ki oly konokan régi elképzelése mellett: hihetetlen ugyanis,  
hogy annyi ikorábbi kísérletének összegezett tapasztalata ne hozza  
meg egyszer a sikeres próbálkozás diadalát egy szemében fellángoló  
délben vagy épp kilobbanós alkonyatkor, amikor majd fehér lepke  
libeg végig a macskaköves utca felett, elkésetten, riadtan emelkedve  
a pinceműhelyekből hangzó kopácsolás zajaitбl — egy fa sincs az  
utcában, nincs szemernyi árnyék, a túloldal ereszei alatt pedig  
szinte éjszakai a sötétség. Ám mire teljesen és igazában is leszálln а  
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a valós este, útját másfelé veszi, a főutca irányába lépdel a már-
már lakatlannak tűnő  keskeny 'közből: csak a pincékben izzik még  
itt-ott a kohó és röppennek szikrák, csillagnyiak, .elboríta .ni a sá-
padtan alázuhanó égboltot.  

(A SZITUÁCIб )  

Tulajdonképpen mivel tartja fenn magát, mib ől meríti énjét —
csupa döntő  fontosságú ,kérdés ez egy szederjesre vál б  testtel kap-
csolatban: ahogy tovahalad, mintha denevér röppenne keresztben  a 
tetők felett — ennyit hall ő  maga is önmagából, s egyszerre fel-
tételezhető , hogy belső  szervei talán nincsenek is, máshonnan szár-
mazik vitalitása, amellyel kapcsolatban azonban nem merülhet fel  
kétség; szívás, egyszerre több іhеlуütt jelenlevő , vissza-visszatérő  éj-
szakai álbránd vagy saka ~k szemében rendkívüli .látomás napvilág-
nál is, s az ő  lélegzetének ütemére igyekeznek leveg őt venni, lép-
teinek ritmusára lépdelni s lendfteni a karjukat, a hétköznapi ízlés  

az ő  elgondolását követi, de a mozdulatok is, mondjuk, ahogyan  
szakállát és bajuszát borotválja: úg уhogy talán ideál vagy lényeg,  
mivel ;belőle ered mindennek az esszenciája, és nemigen hagy maga  

után tanácstalanságot, sem töprengést. Tehát így kivetülve, falakra  

előbb vagy valami utcasarokra, ahonnan már könnyebb a szélt ől  
sodorva .elszakadnia a szilárd felületekr ől .s nekilendülve a széles  
járdán óvatos, fontoskodó kavapemelintéssel köszöntenie az utcába  
tévedőket, akiknek rendkívül jólesik e hízelkedés, törleszkedés,  
méltóságuk önmaguk el őtt valб  fitogtatása — amíg csak meg nem  
torpan egy ,kivilágított, rovaroktól ostromalt, hártyás szárnyak ver-
desésétől tirregő  kirakat előtt, amelynek üvegén túl óraszerkezetek  
dermesztik kétségbeejt őre az időt, egyenetlenre, s a benti mozdulat-
lanság .és némaság mögül valójában az egyidej űség pora szállong,  
elveszítve a mindenkori dépendance-t, azt tükrözve ,a számlapokon,  
ami még nincs vagy ami már rég el szeretett volna .múlni, •s azután  
mégis megkötött a szilárd, hajszálnyi repedéseikkel behálózott zo-
,máncú számlapokon: számos idill ,  csatajelenet, napkelte, majális,  
rózsakerék és idegen, beomlott látkép ül ki a muLandóság vigyorára,  
kivicsoritva letöredezett fogait, sátáni élmé лyét az ízlelésnek, a  
rosszul megragadott pillanatot, amely, íme, tovább és .tovább tart,  
perspektívát mutat .tel, soha ki nem tárulót, de soha meg nem sz ű- 
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nőt, akár egy koponya belseje, és csupán ennyivel lehetséges itt  

gazdálkodni.  
És e retard, amelynek magva talán a látásból csírázik, bomlik,  

terebélyesedik lényegileg élettelenné, képszint űvé, futólag aa.zonosít-
ható is lehetne valami soha fel ,nem derített síkján а  tёvсdёseКnek  
vagy az önmagukat soha igazolni nem tudó kétséges eseményeknek,  
amelyek valahol történések alanya mögött zajlanak, kívül minden-
fajta figyelmen, kozmogóniai .kavargasokban, túl a láthaxóságan  
vagy az észlelhetőségen, mint Lehetséges vagy feltárhatatlan üledéke  
annak, ami már nem az emlékezetben van, hanem sokkal távolabbi  
megjegyezhetőnél, az összegezhet őnél; nem árnyék, mert hiányzik  
előle a test, amögül meg a világosság, hacsak annyi is, amennyit egy  

borbélytányér elmocskolódott sárgája szolgáltathatna hozzá.  A 
megléte, természetes módon, mégsem lehet kétséges, csupán a hely-
zete mutat némi, rendellenességet, az akaratereje, a képtelen rigolyái  
vagy az az érzés, amit mint jelenség kivált, .meg гrzése a tovatűnt-
nek, az idejét veszítettnek, a fdkozatosan mindent ől függetlenedő-
nek, a megíxélhetetlennek, amely önmagából egyel őre képtelen  
ugyankiszakadni, de nem azért, mert értékeli vagy becsüli magát  

valamire, mivel ilyesmi a számára nem képezhet lehet őséget, ha-
nem befejezetlen ,egyéniségéb ő l vagy természetéb ől eredően, ami lyu-
kas gumitömlőként tölti ki bensőjét, és soha meg nem telik, de ki  
sem ürül véglegesen, a retenció egy végtelenül tartó fázisában van,  
mintha záróizmai segítségével tartaná vissza magában a lelket?  a 
szellemet? vagy csupán azt az együgy ű  elképzelést, hogy egy na-
pon, órában, s ő t egyik percről a másikra meg fog változni, át fog  
alakulni, lényegülni, valami rendkívüli, de eredend ően ismeretlen  
test vagy tárgy lesz bel őle, még csak maga sem sejti önmagáról,  

hogy micsoda. Testet öltött kényelmetlen érzés talán, kimandhatat-
lan restelkedés, emlékm űve az emberi mélytudatnak vagy a kár-
pбtolhatatLanságnak valami elszalasztása miatt, iszapba vagy mély  
hóba fagyott nyoma a hátrálásnak, a gyá иaságna ~k, az elveszített  
önérzetnek, a tulajdon hitelt érdeml ő , de soha el nem mondhat б  és  
ugyanakkor bizonyíthatatlan történetének, amelyben lassanként  ő  
magra sem hisz már.  

Úgyhogy végül is más töprengések, másfajta t űnődések ülik meg  
a levegőt, hosszadalmasan, kinn az utca szabad ege alatt, miköz-
ben .a sötétedés rétegr ől rétegre átfesti az utcasaro ~krбl tapаsztalható  
látképet, mintha az utcai telefonfülke repedt, szivárványos üvegén  
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keresztül sziporkázna fel minden láthat б  vagy magát láttatni szán-
dékozó objektum, jelenség, Mátyás király téri platán és kövezetre  
hulló, elmosódó, kirojtosodott szegélyű  árnyék. — Bizárr, Bizárr  
— hallatszik egy doromboló női hang, talap sötét, boltíves kapu-
bejáratból, ahol az elborult félhomály már úgy csüng a mennyezet  
fehér gipszvirágairól és -indáiról, akár az :évtizedes, háborítatlan  
pókháló portól atitatott, s ű rű  szövésű, végtelen fátyla, s ugyan-
akkor kelmék frikciójának zaja szivárog, vagy ahogy 'egy kéz fut  
végig susĐgб  levelekkel mintázott selymen, majd a szaggatottan,  
de azonos időközökben elsuttogott igenekből — igen, igen, igen —  
nem lehet teljes !bizonyossággal kikövetkeztetni, hogy a mozdula-
tokat .kell-e bizarrkénit felfogni, vagy az érzékelés, az ízlelés, a  
tapintás egyéb kifejezhetetlen viszonylatait, amelyeket valaki tö-
kélyre vitt; ám az is lehetséges, miszerint ezen a néven hívnak vagy  
szólítanak egy távozni szándékozó személyit, marasztalnak a fül-
ledi sötétben, forró lehelettel igyekezn еk elkábítani, hogy sem az  
udvar, sem az utca irányában ne leljen kiutat, hanem a falba mé-
lyesztett ülőfülkébe telepedve várjon további sorsára, amikor majd  
csak elnehezült zihálása hallatszik, :minta berobbantott fedezékben  
rekedt katonának az egyre fogyó leveg őtől. Mindebben, természe-
tesen, aligha lehet érdekelt egy szederjes b őrű , a szakadatlan lap-
pangástál áttetsz ővé, majdhogynem árnyéktalanná súrolódott vagy  
csiszolбdotttest, szinte az .anyagtalanság határán, mint valami ten-
geri puhatestű , a név azonban —Bizárr — úgy ragad meg benne,  
mintha a hajlékony, fragilis, alakítható csontozatának volna a ré-
sze, vagy egy régebben lenyeli szilárd tárgy, amelyet már hosszabb  
ideje képtelen kivetni magából, de minduntalan érzi, mert ingerli  
vagy sérti, ám attól mégis fontosabbnak találja, hogy mindenáron  
szabadulni igyekezzen tőle. Végezetül is ,magába elegyíti, sejtjei ta-
lán kimutatható részévé oldja e nevet, mert névként értelmezi,  
mintha csak valamilyen ismeretlen hitfelekezet kiürített templomá-
nak csarnokában .nedvességtő l, örökös vízfolyástól kikezdett kövek  
hallatnák magukból, sóhajtásként az utolsó hiv ő  után, akinek ezek-
ben a napokban veszett nyoma, miként azt a Dél-dunai Hírmondó  

i ' s őszinte sajnálattal állapítja meg, helyesebben közli nagyra becsült  
olvasóival. Ez a sanyarú kis újság pedig szinte minden haszonta-
lanságrбl első  kézből értesül: csupa szem és fül és politikai érzék,  
hábortosák találkahelye a szellem kézi szedés ű  síkján, mezején, fel-
virágozott kedély és tompa gyász, sokat jelent ő , .megrágatlan ha- 
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zugságákból táplálkozó fápdalam, gy űlölet, düh mindaz ellen, ami  
jelentékenyebb vagy hatásasab'b fogalom a képtelenségnél. Ennek az  

újságnak egy példánya mindenesetre oda kerül a kialakulni ,  fénye-
get. ölteni készülő  másik vagy újabb Bizárr fekete (kabátjának oldal-  
zsebébe — talán korábban már el őfizetett az újságra vagy megren-
delte, nem emlékszik rá, de nem is ismeretlen a számára, habár  

Olyasmi sohasem fordult meg a fejében, hogy netán írjon is bele.  

Visszaballagva az órás kirakat fénykörébe, mindenesetre széjjel-
nyi:tja a levegős lapokat, hogy meglelje .a hírt a hiv ő ről, akinek  
eltűntével enyészetnek indult a példás stb. stb., ám mivel már az  

apróhirdetéseknél tant, és szó sem esik .a sajnálatos eseményr ő l,  
egyszeriben jobbnak látja visszaballagni az elé a kapu elé, .ahon-
nan a !hívó vagy szólító hangot hallotta, talán hogy megszilárdul-
jon 'benne a Bizárr név hallásának rejtélye: ám ekkorra már Ott  

is csönd van, elenyészett a kelmék susogásának, suhogtatásának  

lüktető  hangja, kevés maradt ott benn a sötétségb ől, egy pislákoló  
égő  tördeli össze a félhomályt, mintha vízmélyr ől derengene fel  a 
fénye. Bár a kapun benyitni már-már izgatóan kellemes a számára,  
mert remél valamit ettől az elszánástól, kalandot, érvényesülést,  
békebeli baráti ismeretséget, titkok feltárulását, érdemleges találko-
zást idős szüleivel élő  bölcs és önfeláldozó, kiteljesedett idomú ha-
jadonnal, akit sohasem téveszthet meg e boldogtalan világ öncélú  

és felszínes dobogása.  
A kapun belül azonban egyszerre cserbenhagyja biztos tájékozó-

dási képessége, mérhetetlennek, fluktuálódónak találja a 'kiterjedé-
seket, s az időpontot sem tudná teljes bizonyossággal meghatározni,  
hogy .a jelen pillanatban történik-e mindez, vagy emlékezete ellá-
gyuló színe előtt, s ő  az említett lobogásból, lángo .lás іból csupán  
mint flogiszton szabadul fel, tehát rnár-már érzékelhetetlen, lágyan  

illanó, de tudatos tömeg vagy matéria, amely épp ezért .képes .még  

anásákat infesztálni, és felfelé haladva a lépcs őn kezével ütemesen  
csapdosnia korlátot, melódiát dúdolni vagy fütyörészni, mint aki  

épp most van .hazatérőben valahonnan, esti vagy kés ő  éjszakába  
nyúló tanácskozásról, amelynek kimenetelére e pillanatban lehet ő leg  
nem óhajt gondolni, másfiajta reményekikel .kecsegteti önmagát anél-
kül, hogy tisztában volna vele, milyen lehet őségeit, módozatait építi  
ki és teremti meg ezzel a tulajdon, ellaposodó és sehová sem tor-
kоlló létezésének, amely majd egy napon tényként fog a nyakába  

szakadni, és nem lesz rá alkalma, hogy valaha is felocsúdjon bel őle.  
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Tehát csupa rejtélye helyzet birtoklása; a szeme láttára alakul ki  
belőle más, minta várható: .nem ő , hanem a jövendő  kezdeményez  
— ahogy felfelé halad, egyre er ősebb lesz a világítás, már-már  
fényáriban úsznak a lépcsőfordulók, tükrök villannak el őtte, és sár-
garéz rudakkal lefogatott bíborsz őnyegek terülnek lába elé, s  e 
csöndben elhal ajkán ,a melódia (amozarti, a chopini), de vad tu-
multuózuské п t kívülről támad fel az egész, m intha felfelé tartva  
levetette volna magáról meglétének iménti hitelét, s egyre töréke-
nyebbé válva emelkedésében már nem tudná megtartani eredend ő  
kiterjedését — egy széles, féhér ajtó el őtt, a friss lakkozás tükrében  
már látja is fdkoza гtosan elváltozó .a ІLakját, s hogy odabenn bizo-
nyára sötét van, kezdi elveszíteni bátorságát is, :amely mindeddig  
kitartott mellette, mintha testének része vagy ürességének tartalma  
volna. Ám csak sokára szánja rá magát, hogy megforduljon, sza-
bályos hátraarcot csinálva, mintha ett ől fogva engedelmeskedni  
szándékozna, nem (tudni, kinek.  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

A KOMINFORMOS 1948-AS ESZTENDŐ* 

Határozott „nem"!  

EDVÁRD KARDELJ 

Ha az ember a maga teljességében vizsgálja meg azt, hogyan alakult  

a ekét •párt közötti viszony az AVNOJ els ő  ülésétől, valamint Zsdanav-
nak a jelengorai összejövetelen megkezdett mesterkedéseit ől kezdve egé-
szen a Sztálinnal való összeütközés végs ő  kiéleződéséig, nyilvánvalvvá  
válik, hogy Sztálin egész idő  alatt azt forgatta fejében, miként fossza  
meg Tito Jugoszláviáját szabadságától és függetlenségét ől. Semmit sem  
bосsátott meg, még ha engedékenyneak is .mutatkozott. .Konfliktus Draža  
Mihailoviétyal kapcsolatosan, 1941-ben; igen kemény összecsapás az  

AVNOJ második ülése miatt, amelyet Moszkva tudta nélkül tartottunk  
meg, ezért Moszkva élesen és tagadólag viszonyult hozzá; bonyodai оm  
a szakértdk és a vegyes társaságok körül, jóll оhet az ügy simán megoldó-
dott, mert Sztálin úgy vélte: túl korai lenne nyílt csatábabocsátkozni  
Jugoszláviával, ezért gyorsan élfogadta k Q%vetelésein'ket; végül seregnyi  
hasonló összetűzés ;közöttíün ~k .és Sztálin ,között, mások ugyanis nem mer-
tek ellenkezni vele — mindez szálka volt Sztálin szemében, s négy álló  
esztendeig készülődött a végs ő  támadásra.  

Valamikor 1948 márciusának végén különfutár érkezett Moszkvából  
T~tőhoz, egy NKVD-tiszt, aki jól lepecsételt levelet hozott, amely Titó-
hoz és 'hozzám volt címezve, s a ,megszólítás még így hangzott: „Tito és  
Kardél] elvtársnak". A levél ugyan aránylag udvarias hangnemben író-  
dott, de egész •litániát tartalmazott azokról az állítólagos hibákról, ame-
lyeket bel- és külpolitikánkban elkövettünk, komoly gondba ejtve a szov-
jet vezetőséget. 1  

A JKP KB Polntikai Irodájának ülésén ezt a szemrehányást rágalom-
nak .minđsítettük, s úgy idёntёttјјnk, hogy visszautasítjuk. A Sztálinnal  
kvbonta'kozб  összeütközésnek ebben a szakaszában egyedül Sreten Žujovié  

' Részletek Edvard Kardelj Emlékezések című  könyvébdl.  
1  A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának — az SZK(b)P KB-

nek 1948. március 27-i keltezés ű , elsd levelérdl van szó. A levél címzése a következd: „Tito  
elvtárshoz és a Jugoszláv Kommunista Párc Központi В izottságának többi tagjához."  
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.képviselt ellentétes véleményt, azt javasolva, hogy ismerjük be azokat a 
hibákat, amelyéket Sztálin rovásunkra írt. Žujovi ć  eközben igyekezett 
bebizonyítani, hogy valóban tévedünk. Magára maradt azonban, Hebrang 
ugyanis, aki kés őbb csatlakozott hozzá, mélyen hallgatott, mert valószí-
nű leg a helyzet kialakulására várt, vagy :pedig ilyen utasítást kapott 
Moszkvából. A Politikai Iroda töblbi tagja •egyt ő l egyig erélyesen •támo-
gatta Titót, illetve azt a javaslatát, hogy a 'levelet vessük el.  

Tito ,me .gírta a választ az els ő  moszkvai levélre, s eljuttatta a Poli-
t okai Iroda minden tagjának, hogy láttamozza. Mindegy ik valamit hozzá-
írt vagy pedig törölt, lényegében azonban megmaradt Tito válaszának  
élső  fogal,mazványa. 2  

Valamivel később új levél érkezett Moszkvából, sorrendben a máso-
dik.3  Úgyszintén Titбhoz és Kardeljhoz címezték, de ha jól emlékszem,  
ezúttal elmaradt az „elvtárs" megszólítás. A szöveg durva, támadó jel-
legű  volt, s az első  levélbeli rosszallást kiterjesztette minden lelhet ő  terü-
letre. Azzal a f еІ1hfу .ssal zárult, hogy .ismerjük be 'hibáinkat ,és hozzuk  
helyre 'őket, ám ezt csak akkor téhetjük meg, ,ha a Jugoszláv Kommu-
nista Párt jobb vezet őséget választ, amely ,képes lesz irányítania pártot.  

Erre a levélre is erélyes „nem"-mél wálaszolturrk, s bírálóink szemére  
vetettük, hogy nem ismerik eléggé ikörülményeinket, mert különben nem  
állítanának szemenszedett valótlanságokat. 4  

Ezt követte a harmadik imoszkva,i levél, .amely azonban már nem Titó-
nak és Kardelgnak szólt, 'hanem Tit бnak és Hebrangnak. 5  Ebbő l nyilván-
valóan az 'következett, hogy Hebrangnak kell Tito 'helyébe lépnie. Ez  
egyбttal figyelmeztetés volta JKP Politikai Irodája számára, hogy ki  
lesz a Jugoszláv Kommunista Párt ikövetКező  főalakja. 

Valamivel előbb Hebrang levéllben fordult a Politikai Irodához, s  
részletesen kifejtette álláspontját, valamint élesen 'bírálta +pártunk politi-
káját minden vonatkozásában, természetesen Sztálin leveleivel összhang-
ban. AJugoszláv Kommunisa Párt eljövendő  főnökének holmiféle érte-
kezése volt .ez. 

A harmadik levélben tudtunkra +hozták, hogy Bukarestben megtartják 
a Tájékoztató Iroda második ülését, éspedig a +követ+kez ő  napirenddel: 
A jugoszláv kérdés. Fellhívtak lbennünket, hogy vegyünk részt az ülésen, 
ugyanakkor pedig a szemünkre vetették, hogy az egész viszályt eltitkol-
juk népünktől, s .neon ,merjük közzétenni Sztálin leveleit, mert a nép 
nyomban .leszámolna velünk stb. Valójában ennek az ellenkez ője volt az 
igaz — nem mi, hanem Sztálin küldözgette hétpecsétes leveleit, külön- 

: A JKP KB 1948. április 13-i keltezés ű  válaszát az elsó moszkvai levélre Tito és Kardelj  
írta alá.  

$ Ennek az 1948. május 4-i keltezés ű  moszkvai levélnek a címzése: „Tito és Kardelj elvtárs-
hoz, a JKP Központi Bizottságához."  

A JKP KB-nak a második moszkvai levélre küldött, 1948. május 17-i keltezés ű  válaszát  
Tito és Kardelj írta alá.  

Az 1948. május 22-i keltezés ű , harmadik moszkvai levél cfmzfse: „A JKP Központi Bi-
zottságához."  
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futárja, egy NKVD-tiszt áltál. Erre a ki'hivásra aztán úgy döntöttünk,  
hogy az összes leveleket nyilvánosságra hozzwk. A leveleket közzétettük,  
s nyilván egészen más reagálást váltottak ki, mint azt Sztálin elvárta.s  

Ő  azt gondolta, hogy .már puszta nevének említésére simán mennek a  
dolgok, megfeledkezett azonban arról, hogy csak a Szovjetunitban te-
remtett ilyen helyzetet, de nem ;határaiin túl is. A függetlenségúkhöz  
ragaszkodó jugoszláv népek azonban ösztönösen .megérezték, hogy ezek  
a levelek halálos veszedelmet jelentenek függetlenségük számára. Mindez  
óriásifelháborodást kélteit Sztálin és a szovjet ikormány ellen, pártunk  
pedig a néptömegek legszélesebb támogatását élvezte. Akkortájt đrizetbe  
vettük Hebrangot és Žujoviéot, éspedig nem álláspontjaik miatt, hanem  
mert attól :tartottunk, hogy a h аtáron át Romániába szöktetik őket és  
megjelennek a Tájékoztató Iroda ülésén. Ez ugyan pártunkat nem  so-
dorta volna katasztrófába, de azért növelte volna nehézségeinket. Ezen-
kívül nyílt politikai aikoiókat indítottak, .és meg akarták bontani pár-
tunk egységét, amit mindenképpen meg kellett akadályoznunk.  

Е lethalálharc 'kezdődött. Nemcsak a hadsereget .mozgósítottuk, hanem  
a nép nagy részét is. A kelet-eurbpai országokkal határos övezeteinkben  
árkokat ástunk, és er ődítményeiket emeltünk. Hazánkat minden lehet ő  
módon erődítettük. Ha bármikor hasonló helyzetbe kerülnénk, ismételten  

így kellene tennünk. Szigorral jártunk el a Kominform bels ő  ügynök-
ségeivel szemben. Másként nem is cselekedhettünk, mert egyébként tágra  
nyitottuk volna a kaput Sztálinnaik.  

Sztálin hosszú harcra készült fel. Naponként kereket oldott egy-egy  
párttagunk, tisztünk, tiszavisel őnlc, ,diplomatánk, nagykövetünk stb. Ezek-
nek a menekülteknek a száma ugyan nem volt nagy, mégis az örökös  
nyugtalanság légkörében éltünk. Engem akkor külügyminiszterré nevez-
tek iki', s minden reggel, amikor 'hivatalomban az íróasztalhoz ültem, az  
első  dolgom az volt, hogy .megállapítsam: elt űnt-e valamelyik diploma-
tánk, akár küњ ldön, akár az országban. Szerencsére mind a külügyi  
apparátus, mind pedig az állami közigazgatási és a hadsereg szilárd ma-
radt. A sztálinistáknak csak kisszámú tisztet sikerült megnyerniük, ezek  
az emberek azonban 'becsvágyból pártoltak át a másik táborhoz, nem  

pedig holmi ideológiai meggy őzбdésbő l.  
A legnehezebb volt azonban számot vetnünk önmagunkikál. Tizenhat  

éves korom óta a .kommunista mozgalomban voltam, fenntartás nélikül  
hittem Sztáknna'k, hittem a Szovjetunióban. Amikor 1934-ben mint emig- 

• Az SZK(b)P levelei, valamint a TájEkoztató Iroda 1948. június 28-i keltezEs ű  Határozata,  
tovább£ a JKP KB-nek válaszai Es a Kominform Hat£гozacával kapcsolatos Nyilatkozata  
(június 29.) — 1948. június 30-án megjelentek az összes jugoszláv napilapokban.  

1948. augusztus 31-En.  
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ráns először léptem a Szovjetunió földpére, örömömben megeredtek a 
könnyeim. Marxista voltam, számos tanfolyamot és iskolát végeztem el, 
s hitem nem afiféle hiedelem volt, hanem elméletileg megalapozott meg-
győződés is. Az első  szocialista forradalom hona mindenkor példaképünk 
és tamaszunk volt. Most pedig éppen ezzel az országgal és vezet ő  em-
berével — Sztálinnal ;kerültünk nemcsak konfliktusba, hanem olyan vi-
szálуba, hogy egymást mindennemű  árúlással vádoltuk.e 

Eleinte azt reméltük, hogy legalább néhány kommunista párt támo-
gatni fogja harcunkat, de egyiket a másik után ,megvörte Sztálin dikta-
túrája. Igy például Albániára is számítottunk, ám az els ők között szembe-
fordult velünk. Számítottunk Magyarországra is, ameílyél' nagyon jó kap-
csolatokat teremtettünk, Rákosi azonban levelében a következ ő  választ 
adta: „Nem lehet minden kakas úr a maga szemétdombján." Felsora-
kozott aztán ellenünk a Francia Kommunista Párt és az Olasz Kom-
munista Párt, valamint a többi Kommunista Párt az egész világon. Csak 
néhány csoport próbált segíteni, amely elszakadt pártjától, felismerve,  

hogy valójában unit is jelent ez a viszály. A pusztába kiáltó szót azon-
ban senki sem hallotta meg.  

Ebben a hadjáratban Dimitrov eleinte tartózkodó álláspontra helyez-
kedett. Amikor az összeütközés .kezdetén átutazott Belgrádon, még biz-
tatta is Đ ilast: „Tartsatok ki!" Miután visszatért Szófiába, csakhamar 6  

is megingott, s ellenünk nyilatkozott.  
A Nyugat megoszlott megítélésében. A legtöbben úgy vélekedtek, hogy  

Tito Jugoszláviájának béféllegzett, és semmi esélye, hogy kibírja Sztálin  
nyomását, másik pedig, mondhatnia kisebbségben lev ők, 'bíztak abban,  
hogy Jugoszlávia ellen tud állni és gy đrJhet, s elsőként gazdasági és  
anyagi segítséget nyújtattak, fokozna a csereforgalmat stb. Akadtak 
azonban olyanok is, akik annyira kommunistaellenesek voltak, hogy 
mindezt a kommunisták arra irányuló mesterkedésének tekintették, hogy 
könnyebben félrevezessék a Nyugatot. 

A csata a politikai síkról áttev ődött a gazdaságira. Fokozatosan, de 
igen gyors ütemben lezárták a határokat, felbontották a Jugoszlávfával 
kötött összes gazdasága egyezményeket, megszaakították a vasúti .és posta-
forgalmat, s határaink mentén, magas szögesdrótos akadályokat és őrtor-
nyokat emeltek, a drótsövények mellett felszántották a földet, hogy meg-
látsszon azok 'lábnyoma, akik netán titokban átszöknéneak a határon az 

° Abban az idбben a Szovjetunióban Es a többi szocialista országban pártunkat, annak  
vezetбségét, valamint Jugoszlávia vezeti államférfiait a következd jelz бkkel illették: „Tito  
fasiszta klikkje", „az imperializmus bérencei", „fizetett gyilkosok Es kémek", burzsoá-restau-
rációs érdekcsoport", „Tito klikkje, amelynek fasiszta ideológiája, fasiszta belpolitikája és  

áruló külpolitikája van", s hasoni бkkal. Ezek a jelzdk többnyire a Tájékoztató Iroda má-
sodik határozatában találhatók, amelyet 1949 novemberében hoztak Magyarországon a követ-
kezi cimmel: „A jugoszláv párt a gyilkosok Es kémek kezében".  
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egyik országból a másikba stb. Röviden, Magyarország nyugati részét ő l  
egészen Bulgária legdélibb csü síkéig, valamint az albán Tatár nientén  
megszakadt minden .kapcsolat ezekkel a szomszédos országokkal, mintha  

megszűntünk volna létezni mi , is, meg ók is. Ezzel szemben állandósultuk  

a határincidensek, a villongások, s hulltak az áldozatok: a halottak, a  

sebesültek stb.  
Természetesen nemcsak arra szorítkoztunk, hogy mindenképpen meg-

védjük határainkat, hanem kezdeményezéseket tettünk minden egyéb te-
rületen is. A legfőbb célunk az volt, hogy megnyissuk a nyugatialfa-
makkal való gazdasági együttarl űködés és csereforgalom csatornáit. Mi-
után szembekerültünk Sztálinnal, egy ideig teljes, illetve majdnem teljes  
zárlat alá kerültünk. A Nyugattal kialaikult gazdasági együttm űkеdés  
aránylag kis méret ű  volt, s megközelít ő leg sem elégítette ki szüks,égle-
teinket, Kelettel pedig máról holnapra megszakadt minden gazdasági  

kapcsolat, skiapadt Jugoszlávia gazdasági fejl ődésének minden segély-
forrása.  

A Nyugat aránylag lassan .közeledett hozzánk, de azért ment a dolog.  

Eleinte zavarólag hatott átmeneti politikánk is. Mi ugyanis nem akartuk  

mindjárt , ;elsütni a nagyágyút" a Szovjetunió ellen, nehogy alkalmat  

adjunk a katonai beavatkozásra. Eunlékszem, hogy 1948-fiban az Egyesült  
Nemzetek Szervezete közgy ű lésének ülésén, jóllehet a Szovjetunióval való  

összeütközésünk elérte a tet&fоkát, úgy beszéltem, mintha a 'közöttünk  
levő  viszony még semmit sem változott volna. 9  

Az ENSZ-közgyű lés harmadik ülésszakáról van szб , amelyet 1948. szeptember 21-étdl de-
cember 12-éig tartottak Párizsban.  

Igen érdekes Kardelj levele, amelyet 1948. okt бbeг  4-én Párizsból Titбnak küldött. Kardelj  
leírja azt a légkört és hangulatot, amelyet küldöttségünk tagjai a JKP és a Kominform kö-
zötti összeütközésr ől folytatott beszélgetésekkor észleltek, s egyebek között megjegyzi:  

„Semmi újdonság sincs a Kominformmal val б  viszálypunk legjelent đsebb kérdéseivel kap-
csolatban. A különféle baloldali értelmiségiekkel val б  érintkezéseink alappf)án meggállapítható,  

hogy ez a viszály még kevésbé meggyбzđ , mint azelőtt. A Kominform álláspontját képvisel ő  
személyek is általában azt hajtogatják: mi vagyunk a hibásak, mert megengedtük, hogy egy-
általán sor kerüljön az összecsapásra. Ezzel szemben igen kevesen hiszik el magukat a váda-
kat. Bizonyosra vehetđ , hogy az ellenünk felsorakoztatott vádak napról napra veszítenek  

hitelükbő l, s megmutatkozik hazug mivoltuk  .. . 
Szemmel 1£chatб , hogy a kézzelfogható tények a becsületes emberek fejében mindinkább  

háttérbe szorítják a Tájékoztató Iroda határozatának üres rágalmakra alapozott állításait.  

Vilfan elbeszélgetett néhány amerikai értelmiségi-kommunistával, akik azt mondták, hogy csak  
azért vallják magukénak a Kominform álláspontjait, mert ezt megköveteli tóluk az inter-
nacionalista fegyelem, valamint a nemzetközi imperialistaellenes mozgalom sorsáért való aggó-
dás, ugyanis az SZK(b)P KB tekintélye meginogna — szerintük ez meg is történne ha  

kiderülne, hogy nekünk van igazunk. Egyúttal azonban elítélik a Kominformoc, mert ilyen  

útra tért — ellenünk. Azt is mondogatják, hogy a mi esetünk a nemzetközi munkásmozgalom  

szempontjából azért is sorsdönt ő , mivel ugyanazt az álláspontot képviseli a Kínai Kommu-
nista Párt és Mao Cetung. Szerintük a Kínai Kommunista Pártnak ez az álláspontja  —, 

amelyet 8k »maoizmusnak« neveznek —, már гégбta »aggaszt б« jelenség.  
Itt Párizsban az ember még inkább rádöbben arra, hogy az SZK(b)P nem véletlenül került  

ellentétbe velünk, hanem ez val бjában elsó jele a nemzetközi szocialista mozgalom egyik vál-
ságának, amely további fejlddésének útját egyengeti."  
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AZ U3NIGAZGATÁS — A VISZÁLY EGYIK Ff5 OKA 

оgyszólván máról holnapra ellobbant az a hit, amelyet azokba vetet-
tünk, akik fđ  hordozói voltaik annak az ,ideológiának, amelyet mi ma-
gunk is követtünk. Kínos lelki vádságot éltem át, amelyből csak néhány 
hónap anúlva gyógyultam ki. Nem arról volt szó, hogy ingadoztam, 
amikor az egész ügyben választanom keltlett. Már az els ő  nap meghoz-
tam a döntést. Az igazság ugyanis mindig vezérelvem volt, az pedig, 
amit Sztálin velünk tett, olyannyira szemenszedett hazugságokon és rá-
:gálmakon alapult, 'hogy az ember önmagát aljasította volna le, ha tá-
mogatja ezeket a hazugságokat és rágalmakat. 

Ez a belső  válság valójában a következő  kérdésekben gyökerezett:  
miért, hogyan történhetett meg mitndez, hol rejlenek és mik az okai a 
szocializmus szörny űséges átváltozásának, milyenek a szocializmus to-
'váb'bi ofejlđdésének távlatai, mit tegyünk, hogy mi elkerüljük ezeket a 
durva történelmi (hibákat és tévutakat. 

Emlékszem, hogy néha órákon át járkáltam a szóbániban, s a gra-
mofonon Beethoven szimfóniáit és más hasonló zenét játszva ezeken a 
kérdéseken gdndolkadtam. A jövđn töprengtem, nem pedig a múlton. 
Eladdig az életemben több marxista tanfolyamot és iskdlát végéztem cl, 
s magam is sok időt töltöttem a könyv fölé hajolva és tanulva. Emléke-
zetembe idéztem Marx, Lenin iés másak m űveinek minden léhető  tételét, 
azok tanait tdhat, akik arra figyelmeztettek, hogy ilyesmi megeshet a 
szocializmusban is. Amikor fiatati korunkban err đl olvastunk, ez csak 
afféle elmóleti lelhetőségnek tűnt, amely sohasem .válhat valóra. Most pe-
dig mondhatni, a saját ibőrünkön tapasztaltuk Marx és Lenin téziseinek 
igazát. Magától értet ődik, hogy hasonló módon gondolkodott a Politikai 
Iroda többi .tagja is. Áđ'landóan összejöttünk Titónál, vagy pedig egy-
mással Ibeszélgоttünk. Én fő leg Kvdričcsel vitattam meg hosszan a dolgot.  
Kidrič  akkoriban társadalmi •életünk legsúlyosabb gondot okozó terü-
letét irányította — a közgazdatságot. Jóllehet ezzél a feladattal foglal-
kozott éjjel-n'a'ppal, mégis igen tevékenyen •részt vett a mi eszmecse-
rénkben is. 

A fđ  problémánk az volt, hogy mi idézi el ő  az ilyen jelenségeket a 
szociadizmus ~ban. Nem voltunk .naivak, nem gonddltuk azt, hogy a szo-
cializmus •konfl' ktusaktól mentesen létetihet, hiszen már régebben is bo-
nyodalmaink voltak Sztálinnal. Senki közülünk azonban el sem képzel-
hette, tlegalábbis én nem, hogy a viszály ilyen szörny űséges méreteket 
,és formákat ölthet.  

Hosszan tartó viták után végül is közösen megállapítottuk, 'hogy mind-
ébben a főszerepet két mozzanat, két ,indítóak játszatta, s a göv ő:ben 



A KOMINFORMOS 1948 -AS ESZTENDб 	 933  

mindkettő  hasanló vagy még rosszabb szerepet játszrhat: el őször, a kom-
.munista párt eltorzulása, amely azonosult az államgépezettel, s őt a rend-
őrséggгel. Illy .mádon a proletár állam alapelve átalakut egy ember és az 
őt körülvev ő  apparátus alapelvévé. 

A másik i!nditóok megítélésünk szerint az, hogy a ,munkásosztály tö-
megeit elválasztották a hatalomtól, éspedig a hatalomgyakorlás minden 
formájától, s .még azakt бl a fogaktól is .megfosztották őket, ame ~lyёket 
a munkás- és paraszbkül аöttek szovjetjeinek . elsőдileges formája adott a 
munkásoknak. A munkás az állam afféle bérmunkása lett. 

Ezenkívül a harmadik, ám igen jelento"s tényezónék vehetjük azt, hogy 
az oКtбbeni forradalmat egy kifejezetten elmaradott •országban 'hajtatták 
végre, amely nemcsak gazdaságilag volt elmaradott, hanem az emberek 
közötte viszonyok teikintetében is, hiszen ezeknek az [embereknek az ész-
járása a régi Qraszország 'hagyományainak hatása alatt volt, illetve nagy 
részüket 'befolyásolta ez a gandolkadásm бd. 

Tudatára ébredtünk annak, hogy minden er őnket azoknak a társa-
daЛmi ':kérdéseiknek a :megoldására ikel összrpantosítanunk, amelyek min-
denekelőtt az első  ekét tényezőhöz kötődnék. Igy aztán ismét életre kelt 
az önigazgatás eszméje. Ez nem ütközött semmilyen nehézségbe, hisz 
nem uj ;eszméről volt szó, ihanem olyanról, amely már a népfelszabadító 
háborúban megszületett, illetve a népfelszabadító hájború alatt az egész 
néphatalom valójában önigazgatás volt. A háború után is minduntalan 
felhívtuk a figyelmet arra, hogy a pártnak nem szabad elszakadnia a 
tömegektő l. Tito ezt számtalanszar leszögezte, s jólmagam Fis, mint már 
mondottam, .külön cikket írtam err ől: „A néptömegek ereje" cimm еl. 

Egész pártmun ~kánik erre irányult, nagy jfigyelanet szenteltünk a Nép-
félszabadító Front fejlesztésének, arra törékedtünk, hogy a népfelszaba-
,dítб  há'barúban emelünk tartó hazafiszövetségesernk :közül egyet sem ve-
szítsünk el', azon fáradoztunk, hogy a .gyárak'ban m űnél demokratikusabb 
,légkört teremtsünk stb. Igaz azonban, 'hagy ido"közben nálunk is egyre 
anélyebb :gydkereket eresztett a bürokratizmus, mindenekel őtt a sztálini 
dog+matizmus és gyakorlat hatására. A bürokrácia terebélyesedésének ná-
lunk az adott helyzet is kedvezett, thnszen nendkvvül nagy gazdasági 
nehézségekkel küszködtünk, minden hiányzott, az emberek nélkülöz-
tek, így aztán [közporntilag kellett rendapkezni azzal a kevéssel, amink 
volt. Elmondlhak azonban, hogy ennek ellenére a népfelszabadító har-
cokban létrejött önigazgatás nem halt el a háború utána éls ő  években, s 
,éppen ez volt az egyjk oka annak, ‚hogy Sztálin meg ~táxnadatt bennünket. 

Ezenkírvül a háború utáni időszakban közvetlenül is kialakultak új 
önigazgatási farma'k. Amikor a Kelet teljes zárlat alá helyezett ben- 
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nünket, a Nyugat pedig csak igen szerény gazdasági együrotmu"ködést 
folytatott velünk, amelyet úgyszólrván zárlavn:ak teikinthettünk, dolgo-
zóinknak meg keLbeot .mondanun'k az igazat, de azt is, hogy a saját lá-
bunk.ra kell állnunk, illetve tudtukra adtuk: azzal foguruk rendelkezni, 
amit ti ,magatok termeltek. A ddlgozók j бl megértették a 'helyzetet, s 
öntudatosan imunkába lendültek minden téren. Rövid id đ  alatt helyre-
állítottu ~k nvimidazt, amire ;feltétlenül szükség volt, számos íuj •Létresítményt 
emeltünk, ugyanakkor +fdkozatasan javult a đazdasági együttmшködés a 
Nyugattal, így aztán lehetđvé vált, hogy meggyarsítsuk gazdasági fejl ő -
désünket. Dolgozóink 'önkéntes kezdeményezése és er őfeszítése nélkül 
azanlban nem 'haladtunk volna előre olyan ;gyors ütemben.  

Eml'éksz сmy  hogy már 1948 másik felélten írtam a gyárainkban köz-
vetlenül Létrejövő  murkástаnácsakról, valamint arról is, hogy tanulnunk 
kell ezekből a szabadon lezajló folyaimatokból. Természetesen a dolgo-
zók saját kezdeményezésükre jöttek össze, minden szervezés n.é'lküd, és 
sеnlmilyen különjogokat sem еlnézve, s gyű léseiken megtárgyalták mun-
kájúk, a termeléségető  ;kérdéseiit. Mondhatom, hogy magától menta do-
log, ilyen vagy olyan néven, s világosan ∎megmutatta, hogy  milyen úton 

és irányiban 'keld tovább +haladnunk. 
A másik kérdés a pártra vonatkozott — vajon a pártot azonosítani 

kell-e az állammal, mi több, az állami t őkével, így aztán ,az állami és 
technokrata .közigazgatássál, vagy pedig élcsapata kell, hogy maradjon 
a munkásosztálynak,amely az uralkodó erđ  az országban, t еhát az ál-
lannhatalam fő  gyakorlója is. Sokkal і nКљь , mint bármvkor azelőtt, 
megvilágasadrott el őttünk, hogy a pártn ők vezetnie kelii a munld.sosz-
tályt, nem pedig uralkodnia rajta. Az önigazgatású munkásosztálynak 
döntő  befolyással kell lennie az állami és gazdasága hatalom minden 
emelőjére, .a  pártn.aik pedig olyan vényez ővé kell válnia, amely ,a mun-
kásosztá 'ly e tevékenységét tudással, el'mélette'l, tapasztalattal, valamint 
a szodializmus és a munkásosztály ellenségeivel szembeni ,akció és harc 
mбd'szereivel gazdagítja. Tudatában voltunk annak, hogy ez hosszú, de 
az egyetlen járható út, .ha elejét akarjuk venni azoknak az eltorzulá-
soknak, amelyekbe beleütköztünk, amikor összecsaptunk Sztálinnal. 

Ezt a rkét f$ tanulságot sz űrtük le a sok-sok hosszan tartó vitából, 
s ellhatározása и  iК  fokozatosan ;mеg~feledđ  szervezeti farmát öltöttek. N уu-
godtan állíthatom, hogy ezáltal véget vetettünk bels ő  válságainknak, 
hiszen most már tudtuk, hogy milyen irányban fejl ődik társadalmunk, 
s hogy .miért kell küzden јјnk. Tito á?landóan figyelemmel kísérte ezeket 
a +folyamatokat és viaákat, s közvetlenül részt vett bennwk. Jugoszlávia  

rfejlđ;désében .teljesen wj szakaszt nyitottunk, és senki el sem tudta gon- 
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+dalnyi, hogy ilyesmi is 'lе  etséges, miután olyan kíméletlen támadás érte 
a Jugoszláv Kommunista Pártot és egész hazánik аt. 

Úgy 1949 tavaszán mi néhányan, a JKP Politikai Iroda tagjai, meg-
látogattuik Titót Splitaben, ahová ypihenni ment. Azt javasoltuk neki, 
yhogy az 'önigazgatást társadal'm'i rendszerré építsük ki, valamint ,hogy 
a Jugoszláv Kommunista Párt statútumának megihа tárazatt részeit mó-
dosítsuk, magát a pártat edi,g nevezzük el Jugoszláv Kommunista  

Szövetségnek.  
Az elќ  kérdésben, illetve az önigazgatás kérdésében — amelynek ki-

~bantakozását a mindennapi gyakorlatban Tito, mint ymár mondottam, 
+figyelemmel kúsérte — nemcsak ,egyetyértett javaslatunkkal, hanem úgy 
vélekedett, hogy az önigazgatás az egyetlen járható út .a szocializmus  

számára. A marxizmus el đ tti régi murilkásjelszóból indult ki: „A földet 
a parasztdknak — a :gyárakat a munkásaknak!" Sokat gondolkodott 
yezekr&l a kérdés г.kr&l, .és egész sor szervezeti formát és int7ézkedést 
javasolt az elgondolás gyakorlati megval'ósftására. 

Elhatároztuk, hegy törvényt alkotunk a munkástanácstikról, s meg-
alapozzuk az önigazgatási rendszert, amely fokozatosan fog fejl đdni, 

hiszen máról iholnapra semm,: ~képpen sem lehetett volna véghezvinni ilyen 
gyökeres társadalmi változásokat. 

A másik javaslattal kapcsolatban — a Jugoszláv Kolmmunista Párt 
nevének .megváltoztatása Jugoszláv Kommunista Szövetséggé — Тitónak 
Splitben eleinte bizonyos fenntartásai voltak. Egyik ellenérve volt pár-
tunk hagyo:mányas neve, főleg pedig annak veszélye, hogy ezáltal csöik-
kenne a Jugoszláv Kommunista Párt társadalmi szerepe. Rövid eszme-
csere után azonban .magáévá 'tette a javaslatot, amelyet kés őbb a Jwgo-
szláv Kommunista Párt hatodik kongresszusa is eLfogadott. 10  Tito min-
deneyke1đtt azért egyezett bele pártunk nevének .megváltoztatásá'ba, hogy 
úgy mondjam külső leg is különbözzön a dogniatikus sztálinista párttól, 
amely olyan durván megtámadta a Jugoszláv Kommunista Pártat. 

1950љen, Tito közisanert, történelmi jelentőségű  e~pazéja után, meg-
hoztuk a munkástanácsákról szóló törvényt, amely jelenleg is szilárd 
tá.mpantja a munkás-önigazgatás f вjlődésének. 1953-,bon elfogadtuk az 
alkotmánytörvényt, illetve az új alkotmányt, amely még kimunkálatlan 
volt, s a régi alkotmány egyes tételeit is magában foglalta, de a társa-
da'.~mi berendezés rendszerének alapvet đ  társadalmi viszonyaiba bele-
ágyazta az önigazgatást, s megváltoztatta az állami és teahndkrata köz- 

1• A Jugoszláv Kommunista Párt hatodik kongresszusát 1952. november 2-átó1 8-áig tartottuk  

Zágrábban.  
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igazgatást, valamint a dolgozбik szerepét nemcsaik a gyárakban, hangian  
általában a ,társadalom'ban. igy megvetettük az önigazgatású szocialista  

társadalom fejlđdésének alapjait nemcsak a gyárakban, hanem társadalmi  

életünk minden területén.  
VUKOVICS Géza fordítóm  



A KOMMUNISTA SZÖVETSÉG  
FORRADALMISÁGÁNAK ETIKAI ÉRTÉKELÉSE  

BODROGVÁRI FERENC  

A Jugoszláv Kommunista Szövetség (a továbbiakban JKSZ) forradal-
miság.ántak értékepését annak a tételnek ;a b'izonyftása foglalja magában, 
annely szerint a JKSZ Rétezését a farradatl оm eriköLІcsi értékű  liényege 
határozza meg, s ebből eredően a JKSZ létezésének indoklása a tulaj-
don unorátlLts thitel.ességét ő l f iigg.  

Amennyiben e tézist argumentálni lehet, akkor ez a JKSZ további 
teviékeny'ségében a gyakorlati útmutató m сghatárazásána+k abapja lesz. 
Az elméleti elemzés tehát nélkülözhetetlen feltétele és mozzanata az 
empirikus fol,yamatdknak. 

A tézјss tényeikkel vailб  а  tnаszt.dt ndm végezlhetjük el a JKSZ 
megilévő  dolkurnentumái erkölési tartalanánák eltefmzése útján, s ugyanez 
vonatkozik a JKSZ-ről szóló okmányokra is, mivel a politikai szerve-
zetelk marás dо  kri~paió+i. és preskripaiб i sziiktњgszerűen az ideológiai 
öngazolás szb.l;gtáilatában á1l;nak; n кnt •normatív fonamentáliis önprajek-
ciбk ndm prdbletmatizállják tuQajdpn ltényеgi~ket. Ebiből kiindulva e dal-
gazat a tézist , a  JKSZ тrbegaliapazortts .gáznak eiern-
zése útján fogja airgumentálhi. 

1. 

O,ntdlógiai ared,etét •ekii,ntve a JKSZ a forradalomra eszrni&jének sa-
ját ѕágas partikuláris olbjektntváiájta. 

A foxradalotin eszmje a mun,kátsosztály anyagii lényének d'kazatilag 
meghatározott teleológiai objektivációja. A forradalom eszméje a 
„tszüksiégdeet" (SoЈQen); útja, idiletve túPhќ adásа  az e(mbex :gene+rikus lé-
nyege elidegenedett egzisztenciájának. Az ember generikus lényege a 
„lggfőlblb jб"; a fo:rriaddalaQn, illetve a „szükségliet" eszmntéjének erkölcsi 
értelkű  a'laPja. Az emdber ;generikus .liényeige, mint l'ggf&bb jó, nem ide)s, 
vagyis anyagf sze rupontbбl megal аpazattlan, , ~tnsztán spekulatív" nreta- 
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fizikai kategória. Ez a kategória ontológiailag a materiális lény társa-  

dalonвtörtérnetii termel ődésén alapszik; mint értJkkategór.ia, az e7nber  
genetikus lényege megnyilvánulása, а  „lény meghatározója" (Lukács,  

Marxra hitva~kozivia). (Az emtbdr generikus lényelgiérál résfzletesd ьЫen 
1sd: Bodv-ogvári F.: Az dmberi értélk int igiazsá,g, Maгksis;tričkа  misao  
с . fоlyói'rat, Bdl~gІrád, 1978/3., 223-233. 1.) 

'гehát а  farradaloun eњ1e1et~e sze ~rimt а  ,JкSZ a muл)kásosztály antikus 
okozati detenmfvná ~ltsága wjra~trukturá .l'ás'ána:k és =arientálásánia,k saját-  
ság.as progra,mja (aimi alatt a te гtm ~eliás adott unádját лs értem kell); де- 
mhnalr;gosz, és nem „ex niilhidio" а'1lkotó. Megte+stesüfléséíbein szodie1ógiai 
fer.amenális des{kri(pсiója sxarint a JKSZ gy érdekosapart ( а  mun ~kás-  
osztály) instrumentális (politikai) szervezete; a meglév ő  (Sein) egziszten-  
aiиájának modr~sа , reы t аnyagti-, ;dfifii~ciens", és nem „:fi'vná,lis" kv1t6ja  
а  fo~rradalamn k. 

A  .JKSZ — el.tér&n a t&kiés pall гrilkai szerиazetdk,től' — mint ,;ltező"  
(Seiind), v ~agyis m:mt a modlilévő  ig ѕztendi.jn аk ma.dusa, nem önкчél,ú  
szerv'ezet; đé .nye egzisztenсiájáл  !kllvül c+sliJk: a „sz шk'séglet" sz гfié►rájáќ an 
van. Eziért •a farradalimiság fel њéte.le a JKSZ héteќséneіk; а  tdmlporális, 
omitikus t.eruniel гésia mód és támsadallmi viszonyok —, аmelydkiben leihar-  
gоnyozva 61 — megszüntetésére irányu'ló tevékenyslétg szintén. Ezért a 
JKSZ ,idegem test" (a muшnkásosztálilgal gyütt, m ~dly,ndk sajá'toe kife-  
jeződése) а  társadalmi viszonyok adott realitásában, ате lуе lс  közepette  
а  tőkés terme'1'égi m ~ód тги•gvalósгull. M~eglléпáne!k сéЛја  az adatt sцférá-  
jában a „léteztés" (Werdan), azaz „va'l аn->ii más се1 .kezdetie" (Ariszto- 
teiész: Politika, 13. 22. [1334b]). Ez a сб1' а  szaad gy(ének szabad 
közb~ssé,g+ének megtereirrbuése, i11,1etve szaci.áli ~s keret& ыzrosítása az auto-
nóm s а  generikus amiberi liényeg fejles:ztlésére. (A 
szabad szaG:iális keretek fagal! та  fieltét ёlezi, 'hagy báinm.ely egyén elvben 
bárлvilyen adottságát megvalósíthatja, v Іagyis hogy az imidiiwmduáilis gya- 
korlattban a t вrmélkenység szimtjiére emidlikedjen. Lásd Hall!er Agnes ►nak 
a homюtgenizáaiáv+a ~l' kagcsod'atas áлiás(ptanitját; Szжako&tevni živa,t —  

Mindenrnapi élet — ,  Na1.it, Belgrád, 1978.)  
Ezdk szerlint а  JKSZ antolóigi~ai me{gapozatosága révén szшk~égsze- 

rűein e+lőlátja azt az autadestru аsкlifCit, amely a twllajdon pairtikuf:ianдtáisa  
ellen i;ránywl'. „Látszólfagos k!ötzёsségkбnt" vaYó antiikus olkozati megiha-  
tárazo:ttságia szerinit a .JKSZ szükségtszer ű  kanstiltuál ѓs illeme az е'lid~ge-  
лedett rársadami viszonyoknak, amelye.kne'k közepette nem tud ~ja meg- 
va1liásítaлi az autadestru'kćiát ,mimet maráDis aélijáit. 

A J.KSZ on'talotgilku és ontJilkus тгеу(határozattsága közötti eilltent гmon- 
dás а  meglévő  társadalom önreprodukciójának „conditio sine ,qua non"-
ja, ami a megl~vő  társadalom twllhal,aкíásárвák amyag,i foilry.amatai ;ra is  
érvtéлyвs. A KSZ meglóte,, mint s1ajátsá;gos kifeje zJ&se az „adivtt" és а  
„sziik®éges" ellentman кlásos eigyéneik (Sein—Salleп  rebkiók), antaló-  
giailag a lény totalitása fejl ődésének jellegzetességével determinált.  
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A lény fejlődése öncélú; „termelés a termelés érdekében" (Marx).  
(Az eszkatologikus fejl ődés feltételezése szükségszer űen magában foglalja  
+a +törtlénеle+m és a)Z .еmibeх  :mint t téndllmi 'fény dnimagsenimisitését; 1az  
elméleti bevégzettség és a szociális tökély statikusságának metafizikai  
.kantpláltságát.) A +társadalom 1+ény öncélú fejl ődlése az бmlber törté-
neгetr.+alkotsa úttján megy vggbe, amely teA сal6gia+i a tarnatí гválk meg-
I;+évét feltételezd„ ,amelyek áltála „dé{lralan oélszer ű sé~g" antolióai fiolya-
mata .aklkбnt nyer értelmet, mint „termes az ánlberniessiég +te тΡrmelése  
~érdeQiаben". Ezért a fejlődés (fanradaloon) marxista alternatí ájáma+k  
+megdléte, taválbbá a пΡnarx,isra alteam гa+tíván be151 a KSZ altal k'épvn'seQt  
sajátságos a.lteirnatíva ґ 2étezгése ontmlóaiilag szüiks~g .szerű  és •erkölicsileg  
mga,zolt. (A marx ista al ter .natiíva Ugyanis a szabadság élnvélev6t képezi,  
amelynek morális imperativusa az ontológiai szükségszer űség megnyil-
vánullásak,ént kanstntuáPádlik; mint altern ~atíva: „A ddl ~gozó emTber s+za-
b3adsága vagy 'halála".)  

Ezdk szerint a KSZ-neik ~, аn,n+t a társadalimisá ~g partikuláris o!bjek-
taiójiánalk, az egziszitans „tárrsadallmi viszanyak együttese" spacitfiikus  
jelenstбgéln гik mo►r:ális feltérélezetts ібge, amеlуbQn a ,generikus em&eri lé-
nyeg (Marx 6. Feusrbadhról száltó tétele), neme a „viszta  
jóakaratból" (Kant) ered, sem a transzcendentális erkölcsi eszméb ő l  
svb., haneml a fejlődlés t mеghlavá,razottsá„álból; az 
elidegenedett társadalomban az alternatívák mindig morálisan feltétele-
z,etitek: „Ia az etnљere'k sza:baddkna.k szivletnénelk o  nem +allaikítan ~ák ki  
a jó és a rossz fiogalnnát mnnidaddlilg, amíg szábadolk". (S,p иnaza: Etika,  
IV. Ikönyv, 68. sz. +tétel)  

Ennek értelimE1ben a KSZ mar'ális jelen Іsélg, legalitása névén, mert .a  
tmaráll az amlbear genenilkus lényegéved (minit a liegf ч5bb jóval') egyező  
dbntsés és 7r а,gata+rtás gyakarlati viiszоnya; a KSZ dtemiurgasz, mert  
etkellcsi jeilens g, és fordítva.  

2.  

A К'SZ mпn ~t n+dm отсе lи  szervezet, illetve morálüm j,elenség a me;glév ő  
(Sei+п) terÜletréái, n ~em fele:Ihet meg a twlajdan fagia;llmának, vagyis a  
sz+abadságnak, mert a szabadság fio iga Лma а  ,.,пrnéglneun-1 ~ény" +területére  
esik. Ezért a KSZ a forradalom megvalósításának modusa: szükséglet  
(Sa11+en). Fabbő l e+ro '"en а  KSZ tёmrparárius jelenség, és erköd јcsi értéklét  
+alkar:lmasságával .lelhet rrnérnii (mint sznљjéktív erőét), ho,gy az okazati+lag 
rneghatátrozo ~tt „ыс  et nunc" hely+zevbe.n po!iitiJ.vai 1egabitás'át egybphan- 
gollja a telealб,; ai marklis 'kö гve+tellmérnyéklkel, azaz hogy a politirka ~i 
(util,itáris) dbntiések te ►m,poralitását a munkásosztá!1` у  történ+alltni érde-  
keinsk á11'as(pra ъtjárбr ért гékelje (anхeгlyejk nm tartoznak az mpimilkus 
kanst+elláci& kon26nigentált elvéi . ад+á). Ez& szerint a JKSZ fvrradal- 
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an(iгságának eti,k+ агг  értékelé5ét f ёlelđsságe gyakarlati me ~gnyi~lvánulásánalk 
el~emvzé+se xtévén le'het véghezviinn ~i. 

A t" és politikai párt ~dk a Іъe!glliéivő  apoli, mќvel ártdkelihetđ  bé- 
nyük n~m esik kivül e,gzпsztenciájukan. Ebibđl eredđe.n morális felelđs- 
ségük értékelését а  helyettesíthet őség elve alapján lehet elvégezni, mi- 
-ve1 а  kw':'ön '• " pártelk csa(k névileges váltazata гi uigyana гnna!k а  lényeg- 
nek, il'letve а  táke 'mint „l.e ~g!fól~b jó" &dekenek. A t őike érdetkeinek  
ar~kölcsii legititmќlását а  párt egy,ik forimájának más far пnáva•1 valб  ро- 
ditkai szulbsztii!tпuciój.á~vatl lelhet elér.n i, asni sohasem hordoz magában 
veѕzély,t а  ktapitalista resudszer воrálns ért&eindk hnera,r сhiájára nézve. 
A lény fejd&dés féndk alapvetđ  eszlkatalogílkus kоncepciója upyanls — 
aan.el ~y, végső so~ro;n, lElnyegkénx van jelen valam,arцnyгi nem mэarx;is.tta 
f~lozóif+iálьan — azt fetl гéteQieizi, ihlagry vaI'am ггe.nnyti -apologetikus егтélен  
(és ,gy ~akbrl,art is') perfekoiio ;nista etikafként korr&tituál бdjon,. Perfekdk»- 
nista etikákra pedig olyan feltételek között van mód, amikor a közösség 
szu;praiд,diмi+duќ+lis. Ebben az esetb гe,n 1aglikus szüksfégszarű séggéeЛ  követ- 
kelzјІk az au táriius szervezet lléte цése s bbđ l  
ere~ " ет  az etikai káde ~xelk kqnst,ituáládása is. Az gyik párt 1'átszó' гlау  
demokratiikus szubsztitúciбjának а ,máaik párttal való poliitik:a<i mani- 
pu'l ~áć iбja, te'há ~t n~emn tesv rdié.sessfé а  perfakcionisvtilkus etiká~t (esetleg 
a kёt~eilesstéig etik.jt a fel•el&leng etilkája váltja fe11) . 

Müv1  a KSZ 	 szetrneporntbál mint a `forradalom  
„effiюiens" otkazája (cUeimiur,gasz)  u kife!jez гésre, v+agyiis а  mгunikásosztály  
,m~i,nt а  fo,rradialom szu(6jelktutтna sajáxsá гgos mqgnyilvá ~núlásákc~nt, fei`lelđs- 
ségének felmérését а  helyettesithetetlenség elve alapján lehet elvégezni. 
A JKSZ-tintim adekvát e.rköllc.sti ,gya'karlla.ta esetéi тen nm le4ret más 
palití7kai szemv,eveitteil helyettesi'teni, arnialy adekvát m;ódan juttathatná 
kifejezésre a munkásosztály történelmi érdekeit. Ekkor a KSZ a munkás- 
asztály nolm:nál гis képv ~i~selđjévé, ám ltémye;gi ellensé~gévé válna. Tehát a 
murnkásdsztálly egy politѓќ•a'n szervezeténelk miarális önkizárása m-egsz шn-  
tetné társadalkni-ontdl'ógiai цg.az ~al,tságát, bár nem társaadahmi-antaló,gia ч  
s zülksé,gszerű s~égiét is a munikásosztály forradalmi sz гarvezete meglétándk. 
"A,z ilyen jálen4  azanba,n, 'ha n:tm is xzürntetheti ,m ~g, m~égis lényеgesen 
9 elias~íaihatja és ide'igllenesiem fe11 is tartómta,uhattja a forradalmi fejá ~đd'és  
foil aanatát. A svt и  " ' ' • , , ►  '  у 	 hiniz~mus tanulsa~s pelda~ a  ennek.  Mas  szaval bar- 
un+ely partilkiidáu•is ,szervezet szwpxaоrdirnácшója a bázikus tatalítás irá-  
nyálban el!kerünli•etetlenn ја  ,а  ‚Uilюgfő lьb јо " él,s а  „szüksléglet" nvint út .kö -  
z&ti mecĐiád:+ó ellk•e~rülhetetlen me гgszűn ~ésёьerz vezet. Marxtnak а  oélrМ  
mintt „a jö+vđ  emer.gdlkus e!lvtér&l" száló tétele m Іag Јban 'fo;la4ja а  cél és 
;az eszközёk, .az „adott" és a ,zükséiglet" (Seim és Shc ~len) lkölksönös 
féLtétсbezettsétgét. Egy esт .köz (partilkula.гitás) ,,,pa'radiigmává" valb hi-  
posztazálása nean zárja ki a bá.zilkus tat,a'littáк  ontaló,g~iai forradatmi 
ltép•e.tsé ;gét és exejé , ат  traagtlkuts гтбдгол  szüksiégteden áldo гzatákat k.ö- 
vetel. A „meghatározott efficiens okozat" „paradigmává" иа lб  válto- 
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zása oda vezet, hoigy „a jö°venidđ  elnetigikus elv ~én еlk" oélja vagy el.éer-
h~вtet~len ideá1á 'transzm:utádód k, vagy a meglév ő  pвrpatualizálásáavak 
util,iitáris céllj+a.ival cserél ődik fél. E гJг rt ssok időre és társadalmíi-оntolд -
giai okozati objektív retardáltságra van szükség, hogy a fejl ődés ob-
jelktív far,rad'ailim fo'ltyamata 'ke+retszlt шlhatоl!hassan az „eilferdúlt erkölcsi 
tudat"vdeokramikws akadályain, azaz hogy istnvér a fiarradalln ъi szub-
jektv,rnnak megfelel ő , m,gráílhs értiel сmbеn iuritrranesvs, partiikulánis poli-
t ~Јkai szervezetté fоrm.áládjon. (A miwnkásosztá'ly politikai szervezete 
ellneiveг Ρzésénék mgќІ tоzvа tќsa, a kamunun ~i'sta párt he yett a Katnmu-
xtlista SzёvetsElg 'SАtrelhozása ilyem sze.npanitb 1 igazolt lehet, mint a 
szupraordináció lehet őségének tudatos kizárása céljából tett kísérlet.) 

A KSZ-nek a f irr аdiakim esziméj,ért és az ,ember generikus Tényegén 
mint a ,„1egfőlbb jón" va'Мо  nywgvása magában fgglalpa az iimfmanens  
њmє,hаt гоzs 'etikájára való tö гdkviést is a perfekoi оniis+ta etiika he-
iyett. 

Az immanens önünegghatárоzás etikájára osa'k a szabad és atempo-
rári,us tiközösségn b'edül van mád, vagyis amelly társiadalmvi-оntol&gi,ai  
akoklbćll a szó Т.telmz+&юn nem tudja feilüllimúlni önanag&. 
(A tőkés terimeílEti в  ód telmpo ~r.áriius, s ugyanegy a maglévő  szocialista 
trs+adagоm 7s; túrhaladása ,az eemlbernelk ,n ~int dolgozó líényn+elk „ юomdi~t:i+o 
sine qua non"-ja.) A szabad közösség fogalma olyan társadalmiságot 
fent beezy  arr. еly a másúk 'ember céll!ként való váliasztásának anyagilag 
ff rvétel,eezet ~t morá7й  í1mpeоаtivusában nyilvánwl meg, m: g az egyén az  

egyсte(МеS rel'áюió eszköze, iVl!etve +bizx уsítоtt az ekvivalens 'öanmegha-
táхozrás :utódja. Arc с ffajta Iköz ёisség dlІyan dán оkrá,cia liétez6§6t fellté-
telezii, a гmeely a Iküliönb ~ségеk r+elláoi+&ján é ~s nem .a plwralш ztiikus érdékek 
antagonizmusán nyugszik. Ugyanezekb ől az okokból tehát az imma-
r.,ens önuneglhatárbzás e•vJkSja nem ,lephet fiiad fiiká:lt (mint perfekcianist a 
tika), miwed vael'anъaаъnryi kódex ,tvlтem a sz.e nélyi Іság ∎initákráns alá-

rerndle:léќ t jteQеnthl a szupratind:viedluállals körг  sšéa,gell (v+agyi►s a partiku-
lari'tás .t o.ttaíli~tássáva1) nzeirnberr. 

A meglevő  termelési mód, illetve a fennálló szocialista társadalom nem 
teszi lehetővé az immanens önmeghatározás etikájának maradéktalan 
megvalósítását. Ezek szerint a KSZ forradalmiságának erkölcsi értékei 
tevékenységének — mint szubjektív erőnek, amely per excellence a morá-
lon kívüli társadalmi szituáció megteremtésére törekszik, illetve olyan 
gazdasági, politikai és kulturális viszonyok kialakítására, amelyek „a dol-
gok jelenlegi állapotának megszüntetését" vonják maguk után — eredmé-
nyeiben nyilvánulnak meg. Ezért a KSZ els ősorban nem a forradalmi vál-
tozások morális kezdeményez őjeként jelentkezik. A morál sohasem al-
kotó, hanem a gyakorlat megvalósításának módja. (Ellenkez ő  esetben a 
forradalmat eszkatologikus tettként kellene szemlélnünk, mint perfek-
cionista folyamatot, aKSZ-t pedig mint ennek az erkölcsnek az őriző- 
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jét. A KSZ ilyenfajta önmeghatározása azonban a munkásosztály mani-
pulációs objektumként való szemléletét jelentené, sebb ő l eredően a KSZ 
elveszítené társadalmi-ontológiai igazoltságát mind politikai legalitás, 
mind pedig forradalmi moralitás tekintetében.) Eszerint a KSZ morális 
szerepe „közvetett"; a munkásosztály érdekeinek megvalósításával a KSZ 
nem alkot, hanem manifesztálódik, és ápolja, kultiválja a forradalmi mo-
rális értékeket. 

3. 

Az erkölcs teleológiai jellegéb ől eredően a KSZ-nek feltétlenül kez-
deményeznie és értékelnie kell morális gyakorlatát. AKSZ-nek tehát az 
immanens öndeterminálás etikájának elveit egyaránt alkalmaznia kell 
mind a saját szervezetén belül, mind a társadalmi totalitás viszonylatai-
ban. A KSZ-nek tehát — egyfel ől — nem lehet szupraordinált „vezet ő" 
szerepe a munkásosztályhoz viszonyítva, ám nem is mondhat le kezde-
ményező  szerepéről az önigazgatás folyamataiban, ami a munkásosztály 
önmeghatározása. Másfel ől a KSZ nem szervez ődhet klasszikus hierar-
chikus intézmény módjára sem, amelynek van vezet ője, elitrétege, aktív 
és passzív tagsága, s ezenkívül a szimpatizánsok uszályát is maga után 
vonszolja, de ugyanakkor az eszmei konstellációk diffúz komplexusává 
sem bomolhat széjjel. 

Mert amennyiben a KSZ nem alkalmazza önmagára is az immanens 
önmeghatározás etikájának elveit, nem áll módjában túlhaladni az osz-
tályerkölcs egzisztenciájának szintjét a „morális érzék, a morális érzé-
kelés" („fronésis") formájában. A „fronésis" a meglév ő  változtatása köz-
ben anyagilag mindig tehetetlen, mert ideológiai funkcióját tekintve szük-
ségszerűen fanatikus morállá változik át, amely a „befejezett ideál” ne-
vében száll síkra: a forradalmiság perfekcionista etikává alakul. A fa-
natikus morál vagy a „forradalmi aszkézist" követeli, amikor a jelenkor 
pragmatizmusát a boldogabb jöv ővel indokolja, vagy a „reális szocia-
lizmust", amely esetben a jelenkor pragmatizmusát megvalósított ideál-
ként igazolja. Ily módon a „fronésis" ideológiai eszközzé válik. Az ideo-
lógia azonban a partikuláris érdekek egyetemesként való magyarázásá-
nak révén amorálissá lesz, mivel át kell siklania a — mind a kollektív, 
mind az egyéni értelemben vett — morális vétség atemporáriusságán. 
A morális választás ugyanis mindig individuális és egzempláris, és az 
internalizált normák alapján megy végbe. Eszerint a morális vétség, illetve 
az egyetemes normák — amelyek bármely egyed egzisztenciáját és auto-
nómiáját biztosítják — megszegése még abban az esetben is morális vét-
ség marad, ha e normák megsértése más, egyetemes normák affirmálódá-
sát vonja maga után, amelyek szintén biztosítani tudják bármely egyed 
egzisztenciáját és autonómiáját. Ilyenek például a politikai merényletek, 
amelyeket magasabb erkölcsi indítékból hajtanak végre, vagy a politikai 
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ellenfél csalás útján történ ő  likvidálása stb. Mindezekben az esetekben 
ugyanis az az elv érvényesül, amely szerint „a cél szentesíti az eszközt", 
ám a nem megfelel ő  eszközök alkalmazása mindig acél diszkreditálását 
is jelenti, mivel elvben mindig mód van egyéb eszközök alkalmazására 
is. Amennyiben azonban a „hic et nunc" helyzetben az egyik — elvben 
nem megfelelő  — eszköz alkalmazása képezi az egyetlen lehetséges szo-
lúciót, mert ellenkez ő  esetben a vitális érdekek válnának kétségessé, il-
letve az egész értékrendszer fennmaradása, akkor az alkalmazott eljárás 
a tragikus morális felel ősség példáját képezi. Az egyén vagy a csoport 
morális önfeláldozása tragikus h őst vagy hősöket eredményez, akik azon-
ban nem mentesülnek az erkölcsi felel ősség alól. Az ideológia szolgála-
tában álló morál pragmatikus érdekekb ől természetesen elhanyagolja a 
morális felelősséget, úgyhogy ily módon az egyén vagy a csoport mo-
rális vétsége feltétlen erénnyé lesz. Ezzel Olyan precedens alakul ki, 
amely perpetuálódása révén szokássá válik. Az ilyen erkölcsi gyakorlat 
azonban kíméletlenül a forradalmi célok teljes értékrendszerének felbom-
lását vonja maga után. Normatív módon áthatja a meglév ő  (Sollen és 
Sein) szféráját, úgyhogy valamennyi kontingentált „hic et nunc" gya-
korlat azonosul a „morális javakkal". Mivel ily módon elmosódik a 
meglévő  és a normatív közötti viszonylat, az egyén erkölcsi irányadó 
nélkül marad. Épp ezért természetes, hogy a „tragikus áldozat" morális 
értékelésében megnyilvánuló kritikátlansága „szükségtelen" értékelésének 
kritikátlanságává válik, vagyis a morális vétség feloldásává. A „lakko-
zott" történelem a perfekcionista etikának részint eredménye, részint Pe-
dig perpetuálásának eszköze lesz. 

A morális következményekkel („sofrosiné") való számolás ebb бl ere-
dбen tehát erkölcsi mérceként jelentkezik, esetünkben a KSZ forradal-
miságának mércéjeként. Bár nem lehet mindig el őrelátni az adott, egzem- 
pláris, morális választás minden erkölcsi következményét (a teleológiai 
tételek okozati objektivitást eredményeznek, amely mell őzi a partikuláris 
intenciókat), a múltbeli és a meglév ő  morális gyakorlat intenzív elméleti 
elemzése mégis valószín űbb feltevéseket nyújt a megfelel őbb morális pro- 
jekciókkal kapcsolatban. A társadalmi bírálat (és önbírálat) ilyen dimen-
ziói révén a KSZ könnyebben elháríthatja a perfekcionista etikának, mint 
az antagonisztikus viszonyok perpetuálódásának, megnyilvánulását, és 
könnyebben tudja tevékenységét az immanens önmeghatározás etikájaként 
kialakítani. 



A KÖLTÉSZET: „VISSZAVONHATATLAN  
TANÚSÁG"  

—  Részlet a szerző  Philoktétész sebe. Bevezetés a modern költészetbe  

című , közeljövőben megjélenő  гkönyvéből —  

sOMLYO GYtSRGY  

ÚRоKKÉ TART-E A JELEN?  

Egy véletlen egybeesés ebben a 'könyvben már egy пnás mellé állította  
a két időben-térbвn (és mindabban, ami ebből következik) oly távdl álló  
költőt, Pet&fit és Octavio Pazt. Egy iuj .abb véletlen eggbaesés itt újra  
egymásihoz közelíti őket, hogy közelségükből újabb tanulság szikrázzon  
fel. Tudjuk, hogy az eszmék nem véletlenül születnek meg ott és akkor,  
ahdl és amikor születnek; kifejtésre és széles kör ű  'hatásra akkor és ott  
kerülnék, ahol és amikor valóra váltásuknak legalábbis lelhet ősége a tör-
ténelem napiremdjére kerül. Úgy látszik azonban, az egyes ember teljes  
felfogóképességében, amelynek a tudatos gondolkodás, az e'll вnőrizlhet6  
intellektus csak egyik mezője, az emberi gondolkodás minden fajtája, a  
lehetséges eszmék egységes gondolatrendszerré, filozófiává vagy ideoi б-
giává nem szerveződő  sakasága 61 együtt. S éppen ezeknek atárháza a  
költészet. Igy „sejthetett" meg a .költészet olykor évezredeikkel el đbb  
olyan összefüggéseket a valóságban, amelyeket a tudomány kés đbb „fe-
dezett fel", illetve emelt összefügg ő  és kiépített gondolatrendszerek kö-
zepébe. A költészet az eszméket is észleletekként kezeli, az elvont kap-
csolatokat is tapasztalanként, ha teljességgel bels ő  tapasztalatként is, éli  
k és fejezi ki. Épp ezбrt, 'ha elifogulatlanul !közéledünk .a 'költészet rfelé,  

term:бszetesen a nagy költészet felé, s azt teljes nagyságaban kívánjuk  
megismerni, nem az elvárásunk és „ideol бgiánk" által reduikált +formájá-
ban, akkor meglepő  „törtbnetietlenségekre" bukkanunk benne, amelyeket  
pusztán történelmi elemzés által nemigen tudunk megnnagyarázni. Így  

történik az is, hogy a modern gondoskodás, legsa ijátosaЈьb témáiban, szo-
rosan összekapcsolódik egészen régi, ősi tudásokkal; így, hogy egy szá-
zaddal ezelđtt meglepő  mбdon és a legváratlanabb ,helyen olyan felisme- 
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résekre buk~kaniиik, amelyeket a mi századunk kizárólagos szellemi birto-
kának tartunk. Pet őfit — természetesen jogosan — ál italában a közvetlen  
emberi érzelmeik ésközvetlen piitikai eszmék emberének és költ őjének  
tartjuk, s még a Felhők ciklus intermezzójáiban is (amelyet talán túlsá-
gosan is jelentéktelen •intermezzóként könyvelünk e1) csupán egyfajta  
túlságosan magába forduló, átmeneti sötétenlátás, divatos v,ilágifájdalom  
kisfejezését l'atjuk. Azt azonban talán kevésbé, hogy e „csüggedetten"  
bejárt, rövid, de nagy feszültségű  költői út urnás érdekes eredményekkel  
is járt. Mint például ebben a kis darabjában:  

Mögöttem a múlt szép kék erd ősége,  
Előttem a jöv ő  szép zöld vetése;  
Az mindig messze, és mégsem hagy el,  
Ezt el nem érem, bár mindig ,közel.  
Eképp vandarolok az országúton.  
Mily puszta, vadon.  
Vándorolok csüggedetten  
Az örökkétartó jelenben.  

(„Mögöttem a múlt ...” Szalkaszentmárton,  
1846 március elő tt)  

Minden kétséget kizáróan: Pet őfi nemcsak az idő  einsteini .relativitásáról,  
a bergsoni durée-rő l nem tudhatott, nem állt sem á tantrikus tanok, sem  
a Zenљuddh:izпnus ma vvlágszerte divatos változatainak hatása alatt. Az  
,élmény", amély a gondolat síkjára vetül a versben, azonban teljes egé-
szében — még megfogalmazásában is — azonos azzal, amellyel Octavio  
Paz több versében is találkozunk. A Viento entero ezzel a refrénként  
sokszor visszatér ő  sorral kezdődiik, mely szó szerinti megfelel ője a Pető fi-
vers zárósoránaik: „El presente es penpetuo":  

A jelen örökké tartó  
a hegyekmind mer ő  csont ,és merő  hó 
itt vannak a kezdet kezdete óta 
a szél csak most születik  

Ami a Vrindabanban így ütér vissza:  

rémbámult egy szadu és nevetett 

partjáról bámult rám  
bámul re m  

örökkön örökké tartó deléb ő l  

A Maga az idő  a Pet&fixéihez még közelebbi képzetekkel közelíti meg tár-
gyát:  
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egy padon egy aggastyán beszél magában  
kivel beszélünk mikormagunkban beszélünk? 
múltját már elfeledte 

a jövőt el nem éri 

Idézzük vissza a Mögöttem a múlt... kezdetét: 

Mögöttem a múlt szép k őik erdősége. 
Elő ttem a jövő  szép zöld vetése. 
Az mindig messze, és mégsem hagy el.  

Ezt el nem érem, bár mindig közel. 

S most .folytassuk O0.ct av~io Pazzal: 

ebben az életben egy másik élet is van  

az időben van egy másik idő  is 
mozdulatlan 

nincs perce súlya árnya 
nincs múltja se jöv ője  

csak élve él 
mint az aggastyán ott a padon  
örökre azonosan önmagával  

Az ,időben lévб  másik .idő", az „örökké tartó jelen" egytfel ől egy vallás 
szemlélete, amely (nagy általánasitással) a Távol-Kelet nagy részén év-
ezred óta uralkodó, .az élet egészét átjáró szemlél вt::más ~felől, nem val-
lásos, modern ideológia, amelynek azonban irracionális vonatkozása van; 
harmadrészt természettudományos farfogás, amely ugyancsak korhoz, a 
mi korunkhoz kötött, ám a racionális és dialektikus szemlélet .legunaga-
sabb összefüggésrendszerében jött létre; negyedrészt viszont élmény, 
amely — összefüggésben a vallás, ideológia vagy tudomány tételezései-
vel, vagy tőlük függetdenül — bármikor létrejöhet a közvetlenségnek ab-
ban az egyedülálló viszonyában ember és világ között, amely talán az 
„ihlet" másik, valódibb neve. A Zen-buddhizmus csak az ázsiai feuda-
lizmus sajátos viszonyai között jöhetett Hétre; az áltálános relativitás-
e1 nél.et és az „.idő  és tartaim" elmélete csak a huszadik századi Europá-
ban; Petőfii és Octavio Paz élménye azonban az „örökké tartó jelenr ő l", 
a „mindig messze" és mindig jelenlev ő  múltról, az el nem érhető , bár 
mindig közeli jövőrđ'l az emberi fejl ődés időben-térben viszonylag igen 
hosszú és igen heterogén szakaszaiban ismételten létr.ejöbet. Hogy még 
egy példát idézzünk rá:  
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Valaha ültem Verával zöld lugasban 
s az évek minta .hdllámok eldörögtek 
s a percekmint szúnyograjok .messzeszálltak 
és mint a madarak világos kékl ő  magasban 
ki tudja hova lettek 

De minden év valahol összefut egyetlen karámba 
hol minden rég-szertehullt szúnyog-raj együtt döngicsél, 
e helyen, e sose változó helyen 
az aki voltam .és aki már nem vagyok, 
ül Verával zöld lugasban — 

(Weöres Sándor: „Rangysz&nyeg" 117) 

Mint ahogy az, ami ,költészetiként létrejön — „tartalmától" vagy „mon-
dan.ival6jától" „kvázi" függetlenül —, :bármely szakaszában jött létre 
az emberi fejl&désnek, e fejl ődés viszonylag igen hosszú ,és igen heterogén  
szakaszai,nat fenn is marad. Úgy látszik, mintha .a ,költészet majdnem 
olyan invariánsa volna az emberi létnelk, ,minta biológiai állandók. Mint 
a mindig változó eszméink :folyamán mindig változatlanul maradt agy-
sejtjeinek. Az egyszer ű  tapasztalat azt mutatja, hogy maradandóbb a 
nyelvnél is, amely pedig maga is .hosszú élet ű , .és viszonylag független a 
benne kifejez ődő  eszméktől és szokásoktól. Számtalan bizonyság van 
arra, hogy a költészet túléli annak a nyelvnek a halálát, amely szül ője 
és anyaga volt. Sőt: túlélteti magát a nyelvet is önmagán. A görög nyelv 
adott életet Homérosznak; de a görög nyelvnek ma már csak Homérosz 
ad (társaival együtt) életet. A költészet örökké újraszületihet ő  magzatként 
hordja magában a nyelvet, amely szül ője volt. Оrökösen újra képes 
visszaadni az életet, amelyet kapott. A költészet az „a sose vártazó 
hely", ahol az, aki voltunk és már nem vagyunk, úgy látszik, mintha 
most is az volna, és továbbra is az maradna, aki volt. A .költészet az 
egyetlen „funkciank", amely tudatosítani képes bennünk a mindenkori 
múló jelen id&nek azt a rétegét, amely a múlásban sem múlnk, és egyben 
megtestesülése is mindig az id ő  e rétegének' „az örökké tartó jelennek". 

Ez minden költemény elidegení:tahetetlen t вΡrmészete, „tartalmának" 
mindenkori .része. Illetve, minden költemény annyira költemény, ameny-
nyire rendelkezik ezzel a természettel, amennyire már létrejöttének leg-
jelenebb jelen idejében el őre hordozza mindenkori jelen :idejét. 

Kétezer évvelezel őtt valaki egy ma már senki által nem beszélt és 
nem írt nyelven leírta e sorokat, amelyeket most (a mindig lehetetlen és 
mégis mindig lelhetséges fordítás révén) magyarul másolhatók ide (mint 
ahogy másak oroszul vagy franciául, arabul vagy japánul is tehetnék): 
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Letu"nt a fiastyúik és a  
hold is: tovatűnt az éjfél;  
elmúlta találka-óra  
s én itt heverek -- magamban.  

(Szapphó)  
(Babits Mihály fordítása)  

És ez az éjfél utáni asszonyi magány jelen van az én esetleg éppen 
megosztott férfi-éjszakánvban, vagy akár abban a déli ver őfényben, amelyet 
a nyüzsgő  társaság közepette élvezek. Bármilyen jelent képes egyszeriben 
az ő  jelenévé változtatni. Az ő  jelenében benne van az én mindenkori 
jelenem, s az én jelenemben az ő  jelenének lehet đsége; e kettős jelenben 
pedig jelen van az .a 'múlt is, amelyet létrejötte éta hordoz ,magában; 
örökösen múlt idejű  jelenében ott van továbbá az a jöv ő  is, amelyben  
én már nem leszek jelen; múlt voltában nemcsak velem egyidej ű, -- már 
most! — azzal is, amivel én már nem leszek egyidej ű . Nemcsak a maga 
múltját teszi jelenné számomra, hanem .a másak jöv őjét, amelyben éppúgy 
él, mint az én jelenemben. 

S Fez nemcsak Olyan „általános", „örök" témák esetére érvényes, mint  

Szapphó verse. Ha költemény, aktkor így viselkedik, akár els ő  jelentésé-
vel és .létrehozatalánák közvetlen szándékával mintegy ellentétesen, még 
a legalkalmibb jellegű  iköltemény is.  

HOGYAN LÉTEZIK? 

Miben áll és milyen a költemény létezésmódja? Valért' a Jбzsef Attila 
példamondatához* ihasоnlб  zseniálisan egyszerű  példán kísérli meg a fe-
leletet. Miután megállapítja (ilyen kategorikus fogalmazással talán els ő-
ként), hogy a költészet „külön nyelv a nyelvben", egy mindennap el-
hangzó mondat gyakorlati funkciбján mutatja meg, hogyan válik külön  
a nyelvtől, hogyan válik le a nyelvről az a másik nyelv, amely látszólag 
azonos marad vele, valójában teljesen elszakad a đ le. „Én tüzet kérek  
đnöktől. Önök tüzet adnak nekem: vagyis megértettek." Íme, a nyelv  
normális funkoiója, amelyben, ahogy azt betöltötte, mindig újra meg is  

sem:m.isül, nincs rá többé szükség, míg a gyakorlat újból szükségessé nem  
teszi. Azonban megtörténik az .a „különös dolog", hogy „kis mondatuk  

hangneme éppúgy, mint szerkezete, visszatért és ismétl ődik bennem (...) 
szinte már értelmét veszítette és mégis tovább akar élni, csakhogy egészen  

Jбzsef Attila Irodalom és szocializmus c. elđadásában az „Éhes vagyok"  
mondaton mutatja ki azt, hogy a szavak a versben más jelentést hordoznak,  

mint a köznapi használatban. Könyvem egy elđbbi fejezetében részletesen tár-
gyalom ezt az elemzést.  
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más életet. Értéket nyert, s ezt méghozzá befejezett jelentésének elvesz-
tése árán nyerte. Létrehozta annak a sz шkségét, hogy továbbra is hallani  
akarjuk..." Valért' szerint — s minden bizonnyal valóságosan — „íme,  

itt vagyunk a iköltői állapot küszöbén". A nyelv egy ,második használ-
hatóságot" nyert, gyakorlati 'hasznán túlit. Olyant, amelynek — az eí-
sőddeges használattól eltér ően célfia nem önmagám kívül van, mint a pa-
rabol fбkusza, hanem önmagában, mint a hтјperboláé. Olyant, amely ~-
megint csak az els ődleges ,használattól eltér ően — ebben a használatában  

semmilyen mádasulást nem szenvedhet többé „ragaszkodik szemléleti  

alakjához", mint József Attila mondja: „nem vetk őztethető  ki alakjá-
ból". Lotman szavaival: ,képes (...) mindannyiszor megddbbеntő  erővel 
hatni rám — ahogy Umberto Eco írja —, ha csodálatos egyensúlyra és 
szerves szükségszer űségrс  bukkanok benne, ami,n еk iköуetkeztében már 
képtelen vagyok elszakítani a fogalmi vonatkozást az érzékelési ingert ől". 
Éppen azért, mert ebben az alakban van a léte, ezen kívül egy vele el-
lenséges közegbe kerül. Mint a csiga vagy a tekn őc, amelyet ha elvá-
lasztanak a házától, védtelenné és életképtelenné válik. Jakabson pontos 
meg~fogaЈrnazásában: „A közleményr.e mint olyanra való ,beállás', a kon-
centráció .a közleményre magáért a közleményért, a nyelv poétikai funk-
ciója." A ,költemény minden pontján önmaga és önmagát jélenti: „ön-
reflexív". Mégpedig önmaga totalitását. A m űvészi alkotás befogadója 
épp ezért „nem izolálhat egy jelöltit aиégett, hogy egyértelm ű  viszonyba 
ailítsa a dсnotatív jelöltjével: a globális dsnotátumot kell felfognia", 
ahhogy Umberto Eco mondja. S azért, csakis azért, hogy lássuk, ebben a 
teljességgel új felfogásban milyen egység jött létre az egymásról olykor 
mit sem tudó, .legkülönbözőbb ikutatбk, gyalkorló költők és gyakorló tu-
dбsok között, isanételjük meg majdnem ugyanezt Lotman szavaival is:  

,,Az az irodalomkutatб , aki abban reménykedik, hogy nyakoncsípheti az  

eszmét — a szerző  világmodellezési rendszerét ől, a mű  struktúrájától 
elszakított eszmét —, arra az idealista tudósra emlékeztet, aki az életet 
megpróbálja élkülöníteni attól a konkrét biológiai struktúrától, amelynek 
funkciója." Lotman biolбgiai 'hivatkozása azért külön is figyelemreméltó, 
mert amodern 'biológušok legjobbjai viszont lépten-nyamоn művészeti 
hivatkozásokkal közelítik meg az élet szerkezetét. Aaniben nincs semmi  
meglepő, minthogy mind a modern .élettan, mind a modern széptan leg-
főbb télfedezése a struktúrára vonatkozik. J. D. Borhal, a marxista bioló-
gus ínija például Az élet eredetében: „Az élet szépsége tékát olyan ter-
mészetű  szépség, amelyet Platán igen magasra értékelt volna: azonos ré-
szecskék sorozatai, melyek a legbonyolultabb szerkezetekben az összesze-
relés elvei alapján maradnak együtt." Nem vág-e ez szinte tökéletesen  

egybe azokkal a rnegáliapításokkal, amelyek a ,m űalkotás szervez .ettségét  
és szerkezetességét emelik ki? József Attilánál: „A költeményt ikeletk сző  
szónak is felfoghatjuk (...) a ,m űa Лkatás minden élemében m űalkotás (...)  
a mű  minden pontja Archimédeszi pont." Lotmannál: „A j б  anű  elemei- 
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ben csak az él, ami bennük iközös." Valért' felfogásában: „A költemény,  
épp el.lenkez ő&leg (ti. ellentétben a Nhasználati nyelvvel«, amely, ha be-
töltötte (hivatását, fun.kci бjat, .egyben meg is semmisül), nem hal meg az-
által, hogy élt: határozottan azért jött létre, hogy vég nélkül újjászü-
lessék ;hamvaiból s mindig újra visszaváltozzék azzá, ami volt.  A köl 
tészet arról a tulajdonságáról ismerszik meg, hogy 'formájában újjáteremti  

magát: arra készcet, hogy mindig ugyanúgy visszaállítsuk." A költemény  
szakadatlanul „reprodu Іkál ja" önmagát.  

Tehát: nem .arra késztet — mint ahasználati nyelv —, hogy meg-
értsük, .és bennünk megfogan mazбdó értelmeként ennek mefelel đen cse-
lekedjünk: mintegy átvegyük, ,magunkká :hasonlítsuk, akár a szervezet  a 
belékerült taplálékot, amelyet csak úgy 'használhat fel, ha azonnal szét-
bontja, mássá alakítja. Hanem arra, hogy a maga osztatlan és osztiha-
tatlan valójában fogadjuk be. Nem arra, hogy valamit (valahogyan) te-
gyünk, hanem arra, hogy valamik (valamilyenek) legyünk.  

DE- ÉS TRANSZFORMACIб  

Valért' a nyelv „ ~második" (művészi) használ'hatбságá.t egy további  
analógiával is megvilágitja. Felállítja azt az aránypárt, amelyben a köl-
tészet nyelve úgy aránylik a használati nyelvhez, mint a tánca já-
ráshoz. A járásnak az a funkciója, hogy bennünket elvezessen valami  
céPhoz, ami egyedüli értel. ~mét adja; a tánc nem vezet sehová, értelme ön-
magában rejlik; mindig újra önmagához vezet vissza. Érdekes módon 
viszont, Mallanmé, jóval el őbb, mintegy megfordítva, a táncot hozta ana-
lógiába  az írással, híres paradoxonában: „Tudniillik a táncosn ő  nem nő ,  
aki táncol, azon ellentétes oknál fogva, hogy nem is n ő , hanem metafora,  
amely külsđ  alakunk valamely alapvet đ  forrnájánák felel meg: kard, vá-
za, v,i.rág stb., .és nem is táncol, hanem a nekilendülés és visszafogás so-
rozatos csodái révén a test írásával valami Olyat sugall, amit, irnkább pár-
beszédes, mint 1eír б  prózában, egész fejezetek sem tudnának kifejez:ni."  
Úgy látszik, .a művészetnek az is egyik fő  sajátossága. hogy miközben a  
legteljesebben önmaga és nem valaminek a jelöl đje, .egyben mindig valami  
másra utal, s éppen ez a más lesz önmaga. Fran оis Jacob, Az élő  lo-
gikája (magyarul: „A tywk vagy a tojás?") biológus szerz ője azt írja:  
„Minden sejt arr~l álmodik, hogy két sejt legyen bel đ le." Lehet, hogy  a 
műalkotás ebben is, 'leginkább éppen ebben hasonlít az „él đr.e". Azt le-
hetne mondani, hogy minden vers is arr бl „álmodik", hogy kettđ  legyen 
belđle: az, ami, és az, amivé .az olvasásban lesz; és volta ~kбppen mindig 
ez az utób'.bi, ez a más lesz đ  maga, azon kívül csak virtuális létezése 
van. A tánc — írás; a költészet — tánc; s mindkettđ  csak ebben a transz-
formáciбban lesz, csak ebben lehet saját maga. Az „opera aperta", a 
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nyílt m ű  Umberto Eco á.ltal kifejtett elmélete a legmélyebb rétegében ezt 
jelenti. 

„Egyet mondok, kett ő  lesz a belőle", így szel a magyar közmondás 
(Mellormét és Umberto Ecót megel őzve), talán maga is már az élet 
(vagy az „él ő") ala.ptörvényét sejdítve. S a m űvészetét, az emberi :gon-
dolkodás egyik alapformájáét? A versmindenesetre mindig eleve „kett ő t 
mond": mindjárta maga transzformációját —másakban. „Minden egyes 
embernek életszükség)etévé válik minden más ember", fogalmazza újra 
Marx .gondólatát József Attila. A versnek eleve ёetsz.ükséglete — egyet-
len életlehetősége és létezésmádja — az a másik vers, amellyé az olvasás 
transzfor+máci бjában válik; voltaképpen nem is létezik imás, csak ez a 
másik. „Én — az valaki ,más", mondja Rimbaud. A vers nje mindig ez 
a más.  

Ez a más csupán másik oldala annak a másságnak, amelyet a nyelv és 
a költészet nyelve között észlelünik. A nyelv „második" !használata, els ő  
és eredend ő  használata fel ő l nézve, hibás vagy torz )használatnak t űnik 
fel. Egy régebbi fejezetiben már idéztük, hogy a rímet Roland Bartihes 
„strukturális 'botrányként" határozza meg, tudniillik a köznapi nyelv 
struktúráját tekintve, amely ösztönösen ki akarja iküszöbölni magából az 
összecsengéseket (mint .ahdgy erre .törekszak még a m űvészi próza is,  
amely úgy akar hatni,mintha kаznaapi ;próza volna). A költészetnek a 
nyelvészevből kiinduló .kutatói rendre a deformáció kifiejezésével illetik 
magát a nyelv egész :kölaői használatát. Latz János Általános metrikájá-
ban ugyanúgy azt állítja, hogy „a verselés (...) a nyelv specifikus, át-
formált, vagy ha úgy tetszik, deformált 'használatát jelenti" (szerinte a 
vers innen is nyerte elnevezését, a latin versus „(el)térített" szóból), mint 
ahogy Tinyanov is: a versben „a jellemző  tejhát nem a szemantikai elem  

elmosódott vagy jelentéktelen volta, (hanem a ritmus mozzanatának való  

alárendeltsége, vagyis deformációja". Ingarden az irodalmi mwben szerep-
16 mondatok nem valódi, hanem ,kvázi-ítéletér őd", „kvázi-tartalmazott-
ságáról", „kvázi-realizációjáról" szál б  fejezetében „az irodalmi műben  
szereplő  valamennyi mondatnak ezt a sajátos modifikációját ..." fedezi  

fel: „Az irodalmi ,műalkotás egyetlen mondata sem valódi ítélet" (a szó  

logikai értelmében). S ezt a .deformáciát vagy ,modvfikáaiót tételezi fel a 
Wellek ,és Warгen által adott meghatározás is, amely szerint a versben a 
szavak mindegyike „egyszerre tárgy és jel, .és olyan módon van felthhasz-
nálva, .amit semmilyen, a költészet számára küls đ  rendszer nem láthat 
előre"; mikor maga a nyelv egyáltalán csak azáltal létezhet és tölvheti 
be mindennapos kommunikációs feladatát, hagy benne a szavak haszná-
latának módja előre látható. „A +művész feladata — mondja, talán a leg-
kategorikusabb fanmában, Majakovszkij — úgy »torzítani« el a termé-
szetet, ahogyan az :egyes an űvészсk tudatában visszatükröz ődök." (A film  

megsemmisíti a „színházat": ez a színházm űvészet újjászületésének jele  

— 1913)  
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A VALбSAG ILLÚZIбJA — AZ ILLоZIб  VALбSAGA  

De ha mindez így van, s a versnek ebben a deformációban valósul meg 
létezésmódja, honnan tudjuk, hogy a nyelv ezúttal deformált farmáiban 
jеlenik meg előttünk és akként kell tekintenünk? Mib ől tudjuk, hogy, ha 
verset olvasunk, azt versként kell olvasnunk? K.i-ki miért kezdi eleve 
versként olvasni a verset? A klasszikus m űvészetszemélet, nagy általá-
nosságban a művészet mint illúzió felfogásának álapján áll. Egy hallga-
tбlagos öncsalás feltételezésével teszi látszólag ,magától értet đdővé .a anű -
vészettel való találkozás valójában problematikus mozzanatát. A m űvé-
szetet mindenestül a természet utánzásának fogva fel — s nem tudato-
sítva a deformáció kikerülhetetlen tényét, amely nem csupán a nyelv 
defarmációjakánt, hanem a valóság szükségképpeni cLeformációjaként is 
jelen van — az „olyan, mint" állapotát haj:land б  — ez öncsalás árán —  
az „olyan" állapotával azonosítani. Nem vesz twdomást arról, hogy a leg-
valósághűbben ábrázolt alma sem —alma, más az anyaga, a térbeli álla-
pota ,és főként egészen más a szerepe. René Magritte egyik legismertebb 
festményével szellemesen demonstrálja minden kép (vagy vers) ez alap-
állapotát. A képen egyetlen ,pipa szupernaturális ábráz оlását látjuk, s 
alatta a feliratot: „Ez nem pipa!" Már Kant azt a feladatat rótta a m ű -
vészеtre — írja Lukács György a Heidelbergi művészet f ilozó f is II. ré-
szében —, hogy noha »tudatában vagyunk annak, hogy az 'm űvészet, de  
számunkra .mégis természetnék« látsszék." A modern m űvészetszemlélet-
nek szükségképpen kellett kérdésessé tennie azt az i lúziót ,  amelyet talán  
legelőször az illúzió por excellence m űvészetében, a színházban bolygatott  
meg. A modern színház megújító törekvései a század elejét ől kezdve mind  
az illúzió-színház meghaladására irányulnak. Az irodalom csak j бval  
később jutott el ehhez az alapkérdéshez, amely egyik f ő  oldala a „nтii  
a művészet?" kérdésnak. Az irodalmat az „írásra" kellett redukálni, az 
írást „nulla fakóig" ike'llett mintegy :leh űteni, ahhoz, hogy kicsapódjon 
belőle a valóság illúziójának makacsul beleköt ődő  anyaga, 'és megmarad-
jon, vizsgálhatóvá váljon az iillúziб  valósága, vagyis, hogy miben &l:1 az 
a valóság, amiely a m űvészetnek nem ,természetként" való látszata, ha-
nem valóságos természete. Azután, hogy Jakabson, Tinya .nov, Sklovszkij  
és mások a húszas .és harmincas évek fordulóján, és velük csaknem pon-
tosan egyidőben József Attila, megalkotják az „irodalmiság" vagy „m ű -
vésziség" ,kategóriáját, mint a művészet „általános és állandó mozzana-
tát" (József Attila) vagy mint a költészet „funkcióját", amely „sui gene-
ris, másra redúkálhatatlan elem" (Jakabson), Roland Barthes lesz az, aki 
Az írás nulla foka című  tanulmányában ezt a (ma véglegesnek látszó)  
megoldást .adja a kérdésre: „Az írói ,beszéd azt mondja, amit mond, de  
azonfölül azt is, hogy irodalom." Minden irodalmi mű  tartalmaz, minden  
,tartalmán", mondanival6ján és elemén .túl, illetve .mindenfajta tartalaná-

~ban, anandanival6jában бs elemében bennefaglaltan, egy olyan kitapint- 
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ihatatlan ikomponenst, amely eleve .és minden egyéb küls ő  jelzés vagy út-
mutatás, minden külön (tipográfiai, kereskedelmi, irodalmi stb.) index  
nélkül az irodalom területére utalja. A deformáció magában hordozza a  
deformáció külön tudatát — mind az íróban, mind az olvasóban. Meg-
szűnik tékát — felfogásunkban — az irodalom a valóság vagy a vadóság  
azirodalom 'fedőszervének lenni, arnegsz űniik mintegy az irodalom „idle-
galitása", az a kölcsönös megegyezésen alapuló illúzió, a,min еk fenntard-
sát Kanta m űvészet egyik feladatának tartotta.  

Ez a tisztázás azonban egy további feladatot rótt az irodalomra. Azt,  
amit folytonos öndefiníciójának nevezhetnénk. Az irodalmi m ű  immár  
nemcsak azt !mondja, hogy irodalom, hanem azt is — mindig újra  — , 
hogy mi az irodalom, mi az irodalom most ,és ebben a ,megvalósulásában.  
Miután az Birodalom elvesztette klasszikus kánonait, amelyek az új  mű-
veket már el őre mintegy igazolták, s ő t mimđsítették (versformájukat a  
tipográfiával, műfajukat sokszor magával a versformával stb. eleve meg-
adva), a „szabad" versnek mindig újra igazolnia !kéld — a saját maga al-
kotta kánonnal vagy struktúrával — nemcsak értékét és érvényét, hanem  
puszta verslétét is. Azt, hogy miért vagy mitől vers.  

A !hatvanas évek neo-avantgardjánák egyik legmerészebb újítója, Denis  
Rodhe, Eros énerguméne cLmű  verskötete előszavában írja: „ ... be kell  
ismernünk, hogy a 'költészet nincs tisztában a maga születésével, nincs  
tisztában a maga használatával, már nincs tisztában a maga tudományával  
és sosem volt tisztában a maga társadalmi létével. A modern költészetnek  
ezt a tudományos feladatot is részben magába kellett építenie. (Szinte)  
minden költeménynek újra kell .próbálnia tisztázni ezeket az alapvet ő  
körülményeket, a maga létének, történetének, önismeretének és funkció-
jának természetét, s ha a költészet az , ;öntudat" műve, ahogy Lukács  
György tételezi, akkor azt lehet mondani, az új helyzetben a 'költészet-
nek, minden egyes költem.énynek ,immár az öntudat öntudatává kell vál-
nia. Ez hozza létre azt az irodalmi szituációt, amelyben a költészetnek  
magának a költéSZet tudományává kell válnia, a költészet tárgya az  

eddiginél sokkal nagyobb mértékben önmaga lesz. A modern költészet az  
ars poeticák köitészete. Ezért is válhatott a két háború 'közötti európai  
költészet központi alakjává az a Valért', aki — a kor másik központi  
alakjának, T. S. Eliotnak véleménye szerint — „minden 'költ đnél mé-
lyebben tanulmányozta saját szellemének versírás közbeni r ќködését", s  
magát a versírást mintegy feloldotta szelleméneke versírás 'közbeni m ű -
ködésében. Egész költészete, amely a hallgatásba torkollt, s ahallgatás..  
,ból indult ki újra, mint ahogy nem egy kritikusa feltárta, magát az em-
berköltészetre való ,képességét s a költészet létrejöttének lehet őségét és  
módozatait teszi szinte egyetlen tárgyává. De úgy, hogy ezt a tárgyat az  

emberi vérzékenység és intellektus teljes együttes mezej:évé tágítja ki. Nem  
tudván beletörődni abba, hogy — mint az a költészet legutóbbi, a ro-
mantikában 'kicsúcsosodó folyamatában fokozatosan történt — az „öntu- 
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dat" e legközvetlenebb kifejezése mintegy öntudatlanul menjen végbe, 
hogy a líra egyben mintegy a „sacrifizio dell' intelletto" aktusa legyen; az  

intellektus feláldozása nélkül, s đ t annak teljes latba vetésével ikívánt el-
jutni a líráig, mint egy „magamnál csodálatosképpen fels őbbrendű  ÉN" 
kifejezésig. 

Mindez, ha látszólagos „szegényedését" jelentette ki a 'költészetnek, 
semmiképpen nem .a. l'art pour l'art vonalában esik, éppen annak meg-
haladása és feiszámalása. A modern Іköltészеt, ami a költészetben modern, 
az éppen a teljes szembéfordúlás a l'art pour l'art-ral. Szembefordulás, 
persze, ezzel is, amivel a l'art pour l'art-nak kellett szembefordulnia: a 
művészet kiszolgáltatottságával! A m űvészet autonómiájáért vívott harc 
- de úgy, hogy ez az autonómia visszaadja, vagy megadja a m űvészet-
nek a legteljesebb 'lehetőséget, amivel a társadalom életének része, szüksé-
ges és elmaradhatatlan része lehet. Mi mással kezd ődik a modern költé-
szet (nem történetében, hanem alapszemléletében), mint Lautréamont az-
óta arcnyit idézett .mondás.aival: „A költészet célja a gyakorlati igazság" 
és „a iköltészetet nem egyvalakinek, hanem mindenkinek kell :mu"velnie"? 
A költészet .nem a költészetért magáért akar létezni, de felismeri, ih оgy 
csakis költészetként való Tétezésében létezlhet másért. Ha minél teljeseb-
ban 'betölti ama legbens" b természetét, amiben leginkább tér el testvé-
reitől, politikától és tudománytól egyaránt. Ez pedig éppen a fentebb 
tárgyalt, az .idővel szemben invariáns volta. A tudomány felfedezései az 
idđve1 elévülnek, a politikának, .éppen a forradalmi poli ~tiikának, folyto-
nosan mбdosátania kell önтnagát a gyakorlat szaikadatlan próbájában. 
A költészet, mint ahogy Paul Celan mondja kés ő i költészetének egyik 
darabjában, „visszavonlhatatlan tanúság". Ha igazán az, sem alakját,  

som érvényét nem veszti. Éppen ezért kell önmagában mindinkább ön-
magává várnia, s leválasztania magát a saját ,képében megjelen ő , lénye-
gétől mégis idegen farmáktól, azoktól, amelyiket Celan a „Gedicht" 
(»költemény«) szó helyébe képezett neologizmussal „Genidht"lként jelöl 
meg. Nézzük (amennyire lehetséges 'lefordítani) az egész költeményt:  

Elmaratva  
beszéded ,sugá .rszelétő l  
az élmény tarkabarka fe-
csegése — az ezer- 
nyelvű  Én- 
vers, a nemvers.  

Ki- 
sikálva, 
szabad  
az út az ember 
formájú havon, 
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a vezeklés haván át, a  
vendégváró  
gleccserszobákhoz és -asztalokhoz.  

Mélyen  
az idő  'hasítékában,  
az odvas  
jégnél  
ott vár léhéllet kristálya,  
visszavonhatatlan  
tanúságod.  

A iköltészet (a modern költészet által fel is ismert) lényege nem az, hogy  
nem tesz .tanúságot az „életr ől", hanem éppen az a „visszavonhatatlan  
tanúság", amelyet tesz róla. Ezzél váliik pótobhatatlanná az , ;élet", a tár-
sadalom és tovább a társadalom küzdelmei száanára is. És éppen ezt a  
visszavonhatatlan tanúságát vonja vissza az a fajta olvasási (megítélési,  
használati .mód, amely nem tanúsága sajátos egészében fogja fel, hanem  
annak visszavonható részeiben vagy rétegeiben.  



ÚJABB ÉSZREVÉTELEK ÉS GONDOLATOK 
A MAGYAR HELYESE RÁS SZABÁLYAIRÓL 

ÁGOSTON MIHÁLY  

A magyar helyesírás szabályai-nak új kiadása készül, a t i z e n-
e g y e d i k. Valószínűleg már 1982-ben meg is jelenik. Időszerű  tehát  
fontolóra venni, hogy a jelenlegi (10.) változaton mit is kellene módo-
sítani: bővíteni, összevonni, átfogalmazni, egyik-másik alapelvet kiemel-
n, kiterjeszteni rendszerbeli szerepét, egy-egy szabály tartalmán vagy 
csak példatárán változtatni stb. 

A szabályzat módosítására vonatkozó észrevételeim, gondolataim els ő  
csoportját a Híd 1979. decemberi számában már elmondtam É s z r e v é-
telek, gondolatok helyesírásunk rendszerér ő l cím 
alatt. Itt, a második részben a helyesírás rendszerét is érint đ  észrevéte-
lek szinte nem is szerepelnek, hanem inkább csak olyanok, melyek egyes 
meglevő , már módosított vagy hiányzó szabályokra vonatkoznak —
ezért módosulta cím is. 

Az Újabb é s z r e v ételek -ben vitás tételek sem igen akadnak, 
mert többnyire a nyilvánvaló elírások, pongyolaságok kiküszöbölése volt 
a célom. Ez persze nem zárja ki azt, hogy javaslataim jó része csak gon-
dolatébresztő  akarjon lenni, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia 
Helyesírási Bizottsága ugyanazon kérdésekre ésszer űbb megoldásokat is 
találhat vagy esetleg talált is már. 

Itt fбleg a m e g 1 e v ő  helyesírási rendszer alkalmasabbá, funkció-
képesebbé tétele volt a célom. Az, hogy egyik-másik szabály szöveg 
egyértelműbb, világosabb legyen, hogy a példák teljesebben megfelelje-
nek a szabálynak, sokoldalúbbak legyenek, s hogy egyik szabály ne áll-
jon ellentmondásban a másik szabállyal. 

Az egyes szabályokban főleg négy szempontnak kell megfelelni —  
ezeket a szempontokat vizsgáltam. Ezek tulajdonképpen egy-egy szabály 
alkotó tényez ő i: 

1) a szabály tar t a 1 m a: a javasolt írásmód mint cél (ez jó vagy 
nem jó; megvalósítható vagy nem, szabályozható vagy nem);  
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a szabály szöveg e, megfogalmazása (világos-e, egyértelm ű-e, 
Pontosan a tartalmat —célt — sugallja-e); 

a szabály példái (mindegyik megfelel-e a tartalomnak s a szö-
vegnek, eléggé változatosak-e, elegend őek-e a szabálytartalom teljes szem-
léltetésére);  

a szabály ö s s z e f ü g g é s e a többi szabállyal (nem fölösleges-e 
már, nincsen-e ellentmondásban másik szabállyal vagy a fejezet beve-
zetőjével, abba a fejezetbe való-e, nem kellene-e fölbontani több szabály-
1yá vagy egyesíteni másikkal).  

Oka van annak, hogy észrevételeid els ősorban nem rendszerbeli vonat-
kozásúak. Az az oka, hogy helyesírásunk rendszere 1 é n y e gében jó: 
korszerű, igényes (alapos), nyelvünknek nagy részben megfelel. Még ter-
jedelmében sincs túlméretezve. (Az egészen más kérdés, hogy a 11. ki-
adás tartalmát mégis úgy tervezik, hogy szintekre fogják osztani. 
Célszeríí lenne azonban, hogy majd mindenkinek hozzáférhet ővé tegyék 
az ortográfia megújult rendszerének bármelyik szintjét.) 

Már az első  részben (Híd) kifejtettem, hogy a szabályrendszer e g y-
s z e r ű  s é g é t nem kereshetjük abban, hogy minél szimplább, minél se-  
kélyesebb legyen a szabályzat. Igaz, hogy bonyolultságánál fogva a túl  
részletes szabályrendszer nehezen alkalmazható. De a túl hiányos, a szá-
mos kérdést megkerül ő , elhallgató írásrendszer még inkább életképtelen,  
mert gyakran nem ad választ arra, hogy hogyan írjunk valamit úgy,  
hogy az írás aránylag hitelesen tükrözze a mondanivalót, hogy az vilá-
gos, egyértelmű  és igaz legyen.  

Mert nem a könnyen vagy nehezen megtanulható szabályacél, ha-
nem a közölnivaló hiteles rögzítése írásban. Nem  a 
könnyű  vagy nehéz szabályhoz keresünk leírnivalót, hanem fordítva: az  
adott vagy adandó leirnival бhoz kerestetik a leírandóban , rejtetten már  
predesztinált szabály. Ezért az egyes szabályok mennyiségét, tartalmát  
nem a szabályzathoz viszonyítva mérlegelhetjük, hanem mai nyelvünk-
höz viszonyítva, hogy majd az írásszabály kéznél legyen és megfeleljen  a 
f o g a 1 m a z ó n a k, aki regényt, aktát, tanulmányt, újságot, tanköny-
vet ír, s megfeleljen az e 101 v a s ó n a k, aki meg akarja majd érteni 
ezeket az írásokat — többek között az írásszabályok ismerete révén. 

A fogalmazó és az elolvasó szempontjából egyaránt fontosa szabály 
megléte mellett a s z a b á 1 y m i l yenség e; ezért els ősorban azt 
vizsgáltam, hogy a meglevő  szabály szövege megfelel-e a tartalomnak, 
világos-e és egyértelmű-e. Ugyanis a legtöbb észrevételem, elgondolásom 
nem arra irányul, hogy helyesírásunk szabályai megváltozzanak (külö-
nösen ilyenek az észrevételek és javaslatok ebben a második részben), 
hanem hogy a szabályok tartalma (ortográfiai célja) elérhet őbb, 
nyilvánvalóbb, alkalmazhatóbb legyen. (Logikus, hogy ami egészen új 
szabály lesz a tizenegyedik kiadásban, ezek a követelmények arra is ér- 
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vényesek lesznek.) — Persze, a már említett többi szabálytényez ő  meg-
vizsgálása sem hanyagolható el. 

S most egy percre visszatérek ahhoz az állításomhoz, hogy helyesírá-
sunk jelenlegi rendszere lényegében j б, sőt sohasem volt ennyire jó. Ez 
egyrészt arra kötelez bennünket, hogy ami jó benne, ami id őálló, azt 
meg is kellene tartanunk. Magyarán mondva: semmit sem kellene csak 
az újítás kedvéért megváltoztatni. —Másrészt viszont az új kiadás meg-
jelentetésének alkalma arra kötelez bennüket, hogy lehet ő leg m i n d e n 
e s é l y e s i g a z í t á s t vegyünk fontolóra. Mégpedig most, ha már 
most látjuk, mi hiányzik, mi zavar bennünket, mik nehezítik, akadá-
lyozzák a h e 1 y e s írás t. Hogy öt-hat vagy tizenöt év múlva ne 
érezzük elmulasztott alkalomnak a mostanit. Csak legyünk óvatosak a 
beavatkozással (de nem bátortalanok, nem konzervatívak), mert a meg-
levő  rendszer valóban r e n d s z e r, tehát olyan építmény, melyben 
egy-egy téglának szerves szerepe lehet, s ha elmozdítjuk, kicseréljük, ez 
a többiekre nézve hátrányos következményekkel járhat. 

A maхimális a v a t o t t s á g o t e tekintetben joggal és okkal várjuk 
el a végső  szót kimondó akadémiai Helyesírási Bizottságtól. A mi ügyünk 
is ez, mindannyiunké, akik magyarul írunk, olvasunk, de ügyünk ápo-
lásában nem lényegtelenek a tapasztalatok, a szélesebb látókör, az el ő re-
látás. Erre törekedjünk, amikor helyesírásunk rendszerét, szabályait kri-
tikus szemmel vizsgáljuk mostanában! Erre törekedjenek lektoraink, akik 
a leírt mondat végleges alakját a legjobbra akarván javítani, az évek 
során sok értékes észrevételt gy űjthettek össze írásszabályainkra vonat-
kozólag. S erre törekedjenek most pedagógusaink is, akik dolgozatjaví-
tás, helyesírás-tanítás közben ismerték föl (vagy vélték fölismerni) a sza-
bályzat egyik-másik igazitandóját. 

Jelenlegi írásom „A magyar helyesírás szabályai"-nak 
kb. százhúsz szabályát érinti, ezenkívül huszonöt pontban foglalkozom 
a „Helyesírási és tipográfiai tanácsadó" újabb szabá-
lyaival, valamint tíz pontban a „Helyesírási tanácsadó 
szótár " anyagával. Az els ő  részben más szabályokkal, más kérdé-
sekkel foglalkoztam; az ott közzétett észrevételek összesen kilencven 
pontban érintik a fenti három forrást. 

ÉSZREVÉTELEK A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI-NAK 
EGYES PONTJAIRA VONATKOZOLAG 

1) 6., 11. — A paronimák megkülönböztetése a kiejtésben is igen 
lényeges, ezért mindkét szabályt így kellene módosítani: „A magán-, 
illetve mássalhangzók tartamának jelölése é s e j t é s b e l i v i l á g o s 
megkülönbözetése fontos követelménye nyelvünknek. Sok-
szor tudniillik mást-mást jelent a szó a szerint, hogy rövid magán-, ill. 
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mássalhangzó van-e benne vagy hosszú: borsot— borsót, irt— írt, örök-
őrök, tüzet — tűzet stb.; fedi — feddi, megy -meggy, tolat — tollat, néz—
nézz, szel ő-szellő  stb." — Az utóbbi példacsoportból ki kellene hagyni  
az olyan szбpárokat, melyikben nemcsak t a r t a m e 1 t é r é s a k  ü-
1 ö n b s é g: eset— esett (eset— esett), len— lenn (len—lenn).  

7., 12. — A két szabály kapcsán jelzem, hogy a gyakoribb közéleti  
régies írású családnevekb ől kb. százat fölvehetne az új kiadás a szó -  

t á r i részbe ejtésjelöléssel. Pl. Kossuth (kosút), Weöres Sán-
dor (vörös), Jósika Miklós (Józsika), Batthyány Lajos (battyányi) Szé-
chenyi István (szécsényi). Mivel a helyesírás révén általában is hatunk  a 
köznyelvi kiejtésre (egységesít őleg), ezt az alkalmat is meg kellene ra-
gadni: egyidej űleg tanácsot adnia közismertebb közéleti személyek régies  
írású családnevének helyes írásmódjára is, ejtésmódjára is.  

14. — Az ábécé szerepének megnevezésekor kimaradt a k ö z v e t -
1 e n c 11: az ábécének nemcsak a szótárfélék „összeállításában van sze-
repe", hanem a szótárfélék használatában még inkább, amikor  
konkrét helyen gyorsan akarunk megtalálni egy-egy címszót, ill.  
biztosan m e g á 11 a p í t a n i, hogy a keresett címszó egyáltalán sze-
repel-e a szótárban. Tudniillik a szótárfélék használóinak is ismerniük  
kell a betű rendbe szedés szabályait, nemcsak az összeállítóknak.  

17. — Félreértések elkerülése végett itt is el kellene mondani, hogy  
az a—á, e— é nem rövid—hosszú változatai egymásnak,  
ugyanazon hangnak.  

Továbbá: a betűpácok (a többi is) csak a bet űrendbe szedés tekinte-
tében „egyenl ő  értékűek". fgy kellene fogalmaznunk a szabály szövegét.  

A rövid—hosszú magánhangzókban különböz ő  szavak fölsorolásakor  
érdemes lenne a második oszlopban helyet keresni a szelés szónak (akár  
a szelet kihagyásával), azaz eldönteni, hogy a széles előtt van-e a helye.  
Ugyanígy jó példa lenne: veres, verés, véres; csikós, csíkos; stb.  

25. — Minthogy a befejezett cselekvés ű  melléknévi igenév alakja  
eltérhet az ige múlt idej ű  alakjától (írott— írt), a félreértés elkerü-
lése végett a szabályból el lehetne hagynia beékelést („a múlt id ő  jelé-
nek írásával egyez ően").  

27. — A szenvedő  ige ikes, a műveltető  pedig iktelen, ezért a 27.  
szabályban nem utalhatunk megszorítás nélkül a 26.-ra: csak a t kettő -
zését illetően érvényes az utalás.  

29. — Nem eléggé egyértelm ű  az a szabály, mely szerint „magán-
hangzó után két t-vel, mássalhangzó után egy t-vel írjuk" a helyhatá- 
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rozóragot. Ugyanis nem a t ő vég magánhangzójáról van 
s z ó, hanem a toldalékéról. A toldalék elé pedig gyakran tetszés szerint 
teszünk vagy nem teszünk magánhangzót; Kaposvár-ott v. Kapos-
vár+t. A szabály tehát e tekintetben semmi tanácsot 
nem a d: mikor legyen a toldalék csak -t, és mikor magánhangzós 
két t (-ott, -itt, -ött). 

31. — A -szer rag kihagyása zavart kelthet. Egyértelm űbb 
lenne a szabály így: „A mennyiséghatározó ragja -szor, -szer, -sz őr: né-
hányszor, sokszor, hétszer, kevésszer, ötször, többször. A ragok 0, ö 
hangja mindig rövid." 

32. — A -kor ragban főleg a k -val szokott baj lenni, ezért cél-
szerű  lenne így fogalmazni: „A -kor időhatározórag k hangja is, o hangja 
is rövid: hat órakor, megérkezésekor, kett őkor, éj f élkor stb." 

56-57. —Annál konkrétabb (alkalmazhatóbb) ez a két szabály, 
minél teljesebb a példák fölsorolása. Elképzelhet ő , hogy — a származé-
koktól eltekintve — t e l j e s példa tár a t adunk a két szabályhoz. 

58. — A hí, szí, ví alakokról ma már nem lehet meg nem jegyez-
nünk, hogy régiese k. 

68. — Ez a szabály fölösleges, mert „A szóelemz ő  (etimologikus) 
írásmód" című  fejezetbő l egyszerűen máshová kel 1 á t t e n n i azok-
nak a jelenségeknek a tárgyalását, melyekben nem a szóelemek változat-
lan föltüntetése érvényesül a kiejtéssel szemben, vagyis ide csak azok 
tartoznak, melyekben ortográfiánk j e l ö l e t l e n ü l h a g y j a a más-
salhangzók kölcsönhatását. 

72. — A szabályból k i kellene hagyni a gy±cs hang-
kapcsolatot s az erre vonatkozó jegycsalás, nagycsalád példákat, mert 
köznyelvi kiejtésünk szerint itt csak zöngésségi részleges hasonulás kö-
vetkezik be. Viszont f ö l kellene venni idea t±c, t±ty, d±gy 
típusokat, mert ide tartoznak: életcél ( éleccél), két tyúk (kéttyúk), vad-
gyümölcs (vaggyümölcs). 

73-78. — A szabályok tartalmáról föltétlenül el kell mondanunk, 
hogy csak a toldalékos szó belsejére vonatkozik, az-
az a változások nem következnek be, ha ugyanezen hangkapcsolatok 
összetétel vagy szókapcsolat határán fordulnak el ő . Pl. hiányjel, de: 
anyja (annyi); hogy jár, de: fogyjon ( foggyon); eljön, de: éljen (éjjgn); 
mért Jut, de: értjük (értyük); öt japán, de: botja (bottya); vagyonjog, 
de: turbánja (turbánnyi); hadjárat, de: padjára (paggyára); létszám, de: 
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látszik (láccik); hatsoros, de: mulatság (mulaccság); stb. — Ez a különb-
ségtétel igen fontos, mert gátat vethetünk vele a „hacsereg", „léccám" 
ejtésmódnak (hadsereg, ejtve: hatsereg; létszám, ejtve változatlan). 

78. — A gy+sz, gy+s szóbelseji hangkapcsolat csak zöngésségi 
részleges hasonulást eredményez a köznyelvi kiejtésben: egyszer (ёtysz ёr), 
nagyság (nagyság) — ezért semmi esetre sem tartozik ide. 

79. — A mássalhangzó-rövidülés el őfordulási esetei közül ki-
maradt a t o l d a l é k o k határán bekövetkez ő  típus: jo±bb±ra, 
vád-l-±ott±nak, keves--ellné stb. 

Célszerű  lenni a 79-81. szabály példáinak bal és jobb oldali oszlo-
pait fölcserélni, tehát balról adni meg az í r á s m ó d o t, s utána jobb-
ról a k i e j t é s t, mert a változása kiejtésben következik be. 

81. — A hangkivetés szemléltetését szolgáló példák közül ki kel-
lene hagyni kettőt, mert ezekben nem egyszer ű  h a n g k i e jt é s-
s e l t ű nik e 1 egy-egy hang. Ezek: mondta, pénzsóvár. Ezekben 
ugyanis erről van szó: 
mondta: montta: minta — a zöngésségi részleges hascnulást rövidülés 

követte 
pénzsóvár: pénsz-sóvár: pénzsóvár: pénsóvár — zöngésségi részleges ha-

sonulás, képzéshelyi teljes hasonulás, rövidülés. 
Helyettük más példák kellenének, melyekben valódi hangkiesés 

szokott bekövetkezni: domb mögött (dommögött), gondnok (gonnok), 
parasztszokás (parasszokás) stb. 

82. — Ez a szabály az e g y s z e r ű  s í t é s elvéhez tartozik, nem 
ide. 

83. — Minthogy a szabályzat többször is utal a köznyelvi ejtés-
módra, a szabály végén meg lehetne említeni, hogy az egy némely szár-
mazékában rövid gy-t ejtünk: egyed, egyén, egyen-, egyetem. vala-
mint ezek további származékaiban: egyedül, egyéniség, egyenl ő, egye-
temes, stb. 

89. — Mivel a szabály lezárt fölsorolással jelzi, mikor ejtjük s 
mikor nem ejtjük a tővégi h-t a céh, cseh stb. szavakban, kérdéses ma-
radt, hogy ejtjük e a h -t a b i r t o k j e 1 e 1 ő  t t: csehé, céhé, dühé, 
juhé stb. Nyilván úgy kellene fogalmazni, hogy ez se maradjon kérdés. 

A másik példacsoportot id őszerű  lenne kibővíteni újabb (idegen) sza-
vakkal: dob, potroh stb. és: fellah, ajatollah, kazah, vlah (e helyett: 
vlach). 
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21) 90. — „A szóelemek fonetikus írása" cím ű  teljes fejezet (90-115.) 
„A kiejtés szerinti (fonetikus) írásmód" cím ű  rész-
b e v a 1 ó. Tehát az „Elhomályosult szóelemek" is (113-115.), „A név-
szóragok teljes hasonulása" is (107-112.), „A t végű  igék" is (91-93.), 
„A jön ige" is (106.) stb. 

22) 92. — A t végű, hosszú magánhangzós igék közül nemcsak a lát 
és a bocsát, essező , hanem a lót is: ikerszós alakjában csupán (lósson-
f usson). 

93. — Az st, szt végű  igék fölszólító módját fölösleges ilyen bo-
nyolultan magyarázni, meg nem is elvszer ű . Tulajdonképpen ez történik: 
Az st, szt végű  igék t véghangját a fölszólító módban kivetjük, s az 
igék ilyenkor sz, s vég ű ekként viselkednek. Az sz-, s-
hez kerül a -d személyrag (oszad, f es±d; vö. úszd, keresd), ill. a mód-
jeles alakban ezekhez hasonul a j módjel (osszad, osszuk, fes-
sed, fessük; vö. ússzad, ússzuk, keressed, keressük). 

103. — Az ll-re végződő  ikes vagy iktelen igék szabályából aján-
latos lenne kihagyni a következ ő  szövegrészt: „bár a hosszú l ma-
gánhangzók közt a kiejtésben gyakran megrövidül". — Ez a fogalmazás-
mód ugyanis így könnyen azt a látszatot kelti, hogy a szabály legali-
zálni igyekszik az „ólat", „álom ős", „száloda" stb. ejtésmódot. Ezt nyely-
művelésünk csak e j t é s h i b á n a k tekintheti, mert az is. 

105. — Itt kellene fölhívnia figyelmet arra, hogy a magánhang-
zóra végződő  igék t ő végi magánhangzója általában hosszú 
marad toldalékoláskor is (f ő: főne, főtt, f őjön), de ha a tő  v-vel bővül, 
rövidnek írjuk és ejtjük (fövünk, fövés, fövetlen, föv ő). 

107-112. — „A névszóragok teljes hasonulása" cím ű  fejezetben 
változtatni kellene, hogy m e g f e 1 e 1 j e n a fejezetcím a tar-
t almán a k. Tehát vagy a címen így: „A névszóragok jelölt teljes 
hasonulása", vagy még inkább az kellene, hogy „Teljes (jelölt és jelö-
letlen) hasonulása szavakban" címmel egy helyen mutatnánk be az igék 
és a névszók jelölt és jelöletlen teljes hasonulásos alakjait. De az még 
célszerűbb lenne, hogy a jelölt eseteket egyáltalán nem 
i t t, hanem „A kiejtés szerinti (fonetikus) írásmód" cím ű  fejezetben tár-
gyalnánk. Itt „A szóelemző  (etimologikus) írásmód" cím alatt marad-
nának a teljes hasonulás jelöletlen esetei. Ebben lenne logika. 

A jelenlegi fejezetcím mindenesetre így alkalmatlan, mert (a) nemcsak 
a névszóragoknak van teljes hasonulása, (b) továbbá a teljes hasonu-
lásnak itt csak a jelölt esetei szerepelnek (azok is részlegesen), míg a 
jelöletlenek hiányoznak mind. A f őbb típusok áttekintésére nézzük meg 
az alábbi példákat! 
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AZ IGÉK ÉS A NÉVSZбK TELJES HASONULÁSA  

Jelölt esetek. — (A kiejtés szerinti írásmód-ba!)  

mos±ja: 	mossa  
néz±jük: 	nézzük  

úsz±)- n: 	ússzon 
bot±val: 	bottal  
nagy+vá: naggyá  

az+ba: 	abba  
az-f-nyi: 	annyi  
az±féle: 	afféle  

stb.  

Jelöletlen esetek. — (A szóelemz ő  írásmód-ba!)  

gyászzene 	(gyázzene)  
házszám 	 (hősszám)  
tizennyolc 	 (tizen-nyolc)  
egészség 	 (egésség)  
átcsomagol 	(áccsomagol)  
életcél 	 (éleccél)  
hat tyúk 	(hattyúk)  
svéd gyufa 	(svéggyuf a)  
hagyja 	 (haggya)  
bátyjuk 	 (báttyuk)  
anyja 	 (annya)  
üljön 	 (üjjön)  
stb.  

111-112. — A két szabályt összevonhatjuk és konkrétabbá te-
hetjük azzal, hogy így fogalmazunk: „Az az, ez; amaz, emez; ugyanaz,  

ugyanez; mindaz, mindez névmások toldalékos (ragos, képz ős, képző -
szerű  utótagú) alakjaiban jelölt teljes hasonulás következik  

be — a tárgyragos alakok kivételével —, hogyha a toldalék mássalhang-
zбval kezdődik. S ilyenkora tővégi z hasonul a toldalék kezdő  mással-
hangzójához. Pl. abba, ahhoz, annak, akképp, arra, attól; annyi, akkora,  
abbeli, affajta, afféle; stb. Az említett névmások -val, -vel ragos alakja  
kivételesen kétféleképpen hasonulhat: avval, amavval stb.  
vagy: azzal, amazzal stb. Az addig, eddig és összetett származékaik  
nem ide tartozna k, hanem az Elhomályosult szóelemek cím ű  
fejezetbe.  

128. — A szabály második részében olyan példa szerepel, melyben  

az egyik sor (a mondatkezd ő) n a g y b e t ű  v e l kezdődik, a másik kis- 
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betűvel. Vannak azonban versek, melyekben a mondat k e z d e t é t  
sem j e l ö l i n a g y b e t 6. A példa bevezet ő  szövegét ezért egyértel-
műbben kellene megfogalmazni.  

147. —  Mivel „A szóismétlések írása" cím ű  fejezetbб l (de az egész  
szabályzatból is) csak itt van szó a „megismételt igeköt ők" írásmód-
járól, itt kellene elmondani a köt ő szóval megismételt ige-
k ö t ő  k írásmódjára vonatkozó tanácsokat is. A szabályt tehát így b ő -
víthetnénk ú j t a r t a l o m r é s s z e 1: „A köt őjelet akkor is megtart-
juk, hogyha kötőszó ékelődik az igekötők közé: át- meg átvizsgálja."  

149. —  A régesteien-régen és a végesteien-végig példáknak n e m  
felel meg a b e v e z e t б  szövegük; ezek el őtagja ugyanis nem  
„-s vagy - talon, -telen képzős", hanem jelen van benne az -s képző  is,  
a fosztóképzđ  is.  

157. — Konkrétabb szöveg kell, mint amilyen a szabály utolsó  
mondata: „A rövidebb és már összetétellé vált kapcsolatokat egybeír-
juk ..." — M i n é 1 „rövidebb " kapcsolatról van szó? S ha össze-
tétellé vált egy kapcsolat, azt egybeírjuk, akármilyen hosszú. A meg-
maradt kérdés: mikor tekintjük összetételnek?  

159. — „Egybeírjuk azonban ezeket ..." Az így bevezetett fölso-
rolás végére nem való a „stb.". Vagy teljes fölsorolást adunk tehát, vagy  

megmondjuk az „ezek" helyett, hogy miket értünk i d e.  

161. — A szabály második részének példáiról nem azt kell el-
mondanunk, hogy „összetétellé" forrtak, mert azt úgyis tudjuk, ha már  

egybe kell őket írnunk, hanem azt, hogy ezekben jelentés v á l t o -  

z á s állott be: az új jelentés eltér a két szó jelentésének összegét ől. Sőt  
még azt is el kell mondani, hogy ugyanezeket nem írjuk egybe eredeti  

jelentésükben: síkra száll, szembe néz, elöl járó, jóra való stb. Az egybe-
írás okának ismerete nagyon is rátartozik a szabályzat használóira.  

166. — A szabály második felét át kellene fogalmazni. Azzal  

ugyanis semmit sem mondtunk, hogy a két szót csak akkor írjuk egybe,  

ha a két szó „összetétellé vált". Honnan t u d j u k, hogy ö s s z e-
t é t e 11 é vált - e? Továbbá a „szókapcsolat" terminussal azt jelez-
zük, hogy két vagy több összetartozó szót nem írunk e g y b e.  

Nem kellene ezt használni az összetételnél is!  

167. —  A szabálynak ugyanaz a fogalmazási hibája, mint az el đ-
zđnek: a melléknévi igenevet „csak az... összetétellé vált kapcsolatok-
ban írjuk egybe a jelzett főnévvel". Ez nem szabálytéma, hanem álta- 
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lános elv, s elég egyszer kimondani, hogy ami összetétellé vált, azt egy-
beírjuk. A szabályban itt nem arra kell választ adni, hogy az összetételt  
egybeírjuk-e, hanem hogy az összetartozó szavak mikor válna k  
ö s s z e t é t e 11 é, azaz mikor tekintjük őket egybeírandónak. Ha erre  
nem adunk választ, a szabály fölösleges, mert nem mond semmit.  

169. — A szabálynak nincsenek konkrét fogódzói.  
Pl. „ha a kapcsolat rövidebb és megszokottabb..." — Minél rövi-
debb, és m i n é 1 megszokottabb? Miután az anyagnévi jelz ős szerkezet  
írásszabálya elkészült, és alkalmazható is (Helyesírási és tipográfiai ta-
nácsadó 50. 1 15.; 66, 1. 7.), a 169. szabály többi vonatkozását is bizo-
nyára meg lehet fogalmazni konkrétabban.  

170. — A szabály p é 1 d á i közé nem való néhány. Ilyen az  
alapelv, a részletkérdés — ezek elő tagja ugyanis nem „melléknév", és  
önálló szóként mindkett ő  szokott szerepelni. Viszont inkább idetartoz-
nának az ilyenek: álprobléma, étlap, támpont stb., melyek el őtagja s z a -
b a d morfémaként nem szokott szerepelni.  

De az egész szabály egyébként is gyengének látszik. Ha már azt tudjuk,  
hogy valamely szó önállóan nem használatos, akkor magától értet ődő ,  
hogy egybe kell írni azzal a szóval, melyhez a mondatban tartozik.  

172. — „Egybeírjuk azonban ... ha a kapcsolat már összetétellé  
vált ..." Ezt szabály nélkül is tudjuk; nyilván nem ez a szabályszöveg  
kell ahhoz, hogy fölismerjük az idézett példákhoz hasonlókat. A sza-
bálynak jeleznie kellene a két összetev ő  jelentésösszegén túl kialakult  
ú j j e l e n t é s t (átvitt értelmet) mindhárom példában.  

174. — Ismét alkalmazhatatlan a szabály szövegének második  
része: „Az összetétellé vált jelölt kapcsolatokat azonban egybeírjuk ..."  
Szabály nélkül is tudjuk, hogy ami összetétellé vált, azt egybeírjuk. Itt  
is a jelentésváltozás összerántó erejének említése ma-
radt ki a szabályból.  

176. — A szabályt majd bizonyára úgy is át lehet fogalmazni,  
hogy legyen fogódzónk: melyek azoka határozós igék, amelyek „a gya-
koribb használat következtében összeforrottak". Jelenlegi megfogalmazásá-
ban a szabály nem eléggé világos. A g y a k o r i s á g m é r c é j e szub-
jektív viszonyítás, nem pedig grammatikai kategória alapja, melyet szo-
lid nyelvérzékkel föl lehet ismerni, azaz általa a szabályt alkalmazni  
lehet.  

180. — A számnévi el ő tagú kapcsolatok írásszabályához hasonlóan  
ezt a szabályt is k o n k r é t a b b á lehetne tenni. Így ugyanis tetsz ő le- 
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gesnek tűnhet annak eldöntése, hogy „a két szó szorosabb kapcsolatban 
van egymással, és az alakulat nem túlságosan hosszú". 

184. — A szabály két példájának írásmódját a Helyesírási Bi-
zottság 1960-ban módosította. Ez a kilenc esztendei és a három kerekű , 
melyeket az újabb határozat szerint egybeírandóknak tekintünk. 

185. — A szabály és példái jók, s e szerint kellene h e -
1 y e s b í t e n i a számnévi el ő tagú kapcsolatok írásszabályát (Tipogr. 68. 
lap 14.), mely tévedésbő l általában számnevek-et említ t ő  s z á m n e v e k 
helyett. —Egyébként ugyanez a hibája az AkH. 1954. 184. -nek is, s 
innen ered a Tipográfiai tanácsadó téves fogalmazása. 

196. — A „hosszabb kapcsolatok" helyett célszer űbb s elvszerűbb 
lenne „összetett számnevek"-et írnunk: tizenhatod magával, de kilenc-
venedmagával. (Vö. számnévi elő tagú szókapcsolatok, Tipogr. 68. 1. 14.) 

206. — A tegnapelőtt és a holnapután nem „névutós f đ  -  
n é v ", ezért a példákat bevezet đ  mondatot másként kellene fogalmazni. 
És itt lehetne megemlíteni a mindenekel őtt és a mindenekfelett sajátos 
összetételeket is, melyek szintén névutós szerkezetb ő l keletkeztek. 

223. — Nem pontosa szöveg. A „Takács Dezsőné" vagy a 
kácsné" nem a férj n e v e, hanem a feleségé! Egyértelm ű  lenne: 
„Az asszonynevekben a férj nevéb ől képzett elem és a leánykori név 
közé ..." 

225. — A nagy kezdőbetű  használata szempontjából a „Dékánt' 
Elemér Kossuth-díjas" példa megfelel a példát bevezet ő  szövegnek és 
az előző  példacsoportnak. A szabály utolsó példája azonban már eltér 
mindegyiktől, sđ t a szabályszövegb ől sem következik egyenesen: ez é r -  
t e l m e z ő  s s z e r k e z e t, és az értelmez ő  magában is birtokos szer-
kezet. S a „Magyar Népköztársaság" nem olyan értelemben t u 1 a j - 
d o n n é v, minta „Kossuth". 

226. — A mai nyelvtani terminológiában már nem mondanánk 
„jelző"-nek a Zrínyi, a költ ő  szerkezet utótagját. Ezért kevéssé illik ide 
ez a példa. 

229. — Nemcsak a ragokat írjuk egybe a személynevek-
kel, hanem pl. a birtokjelet is! 

232. — A „háryjánosok" nem tévedésb ől van e g y b e í r v a, 
ezért ezt jelezni k e 11 e n e éppúgy, minta rosszalló nevek kis 
kezdđbetűjét. 
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234. — A birtokos szerkezetet nemigen szoktuk jelz ő s 
szerkezetnek nevezni, az utóbbin általában mást értünk: min őség-, eset-
leg mennyiségjelzős szerkezetet. Ezért (és nemcsak ezért) a szabály szö-
vegében „jelz ős szerkezet" helyett „birtokos szerkezet" kellene nyilván, 
illetve ha valamelyiket valóban jelz ős-nek tekintjük, azt külön kellene 
írnunk: Himf y versszak, Zrínyi sor (vö. Varga család, Károlyi lányok), 
de (mert birtokos szerkezet) : Kossuth-bankó, Petóf i-vers. 

235. — A fönti okból (= mert nem birtokos szerkezetr ől van szó) 
külön k e 11 e n e írni: Kossuth díjas (v5. Kossuth Rádió), Árpád 
kori, Balassa strófás (és ezt is persze: Kossuth díj, Árpád kor, Balassa 
strófa). 

238-41., 243-50., 259. — Az itt fölsorolt névtípusok -i képz ős 
melléknévi származékának írásmódját szabályonként rendszere-
sen be kellene mutatni, mert az e célból összevont példacsoport (252-
257.) hiányosabb is, kevésbé szemléletes is. Az alapalakjában bemutatot-
tak közül pl. hiányzik az ilyenek -i képz ős alakja: Amerikai Egyesült 
Államok, Hegyalja, Nyárádmente, Fontainebleau, New Orleans, Rio de 
Janeiro, Rózsák tere, Volga—Don-csatorna. 

239. — Ha elfogadottnak tekintjük „A földrajzi nevek és meg-
jelölések írásának szabályai"-ban általánosan megkülönböztetett 
o r s z á g- é s államneveket (Tipogr. 105-198. lap), akkor ezt 
a szabályt két részre kell osztani, és a második részben „országok neve" 
helyett államnevek-r ő l kell szólni, mert itt minden példa államnév. 

251. — Mivel a példákon kívül semmi nem jelzi, hogy c s a k 
magyar földrajzi nevekre vonatkozik a szabály, át kell fogalmazni 
így: „A magyar földrajzi nevekkel mindig egybeírjuk a ragokat és a 
birtokjele t." Ezt a lesz űkítést ugyanis sem a fejezetcímben, sem 
az alcímben nem találjuk meg. Viszont szükség van rá, mert ugyanezen 
alcím alatt idegen földrajzi nevek is szerepelnek, me-
lyik között. már lehetne néma betűvel végzđdő  is. A birtokjele t 
ugyanitt szintén meg kell említeni, mert egybeírás tekintetében ugyanúgy 
viselkedik, mint a személy- és esetragok. 

254. — A „Kossuth-hídi" példa nem ide való a Kossuth híd és 
Kossuth hídi különírt (helyes) forma miatt. 

263. — Itt meg kell jegyeznünk, hogy az intézménynevekhez 
nemcsak a „ragokat " kapcsoljuk köt őjel nélkül, hanem a birtok-
jelet is — a kezdőbetűk megváltoztatása nélkül. S ezt így kellene megfo-
galmazni. 
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268. — A közkeletű  (megmagyarosodott írású) idegen közszavak-
ban egyaránt át kellene írnia ch-t, x-et, és a q-t. (A megokolást lásd 
külön: „Észrevételek, gondolatok helyesírásunk rendszerér ő l", 8. és 11. 
tétel — Híd, 1979. december.) 

275. — A ch-t és az x-et át kellene írnunk itt is, az e g y é b -
k é n t megmagyarosodott idegen közszavakban is. (Vö. Híd, 
ugyanott.) 

279. — Itt és a 282-ben a „latin írású nyelvek" helyett „latin 
bet ű s írású nyelvek"-et kellene írni. 

282. — A példák közötti Rio G r a n d e del Norte mai 
helyes alakja nyilván Rio Grande. (Lásd még ugyanezt a példát a 287. 
szabályban is!) 

284. — A példák között Gheorghiu-Dej neve hibásan van föltün-
tetve. 

285-286. —Mindkét szabályban jelezni kellene, hogy arra az 
esetre is vonatkozik a szabály, ha a kett őzött betű  rövid más s a 1 -
h a n g z ó t jelöl. Tehát így: „amely rövid vagy hosszú mássalhangzót 
jelölő  kettőzött betűvel végződik." 

294. — Nincs megokolva, honnan a két kivétel, s hon-
nan a hosszúság jelölése Sztalin nevében és a -grad utótagokban. Ha 
nincs megfelelő  oka, nem is kellene megtartani. Lenin nevének kivétele-
zettsége érthető , de ki is lehetett volna mondani, hogy a magyar h a -  
g y o m á n y így alakította ki; hagyományos írásmódúnak tekintjük, 
akárcsak a Leningrád szót. 

305. — Hangsúlyozni kellene, hogy nemcsak a szava k 
kiejtése d o m i n á l az átírásban, hanem inkább az orosz bet űk 
átlagos értéke. S hogy ahol már az oroszban sem fonetikus az írásmód, 
ott úgy vesszük át a magyarba is, nem fonetikusan: Merezskovszkij (me-
reskofszkij), Muszorgszkij ( muszorkszkij). 

307-308. — Az ógörög és újgörög szavak átírásá-
nak módjáról, a kettő  különbségéről föltétlenül többet kellene elmondani. 
Mit jelöl pl. a ch a krétai Chaniá helység nevében vagy a Szaloniki mel-
letti Chalkidikí helység nevében? 

310. — A szabályból k i k e 11 e n e hagyni a második mon-
datot: „A családnév általában egy szótagos, az egyéni név egy vagy két 
szótagos." Ennek ugyanis semmi szerepe nincs a helyesírásban. 
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313. —  Nem itt, hanem új szabályként valahol a fejezetben fog-
lalkozni kellene azzal a jelenséggel, hogy a köt őjelet tartalmazó össze-
tételeket az összetételt jelöl ő  köt ő jelnél mindig elválaszt-
hatjuk, nagykötőjelnél szintén. Ilyenkor a nagyköt őjelet sohasem ismé-
teljük meg az új sor elején, a köt ő jelet pedig kizárólag 
csak helyesírási szótárban ismételjük meg, hogy a 
kötőjel állandó meglétét jelezzük. — A puszta elválasztásra alkalmazott 
kötőjelet soha és sehol nem ismételjük meg a következ ő  sor elején. 

327. — Vannak idegen összetett szavak, melyeknek utótagja k ü -
1 ö n i s é 1 nyelvünkben. Az ilyen szavak összetett voltát elválasztás-
kor tekintetbe kellene vennünk. Pl. hektár, Antarktisz. Jelenleg érvényes 
elválasztásuk: hek -tár, An-tark- tisz —  de helyesebb lenne: hekt -ár, Ant-
arktisz, mivel az ár és az Arktisz külön is él nyelvünkben. Az utóbbi 
módon választjuk el ezeket: Jrsgo-szlávig, pravo-szláv, melo-dráma; vissz-
ér, nyug-ágy; stb.  

330. — Mivel „az idegen nem összetett tulajdonneveket — bele-
értve а  сsаІ .dneveket is — a magyar szótagolás szabályai szerint vá-
lasztjuk el", erre az eljárásra b ővebb magyarázat kellene némely esetben. 

Egyes idegen szavakat (tulajdonneveket és közszavakat) az eredeti 
írásmód megtartása ellenére kétféleképpen ejthetünk helye-
sen, s így gyakran kétféle elválasztási mód is esedékes: 
az eredeti ejtésmód szerinti hangsoré és a magyarban hagyományossá 
vált és még meglevő  magyaros ejtésmódú hangsoré. Pl. Sienkiewicz el-
választása a hagyományos ejtés szerint: Si -en-ki -e-wicz (sienkievics), míg 
az eredeti ejtés szerint: Sienk -ie-wicz (sjenkjevics). Másik példa: Mickiewicz  

—  1. Mic -ki -e-wicz (mickievics), 2. Mick -i.e-wicz (mickjevics). Ha a ma-
gyar szótagolás szabályait követjük. 

Kétféle ejtésmódra esélyes közismert idegen név igen sok van, s köztük 
számos olyan is, melynek ezért kétféle elválasztása is esélyes. Szükséges 
lenne tehát szabályban állást foglalni, hogy az eredeti vagy a hagyomá-
nyos ejtésmód szerint választjuk cl őket. Ez annál is inkább sürg ős lenne, 
mert vannak idegen nevek magyar hagyományos ejtés nélkül is (a fönti 
típusok közül), mint pl. a szintén lengyel Oswiecim (osvjencsim), mely-
nek szabályos elválasztása: Osw-is-cim.  

Ha nem is azonos okból, de fölmerül itt még egy kérdés az idegen 
nevek elválasztására vonatkozólag (vonatkozhat ez Persze idegen köz-
szavakra is). Az olaszban a gli betűcsoport jelöli a lj (vagy: ll)?) pala-
tális hangot, ill. hangkapcsolatot. Kérdés tehát, hogy hogyan v á -
1 a s z t j u k e l a Togliatti nevet az els ő  szótag végén. 

331. — A sЕаbály második fele föltétlenül javítandó. Az els ő  
részben szó van arról, hogy a régies k é t j e g y ű  e k (cz, gh, th)  
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rövid mássalhangzót jelölnek. Ennek tudatosítására foko-
zottabb szükség van a következ ő  részben, ahol az ugyancsak k é t -
j e gy ű  régies betűt azonos jegyek alkotják: ezek is rövid hangot je-
lölnek, de úgy választjuk el őket, mintha hosszú mássalhangzót jelöl-
nének: Bes-senyei, Des -sewff y, Kos-suth; Széll: Szél-lék, Papp: Pap-pot, 
Kiss: Kis-sével; stb. — Erre több okból szükség van. El őször is, mert ez 
az igazság. Továbbá ezzel a tudatosítással egyidej űleg megszilárdulhat 
az í r á s in ó d is, a helyes k i e j t é s is (ezzel a már gyakran hall-
ható ejtésmóddal szemben: bessenyei" kossut" vesselényi" kissék" 
„pappot" stb.). (Vö. 333.) 

350. — Itt és egyebütt a t a g monda t érték ű  „mondat" he-
lyett mindig tagmondat-ot kellene írnunk. 

358. — A két oldalról vessz ők közé tett értelmez ő  szemléltétésére 
nem alkalmas a három utolsó példa közül az els ő : „Szép Hunyadi 
László, fiatal levente, öt pallossuhintás fejét leütötte." Az értelmező  
ugyanis itt nem „beékel ődött" valamely tagmondatba, hanem két tag-
mondat határán van, s az els őhöz tartozik. 

361. — „A mondat élén levő  indulatszó után rendesen vessz ő t 
teszünk." Mivel indulatszó nemcsak a mondat élén állhat, 
ezt így kellene módosítani: „A mondatban levő  indulatszót vesszővel 
választjuk el a mondat többi részét ő l." 

394. — Ebben a megfogalmazásban a szabály tartalma elmosó-
dik, nem konkrét. A mondatnak ezt a részét: „az el őtag tulajdonnév" 
— ki kell bővítenünk az u t ó t a g r a vonatkozó információval: „az 
utótag pedig közszó vagy képz őszerű  utótag ..." 

395. — Lazán van megfogalmazva a szabály. Nincs kijelölve 
ugyanis a k ö t ő  j e 1 hely e. Szólni kell a hármas csoportosításról, s 
arról, hogy egy-egy összetett számnévben egynél több k ö t ő  j e l is 
kellhet. 

400. — A megszövegezésen módosítani kellene betoldással: „Ha a 
-val, -vel rag olyan családnévhez járul, amely rövid vagy h o s s z ú 
mássalhangzót jelölő  kettőzött betűvel végződik, a ragot hasonult for-
májában kötőjellel kapcsoljuk a névhez: Papp-pal, Makk-kal stb. 

A szabály második mondata már tulajdonképpen másik s z a b á l y-
b a t a r t o z i k, vagy pedig az els ő  mondatot már ilyen értelemben is 
kellene megfogalmazni. 

435. — Itt (vagy másutt?) példán szemléltetni lehetne azt a tényt 
is, hogy néha a közvetlenül a köt őjel előtt álló jel nem felel meg a ki- 
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ejtett tővégződésnek, s ilyenkor a t o 1 d a 1 é k o t a h a n g z ó s z ó -  

testhez választjuk meg: 6 °C-ot (nem: -t), 3 m 2-t (nem: -et), 
1 m 3-rel (nem: -fi!, sem: -bel), 8 q-val (nem: kvintállal, azaz: q-lal) 
stb. 

410. —  A budapest—bécsi példa mellé más altípusok i s 
kellenének, olyanok, melyek szemléltetnék az elv különböz ő  ortográfiai 
érvényesülését: bécs—budapesti, monte-carlo—párizsi, Párizs—monte-car-
lói, Los Angeles—tokiói, tokió—Los Angeles-i, champagne—bordeaux-i,  

bordeaux—champagne-i stb.  

411. —  Úgy tűnik, nem eléggé pontos az a meghatározás, hogy 
„két vagy több számnak olyan kapcsolatát, amellyel összetartozást vagy 
valamitő l valameddig értelmet akarunk kifejezni, nagyköt őjellel írjuk." 
A ,valamitől valameddig' jelentés kifejezése rendben van. De az „össze-
tartozás" igen tág fogalom, s nem elég a nagyköt ~je1 használatának 
megokolására. Vagylagosan összetartozik az 5-6, a 10-12 is, de nem  
nagykötőjeles. S ugyanitt a kett ő nél több szám kapcsola-
t á t szerиléltetni kellene, hogy a példa megfeleljen a szabálynak. 

Igy vagy úgy dönteni kellene arról is, hogy az 1953-54. évi  
írásmód mellett megfelel-e az 1953/54. évi megoldás is. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a gyakorlatban ez is él; megszüntetése vagy vagylagos 
fölvétele egyaránt elképzelhet ő . 

420. — Ajánlatos lenne a szabályhoz több olyan példát gy űjteni, 
melyek helyes toldalékolása eltér a rövidített alak kiejté-
sével egyeztetett toldaléktól. Ilyen szemléletes példa a l-t, s ehhez kel-
lene még több is: cm 2-rel, °C-kal, °C-os, DK-re, 2 kg-onként, a Sza- 
badság t.-en ... 

421. — A gyakran el őforduló valódi rövidítések jegyzéké t 
át kellene dolgozni. Pl. a szerbhorvát tévé gazdasági híreiben többször 
szerepel a millió és a milliárd rövidítése, s ennek nyomán a magyar 
adásban is. Ezek magyar r ö v i d í t é s m ó d j á t ide föl lehetne 
venni többek között. S Persze ebben a jegyzékben vannak innen elhagy-
hatók is, sőt némileg elavultak is (a NB. például). 

A q a magyarban talán nem is tekinthet ő  rövidítésnek, mivel o 1 v a -  
s a t a nem a jelölt latin szó (kvintál), hanem „mázsa" vagy „métermá-
zsa". Viselkedése alapján inkább j e 1 (szimbólum). 

A jegyzékre nyilván föl kellene venni azoknak a p é n z n e v e k n e k 
a magyar rövidítését, melyek magyar használata társadalmilag indokolt 
lehet: Schilling, dinár, korona, lei, rubel, dollár stb. A kérdés ugyanis: 
magyar szövegben ezeket hogyan rövidítjük egységesen? 

Ahogyan a Dr. vagy dr., Id. vagy id. két alakban is szerepel, a többi 
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variálhatót is föl kellene tüntetni nem kevesebb okkal: Pl. v. p1., Stb. 
V. stb., L. v. 1. (= lásd) és így tovább. Vannak tudniillik nem v a -
riálhatók is. 

424. — „Ha az ilyen alakulatokat köznévként használjuk ..." 
Ehhez a megközelítéshez alkalmasabb lett volna ugyanazon mozaikszó-
nak t u l a j d o n n é v i (nagybetűs) é s k özn é v i (kisbetűs) alak-
jával szemléltetni. — Továbbá: a második kisbet űs példa túlmegy a 
szabályon, s a toldalékolás módját is szemlélteti. Nem tudjuk meg azon-
ban, hogy vajon az el őző  példát (tszcs) is kötőjel nélkül toldalékoljuk-e. 
— Azt hiszem, célszer űbb lenne (a fonetikusan leolvasott mozaikszók 
kivételével, mint amilyenek: tévé, vécé, téesz, tébécé, ábécé) a betűszókat 
és a szóösszevonásokat egyaránt köt őjellel toldalékolni. A két al-
kategória között ugyanis nem vonható meg a határ: vannak vegyes 
mozaikszók is, mint pl. RÖLTEX, MAHART, OFOTÉRT, melyekben 
mindkét rövidítésmód érvényesül. 

425. — Világosabb lesz a szabály, ha a névelő  megválasztását 
a nével ő s alakulat ejtésének jelölésével is szemlél-
tetjük, s csak utána állítjuk ezzel szembe a föloldott rövidítés nével ővel 
való ellátásának módját. Tehát: „az MTA (az emtéa), de: a Magyar Tu 
dományos Akadémia; az MSZMP (az emeszempé), de: a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt; stb." 

426. — A szabály példái igen jók, csupán az e gyér t e 1 m ű sé -
g e t lehetne növelni, ill. megszilárdítani egy csekély módosítással. fgy 
a kevéssé avatott olvasó a toldalékolt mozaikszó után zárójelbe tett szö-
veget esetleg olvasatnak nézheti. Ezért a zárójelbe az ugyancsak toldalé-
kolt, de már föl 01 d o t t r ö v i d í t é s elé kellene tenni esetenként a 
„de:" figyelmeztet ő  szót, mely egyben a toldalékolásmódok szembenállá-
sára is fölhívná időnként a figyelmet. 

427. — Nem indokolt az egyoldalúság, mely szerint csak vagy 
fő leg „számjegyírást használunk" ezekben: „du. 5 órakor", „15 méter 
szövet", amikor ezeket bet ű kkel i s írhatjuk: délután öt óra-
kor, tizenöt méter szövet. — A szabályból ki kellene zárni ezt az ide-
érthető  leszűkítést. 

428. — Ki kellene mondani, hogy római s z á m m a 1 t őszám-
nevet nem jelölünk, s őt a tőszámnév -s képzős származékát sem. Tehát a 
„kocsis—kett ő" számjegggyel csak így helyes: Kocsis-2 stb. 

429. -- A szabályzat összetételként jelöli a többelemíí, többjegy ű , 
többtagú szavakat, s ez rendjén is van (21., 233., 258., 263., 283., 287.). 
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Itt azonban nem kellett volna egybeírnia „többjegyű" szót, mert a szer-
kezet elő tagjának szorosabb kapcsolata van az el őtte álló „ennél" hatá-
rozóval. Helyesen: ennél több jegy ű . Azaz: (ennél több) -I-- jegy ű  — vö.  

szeretetreméltó, de: forró szeretetre méltó.  

429. — Ugyanitt nemcsak az egész számok hármas csoportosítását  

kellett volna bemutatni, hanem a tizedes számokét is. Szemlél-
tetni, hogy a tizedes vessz őtől jobbra hogyan csoportosítunk, s hogy a  
hármas csoportosítású, kétoldalú számokban van-e szóköz („térköz") a  

tizedes vesszőnél. Tehát: 38 226,71 vagy másként?  

433. —  A „VIII. hó" mellé vagy helyébe időszerű  lenne odaírni:  
„VIII. hónap", ahogyan az megfelel mai nyelvünknek.  

ÉSZREVÉTELEK A HELYESÍRÁSI ÉS TIPOGRÁFIAI TANÁCSAD0  

EGYES PONTJAIRA VONATKOZOLAG  

18. oldal. — Ha már így megosztjuk a mozaikszókat, hogy van-
nak tulajdonnéviek és köznéviek, akkor a nem tulajdon-
névi nagybet űsekkel tenni kellene valamit. (Ilyen p1. az EKG, ejtve:  
ekágé.) Vagy átírni őket kisbetűre, vagy külön számon tartani őket  
ilyenekként. Igy az a látszata, hogy pl. az EKG szervezet vagy válla-
lat neve, nem pedig köznév. Minthogy a TBC-t is átírtuk a magyarban  
tbc-re és tébécére, a TV-t is tv-re, ill. tévére, az EKG így nem illik bele  
helyesírásunkba.  

31. oldal. — Az „öcs" helyett az 6сse szótári alakot ajánlottam  
már az Észrevételekben (Híd), minthogy az következik összes személy-
ragos alakjaiból (öcsé- 	, öcsé±d stb.). Itteni szótári alakjait is e sze- 
rint kellene módosítani: öcsét, öcsének, öcsével, öcsék (nem pedig: öcsöt,  
öcsnek, öccsei, öcsök). — Vö. nénét, bátyát; nénének, bátyának; néné-
vel, bátyával; nénék, bátyák. Az nem csoda, hogy ezeket kissé szokat-
lannak érezzük, hiszen szinte kizárólag személyragos alakjukban  

fordulnak el ő  nyelvünkben.  

32. oldal. — A „Pluto (bolygó)” nevet magyarosan (nem pedig  

„latinos"-an) kellene írnunk, hogy írásmódja összhangban álljon a többi  
bolygó írásmódjával: Szaturnusz, Vénusz, Uránusz, Neptunusz. Tehát he-
lyesen: Plató vagy Plútó — tekintet nélkül arra, hogy írásmódja így  

egybeesne más jelentésekével.  

47. oldal. — A márkanévként használt gyártmány-, ter-
mék- és készítményelnevezések írásmódjának szabályát (lásd: gyógyszer- 
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alapanyag - gyógyszerkészítmény) sokoldalúan és világosan kell meg-
fogalmazni, mert gyakran van rájuk szükségünk. Mindenféle márkára 
gondolok (háztartás, közlekedés, kozmetika, fototechnika, rádiók, mag-
netofonok, tévékészülékek stb.). 

95) 48. oldal 7. - Az egybe- és különírás szabályát u g y a n a z o n 
példán kellene szemléltetni, hacsak lehet. Pl. 

nem csekély szeretetre méltó az olyan gyerek .. 
de: nagyon szeretetreméltó az olyan gyerek .. . 

48. oldal 9. és 10. - A 10. szabálynak a 49. lapra jutott második 
szakasza voltaképpen a 9.-hez tartozik, oda kellene á t t enni. Semmi 
köze a 10. szabály els ő  szakaszához, viszont egyenes folytatása a 9. sza-
bály szövegének. 

51. oldal 19. - A „szocialista brigádmozgalom" utótagjának egy-
beírása sajtóhiba lehet, ugyanis a szöveg így egészen mást jelent, mint a 
„szocialista brigád mozgalom". 

53. oldal 21. - „ ... (az) idegen tulajdon- és köznevekhez köt ő -
jel nélkül kapcsoljuk a kiejtett alakjuknak megfelel ő  magyar ragokat..." 
A megfogalmazáson két változtatást is kellene végezni: 1. nemcsak köz-
nevekről van szó, hanem idegen melléknevekr ő l is, tehát „közszavak"-at 
kellene írni; 2. nemcsak ragokat tehetünk hozzájuk köt őjel nél-
kül, hanem némelyikhez többes jelet is, birtokjelet pedig mindegyikhez. 

54. oldal 28. - A „mondjuk" alaktani értéke - mondatmódosító 
szerepe ellenére - még nem homályosult el annyira, hogy m ó d o s í -
t ó s z ó k é n t, elválasztó vessz ők nélkül írjuk mondatban. (Egészen más 
eset a „sajnos".) Ezért ezt a szabályt módosítani kellene. 

57. oldal 41-43.; 72. oldal 30-31.; 246. oldal 3. - A mozaik-
szavak toldalékolásában rendezetlennek látszik az a kérdés, hogy m i -
kor nem kell köt đ jel a kisbet ű s (köznévi) mozaik-
s z ó toldalékja elé. A HTT.-ban három helyen van err đl szó 
elméletileg, és példákban több helyen a szótári részben. Vegyük sorra! 

57. oldal 41-43. - A Helyesírási szabályok idevonatkozó része nem 
foglalkozik köznévi mozaikszavakkal. 

72. oldal 30-31. -Két helyen is találunk tanácsot. A 30. pontban 
csak a bet ű  szókról van szó (a szóösszevonásokról és a vegyesekr đ l 
nincs!). Eszerint köt ő jellel kapcsoljuk hozzájuk a tol-
dalékot is (p1. meó-hoz, meó-nál), az összetételi utótagot 
i s (p1. meó-ellen őr). 

Az utóbbi helyen érdemes fölfigyelnünk két dologra is. Itt nincs szó 
arról, mi legyen azokkal a bet űszókkal, melyeket az egyes bet űk fone- 
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tikus leolvasásával ejtünk ki és így is írunk le: téesz, tébécé, vécé, tévé, 
ábécé. Az ilyenek is betűszók, de hozzájuk köt ő je 1 n é 1 k ü 1 kap-
csoljuk a toldalékot is, az összetételi utótagot is: tébécéfertőzés (38. ol-
dal); tévézik, tévézzenek (uo.); tévéhíradó (39. oldal); tébécés, tébécések 
(Helyesírási tanácsadó szótár); stb. — A másik dolog, amire föl kell 
figyelnünk az, hogy a 246. oldalon a meó kötőjel nélküli toldalékolá-
sára találunk példát és tanácsot: „meós". Ez ellentmondásban álla 72. 
ldalon bemutatott toldalékolással. 
Nyilánvaló, hogy a „bet ű  szerint ejthető"-ket (246. oldal) nem kellene 
tekintetben elkülöníteni a tsz, vb típusúaktól, vagyis hogy a betű  sze-

rint leolvashatókat e tekintetben egy kategóriába kell helyezni a bet ű  
szerint le nem olvashatókkal — miként ezt a Helyesírási Bizottság tette 
1961. júniusában (72. oldal 30.). Viszont ezt a két altípust együtt kell 
— e tekintetben — szembeállítania fonetikus olvasat szerint leirottakkal 
(tévé, tébécé stb.). 

Ugyancsak a 72. oldalon a 31. szabály pontosabb és alkalmazhatóbb 
lenne, ha nem így kezd ődne: „A betűszókhoz és szóösszevonásokhoz kö-
tőjellel kapcsoljuk az összetételi tagokat", hanem igy: „A tulajdon -
n é v i érték ű  mozaikszavakhoz kötőjellel ..." stb. Mert a példák-
ban erről van szó, a köznévi mozaikszókat az el đzđ  pont tárgyalja. 

246. oldal 3. — „A rövidítések és mozaikszók írása" c. fejezetben 
nemcsak a meó betűszó vesz föl toldalékot köt őjel nélkül, hanem a 
közért szóösszevonás is. — Az rendjén van, hogy a két mozaikszótípus 
viselkedésében nincs különbség; nem is lenne tanácsos, mert a bet űszók 
és szóösszevonások között elmosódik a határ: vannak vegyesek is. Kér-
dés azonban az, hogy vajon mindkettő  tévedésb ő l kötőjel nélküli 
(így látszik a fentiek alapján), vagy pedig a 72. oldalon téves a szabály 
és a példatára. 

A „betű  szerint ejthet ő"-ket (246:3.) mindenesetre igen nehéz lesz 
megkülönböztetni a gyakorlatban a többi nem fonetikusan leirottaktól! 
Inkább látszik célszer űnek a fonetikus leolvasásúak elkülönítése emezekt ő l 
a következőképpen: tv-ről, üb-ben, meó -val, közért-et — vagy: tévéről, 
übében, tébécés. 

101) 59. oldal 48. — Minthogy dátumban a nagyköt őjel a ,valamitő l 
valameddig' jelentés jelölésére szolgál, a puszta id ő határok ilyen 
jelölése célszerűtlennek és zavarónak hat: „1949. július 16-25. között", 
valamint: „1949. július 2S.—augusztus 19. között". A ,valamik között' 
jelentést érdemesebb lenne n a g y k ö t đ  j e 1 h e l y e t t és kötőszóval 

agy csak vesszővel jelölni (egyedül ez lenne indokolt és logikus) : 1949. 
július 16. és 25. között vagy: 1949. július 16-a, 25-e között; továbbá: 
1949. július 25-e és augusztus 19-e között. 
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72. oldal 27. — A „Liebknecht" szó elválasztásakor a köt őjelet 
nem kellett volna megismételni a következ ő  sor elején, mivel nincs rá 
ok! Nem a köt ő jel állandó meglétét szemléltetjük, 
az elválasztás helyét pedig az elválasztással éppen jelezzük. 

75. oldal 21. — Másként kellene fogalmazni: a p é 1 d á k b ó 1 
nem következik a szabály tartalma, ugyanis az achát 
és a bauxit (ejtsd: ahát, baukszit) nem „fonetikus" írású, azaz nem „a 
köznyelvi magyar kiejtés szerint" írjuk őket! 

116. oldal 3. — Az ország, föld, alföld, part szót nem í r j u k 
egybe előtagjával, ha az tulajdonnév: Arnhem-föld, VI. Frigyes-part. 
Sőt ezek -i képz ős származékában is megmarad nemcsak a köt őjel, ha-
nem a nagy kezdőbetű  is. A szövegnek tehát ez a része: „de más sza-
vakkal is" — így módosítandó: „de más közszavakkal is". 

130. oldal 44. — „A több köznévből alakuló államnevek ele-
meit ... különírjuk egymástól ...: Csehszlovák Szocialista Köztársa-
ság ..." Ebben és az összes többi példában (mind a tizenkettőben) c s a k 
egy-egy „köznév " van, a többi szó melléknév. Tehát a szabály 
kezdetén módosítani kellene, fölcserélve a „köznév" szót a „közszó"-
val: „A több közszóból alakuló államnevek elemeit.. ." stb. Ez a hiba 
paronimikus elírásból keletkezhetett. 

142. oldal 24. — „Csádi közt.-i (= Csádi köztársasági)" — he-
lyesen: „csádi közt.-i (= csádi köztársasági"). A hiba elírásból eredhet, 
de föltétlenül zavart kelt, mert ellentmondásban áll egy másik szabály-
lyal (130. oldal 44.). 

154. oldal 34. — „A kötőjellel kapcsolandó köznevek" közé, a 
„szigetcsoport" után, célszer ű  lenne fölvenni ezeket: szigetek, szi-
getvilág. Ezek a földrajzi köznevek léteznek már a gyakorlatban: Fü-
löp-szigetek, Maláj-szigetvilág stb. 

157. oldal 37. — Meg kellene vizsgálni, hogy „Az egybeírandó 
többelemű  magyar nyelvű  tájnevek" közé nem kellene-e fölvenni a Mu-
raköz mellé a vele nem azonos jelentés ű, de nálunk még jobban elterjedt 
„Muravidék"-et (e helyett: Mura-vidék). 

158. oldal. — A területnévi rövidítések jegyzékér ő l 
kimaradt a Jugoszláviára vonatkozó, noha a természetföldrajzi nevek 
között többször is szerepel. P,ótolni kellene tehát a rövidítésjegyzéken is: 
JUG Jugoszlávia. 
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172. oldal 12. — Az „Arab Emírségek" címszóhoz tartozó mellék-
név és népnév („mn, nn") nem: „arab emírségbeli", hanem: arab emír-
ségekbeli (vö. egyesült államokbeli). 

196. oldal 3. bekezdés 1. mondat. — „Az ilyen alakulatok -i  
képzős származékait aszerint kezdjük kisbet űvel vagy nagybetűvel, lile-
tőleg aszerint teszünk az -i képz ő  elé kötőjelet vagy nem, hogy van-e 
a név és a nével ő  között kötőjel." Ehhez kellene toldani: „illetve a köt ő -
jeles összetett szó végén áll-e néma bet ű : montceau -les-mines -i".  
Ez a tanács ugyan rejtve benne van a következ ő  mondatban — „az -i 
képzőt a névhez az AkH. megfelel ő  szabályai (233., 289.) szerint kap-
csoljuk. . .' —, de gyakorlatilag jobb az ilyesmit kimondani, mint bur-
koltan odaérteni. 

196. oldal utolsó bekezdés. — Itt és mindenütt a helyesírási sza-
bályokban, amikor toldalékolásról van szó, nem colszer ű  az esélyes visel-
kedést leszűkíteni csupán az -i képz őre és a „ragok"-ra. Tudniillik a mel-
léknévképzőkön és a „ragok"-on (személy- és esetragokon) kívül — rit-
kábban — egyéb tol d a 16 k o k r a i s számíthatunk: a birtokjelre, 
a többes jelekre, esetleg valamely f őnévképzőre stb. Ebben az értelem-
ben, ezeket ki nem zárva kellene fogalmaznunk, hogyha ideértésük meg-
felel a szabálynak. S ő t ezt példákon is szemléltetni kellene. 

217. oldal 10.a. — Ebben a szakaszban két igazítanivaló is van, 
mindkettő  tartalmi. „Bizonyos igeköt ők (főleg az egy szótagosak) ige 
mellett nem állhatnak önállóan határozószóként (p1. át-, be-, el-, fel,  
meg -  stb.). Ezekkel kapcsolatban csak arra kell vigyáznunk, hogy való-
ban az utánuk álló igéhez tartoznak-e, vagy az csak közbeékel ődött 
valódi főigéjük elé; pl.: befogja a lovat, de: be fogja hozni ( —  behozni 
+ fogja) ..." stb. — 1. Az elmegy, elszalad, elutazik stb. mellett igenis 
á 11 h a t ö n á 11 ó a n a be, ki, föl, le, s ezek éppen egy szótagosak. 
2. A „be fogja hozni" szerkezetben éppúgy, minta többi idesorolt pél-
dában az igekötő  nem „igé"-hez tartozik, hanem igenév-
h e z. E szerint kellene fogalmazni! 

241. oldal 2. — „ ... itt a s ha lemaradnak rész új főmondat, 
önálló gondolati egységet kezd ...” Az idézeten belül kiemelt rész nem 
„főmondat", hanem mellékmondat. —Helyesbítés végett a hu lemarad-
nak mellékmondatot ki lehetne hagyni ezzel az átalakítással: „ ... itt a s  
új fđmondatot köt, önálló gondolati egységet kezd.. ." Vagy még egye-
nesebb kimondani: „ ... itta ha lemaradnak mellékmondat már új fő-
mondathoz, a rákövetkez őhöz tartozik, amelynek s kötőszava után 
ékelődött be."  
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286. oldal. — „Sor végére egy magánhangzós mondatkezd ő  szó  
(A, E, S stb.) általában nem kerülhet." — Észrevétel: a „S" nem „egy  

magánhangzós" szб ! Helyesen tehát: „Sor végére e g y b et ű  s mondat-
kezdő  szó (A, E, S stb.) általában nem kerülhet." 

ÉSZREVÉTELEK A HELYESÍRÁSI TANACSADO SZOTÁR 
ANYAGARA VONATKOZOLAG  

A nem európai nyelvekb ő l származó nevek írásmód-
ját bővebben kellene szemléltetni példákon. A példaanyagban össze kel-
lene hangolnia földrajzi nevek és a személynevek írás-
módját egymással. A sajtóban s egyebütt el őfordul ugyanis, hogy ugyan-
azon nyelvből (indiai, indonéz, japán stb.) származó megnevezések közül 
a földrajzi nevet á t v esszük eredeti írásmódjában, a személynevet 
á t í r j u k. Vagy fordítva. Nyilvánvaló, hogy ugyanaz az ortográfiai 
elv vonatkozik e tekintetben ugyanazon nyelv mindenféle tulajdonnevé-
nek és tulajdonnévi jelleg ű  megnevezésének írásmódjára. 

Az „aludva v. alva", „feküdve v. fekve" címszavak vagylagos-
sága kissé megtéveszt, mert nem egészen egyérték ű  párok-
ról van szó, mint amilyen pl. a könnyeden v. könnyedén. Persze, elkép-
zelhető, hogy az ilyen alakváltozatokat egy helyen szemléltetjük, de 
megfelelően külön-külön példába illesztve. 

A HTSz.-ban igen fontos szerepük van az igeragozási minták-
nak. Szükség lenne azonban olyan ikes igék szemléltetésére is, me-
lyeket elsđ  (és második) személyben iktelenül ragozunk. Pl. megjelenik,  
de: megjelenik, megjelensz. Sőt az ilyen megoszló típusokat a 
szótári részbe is föl lehetne venni. 

46. oldal. —  „Aral-tó... aral-tói v. -tavi". Helyesen:  
Arai-tó ... Arai-tói v. -tavi; s ugyanígy javítva: Balhas-tói v. -tavi,  
Bajkál-tói v. -tavi, Kaspi-tengeri v. Kaszpi-tengeri, Tajmir-félszigeti.  

57. oldal. — Célszerű  lenne következetesebben szemléltetni az 
elválasztás módját az olyan címszavak után, melyek összetett volta 
a mai átlagember számára kevésbé s z e m b e t ű n ő . Ilyen pl. azaz,  
elv.: az-az; s ugyanígy érdemes lett volna föltüntetni az összetétel (és 
elválasztás) helyét ezekben is: bornemissza, csalétek, csapágy, ebugatta,  
eddi elé, e általán, e előre, e ü ű, éhínsé , ellenőr, eser~ ő, hónai ,  g gy gy 8y gy g y j  

lábikra, mindaz, mindeddig, mindegy, rabiga, sakkóra, sugárút, számadó,  
száműz, talpalávaló, véreb, zsibáru stb.  
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269. és 270. oldal. —Egészen téves a föltüntetett vagylagosság  
ezekben: „hajlik v. hajol" és „hajol v. hajlik". Téves a társítás, mert  
két különböz ő  igér ő l van szó! (Lásd ÉrtSz.: 1. hajlik 2.  
hajol.)  

582. oldal. — „Port Arthur (kínaiul Lusun) ..." — Helyesen: 1.  
Port Arthur (az USA-ban), Port Arthurban, Port Arthur-i 2. Port Artur  
(Kínában) (kínaiul Liisun), Port Arturban, Port Artur-i (lásd Képes po-
litikai és gazdasági világatlasz 1977).  

626. oldal. — A „se" címszó alatt nem világos az „egyse  
(fn)" jelentése, eredete, szerepe. Az ÉrtSz.-ban sincs rá magyarázat.  

735. oldal. — A „tovább" szófaji meghatározása és írásmód -
j n a k e l d ö n t é s e nem látszik világosnak. Az ÉrtSz. szerint a  

tovább térben is lehet határozószó.  

817-827. oldal. — Az -ók, - ők feltételes módú tárgyas ragozási  

személyrag kihalóban v a n, helyette az alanyi ragozási -ónk, -ént.  
ragpárt használjuk. Az igeragozási táblázatokban mégis jelen van a ré-
gies alak is, sőt követekezetesen az els ő  helyen: rónók v. rónánk; akar-
nók v. akarnánk; adnók v. adnánk; stb. Tekintetbe véve, hogy melyik  
alakváltozat a maibb, é 1 ő  b b, célszerű  lenne a változatokat f o r d í-
t o t t sorrendben bemutatni: rónánk v. rónók; akarnánk v. akar-
nók; adnánk v. adnók; hordanánk v. hordanók; faragnánk v. faragnók;  
áhítanánk v. áhítanók; békítenénk v. békíten ők stb. Ha egyáltalán ide  
való ez a régies forma is.  

Az Újabb észrevételek-ben árnyalatibb igazítanivalókkal is foglalkoz-
tam, itt-ott átfogóbb kérdésekkel is. Mivel a jelenségek fölsorolásában a  

szabályok, illetve a lapszámok rendjét követtem, a kisebb-nagyobb faj-
súlyú észrevételek igen vegyesen kerülnek az olvasó elé. Szükség volt  

ehhez a sorrendhez ragaszkodnom azért is, hogy az idézett forrásokban  

majd könnyebben lehessen esetenként odal a p o z n i a v i z s g á 1 t  

szabályhoz.  
Sok észrevétel és elgondolás összegy űlt a két részben. Tudnunk kell  

azonban azt, hogy ezek nagy többsége nem a meglev ő  szabályok tartal-
mának megváltoztatására irányul, hanem csak h a s z n á 1 h a t ó s á g u k,  

logikusságuk növelését célozza. Ebben pedig nem lehet túl sokat tennünk,  

még eleget sem; és semmilyen fokon sem lehet vitás, hogy ezzel acéllal  

be kell avatkozni, akárhány szabályról van is szó. Mert a szabályzat  

igen nagy közönségnek készül, s jó lenne, ha majd megállná a helyét még  
az ezredfordulón is.  

A sok jб  és időálló szabály mellett vannak változtatni valók is, de  
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van számos olyan jól elképzelt szabály is, mely hamisan került a 
szabályzatba: kisebb-nagyobb bels ő  ellentmondásokkal, zavarokkal. Ezen 
érdemes most változtatnunk, mert a helyesírás egésze —akárhogyan is 
készítjük vagy készítenénk — zár t r e n d s z e r, s egy-két hamis lánc-
szem az egész rendszer m űködését akadályozhatja. 

Remélem, hogy ez a két a d a 1 é k (az Észrevételek és az Újabb 
észrevételek) egyrészt valamennyire fölkelti az olvasók érdekl ődését he-
lyesírásunk rendkívüli ügye iránt, és másokat is segítségre, de legalább 
fokozottabb éberségre buzdít, másrészt szerény anyagával hasznosan tár-
suk majd abba a gy űjtő , elemző , tervező  folyamatba, mely a tizenegyedik 
kiadás előkészítése körül a Magyar Tudományos Akadémián avatott 
szakembereink közrem űködése révén már korábban megindult, s bizo-
nyára egy-két év múlva be is fejez ődik. 



KRITIKAI SZEMLE  

IN MEMORIAM  

SÁFRÁNY IMRE  

(1928-1980)  

1980. május 5 - én halt ,meg Sáifrány Invre fest ő , ,il'lusztrátar, újságíró,  
író ,és kápz&műчгészeti kritikus. Utal ~só néhány évét teljes passz ~ivri.tás ~ra  
ítélve töltötte, mégis derűsen nézett a világba.  

Alkatát a derű , ':a '.'kitartás, a tudásvágy és a vál' аsztatt út helyessé-
gerol valo meggyozad_s jellemezte. A tehetsag es a lenyeg e І'smeres.xe  
való 'kép.easg biti.gsította Séfirány .kiemelked5 h.31 уét a vajdasági al ~ka-
tók, a háború utáni korszer ű  művészet úttörői között. Közvetlenül a 
háború utána szabadkai figurális rajztanfolyamon tanuló fiatalok sorá-
~ha tartozоtt. E1ќ  tanítójának a tanfolyam vez еtőjét, Hangya Andrást  
tartotta. Az egyre merészebb képz őművészeti törekvések forgatagába az 
mállók csop.e оrtjának kkiáll'h sóra pályázva került, bátorságának és ha-
tártalаn önbizal тná.na,k köszönve. 

A képzőművészetnek a nagyvilág avantgarde törekvései iránt mutatott 
nyílfasága, va ∎lamвint a fiatal állkatóknák a dogmatilkus .fel.fagásaklkal 
sиebeni arag'ata'rtása eredm ~ényelként teret К'eny szövets,ág jön Létre .a 
fiatalok és a hálbarú elBetti avarntgarde között. Ennek •egyik e1.98 p21e 
a műv+é'szek egy csoportjának küflönválása és öinállb falléptése. Az Cin-
áh`ók csopartján ~ak tagjai i smert művészeik voltak: Petar Lubarda, Mnlo 
Milunović , Đorđe Andrejevi ć-Kun, Zora Petrovi ć, Sreten Stojanovi ć , 
Kanta Haikma.n és másclk, de od a  taritoztak az if j.ú nemzedék képvisel бп  
is: Zaram Petravi ć, Miadrag B. Proti ć  .és mások. 1951 júн.usában az 
első  'kiállításukr,a kürt pályázaton Sá+frány Imre állkatásáit is elfogadták. 

A következő  évben Milan Konjavi ć  mellett, aki az оnalllólk csaport-
jánaik rendkívül ite'kin ~télyes tagja és a vajdasági fest ~észat újjászül Іetésé-
nak vezéralakja, Sáfrány is békapcsaló.dílk az еLső  háború uitáni hazai 
művÉsztelep (Zenta, 1952) munkájába. Ács ,  Bosdhány  Konjavlić , Maksi-
mavić  ∎és Nkalajević  mellett ő  itt ,a 1'egfiiataillabb művész. Az Оnálldk 
kiállításán való részvétel tekintélyt szerzett neki, igya vajdasági modern 
iképzdműv ~észet kialakítása folyamatainak központjába kerwl. Annak l- 
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lenére, hogy elmert •allkot бk között dolgozott, mt veire felfigyeltek,  
mé,gpedig a képzősművészeti ,probliematJka nem szolkványos megközelí-
tése és imunikáinák szabad harngviéte`l ~e miatt. Kiifinomullt festői ösztönét  
követve szeurnmel iláthatáan sajátos úton indult ,  ugyanakkor Párizs után  
vágyakozott.  

1954-!ben, a 7 Nap című  hetilap támogatásának köszönve jutott ki  
Párizsba.  

Vár+hatб  volt, hagy Sáfrányt Páriz зban rnagdkkal ragadják a leg-
£i .atalаbbak mwvészii törekviései. Ő  azonban inkábba képtárakba járt,  
Van Goglh ess Ghagail képeit taniutllmányozta. Renvbrandt és a m űvészeti  
hagyomány nagyjainak alkotásait csodálta. Sajátosságait meg őrizve, a  
művésze örökstégen tanult. Párizs azonban, a nagyváros, a kora hajnali  

ködlések é's a neonfényben fürd ő  éjszakák, a végtelen gépkocsisorok  
mély hatással voltak rá.  

Hazatбrve Szaibadlkára Párizsi bolyongások címmel rendezett  kiálllí-
tást. (1955. áprilü ~s 16-26.) A Várasd Kiállítátdrem3ben a Párizsiban ké-
szüllt ;képe'ket mutatta be. A kiállítás őszinte és ,spontán, felll.elkesült  
ha .ngwétele megosztotta a vi бlennényéket. A betűszerkezetet is jól látha-
tбan mеgőxzđ  úgságl,apakra festett képek, az ébérik színek, az er őteljes  
ecsetvonás és az eufória megilepte és meg is döbbentette a •közönség  
nagyobb részbt, de a kritiku>'solkat is. A hasonló g оndallkadású festő-
társaik s.zknka azonban ez a jalervt ő s ЫІіІ ftќ s  ikitáruló ablak a háború 
utam u1 kepzomu ~veszeti tördkv.etsdk vilagaba. 

A Diadalív, a párizsi utcák és a lángol б  fényű  autócsodák mellett  
mutatta be A kobalthajú (olaj, vászon, 55x46 cm, Sáfrány 55) cím ű  
képét, „Madame D" arcképét, akinek a tervezetten felül Párizsba töl-
tött napokat k szönlьette. Az arakép minden bizonnyal az ifjúkori Iku-
tatások érett megvál бsulása. A .rá pellemz ő  'kézvonássál, er őfeszítés nél-
lkül, szinte egyetQen liédiegzeiv бΡtellel rögzítette a nagyvárosi hölgy sze-
mélyiségét. A színek zamatosak, a gesztus .remeg ő , a szerkezet magvas.  
Ez .már kifejezetten sáfrányi kéza иоnás; felsmeњetően és erősen intuntív.  
'Ez az arakép a f.ólszabadulás utáni modern vajdasági mwvé'szet kezde-
teinek tartбs iértéke.  

Az ifjúkori megsejtések+t&l (Apám, 1943, tempera) A kdbalthajuig 
eltelt időszaikban Sáfrány kialakítatta festészeti v ltáglá ~tását. Enndk az 
idbszaknak a derekán nevezték dl Mestrбrnak, menta hozzá hasonl бiák 
közül is kivált lázordó .tem вperaimenttimávál, önьэ  i'mával бΡs festészeti 
ismereteinek bőségével. A Konјоviić  vezette eкpresszianizmus és az eilsó'  
vajdaságú művésztelepek derшlátб  atmoszféráij.ában sajátos fest őd önikere-
s! se termékeny galajra talált. Kereséseit Páriz з  igazolta. Hogy milyen 
mértekben, azt a hátború utáni vajdasági művészet újjászülatésének át-
fogóbb e1'eцΡnzése mandlhatra majd meg. Mirvdenesetre Sáfránynak, mint-
hogy sP.antánvЈ  é's bátran sajátos vQnásai+t er đsítette s 
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a függetlenséget választotta, jellent đs szerepe volt a jelzett időszak aba-
ku&ástörténehen. 

Kövеtkező, Belgrádban a Terazijén megrendezett kiál'lhtásaval foly-
tatta választott útkeresését. Mindrag B. Proti ć  (NIN, 1956, március  
4-én) felfigyelt arra a , d na!iiv, durva patetikára", amiit a '.kvállátás ,„af-
firmál és árnyad". A tová'bыakban a kritikus Sáfrány kiifejez őeszköz.eit 
így érteebmezi: „ ... ezek az expresszionista, lírai és intfantiilis jellelk, való-
jában csak er ősebb vagy gyengébb, lágyabb vagy durváblb i;mpulzu&a& 
Sáfrány mindiig jelen lev ő  pátoszánalk". S:z ~eninte a festo"nék az a szán-
délka, hogy „Vajdaság fanyar képét" varazsabj а  elénik. 

Festészetének következ ő  idđszakaiban már nincsenek nagyobb vál-
toгΡ ásoуk. Miadrag B. Protić  meófigyelései •tová'bbra is érvényesek. 

Ussze~tett akata hamarosan az irodalom felé fardítj.a a fest ő  érddk-
l&lés~ét. Ettől kezdve élete végéig az író és a fest ő  dualizunusában &. 
Írásiai(ban — regények, napbók, ripartak, kápz őművé'szetii 'kritilkák és 
esszék — a hagyományossal való szembenállása ellenére is az olvasmá-
nyosságra töxeksziА , az olvasóval való közvetlen kapcsolat megterenn-
tésére. E1rnúC г Ρhata ~tlan 'ki áncsiisagta és a lényeg febi'smerésére váló törek-
vése írásainak is tartós értéket bi ~ztoskam'ak. 

1956 -tól kezdve az emberi érdekl ődésre nem számító, ám az utakat 
szívósan szegiélyező  szamártövest feisti, az igénytelen kárót, amit hiába 
irtanak. Ezt a jelkké ~pes motívumot a festő  szemével elenvzi, éls tüskéi-

" , ágas-+bogas szerikezetéb ől 'ki2fejеző  hatású konipozfciókat álikat. Kez-
detben a vajdasági kolorit és exprеsszvó svábod, já гоékas farmája a sza-
m rtövis, kы lblb a r ќгvész kanstru ~ktiv(i ~sta 'kíslérleteinelk, a tiszta, racio-
nálls fornma utáni ,kutatásának iIHietóje. 

Ezzel párhuzamosan párizsi, dkubro г Ρvn+ilkn, tiitogradi meglátásait veti 
papírra; közben bejárjia Izraabt is. Еmlbe.reldkel való taláDko.zásuiról ké-
szít féljegyz:ésék ~et, gyakran vntázllk önmagával, vagy a korán élhunyt 
naliv festővel, Nagyapáti Kukac Féterr оl: „Ném tudom, meddig váltál 
a nalrОk földjén azt sem ,tudora, hogy mit háttál, mit tanultál. De én 
megt'anu ►ltam Táled, hogyan kell ,kitartani, megmaradni csökönyö'sen és 
önfejűen vélt igazságunikban.” (Sálfrány I.mxe: Nagyapán Kukac Péter  

nyomában, Híd, 1957/11, 937. o.)  
Sáfrány igazi festészete az expresszionista jegyeket mutató 'karvjovi ć i 

szenvedély ihletése, valamint a December csoport ösztönz ő  hatására vég-
zett racionál&s !ks г Ρérletek között alakult ki. E kiét határk ő : Kongоvić  
festzete és a Decém зber csoport viszanyla аtában realizálбdоtt a jól is-
mert sáfrányi kézjegy бs a váratilanra épiybő, mоgllepetést célzó 'kísérle-
tezl ~s. Minden kal'an ~d után az erős gesztussal vahó tömör kifejezéshez, 
a harsárny kodoritás г Ρ оz és a gyakran durvára alukítatt szerfkezetihez tért 
vissza. Ezzel Sálirány meglhatározó m бdan épült be a vajdasági képző-
művvétszet újjászületésérnek úttör đ  hatodik évtizedébe. 

A következő  évvizedben a még ismeretlen terül'etelk ,faltárása az éppen 
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irndúlб  nemzéd+ékeké. A festő  és az író Sáfrány egy,aránt а  hétköznapoík-  
ban rejtóző  esztréiilkaá éatmény fell:sansr'ése anvberi lehet őségeinek bemu,ta- 
tására, és azt rnondhatnántk, „né,pszer űsѓtéslére" tör+e'ksz:4k. A„!kis dol- 
gak" és а ,,,;kisembere+k" melll'ett foglal állást. Egymás után születnek 
meg a vajdasági táj jellegzetesen tömör élményeit bérnutató kép ёk, а  
néprajzi tapasztalatra tá лтaszlko ~dó virágsarozatók, а  szuggesztív ardké- 
pek s n;éhány önarcklép. .Ezek a rn(.!vek meger ősítették és meg is nö- 
vdlt€Ik Sáfrány tetkintélyét а  közönslég sz;d'es 'kör ben, nagyon i гs kü.lёn- 
böző  réte+geliben. Sáfrány ezzel is bfizonyí,rotta és ig.azolita a -hagyoimány-  

nyal való impulzív szembeszegülés őszinteségét. Megvédte a maga 
igazát. 

A festőnek az í,ratt szó'hoz иа lгб  viszonya hozzáfárhet&vé vált az 01-
vasbk szám+ára. A Na tr,a,gu (1971), а  Vá4!ak az apdsitolok (1971) с mгi 
könyveгk és száanos más írása, a kará'bban kél.etikezettek is, kö,zk,edv-e1t 
dlwasmánnyá vál гtak. 

A kövс tгkező  évti.zсdet :а  Párizzsall való újabb talallikozás és Szabadka 
Októlberi diíja indítja (1970). De egy tragliikws 'körülmény is: m ű terпn~.é-  
ben, a Várоsháza padlásán keletkezett t űz (1970. nave'miber 5,6n) Sáf- 

~rány sok fesxményét elpusz+títja. Úgyszólván csak a barátak gy űjtemгé-  
nyeiben, a múzeumaklban és вќ s közinvézurLényekiben őrzött képei ma-
radtak meg. Azok az allkotásak, :arnelyetkt''ó1 а  művé+sz nem akart metg-  
válni, szlinte az u ~talsóшg eгltpusztull гtaJk. 

Eldkor következett a megtett út rekaplituláa ьája, a szem+élyig ö,n-  
vizsgálara. 1970-Iben . а  Pár'izs ~ban keletkezett Ikoliázsák kiállításával Sáf- 
rány ismét а  ‚kis dalgaklkall", :a „kiseг iт beretkk1" vatlb tkapcsolatáról 
számal be, de a.rrál is, hogy втennyire &zülk ~éges az önvizsgálat, aminek 
egyi,k leћetőségét a képz&művészeti törtiémés е'k köz{p'an ~tja+i nyújehlatják.  
Az eldobatt m,etrójegyek, az összegy űrt csсlkaládiépapír, a ,mindennapi 
élet ,hulllad+éká ~nak" itarlkas,átga .kaarista szen.zád'vóvá nemesed:lk. Az em- 
lékezés kolázsai ezek, egyszer űek, és közel állnak mindenki alkotói tö- 
re!kvé5+éhez, nLn гtha felihr~иásюik lennénok a vissz~atdki.ntésre, az összege- 
zésre és az etmlékezlésre.. Ráunutattalk a kal'lázsok arra is, hogy a szép- 
séag, az ellég.edet'ta~ég ks az alkotás alapjai kéznyújtásnytira vartnaJk t ő lünik.  

S'áfrány az7t  is belbizonyította, hogy ennek .a vvdé'kir гelk az а1'kotói sze- 
mélyége„gyölkerel;ve мl etbbe a t+ermv'átaliajÍha k+apaszlk и k. Az imierretilen(be 
va+l~ó bete гkimjtés, а  szülőföldön tú'Iti ki,ruccan'as szülks ~ éges а  szentiélyiség  
tlj'essnk kіala'kítása oéljátból, de az i'hliet€ ~s 'és а  rámasz a minden- 
napi környezetben van.  

Egy ú.1!а 'bb т'atívuan, az egytkari szamártö иishe .z hasanló je+l'k'ép j&:ent- 
kezik Sáfrány festményein és rajzain -- a sámán. 

Ez az aia1k szeцn~m'е1 •átha~táan а  viliágiur végtelenjének nagyon is 
ern)bei vomzásfkörélben született (Vá.rnlak az apos&lok, 1971, 9. 0.).  
Következő  műиeilben a sránván rejttellyes .alalkját variálva ö,ntmagár б'l, a 
szab.adságról, a ~kíиáncsiságr'бll és az alltkotői lázadás n1e11ett al+kötelezett 
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emlberről besz&t. Sáfrány éartelimezése~ben a sámán az гΡМber fe'lszaba-
dtiltságának a jсllképe. Ez jdlenti .2.2о0ban a meg,égstt festlmќnyt is, pl. 
a Tűzvész siratása cím ű  kounpaziоián (1971). A betegség els ő  tümetéi 
feji sztük tovább a motí,vunІot. Az optirnista-csavartgá, a k бp~, der ű sen  
szállt szоm(be a be.t,e ~öágy vízszintesévell. Sá:nánjaivaJl társ(al,agva, ismét,  

újbó'1, ki tudja, hunyadszar kerülte meg a könyörteel еnség 'korlátait. 
Hű  maradt önm gához. A kélpze ~let végtelen útjain folytatta az al}katbi 
balyo~ngást. Amlükar időről idre ,„visszatért” ,a képzelet útjairáll, kör-
ny еzatét paradoxonai ~v~all, nyilatkо  а taiival döbbentette meg. Eliháritotta 
a sajnálkozást; • ќndwég,ig elpusztíthatatlan vajdasági „sz unártövis", az 
ismeretlenbe behatbl б  „sálmán" maradt.  

Retrospektív tárlatát 1976-bon rendezik meg, a m űvész segítségével.  
Ez ideig ez . a kiiá lítás rnunkástsága 1951 és., 1976 között ј  időszakának  
legtaljese ►bb átte'kiifntiése. A tárllatat ő  maga neon láthatta, hacsak sá-
mánjai segédlet'év.ell nem  .. 

Egy évvel karább41, 1975-&n Bácstop,olyán mégkapta •a Nagypagáti 
Kukac Péter díjat. Annák idején, 1957-ben fedezte fel Nagyapáti kép-
ző ~mdívé'szeti ér ~télke):t a míцΡvészettörtén,et számára. Az elismerést —
Nagyapáti nézetére hiivatkaz ~-ia — a művész függetlensége, Lnllósága 
igázal.ásának tekintette. 

A retrosp ,elktív tártat után, 1976-bon Sáfrány egész al'katói tevé-
kenység`ét a Farum Kép.zőanűvészet~i Díjjal tüntették ki. Amikor rátvette 
az elismerés гt, is;miét megdüib(bent,ette az ünneplésére egyb еgyű'lt és elszo-
ruló (tarakika'1 álló 'ies.tő társakat. Messtr, nem számd:va s.e(m a pillanat 
ümnер61у,eségév е4 sem helyzete könyörteleиségévвl, iám,é,t, ki tudja, ha-
nyadszor, elméleti vitába 'b оcsátkozоtt örölk vi ~tapaantnerével, Ács József 
festőv'dl. A részvét eltűnt az arcokról, sürgősen ,mindeигkinek álüst kel-
lеtt folalл ~ia az lénik vitában. Ahogyan ваprál; napra, valamennyi 
vele való ita'lálkо zásan .. . 

Újlévгi üdvözGeetében, 1979. decamљer 19-én Mnlan Kanjovsié, akivel 
oly sokszoт  izzadt együtt Sáfrány az e'l ~búvöilő  forró tájon, ezt üzente: 

„ ... Festés ~zeted,del és írá ~sariddal te vagy a l оgérddlkeselхb és a leg-
értékesebb ebben a csodálatos és végtelen Vajdaságban ..." 

Ta1álkozásоk, viták és jólkívánságak ,már nem Tesznek. Megmaradnak 
az önardkkpelk, A kdbabtbajú, a Sza,mártövis оk ,és a Sámánok. Mes.tró 
nIlvánva вáan mlég egyszer :kijátszott valaaune ~nmyiü ~nkkel., mоsоlyát lán-
galó szakálla és szemüvege ,mögé rejtve. 

Bele DURÁNCI  
KARTAG Na'ndar fordítása  
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KÜNYVEK 

VERESÉG-KIMUTATÁSOK 

Szombathy Bálint: Én is éltem. Szövegátminősítések 1974-1978., Forum, 
Újvidék, 1980 

A civilizáció jellemzđ  tünete, hogy az emberek egyre kevésbé élik s 
mindinkább csupán szemlélik az életet, egyre többször téve beszélgetés 
tárgyává. A cselekv őkbđ l megfigyelők lesznek, a gyöngékbő l pedig áldo-
zatok. Az igazi lehet đségek örökös délibábok, az emberek pedig remény-
telen szerencsevadászok. Bels ő  életükrđl, a néma, végül is feladott küz-
delemről keveset tudunk, noha az irodalom az alkotók beleélésnek ne-
vezett fantáziája révén sok mindent feltárt az emberi lét határeseteinek 
pszichológiájából. Ez az attit űd a múlt században jutott uralomra, s 
azzal a hittel forrt össze, hogy pozitív eredményei és katartikus hatásai 
az embert vagy pedig az általa teremtett viszonyokat jobbá tehetik. 

Századunkban a m űvészek kevésbé bíznak az azonosulás és a meg-
értés megváltó hatalmában. Rájöttek ugyanis arra, hogy modellálásuk 
során valójában nem a valóságot adók vissza, hanem saját naiv fikcióik 
áldozatai lennének. A h ősök kitalált belsđ  drámái legkevésbé azokat ér-
deklik, akik legtöbbet tehetnének annak érdekében, hogy ne kerülhessen 
sor az embert megnyomorító társadalmi-egyéni konfliktusokra. Az alkotó 
ezzel természetesen önmagának mondott ellent, hiszen ő  — s éppen írói 
gyakorlata tanúsítja — gyöngébb, érzékenyebb a többségnél. Az avant-
garde úgy oldotta meg e paradoxont, úgy múlta fölül eredend đ  kiszol-
gáltatottságát, humanizmusát, hogy kíméletlenül, túlhangsúlyozva nyilat-
koztatta ki az igazságot a világot uraló, értelmileg és érzelmileg felfog-
hatatlan káoszról. Az avantgarde saját élményeib đl kifolyólag jól tudta: 
minden ember szuverén, mások által rendszerint nem tisztelt világot 
képez, következ őleg maga a realizmus igényli a beleélđ  azonosulás csőd-
jének kinyilatkoztatását. A lelkizés, még ha komolyan és giccs nélkül 
vállalják is, objektíve hazugság. A művészet persze, ha olykor enged is 
az űr felé húzó erők szédületének, a nyájból leszakadt juh különutas-
sága illúziójának, a hamis látszatok ellenére sem mond le az ember-
közelség bizonyos formájáról: az istállói meleg elutasítása nem foglalja 
magába a nyájnak az elutasítását is. — Ehhez hasonló gondolatok for-
dulnak meg fejünkben, miközben Szombathy Bálint második könyvének 
szövegeit tanulmányozzuk. 

A közvetlenebbül kinyilvánított együttérzésnek van egy másik bukta-
tója: amennyiben őszinte, kiszolgáltatja, elpuhítja az embert. Ennek elle-
nére a művészi hajlandóságú alkalmasint szükségét érzi, hogy az évtizedek 
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óta egyre bonyolultabbá váló áttételes kifejezésmód helyett közvetleneb-
bül is kinyilvánítsa: melyek azok az életfeltételek, amelyek lényegesen 
befolyásolták világszemléletének kialakulását. A m űvész, Persze, mint 
problematikus ember, a problematikus sorsokhoz vonzódik, s ezekben is 
a furcsaságok vonzzák. Számára a különleges, szinte hihetetlen esetek 
jelentik a törvényt. Ám nem engedi magát elragadtatni, s ugyanakkor 
érzelmileg sem igyekszik lenyűgözni olvasóját -- ezért folyamodik a 
dokumentumhoz, a riportszer ű  felszínességhez. Kinagyít, anélkül, hogy 
keze nyomát a tárgyon hagyná. Felhívja a figyelmet, anélkül, hogy han-
gos lenne. Szándéka tudatosan a primitívség és a banalitás. Életsorsokról 
kétféleképpen lehet hatásosan szólni: vagy áradó b őbeszédűséggel vagy 
pedig csendes szűkszavúsággal. Szombathy Bálint az utóbbi megoldást 
választotta. 

Az Én is éltem című  könyv három ciklusból áll, s mindegyikben más-
ként viszonyul a szerz ő  hőseihez. Az elsőben tömör leírásokat ad, me-
lyek néhol akár rövidített újsághírek is lehetnek, másutt pedig kizárólag 
adatokat közöl. A Huszonegy eset nagy többségében egyes szám har-
madik személyt használ, hogy ily módon is hangsúlyozza a vázolt élet-
sorsokhoz való viszonyulását, a megfigyelés és a sommázás igényét. A 
második ciklus, noha a Búcsúlevelek címet viseli, valójában töredékek-
ből, üzenetekb ől és feljegyzésekb5l áll. Az itt megszólaltatott emberek 
vallomásai csak formálisan különböznek a „huszonegy eset"-t ő l, mert 
valójában ugyanazokról a határhelyzetekr ől van szó. A leírásokban és 
a vallomásokban egyaránt a mindennapi küzdelemben megfáradtak lep-
lezik le önmagukat és másokat. A tragikum sötét színébe egyszer a hu-
mor, másszor pedig a giccs lop világosabb árnyalatot. A szerz ő  tő le 
telhető  mćdon igyekszik távol maradni az ábrázolattól, s éppen ezért 
sehol sem 1eetünk tisztában vele: vajon hal változtatott a sajtóban 
olvasott szövegen és hol hagyta meg az eredeti változatot. 

Harmadik ciklusában már egyértelm űbb módszert alkalmaz, minthogy 
intuitívan igyekszik megközelíteni a gyermekek lélektanát. Ám ahelyett, 
hogy okoskodna, úgy beszél, ahogyan szerinte a gyerekek gondolkodnak. 
Vágyakat, terveket és kívánságokat fogalmaz meg, s a könyvben sze-
replő  fényképek segítségével azt az ellentmondást igyekszik kinagyítani, 
ami egyfelől az első  két ciklus reményvesztettsége, másfelSl pedig a har-
madik derűje és lelkessége között tátong. Nyilván ily módon is hang-
súlyozni szerette volna az álmok és a valóság közötti eltérést. Ennek az 
eljárásnak a könnyed, játékos jellege szembeötl ő . A szavakkal való bánás 
művészete itta kihagyásra, a redukcióra korlátozódik. Egy pillanatra 
vagy egy súlyos helyzetre vonatkoztatva az id őben egymástól távoles ő  
ugyanabban a mondatban egymás mellé kerül, s a sajátos ív bizonyos 
feszültséget teremt. 

A szellemesség és az ötletesség az ilyen szövegszerkesztésnek az eré-
nyei. A hátránya viszont — az esetek és vallomások hasonlósága követ- 
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keztében 	az egyhangúság. A jelek általánosságukban túlságosan ha- 
sonlítanak egymásra, nagyon messze vannak jelentésükt ől, illetve, egészen  
primitív értelemben azonosak vele. Igaz, a tudatos közhelyszer űség he-
lyenként az irónia eszköze, ám olykor az alkotói tartózkodás nem hite-
les alibije.  

VAJDA Gábor  

A FORRADALMÁR VISSZAEMLÉKEZÉSE 

Edvard Kardelj: Se ćanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana és Rad-  
nička štampa, Beograd, 1980  

„Az ,a  partizán egyenruha volt rajtam, am ~ёlyben .a hadseregb ő l jöttem  
és a szöges iba ~kancs, semmilyen ,más rwhám, se polgári, se (katonai nem  

volt... Moszkvában ünnepélyesen fogadtak bennünket, nem is .k11 mon-
danom, hogyan érezteun magamat az elegáns Šubaié mellett" — írja töb-
bek között visszaemlékezéseiben. Edvard Kardelj. De éppen ezek a rész-
leteik teszik v.isszaomiékezéseit megrázó tanúvaallomássá arról a korról.  

amikor a jugoszláw felszabadító mozgalom vezet&i a partizánharcok drá-
mai ,küzdeiimќbő1 ,belépte!k a vila gpolitükába, nagyhatalmak legmagasabb  
rangú képvisel ő ve~l kezdtek tárgyalni, majd megvvtk harcukat az új  
Jugaszlá,via neanzetközi elismeréséért, önállóságáért, mindenféle mester-
kedésekkel, els ősorban a Tájékoztató Iroda támadásával szemben.  

Sajátos allkotás Edvard Kardeljnak ez a múve. Ugyanaz a ,gondolkodó,  
a gyakorlatot marxista e'mé':-etté gyúró .és ezzel a forradalmi gyakorlat-
nak új lendületet adó ember nyilatlkozk meg benne, mint más m űveiben  
is. Könyve ezért különböziik a 'hagyományos •emlékirat-irodalomtól. Meg-
kaapó- emberi részletekben gazdag, •többet sejtet alkotójának személyér ő l,  
mnt a nam ~rég elhunyt forradalmár .más alkotása, még szép leírásokat is  
tartalmaz, például Vis szigetér ől. De elő terében mégsem a szerz ő  egyéni-
sége, eseményekre és tényekre való puszta иisszaemlékezése áll, hanem  a 
forradalmár valiomás.a, ítélete, véleménye egy mozgalmas (korról, annak  
főszereplő iről. Legtöbbször nem is az .esemnény a legfantosa'bb a szerz ő  
számára, hanem az, hogy a gondólko.dó és forradalmár mit lát- meg az  
eseményekben, hogyan fedi fel azolk emberi és aársad.almi rugóit.  

Edvard Kardelj már tudta, hogy súlyos beteg, amikor visszaemi&e-
zéseit diktafonba mondta. Bizonyos tehát, hogy a m ű  keletkezésénгl  je 
len volt az az emberi vágy, hogy élményeib ől, kapcsolatai ~ból minél töb-
bet őrizzen meg .az iгΡ tékornak, és a mindig tevékeny ember eg гsz éle-
tének Llismе rése, hogy még többet kell tennie. A .megírás (körülménye  
megszabta a könyv jellegét is. Az előszó szerint Edvard Kardelj több  
kötege tervezte vissz.aemlélkezéseit, fel akarta dolgozni a háború el őtti  
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(1927-1941), a háborús (1941-1944) és a .háború utáni (1944-1957)  
időszakot. Ebbő l a nagy tervből azonban csak néhány témát dól,gozha-
tott ,fel, de a karszak eseményeib ől a legfontosabbakat, közvetlenül az  
álaptémáhaz ,kapcsolódva, az új, független Jugoszláv.i.a 'elnsmereséért és 
megőrzéséért vívott küzdele.mlhez és ,erőfeszítésekhez. Ebben a keretben 
szól a felszabadító mozgalom f őparanosnakságának Vis szigetére érkezé-
sérő l, a jugoszláv népfelszabadító nozgalom elismeréséért vívott küzde-
lemről, az ideiglenes kormányról, a béketárgyalásokr бl, a Tájékoztató 
Ixodával való összeütközésr ől, a Szovjetunióval való viszony rendezését 
jelző  ,belgrádi nyilatkozatról stb., te ~hát e korszak legfontosabb еseményei-
ről. 

Más teendői miatt csók 1978 második felélban ikezdhetett ,hozzá emlékei 
éhmondáséihoz. A .könyv ;két rész'bőla'll. Az első  rész Edvard Kardeljnak 
közvetlenül a diktafanlba mondott emlékat tartalmazza, a .könyv szer-
kesztői legfeljebb néhány stilisztikai javítást eszközöltek a kötetlenül 
mondott szövegen. A második része viszont azokat a mellékleteket tar-
talmazza, amelyeket Kardelj útmutatásai ,és utasításai alapján ikészítet-
tek elő . A mellékletek a csetnikeknek a nnegszállákkal való együttm ű'kö-
dését bizonyítб  ak,mányokan kívül tartálmazzák Kardelj beszédeit és 
más történelmi dokumentumokat, úgymint az alkotmányozó nemzetgy ű -
lés választásáról és a 'köztársaság 'kikiáltásáról, az újjáépítés és a szo-
cialista ,épí,tőmunka kezdeteir ől, a béketárgyalásokról, az önigazgatásról 
szóló dokumentumokat. Itt {kerü'1 sor a Jugoszláv Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságának az SZK(b)P KB-vál folytatott levélváltásának rész-
letes ismertetésére .és Edvard Kardelj az ENSZ-(közgy ű lés 1949. révi ülés-  
szakán mondott beszédének kivonatos ,bemutatására. 

Éppen ,azért, mert Igy 'készült, , а  mű  ,megő rizte a kötetlen visszaemlé-
kezlés varázsát. Már azzal is, hogy Edvard Kardelj az emlékek hatása 
alatt adott értékelést a korszak számos eseményér ől. Többször utal pél-
dául a jugoszláv népfelszabadító mozgallom vezet őségének azon vélemé-
nyére, hogy Sztálin nemcsak látszatra .lépett fel a jugoszláv forradalom 
ellen taktikázásával .a Hitler- ~elilenes koálkiб  egységeinek mondvacsnnált 
érdelkében, hiszen 'hamarosan nyilvánvaló lett, hogy emögött ugyanaz a 
nagyhatalmi politika rejlett, amely kés őbb a Tájékoztató Iroda határo-
zatában megnyilvánult. Kardsl j az ,adutt korszak hangulatát és vélemé-
nyét adja vissza emlékezéseiben. Az au-tentikus visszaemlékezés varázsá-
nak mnegőrzése érdekében a szerkesztdk és Edvard Kardelj mltnkatársai 
csak lábjegyzeteket f űztek a szöveghez, és tartózkad тak a közvetlen ja-
vítástól, unég ott is, ahol Edvard Kardelj nyilvánvalóan nem emlékszik  
pontosan. Igy példáull csak a láibjegyzetekiben utalnak arra, hogy az 
SZK(b)P KB csók második levelét címezte Titónak rés Kardeljnak. Az .el-
ső  levél, ame'ly Kardelj szerint szintén Ti ~tбnak és neki szólt, csak „T1so 
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elvtársnak és a Jugoszláv Kommunista KB többi tagjának" címzést vi-
selte.  

Az eseményekről viszony'1ag kevés újtat tudunk meg. A jelzett korszak-
kal faglalikozб  irodalomban kicsit is járatos olvasd számára legfeljebb  

olyan apró részletek 'hatnak az újdonság +erejévél, mint Kardeljnak az a 
közlése, hogy megvolta ;megállapodás 40 000 magyar ,kntélepítésér ől, de 
ezt senkinek esze 'ágában som volt végrehajtani, vagy az, hogy a szovjet  
vezetőség 1956-bon Djilas leváltását 'hasz .nálta fel ürügyként a kapcsola-
tok javításánalk kezdeményezésére. De Kardelj e пΡnlékira гtainak neon is az 
a lényege, hogy ,máshol nem olva sható részheteket ismertessen. A könyv 
tömör megfogalunazása nem .is tenné lehet ővé a részleteziést. Sokkál l
nyegesebb a történések megismerése szempontjából, hogy Edvard Kardelj 
a részvevő  hntelességével szól. Ebből következően kerekedik ki az álvasб  
előtt .a történelmi tények .és események összképe. Jellemz ő  példaként em-
líthetjük meg, hogy 1956-ot sokan feldolgozták +már; Veljko IVLi čunovié, 
Jugoszlávia akkori moszkvai nagykövete, am)léikezéseilben ppen err ől a 
korszakról szól 'elsősorlba,n, de számos más okmány, :emhiékezés, történelmi 
elemzés 'is foglalkozik ezzel a korszalkkal. мbgis, csak +Edvard Kardeljt 
olvasva teljesedik ki az a 'felismerés, hogy milyen n еhéz volt 'm'egtörni a 
jeget Jugaszlávi+a és a Szovjetunió közötti viszonyban, mivel 1956 a  
szovjet vezetőség politikájában nem egyszer űen szakítása sztálini gyakor-
lattal, nem pusztán a kapcsolatok fejavításának óhaja, hanem súlyos 
küzdélem is, aimitt a jugoszláv vezet őknek éppúgy meg kellett ví'vn'iuk, 
mint ahogy annak idején nemegyszer meg kdllett +küzdeniük Sztálinnal 
a független jugoszláv politika céljaiért. 

Aki Kardelj emlékezéseit olvassa, nemcsak a történelmi eseményekkel 
ismerkedhet 'meg. IVlélyebb benyomást tesz rá annak meg гsmerése, hogy 
Jugoszláиia történelme sarsdöntđ  eseményeinek részvevői nniként +élték át 
egyénileg ezeket az eseményeket. Edvard Kardelj ennlékezéseiben beszá-
mol ;arról, auni ,ről Tito ,elvt.árs is több alkalommal szólott, hogy a jugo-
szláv forradalom vezet ői számára milyen bélsđ  megrázkódtatással járt a 
nyílt szakítás Sztálinnal. 

De talán még ennél .is nagyobb erénye Kardelj művének, hogy ugyan-
akkor ,a  történelem ítéletét mondja ki a tárgyélt események számos sze-
replőjérő l. Kardelj, az elméleti éleslátás embere, az ,eseményeike ►t roörténel-
mi távlatból vizsgálva a napi politika 'élfagultságai fölé tud emelkedni, 
és fel tudja tárnia történelem szerepl őinek jб  és rossz oldalait egyaránt.  
Tehát megrtnenekülhet a Jugoszl vián ikivü'li glornfikáládást бl, de a régi  
viszonyok adta ellenszenv diktálta elfogult leegyszer űsítésektđl is. Pl.  
Sztálinra vonatkozóan vagy az rdem,ek esetleges eltúlzásától Hruscsov  
eset бben.  
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Sztálinról ezt áll:apitja meg: „Az én benyomásom szerint Sztálin ráter-
mett és okos ember volt. Tudta, mit akar, •és minden eszközzel harcolt  

céljaiért. Az aktóiberi forradalom utáni nehéz tapasztalatok, amelyek —  

hogy 'megtart+hassa a Nagy Október alapjait — a terror s az er őszak félé  
késztették, életelemévé váltak. Végs őkig erőszakos, durva, de ugyanakkor  
ailkalmazkodó természetű  volt ... A háború alatt és közvetlenül a be-
fejezése után regész politikáját alarendelte a Hitler-ellenes koalí сiб  'belső  
politikafának. Ezt nem is vethetjük a szemére, mert a háború végs ő  ki-
menetelét illetően erősen függött e viszonyoktól. De ugyanakkor !kérleil-
hetetlen volta forradalmi mozgalmakkal szemben, és kész volt őket si-
mán feláldozni a Hitler-ellenes .koalícióban lév đ  saját érdekei óltárán  .. . 
Szinte félt minden forradalomtól és 'forradalmi mozgalamt бl. A forra-
dalom eszméje az új feltételek között, számára, a szocialistatábor b ővü-
lését jellentette. Féltékeny és bizalmatlan voltminden önállian jelentkez ő  
forradalmi jelenséggel szemben ... Mégis, az októberi forradalom után  
sikerült megőriznie annak alapjait, sikerült végsdkig durva eszlközökkel  
megteremtenie a szocialista ipar gazdasági alapját ,és ezen az alapon lét-
rehozni a világ egyik legerősebb és legjobban felfegyverzett hadseregét  
stb. Mindezek a sikerei kapcsolatban állnak a 'l вΡgvégsőkig elmenő  durva-
sággal ,és erőszakkal. Olyan országban jelentkezett azonban, amely tegnap  
nvég teljesen elmaradott volt. Az ember mvégmindig dillemmábam van, tha  

felveti a kérdést, vajon egy ilyen országban lehetséges volt-e másképp  
dolgozni. Kétségtelen, hogy lehetett volna másképpen. Nehéz azonban  
megválaszolni, hogyan másként. Tény •az, hogy ez .a ,másképp" nem  
történt meg. És ha .az ember Sztálin ellenfeleinelk m űveit olvassa, akkor  
sem látja a kiutat."  

A teljes történelгni értékelést kapjuk tehát Sztálinról. Az érdemek elis-
merését .éppúgy, mint ,a történélem ítéletét egy olyan emberr ől, aki —  
Kardelj megfagaQmazásában — „a történélem azon er őszakos emberei  
közé sorolható, akik abban a meggyőződésben, hogy jб  ügyért harcol-
nak, több rosszat hoztak az emberiségnek, mint jót".  

Hruscsovrбl pedig ezt írja: „Sztálinról éltér ően, Hrusosov nem roha-
mozott makacsul afelé, amit el akart érni. Megpróbálta, de amikor nem  
sikerüllt, visszavonult, s pillanatnyilag elfogadta azt a pólitilkat, amely  
úgy-ahogy szavatolta a normális együttmwködést. Igy aztán Jugoszláv,iá-
nák a szocialista táborba való belépése körüli feszültség ellenéremégis vi-
szonylag jб  egymás lközötti viszonyunk volt egész a magyararszági és  
lengyelországi eseményеkig... Hruscsov nem volt Sztálin. Sztálin ibe-
zárkózo гоt a maga eléf ántcsonttornyába, és magahoz rendelte azt, akire  
szüksége volt, akár ijóihoz, akár rosszhoz. Hruscsov másmilyen volt, ellen-
téte Sztálinnak. Magatartását illet ően demokrata, mondhatnánk a nép  
embere, de eljárásával és sz&tárávall durva volt, és különben sem tartott  
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tiszteletben semmilyen protokollt, nem volt senikire tekintettel, nem tö-
rődiött azzal, hogy néha hogyan lép föl." A törté ~nelani 'értékekés tehát itt 
is világos: Hruscsov egyaránt :tartalmazta a sztálini mádszerekkel való 
szadiítást ,és •ezeknék a m&dszerekn'ek az átmentését a megváltozott kö-
rülmények között. 

Egy mondatban tehát: Kardelj visszaemlékezései, a sorsdönt ő  történel-
mi események megvilágítása; a résztvev ő  szubjektív v,alloanása és a ju-
goszláv társadálam nagy teoretikusának szintjén ,mozgó értékelések nem-
csak múltunk megértésének fontos dakumentuanává,;hanem izgalmas ol- 
vasmánnyá is teszik ezt a könyvet. 	

BÁLINT István  

A TAPASZTALATON TÚLI FELÉ 

Ivan Foaht: Тајпа  umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976  

Ivan Focht a háború wtáni jugoszláv esztétikai gandalkadás egyik leg-
knemal'kedőbb alakja, ajki esszéinek nem a mennyiségével kápráztat el, 
hanem in!kabb azok amin őségével, a 'bennük kifejez ődő  szellemiség követ- 
kežetességével, s főleg azzal ébreszt tiszteletet, hogy rhumantizmusá'b бl, a 
szocializmus számos iehnéletírájával ellentétiben, 'hiányziik a giccs, a meg-
álunodatt álmok parancsának eng'edélmesiked ő  holdkórosság, a másak ál-
tal adott filozófiai adupakkal szembeni ikritikátlansag. Legutóbbi könyve 
neon rendszerez ő  esztétika, mdha fejtegetései az esztétikum meghatározott 
felfogását tartják ,szem előtt ebből indíttatnak, ezzel .ér!inttkeznek vágy 
ide taгikollanaik. Az eltér ő  időpontak!ban keletkezett tanulmánytik .témái 
tulajdo.nképpen ürügykéwt szolgálnak, hogy egy (kiérlelt esztétikai kon-
cepaió valóságas anyagon mérlhesse le önnön súlyát. 

Tévednénk azonban, amennyiben az elmondották alapjn azt hin-
nénk, miszerint Ivan Focht egy egészen radnkálmsan új uzsmiéletnek a 
híve. Törekvésénék eredetisége viszonylagos, s inikább csak .nálunk, a ani  

társadalmi elméleti és gyakorlati feltételeinik közepette domborodik ki  
szemљetíínőbben. Ő  ugyanis a felfedezés er őfeszítései helyett az el ődök 
által unár feltalált, de az utóddkt бl méltatlanul háttérbe szorított, egye-
dül hitelesnek vélt esztétikát szexetné a jogaiba visszaállítani, illetve --
pontosabban -- ennek az esztétikának rendszerez ő  !kidolgozására buz- 
dk. Elődei a polgárságot megelđző  korok iképviselői s főiként olyan indi-
vyduumok, akik eltekintettek az em!beriségnak közvetve gyakorlati hasz-
nosságot célzó 9гneretelгnéleti igényeit ől s inkább átadták lény űiket „a" 
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művészetnek, semhogy azt akár egy legtágabb érteiemb вn vett utilita-
rizmus érdekében profanizálják. Fadht felfogása az emberiség gyermek-
korában gyökerezik, de ugyanakkor a faj új aranykorának leheto"ségeire  
is utal. Gondolatai abból a ,feltevésb ől táplálkoznak, hogy az embernek  
— az egyre inkabb ,elsekélyesed ő  antropocentralizmussal szemben — nem  

a Föld, hanem a ?kozmosza hazája, ,ám e tényt a palgárság magatartá-
sának éluralkadásával egyre fokozódótudati konformizmus ködösíti el,  
a ,túlságosan is emberi" hamis érzelg ősségének különféle formái. Focit  
fejtegetései nem légb ő l ikapottak, s így a Dniken-féle +hipotézisek mellett  
neves fizikusokra, 'köztük Heisenbergre is hivatkozik annak 'bizonyításá-
ban, hogy az ember útja (jóllehet ezt sokan nem tudj)k) oda vezet, ahol  
már egyszer járt. De mii iköze ennek az esztétikához?  

Ivan Focht könyve valójában permanens vita az esztétikum gnoszeo-
lógiai tfelfogása ellenében, noha bizonyos mértékig (néhol akaratlanul) a 
szerző  is ismeretelméleti pozíciókon retked. Képtelen s némi malíciával  
úgy is fogalmazhatnánk, hogy önmaga alatt még teljesen neon sikerü!t  
elvágnia ,a fát — amennyiben a konoepci б  nem éppen a zuhanással szem-
ben az emelkedésben, a tágulásban jelölné meg a szellem mozgását az  
esztétikai élmény !határain :belül. Fodht felfogásában a kozmosz és a m ű -
vészet a mű  autentikus .befogadásánatk pillanatában jut — az azonosságot  
ostromolva —egészen közel egymáshoz. Szerz őnk aránylag keveset hi-
vatkozik Platónra, pedig szemléletének lényegét aligha érthetnénk meg  
az első  inspirációelmélet tekintetbevétele nélkül. A görög filozófia egyik  
dialógusa visszaemlékező  felemelő, a realitást ontalogikusan átlépS  
funkcióiban határozza meg a imu'vészet lényegét. Szerz őnk fejtegetéseiben  
azért szerepel ,mégis többször Püthagorasz neve, mert ,érdekl ődésének kö-
zéppontjában а  nifvёѕzeti ágazatok közül a zene áll matematikailag is  
inddkollható strúktúrájával. A lényeg persze azonos: ami Plat бnnái a  
szférák üzenete, 'az Pü ~thagorasznál .a számok kozmikus titka. Az igazi  
művész és az avatott műértő  alkat ős közben illetve a mű  'befogadásakor  
megszabadul a létünket korlátozó antropolagikus bélklyókt бl és irracio-
nális tarralmaknák adja át magát, de olyképpen, hogy „eszmélkedés"  
után a lеhatáralt jelentésű  szavak cserbenhagyják a kivételes élmény lé-
nyegének interpretálásában. Ennek oka m űvészet ésérzékelhető  vagy el-
gondollható realitás egymást :kizáró .elierntéte. A m űálkotás értéke ugyanis  
attól függ, hogy, mint teremtett és önálló törvénytik szerint létez ő  való-
ság, milyen mértélkben függetlenedett, alkotója személyét ől valamint  
azaktбl a társadalmi-természeti viszonyókt бl, melyek közepette létrejött.  
A művészet ott kezdődik, ahol az ismeret szűnni kezd, s akkor adja a 
maximumot, amikor semmi tanulság sem vonható le bel őle. 

Akik itt rögtön egyszer ű  formalizmust említenek, azok nagyot téved- 
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nek. A formalizmus tudnübl јk — művészeti ágaktól függ ően — az eszköz  
wralama az anyag fölött, .anélkül, hogy az utóbbi teljesen megsz űnne. A 
szimbolisták például csupán kiszélesítették a szavak jelentéskörét, de nem 
seunfrnisítették meg. A jelentés azonban helytál és id őtđ l függő  viszony-
lagosság a anű  szuverenitasának ábszolútuanával szemben: szabad lebegés 
helyett a földre ránt. Az irodalom tehát legfeljebb törekedhet arra, ami 
a zenében is elvétve, legfeljebb Bach an űveiben valósul meg. Az ún. for-
malizmus tehát mindössze a fele annak az útnak, melynek végcélját 
Fodht a művészetnek ikizárólag ,ritkán ,megragadható lényegével azonosít-
ja. Vajon embertelen lenne ez a szemlélet? Csak a'bb аn az értelemben, 
hogy roú1épni igyekszik a polgári el őítéleten, az érzéseknek és a fogal-
maknák azon a vatta-bélés jellegén, mely ha .karátban nem, akkor ebben 
a században araár arnindenképpen elikopatt, naha ezt kevesen veszik észre. 
Focht a transzcendencia ismeretlen bi.radalmában ikeresne örök otthont 
az emberek száanára, áan törekvéseiben a 'beidegz ődött humánus i.smér-
vdktől el kell tektinteniie. Bár el ő tte Bergson az igazai. esztéta, szerint:i.ink 
legalább ennyire Nietzsdhét is vallhatja ősének, lévén, hogy a nyárspoi-
gárságot ellengérezve a dionüszoszi magatartásra ad példát — annál is 
inkább, mivel a műélvezet elő tte a mámorral egyenl ő , ,аmibő.l rendkívül 
kellemetlen félocsúdni: a művészet ugyanis történetietlen és az emberi 
tudattól független. 

Focht eliméleite azt sugallja, hogy amikor a m űvészetről szólunk, akkor 
szükségképpen :mellébeszélüаlk. A anű:vészetnak a forma a lényege, ez 
viszont tartalmi összefüggésben elehet vita ІdЇgya. A tiszta fogina meg-
foghatatlan, minthogy .abbál a dimenzióból szárasazik, alhova a mi ha-
gyományos észlogikánkkal sohasem juthatunk el. J еlenlétérő .l a ,megszo-
kottságakbбl .átalakuló tárgyak tanúskodnak, az irodalom esetében vi-
szont a szavak új összefüggéshálózata. A an űvészetre irányuló társadal-
mi célok öntudatlanul azt &gy&eznek haszonasftani !bel őle, ami ballaszt 
benne, ami pusztán segédkornstrukció, a forma anegjelenésének ürügye. 
М,ikar roehát az irodalom nevelő  funkсi6ját hangsúlyozzuk ki, akkor az 
esztétikai értéket awtamatiikusa .n háttérbe szorítjuk, s a szavak jelentésébe, 
intenaionáltságába, tárgyi fedezetbe kapaszkodunk bele, elévén, hogy a 
nyelv tükröző  jellegét a legelvontabb poétikws szöveg is csupán csöü-
kendheti, de nem szüntetheti meg. 

Ivar Focht a lényeggel igyekszik foglalkozni, ezért annyira sz űkszavú, 
s ezért korlátozódnak (akaratlan paradoxonna gnoszeológiai) fejtegetései 
jablbára csak a formára. Az általa lebecsült szemantika m бdszerét kény-
telen kölсsör venni, mikor a forma jelentését felsorolva és elemezve ha-
tározza meg az esztétikumot. Ennek aminimumát a herbarti értelemben  

vett koherenciája szavatolja — s e2 azt jelenti, hogy a szerz ő  közvetve  
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пуugtázz .a  a XX. századi művészвttudоmáлyban kialakult uralkodó mód-
szerek jogosultságát. Az igazi nagyság többletét az ún. „transzcendens  

forma" adja, vagyis a m űalkotás antalбgiai teljessége, a végtelannek egyik  
szerencsésen megragadott pillanata. Foáht esküdt ellensége mind .a realiz-
musnak, mind pedig a romantikának, legalábbis annak, melyben a vágy  

nem jut túl az emberi viszonyok problémáin. Ebben valaunint :a barokk  
és ,a ,klasszicizmus bizonyos fajtája iránti rak оnszenvében Ortegára és  
Huizingára emlékeztet, annál is inkább, mert a tömegek ízlését 6 is  
hаsanló megvetéssel sújtja, emellett pedig az öncélú játékosság el őtte az  
esztétikum együk a Јlaapismérve. Ezért veszi pártfogásba S ravinSkyt Ador-
nбval szemben, aki etikátlannaik tartja a kor emberi helyzetének l'ant  

pour l'art megkerülését 5 az atonalitást valamint a technikába s ű rűsödő  
tartalmat az ural.kadó szellemtelenség szükségszer ű  Ikvfejezésfonmájáként  
fogja fel s nem engedélyez ikülönszabadságot .az individuum számára.  

Ezen a ponton derül ki egyértelműen, hogy Focht ízlése, a nagy egyéniség  
kultuszava.l összefüggésben, arisztákratikus jelleg ű . Az autentikus m űvészi  
élmény elemezhetetlen, minthogy kizárólag a választottak sz űkebb köre  
számára hozzáfiérhet đ . Az egyedüli bizonyság az esztétikus visszaemlé-
kezése: úgy tapasztaltam, tehát igy is van — a kios!iny вs vizsgálódás cél-
ját tévesztett. Nem szub јеktív s nem is objektív idealizmus ez — valójá-
ban mindkett őn túl szeretne jutni, az anyag és a szellem .kett ősségének  
megszűntetrésén inszisztálva. A kozmosz (az esztétikai élmény, a metafi-
zika dimenziója, a végtelen titka stb. nagyjából szinoniamá+k) annyiban  

szubjёkt%v vonatkozású, hogy az sindividuum tudatáldapotáma+k átmin ő -
sülésével aközelvtihetđ  meg; dbjektiv viszont olyan értelemben, hogy tu-
datunikon kívül ,eső , ámbár nem dologi jelleg ű , .létező  az ember művében  
ontolagikus princípiumként szerepl ő  mozzanat, aminek +következtében „az  

ember hátténbe szorul és a művészet fвnséges jelensége az emberi szub-
jektivitás fölé emelkedik mint valami, ami töntémetietlen és az emberi tu-
dattól független". (53. 0.)  

Az elmondottak ismeretében talán neon t űniik véletlennek, !ha az esz-
tétikában Ivan Fodht Hegelt tartja a legveszedelmesebb ,ellenfélnek. 
(Nem egészen egy évtizeddel ezel őtt éles vitát folytatott egy konzer-
vatív hegeliánussal, Dragon Jeremiótyel.) Vele kapcsolatban többek kö-
zött ilyeneket mond: „a mi országunk a spontán, tfilozáfiailag m űveletlen  
gondol~kodók'ban :bđvellkedik, alkik között neon csekély azoknak a száma 
sem, akik nincsenek tudatában, hogy valójában Hegel nye гgélben ülnek,  
amikor azt hiszik, a val бság olyan 16, amely „eszük"-kel irányítható, s  
amelyet irányítani kell." (88. o.) Hegelnek a racionalista igazságkeresés  

a bwne, az alkotó szubjеktum külön-törvényeinek el nem ismerése, az  

állaura totalitarizmusának kiszolgálása; a m űvészet szűkös helyének kije-
lölése — aminek a történelmi-m űvészeti jelenségek egyoldalú szel гktálása  
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az ára és ,a módszere. A nagy és általános földi сélo.k által iranyított  
szellem számára csupán köntös lehet a m űalkotás egyІdnsége, olyan lát-. 
szat, amit nem kel egészen komolyan vinni. Ennék az ,előítéletnek esii~  

áldozatul a lukácsi gondalkodás is, mikor a műalkotás önálóságát idé-
zőjelbe teszi. (Megjegyzem: kár, hogy Fodht tanulmánya írásókor nem  

ismerte Lukácsnak A történelem és az osztálytudat előtt írt műveit va-
lanvint a mwnkásság csúcsteljesítményét, az ontológiát. A fiatal Lukács  

esztétikai szemlélete fontos összafüggések сt mutat a Fodhtéval.) Annak  
ellenére, hogy a lukácsi esztétikát a ikröz ő  funkció középpontba állítása  
s a sztálinizmusnak tett engedmények miatt nem fogadhatja el, egyike  

azolknak, ak ~iik a legmé yebben értették meg a harcos gondolkodót. Azt  
hiszem e véleményez nem sokat Méhet ihozzátenni: „Lukácsérdeme ab-
ban van, hogy megmutatta, milyen mértékben .és milyen módon mutat-
hatja be az irodalom hitelesen, tárgyi jelentésaine.k segítségé уel a valósá-
gat, egyfelől, s hogy milyen mértékben mutat osztályjelleget, imásfel ő l." 

A Fodht-féle történelem felettiség természetesen a témát бl függően meg 
is tbasszwlihatja magát. Esztétánk, .aki a m űalkotásiban megveti az e.mo-
cianalisást, sértődött, lylkar szellemes indulatossággal számlálja el ő  a 
„kispolgári" ízlés alsábbrendwségének a bizonyítékait. Az ő  szem ~ébei 
azonban a 'kispolgár időtlen antrapalágiai sajátságtik gy űjtőneve, az örök 
emberi kórtani jelensége, nem a termelési esiközdk társadalmi helyének 
és az ezékkel összefüggésben lev đ  emberi viszonyoknak az ered ője. A 
nyárspolgári tu'lajdonságakikal azonosított kispalgár portréját valójában a 
múlt századtód errefelé kialakult, tipikusnak vélt tulajdanságolk alapján 
festi meg. Amennyiben tényleg bnológiai jе llеgű  a nyárspolgáriság, vajon 
miérn nem fejlődhetett ki a keleti kwl гоíurákban is? Talán azért, mert ha 
eltékintünk az ,európai „józan ész" kicsinyes prakticaizmusának többleté-
től, ókkor akeleti ember tipikus magatartása sem Ikapna jobb osztályza-
tot? Vajon a miszticizmusra való hajlandóság ellenpontozza a gy ű lölt 
nyárspolgára vonásokat? Akkor miért látnaik egyesek a keleti ihletés ű  
Sehopenhawernél éppen nyárspolgári eileme ►ket? — E !kérdésekkel kapcso-
latban sem árnott volna egy alaposabb szemantikai elemzés. A giccs lé-
nyegénék fejtegetése ns az ;id őtlenség közegében történik, nolha erre vo-
natikozбan Facht többnyire olyan forrásakna hivatkozik, m e`lyék sem  

magyar, sem pedig szerbhorvát nyelven nem láttalk napvilágot, ezért  

szempontjai mindenképpen unegér ~demlik az оlvasó 'figyelmét.  

VAJDA Gábor  
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A HORTOBÁGY HIEDELEM- ÉS SZOKÁSVILAGÁBOL  

Barna Gábor: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979  

A legnagyobbmagyar puszta falklórjának egy részét ismerhetjük meg  
Barna Gábor Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén című  köny-
véből. A gуűjtő!munkát végző  néprajzkutató ne'm falklór-m'anográfiát 
adott az érdékl&dб  'kezébe, könyve csak fejezeteket tartalonoz, clélja pedig 
a terepen gyíújtött anyag feltárása, leírása és az •egymással iés a szak-
iradalamonal való összevetés. Legrégebbi adatai a századforduló tájéká-
rát valók, a ІІеgtёьь  pedig a 40-es kik végét ő l a 70-es évekig. A gyűj-
tőmunkáról annyit •tudunk meg, hogy a@hány évig (?) tartott és 1975-
ben fejeződ:ött be; pedig az obvas бban önkéntelenül ifelvetőd'ik a kérdés:  
vajon hány év szorgalmas munkáját tartja a kezében?  

Barna adatközlői ,az ndősebb korasztály љhaz tartozó, 50 éven  felüli 
emberek, akiikn ~él még él a hiedelem, de a megváltozott hagyományo-
zádási alkalimak az átöröklést már nem biztosítják. Az !anyagfeltárás  
során ґtёьь  szempontból megvilágítja a vizsgált anyagot: a:z egyes tele-
püléseik, a parasztak ,és pásztorok, a különböz ő  v'al'lási csoportok és a 
nemek között talál:unk-e jelent ős +elroéré'st a szók ős- és ihiedelem{világban 
és ha igen milyen гek azok. Munkája alaposságát ,igazalja ,az is, 'hagy 26  
községet térképez fel kutatóhelyül. Gy űjteménye három nagy fejezetben 
tárja elénk ,a нortdbágy-vidék ;falusi és mez ővárosi lakáin'ak század végi 
és század eleji szakásai mellett a ;pásztorélet hagyo.mányait is. 

A hiedelmek mitikus alakjai círnű  első  !fejezetben ,kültön foglalkozik .a 
ter Іrn~észetfeletti erej ű  személyakről és a természetfeletti lényekr ől szóló 
hiedelemxörténetakkel és szokásokkal. A természetfeletti +erej ű  személyek 
(boszorkányok, táltosok, garabonciás diákok, gyógyító emberek, halott-
`láták, tudás pá.sztorak) között kiemelke " jel вntőgége van a iboszorkány 
alak г Ρjá'nák, amit XVI.  és XVII. századi boszorkányperék aktáival is 
igazol. A 'boszorkány alakjával, m:egjel+enésével, ala'kváltoztatásával, 
rontó és gyógyító képességével, csínytevésével, a táluk való vlédekezés-
sel és haláluk körülményeivel +(.a twdоtnány átadásával)részletesen fog 
lal!kozik. A hortobágyi falvak szdkásainiak egész sarát hasonlítja össze  
a már emPített szempontokbol, rövid anekdotakat, történeteket ,közöl 
a ,bdszor!kányakró+l. A táltos ,alakja is igen ismert ezen a vidéken, noha  
a tálto&hit nem annyira gazdag, +differenciált, .mint a boszorkányhit; 
ez azzal magyarár~ható, hogy tevékenysége (tudományszerz+és, viaskodás, 
időjáráв-be'falyásoQás, kincsásás) lazábban kaposolбdük az emberék min-
dennapi életéhez, kinint a boszorkányé. A Delbrecen környéki népbit sze-
rint a táltosok „az ,ördögökkel éimlborálnak, csudákat m űvelnek". A +fog-
gal való születés mellett táltos hisz az Fis, akinék tizenegy +ujja ,van. A 
karcagiak szerint sovány, sz шk►ka гdt tesztű , szúrós szemű  férfiak voltak 
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a táiltosdk; m ~inddg fáradt ember benyamsát keltették. A legtöbb tör-
ténet a táltosdk viaskadásár бl szól, amiit mindig vihar vagy jégeső  
követett. A táltos nem volt ritka a pásztorok között sem; ezt igazolja 
Piézásó Pü`sta alakja, aki .a Hortobágy északi és nyugati részét járta a 
századforduló tálján. A ga'rabonciás hied оlemköre 1v~xzont Csokonai óta 
nagy változásokon ment á .t, nvég a legidősebb adatközl ők is ,,.csak hal 
lattalk róla" másaktóll. Sókak szer јnt a garabonciás diák a táltoshoz 
hasonlóan foggal születik s kapcsolatban álla sárkányokkal. E mitikus 
alak tulajdomsága, tevékenysége nagyon közel 'áll ,a népunesék világá-
hoz. A gyógyító vagy b űbájos emberek gazdag hagyományával áblu.nk 
szemben a 'hor.tabágyi néplhitben; a nánási ember, a .tiszaigari, tiszaraEfi 
igyбgyí,tóeunber, a madarasi ember és a veszettorvosdk egyaránt foglal-
koztak emberek és állatok gyógyításával'. Legin ~ká'bb ,a .rontást, veszett-
séget gyógyították vagy az , јjedség akót állapították meg ólam- ntéssel. 
Orvossága'ikđ t legtöibbször gyбgynövényekből állították össze, de a ha-
gyamány ,által előirt mágikus aselekadeteket, ráol'vasásákat sohasem nél-
kül'özték. Ma legélénikelbben a 'haQottlátó hiedelen ~köre él (miskoki, put-
ndki, tárkányai h ~alottláták). A hiedelem szerint „ez különbözött a .bo-
~szorkánytól is meg minddil, normális nő  volt, csók összekritt'etésben volt 
a halottakkal". 

A természetfe4ietti li'nyk ( фidérc, szecs ~k6, kísértet, váltott gyerek, vízi-
bornyú, ma'rkaláb) hied.elemiköre jóval szegényebb. A mtilkus lényekr ől 
szóló történetek ugy'anis ;haimarabb kerüllhették a mese világába, mint a 
mindennapi életben is fontos szerepet játszó tenmészetfeletti erej ű  sze-
mélyekről szóló hiedelmek. Barna feJhívja a fi ~gyelme+t a csak Nagy-
mivánbаn ismert és emlegetett szecslk б  nevű  mitikus lényre. A szecskó 
láthatatlan, kísértetszerű  lény, egy-jegy családot szokott megrontani; a 
lakásban felborogatta a bútorokat,, a kisebb tárgyakat pedig Ыabálta 
a főnödre, és ПІi'ћа  a családtagdkat össze is kötözte reggelre — ez volt a 
rontás. Néhány faluban már csak gyermekijeszt őként használják: A set-
kб  vigyen el! 

A gyűjtemény másadi'k nagy fejezete Jeles napi szokások és hiedelmek:  
Barna saját terepen gyűjtőt adatait itt is kiegészíti irodalmi adatokkal 
és k&'iratos 'gyűjtésekkel. Nem a rélii ünnepkörrel kezdi 'a jeles napok 
bemutatását, ami nagyjiábóL megfelel az egyiházi év kezdetének, hanem 
a pásztarők ,és parasztak ébetrendjéhez igazodva a gazdasági év ,kezde-
tével', a  tavaszi ünnepkörrel. A szakásak olyan id őszakban swrűsödnek, 
amikor a muтг(katevéikenység intenzitása csökken, vagyis a leggazdagabb 
a téli vagy karácsonyi ünnepkör; a tavaszi és őszi ünnpeikn''l már ke-
vesebb szokást találunk, míg a nyári ünnepkör a legszegényebb. 

A tavaszi ünnepek a nagyböjti i ~dőszak'kal kezdődnek, és a László-nap 
(jпΡin!ius 27.) szokásaival fejeződnek be. Az itt f elsorolt hiedenmelk, sza-
kásolk ,közü 'l a nagypénteki mosakodás, állatók (lovak, marhák) úszta-
tása ősi pogány .l гépzetek nyolma:it őrzi. Ktilönösen a pásztorok Ikv.rében  
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volt nagy jelemtбsége, és elmar'adlha,tatlan szák ős volt, az álilaxok egész-
ségét vedték fgy. Szent György napja (április 24.) a tavaszi iinnepikör  

szokásakba.n és hiedelmekben le.ggazgagablb rrapia, wn. ,boszorkányos 
nap" — a Ibaszorkányoktól való védekezés jeles napja. Alta'lhánosan is-
an:ert hiedelem a magyarság körében a kifejezetten Szent György-napihoz  
kapcsolódó harmatszedés mágikus szokása; miközben az öregasszonyok  
húzgálták a leped ő t a hajnali harmaton (cselekedetük célja a tehenek tej-
+hasznának megđrzése), ezt ,mondták: Én szedem a tej;fe t, / Te meg a 
savóját! De nagyon sok 'babonás cse ~lekxnény fűződik e naphoz a beteg-
régek éhhárítására, ,az égl цaj'lattal ;kapcsal+arban, vallaimint .az eilásatt 'kincs-
~aez Műződő  hiedelem.  

A rél.i ünnepek András-napjához (navenvber 30.) f űződő  szakásakkal  
!kezdődnek; a  jól ismert Luca-napi, karácsonyi szákásók (betlehemezés,  
karácsonyi köszöntés, kántálás, pásztarköszönté's, éjféli mise) gazdag ha-
'ryamányával talállkozunk. M,;veal Barna Gábor párhuzamosan mutatja  

+be a parasztság és a pásztorság hiedelemvilágát, külön fiigy.é1hnet szentel  
az áll аttartással 'kapcsolatos kará сsonyii zakásakln,ak. A farsanggal fe-
jeződik be az év jeles napi szókásainak bemutatása; márCiuslban meg-
kezdddnak a ,föTde+ken a :munkálatok, és Іa nyá;}akаt is .kihajtatták a pusz-
tákra, legelőkre — kezdetét vette a gazdasági év.  

A fel ~ddlgowtt anyag alapján megálla+pftihatjuk, hogy a Hortobágy  
környék€в  legszembetűntebb a kultúra (szdkásókb,an is megnyilvánuló)  
tápi jellege, auii sok von+atkozásb аn megegyezik a va~'.Ilái i térkép mutatta  
tagolódással; a különbségek az egyes vallási csapor.tdk között a 'legna-
gyabbak. Р ~é!idául .а  nagypéntek a neformátusdknál a temet ő, az elhunyt  
hozzátartozók meglátogatásának alkalmát jelenti, szemben a katolikus  
gyako ~rl`at.tal, amelyben ez november elseje, halattak napja; vagy a ka-
rácsony dramatikus kecskejátékát csak a hajdúdorogi görög katolikus  
lakosoknál találhatj~ik meg. Egyes mágikus szákásók (nagypémteki  ri 
tulis mоsakоdas, busztatos, nagyszombati fiereguzes, harmatszedés) ,gya-
korll~ása az utóbbi évitizedekben tdlepüliésenki&nt voltozóan megsz űnt. Az  
ünnepi +köszöntők 'közül pedig csalk azok maradtak fenn, amelyeknek  
szórákоztató és adománygy űjtő  funkciójuk van.  

A gyűjtemény haтmadik része A pásztorkodás szokásai és hiedelтei.  
Barna nemюsak a +pásztorok szokas- és ыedeleunanyagávаl ismertet meg  
bennünket, hanem rá гmutat arra is, hogy a pásztorok, mint a iparaszti  
társadalom a:ас sоnyаbb szintjén áldó csoport, hagyományő rzőbbnek  tűn-
hetnek (noha élesen ,nem küliönül+nelk el a parasztságt&1), mert szoká-
saikban, éetтnádjnukb'an a fölöttülk álló réce dket igy еkezn•dk utánozni,  
és ngy to хvá~bib 'is megőrzik a szokósakat (pl. a ,a sztоrl~akadaldm  a pa-
rasztl'akadaјlonn egy archaikusabb formája). A pásztordk ,munQtáköré гbő l  
következik, :hogy, néhány téli 'hónapot kivéve, a legeltetési idénylóen  a 
hé.tköznapak és vasárnapok er ősen kötődnek az állatteny6sztés meneté-
hez és eseмlénye" ez. iA pásztorok (a gulyás, a csikós, .a hász, a kondás) 
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megfiogadásának :kör ű  tnénye'i; a tki!hajtás; a jószág blélyegzése, herélése, 
f artkalása; a nyírás; .a nyájak évközi dlva ~sása; kapás; a pászto.rdk meg-
ajánd'é'kozása; űzetés és eliletés; a .pászto ѓkutya; beszorulás — mmit* egy-
egy izgalmas fejezete a hortоbágyi pásztarkadásmak. Befejezésül a, pász-
taiak 'ászi és ІvёІ  munkájáról kapunk képet: az őszi és téli ünnepekről 
és mulatozásdkról, m еlуеkben nagy szerepet játszattiák a vásárok és a 
csárdáik. 

A terepkutatás fényt derített arra is, hagy a pászt оrak aközött a ju-
hász és a gulyás hiedelemanyaga és szokásvilága a leggazdagabb; ezek 
szánna is niagyоbb a csikósak és kon ~dásdk számátóQ. Fiaérés a paraszttik  

és pászto ~ro ~k .szokásv'ilágá'ban a.zaknál a jeles na ~paknál mutakozJk, me-
lyeknél a fogillallkozásii motívumdk meg(határozák (p i. a kihajtás; Szent 
György-n,apkb ~r vagy a juhászсsaláddk számára a pünkösd els ősorban a 
fejési idény kezdetét jelentette). Barna könyve összegezésében öt kultu-
rál!i's övezetre osztja a Hortobágy vidékét, аmi a ,Máklázat révén átte-
lkinthetőbbé teszi az egyes kultúrele!mek táj !szz r.inti miegd ~étét vagy hiá-
Snyát. 

A Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén című  könyv értéke 
nemcsak gazdag ismeretanyagában van; a gy űjtő  Barna Gábor alapos 
szakismerete és viliágos feldoflgazási módszere nagyiban hozzájárul, hogy 
гgyűjteirnétnye nemcsak ,a szák.eaљer számára jelentős, de máls érdeklődő  
,is élvezetes alvas.mányra tallád benne. Munkáját a gazdag szakiradalolm 
mellett Hortdbágy községeinek 'feltérképezesse egészíti ki (összesen tíz  

térkép), ezáltal' tf i∎gyeillhető  meg nІéhámy 'hisdelem;alalk elterped'ésii területe 
és az egyes községek házassági kapcsolatai. A kötetet 50 fekete-fehér 
flénylkép zárja, mmlyelk szoros kísér đü a нortdbágy hi'edélem- és szákás-
világánalk. 

VAJDA Zsuzsa  

LENNERT GÉZA POLAROID JAI 

Iparművészek és Formatervezők Vajdasági Egyesületének kiállítóterme, 
0j idék, 1980 jљr usa  

Rövid hónap múlt el azóta, hogy ezen a helyen Lennert Géza önálló 
fényképkiállításáról írtam, szóvá téve Lennert nagy lehet őségét, az új 
minőséget. Érzéseim nem csaltak, hiszen az akkori és a mostani tárlat 
közti röpke idő  valGban gyökeres változást hozott: technikában, élet-
érzésben, konceptusban egyarant: Lennert legújabb fotóbemutatójáról 
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igazi fotóaktualitásként kell beszélni. Színes polaroidszegmentumai jóval  
a tortamányi átlag fölé emelkednek, de országos viszonylatban is újat  
hoznak; vállalják egy friss fototechnika affir.málását.  

A pólaroid (fotб )mwvészeti kiaknázása Jugoszláviában még gyerek-
cipőben jár. Ez idáig csak Belgrádban m űködik egy nem formális pola-
roid-csoport, amelynek tagjai — néhány ;kiállítás tanúsítja — •még nem  
építettek ki olyan tudatos anwvészeti alapállást, amely a polaraid-fény-
~képezéssel szembeni ,magatartásukat egészében véve is világosan megha-
tározná. Nyilvánvaló, hogy képtári szereplésükre csak addig lesz szük-
ség, amíg ez a fényképtechnika az úpdonság varázsával hat. Mun'kái!k  
arra engednek következtetni, hogy lényegében nem ismerik a fotózást,  
;korábban nem foglalkoztak fién зdképezéssel, .és most is csak az új fotó-
techni ~ka 'biztosította ,kényelem ragadta meg figyelmüket. A polaroidnál  
ugyanis nem kell bibelődn ~i az előhívással, a papírra váló rögzítéssel, hi-
szen az exponálás után néhány másodpercre a gép kidobja a ,kész fel-
vételt. Kezelése és ъeállitása is roppant egyszer ű  — az átla .gameri'kai  
tudásszintjéhez igazodik.  

Lennert esetében viszont egy kiváló fotósról van szó, aki vizuális  
szenzibilitását most olyan témákban, tervezetekben kamatoztatja, melye-
ket a fény+képezés hagyományos eszközével talán sohasem val бsít meg,  
ha történetesen nem kerül polaroidkamera a kezébe. Lennert intellektuá-
lis alkatának sajátosságait a pólaroidsorozatak m,ég inkább 'kidomborít-
ják, aláhúzzák. Tárlatán a hagyományos m űvészi fotózás kedvelte táj-
kompozíciót már nem is látunk; a  polaraid tipikus urbánus munkaesz-
köz, már csak a falrajzok és plakátroncsolódások ihletik meg. Míg ko-
rábbi portréin rendszerint az arcvonalak elmélyítésére törekedett, póla-
raidportréin a lágy tónusok uralkodnak, amit pasztellszínekkel ér el. Az  
Újvidéki Színház Beckett-szerepl ő i hálás modelleknek bizonyultak.  

Jéllemző , hogy a fényképeiről jól ismert festői vonások Іјtt is febbuk-
,kannak, ső t a (kameraelmozdításon, a mozgás beleélt érzékeltetésén  túl-
menően Lennert új fakturális módszerhez folyamodik: belekarcol a még  
nem egészen rögződött színfelületbe, hogy a háttér „kipikkelyzése", ros-
tozása révén festői hatást érjen el, és még inkább kiemelje tanulmányá-
nak tárgyát. Azokat a sorozatait viszont, uneJyeken történetet mond el,  
egy gondolati folyamatot vezet le, a narratív-, illetve processzuális fény-
képezés műfajába sorolhatjuk. Felvételeit kivétel nélkül magas szintű  vi-
zuális szenzibilitás, ;költő i hangulat, de egyben racionalitás jellemzi.  

Annak ellenére, hogy Lennert araég csak most ismerkedik a polaroiddál,  
gazdag fényképezési tudása már igy is kiválóan kamatoztatta az új mé-
diumban rejlő  lehtős.égeket. Természetesen, korántsem mindet. Ha els ő  
polaroidtárlatát valamiféle el őlegnek tekintjük, akkor a jövőre vonat-
kozó elvárásaink is jogosak, hiszen Lennert ;kiállítása ezeddig az év leg-
kiemelkedőbb egyéni teljesítménye Újvidéken.  

SZOMBATHY Bálint  
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VAJDASÁG KÉPZŐMоVÉSZETE 
A HÁBORÚ UTÁNI ÉVTIZEDBEN. 
Tartományunk m űvelődési életének 
júniusi eseményei közül egy tárlat ér-
demel megkülönböztetett figyelmet. 
Újvidéken, a Matica Képtárban meg-
rendezték a vajdasági képz őművészet 
háború utáni elsó évtizedének termé-
sét bemutató kiállítást. A több mint 
ötven alkotó kétszáz festményét, gra  
fikáját, rajzát és szobrát prezentáló 
kiállítás sikeresen mutatja meg mind-
azokat a képzőművészeti törekvése-
ket és eredményeket, amelyeket az 
1944 és 1954 közötti időszakban az 
itteni alkotók felmutattak. És nem-
csak Vajdaságnak, hanem az egész or-
szágnák, lévén, hogy ebben az id őben  
— akárcsak a két háború közötti 
időszakban — tartományunk tovább-
ra is hangadója volt képzőművésze-
tünknek. A kiállítás tehát h ű  kereszt-
metszetét adja a jelzett korszak ese-
ményeinek, kimutatható ugyanis, ho-
gyan kötődik felszabadulás utáni mű -
vészetünk mindahhoz, amit fest őink 
ínár a harmincas években megkezdenek; 
elsősorban a mind jelenvalóbb köt ő -
dés a szociális témákhoz (Konjovi ć, 
Oláh, Hangya, Nikolajević), stílus te-
kintetében viszont egy szabadabb aka-
démiai realizmus (Hangya, Petrik, 
Dejanovié) és az akkori viszonyokhoz 
képest forradalmilag ható absztrak-
tabb kísérletek (Sáfrány, Konjović ,  
Petrović). Technikailag tökéletes táj-
képek egész sora jellemzi a korszakot 
Acs, Kerac, Nikolajevi ć, Oprelnik, 
Petrović, Šerban, Trumi ć  jóvoltából. 
Sok szempont alapján lehetne csopor-
tosítani és elemezni a kiállítást, amit  

a szakkritika nyilván el is végez  
majd, s minden bizonnyal helyre is  
hozza a kiállítás katalógusának el ő-
szavában említett tárgyi tévedések 
egész sorát. Kár, hogy e háromrészes-
re tervezett, képz őművészetünket év-
tizedenként bemutató kiállítás els ő  ré-
szének taglalásakor nem történt ko-
molyabb kísérlet háború utáni képz ő-
művészetünk problémáinak, kísérletei-
nek és eredményeinek alaposabb vizs-
gálatára, annál is inkább, mert ez a 
tárlat nemcsak tárlat immár, hanem 
komoly dokumentum is. 

RAJZFILMPARÁDÉ 	ZAGRÁB- 
BAN. Több mint nyolcvan ország 
részvételével tartották meg júniusban 
az animációs filmek negyedik zágrábi 
világfesztiválját, amelyr ől a közismer-
ten szigorú ítélet ű  Ládi István kri-
tikusunk a Magyar Szóban megálla-
pítja, hogy „nemcsak sokoldalú, ha-
nem magas esztétikai színvonalú volt". 
A kritikus véleménye szerint a pro-
dukciók legnagyobb többsége igazolta 
önmagát, és egy egész tucat film em-
lékezetes marad a fesztiváli közönség 
számára. Gondolati frisseséget és tech-
nikai tökélyt tükröz a legtöbb film. 
De továbbra is észlelhető  az esztéti-
kai igény és a gondolati mélység 
aránytalansága, s mind több a hosz-
szú, az indokolatlanul megnyújtott 
film. Mindezek ellenére, írja Ládi, 
egy tucat film alkotójának sikerült 
meglelnie a különböző  elemek közötti 
optimális arányt. 

A nemzetközi bíráló bizottság a 
fesztivál nagydíjával Jurij Norstein 
A mesék meséje cím ű  alkotását tün- 
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tette ki. Az ötpercesnél rövidebb pro-
dukciók kategóriájában az els ő  díjat 
Nikola Majdak Az utolsó napsugár, 
a másodikat Oscar Grillo A tenger-
parti asszony, a harmadikat pedig 
Will Vinton Hagyaték című  filmje 
kapta. Az 5-12 percesek csoportjá-
ban első  Paul Driessen Könyökjáték, 
második Jolko Marušié Halszem, har-
madik John Canemaker Ha csillag 
leszek című  filmje. Az ún. hosszú 
rajzfilmek csoportjának gy đztese Mi-
chel Ocelot A három feltaláló, máso-
dik díjas Geoff Dunbar Ubu, harma-
dik díjas John Halas Autobahn cím ű  
filmje. A mintegy tíz különdíjból ma-
gyarországi alkotóknak kett ő  jutott. 
Hernádi Tibor filmjét, az Animális 
IV. — A macska cím űt a tévésorozat 
részét képező  produkciók díjával, V. 
Szilágyi Zoltán Gordiuszi csomó cí-
mű  művét pedig a debütánsok díjával 
iutalmazták. 

VAJDASÁGI 	KúNYVKIÁLLI- 
TAS PÁRIZSBAN. Mint múltkori 
számunkban jeleztük, májusban vaj-
dasági művelődési napok kezd ődtek a 
francia fővárosban. Előbb egy fény-
képkiállítás mutatta be tartományunk 
gazdasági és művelődési életér, vala-
mint műemlékeit, majd egy nagysza-
bású kiállítás keretében a több nyelv ű  
vajdasági könyvkiadással ismerkedhe-
tett meg a párizsi közönség. A június 
elején nyílt kiállítás az utóbbi tíz év 
kiadói tevékenységét mutatta be azzal 
a céllal, hogy — mint a megnyitón 
is elhangzott — „a tartomány gazdag 
kiadói tevékenységéb đl a közművelđ-
dés, tudomány és társadalmi tevé-
kenység minden területét felölel ő  leg-
fontosabb kiadványok kerüljenek . a 
közönség elé. A kiállított könyvek, 
újságok és folyóiratok a nemzeti kul-
túrák fejlődéséről és kölcsönhatásairól 
nyújtanak tájékoztatást". 

A párizsi kiállításon 39 kiadó és 
kiadással foglalkozó intézmény több  

mint 450 könyvet és hatvan folyóira-
tot meg újságot mutatott be. A kiál-
lításon legtöbb címszóval a Matica  
srpska, a Forum, a Testvériség-Egység  

és a Minerva kiadó szerepel, de Ott  
vannak a többi nemzetiségi kiadók, az  

Obzor, a Libertatei és a Ruszke Szlo-
vo kiadványai is. A kiállítás tema-
tikus egységekben mutatja be könyv-
kiadásunkat, s a koncepció értelmé-
ben külön egységet képeznek a tan-
könyvek, a gyermekirodalom, a szerb-
horvát, magyar, szlovák, román és  
ruszin nyelvű  irodalom, az irodalom-
történet, Josip Broz Tito munkái és 
a róla írott könyvek, továbbá a nyel-
vészet, bibliográfia, lexikológia, mű  
vészet, társadalomtudomány, pedagó-
gia, néprajz, történelem, természet- és 
alkalmazott tudományok, id đszaki ki-
adványok és mikro-, illetve mini-
könyvek. A vajdasági könyvkiadást 
keresztmetszetben bemutató kiállítás a 
hírek szerint szép fogadtatásra talált  
mind a francia közönség, mind az ott 
dolgoa_ó jugoszláv vendégmunkások 
körében. 

KRLEŽA K0LF~LDČ~N. Nyolc-
vanhetedik születésnapját ünnepl đ  ne-
ves írónknak, Miroslav Krležának a 
művei igen nagy népszer űségnek örven-
denek nemcsak itthon, hanem külföl-
dön is. Évtizedek óta nagy példány-
számban jelennek meg a világ szá-
mos nyelvén. Műveinek els ő  fordításai 
már a húszas években megjelentek, a 
két háború között több nyelvre for-
dítják a Filip Latinovicz hazatérése  
című  regényét, A horvát hadisten no-
vellás kötetét, továbbá esszéit, verseit 
és színműveit. 

A munkásságát bemutató fordítás-
irodalóm különösen az ötvenes évek 
óta jelentđs. Legtöbb művét Magyar-
országon fordították le: összesen 25 
könyvét jelentették meg a magyar 
kiadók. A Filip Latinovicz hazatéré-
se és a Glembaуak már három kiadást 



1004 	 HID  

megért, Bankett Blitvában című  regé-
nye, a Zászlók és az Areteus kettőt-
kettőt. A lefordított könyvek pél-
dányszáma tekintetében is Magyaror-
szág áll az első  helyen. A néhány 
hónappal ezelđtt másodszor megje-
lent Bankett Blitvában például több 
mint százötvenezer példányban jelent 
meg, de valamennyi más munkája is 
több tízezres példányszámban került 
az olvasók elé. 

A csehszlovákiai olvasóközönség is 
szereti Krležát. Cseh és szlovák nyelv-
re 23 művét fordították eddig, közü-
lük A horvát hadisten és a Filip La-
tinovicz hazatérése háromszor, a 
Glembayak pedig kétszer jelent meg. 

A német nyelvterületen 18 Krleža-
mű  látott napvilágot. 1961-ben els ő-
nek a Filip Latinovicz hazatérését  
fordították, azóta pedig még 17 köny-
ve jött, köztük Az ész határán,  a 
Bankett Blitvában, A horvát hadisten,  
valamint drámáinak, esszéinek és ver-
seinek gyűjteménye. Többnyire a már 
említett művek jelentek meg francia, 
angol, lengyel és olasz nyelven is, de 
több kötetet fordítottak román, svéd, 
norvég, holland, bolgár, török, görög 
és más nyelvekre is. 

A Szovjetunióban a hatvanas évek-
ben jelent meg Krleža válogatott m ű-
veinek kiadása, nemrégen pedig pró-
zai és korai költ ői munkáinak gyűj-
teménye. 

Miroslav Krleža munkái iránt to-
vábbra is nő  az érdeklődés. Csak az 
utóbbi öt évben több mint harminc 
ország kérte munkái megjelentetésének 
jogát, köztük több ázsiai és afrikai 
ország is. 

NYARI KULTURÁLIS RENDEZ-
VÉNYEK ORSZÁGSZERTE. Az Ad-
riai-tenger városaiban a m űvelődési 
élet elválaszthatatlan a turizmustól, s 
igy ott az igazi színházi vagy zenei 
idény akkor kezdődik, amikor az or-
szág más részeiben, lezárva az évadot,  

véget ér. Urvendetes, hogy e nyári 
rendezvények évr ől évre tartalmasab-
bak, s nem hódolnak be az olcsó íz-
lésnek. A legnagyobb múltú nyári 
színpadon, a dubrovni.kin például az 
idei nyáron a legnagyobb sikert a 
Zágrábi Filharmónia aratta Johann 
Sebastian Bach Máté-passiójának és 
Smetana Hazám című  ciklusának elő-
adásával. A domonkosrendi templom-
ban a hangversenyekre szinte nem le-
het bejutni. Ugyancsak a Dubrovniki  
Nyári Játékokon aratja sikerét a Belg-
rádi Népszínház balettegyüttese is  
Szergej Prokofjev Rómeó és Júliájá-
val, Dimitrij Prali ć  rendezésében. A 
színpadi elđadások közül Dane Zajc  
Voranc című  előadása keltett nagy  
érdeklődést, amelyet a ljubljanai Slo-
vensko Narodno Gledalils če játszik,  
valamint Ivo Vojnovié Trilógia című  
művének előadása, amelynek főszere-
peit a pillanatnyilag két legnépsze-
rűbb színész, Ljuba •Tadi ć  és Rade  
Šerbedžija játssza.  

A Spliti Nyár cím ű  rendezvény  
koncepciója hasonló a dubrovnikié-
hoz; színházi, zenei és balettel őadások  
képezik műsorát. Az idei rendezvényt  
a zágrábiak Aida-el őadása nyitotta  
meg, ezenkívül bemutatják még Mon-
teverdi Orfeusz című  operáját is. A  
drámai programban Shakespeare és  
Krleža drámái kaptak helyet, a hely-
beli színház pedig középkori vígjáté-
kokat ad elő .  

Az Ohridi-tó partján a nyári ün-
nepségek a szimfonikus zenekarok és 
vegyes énekkarok jegyében kezd ődtek. 
Az ünnepséget a Jugoszláv Néphad-
sereg együttese nyitotta meg a Szev-
darot című  kantáta bemutatásával. A 
Szveta Szofija templom el đcsarnokába 
várják még Radmila Bako čević  opera-
énekesnőnket és egy Sri Lanka-i 
együttes bemutatkozását. A drámai 
előadások közül a zágrábi Gavella 
Színház tagjainak fellépését várják, 
akik Krleža Kraljev бját adják elđ. Az  
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augusztus 20-ig tartó játékok kere-
tében 45 előadás lesz.  

Az Ohrid melletti Sztruga az idén  
is a költőket várja. Az NSZK-ból,  
Ausztriából, Olaszországból, Görögor-
szágból, Törökországból, Lengyelor-
szágból, Nagy-Britanniából, a Szov-
jetunióból, Romániából, Spanyolor-
szágból, Csehszlovákiából, Luxemburg-
ból, Magyarországról, Koreából, Mon-
góliából és Kínából érkeznek a ven-
dégek, eljön majd az idei nagydíjas  
költő, a német Hans Enzensberger is.  
Ez a rendezvény az elmúlt évek fo-
lyamán nemcsak jelent ős nemzetközi  
irodalmi eseménnyé fejl ődött, hanem  a 
költők kedvelt találkozóhelyévé is.  

DIPLOMAVIZSGA A TANYA-
SZÍNHÁZBAN. Amíg az ország tu-
risztikailag legfejlettebb városaiban  
tartalmas nyári m űvelődési élet fo-
lyik, Vajdaság szinte pang. Egyetlen  

figyelmet érdemlđ  eseménye az újvi-
déki Színművészeti Akadémia Tanya-
színházának el őadása. Ez a három  
éve létező  alkalmi társulat idei el ő -
adásával Hernyók György személyé-
ben rendezőt is avatott. Hernyók,  

még mint másodéves hallgató, ebben  
a társulatban, mely az észak-bácskai  
tanyavilágot járja, megrendezte Bara-
nyi Ferenc, Móricz Zsigmond és Hans  
Sachs . egy-egy jelenetét, tavaly pedig  
Illyés Gyula Tűvé-tevőkjét, és egy is-
koladrámát „állított színpadra". E si-
kerek után az idén — diplomael őadá-
saként — a dubrovniki Vlaho Stulli  
majd két évszázaddal ezel őtt írt  
Nagyszájú Kata cím ű  bohózatát ren-
dezte meg. A naturalista környezet-
ben és ugyanilyen kellékekkel játszott  
előadással a rendez ő  bebizonyította  
tehetségét. A Tanyaszínház kavillói  
bemutatója s azt követ ő  portyázása  
komoly művelődési esemény is, hiszen  
a vándortársulattal id őnként együtt  
tart az Ács József vezette 9+1 nevű  
képzőművészeti csoport, továbbá Do-
monkos István és Tolnai Ottó költ ő ,  
akik legújabb köteteiket, a Tessék en-
gem megdicsérni, illetve a Világpor  
címűt mutatják be a Forum Kiadó el-
adással egybekötött könyvbemutatóin,  

s a program része Dormán László,  
Lennert Géza és Varga Somogyi Ti-
bor fotókiállítása, valamint a zentai  
Fábri fivérek rögtönzött koncertje is.  
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