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biztonsági 
gyufa 

(Tenyerével gondosan elkeríti az ég ő  gyufaszálat.) 
És a szél egyre nyugtalanabb, egyre veszettebb, 
utat talál fázós ujjai között, hajlítja a lángot, 
mely előtt megtorpantak sz űkölve az állatok 
és nem férkőzhettek gyenge teste közelébe. 

Majd, ha elaludt az első  gyufaszál, 
a nyírfaháncs dobozból egy másikat vesz el ő , 
idegesen játszik vele, meggyújtja, óvja a szélt ő l, 
valaki odahajol, cigarettájára gyújtana, 
aztán megint valaki, odahajolna, megnézik a tüzet. 
(Lassan összegy ű lnek a t űz körül az emberek?) 
Akár el ő röl kezd ődhetne minden. 

Testével akarja útját állni a szélnek, a szélnek, 
amely, úgy t űnik, minden irányból fúj, minden irányból 
feltámad a láng ellen, a t űz ellen a markában. 
(Felnőtt ember és gyufával játszik — mondja nevetve, 
mellettem a tarka kend ős asszony.) 

Állandóan fordulnia kell, a szél nem nyugszik, 
a földrő l csaphat fel, 
az égbő l zuhanhat tenyerei közé, figyelnie kell, 
megsejteni el ő re minden m оzdulását, 
Fordul, makacsul védi a lángot, forog, forog, 
mintha táncolna a szélfordulás szeszélyes ritmusára, 
mintha táncolna a t űz körül. 

(Vihar készül ődik, a fényes villámok akár azok, 
melyek képzeletünk felgyújtották régen.) 
Nézem az embert, tenyerével gondosan elkerít 
egy villámlást, a gyufa lobbanását, 
a táncolók árnyékát a t űz körül, 
a szervezetünkben lassan ég ő  szavakat, 
fehérjéket és zsírokat. 

Mintha tűzhelyénél mutatna helyet, 
— egy doboz gyufával játszik velem 
(helyezget id őben, térben). 
Egy ember egy doboz gyufával a márványköves téren 
б t lépésre a padtól, amelyen ülök. 
Tenyerével gondosan elkeríti 
a rideg kavicsból ugró szikrát. 
Felnőtt ember és gyufával játszik — mondja nevetve, 
a tarka kend ős asszony. 

Vagy el sem kezdhetnénk újra, kezünkben híján már 
a t űzgyújtás türelmének? 

böndör 
рІ  
verseB 

árnyék 

Délben az árnyékod zsebkend őnyi 
és néha már te sem vagy több 
tíz négyzetcentiméternyi sötét asztalterít őnél. 
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terülj 
asztal  km  

Egyetemista szomszédunk kölcsönkérte konyha-
asztalunkat. M űszaki rajzait elkészíteni a vizsgára. 
Egy hanapra kérte, 
most látom mennyi id ő  az. Semmit sem tudok kezdeni 
asztal nélkül. A vasalásra váró ruha is 
hegyekké nőtt a fürd őszobában, 
ebédünket állva kapjuk be, a h ű tőszekrény tetejérő l 
kanalazzuk a levest, nem tudunk leülni beszélgetni, 
nem találjuk egymás tekintetét, idegesen kiáltozunk. 
Asztalt készíteni viszonylag egyszer ű  lehet, nem díszeset, 
rendeltetésének eleget tegyen mégis. 
Deszka kellene meg szerszámok. 
Eszembe sem jut belekezdeni 
— egy hónap múlva visszakapjuk a mi kopott asztalunkat 
de ahogy körülnézek a lakásban, 
az asztalt lenne még legkönnyebb összeeszkábálni 
minden közül, amit összehordtunk ide az évek folyamán. 
Deszka kellene meg szerszámok. 
Helyreállítani az egyensúlyt. 

~ 

szabálymódosítás 

Vannak, akik a sakkjáték módosításán dolgoznak. A függönyön, a 
két ablaküvegen és a dróthálón keresztül a barackfa kopár ágaival 
mozaikcserepekre törve látom az ég csücskét. Egészen merész újí-
tástervezetekrő l is olvastam, például új figurák harcbavetésér ő l. Hát-
rébb húzódok a széken, két centimétert csupán, s az égboltozatból 
nem Iátok már semmit sem. Bombázók: halált hozó terhüket szórnák 
a fekete-fehér négyzeteken, betartva persze a szigorú játékszabá-
lyokat. (Tökéletesíteni, ha nem is tökéletesíteni, de megváltoztatni a 
játékot.) Most megint el ő rehajolok. Gondolom az sem lenne rossz 
húzás, ha létezne másoknak nem ártó, más figurát le nem üt ő , de 
maga is immunitást élvez ő  játékfigura. El ő rehajolok összehasonlítani 
az ég kékjét ... mivel is? Néha lépni lehetne vele, akár soron kívül 
is, de a játszma lefolyásához nem lenne semmi köze, egyszer űen 
félre lehetne tenni, ha például a huszárt zavarná ugrásában. Hal-
ványpiszkos kék az ablak jobb fels ő  sarkában, a három közül az 
egyik szárny egyötödében. (Vagy annyi sem.) Vagy valami mást 
kitalálni. 258 
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mint 

Mint sziklarepedésekben megbúvó, lázas madarak. 
A sárban a csigak, gondolnád mozdulatlanul. 

vérkép 

Ujjahegyérő l legurult egy vércsepp. 
Apró cseresznye a megfelel ő  rubrikába. 

hangvilla 

Beszélj hát, ha már megszólaltál! 

Botfüleidnek semmit sem jelentett. 
A hangvillát mikor megütötte a vöröskép ű  énektanár. 
A rögtönzött színpadon, a fülledt tornateremben 
az Iskola Napján vagy a Munka Ünnepén. 
Az utolsó sorban tátogtál üresen, 
forgattad szemeid 
s hiszem az erek nyakadon megdagadtak 
mintha énekelnél te is a többivel. 

A rögtönzött színpadon, a fülledt tornateremben 
a Pioníravatón vagy a N ők Napján. 
Rezgésbe hozta szervezeted az elérhetetlen dallam. 
Az izzadt harmonikák, az ideges heged ű k. 

Mint a hangvillát megütött az Ünnepség Napja. 

És sej-haj. 
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Rekedt férfihang, nem éneklésre való. 
A ziháló és remeg ő  testbő l 
most törnek el ő  a hangok. Nem ének, nem beszéd 
és ordításnak sem elég. 
A rögtönzött színpadon, a fülledt tornateremben 
a Kórus ahogy az énekkel leáll 
és nincsen már más választásod, 
(mindenki rád néz, véletlenül hogy hangot hallattál) 
szégyenedben b őgsz hát tovább 
makacsul mint a szamár. 



kutyák 
és 

könyvek 

filip davidnak 

danilo 
kí5 

" A .gonosz könyve" csak 
egyike azoknak a híres me-
taforáknak, melyekkel a 
nem kevésbé híres Talmu-
dot illették. A. D. 1320. 
XXII. János pápa elren-
delte, hogy az eretnek 
könyv minden példányát 
kobozzák el és vessék mág-
lyára; ismeretes, hogy eb-
ben az idđben az egész ke-
resztény világ határátke-
lđín átkutatták a katonák 
a zsidó karavánokat, fel-
túrták a csempészárut: 
selymeket, b őröket, fűsze-
reket, semmit sem kímélve 
(hacsak személyi mohóság-
ból nem), és hogy szent 
Bernard kutyái a „gonosz 
kéziratára" érzékeny szi-
mattal szaglászták a sza-
kállas kereskedők zsíros 
kaftánjait, s dugdosták or-
rukat a megrémült asszo-
nyok szoknyája alá mind-
addig, amíg súlyos veszett-
ségjárványt nem idéztek 
elli, s már a keresztény 
keresked őket is megmar-
ták, és orrukat ártatlan 
zarándokok, papok és tisz-
telendő  nővérek köntöse 
alá kezdték dugdosni, akik 
szárított halat és camam-
bert-t csempésztek kataló-
niából, mely utóbbi a nép 
körében „crotte de diable", 
a gonosz ürüléke néven 
ismert. Ezzel azonban nem 
ért véget a Talmud elleni 
hajsza: Be rnard Guy, akit 
„vasból való"-nak nevez-
tek, csak 1336 folyamán két 
kocsira való példányát 
kobozta el és vetette mág-
lyára ennek az üldözött 
könyvnek, míg korábbi és 
későbbi teljesítménye a 
mai kutató számára sajnos 
ismeretlen maradt. Ez a 
Jean Guy, a „vasból való", 
en Fer (amit egyes ellen-
ségei kétségkívül hangasz-
szociációkra alapozva és 
irigységbđl Enfernek, azaz 
pokolnak ejtettek, sđt ír-
tak is), úgy tűnik, túlbuz-
gónak mutatkozott, s a 
Talmud mellett más köny-
veket és embereket is elé-
getett, amelyek és akik 
nem kerültek a hivatalos 
pápai indexre, így egy 
ideig a tđle erősen rettegő  
és a pápa (és Isten) utasí-
tásai szerint eljáró papság 
nyomása alatt állott. Isme-
retes, hogy Jean Guy, a 
„vasból való" e véres harc-
ból gyđztesként került ki, 
és hogy ellenségeinek leg-
nagyobb része máglyára 
jutott. Azt mondják, ku-
tyákkal és könyvekkel kö-
rülvéve halt meg szerze- 
tescellájában, 	félőrülten. 
(A 	dokumentumfordító 
megjegyzése.) 

Az Úr 1330. esztendejében, december havának 23. napján Krisztusban tiszte-
lendő  monseigneur Jacques atya, Isten kegyelméb ől Pamiers püspöke éber fü-
lébe juta a hír, hogy Baruch David Neumann, a Németországból menekült 
egykori zsidó elhagyta a judaizmus vakságát és perfidfáját, és hogy Krisztus 
hitére tért; hogy Toulouse városáb'an felvette a keresztség szentségét a Fa-
stoureau város hitükben állhatatos polgárai á1t аQ indított üldöztetések idején; 
és hogy „saját hányadékát vedel ő  kutyáként" az említett Baruch David Neu-
mann. Pamiers városában továbbra is judeai módra együttélvén a többi zsi-
dóval, kihasználta az alkalmat, hogy visszatérjen a gy űlölt szekta istenéhez 
és a zsidó szokásokhoz, s erre a már említett moseigneur püspök elrendelte 
letartóztatását és börtönbe vettetését. 

Végül megparancsolta, hogy vezessék hozzá, mire az megjelent el őtte a püs-
pöki Nagy Szobában, melynek bal szárnya a kínzókamrára nyílott. Monseig-
neur Jacques úgy rendelkezett, hogy e szobán keresztül vezessék elé, emlé-
keztetőül azokra az eszközökre, melyeket a mi Urunk az Ő  Szent Hitének 
szolgálatára és az emberi lélek megmentésére adott kegyesen kezünkbe. 

Monseigneur Jacques segédletére az asztalnál állott Guéillard de Pomiers 
testvér, a carcassone-i Inkvizítor képvisel ője, s jelen volt még magiszter Ber-
nard Fécessier pamiers-i officiel és magiszter David Trochas zsidó, akit azért 
hívtak imeg, hogy a monseigneur püspök tanácsadója legyen, amennyiben Ba-
ruch a dogma és a törvény gyalázására vetemednék, mert az Оszövetség, a 
zsidó törvények és a „gonosz könyve"* jó ismer őjének hírében állott. 

Monseigneur Jacques tehát kérdezni kezdte a fentiekr ől, miután a zsidó meg-
esküdött előtte Mózes Törvényére, hogy csak az igazat mondja els ősorban 
magáról, de azokról is, legyenek él ők vagy holtak, akikre mint tanúkra hi-
vatkozik. 

Mikor ezzel :megvoltak, az alább következeket vallotta: 

„Ebben az évben (múlt csütörtökön volt pont egy hónapja) a távoli Pastoureau 
dicső  polgárai hosszú kések'kel, lándzsákkal és husángokkal felfegyverezve ér-
keztek Grenadába; ruhájukra darócból keresztet varrtak, lázadó zászlókat 
hordoztak, s azzal fenyeget őztek, hogy kiirtanak minden zsidót. Salamon Vi-
das ifjú zsidó előkerítette ekkor a grenadai bírót az írnoka, egy Elizár nev ű  
zsidó társaságában és — mint ahogy nekem kés őbb elmesélte — megkérdezte 
tőle, megvédhetné-e őt Pastoureau dics ő  polgáraitól. Azt felelte neki, hogy 
meg. De mivel ezek mind nagyobb számban jöttek, s kutatni kezdtek a ke-
resztények és egyéb tekintélyek házaiban is, azt mondta neki, hogy nem őriz-
heti tovább, hanem azt tanácsolja, a Garonne-on szálljon hajóra és menjen 
Verdunbe, ahol egy barátjának nagyobb és biztonságosabb kastélya van. Sa-
lamon tehát hajóra szállt, és ereszkedni kezdett lefelé, Verdun irányába. Ami-
kor ezt meglátták a partról Pastoureau dics ő  polgárai, evez őt és hajót kerí-
tettek ők is, kiemelték a vízről a fiút, s összekötözve Grenadába vezették, ahol 
azt mondták neki, vagy rögtön megkeresztelkedik, vagy megölik. A bíró, aki 
mindezt tenyerét a homlokához téve a partról szemlélte, azt mondta nekik, ha 
megölik Salamont, annyi, mintha neki magának vágnák le a fejét. Erre azt 
felelték neki, hogy ha így van, teljesítik e kívánságát. Hallva ezt Salamon azt 
mondta, nem szeretné, ,ha miatta a bíró akár hogy is bajba kerülne, s meg-
kérdezte Pastoureau polgárait, mit kívánnak t őle. Azok elismételték: vagy 
megkeresztelkedik, vagy megölik. Az említett Salamon erre kijelentette, hogy 
inkább megkeresztelkedik, mintsem hogy megöljék. Erre a Garonne zavaros 
vizében azonnal megkeresztelték az írnokkal, Elizárral együtt, mert volt ve-
lük egy fiatal pap, aki kétségkívül értett az ilyesmihez. Aztán két tiszteletes 
asszony darócból keresztet varrt a ruhájukra, s elengedték őket. 

Másnap Toulouse-ban felkeresett engem az említett Salamon és Elizár, el-
mondtak mindent, ami velük történt, s mondták azt is, hogy megkeresztelked-
tek, de nem saját akaratukból, s szívesen visszatérnének hitük ölébe. Meg azt 
is mondtak, ha egy napon Jehova kegyesen megnyitja szemeiket, s megmu-
tatja nekik, hogy az új törvények jobbak a régieknél, hogy az új vallás szár-
nyai alatt a lélek kevesebbet vét ember és állat ellen, akkor saját akaratukból 
és őszintén felveszik .a keresztséget. Ekkor azt feleltem nekik, hogy nem tudok 
tanácsot adni; talán visszatérhetnek, mondám, b űntelenül a judaizmus szár-
nyai alá, ha a keresztény törvények felmentik lelküket, meg hogy megkérdem 
efelől Raymond Lenac testvért, a toulouse-i monseigneur Inkvizítort segédjét, 
aki minden bizonnyal tanácsot adhatna nekik és feloldozhatná őket. Befordul-
tam hát egy Bonni nevű  ageni zsidóval az említett Raymond testvérhez és 
Jacques Margése ügyvédhez, a toulouse-i monseigneur Inkvizítor jegyzojéhez, 260 



s elmondtam nekik mindazokat a kellemetlenségeket, melyek Salamont ér-
ték, s megkérdeztem tőlük, érvényes-e az a keresztség, melyet a megkeresz-
teltek akarata ellenére hajtottak végre, ,és hogy érvényes-e :az a hit, melyet az 
életéért való csupasz rettegés kényszerít az .emberre. Azt felelték, nem érvé-
nyes. Akkor rögtön visszatértem Salamonhoz és Elizárhoz, s továbbítottam 
nekik Raymond testvér és Jacques ügyvéd üzenetét, hogy megkeresztelke-
désük nem bír az igaz vallás erejiével, ezek szerint visszatérhetnek Mózes hi-
téhez. Salamon ekkor Toulouse város monseigneur Tanácsosára bízta magát, 
hogy az megszerezze számára a római Kúria véleményét e keresztség érvé-
nyességéről, mert ez említett Salamon félt attól, hogy a judaizmush'oz való 
megtérését kétszín űségénék jeleként magyarázzák. 

Amikor mindez megtörtént, Salamon és Elizár visszatértek Mózes hitéhez, és 
a talmud doktrína szerint kezükr ől é's lábukról éles késsel levágták körmei-
ket, leborotválták a fejüket, egész testüket megfürösztötték forrásvízben, mi-
ként a zsidóhoz férjhezadott idegen n ő  testének és lel'kének megtisztítását 
rendelik a Törvények. 

A következő  héten Alode úr, Toulouse város alelnöke huszonnégy kocsi pa-
stoureau-i polgárt hozott, akiket a Castelsarrasinben és környékén végrehaj-
tott vérengzés miatt ejtett foglyul, melyben százötvenkét mindenféle életkorú 
zsidót öltek le. Mire az említett polgárokat szallító kocsik Narbonne grófi 
kastélyához érkeztek, s közülük mintegy húsz behajtott a kapun, nagy cso-
port toulouse-i ver ődött össze. A hátsó kocsikban ül ők segítségért kezdtek 
kiabálni, mondván, hogy íme, ,börtönbe akarják vetni őket, pedig senki ellen 
sem vétettek, csak meg akarták bosszulni Krisztus v rét, mely bosszúért kiált 
az égbe. Ekkor a toulouse-iak, meghatádva a szemük el őtt folyó igazságtalan-
ságtól, késeikkel szabdalni kezdték a megkötözött bosszúállók kötelékeit, le-
szedték őket a •kocsiról, velük együtt teli torokbál halált kiáltottak a zsidókra 
és feldúlták á zsidó negyedet. ivással és olvasással töltöttem id őmet, amikor 
többen benyomultak szobamba, ,botélű  tudatlansággal és borotvaéles gy űlö-
lettel felfegyverkezve. Vérszemet kaptak, de nem a selymeimt ől, hanem a 
könyveimtől, melyek ott sorakoztak a polcokon; a selymeket köpenyeik alá 
gyűrték, a könyveket pedig ledobálták a földre, lábbal tiporták é's szemem 
láttára tépték őket darabokra. Pedig b őrkötésű, szamozott könyvek voltak, 
tudós emberek munkái. Ha olvasták volna őket, ezer okot lelhettek volna 
bennük arra, hogy ott helyben megöljenek, de ha olvasták volna o"ket, gyógy-
írt is találtak volna gyű1öletük ellen. Mondtam nékik, ne tépjék őket, mert a 
sok könyv nem veszélyes, csak az egy könyv a veszélyes; és azt is mondtam 
nekik, hogy ne tépjék őket, mert sok könyv olvasása bölcsességhez vezet, 
egyetlen könyv olvasása pedig esztelenséggel és gyűlölettel felvértezett tudat-
lansághoz. Erre ők azt mondták, az Űj Törvényben minden írva van, benne 
vannak minden idők ö!sszes könyvei; ami abban mondva van, tartalmaz min-
den könyvet, ezért a többit el kell :égetni, méginkább el kell égetni pedig 
azokat, melyekben olyasmi van, ami ebben az Egyben nincs, ,mert azok eret-
nekek. Es még azt mondták, hogy nincs szü'kségük a tudósok tanacsaira, majd 
vámkiáltottak: „Megkeresztelkedsz, vagy az összes bölcsességet, amit ezekb ő l 
merítettél, a tarkódon át űzzük ki belőled." 

Látva e tömeg elvakullt mérgét, s azt, hogy a szemem el őtt ölik meg azokat 
a .zsidókat, akik visszautasítják a keresztséget (ki következetességb ől, ki oly-
kor-olykor letört büszkeségből), azt feleltem, szívesebben megkeresztelkedem, 
minthogy megöljenek, mert mindennek ellenére a lét ideiglenes szenvedései 
érdemesebbek a nemlét végleges ürességénél. Akkor megfogtak, anélkül, hogy 
háziköntösömet alkalmasabb felölt őre cserélhettem volna, kilöktek az ajtón, s 
úgy, ahogy voltam elvezettek a Saint-Étienne katedrálisba. Amikor a templom 
elé értem, két pap szanaszét hever đ  zsidó hullakra mutatott; testük eltorzult, 
arcuk vérbe fagyva. Utána egy k őre mutattak, mely a templom el őtt állt, s 
a látványától megdermedtem: szív feküdt rajta, mint egy véres gömb. „Nézd 
meg, mondták, ez egy olyannak a szíve, aki nem hagyta magát megkeresztel-
ni." A szív körül .nagy tömeg ,gyűlt össze, s csodálkozva és irtózva szemlélték. 
Amikor behunytam .a szemem, hogy ne lássam, valaki a :nép közül bottal vagy 
kővel fejbeüitött, s meggyorsította döntésemet, azt mondtam hát, hogy meg-
keresztelkedem, de van egy lelkész barátom, Jean testver, akit Teutón néven 
ismernek, szeretném, ha ő  lenne a .keresztapám. Abban a reményben mond-
tam ezt, hogy ha Jean testvér kezébe .kerülök, aki Igen jó .barátom, s akivel 
nagyokat tudtam hitkérdésekr ől .vitázni, talán meg ,tud menteni a haláltól, 
anélkül, hogy felvegyem a keresztséget. 

A két fiatal pap ekkor megbeszélte, hogy kivezetnek a templomból és elkísér- 
nek Teutón Jean házához, mert az rangban id ősebb volt náluk, s féltek, hogy 261 



igazságtalanul járnak el .vele szemben. Amikor kiléptünk .a templom elé, füst-
szagot éreztem, s láttam, hogy tüzek gyúlnak a zsidó ,negyedben. Ekkor a 
szemem láttára megölték egy húsz év körüli fi'atalemibert, a zsidó Aschert, s 
így szóltak hozzám: ,,,A te tanitásodra és a te ,példádra hivatkozott." Egy má-
sik fiúra mutatva pedig — kés őbb tudtam meg róla, hagy tarascon-i — azt 
mondták: ,,Halogatásod megöli azokat, akik hittek tanításodban, s követik 
példádat." Ekkor őrzői elengedték, a fiú •pedig a földre esett, arccal felém, 
mert bár még meg sem szólalt, halálos ütést mértek rá hátulról. Toulouse 
polgárai, akik összegyűltek a templom előtt, s nézték a látványt, megkér-
dezték a kíséretemben lév ő  két papot, megkeresztelked'tesn-e már, mire azok 
azt mondták, nem; én még azel őtt, a telnplamból elindulva kértem őket, hogy 
ha valaki efelől kérdez, mondják azt, hogy igen, de đk ezt elutasították. Erre 
valaki a tömegből újra fejbeütött egy bottal, ett ől úgy .éreztem, mintha ki-
ugrottak volna a szemeim; odanyúltam a kezemmel, .de nem folyt vér, csak 
egy nagy csomót éreztem, mely magától elmúlt, orvosság, kötszer vagy más 
gyógyír nélkül. Látva, hogy továbbra is öld ~sik a zsidókat, és hallva azok 
jajveszékelését, miután a két pap tudtomra adta, hogy nem tudnak megvédeni 
a nép haragjától, sem elvezetni az említett Gyóntató házához, mert miel őtt 
odaérnénk, megölnek, tanácsot kértem t őlük. Azt válaszolták: „Indulj .el azon 
az úton, melyen mindannyian haladunk, s kezünket nyújtjuk feléd"; s még 
azt mondtak: „Ne keress ösvényeket az ú't mellett, melyen mindannyian ha-
ladunk." Ёѕ  még azt is mondták, hogy: „Sokan •elvesztek, akik a te példádat 
követték." Erre így szóltam: „Menjünk vissza a templomba". 

• E mondat kapcsán a mo-
dern kommentátorok egyi-
ke (Duvernoi) a következő  
magyarázatot adja: „Jól-
lehet az archívumok sem-
milyen adattal nem szol-
gálnak ezzel kapcsolatban, 
hajlamosak vagyunk arra, 
hogy Baruch e kijelentését 
nem csak a keresztelés kí-
nos és megalázó jelenének 
halogatásaként , hanem egy 
fajta ravaszság és taktika 
részeként magyarázzuk: 
amennyiben fiainak sike-
rült megmenekülniük az 
átkeresztelkedéstđl , a tudós 
Baruch számára ez elegen-
dő  ok ahhoz , hogy ne te-
gye ki magát megvetésük-
nek; amennyiben pedig 
megöletik öket, döntését a 
fájdalom er đsiti , s a halál 
megváltás lesz számára". 

Visszamentünk hát a templomisba, melyben pattogó lánggal égtek a gyertyák, 
a nép pedig még vért ől mocskos kezekkel térdenállv+a imát mormolt. Őrzőim-
nek azt mondtam, várjanak még egy kicsit, hadd lássam, megjöttek-e már a 
fiaim.* ik vártak egy kicsit, s mivel fiaim nem jöttek, azt mondták, nem 
várhatnak tovább, itt az ideje, hogy végre határozzak: ,vagy megkeresztel-
kedem, vagy .a templom elé megyek, ahol még mindig öltek a tétovázókat. 

Ekkor azt mondtam, szeretném a toulouse-i vikáriu'st keresztapámnak. Egy 
Pierre de Savardin nevű  végrehajtóra gondoltam, aki egyike volt jó bará-
taimnak, s meg tudna menteni a haláltól és a keresztségt ől. Azt felelték, hogy 
a vikárius nem jöhet, mert most érkezett Casteisarrasinb ől a paátoureauiak-
kal, s piheni az út fáradalmait. Ekkor néhányan a templomban térdepl ők kö-
zül felálltak, minden oldalról megragadtak és odalöktek a k őből készült ke-
resztelőkúthoz. Mielőtt még erőszakkal a vízbe nyomták volna a fejemet, 
sikerült kimondanom azt a szót, hogy „vikárius", azut'án azonban már semmit 
sem mondhattam, mert sokáig fogva tartottak, s nyomkodták a fejem, hogy 
azt hittem, belefojtanak a keresztel őkút szentelt vizébe, mint egy kutyát. 
Ezután egy k őlépcsőhöz vezettek, s az ott térdekl őp közé löktek; nem tudom, 
hányan lehettek, azt sem tudom, kik voltak, mert senkinek sem néztem a 
szemébe, felemeltem a fejem a k ő  felé. Azt hiszem, a pap ekkor elvégzett 
mindent, amit kereszteléskor tenni kell. Miel őtt azonban olvasni kezdte volna 
azt, ami a keresztelési szertartáshoz tartozik, a már említett két frátler egyike 
odahajolt hozzám, s a fülembe súgta, hogy azt mondjam, a saját akaratom-
ból vettem fel a keresztséget, másképp megölnek. Ekkor hát meger ősítettem, 
hogy amit teszek, a saját akaratomból teszem, bár fordítva gondoltam. A 
keresztségben .a Johann vagyis Jean nevet kaptam; akik mellettem voltak, 
felál.l'tak és távoztak. 

Amikor mindezzel megvoltunk, megkértem a két frátert, kísérjenek haza, 
hadd lássuk, maradt-e valami a javaimból; azt feleltek, nem jöhetnek velem, 
mert fáradtak és verítékeznek, hanem elvezettek magukhoz, s megkeresz-
telkedésem tiszteletére bort iftunk pincéjükb ől; szótlanul ittam a bort, nem 
akartam velük hitkérdésekr ől beszélni, bár ők igyekeztek rávenni. Ezután 
mégis elkílsértek a házamlg, hogy lássák, maradt-e valami; könyveimet szét-
tépve és elégetve találtuk, a pénzem ellopták, mindössze hét vég szövetet 
hagytak, melyek egy része az enyem volt, a többi zálogban maradt nálam, 
meg egy mavari selyem takarót. Az a fráter, aki nemrégóta keresztapámnak 
számította magát, belerakta a szöveteket egy zsákba. Ahogy kimentünk, a 
ház előtt Toulouse város egy felfegyverzett tisztvi'sel đjév+el találkoztunk, új-
donsült keresztapám ilsmer ősével, aki azt a fel'ad'atot kapta, hogy őrizze az 
életbenгnarado'tt zsidókat. „Keresztapám" tehát azt mondta .az őrnek: „Ez 
megkeresztelkedett és jó keresztény". Az őr intett a fejével, és én módot 
találtam arra, hogy közelébe kerülhessek. „Akarsz-e jó zsidó l+enni?" — kér-
dezte súgva. „Igen" — feleltem neki. _„Van-e hozzá elég pénzed?” — kérdezte. 
„Nincs" — mondtam — „de itt van ez, vegye el." S od іanyújtottam neki a 
zsákot, melyről az előbb beszéltem. Ő  átadta a zsákot egyik emberének, hoz-
zám pedig így szólt: „No, jól van, egyet se félj; ha barki kérdez, mondd azt, 
hogy jó keresztény vagy, azzal megmentheted a .fejed." 262 



Amikor kint voltunk a házból, ,,keresztapám" és éл  tíz városi tisztvisel ővel 
találkoztunk, akiket fegyveres őrök kísértek. Az egyik tisztviselđ  félrehívott, 
s rnegkérdezle: „Zsidó vagy?" — mire é'n szintén súgnia, hogy a fráter ne 
hallja, azt feleltem, igen. Ekkor a városi tisztvisel đ  azt mondta a fráternak, 
engedjen szabadon, mire az átadott engem egy đг'mesteri raлg1 аn lévđ  fegy-
veresnek, mondván, hogy vigyázzon rám, mintha đrá vigyázna, méghozzá a 
városi elöljáróság és a városi hatalom nevében. Ekkor az őrmester vett a 
kezébe. Amikor a Kapitólium közelében jártunk, .azt feleltein a kérdez đknek, 
hogy zsidó vagydk, viszont amikor rosszhírű  ke'skeny utcákban jártunk, s az 
őrmestertđl azt kérdezték, nem vagyok-e véletlenül zsidó, aki nini akar meg-
keresztelkedni, tanácsomra azt felelte, megkeresztelkedtem, s jó keresztény 
vagyok. 

Aznap 'késő  estig fosztogatták a zsvdákat, a város lángokban állt, kutyák vo-
nítottak mindenhonnan. Este, amikor úgy tűnt, hogy a nép behúzódott az 
utcáról, megkértem az őrmestert, menjünk el a toulouse=i vikáriushoz, mivel 
nem volt tiszta a lelkiismeretein, s kérdezzük meg, érvényes-e a halálos fe-
nyegetés alatt felvett kex+e ztség. Amikor a vikáriushoz érkeztünk, az éppen 
vacsorázott. Az őrmester így szórt hozzá a nevemben: „Íme, hoztam egy zsidót, 
aki azt szeretné, hogy személyesen maga keresztelje meg." Mire ő  azt felelte: 
„Most vacsorázunk, üljenek vélünk az asztalhoz." Mivel nem akartam, 's nem 
is bírtam enni, vizsgálni kezdtem a meghívottakat az asztal körül, s meg-
láttam a sokaságban barátomat, Pierre de Savardinti. Jelet adtam neki, kü-
lönváltunk, megmondtam neki, hogy neon szándékom megkeresztelkedni, 
mondja meg a vikáriusnak, hogy ne is kényszerítsen ilyesmire, mert az ilyen 
keresztség nem érvényes; ő  megtette ezt nekem, s a vikárius fülébe súgta 
szavaimat, aztán pedig meghagyta az őrmesternek, hogy elmehet, mert đ  
maga fog vigyázni rám, .adott hát mellém egy masik đrmestert, egyik bizal-
mas emberét, akivel a Narbonne kastély felé indultunk, hagy megnézz'ü'k, 
ott van-e valamelyik fiam a leölt zsidók között, a'k'iknek a tetemét a kastély 
udvarába gyűjtötték. Amikor vissatértün'k, a vikárius úr megkérdezte: „Meg 
akarsz még ma keresztelkedni, vagy vársz 'holnapig?" Ekkor Pierre de Sa-
vardin félrehívta, s bizalmasan kezdett vele beszélni. Nem tudom pontosan, 
mit mondott, de a vikárius úr megjegyezte: „Termzetesen senkit sem aka-
rok erővel megkeresztelni, legyen zsidó vagy bárki más." Ebb ől megál]apí-
tottam, hogy a keresztség, melynek eröszakkal vetettek alá, érvvénytelennek 
számít. 

Amikor ez eldđlt, tanácsot kértem az említett Pierre de S'avardint ől: ma-
radják-e a Narbonne-kastkl уban, vagy elmenjek; és mivel Pierre azt mondta, 
mindenáron megkeresztelnek vagy megölnek minden zsidót, aki a kastélyba 
húzódott, elhatároztuk, hogy Toulouse-ba megyek. Pierre adott három schil-
linget és elkísért az útkeresztez ődésig, ahonnan a főút Montgüsquard felé 
vezet, és azt mondta, menjek minél gyorsabban, meg hogy útközben bárkivel 
találkozom is, csak németül beszélj ;ek. 

Siettem hát, hogy minél el đbb Montgisq'tard-b!a érjek. Amikor végre megér-
keztem, s át akartam vágni a f őtéren, valami kapuláljból egy csoport késsel 
és hu'sángokkal felfegyverzett ember rontott rám, elkaptak és megkérdezték, 
zsidó vagyok-e vagy keresztény. Ekkor megkérdeztem, kik ők, mire azt fe-
lelték: „Mi Pastoureau dics ő  polgárai vagyunk Krisztus hitének szolgálatá-
blan"; és még azt is mondták, hogy „az égi és földi mennyország nevében 
kiirtunk mindenkit, aki nem az đ  útján halad, legyen zsidó vagy bárki más 
Ekkor azt mondtam nekik, hagy nem vagyok zsidó és megkérdeztem: „Vajon 
az égi és földi mennyországba tűzön és véren keresztül vezet az út?", mibe 
đk azt felelték: „Elegendő  egyetlen hit ,nélkül való lélek, hogy mindannyiun-
kat megfosszon a mennytől é's a reményt ől, mint ahogy elegendđ  egy rühös 
bárány, hogy rühössé tegye az egész nyájat." És még azt is mondták: „Nem 
jobb-e leölni egyetlen rühös bárányt, mint hagyni, hogy rühössé váljék az 
egész nyáj?", majd azt kiál+лΡ++Ák ,„Fogjátok meg, mert szavai kétkedésre és 
hitetlenségre vallanak", erre megkötözték a kezeimet, s elvezettek. Én még 
megkérdeztem t őlük „Van-e hatalmatok az em'bere'k fölött, hogy rendelkezhet-
tek szabadságukkal?", mire azt felelték: „Krisztus katonán vagyunk, s enge-
délyünk van arra, hogy kiválasszuk a pestiseseket az egészségesek közül, a 
kétkedőket a hitükben állhatatosak közül". 

Akkor azt mondtam nekik, a hit kétségb ől születik, s mondván: az én hitem 
a kétség, és hogy zsidó vagyok, mert bíztam abban, hogy nem ölnek meg, mi-
vel meg voltaura kötözve, a tömeg pedig szétszéledt, mert nem volt ínyére a 
tudós vita és bölcselkedés, elindultak inkább valami sötét utcákba, ahol úgy 

Zgg 	látszik, úja!bb áldozatokra leltek. Egy nagy házhoz vezettek ekkor és egy tágas 



A pamiers-i dioceumban 
a zsidбknak Arnauld Dejean 
pamiers-i inkvizítor dekré-
tuma alapján joguk volt 
szabadon élni; ez az 1298. 
március 2-án kelt dekré-
tum, mely megtiltja a la-
kosságnak és a polgári ha-
talomnak a zsidókkal szem-
beni „túl szigorú és ke-
mény" viselkedésmódot, 
csak azt mutatja, mennyire 
változtatni tud a gyávák 
által elkerülhetetlennek, fá-
tumnak, történelmi szük-
ségszerűségnek tekintett 
sorson a személyi đlláspont 
és a polgári bátorság a ne-
héz idđkbeл. (A dokumen-
tцmforditб  megjegyzése.) 

pincébe zártak, ahol volt már vagy tíz zsidó meg a tudás Bernardo Lupo a 
lányával, akit jósága miatt La Boná-nak neveztek; itt töltöttük imával az éj-
szakát és a másnapot; eldöntöttük, hogy nem hagyjuk magunkat megkeresz-
telni, kitartunk a hitünk mellett. Imánkat csak a nagy kövér patkányok za-
varták meg, melyek egész éjjel cincogtak a sarokban és futkároztak le-föl a 
pincében. Másnap kivezettek, s felügyelet alatt Maserba, onnan pedig Pa-
miers-be* küldtek bennünket. 

„Pamiers-ben vagy másutt visszatért-e a zsidó hithez a mózesi szokásoknak 
megfelelő  mádon?" 

„Nem. Mert a talmud doktrina szerint azt, aki önként, a keresztény szokások-
nak megfelelően megkeresztelkedik, ha újból vissza alkar térni régi hitéhez, 
mivel tisztátlannak tartják, mindazoknak az eljárásoknak aláveti'k, melyeket 
már említettem (köröm- és haj,vágás, fürdetés). De ha? nem önként keresztelke-
dett meg a keresztény szabályak szerint, hanem er őszak alatt, akkor nem fo-
lyamodnak az említett módhoz, mivel az ilyen keresztség érvénytelennek szá-
mít." 

„Mondta-e egy vagy több személynek, akik halálos fenyegetés alatt felvették 
a keresztséget, hogy keresztségük érvénytelen, s nyugodt lélekkel, büntetlenül 
visszatérhetnek a judaizmushoz?" 

„Nem, kivéve azt, amit Salamon és Elizár kapcsán említettem." 

„Mondta--e egy vagy több zsidónak, hogy vegye fel a ekeresztséget csak azért, 
hogy megmeneküljön a haláltól, é's hogy utána térjen vissza a judaizmushoz?" 

„Nem." 

„Részt vett-e valaha is átkeresztelt zsidó Mózes hitéhez való megtérésének 
szertartásán?" 

„Nem." 

„Érvénytelennek tartja-e saját megkeresztelkedését?" 

„Igen." 

„Miért teszi ki önként magát az eretnek gondolkadás veszélyének?" 

„Mert önmagammal akarok békében élni, és nem a világgal." 

„Magyarázza meg!" 

„Mert nem tudom, miben és miért hiisznek a keresztények; és mert ezzel szem-
ben tudom, hogy miben és miért hisznek a zsidók, és mert tudom, hogy hitük 
bizonyítást nyert a Törvények és a Próféták Könyve által, :melyeket mintegy 
húsz éven át doktori min őségemben tanulmányoztam, úgy vélem tehát, hogy 
mindaddig, amíg bizonyítást nem nyert az én Törvénye m és az én Prófétáim 
által, hogy a keresztény hit velük egyöntet ű, addig nem hiszek a keresztény-
ségben, mégha biztonságban is érezhetem magam e vallás szárnyai alatt, és 
szívesebben meghalok, mintsem hogy elhagyjam hitemet." 

Ezzel kezdetét vette a vita a keresztény hitr ől az érvei erejével ellenálló Ba-
ruch David Neumann-nai. Krisztusban tisztelend ő  monseigneur Jacques atya, 
Isten kegyelméb ől Pamiers püspöke végtelen türelmet tanúsítot aziránt, hogy 
időt és erő t nem sajnálva, az Igazság útjára vezesse az említett Baruchot, ő  
azonban keményen és állhatatosan kitartott hite mellett, tartotta magát az 
0szövetséghez, s elvetette a keresztény hit világosságát, melyet monseigneur 
Jacques kegyesen adományozott. 

Végül is A. D. 1330. augusztus 16-án az említett Baruch megingott hitében, 
s elismerte és aláírta, hogy megtagadja zsidó vallását. 

Miután felolvasták neki a kihallgatás jegyz őkönyvét, s megkérdezték, hogy 
vallomását kínok alatt tette-e meg vagy rögtön a kínzások után, Baruch David 
Neumann azt felelte, hogy vallomását azonnal kínjaitól való megszabadulása 
után tette meg, úgy reggeli kilenc óra tájban, s hogy aznap este ugyanezt val-
lotta, anélkül, hogy a kínzókamrába vezették volna. 264 



A kihallgatásnál jelen volt monseigneur Jacques, Isten kegyelmébő l Pamiers 
püspöke, Guéil'lard de Pomiers testvér, magiszter Bernard Fécessier, magiszter 
David Trochas zsidó és mi, Guillaume Pierre Barte és Robert de Robercourt, 
a carcassoni monseigneur Inkvizítor jegyző i. 

Ismeretes, hogy Baruch még két ízben jelent meg ugyanez el őtt a tribunál 
elő tt: először a következő  év májusának közepén, amikor is kijelentette, hogy 
a Törvények és a Próféták ú'jibóli olvasása után megingott hitében. Hosszú 
vita követte ezt a héber források kapcsán; monseigneur Jacques türelmes és 
hosszantartó érvelése rávezette Baruchot, hogy újra megtagadja a judaizmust. 
Az utolsó ítélet 1337. november 20-ai keltezés ű. A ki!hallgatás jegyzőkönyve 
azonban elveszett, s Duvernoi valószín űnek látszó feltételezése szerint a sze-
rencsétlen Baruch a kínzások közepette minden bizonnyal kiszenvedett. Egy 
másik forrás beszél valami Baruchról, akit hasonló gondolati vétség miatt ítél-
tek máglyahalálra valami húsz évvel kés őbb. Nehezen feltételezhet ő  azonban, 
hogy ugyanarról a személyr ől van szó. 

megjegyzés 
A Baruch David Neumannról szóló történet tulajdonképpen Jacques Fournier, 
a későbbi XII. Befut pápa által írt inkvizíciós jegyz őkönyv harmadik fejezeté-
nek (Confessio Baruc  ohm  iudei rrmodo baptizati  it  postmodum reversi ad iuda-
isnaus) fordítása, melyben a szerző  részletesen és lelkiismeretesen leírja a tri-
bunálja előtt tett vallomásokat és tanúskodásokat. A kéziratot a Vatikáni 
Könyvtár Latún Állormányában őrzik 4030-as sorszám alatt. A szövegben csak 
jelentéktelen rövidítéseket eszközöltem azokon a helyeken, ahol a Szenthá-
romsagról, Krisztus messianizmusáról, a Törvények Szavának Beteljesülésér ől 
és néhány ószövetségi tétel tagadásáról vitáznak. A fordítás Jean-Marie Vddal, 
a római St. Loui's templom volt vikáriusának francia verziója, valamint tisz-
telendő  Ignatius van Döl'linger katolikus egzegéta 1890-ben Münchenben ki-
adott verziója alapján készült. E hasznos és tudós kommentárokkal ellátott 
szövegek azóta- több kiadást megértek, utoljára, ha jól tudom, 1965-ben adták 
ki őket. Az említett jegyz őkönyv eredetije („pergamenre írt, könyvszer űen 
kéthasábos, szép kézírás") Baruch távoli hangjának háromszoros echójaként 
jut el az olvasóhoz, ha a fordításba az ő  hangját is beleszámoljuk — Jehova 
gondolatainak visszhangjaként. 

E szöveg véletlen és meglepetésszer ű  felfedezése, mely időben egybeesik a 
Borisz Davidovics sírja című  elbeszélés írásának szerencsés befejezésével, su-
gallatként, csodaként áll el őttem: az említett történettel' való hasonlósága any-
nyira szembetűnő , hogy a motivuznok, időpontok és nevek egybevágóságát is-
iteni vagy ördögi beavatkozásnak véltem: la part de Dieu vagy la part de 
Diable. 

Az erkölcsi meggy őződés állhatatoss "aga, az áldozati vér ontása, a nevek ha-
sonlósága (Borisz Davidovits Novszkij — Baruch David Neumann), Novszkij 
és Neumann letartóztatásának megegyez ő  időpontja (a végzetes december 
ugyanazon napja hat évszázadnyi eltolódással, 1330... 1930): mindez egyszerre 
az idők körforgásáról szóló klasszikus tanítás kifejlesztett metaforájaként je-
lent meg a tudatomban: „Aki látta a jelent, mindent látott: azt is, ami a leg-
régibb múltban történt, s azt is, ami a jöv őben történik." (Martus Aurelius: 
Gondolatok, VI/37). A sztoikusokkal (s méginkább Nietzschével) vitázva H.—L. 
Borges így fogalmazza meg e tanítását: „A világot időnként szétrombolja a 
láng, mely teremtette, aztán újjászületik, hogy átélje ugyanazt a történelmet. 
Újraegyesülnek a magrészecskék, újra formát adnak a k đnek, a fának, az em-
bernek — sőt az erényeknek és is napoknak is, mert a görögök szerint nincs 
főnév lényeg nélkül. Íljra minden kard, újra minden h ős, újra minden kicsi-
nyes álmatlan éjszaka." 

Ebben a kontextusban a variánsok sorrendje csekély jelentőségű ; én mégis a 
szellemi és nem a történelmi dátumok sorrendjét választottam: a David Neu-
mannról szóló történetre, mint említettem, a Borisz Davidovicsról szóló törté-
net megírása után bukkantain. 

A szerző  most megjelent Grobnica za Barisa DavidovP Ćа  c. kötetéb ő l 
BERETKA Ferenc fordítбsa 

265 



Kérdés: Hogyan látja mai szemmel a vajdasági mil-
vésztelepi mozgalom indulását? 

a 
képző- 

művészet 
nem 

ártatlan 
terület 

interjú 
dсS 

józseffel 

Válasz: Elgoвdoásom a festőtelep megа;l kításáról 
már 1951 -ben ¢Hegérett 13•ácstоpolyán, ahol Nagy Јб-
zseffel és Dévics Imrével beszélgettem rólav Aztán 
kéntenn az ónhelyezésemet Zentára, amit meg is kap-
tam. Zealtán nvás közeg fogadott. Az itteni emberek-
nek valahogy saélesebb volt a képzelet иiláguk, a fan-
táziájuk. Ezt úgy hiszem, a földrajzi fekvés • is  meg-
hat&ozta, főleg a Tisza. Tahót Zenitára kerl đ[tem és 
itt valósult meg az eszme, Azt azért meg kell valla-
nom, hagy az eredeti elképzelés ktilönbözőtt a meg- 
valósulttól. EЛsősombaл  amabőröke't akartunk bevonni 
a munkába és csak egy-két hvvartásos művészt, akik 
irányították volna az alkotás folyamatát. Elsősoaban 
tehát a munkásokra és a diákokra száanüt оÁtunk. Va-
laaniféle „ festőiskolát" akartunk, melynek a feiádata 
az lett volna, hogy a művészetet ibeesempéssze a del-
gozák közé. Hidat építeni a szakadékra, mely a széles 
néptömegek és a művészet között tatangott. Nem elit 
műveszetet .akartunk, hanem épül ő  szocialista társa-
dalmunlaban a vizuажtás tudatformáló erejét szeret-
tük volna ld finomítani, hasznosítani. A doi'og azon-
ban másképpen alakult. A zentai népit zottságtól öt 
hivatásos képzőanűvész kapott meghívást. Ezek: Ko-
njovič, Bosán, Nikolajev&ć, Ntaksimović, Sáfrány és 
hatodikként jómagam, mini kezdeményez ő. Esđ  és 
egyöntatű  célunk az volt, hogy igazoljuk e ránk esett 
választás b zalmá гt. Ezeken a képeinken íigyszеlváл  
kivétel n&ktil mindnyájan •пgyekeztiink hasonlítani 
a zenta:i tájhoz és emberekhez és nem u'tal ѕósovban 
a „nagy élményhez", a Tiszához. Posztknpresszfonisz-
tikus tájpépeket festeittüвk, majd csak az elkövetkező  
pár évben jött az expressziоntznus Konjovićtyal az 
élen, az absztrakció 13aji ćtyal. De ezek mind ké5ai 
harjtásai voltak azoknak az iгányzaitaknak, amelyek 
a képzđművészetek világközpontjaiban 30-40 évvel 
azelőtt már megküzdöttek a maguk igazáért. Ener-
giánk jelen'tős ¢észe mindig a Lemaradás behozására 
focgácsaládatt. Nálunk a felszabadu иást követő  в é-
hány évben a hivatalos képzőművészeti, Limány a tár-
sadalmi ttбш  kat feldolgozó akadémiai realizmus volt. 
A művésztelepeknndui sóval. majdnem páііhuzamosaгі  
nyílnak meg a zsilipek. Ekkor szabad expresszív láto-
mások, koloatitok, fa~tásiadús asszociációk +özöne pezs-
dfiti fel a kuItúva e titokzatos bajegymégét. 

Kérdés: A ma yésztelepi rmozgalmt nem Јkíséгte kri-
tika. A mozgalom létezését k kart.'lag senki sem tar-
totta számon. Ez tudjuk mit e гedményezett. Кépzđ-
művészeti életünkbén, amely jofonvnán csak a saíí-
vésztelépeken .létezett, elburjánzott az igénytelenség, 
kétes és vitatható értékű  művek jötteik hétre. A m ű-
vésztelepek zsákutadba jutottak. Nagyovi fontos lenne 
kicédulázni és fölült гбlni az eddigi értékeket, ténye-
ket. A Képz đművészeti Taláilkozó keretén belül Sza-
badkán 1973 decám,berében megrendezték a vajdasági 
mu"észtelepek reprezentatív kiállítását. Az anyag ösz-
szeválogatásakoг  — a katalógusban almasható — nem 
a minőség volt a mérce. Vajon még 20 ev elte4téve•1 
— amikor. már megadatott a lehetđség a fe(hШLmozó-
dott anyag átnézésére, kiválogatására — sem érkezett 
el az idő . a dolgak tanulmányszerű  felrmérése nyomán 
kiankított koncepciók szerint, egy rendszerezett mi-
nőségi kiállítás létrekozasára? 

Válasz: Ami a szalbadkai juы  еumfi kiállítást illeti, ott 
nézeteltérések miatt felbomlott a szelektáló !bizottság. 
Nemigen szorgalmazták a minőségi-krit!kai áttekfin-
tést. Vl gttl is Karlavanis maga írta meg az egészet. 
Ami pedig a kérdés elđbb részét шeiti, az igaz, hogy 
nem volt olyan ember, kritikus, vagy műviészettörté-
nész, aki béhatáan foglalkozott volna a jelenséggel 
írásban. Ilyen-olyan alkaahni írások Кi4Јúti sok meg-
nyttásakor mindig voltak. De hát іi г  nkor mit mond-
hat az  ember?  Vagy ját, vagy semvnit! De nézzünk 
széjjel! Milyen a belgrádi művészettörténetü fakultás? 
Itt is hiányzik a kelfő  kreatfстiitás. Olyanok kezébe 
adtak diplomát akik képtelenék megúrni egy kino- 



lyabb esszét, vagy tanuknányt. Megnézhetjük kik is 
iratkoztak ide mondjuk a háború el őtti években. Leg-
nagyobbгkszt ibelgrádi polgára családnk csemetéi, f đ-
képp lányok. Hova is menyen  a  kedves lányunk? Jó 
lesz ide a művészettöгténéti fakulltásra . Ezt ugyanis 
amolyan „ártatlan" „nem іt'í1 megeгőltető" hivatásnak 
tekintették . Ez a „hagyomány" aztán alaposan rá-
nyomta :beélyegét a képzőművészetre, ma bizony kap-
kodhatjwk a fejünket , hogy в  ként segítsünk a hely-
zeten. Durancin kívdil jóformán nem ,is  volt  műitörté-
nészünk. O egymagábas' nem váithat'ta meg a mű-
vésиtelépet, ha a művészek nem mozgo'ládták. Több 
hang kellene! Az jó, hagy manapság egyre többen 
hallatják hangjukat. Sokszor előnyösebb is, hogy 
autodidaktiikusan 'készülnek az emberek ,. így legalább 
köгültekiлitőbbek, jobban serkenti đket a munka, inem 
olyan önteletek, dölyfösek .. . 

Kérdés: A m űvésztelepek élete és a társadalam'ban 
elfoglalt sajátságos szerepe és helyzete reflektálta-e 
a bársadalrnnban végbement változásokat? 

Válasz: Az alkotómunka szabad fejl ődésének csírái 
voltak a művésztelepek. Tele voltunk .optimizmussal, 
hévvel, fend жi еttel. El akartuk oszlatni a kételyt, az 
előitéléteket, amelyek akkor igen er ősen jelen voltak 
az emberek tudaitáiban. Létrehoztuk a m űvésztelepi 
munkafoamát, mmmkakörül¢nényeket, a képzđművé-
szek •alkotóházát, intézn énysát. Intézméвyesitettük a 
dolgot, mert különben aligha maradhattunk volna 
fenn évtizedeken iát. Ma már sok ,mindent változtatni 
kellene. Újabb,. adekvátaibb munkafoxm iкга  lenne 
szűkségünk. Minden művésztelepre kellene egy-egy 
művészettöгΡténész, konzervátor, mert a felhalnnozó-
dott képanyagot nincs aki szakszerűen rendezze, sze-
lektálja, értékelje. Pl. a szakszer űtlen katalógusokban 
a képek adatai baanyosan vannak, vagy általám nin-
csenek feltüntetve, mi a szervezđ  tájékozatlanságát 
do.kusnentálja. Majdnem mindehol csak improvizáció-
ból álutak a kiáillítások, de a telepi munka is. 

Kérdés: Tehát :a művésztelepi mwnka igen kiszáradt, 
kzapadt: Az irányítók nem tették meg a ke•ll đ  'lépé-
seket, hogy a m űvésztelep életformája felfrissüljön. 
Nem hoztak új neveket, nem fiataJlitittak. 

Válasz: Az adott lehetőségeket sem használtak iki kel-
lőképpen. Volt alkalom, amikor kínálkoztak emberek 
bizonyos dolgok elvégzésére, de nem volt aki felka-
rolja őket. A hivatásos művészek nagyobb гΡésze ál-
lásban van, ezért szabad idejillk korlátozott. A szabad 
művészek pedig behúzádta'k a központokba. Ezek nem 
valami szívesen jönnek ide tén уkedni. Azokat kell 
felkarolni tehát, akiknek szívügyük a m űvésztelepi 
mozgalom. 

Azután iényeges momentumnak tartom a 'tudás kér-
dését is. Tudást mindenki szerezhet. Néhány év alatt 
sok irányban ikiképezheta magát az ember. Ebben az 
értelemben is kellett volna 'tenni valamit. A képzett 
embereket a művésztelepeknek le kellett volna 'köt-
niük, de nem mint művésztelepi vezetőket, hanem 
mint olyan művészeket, akik ott fognak dolgozni, 
akik oda fognak tartozni. Ha nem is áљllandáan, de 
legalább adđnként lehetett volna đket foglalkoztatni. 
Ezek a lépésеk sazonban soha sem lettek megtéve és 
úgy látszik, ilyen farmában már nem is lesznek, mert 
a művésztelepek fejlđdésének egy újabb fázisához ér-
tünk. Manapság a művészeket nem a művésztelepek-
re kell bevonni, hanem oda, ahol a közvetlen terme- 
lés folyik, az üzemékbe. Egyes ihelyeken erre már 
vannak is példák. Egy üzemben a művészt többféle-
képpen lehetne alkalmazni, foglalkoztatni. Minden 
munkaszervezetben adódnak olyan problémák, ame-
lyeket a művész beavatásával , 'a művész tanácsaiлak 
igénybevételével lehetne és kellene megoldani. Kezd-
ve külsđ  (építeszeti) és  'belső  (munkaszervezési) kér-
désektđl, a munka kultúrájának fejlesztésén át egé-
szen a közvetlen te гΡmel$st ériлtđ  dolgokig . Nemcsak 

p87 	ipari formatervezési•, hanem az általános vizuális kul- 

túrát fejleszt ő  értelemben aš. Tehát nem egy véglege-
sített, lefixált munkaformáról va s'  szб, hanem kötet-
len, pгoblémamegoldó aPkotбmunkáról. Ha az aпetđ  
kézđművésznеk van  pépessége, tehétságe és nem utol-
sásoґba:n „szíve" akkor nem is lesz hosszб  idbгe szük-
sége, hogy ki tudja alakítani munkarfeladatait, mert 
lehetőségek ,bđven akadnak. Ahány fajta gyár, annyi 
lehetőség a művész számára . A mai képzđművészet 
nemcsak az ecsetb ől áll, hanem rengeteg m s átva-
teLbđl. 

Kérdés: Ezek szerint akkor a wnűvészteiiepek nem-
hogy krízisben vannak, hanem egyszer űen megsz űnt 
a funkcionaіІitáswk?! 

Válasz: Inkább így van. Ilyen értelemben nem is volt 
soha funkciójuk. A művésztelepeknek mindig is egy-
fajta tamponnak kellett volna venniük. Közvetít őnek. 
Ez a szerep ma, amikor tá гΡsítanfi kellene a •kultúгá't 
a 'terméléssel, fokozottan aktuális. Erre a társításra 
aбnt van  szükség, mert a két té еnyezđ  még ma is lelt 
egymástól Idegen intézményben összpont оsua. 6ajnos 
az üzemek szakszervezetei, ifjúsáigi szervezetei,  me-
lyeknek különbben vannak kultúrfelel đselk, nem nagy 
érdeklđdést tanúsítanak .az emitett kerdés iránt. És 
még sajnálaitosabb, hogy .a kultúrintéітёnyek sem, 
vagy csak allig-alig. A művésztelepeknek pedig itt 
kellene szerepet vállalniuk és 'közvetíteniük a k бt bá-
zis között. Fel keld tárni egy-egy gyárban, milyen 
anűvelđd'esi élet, azután imegfelelđ  adatokat gyűjteni 
az üzem jellegéről. Et'tđl függđen változna a művész 
feladatköre. A művésztelepeknek az lenne a feladata, 
hogy megfelelđ  művészeket ibiztosftsaaiak a vállala-
tokba. Ezek kezdetben a művésztelep költségén tar-
tózkodnának ott. Miután bejá гΡódna ez a gyakorlat, a 
költségek fedezését átvehetné a vállalat. A m űvész-
telepnek most, mint jó menedzsernek kellene .fellépni. 
A jó menedzser mindig tudja, hol milyen „m űsorra" 
van szükség és kit lehetne oda szerz đdtetni. A mű-
vésztelep feladata lenne megismerni az üzemeket és 
számon;tartan'i a művészeket, akik hajlandók lenné-
nek közreműködni. 

Kérdés: Az hiszem, itt a szervez őkkel, irányítókkal 
van baj. Ezeknek nincs megfelel ő  kvalitásuk, ráter-
mettségük. És hiányoznak náluk az eszmék, az elmé-
let ugyancsak. Ezek az emberek nemigen látnak to-
vább az orruki$l. 

Válasz: Kb. egy évvel ezelđt't cikket írtam a topolyai 
INOМAGг61'. A topolyai művésztelep vezetđi fellelke-
sedtek, hogy él kell látogatni ebbe a vállalatba. Eny-
nyiben .maradt a dolog. Ez persze munkát, Id đt igé-
nyelaíe, utána kellene járni, kútatni, szaladgálni. Le-
het, hogy ez nem csak az ő  dolguk lenne, de felhív-
hatnák legalább az illetékesek flgye]mét. Mcghívhat-
nának valakit, hogy csináljon konkrét programot. len 
mindjárt vállalkoznék erre. Úigy kellene megosztani 
a munkafeladatokat, hogy minden fajta művészt, épí-
tészt, urbaіъastát lehessen foglalkoztatni. Ha a m ű-
vésztelep irányítaná ezt a fajta vállalkozást, akkor 
elsősorban erkölcsi alapja lenne és a pénz nem ját-
szana akkora szerepet, mintha a vállalatoknak 'kelle-
ne szerződtetni egy-egy művészt. Az Ilyen kezdemé-
nyezéssel lehetđséget adhatnának a fiatal művészek-
nek az afiгтnбlódásra. Olyan fiatalokat lehetne be-
vonni, akik még nem kommercialazálódtak. 

Nemrégen voltunk Mojákkal egy üzemben. A becsei 
FADIPban. Igyekeztünk megismerkedni az ottani vi-
szonyokkal. Fárasztóbb volt, mint egy nagy 'kiállháás 
megtekintése. Néhány nap múlva aztán ismét elmen-
tem, most miár dolgozni. Egy olyan gépnél állapodtam 
meg, ahol éppen folyt a munka . Egy hatos automata 
orsón dolgoztak. Itt állandóan folyik a munka;  mert 
nagy a megrendelés külfđldrđl. Festettem egy realisz-
tikus képet, mintegy önigazolásként. Mert ugye be 
kellett bazonyata¢ж, mit is tudok. Beszélgettem az 
agazgatóvad és a több vezetđvel, és mondtam nekik, 
hogy engemet nin' ez érdekel, vagyis én nem Ilyen, 



rea!lisztikus képeket akarok festeni, hanem problé-
mákat szeretnék megközelíteni, mert az, amit káviiil-
ről látok, csak feliiileti jelenség és én a lényegre sze-
retmék összpontosítani . Megértették a szándékomat, 
hogy műszaki, teaгnelésá , mun'kaszervezési prabliéni k 
utáл  kutatok és megígérték, hogy ismertetni fogjík 
velem ezeket . Ebben maradatunk lés el is fogok majd 
menni. Annyi időm azért nekem sincs, hogy állan- 
dóan oda .utazgassak , de azért szeretnék néhány kér-
dést, problémát kivitelezni. A ;becsei m űvésztelep ki-
állitására mái ilyet akarok kivinni . Ezt tenriészete-
sen nem Nesz könnyű  a negva •lósitanü . Mindenekelőtt 
a feladatot keld tudni Кitűzni, azután pedig, adekvát 
problémákat keli találnam hozzá . Ki kell alakítani 
egy autentikus szĐnnbóбk ¢nrendszent .. Ez semmiképpen 
sem lehet absztraltt , in'kább nagyon is гacioná4иsnaik 
kik lennie , hisz embeni teaunelésrđl ‚лaтa  5z6...  Ezt 
kell feilfedeznem, kidolgoznam . Természetesen , ib zo-
іІyos értelemiben még így is csak á вргovázáciáról be-
szélhétüaik. Valahogy azonban el 'keld kezdeni . Ez csak 
egy prototípusa lehetne. annak, hogyan kelililehet egy 
iizeanet/temmelést megközelrite¢и . 

A művésznek olyan, újabb területeket kell magáévá 
tennie, amelyeken eddig nem járt. A művészet nem 
maradhat csak tisztán a művészi pгoiblémáknál, mert 
akkor csak reprezentál és nem  fu  іоnL Szóval itt 
a művészet wtáilitarista oldala donilborodik ki. A m ű-
vészetnek meg kell elégedne kisebb dolgokkal is, 
mint a művészet eddigi feвnköltsége , hogy azután an-
nál többet nyújithasson. A művészetnek itársuls is kell. 
Társulna magávail az élettel. Akkor biztos a többen 
és jobban fogfiák „szeretni ". Szükségét éreznék. Ha 
csak tistitán művészet marad, akkor nagyon nagy 
energiatöbbletre lesz szükség, hogy az emberek áidoz-
zanak rá. Nagy, fejületit tá гsadallmi közösségekben is 
csak egyesek vajinak abban a ikiváltságas helyzetben, 
hagy képesek „csak művészetre" á'ldozn. 

Kérdés: Ёѕ  milyen vitális iraлtyzato(ka)t Lйt a mnűvész-
te'lepi rrnozgalomban ma? 

Válasz: Úgyszólván tteljes egészében csak ez a xepre-
zentá'ló művészet van jelen. A zentai művéѕztelеpen 
létrejött EK csoporttal próbálkoztunk a• vazdasági 
mezőgazdaság prablémái;val foglalkozni, de iaz is ab-
bamaradt . Említettem már az ámént , hogy ezek a mű-
vészek állásban vannak , idejiik nincs , inem ás nagyon 
támogatják őket szélesebb pörben . Pedig a művész-
telepeknek volha feladattuk biztositan ii az іdđ  és a 
befektetés racionális feihaszriálását . A műviésztd4ep-
nek kellene racionalázálni kapcsolataikkal és szerve-
zettségükkel cetit, amit a művészek 'képesek nyújtan 
egyébként és azt, ami az üzemekben találhaitá, in 
ebben dб tлám a művésztelep létjagosults .gát, nem 
pedig abban, hogy kullturáiis xnssz7ót cs іnáljon, mert 
ilyenre nincs szükség. 

Kérdés: Szerintünk az ennlitett f i 	tdl nak a mű- 
vésztelepek ilyen formábban 'képtelenek eleget tenni. 
Esetleg csak abban az esetben, ha specializálódnak 
valamilyen irányban .. . 

Válasz: Természetesen. Elinduihátnának az urbanizá-
lódás irányában, vagy a mezőgazdaság felé  is  oráem-
táládhatniának. A művésztelepi mozgalomba olyan 
művészeket, alkotókat is  be  kellene vonni, akik nem 
kimondgtt festoбk, grafikusok, szobaászok, hanem el-
mélettel is foglalkoznak. Aztán szükség lenne itt 
fényképészre , operatőrre , reklámszakéntőгe ;stb. Mind-
ez azért, hogy megfelel ő  munkamegosztás jöhesseл  
létre. Csak így valásulniatna meg teljes egészében a 
csoportmunka . Mert a csoport csak akkor felel meg 
a feladatának , ha az emberek egymást kiegészítik, 
máskülöxiben, ha csak a „szívük" tarja đket össze, 
az nem más, mint közönséges találkozás , :ami eddig 
jellemezte a műviésztelepá munkát. Például a művész-
tel'ep vezétősége meghívhatna egy mezđgazdasági szak-
embert és megbízná arzza!1, 'hagy vessen fel egy sor 
prabLémát. Ez nagyon fontos lenne , mert a legnehe- 

zebb feladat a pr вΡbléma feltárása és a programké-
szítés , tehát a munkaszervezésá és a лшnkapragramo- 
zási prab јЈémák. . . 

Kérdés: De maguknak _a művésztelepeknek sincsenek 
prográlmjaik! 

Válasz: Igen . Ezért van ez a nagy fejetlenstég. Egy-
szerűen azt sem tudják , m иért „élnek". 

Kérdés: Еs a megaiаkításkor voltak programok? 

Válasz: Akkor még csalt minimális feladatok voltak: 
megfesteni a Tiszát , a zentai utcákat . stb. Abban az 
idđbem ez még új volt. De húsz év után már más 
kell. A mai dinamikus élet más .igényeket támaszt. 

Kérdés: Az új m űvészl tö г&еn seket sokszor divatQ ál 
fogadják el vagy utasitjdk vissza. TudjvJk azt is, hogy 
a mwvésztelepek is igen-igen elszaporodtak. Vált ahol 
divatból -1étesülatik? Vajon mekkora szerepet játszott 
itt a sznabizfmus befogadási kategóriája? 

Válasz: Ha nem is neve гnéш  sznobiizmusnaik, de min-
denesetre arról a becsvágyról, álbitről van szó, hogy: 
„no jöjjön a művészet a mi községünkbe is, tmajd csi-
nálunk egy kis galériát". De ez ma már nem elég. 
Nincs erejük arra, hegy valamii újába • fogjanak és a 
régit megszüntessék . Habár nyugodttan áll✓Lthatjuk, 
hogy most kellene újra felvirá goгniuk a művesztele-
peknek. Olyan feladatokat 'kellene megoldaná, melye-
ket az alakotmány és a X. kongresszus is lefektetett. 
Sokat beszélnek manapság a szellemi és a• fizikai 
munka, a termelés meg a kultúra visz вΡnyárбi és 'tár-
sításáról . Ugyanakkor itt vannak a művésztelepek és 
nem tudják, hogy mi a feladatuk! 

Kérdés: Egyszóval еsггnék vannak, most már csWk 
konkrét program akell. 

Válasz: Az eszmék ilyen világosan sohasem voltak 
megfogalmazva , mint most. Csak ezek al!kalmazása 
várat magára. Az eddigi művésztelepi vezetőségek 
úgy hátszik képtelenek erre . Kül'önben sincs sem prog-
ramozási, sem technolágáai , sem vezetési , sem tudo-
mányos elméleti képemítéswk , sem képességiik. Egy-
szerűen iképtelenek eleget átenni feladataiknak . lлs ami 
m'ég rosszabb ., egyesek nem is akarnak. Az is el ő-
fordul , hogy nincsenek tisztában a váillal 't feladat sú-
lyávatl. Ezeket az embereket aztán újabbnál újabb 
feladatokkal bízzák meg , aлélkül, hogy ezt később 
valaki is számonkérné tđliüik. Nem csinálják azért se, 
mert sehol sincs megfogalmazva, hogy miit kell elv 
végezniük . Hiányzik az önállóság , a kreatívitáѕ  és 
nem utallsósomban az önkritika is. 

Kérdés: Еrdekelne még benriünket , hogy •az induló 
művésztelepek milyen 'kapcsolatokat tudnak létrehoz-
nri a sz@les .körű  auéptömegekkel. Maпгapság Ilyen kap-
csolatok nemigen léteznek, és úgy itűnik, erre nem is 
nagyon törekszik senki. 

Válasz: Annak iideњn nagyon jó volt a kapcsolat! 
Zentán p1 . fékg  kész munkálat mutattunk be a közön-
ségnek és beavattuk őket az a•lkatásfalyamatba. Ab-
ban az ádđben valahogy ésszerűbbek és elđítélettđl 
mentesebbek voltak az embereik , nem riadtak vissza 
kérdéseket föltenni a művészeknek. Vagy elehet, hogy 
mi is egyszerűbbek voltunk? Mindenesetre akkor na-
gyobb volt a közvetlenség az alkotás és a szemlél đ  
között . Késđbb araár a stílusokat ás meg óudták kü'liön-
böztetná. Manapság azonban a iiangsúlyna'k már 
nemcsak kizárólag a  művészeten kellene lennie, mert 
mint ahogy Bihaiiijá-Meavn mondja : „a művészet . csak 
akkor művészet, ha több annál". Hogyha csak mű-
vészetet akarunk , akkor kis kaštélyakat csinálunk, 
mint Еcskán is , és behúzódunk a magunk elefántcsont-
tornyába. A művésztelepeknek oda kell menni , ahol az 
élet pezseg. Vagy üzemekbe vagy a mezőgazdaságba. 
Еs nem azt kell majmolni , ami, mondjuk , a művészi 
kurzus Belgrádban vagy Zágrábban. Esetleg csak al- 268 



kahnazni tehetne egyes elemeket, de nem utánozna 
azokat, mint ahogy, mondjuk, itt nálunk, meg Aran-
djelovacon is teszik, ahol arráх  teljesen a turisztika 
felé iranyultak a dolgok. 
A művésztelepekre Legtöbb atkotó csak kurandulni 
megy és aztán otthagy egy-ekét alkotást. Speku1ácuó 
az egész. Mindenütt csak kis galériákat akarnak csi-
nál!nl. Az egészet !képtáraikká akarják átaiakítanu, és 
folyton csak gyűjtögetnek. 

Kérdés: szem előtt téveszt ~Uk azt ,a tényt, hogy •a mo-
dera iképz őművészet mdr nem a képtárákban érvé-
nyesül? 

Válasz: Persze. Vajdaságban teljesen téves ігйлуьав  
fejlődnek a dolgok. Nekünk élő  művészet ken, nini 
gyűjteményes. Itt csak a képtárak szaporodnak. De 
rendben is unni, de azután jött Mamsг  ić  magán-
gyűjteménye a Decemlber Csoport alkotásaiból. Ezt 
már csak helyteleniteni lehet. 0Tј!vidék városa meg-
vette, !mint a legnagyobb eredményt. Ugyanakkor itt 
van a modern képtár, melynek még ma sincs helyi-
sége. A képtárfejlesztésben nincs arányosság. Van 
náКmК  máa Кшföldi Mesterek Képtára•, a várban a 
„Zavičajna galerija", aztán a megszámlálhatattan al!a-
pítvány ... Itt van pl. Kerac. 250 rajzot, festményt 
adgtt a Modexm Galériának, azzal, hogy csinál egy 
alapítványt. Mivel ilyen sok képet adott, e'll вnszalgál-
ta!tásként kap egy monagráfiát. Vajdaságban monog-
ráfiát csak akkor kaphat az ember, ha alapitványt 
vagy valami hason!lát csinál. 

Kérdés: Közben meg vannak Itt olyanok, mint Balázs 
G. Árpád, Peahán Béla, sáfrány Imre, Vtinkler... 

Válasz: Balázs G. Árpádnak p1. nem képes Szabadka 
váras naxзΡnális lakost biztosítani, nemhogy .egy Ba-
láгs-gyűjteményt létesitsenek,•abban a háљa.n.,amely-
nek egyik felét ő  lakja. Balázsna!k pedig nagy éгde-
mei vannak Vajd!aság képzoművészétében. A szegény-
emberek és pro'letárák e'ls ő  vajdasági festője. A hú-
szas övek konsx'uktiviata, expresszionista módon Adyt 
i1usztrálta. A modern vajdasági képzőművészetnek 
egyik megalapítója, hisz még Konjovd ćot is megelőzi. 
Hangya András is az ő  hatásara bontakozott ki. 
Mindenütt csak beszélnek, de a beszéd és a cselekvés 
nemigen van össz!hangban. Nagyon sok kunúrvezetőt 
szaván lehetne fogni. Nagyon sokan pedig nem is 
beszélnek! A napákban Mgjak felhívta .a figyelme-
met arra a ;kunívó tényre, hogy a vajdasági gateris-
ták, mű  vёszat'töatén!észek között milyen kevés a KSZ-
tag. Ennek tudatában már könnyű  felismerni a hely-
zetet; teljesen „polgára irányban" haladnak a fejle-
mények a galériákban, de a művé:sztelepeken sem 
f&xyesebb a helyzet. Ezen el lehet gondolkodnunk, 
hagy véletlenül vagy tudatosan vettek ilyen irányt 
a dolgok. Meg aztán, úgy gondolják, hogy a képző-
művészet olyan „neutrálus terület", ahol a politikum 
nem játszik semmilyen szerepet. Attételesen Кiчnúta!t-
ható, hogy mindez hova .vezet:  p1:  az áskolákban tel-
jesen ' elhanyagoфodott a képzőn {iveszetu nevelés. Az 
óraszámgk leгedukálodtak. A képzđművészet tantárgy 
programja siLány lett. Azután oda lehetne figyelni 
a képzőművёszetu nevelés és oktatás központjára is, 
melynek Karlavaris a  vezetője. Odáig jutottunk, 
hogy más oktatásfejlesztő  intézeteknek kellett figyel-
meztetniük a vajdaságiakat, ihogy ne csb1kkentsék az 
óraszámokat! Manapság országszerte az általános tan-
tárgyak fo гntosságárál beszélnek; hogy mennyivel Ik-
nyegesebb szerepet játszanak a• nevelésben, az általá-
nos iskola tíz osztályában, mint a szaktantárgyak. 
Tehát a horizontális nevelésre kellene fektetni a 
hangsúlyt, nem pedig a :szakosLtott, elmélyitett, ver-
tukálus nevelésre. Ezt 'kellene forszirozni és valahogy 
itt kell kijelölni a vizu лliѕ  neиel!és 'helylét .is. A vuzuá-
]is nevelését, mert ez a fogalom sokkal tágabb, 
mint az egyoldalú képzőművészeti nevelés megneve-
zés. Autoanatuzált korunkban, ahol lépten-nyorcnan 
óri!ásu iлformácuóáradattal találja aragát szemben az 

269 	ember, ,meg kelt ;tanulni látni. Aztán egy-egy tan!tár- 

gyors behal más t аntárgyakkal is !kell foglalkozni. Nem 
is olyan régen még azt .mondták, ezt csak egy Né-
meth László tudja megcsinálni. Igen ám, de azóta 
már lehetne néhány ezer kis Ném еth László, akik ezt 
megcsdnálnák. De akkor .át kellene alakítani a tanár-
képzést .. . 
Meg kell kütönböztetni egymástól a kéz őművészetu 
pedagógus és a !képzőműиész fogalmát. El kellene is-
menni szuveгén autonćm területnek a képzöm űvésze!tu 
nevelés módszertanát. A képz őművészetet nem volna 
szabad „ártatlan te гülebnek" tartani. 

a beszélgetést 
fenyvesi Ottó 
és 
sziveri j&nos 
vezette 

Hosszú idő  után 
kinyílottak a szivek 
megeredt a nyelvünk. 

Hát hogy vagytok? — kérdezi 
az újonnan érkező . 



harkai Imre 

a. 
topolyai 
templom 
(1904-1906) 

Sűrűn bosszankodunk épftészefnk íigéngetéseiai é.s sf-
keг telenségeiл. Ugyanakkor többször emlegetjtik el-
ismeréssel régi épntészetnket és az áltáluk tervezett 
régi épületeinket, .amelyek hosszú életükkel megbe-
csülést váltanak ki belőlünk ;és a ‚ »ja, a régi klđk-
ben ..." sóhaját. Vaiбban, hogy volt a .jégi idákbe іі ? 
Minden olyan egyszeгű  volt és könnyű  volt régébben? 
Nem voltak pályázatok, áitvevő  és építési bizottságok, 
ezeregy kitöLtemdđ  űrlap és napló, szervezési kerdé-
sek és hatáTiddk? 

Ezt szerétném bemutatni egyik monumentális épüle-
tünk felépttésének d+etгásával• é.s elkalauzolni az olya- 
sбt egy századeleji épít őhelyre. 

Egy ,b skai 'kisvároabas, Tapolyá лΡ 1904 és 1906 kö-
zött épült fel az új templom Raidh ! Ferenc apattnf 
származású műépítész tervei alapján. Miért esett vá-
lasztásunk éppen erre az épületre? Két okból. 

1903. március 29-i számában• aBács-Topolyai Hírlap 
Igy •tr: „Az új templorm fölépítésére vonatkozólúg ki-
hirdetett pályázat 23-án lejárt és a đ íráló-đízottság, 
melynek tagja, voltak: az .érseki hatóság mészér ől Ki-
kindai Aladár mérndk, ,a ikegyuraság részéről dr. 
Gosztany Mihály jószágko гmányzó és ifjú Szt е lek 
Ferenc építész, a hitközség részéről Kippay Imre 
plébános és is іközség részér ől Fazekas Lajos építész 
— azonnal megkezdte a pá'l ј  itervek megvizsgálását; 
beérkezett 14 terv, n ъeiiyek iközül háron ъat kezdetle-
gességük és ki nem doigozottságuk miatt, négyet nem 
tetszetős vdituk miatt, egyet pedig nem •titkos volta 
miatt mell őzött a (bizottság, négyet pedig szakszer ű  és 
alapos bírálat alá vetett." 

Régen sem volt гi' kaság a nagyobb méret ű  pályázat. 
A legnagyobb eжsmeгést kiválitó tervet  Rabbi»  Fe-
renc készttette. Ez az els ő  Ok. b az a vajdasági mű- 
építész, .akinek araunkái elđtt anéltán állat meg az 
utókar (a Raichl' palota Szabadkán, az apatin város-
háza, a tapоLyal templom, :a Feгшubach kastély Zom-
bor és Szabadka között, szegedi épi јtkezésef ...), és 
aki másfél évtizeddel ezelđtt halt meg iamereienül, 
karától elfeledve. Talán éltette az autókarba vetett 
hite, :amely majd mélt гlyalja és megmenői művét. 
A topolyai templom úgy mutatja be, mint az eklektika 
hívét, azonban tudjuk, hogy a szecesszi5 stílusában 
alkotta remekműveit. 

Ha tudjuk, hogy a vasbetonit Nyugat-Európában a 
XIX. század utolsó évltizedéiben kezdték nagy mérték-
ben alkalmazni »  akkor érthetđ  a megbecsulésüлk, 
hogy alig egy évtizeddel később a topolyai templom 
karocsú oszlopait már ennek a modern műszaki eljá-
rásnak az elvei szerint épültek. Az építkezési bizott-
ság elvetette a tervezđ  ajánlatát, hogy az oszlopok 
téglakiképzéssel készülaenek . Magával Zielinszkivel is 
folytattak tárgyalósakat, aki korai vasbeton szerke-
zetű  épületeáről volt ;ismert. Enrđl az újdonságról a 
Bács-Topolyai Hírlap 1905 . május 19-i számában így 

egy 
század 
eleji 
építőhelyen 

A főhomlokzat tagoltsága és a rajta domináló torony 
és toronypór függőleges vonalai világosan rajzolják a 
belsđ  elosztást . Mindegyik hajó tengelyében egy- еgy 
bejárati ajtó helyezkedik el (a felvétel 1974-ben ké-
szült). 270 



+oиs. 

ams-e- 
~ ~..~° 

szásво  be : „Bent pedig az oszlopokat készítik, az 
oszlop egy részénél már fel van állítva a 8 ujjnyi 
vaspálca, mely dгóttal van ösѕzetaгtva, ez lesz el-
menttel ikљtömve s ígу  jёn іZétтe a. legújatbb építési ta-
lálmány, a bámulatos erőt ;kifejt đ  karcsú oszlop." Ez 
a másik ok. . 

az 
első  templom 

A település arculata 1764-ben új uralkodó tömeget 
kapott , az elsđ  templomot. Az épült tervezői és ki-
vitelezői finom kompozíoiáѕ- és fejlett arányérzék, 
valamint a művészi rtájibaihelyezés vezérelte . A temp-
lo a teiepülёsmaghoz viszonyítva excentrikus e4he-
lyezésű, ellentétben más telepiilésekkel , ahol a teѕnp-
lom a közpan4+i téren kapott helyet, vagy a temmplom-
tér köré történt építkezés alakította ki a f đteтet. 

Ez a templom olyan volt , mint a többi közönséges 
egуtonnyú faluši templom , amelyek шég ma is álbnаk 
vidékünk néhány fialvában . Egyhajós beosztású terem-
templom, .boltozatos lefedésű , sekrestyével rendelkezđ  
épület volt, amelynek szentélye (sanctua гiuma) ap-
sziszban helyezkedett el. A templom szobrokkal volt 
körülvéve. 

1904-ben nemcsak a túlvmlági é"létbe vetett hit u ra-
gadottsága , hanem a polgári büszkeség  is  közrejátszik 
az új templom felbpítésйben , amely mindenben feliij" 
múlja elbdjét . s nem véletlen a Bácsország egyik új-
ságírój .ának lelkesedő  hangja , mikor arról ír 1905-
ben, hogy a kalocsai egyházmegye két másik nagy 
temploma : a kalocsai főszékesegyház és a szabadkai 
Szt. Teréz templom nagyságra nézve eln arad a" to-
polyai templom impozáhs alakja mellett. 1  

A templom a felépítés után, 1906-ban. 
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a 
munkálatok 
megkezdése — 1904 

A templom tervét Raichl' J. Ferenc műépítész készí-
tette , amely tervet 1904 , április 9-éin kivitelezésгe al-
kalrnasnak találtak.Q 
Két nappal később tíz napszámos leemelte a régi 
templom kе+esztjét és ezzel Fazekas Lajosa vállalkozó 
vezetésével a munkálatok elkezd ődtek . Másnap meg-
jelent Jeney Мііій lу  méгnќ5k, a művezétő-szakfey-
ügyelő, akiknek felügyelete alatt készült el a temp-
lom. Ezután következett a harangok és a harangiá јbak 
leszerelése, azoknak kijelbit helyen való felállátása, 
majd a régi templom teljes mértékű  lebontása. > pí-
tési irodát és szeхtárat építettek és elkezd ődőtt a 
nagyméretű  anyаgszállitás. 

A régi templom faiadból kikerült téglát megt5sztogat-
ták, összerakták é,s később az új ,templom épitésénél 
fe111asznáitak . Aprilis végén megérkeztek az eredeti 
épdtészeti tervek és a költségvetés hivatalos haszná-
latra. Ezek segítságével az építés¢ bizottság4  a vál- 

' A kalodai fđszékesegyház 58 m hosszú és 25 m széles, 
a szabadkai pedig 61 m khosszfl és 26 m széles. 

'A M. kis. а12aи1építészeЉi hlbvatal báпgyalCa ZQmlbonban. 

' FFazeloas Lajos müépítész, te¢шplomiépitési иа 11а1кого .  O  

vro ás~ gfit, a 
szabad~he  azt. тóКиSг  templomot, a zenta-alsó- 

gyi, szántovai so¢nán és az újvldékl 
göröigkeletl püspđkl гатаа  бtilnasú templomot , гоууацаККот  
đ  tervezte a topolyat kápoimát is. 

~ Az épltésl .bizottság szorosan egyOttmfukQid' đtft a иállalko- 
zóval és a szakfeltigyelđvel. A2talában a нетр lот  épltését 
nagy gondossággal és kđrilltek3ддtésaе l végezték. A váJ1a1- 
Кого  által végzett építésrđl a mбvezetđ-szakfelügyelđ  meg-
határozott idđközben jelemitést  tett  (változásakróly elgon- 
dolásolaról, tij anyag használa бáпál s11b.) az ёpítési blzottt 
ságnak. Ez a testiilet viszont jielentést küldđtt a kalocsai 
érsekl hivatalba , ahol egy érsekaasadalmi mtfépftész szak- 
véleményéxe ttiraaszkodva minden psaьlémát e2bínáltak és 
vtssaakttidItik Topolyára , ahol a mtÍvezetđ-szak,felügyel8 Az oldalhajók csúcsíves ablak-típusa (trifIra). 



Akik legtöbbet tettek a templom felépítéséért. Balról jobbra: Molczer Károly (Molczer Károlynak nem volt 
meg az épít őmesteri képesítése, ezért nem szerepelhetett a szerz ődéskötéseknél. Téglagyáros volt, így tđkeerđs 
lévén pénzelte a munkálatokat), Jeney Mihály m űvezet ő-szakfelügyel ő, Lippay Imre, az építési bizottság el-
nöke, Fazekas Lajos építési vállalkozó, Molczer Sándor építésvezet ő  (fénykép 1906-ból). 

la4kozóval és szakfelügyelővel május 5-én megállapí-
totta a templom helyzetét, fekvését, és az alapárkok 
asásának mielőbbi megkezdése céljából kit űzték a 
templom .hossztвngelyé.t és a főhomlokzat vonalát. 

Az új templom hossztengelye a régi templom hossz-
tengelyével egy vonalba esett. Az új templom alap-
jaba bekerültek a régi templom téglá,i, amelyek vá-
logatás után erre alkalmasnak bizonyultak. (A tör-
meléket el kellett hordatni, mint alkalmatlan anya-
got.) Hogy a vállalkozó ezt pontosan végrehajtsa, 
az építési bizottság három tagjaaliandó felilgyeletet 
tartott a régi téglák bedolgozásánál. Ezekben a na-
pokban mar 88 személy dolgozott az építkezésen (5 
kőműves, 53 férfi, 24 nőj és 6 •gyermek napszámos). 

az építkezés 
megkezdése 
és a tervváltozások 

A templomot 1904. május 6-án kezdték el építeni. Az 
alapárkok ásásánál 2 m mélységben oly jó min őségű  
és alapozásra alkalmas sarga agyagot találtak, hogy 
Jeney Mihály mérd k, művezető  szakfelügyelő  nem 

az építési b zottság elé terjesztette ezeket a leveleket, 
amelyeket az többnyire elfogadott, és a m űvezető-szakfel-
ügyelđn keresztül utasítatta a vállalkozót a munkálatok 
elvégzésére. Az épitési bizottság el őször május 5-én tartott 
megbeszélést a következđ  összetételben: Jeney Mihály 
mérnök, müvezetđ-szakfelügyelđ, Fazekas Lajos épttkizési 
vállalkozó, Lippat Imre plébános, az építési bizottságg el-
nöke, Pály Lajos jegyző, Aгpádfy Ferenc, nalog Ferenc, 
Dósa Ferenc, Fekete István, J:edlicska Mihály, Morvai 
Ferenc, Rind János, TölgyesS Mth đly, Varró Péter, bajsai 
Vojriich János és Zahorec Iistván bizottsági tagtik. Ké-
sőbb tagként bekerült még a btzattságba Guba József és 
Pápay László. 272 



A templom építése. A boltíven álló alak Molczer Sán dor építészvezet ő. A fénykép a felfalazott toronyról 
készhit 1905-ben. 

tartotta szükségesnek a tervben el ő9ráвyzatt alapozási 
mélységnek5  pontos betartását: az épület „állékony-
ságámak" veszélyeztetése n бlikül j elentđs idő- és anyag-
megtakarítás vált lehetđv'é. A megtakarl1bás e1len еben 
és annak keretéл  beli 1 az épület „á1l'ékonyságának" 
biztosítása éгdekében a rendkívüli telület és nyomást 
viselđ  torony alapfailazata iaz е1&г  nyzott еgyszerű  
mészhabarcs helyett román cementtel kevert mksz-
habaгcsba lett гalĐva, ugyanúgy a főfalaik alapfalai 
is. 

Az alapkövet arlájus 23-án délutárl 4 és 6 ára ikö гzött 
üпnepélyesen eđhelyeztбk,  majd befa•11azták a torony 
аlарга•tába. 

A torony alap-baltövwslek elkészítése után a sekres-
tye és a szentár felment ő  falait kezd'té•k el falazni; 
ezt a munkát megakasztotta az id őközben beállt 
munkás-sztrájk 6  A falazásnál újból nđvekedett a fog-
lalkoztatottak száma? 

azeptember 15-én Fazekas Lajos építési vá kaikoz б  
folyamodvánnyal fordult az építésd bizottsághoz, hogy 
engedélyezzék számára a tetđ  következđ  év tavaszán 
való felrakását a tervben ígért ez év vége helyett, 
mivel a tetőszemkezеt elđálldtásána szükséges faanyag 
szállítása a termelési helyről majdnem lehetetlenné 
vált, és az eladók a faanyag árát 40°/°-4kaQ megd ~ágí-
tották. Tekintettel ikü4 nbeд  is rendJkívül csekбly vál- 

A tervben 2,00--2,45 m volt az e16te nyzatt mélység, a to-
rony alapjáé 4,00 m. 

ЈOл  иs 27-étől augusztus 7-éig az összes eр2té t munkála-
tok sziineteltek, mivel az íd đközbezy megkezddеtt nnun-
kás-sztrájk miatt a homlokzat ktképzéséhez szO3méges 
dísztéglát nini lehetett beszerezni. Es id đ  alatt az építés-
hez szükséges egyéb anyagokat szállOtoltt Зk •a helyszínre. 

~ Szám szea'int 103 munkás (34 kđműves , 3 tanonc , 20 férS, 
273 	36 nđí és 10 gyermek napszámos).  

lalati egységáradгa, a bizottság beleegyezett a határ-
idő-snódosítá ѕba. 

A költségek ekkor már 51696 koronára тíagtak. 
Ojabb és újabb jóváhagyásokat késtek a kalocsai ér-
seki hđvatalból a többletköleégek fedezesére. Igy a 
templom összes támplkéneinél a derék és fels ő  be-
végződések kđbđl való 116á11itását határoták el a 
tervben elđirányzott tégla-kiképzés helyett. Ugyanígy 
a tervben egyszerű  osenépfedés szerepelt, de az épü-
let monumenta Іdltásának biztosítása oéljából az építési 
bizat'tság padafedés mellett döntött és elfogadta Ha-
csek Lajos budapesti cégje árajánlatált. 

Még ebbeli az évbegy Malczer Sándor mint állandó 
helyettes és műszaki megbízott elfoglallta ádlását és 
állandóan Topolyán taгtózkodva a vápadalt képvisele-
tében az építkezés műszaki vezetését teljesdtette és 
a vállalat лevében intézkedett, A téi idđjárás be-
ьlta miaut november 10-ém a munkálatokat megsza, 
kították. 

belső  
oszlopváltoztatás 
és ami mögötte 
rejlik 

Az eredeti tervek a bels ő  oszlopokat tégla falazattal 
készült egyszerű, aíégyszöglotű, sima felületi kikép-
zéssel határozták meg. Az épíftési bizottság vtszont 
utasította a műszaki felügyelőt, és a vádlađkozót, hagy 
lépjen érintkezésbe az akkor még újdonságnak szá-
míitó vasbeton építkezés magyarországi meghonosító-
jával, dr. Zielinszki Szilárd mérnök m űegyetemi 



tanarra.l. A snásodszo гf találkozáskor dr. Zieltinszki 
visszavonta ajánlatát, hogy csupán az oszlopok legye-
nek „vasvázas beton" rendszerrel klképe іve, mivel az_ 
ujabb számmások éѕ  tervezések alapján arrál gy őző-
ddtt meg, hogy amennyiben ezek az oszlopok a  hen-
nebique rendszer szerunt készülnének, szükség lenne 
a tetőszékig való felnyúlásuk. Aljékonyságuk biztosí-
tása céljából úgy hosszanti, mint ke tігщtУаn vas-
hevederekkel lennének merev фtve. Tervvázlatot és 
költségveű  st nyújltott be, amely szerint ez a munka 
18 000 koronába kerillne, vagytls az oszlopoknak az 
előirányzoltt téglafalazattú .kiképzése helyett a vas-
vázas betonrendszerrel vajó küképzése az eredeti 
költségvetési elwп ányzattal szemben 14000 korona 
többletköltségeit idézne el ő. Jeney Mihály művezető-
szakfelügyelő  a beterjesztett ajánlatát a telljesítend ő  
munkával szemben tull költségesnek tadotta és azt 
az építési bizottság is elvetette.. 

A következő  ajánlatot Melocco Péter budapesti oégje 
terjesztette elő . Az épftésd ibfizdttság megállapította, 
hogy ha ennek a cégnek az jánlata sem lesz alcsább, 
úgy ragaszkodik, hagy az oszlopok és boltövek az 
eredeti terv és költségvetés szerint téglafalazatt аI 
készüljenek, olyan változtatásisal•, hogy az oszlopok a 
tervezett egyszerű, négyszögletű, sima feliiletű  kikép-
zés helyett a gótikus jellegnek megfelél ően 'aprább 
oszlopcsoportok (kőtegpijlér) kiképzést kapjanak. 

Mёlocco Péter budapesti oégj•e sem kapta meg az osz-
lopok előájлításának jogát. 

Az épitési bizottság nem tudott beletörődni,. hogy az 
oszlopok a régi :rendszer szerunt régyenek kiképezve, 
és egy későbbfl időpoпvtban megtartott pályázat ered-
ményeként a vasbeton oszloprendszer elkeszí%tés t a 
Mihes és Társa budapesiti cégnek adta és vállalta a 
töbibkőltsiégek8  fedezését. Ugyancsak a Мшсs és Tár- 
sa cég k&sziitette el a karzat alatti boltozatát, ugy-
szsntén az oratórium mennyezetét és a templom fe-
leltti kereszt- és csillag-4oltozatokatt, 5a+ját rendszere 
szerint a bemutatott гészlettervek és statikai számí-
tások alapján. . 

az építkezés 
folytatása 
és további 
terwáltoztatások — 1905 

Az építkezés március 17-én á1iványké ѕzftéssel foly-
tatádoftt. A támpillér befejez ő  köveinek Faragását öt 
kőfaragó végezte. Мájusbatn elkezdődött abelső  osz-
lopok készítése. Miilics .István memnök szеn l lyesen 
ellenőriгte a munkálatokat, rig Horválth József mun-
kaіvezetőként tartózkodott a helyszunen. 

Júnuusban először a toronysisakot, majd a főhajó te-
tózetét kőztették le. A beitanmunkák később eléggé 
lanyllán, szakfelügyelet mélkül folytak kevés emlber 
(3-4) foglalkoztatásával, amvé гt Jeney Mihály leve-
let intézett Fazekas Lajoshoz, hogy a aegerélyesebben 
lépjen fej a Miiiiis és Társa céginél, mivel a munkála-
tok legfontosabb szakaszukba lépitek, és a boltövek 
készítéséhez keиő  sza'kérelem szükséges. 

Ekkor már 1.13 munkást° foglalkoztatott a templom 
építése. Az építési bizottság a kü ІІső  díszités fokozása 
céljából szükségesnek tartotta, hogy a tet őfelületek, 
ne egy-, hanem két szfnű  — sötetszirke és vörös —
lemezekkel legyenek °lefedve. Az érseki hivatal nini 
fogadta el a többletköltségek fedezését, igy a f őhajó 
tetejét egyszínű, sötеtszüгke palával fedik be. Szep-
temberben a kőfaragók újra munl~ába álltak. Elkezd-
ték a toronyeвkély és a csigalépcsők faragását. 

s Az összes oszlopok és toltövek 40.330 koronába kerültek 
az elői.ráлΡyzott 33.400 korona helyett. 
8 kđműves, 2 tanonc, 5 ács, 5 k ő±aragó. 5 b tono ~ . 4 bS-
dogos, 48 Bér5i,  28  nai és 16 gyermek napszámos. 

Oldalhajó a keresztboltozatokkal. 

A 18,00 méter magas huszártorony. 274 



**‚ .%,,:t 	 W с% 

Az építési bizottság nagy köмi+l+tekintéssal vezette a 
munkálatokat. FSgyelm lk arra  Is  kiterjedt, hogy .a 
főhomlokza гt párkány+tagj+ainak kihúzása, ami a terv-
ben portland ceunenittei van el őlátva, ne igy történ-
jék, mivel a portland ceanenbtel vaie kíih zás a ,par-
káПytagoknak és ablakkereteknek hol sötétszürke, 
hol pedig világosszürke szhљеn jártszó, nem egyölvtetű  
vegyülékét adja, ami eszté`ti+kai szennponitibói a  horn-
lokzati kiképzésre •hátrányos. Igy az összes párká-
nyok és ablakkeretek az előírt portland-cementes ki-
húzáson felül m'ég kü'en honxlokzati dísztégla-bu гr-
kol'aбttal összhangzó és znбmdemütt egyszímü kőután-
zattal lettek kiképezve. 10  

Azepítési bizottság utasítatta a válla іъkoz5t, hogy az 
összes ablakkeretet, amelyek az eredeti tervben sima 
kidolgozással voltak előirányozva, díszes ragozással 
ké{peztesse ki, 11  hogy az ne veszélyeztesse a homlok-
zajt monumentális és díszes је llбе  tét. Az előirányzott 
8 vízlevezető  csatorna helyett 1'6-ot ‚siteleatek ki. Igy 
gazdagodott a templom díszítése, monumentáális jel-
lege és evvel párhuzamosam növeked беk a többlet-
kölitsёgek. Móg ebben as évben kiöntötték a raihic 
mennyezetet és e+lkezdФék annak vakolását. 

A tél később köszöntött be, és a munk бl'a1tokát csak 
december 17-én áii4іtották le. 

a 
munkálatok 
befejezése 
— 1906 

Az építkezés márciuš 5;én abLakbe+tétek és oszllop-
fejek elhelyezésével folytatódott. Ot szobrász dolgo-
zott az oszlopfejek felállításán. Ai ribs 17-ét ől a kő-
művesek sztrájk miatt nem dolgoztak. Nemsokára 
elkezdték a belső  átllvá•nyok bontásбt, a belső  tér be-
vakolását és bemeszelését. A templomban a  cement-
lapok lerakása négy hétig tartott. A csatornáknál 
kőkagylókat helyezek el, hogy es őzéseknél a falak ne 
rongálód'jamak. 

Az összes épít'kevésđ  és tisztogatási munkálatok júжius 
31-én1Q fejeződtek be. Ezen a napon az építési 'bizott-
ság ideiglenesen átvette az épületet, ma+jd augusztus 
5-én közhasználatra átadta. 

adatok 
a 
templomról 
~ 

Az épület leimpozámsabb része a torony, amely a kö-
vetkező  emeleti •beosztásokat tartalmazza: 
— a főlbejáratti rész, magassága 4,70 méter, 
— kórus rész, magassága 9,65 méter, 
— a következő  teremben maguk a haramg1ábak ás az 
órához fe јvezető  Séposő  helyezkedik el. Az itt talál-
ható ablaknyílások (8 db) megközelitík a 10 méter 
magasságot. Egyébként a terem magassága 13,80 
méter. 
— 'a következő  részben az óraszerkezet ta+lállható, in-
nen négy, konzolos kiülésű  toronyerkélyre lehet ki-
jutni. A terem magassága 2,50 méter. 
— a toronysisak 31,30 méter magassággaL 

° Újabb 1809 korona többietkö11ее  g. 
" 10 danab ablalanál ez új•aьb 1080 korona töűbletköit еéget 

jelentеMt. 
'p Az utolsó jegyzđkđnyv 1906, július 3i-én készült. Ebben 

megállapítják, hogy „Fazekas .Lajos vállalkozó ezen temp-
Lо^népttést oly kiváló gonddal, leikiismeгetességgel és 
szakértelemre hajtotta végre, hogy ót ezért valóban a 
legnagyobb elismerés illeti meg és kClđnben is tekintettel 
arra, hogy ezen építkezés minden tekintetben kifogásta-
lanul és tervsze гííen van foganatosítva , javasolja, hogy az 
épillet a válialkozбtб i ideiglenesen átvétessék". 

Oromzatos, csúcsíves bejárat, felette a 4,00 méter át-
mérőjű  rózsaablak (rozetta). Az oromzat csúcsánál ke-
resztvirág található. 

A templom belseje a jellegzetes karcsú oszlopokkal, 
amelyek nagyban elősegítik a belső  tér egységét. Sib 
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A torony összmagass "aga 72;70 méter. Hozzá kapcsoló-
dik még a nyugati toronypác. A templom neogót 
stílusban épült, háromhajós nagy keresethajóval, 
hossza 71 méter, szélessége a kereszthajában 35 mé-
ter, a hajós részben 22 máter, a szenVélytdl jobbra és 
balra emeletes oratóriwm épült. A kereszt- és f őhajó 
kereszteződéslénél huszártorony helyezkedik el. Ma-
gassá-ga 18,00 méter. A „né.gyzeti" rész'ben helyezke-
dik el acsillag-boltozat, amely 15;50 méter magasság-
ban találha'tó, ennélfogva magasabb a f őhajoétól, 
amelynek keresztboltozatai „csaik" 14,40 méter magas-
ságban helyezkednek el. 

Hogy ezek az impozáns magasságok megvalásulhat-
tak, nagyban köszönheltő  az akkor még újdonságnaik 
számító vasbeton oszloprendszernek. Ezek az oszlo-
pok .karesúsagukkal nagyban fokozzák a gótikus 
díszt, anélkül, hogy gyöngébbek lennének, mint a 
kőoszlopok. Épfltészeti szempontbál e vasbeton oszlop-
rendszer nagy értéke a templomnak. Az oszlopok 
kereszt- és hosszanti irányban alap-boltövekkel van-
nak összekötve. 

A mell•ékhaják falaiba zárt ablakok triforák, míg az 
apsziszokban biforákat (ikerablakokat) tailálhatunk. 
A két mellékolltáni rész két lépcs őmagassággal feljebb 
van emelve, ugyanakkor •a mennyezeti részt lejjebb 
süllyesztették, így .a magasság 10,00 mtétert tesz ki. 

Érdekességként mé.g ,megemlíthet ő , hogy Fazekas La-
jos szabadkai építesz az árlejtésen a ternplomépvtést 
202 000 korona költségvetéséért kapta, amely a ileg-
elenyösebb volt. Ez az összeg építés közben jelent-
kezett váPtozásak miatt .kb. 300 000 koroná гa növe-
kedétt. 

Az 1764-ben épült templom. (Építésekor lebontották 
az itt elhelyezked ő  nádfedeles imaházat.) Ennek a he-
lyére került a másodszori lebontás után az 1904-1906 
között épült templom. 
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vörösmarty-sírvers 
három 
változatban 

Akik jártak a topolyai templomban, felfigyelhet-
tek báró Kray Pál fiának, Jánosnak a templomban 
leeső  sírfeliratára, amelyet — ezt kevesebben tudják —
Vörösmarty Mihálу, a költő  írt a család kérésére. Kгay 
János 1846. november 16-án, 16 éves korában Pesten 
egy akadályversenyen vesztette életét. Vörösmarty 
három változatban vetette papírra a sírverset. Az els đ  
változat : 

Aki fiának örül, mert szép, jó s ritka tehetség, 
mert delien serdül, s a lelke nagyokra törő , 
mert ihlete van a nagy erények örök hite által, 
s szent akarattal lép a komoly élet elé; 
El ne beszélje nekünk örömét. Mi egy életi üdvöt 
Létünk büszke faját e kora sírba tevők. 

A sírfelirat második változata ez volt: 

Végivadék vagyok én, a h ős Kray Pál unokája, 
Drága szüleimnek gyásza, keserve korán, 
Életem volna, erős szándék lángol vala bennem, 
Lenni dics őségök a haza jobbjai közt. 

Végül a harmadik változat: 

E követ a végső  ivadéknak egy ősi családból 
Adjuk gyermeknek, fájdalomérte szülők. 
E kő  mindvégig nehezen fog nyomni szívünkön 
E követ onnan csak egy teszi félre — halál. 

Amikor az 1764-ben épült templomot 1904-ben le-
bontották, a sírokat az újonnak épül templomban 
helyezték el, s azóta is itt állnak Vörösmarty versso-
rai. 

Részlet Szabó József (Magyar Szó, 1976 m бjus 
16-i) közléséb đ l 276 



A háromhajós templom 
felmérés lapján). 

főhajó 
mellékhajó 
négyezet 
apsziszok 
szertár 
sekrestye 

7. nyugati toronypór 

alaprajza (készült 1973-ban 

Bélső  magasságkülönbséget híven tükröz ő  oszlop. 
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Dani2o KPŠ: 
GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIĆA, 
Sedam pogitivijci jedne zajedni čke povesti, 
Liber, Zбgrbb -- B1GZ, Belgrбd, 1 976 

Tematikus prózagyűjtemény, hét írás, melyeket, mint 
az alcím is utal rá, közös vonásaik alapján egy kö-
zös történet fejezeteiként kell felfognunk. Kiš e leg-
újabb kötetének írásai műfajilag nehezen meghatá-
rozhatók és kategorizálhatók, de a kritikának tulaj-
donképpen nem is ez az els ődleges feladata. A novel-
lákhoz állnak legközelebb: többek is novellánál, ke-
vesebbek is. Dokumentumok ezek, s feldolgozásuk 
módjában is inkább az ésszerű  műfajokkal rokonít-
hatók, mintsem a voltaképpeni „szépirodalommal", de 
szépirodalmi szempontból is igen könnyen verifikál-
hatók. Önmaga által felülbírált valóságszer űség jel-
lemzi ezeket az írásokat, a prózahelyzeteket, a hivat-
kozásos dokumentumszerűség mint ilyen száll szem-
be önmagával, és épül egésszé egy olykor igen lé-
nyegtelen írói beavatkozás által. Kiš tudatosan vál-
lalja a valóság nyilvántartott tényeivel való ilyenfor-
ma szembeszállás kockázatát, s dokumentumok isme-
rete által szerzett „fels őbbrendűségi" tudatot, s azt is, 
hogy jelentősen leszűkült írói szerepkörben mozogjon. 

A prózaírói teremtőerő  alkotókészsége látszólag meg-
lepően passzív interpretáló tevékenységre fokozódik 
le, az annyit emlegetett írói fikciónak szinte nyomát 
sem találjuk. Azaz: a fikció, a kitalálás alapjában 
véve statikus munkáját Kišnél a kutatás és felfede-
zés dinamizmusa váltja fel. Kiš nem kitalál, hanem 
megtalál. Megtalálja azokat a helyzeteket, azokat az 
állapotokat, azokat a tényszerűségeket, melyeket pró-
zai helyzetekké lehet változtatni olykor pusztán az 
egymás mellé állítás adta helyzeti energiatöbblet jó-
voltából. 

Kiš nem „mindentudó" író. Nem ismeri írásai vilá-
gának minden mozgatóját, minden bels ő  törvénysze-
rűségét, minden léttörvényét, annál az egyszerű  oknál 
fogva, hogy nem ő  áll teremtőként mögöttük. A tár-
sadalmi megtörténések sajátosan determinált világá-
ban Kišt az általa megismert dokumentumok szava-
hihetősége igazítja el és irányítja, nélkülük maga is 
legalább annyira tétován és értetlenül állna el őtte, 
mint a — nevezzük joggal úgy — laikus olvasó. A 
laikusnak nevezett olvasó szintjér ől azonban ismét 
csak joggal „mindentudónak" kell neveznünk az írót, 
még akkor is, ha látszólagos ellentmondásba kerülünk 
önmagunkkal. E paradoxon azonban egykönnyen 
megszűnik, ha megjegyezzük: Kišt a dokumentumok 
ismerete teszi mindentudóvá. ó látszólag szabadon 
bánhat a megismert adatokkal, összeépítheti, szétvá-
laszthatja őket, mert ismeri. Az olvasó ezzel szemben 
készen kapja đket: rajtuk már kimutathatóan észlel-
hető  a „hozzáértő", az „ismerő" kezenyoma. S ezzel 
tulajdonképpen már a szépirodalmi verfikálhatóság 
küszöbéig jutottunk, a dokumentum itt már-már fik-
cióvá válik, vagy ha nem is, hihetetlenül megközelíti 
a fikciót. Kiš lépten-nyomon tudtunkra adja ezt: jóin- 

dulatúan kommentál, magyarázatokat közöl, hivatko-
zik, a tudományos munka alaposságával nyúl az ál-
tala felldolgozandó irattári és szóbeli dokumentum-
anyagra. 

Dinamikus alkotótevékenység ez tehát, a különvilág 
megalkotása helyett a történelmileg adott (bármeny-
nyire is paradoxálisan hangzik) különvilág meglelése 
jellemzi, s ezt hosszadalmas és kitartó kutatómunká-
nak kellett megelőznie. A tudati tevékenység tehát 
meglepően hasonló vonalú, mint a kifejezetten „kre-
ált" belső  világok megalkotásánál: a végtelen sok le-
hetőséget magában rejtő  alkotói teremt őerőt itt a vég-
telen sok lehetőséget magában rejtő  valóság helyet-
tesíti. 

Kiš válasz az előtte álló lehetőségek közül, másrészt 
analógiás jelenségeket keres a már kiválasztottakhoz, 
hogy végső  soron általánosíthasson. E módszer ma-
gában foglalja az indukció és a dedukció módszerét 
is — az egyszer s mindenkori általánosításokhoz egy-
részt az egyedi sajátságok halmozásával, másrészt pe-
dig egy előre adott jelenség analógiájára felfedezett, 
Illetve tudatosan kiaknázott példak útján jut el. 

Hogy egy ilyen elveken alapuló alkotásfolyamatot 
megvalósíthasson, szükségszerűen több szempontból 
meghatározott anyaggal kell dolgoznia. Épp ezért na-
gyon is adekvált matériára lelt a szerz ő  a történelmi 
dokumentumokban. 

Bizonyos történelmi id őszakok sajátos meghatározott-
ságaira alapozva meglep ően tájékozottan kutat a do-
kumentumok között. Tudja, hogy egy-egy jellemz ő  
sajátságra mely korban tud legmegfelel őbb példákat 
találni. igy nem is lesz meglepő, hogy a jobbára szá-
zadunk jelenségeihez kapcsolódó történéssorok közé 
egy középkori, emezeket mintegy hat évszázaddal 
megelőző  korból való dokumentum kerül, kiállva az 
alcímben megfogalmazott elv próbáját, szervesen be-
leilleszkedve abba a láncba, melyet emezek alkotnak. 
Mert végső  soron a társadalom bizonyos id őszakait 
meghatározott — s a társadalomtudomány haladó 
gondolkodói által kimutatott — törvényszer űségek 
határozzák meg, amelyek nemegyszer dönt ő  módon 
kihatnak bizonyos emberi viszonyok alakulására. En-
nek tudatában tehát megalapozott a kutatás elvszer ű  
ráirányítása a tárgy szempontjából érdekes id ősza-
kokra. 

Danilo Kiš új kötetének vezérelve az er őszak társa-
dalmi kategóriájának feltárása, az er őszak emberek 
közötti viszonyformáló erejének kimutatása még 
adott korok legel őrehaladottabb társadalmi fejlettség ű  
formációiban: a munkásmozgalomban, az els ő  szocia-
lista állam történetében, s meglep ő  ellentmondásként, 
de lényegbevágó hasonlóság alapján — a középkori 
inkvizíció tetteiben. 

Elidegenedett hatalom játékszereként emberi életek 
hullanak el abban a harcban, melynek végeredménye 
egy „igazságos társadalom", egy „igazi istenhit" re-
ménye. De vajon indokoltan halnak-e meg ezek az 
emberek? Kiš nem válaszokat keres az okiratokban, 
s nem is kreál valóságérték ű  vagy hamis állításokat. 
Figyelme a tények felé fordul, azokat sorjázza össze-
függéseik bonyolult láncolatában, megrajzolva ily mó-
don egy emberfeletti Hatalom rémképét, melynek ár-
nyékában az egyszemélyi ember kétségbeejt ően tehe-
tetlen, katasztrofálisan kiszolgáltatott és menthetet-
lenül vesztes. 

Erkölcsi értékek, emberi normák hazudtolják meg itt 
magukat, a Hatalom pozíciói mindenkor többletet je-
lentenek abból a szempontból, hogy élvez điknek 
mintegy játékszerként emberéleteket adnak kezükbe. 
Abban különbözik tehát egy sztalinista Rajkom-fejes 
egy Borisz Davidovics Novszkijtól, vagy egy pamil- 278 



Szél hajlította 
vén diófa az ablakom 
majdnem érinti. 

Sent — hintázva szuette 
hintaszékemen — majdnem én! 

lieri püspök Baruch David Neumanntól, hogy — ke-
zében a Hatalom nem túl rokonszenves eszközeivel —
egyszerűen rendelkezik amaz felett. Gyakorlatilag azt 
tehet vele, amit éppenséggel akar, de csak azért, mert 
a Hatalom az ő  oldalán van. 

Kiš könyve vádirat, de tiltakozó fellebbezés is ez el-
len. Azzal, hogy közöl, hogy ismertet — vádol, egy-
szersmind tiltakozik is, mert az olvasóban az ellen-
kezés, a megdöbbenés, a megütközés reakcióját váltja 
ki. 

A látszólag ennek ellenére is szenvtelen közlés szol-
gálatában állnak Danilo Kiš nyelvi eszközei. Írásaira 
elsősorban a tömörség jellemző . Kiiktat belőlük min-
den terjengősséget, minden szóval, minden jellel 16-
nyegeset közöl. Mivel els ősorban írott dokumentu-
mokra támaszkodik, írásaiban sajátos módon újra-
rétegeződik a prózai művek nyelvi rétegezettsége. A 
szerzői közlést gyakran teljes egészében tulajdonkép-
pen nem-irodalmi vagy félirodalmi közlések rend-
szere váltja fel. A szerz ői narráció helyett idézetek-
kel van tele minden írás — méghozzá gyakran hivat-
kozásokkal ellátott idézetekkel. Kiš a kezdett ől végig 
interpretátori-kommentátori szerepet vállal. Az anyag-
nak tulajdonképpen önmagának kell „állnia a sarat", 
kiállnia az irodalmi alkotás próbáját. 

„Talán okosabb lett volna —írja a szerző  —, ha más 
közlésmódot, az esszé vagy a tanulmány formáját vá-
lasztom, ahol e dokumentumokat a megszokott módon 
alkalmazhattam volna. Két dolog azonban meggátolt 
ebben: egyrészt az, hogy megbízható emberek szóbeli 
tanúságtétele nem épp alkalmas arra, hogy doku-
mentumként kezeljem, másrészt pedig az, hogy nem 
tudtam megfosztani magam az elbeszélés elégedettsé-
gétől, mely az íróban azt a hamis eszmét kelti, hogy 
világot teremt, tehát azt is, hogy világot alakít." 

a tolmács szenvtelensége, melyet azonban az írói 
szándék már a maga nyers valóságában megtagad. A 
dokumentumszerűség okozza ezt a szenvtelenséget, 
mint ahogy annak okozata a nyelvi sokszínűség is, 
mely annyira releváns e kötet esetében. Amilyen 
megbízhatóan hűek dokumentumai, olyan megegye-
zőségre utalnak a szövegek nyelvi faktúrái. Az el-
avult grammatikai alakzatok, az archaikus mondat-
modellek rés morfológiai kategóriák jellegzetesen áb-
rázoló funkcióval bírnak, mint ahogy sokat nyomnak 
a hitelesség javára is a latban. 

đsszefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk hát, 
hogy Danilo Ki š új prózakötetének írásai a novellán 
innen, egyszersmind a novellán túl helyezkednek el 
műfaji meghatározottság szempontjából. Legjellem-
zőbb sajátságuk a dokumentaritás. Ennek szolgálatá-
ban állnak az alkalmazott nyelvi modellek, a sajá-
tosan módosult nyelvi-közlésbeli rétegez ődés éppúgy, 
mint a fikció és az írói magatartás sajátos eltolódása 
is. Az írások belső  világára az erőszak társadalom-
alakító kategóriája a legjellemz őbb, ez szervezi cik-
lusba a kötetben szerepl ő  hét írást, s ennek van je-
lentős szerepe a novellai sajátosságok gyakori kidom-
borításában is. A szerz ő  — dokumentaritása folytán 
e kötettel is rokonítható — Fövenyóra című  könyvé-
vel egyetemben a Grobnica za Borisa Davidoviča 
prózaelméleti szempontból mindenképp figyelemre-
méltó gyűjtemény, tanulmányozása nyilvánvalóan ér-
tékes megállapításokhoz vezethetne. 

beretka ferenc 

Világteremtés, világalakítás — az irodalom annyit 
emlegetett „meghatározói" tényleg csak látszatként 
vannak itt jelen. Azonban mindenképp meg kell em-
lítenünk azt is, hogy e látszólagos hiányt a doku-
mentálható valóság felfedezése pótolja, azé a valóságé, 
melynek ugyan részesei vagyunk, de mely ugyan-
ennyire ismeretlen is számunkra. Ismeretlen, ha más-
képp nem, így —látszólagos „különvilág" alakjában. 
Említettük már, hogy a novellákhoz állnak legköze-
lebb ezek az írások. Tömörségük és közl őelemeik tar-
talmassága közvetkeztében a szövegek cselekménnyel 
telítődnek, sőt — mondhatni — túltelít ődnek. Épp 
cselekményességük teszi őket közelállóvá a novellá-
hoz, meg a meglepetés lukácsi kategóriája, mely szin-
tén annyira jellemzője a műfajnak. Tele vannak ezek 
az írások meglepetésekkel, melyek mindaddig meg-
lepetések maradnak, a váratlan erejével hatnak, 
amíg a már említett er őszak felől nem közelítünk 
hozzájuk. Mert az erőszak által megokolttá, de sem-
miképp sem indokolttá válnak az olyan helyzetek, 
mint egy fiatal aktivista lány megöletése vagy a fia-
tal rádiótávirdász elrablása és meghurcoltatása szint-
úgy, mint Borisz Davidovics Novszkij vagy a vele 
annyira rokon hatszáz évvel korábbi tragikus h đs, 
Baruch David Neumann megöletése csak azért, hogy 
egy hamis beismerést kicsikarjanak tđlük. 

Еppen dokumentumszerűségük folytán többek ezek 
az írások a n.ovellánál, mert a „voltaképpeni" no-
vella látszavilágának kétes hitel űsége itt egyértel-
műen verifikálható, ugyanakkor emiatt kevesebbek is 
nála, mert a már emlitett világteremtés és -alakítás 
évszázados próbáját csak hosszas transzformációk 
után állják ki. De ami elmegy a réven, megjön a vá-
mon: amit elveszít a szerz ő  a fikció szintjén, azt meg-
hozza a faction, a tényszerűség, s fordítva. 

Említettük már, hogy látszólag szenvtelen hidegség-
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jegyzet 
b. d. n. 
történetéhez 

„— Mert én önmagammal akarok békében élni, és 
nem a világgal" — vallja Baruch David Neumann, a 
hitében —erőszakos megkeresztelése ellenére is (vagy 
éppen emiatt) — megingathatatlan zsidó bölcs, a meg-
ismeréssel nyert tudás birtokában önmagával meg-
hasonlott mindenkori gondolkodó szimbóluma, aki új 
s új alakban kibomló reinkarnációi ellenére meg őrzi 
legkonkrétabb hús-vér ember-voltát: jelképi hajlan-
dósá.gával maga szegezi szemibe az adott pillanatban 
és az adott helyen egyediként eleven önmagát. 

đnmagával akart békében élni, s nem a világgal (szó 
szerint így) Petőfi is. (Nem tudom már, levelei egyi-
kében vagy naplójában bukkan-e fel a mondat; való-
színűleg Ady Petőfi-könyve hagyta bennem. A mé-
lyen egzisztenciális tartalmú életbölcseleti kijelentés 
nyilván a Felhők szalkszentmártoni lírájához köt ő-
dik.) Plágium? De hát ki is tulajdonképpen a plagi-
zátor? Legkézenfekvőbb lenne a Petđfi-fordító Kiš-
ben keresnünk a kirívó egybeesés szemfényveszt đ  
manipulátorát, ha nem hinnénk a szerz ő  igazmondá-
sában, amikor bevallja, hogy novellája eredeti közép-
kori dokumentumok fordítása. (A novella a tények 
ellenében mégiscsak az övé, mert a kötet kontextu-
sában, annak integrális egyedi történeteként szuve-
rén alkotássá vált.) Hitetlenkedésünk éppúgy értel-
metlen lenne, mint ahogy Kiš magyarázkodása is, ha 
önmagát akarná tisztára mosni vele: írósága felmenti 
az anyagkezelés megkötöttségei alól. 

Am ha Kiš csak fordított, a mondat már a középkori 
jegyzőkönyvekben is szerepelt; akkor viszont két le-
hetőség marad. Az egyik, hogy Petđfi esetleg ismer-
hette a francia inkvizfciós dokumentumot (aminek 
kicsi a valószínűsége, de nem lehetetlen), a másik ..., 
hogy a letűnt kor íródeákja plagizálta Pet đfit! S a 
lehetđségek ilyentén latolgatása nem kell hogy ilyen 
abszurd következtetésekhez vezessen bennünket, ha 
felismerjük, hogy nem külsđleges megnyilatkozási for-
mák elorzásáról van szó, hanem a kontinuitív létezé-
sük lappangó állapotából újjáéledđ  tartalmak mindig 
újra megszenvedett energiák árán való újra-megne-
vezésérđl. 

Az idđk kđrforgásálban, az életösszetev đk fđnixmadár-
létében, az események ciklikus ismétl ődésében a tör-
ténet folyamatossága, a valóság állandósága teljesedik 
egésszé: a részfázisok egyike sem jelentheti az egé-
szet, azok összessége (a lánc kapcsolódási rendszeré-
nek sajátságai folytán) mégis maga az egész. 

Borisz Davidovics Novszkij partradobott bárkájából 
kivettetve ugyanúgy átéli apja karácsonynapi jeges 
kényszerfürdőjének reprízét, mint ahogy újraéli Ba-
ruch David Neumann meghurcoltatásának történetét 
is — és mint ahogy a Baruch David Neumannok is 

átélik a Borisz Davidovics Novszkijok tragédiáját. 
Amikor Novszkij a megfélemlítésére szeme el őtt 

agyonlőtt ifjúk egyikében húsz év el őtti önmagára 

ismer (mint Karinthy hőse a Találkozás egy fiatal-

emberrel novellájában) — ugyanúgy önmagával szem-

besül, mint amikor régvolt idők tőle független (vagy-
is vele azonos), valós, nem-szimbólum embereinek 

életmotívumait ismétli. 

A József és testvérei mítoszvilága nemcsak annyiban 
más, mint a Neumann—Novszkijoké, hogy rafinált 
zsidói (hogy mi feltételezi a zsidóság és a mítosz 
megfelelését, egyelőre az ismeretlenség — ha úgy tet-
szik: a mítosz — homályába vész el őttem) csavaros 
kreativitással formált életvitelükben tudatosan játsz-
szák újra a mítosz ősképeit — hanem aJózsef-mítosz 
egészének minőségében ellentétes a Neumann—Novsz-
kijokéval. Bár József története — kiváltképp Thomas 
Mann interpretációjában — a valódiság realitására 
tart igényt, mindvégig megmarad a játék mítoszának: 
valóság, mese, látomás és fantázia manipulatív ve-
gyülékének. A Neumann—Novszkijok történetei „a 
fantázia hatalmával egyenlítődnek ki" (88. old.), de 
legszigorúbb konkrétságukban a nyers valóság epi-
zódjai, s ha mítosz szöv ődik autonóm realitásuk köré, 
az a valóság, a legvéresebb valóság kaján mítosza. 

Kišnek nincs szüksége látványos írói fogásokra; ész-
revétlen háttérben-maradása, látszólag szenvtelen el ő-
adásmódja ebben az esetben a történetek anyagával 
szemben tanúsított legeredményesebb magatartás. Be-
szélni hagyni a tényeket, hitelességüket a közvetít đ  
puritán pedantériájával bizonyítani: a legkevésbé kö-
zömbös válasza ez a gondolkodónak a megrázó él-
ményként átélt sötét valóságra. 

A legtávolabb áll ez a magatartás a vulgáris pletyka-
mítosz csámcsogásától, amely minden bizonnyal jó-
ízűen elélcelődött volna. A A. Darmolatov elephan-
tasiás herezacskóinak kolhoz-tök méretein; Kiš iró-
niája finomabb, mert a szenvtelen szemlél ődés kont-
raszttá emeli maga ellen a szenvtelenül be nem fo-
gadható valóságot, ily módon kibontva az ellentétb ől 
a groteszket, amely a dokumentumhoz hozzáadja az 
irodalmiság többletét. 

túri gábor 

Lefüggönyzött 
ablaka mögött hallja 
a lépteket ám 

ki nem tekint — semmit sem 
többet is Iát egyszersmind. 
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rejtvény 
és 
рróféc і a 

Danilo Kíš: Fövenyóra. Európa, Budapest, 1974 

Leírással, egy intérieur Robbe-Grillet-i elemzésével 
indul Danilo Kiš regénye, hogy már az els ő  néhány 
oldal után megbizonyosodjunk : egyrészt a francia 
„új.. regény" alapvető  fogása csak időnként alkalma-
zott módszer a műben;. másrészt pedig, ami az el őbb -
ből következik: annak filozófiáját sem teszi magáévá 
az író.. Mint ismeretes, az „új regény" elmélete sze-
rint a modern prózának az antropológiai- többlet nél- 
kuli látás szenzációjá иΡak, megörökítése a lényege, 
aminek Kiš úgy mond ellent, hogy „ .....a szellem se-
gítšégére siet a: látásnak-. »" Vagyis: noha maga is 
tárgyilagosságra, külső,. objektív.  nézđpotra törekszik 
az ilyen típusú fejezetekben, tudatában van az átme-
netek szükségszerűségének is. A dolgok ugyanis nem 
mindig kínálják fel önkéntelen spontaneitással a meg-
nevezésüket, ennél fogva a „szellem"-nek olykor dön-
tenie kell, az emberi szubjektum tehát óhatatlan 
benne lesz a képben. Kišnek nem is kellett ér đltet-
nie, programmá emelnie, divatként átvennie az ilyen-
fajta leírást, mert az, mint a kés őbbi, egészen , más 
elbeszélőtechnikájú fejezetekb ől kiderül, önként adó-
dott mind a témából, mind pedig központi h ősének 
alkatából. 

száságait fogalmazza meg, melyek megsejtésén a nor-
málisaknak naponta kell átsiklaniuk ahhoz, hogy  61-
hessenek . Ami a tárgyhalmozó technikánál irónia, az 
itt mazochista cinizmussá er đsödik . Saját magától 
kezdve Hitleren át a. cioniznnusig minden és mindenki 
megkapja itt a magáét . Ezekben a fejezetekben támad 
az a 'benyomásunk, hogy S. E-t önkínzó bö1csesSége 
a sorsa fölé emeli, még akkor is, ha szkrizofén énje 
nemcsak az eгberiség múltja és jiivője föllé nyújt 
számára prófétikus kilátást , hanem , nyilván nem ide-
genül a talmud szeflemét đl , ironikus okkultizmussal 
és telepátiával fellázad. racionális énje önnyugtató 
oknyoanozó pozíti'vizгusa ellen.. RendkivUl rokonszen-
ves vonása, hogy nem érzeleg feleslegesen; ugyan- 
akkor nem . is lázad, hiszen ez már az ..állandóan ellen-
pontozott racionális énjének lenne a dolga. Ahelyett, 
hogy hagyományos módon provokálna részvétet; anél-
kül, hogy segftségért kiáltana — az id ő  mélyébđl, le-
tűnt századokbóí elđbukkanó , ismeretlen szerz őségű  
prófétálások természetes pózában a jöv ő  évezredeinek 
ítélőszékére várva. (jól tudja, hogy a mindenkiben 
legbelül lappamgб  farkas máгól holnapra nem pissz- 
títható ki) tart szemiét önmaga, környezete és a föld- 
goiyó fölött. Mintha a szerző  osztaná George `Steiner 
nézetét, mely szerint Auschwitz után az esztétikúm 
emberjavító hatásában reménykedni képtélenség: 
Most csak az a kérdés, Ki б  módszere népin hatáso- 
sabb-e, összhatásában nem katartikusabb-e, mint a 
hagyományos én-központú ' élmenybészámoló; mint 
amilyet Debréezeni-alkalmaz a 8ideg kremcitбгiuі i- 
bán.' Ennek kimutatására nincs' objektív mérce; é1- 
тi гnуéüikről viszont elmondhatjuk, hogy : a hatás — 
mtenzitását'tekintve nem kulönböžik és Kiš m űve 
— éppen á módšzeré folytán — talán közelebb g 611 
hozzánk; talán még inkább elérté' сбlјбt. Ebbe kétség- 
telénül beléjátszik az intett formái változatosság, 
amit ''még nem merítettünk ki. A Vizsgálati eljárás éš 
a ;Tanúkihallgatás. ,eímű  fejezetciklusokra gondolunk, 
melyeknek keretét a horthysta Magyarország hivata-
los. szerveinek képvisel őjével folytatott kényszer ű  pár - 
beszéd . adja — naггбtgri bőbeszédűség nélkül az em- 
lеkezetből paranosszбra felsorakoztatott..tények; illet= 
ve az emberi lélek minden zugára kíváncsi. hivatal- 
foki feltételezések révén. ґ . . . - 

Kiš regényének. vannak .homályos гбšzei is; a homály 
különösen az első  fejezeteknél első  olvasásra oszlik 
nehezen. A :vontatottság és a ködösségnek a kezdeti 
benyomása azonban a főhős alkatának megismerése 
után megszűnik , s csak annyi marad meg bél őle, 
amennyi E. S. típusának valószer űsftéséhež elenged- 
hétetlen . Ennek nélkülözhetetlen feltétele a hasadt 
én bizonytalan valóságérzékeléséb ől eredő  ingadozás a 
képzet és a realitás mezsgyéjén. Azonban erre a las-
san oszló ködre is erős reflektorfény fog irányulni a 
regény utolsó, Levél vagy tartalom című  összefoglaló-
jában, melynek azon a számunkra jelentéktelen kér-
désen túl, hogy valóságos dokumentum-e, kett ős sze-
repe van: el őször is, végre elolvashatjúk a levelet, 
melyről többször szó esik; másodszor, a korábban 
elénk tárt, eddig csak önmagukban helytálló mozaik-
darabkák összeállításának kulcsát kapjuk meg. 

Hogy a rejtvény kibogozása megéri-e a fáradságot, 
igenlő  válaszunk végszavaként a regényíró f őhős töp-
rengéséből idézünk: „Szívből ajánljuk ezt a regényt 
előfizetőinknek és új olvasóinknak is, mindazoknak, 
akik nem futnak az olcsó hatásokra vaüászó és nyak-
törő  szüzsék után, hanem velünk együtt azt a meg-
győződést vallják, hogy az úgynevezett cselszövény 
nem a legfőbb vonzóereje s értéke az irodalmi mű-
nek." 

vajda gábar 

Kі  műve a bemutatott csai'ád alapján zsidбreigénynek 
mondható: csakhogy a néhány napos cselekmény ak-
kor játszódik le, amikor az emberi sorsok a halál 
közelségében rendkfvüli módon hasonlítottak egymás-
ra, aminek következtében a legtöbbet szenvedett et-
nikum tragédiája a többi nemzet (vagy osztály) fenye-
getettségét is kifejezte. Kevésen nem élték át azt, leg- 
alább séjtelinek formájában, ami túlfeszíti a m ű  hő-
sének szakadozott idegzetét. Ezért mutat túl e könyv 
az író családjának megregényesített történetén, jól- 
lehet az apából, annak egyháztagadó gesztusai elle-
néré is egy „bűnhđđésre kárhoztatott" keleti faj lan-
kadó életösztönénék siráma, egy eleve elrendelt pesz- 
szimista világnézet panasza buggyan ki minduntalan. 
A szenvtelen. leírásokat másfelől az a tény is . hitele-
síti, hogy a maga személytelenségében csak a neve 
kezdőbetűivel jelzett apa, S. E.; miután az elmegyógy-
intéžetet már kétszer megjárt ember kedélyállapotá-
val .rјvidéken levő  lakásának a razziát követ ő  elha-
gyásával,.családjával dunántúli szülőfalujában .élő  ro-
konaihoz kerül, az istállóban, amit lakásként kapnak, 
tapintatosan szólva idegennek érzi magát. Ha az en-
nek megfelelő  elbeszélésmód szorongást érzékeltet sa-
játos hideségével, akkor az apa ugyancsak többször, 
fejezetenként közbeiktatott én-formájú jegyzetei (az 
írói fikció szerint az egész mű  az đ  munkája) meg-
döbbenést váltanak ki. Már a vissza-visszatér ő  cím 
is groteszk: Egy őrült feljegyzései, amit itt szó szerint 
kell értenünk. S. E. ugyanis egyebek között arról is 
beszámol, hogy az énjei az egymásratalálás vagy az 
egymásra emlékezés csekélyke reményével milyen 
nagy távolságra kerülhetnek egymástól. Bár hihetet-
lenül hangzik: az öntudat, a felettes én uralmának 
perceiben az élet teljességének birtoklásáról, a nem-
-lét oldaláról feltárulkozó látványról tart az egyetlen 
tanú fölényének tudatában olykor megnyugodó han-
gon —beszámolót. Szókimondása, asszociációínak a 
Joyce-i technikát megközelítő  öntörvényűsége és sza- 
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е. e. cummings 

e, e, cumrњgs 99 verse. Európa, 
Budapest, 1975 

A százaáfardt и  б  óta gyors ütemben zajlottak az ese- 
mények az amerikai kölflészet színpadán: korszakok 
váltatták egymást, a kö t ők egész hada tűnt fel 
Pounddal az éleл , könyörteleiniil maga ala tiporva 
mindent, ami „szent és sérthetetlesn", hogy a nagy 
káosztól megrettentve egy id đre aztán ismét viissza-
állítsa a whitmani verselés széles medrfi hömpölygé-
sét, rehabtálja a lomtiánba hajttott metrumokat, de 
csak azért, bogy az elkđvetkezđ  években színre 1&pđ  
„szentségtörőknek", közötűik šs a legnagyobbnak. Ed-
ward Esttiki Cuneningsnak legyen miit кif guráznia; 
Cummimgsnak, aki viaá étében bá'lványdöngetö volt 
és megrögzött cinikus (de a cinizmus egy könnyedébb 
válfajat művelte), aki az ő, cuammingsi elefántcsont-
tornyából hetykén és Qenézően szemlélve az élet me-
galomániás karneválját, nevetett ki mindent és min-
denkit, fittyet hányva a h dennenn ű  rendre és kon-
venoiára •  Mindezt oly mádon művelte, hogy még ma-
gát a verset sem vette komolyan, amely igy kezei alatt 
önmömmiaga kamilkatúrájává travesztálódott (legailá'bb-
is ami a költđ  1egszélsőslégesebben, leganarchikusab-
ban megfogalmazott, láttszálagos hányaveti módon pa-
pirra dobáilt „költđi darabjait" illeti). Cummnings ki-
csufolta a köl гiészetet, de ugyanakkor helyemként, a 
saját jétékos modoгában, hihetetlen költői magasla-
tokba emelte verseit, mindvégig csak egy dologban 
maradva következetesnek: a következetlenégben. 

Egy meglehetđsen szürke életpálya körvonalazása 
helyett idezzük НarоSd Scho іnbergеt, a New York 
Times egy 1953-ban megjelent cikkéb đl: „A kőltő, aki 
korunk néhány legörúkényesebb, legerőteljesebb, leg-
pompásabb és iegcsúnyább, legmerészébљ , leghatáso-
sabb, (egyesek szalmára) Segértđietetlene еbъ , legcsodá-
latosabb és mii vitatottabb versét írta, kis, szikár, hat-
vanöt éves ember, aki harminc éve táplálja csendes 
gđgјét Greenv сh Vrollage egyik kis zsákumcájáwлk tmé-
lyén. Egy öreg ház földszintjén lakik, •és idejét a fes-
tészet és a költészet között osztja meg. Nem tart 
sem rádiót, sem televíziót, ezek az ő  szennében гΡ a század 
гсгтљo б  eletforгnájának a sгLmbólvrnai ... Sze гényen 
él, de egész éiete fdlyamán mkndig pontosan azt es£-
nálta, a mit akart, azt írta, amiit írni mkamt, .és amit £rt, 
igen sokakat felbősxјtett." 

a 
hétköznapok 
költészete 

Serge Fauchereau, századunk amerikai költészetér ől 
írt tanulmányfüzérében, kissé elfogultan, az ameiiikai 
költészetben lépten-nyomon francia hatást vélt felfe-
dezni, mégi taláiá, amikor Cummin:gs  költeményeivel 
kapcsolatban Benjamin Péret és Jacques Pгévert ne-
vét említi. Cummings is a „szürke pillanatok" meg-
éneklője, akinek költđi tenтészetétől messze áll min-
dennemű  pátosz és ádaiság (elenyészően kisszámúak 
azok a versek, amelyekb ől ilyen vonásokat elemez-
hetnénk ki), a költő  .arra is ügyelt, hogy kifejezett 
optimizmus vagy pesszimizmus egyoldalú kicsengésé-
re se kerüljön sor költeményeinek bármely sorából. 
Cum ings az a költő, aki mindvégig lát valamit 
„könnyedén cigarettázgatva / egy tükörben" s versei 
is, a legsi:kerüitebbek, rendszerint kisebb méret ű  gör-
hetükrök, melyek ritkán morbidan, leginkább pajko-
sabb hangnemben jelenik meg az „átélt valóság": a 
gentlemanező  kurva,, a zajos fiatal házaspár a szom-
szédban, az a bizonyos „,Személy" a „Rührágte ócska 
ágyon", aki „Csendesen köhög és vas /Magokat Köp", 

a fütyörésző; nyomorék léggömbárus, „edlmegv£li" és 
„bettimegiza", a cambridge-i hblgyek és ,a „torz-na-
rancs-hüvelyknyi" hold "/ és csak szívom a fűrész-
poros cigarettd)loat és az éj közepén бllmodozva" ... A 
tavasz és a halál motívuma á ІЈland'óan jelen van 
Cummings költeményeiben, de mennyige másképpen, 
mint elődeinél! Lane a kölitiéѕzet örökzöld témája, a 
„szerelem évszaka", a tavasz, c'rnimingsi „hamgszere-
lésben": 

tavasz évszakok leglornposabbja néked 
piszkos a lábad sáros az 
alsószoknyád és álmos az 
ajkad s szemed csipás 
az ábmoktól 
és lucskos a tested 
a Кököгcsin-szüléstől 
Amikor whisky-hangon dalolsz 

Van  egy adag korlátokat feszeget ő, fonїіabontó arcat-
lanság abban, ahogyan Cummings a költészet ezen 
közhely-szеnté'lylt kezeli, neon :is csoda tehát, hogy 
egyesek elmarasztalóan, mások pedig kimondott meg-
vetésseS beszeltek Cummi кngsгбQ, mint költőrđl'. Akad-
tak azonban olyanok is, akik felfedezték Cummnings 
újszeгűségenek zsenialitását, mégpedig a harvardi; egye-
tem „forrófej ű" if)ai: Corso, Kerouac, Ginsberg és 
társaik, akik mesterillk „el ő-nem-adásai(bбУ ' szívtak 
szellemi tápot a „nagy lázadáshoz". 

cummings-aforizma: 
„inkább 
egyszál 
madártól 
dalra 
gyúlj 
mint 
tízezer 
csillag 
táncát 
kioltsd" 

A késobb beatnikek tanitája volt tehát Cuum mings, 

különc tегmйszetű, anarchikus, hozzáférhetetlen egyé 
niség — ezt tartják róla ó ЈјеtrajzlгбL Mélységesen 
gyfvlölte a civvlizáёió elennbertelenitđ  vávmányait (,,A 
haladás íkényellmes nyomor"), mindennemű  hatalmi 
gépezetet, melyet minit a begyepesedett agyak uraI-
kоdбsбt jeіemzеtat, az amerikai társadalom estjét (az 
ún. establismentet) és a háborút, mely ellen cinikus, 
szentimen гtáиs-momaлtikus lázadómént vallalta a széq- 
malomharcot. A szerelem és a .ternrieszet szépségének 
kifogyhatatlan apostola volt Cumymings — életfilozó-
fiája a hippi f!lozófia csíráit tartalmazza —, aki ha 
nem is következetes, de ösztönösen állhatatos szószó-
lója volt eszméimnek. Verseit érdekes, szatirikus hang-
nem teszi színesebbé, mely néikülözi ugyan a mély-
séges swifti pesszimizmus embergyűlöletét, szatirikus  
humora némiképpen mégis Swiftéhez hasonl4tható, 
mert szintén — ahogy azt Swiftr ől mondta Babits 
— „a gyu"lölet edzette meg, a dac tette tökéletessé". 
A cummningsi gyilok élét azonban letompítja, a 
szarkazmust enyhiti az a bizonyos „könnyed játékos-
ság": 
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a kis köpcös 
ember akit 
úgy szerettünk 
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Az epigпammát hangneme miatt kedvelte Cumml3mgs, 
és egy sajátos, „naiv" cummingsi vááfaját m űvelte; 
a PILLANAT EPIGRAMMAI ezek — a műfaj tágabb 
értеLш$ben —, melyek nélkiil zik ugyan az epigram-
ma hagyományos konstrukcióját, azonban tömör, la-
konáikцз  jellegi knél fogva az epvgтamma-költészet 
huszadik századi remeked: 

Padló felel 

Hétmán tekint 
egy mérgezett 

egér reám 

még eleven 

és kéгdezi 
Mit tettem én 

amit te nem 

Cummings a sűrítés mestere volt, aki v ёlemёауihтk 
szerint épp ezekben a rövid lólegzetű  verseiben alko-
tott legnagyobbat. Tömör versrészletei is öná јlló egész-
kéкvt mnel!hetđk (ki, mint például a 61. vers utolsó 
strófája: „Sam fёгЃі  volt / elvigyorogta vigyorát / el-
végezte dolgát / sírba tért. / Jóccakát ". Epitáfium? 
Igy kiragadva az is lehetne. 

a költészet 
és 
a festészet 
határán: 
a pillanat 
megörökítése 

Geher István e. e, cumznings 99 versének kötetzáró 
tanulmányában Cummings köáiteményeirđl a követke-
zđket olvashatjulk: a versek eélja „a futó benyomás, 
az elmozduló érzelem maradandó érvény ű, tárgyilagos 
rögzítése". Csakugyaл, Cuв  аmlb gs fényképveгsei a 
meg .nem ismétlđdđ, dllankkony pillanatt örökít ő  
meg, az impressziót; Cummings, a modem költészet 
úttörđinek élvonalbelije, aki — akáхcsak Degas —
„minden megcsontosodott ahaбémikus szabályt félre-
téve (...) az élet pillanatait rögzítette, a maguk köz-
napiságában, a mozgás illúziójának fеUkeltésével". Azt 
mondják, Cummings festđ  is volt, mégpedig nem is 
rossz festő . Hogy mennyire vérében lehetett az ecset-
kezelés technikája, a 3, vers Кi vetkezđ  részlete is bi-
zonyftj  a:  

mikor a világ tócsa-gyönyörű  
a fura 
vén léggömbá гus füty đгész 
mesz- szi pötty 
és bet čimegiza jön táncolva 
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és 
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kecskebábú 
léggöm(b.4 тus fütyö тész 
mesz- 
szi 
pötty 

A távolban eLmosódó, kecskelábú lággöюlbáгus alak-
ja az egész veaset betölti, közpoauti alak јбvá vá1vk a 
képnek — látni vél јiik a sok szímes léggömböt a leve-
göbeл  úszná a tavasz tócsa-,gyönyör ű  világa fedett, az 
egymásba öшn б, komplex egészet alkotó színeket —  
nвёgiѕ  megnnarad csak egy távoli színfoltmát, egy 
„messzi pötty"-mék; a lép oly megragadóan életszer ű  
az egyszerű  eszközök eláenére is, olyan mélységesen 
impresszív, bogy a curniningsi „naiv" világ külön kis 
remekét alkotja. 

a 
kísérletező  
költő  
Cummings versei az „ёlеtbál" kiragadott darabok, 
melyekben minden látszat ellenére rend uralkodik: 
alapos átgondolás rés sok-sok csiszolgatás eredmé-
nyed. A „mester" nem végzett feliiletes munkát, csak 
egy kicsit álcázta mondanivalóját, trrouvai(ie-jelbe sif-
rírozta, feliidegesítve ezzel és sziaga ellen hangolva a 
gyarsalvasákat, kiknek nincs tiireknii(k eLbíbel đdлni 
egy гövidke verssel. A ,megragadott pillanat" vers-
miniatlirjei ácözill aldjuk meg a rejtélyét egynek! 

mély az) egy 
(abla 
kгбl!lеhu 
llvaah 

átán) légy (fo 
rogvad 
u(lhir) me 
gá (tel) 'Ii (en 

Olvassuk el el8ször a zárójeleken klv т  иlm-, majd a zá-
rójelekеn belWLi szöveget! Az eredmény: egy légy 
megáll mely az ablakгól lehullva a hátán forog vadul 
hirtelen.  Cummings  költđi cseled rendidviil egyszerű-
ek, csak egy kis türelem kell megoldásukhoz. Egy 
másik eset: 

vén miszter hó 
jön ki épp a hu 
rózsás arccal mint a ha 
kék a 'két hű  

hányó 
llaházbál 
jnal 
szeme 

A kettétört sorok titkára kannyű  rájönni: 

véne miszter hóhányó 
jön ki épp a hullaházból 
rózsás arccal mint a hajnal 
kék a két h ű  szeme 

Nem célunk ilymód angyonütögetni a verseket, csak 
megemlítjük, hogy Cummings formabontása túlвyo-
mórészt vizuális — lám ismбt Cummings, a festő ! — ‚ 

melynek fő  ismérvei a szavak szokatlan egymásba 
tördelése, a verssorok ötletszer ű  elhelyezése, a kis-
és nagybetűk, valamint az írásjelek önkényes hasz-
nálata stb. minden rejtvényszer ű  logikai játékkal pá-
rosulva. „A cummingsi technika (...) együtt alkal-
mazza az ezoterikus m űvészet, az újság гiport és az 
üzleti reklám fogásait." (teher I.) Cummings az a kéz 



a 16. versből, amely „otу tosan rakosgat ide-oda régit 
és űjač, miközben (...) semmit se tör össze." 

elmefuttatás 

A Вurnsöik és a Béranger-ek Ideje 1rt. Korunknak 
nincsenek Petőfirjei, akiiknék verseit a ,;n~,чp" дiшдп- 
rássгa.,  napjainkban nem születnek olyan strófák, me-
lyeket „тглдеа 1d Isлneт"; a „alvinden11a1" szívesen 1й- 
tott, melldöngető  kiáiгlású népfl köPtők felett ellszállQ 
az idő., eпnléik'ü1 mйr csak mint nosztal!gikii,s képzelet 
е1 nagyon 3s prózai mindennapjainkban. Tény és 
va1ó, hogy &adikban a költészeit magas fіkú 
tra.nszfáranáei•óјát éЛte át, az иј  feumlák, iki;fejezések, 
klfejezтцilva4qk és hanignemek lázas keresésének útján 
egyre inkйbb á tudatalaitti ;  az absztrakt; sőt a métafi- 
zi•ka irátlyában tolódott e1, аtélte az „izmusok" paltt-  
omlasztó éveit — saját egzisztelvciáj'ának kri,áisét —, 
bogy   az új, keкasegtétő  távlal:ak irányában haladva 
mind jobban és jouban initeИeklпlalizálódjon. A szélzs 
néptöanegek költőjének  kinevezett Prévert sem .népi 
költő  a szó hagyományos érte7mйben — bebizonyoso 
dott az, hogy a  tudatosan naiv egyszer űságre való tö• 
rekvés képtclen „ гnegSordítani  a  kocsi ríudjáіt" — 
mint ,ahogyan Cunimingsnak sem sikerii%➢t a nemzet 
szórakozta'tójává, alovиnjává lennie. PгÉчver.t megtette 
azt is, aanfit Cnxnштlialgs nem: versenndk szdkiulcsét szin- 
te regényesré zsugarította; isut'ba dobta  a formáva] 
való kísérletezé.st (a közérthetőség kedv~éért), mind-
jobban  a prózához közeSёdvё, hogy végül  is  a tizen- 
évesek = márnіiin•t •a iköltészét!tömegfiogyasztCik — ro- 
mantiküs „klöltđi ideáljának" szerepеben tetszelegjen. 
Cumumngsna!k magásabb költői céljai voltak:, a. köz- 
napi. vаlбalgot egy. ;új bangneanbe, rkifejezsformába 
transzpaná]fni, ugyanakkor azonban аgyeбve aura is, 
hogy — a mégi, kissé elosépelt kiféjezésšel élvž —
„versei mindenkillez szóljanak". Az igyekvés nem járt 
a remélt sikerrel. Cu пmкiingsban győzött az avantgar-
dista, a kísérletez ő  kedvű  költő  — a Кísér!etezés csak-
nem opszessziójává vált aki zseniiáli.s egységbé 
foglalt régit és újat, szatirikusságában is mndvégig 
megőrizve a sajátosan naiv hangnemet. . 

Cummings es Pound egyarást az .amerikai költ*szet 
markáns alakja,. a modern' !lóra úttör đje. Kettejiik 
Inukássága hounlákegyenést különilözik, ennélfogva 
mintegy kiеgé~7itik egymást: Cunimu ings a forma, 
Pound pédIg a• uilély gondolatiság mestere. Cuma i ngs 
nem rendelkezett írttársának korlátokat szétzúzó, 
egyetemes költői tehetségével, vagy mondjuk inkábbb 
úgy, egészen más költői affinitással rendelkezeitt: a 
verset könnyed játékosságában ragadta meg. A két 
köтtőt zseniális nyelvérzéke és szintetiizaló ereje avat-
ta naggyá. Ma már mindketten klasszikusok: A .MO-
DERN KČLTÉSZET KLASSZIKUSAL 

1.1. 
cummings . 
99 
verse 

Tizenkéi, 1923 és 1964 között megjelént kötet vers-
válogatását tartalmazza Kálnaky László, Weöres Sán-
dor és Tandori Dezső  kitűnđ  farditásábaа, melyek 
közül külön figyelmet érdemelnek Weöresnek a Poe-
ale Musique szellemében készült fordítás-remekei. 

balбzs attila 

Iтодаlот : 

i. serge Fauchereau : századunk amerikai költészetér8l, Eu-
rópa, Budapest, 1974 

2. teher István : Egy тбzsa dttиtetése, Nagyvilág , 1976. 4. szám 

Szellőzni nyitott 
ablakon illan a füst 
illanak szavak 

és a résen beszállnak 
a vérszívó rovarok. 
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szabó 
István: 

Igazán hihetünk-e a volt-van-lesz hármasságban, 
vagy ismerjwk ea — némi lemondó távolbánézés•sel —
a létezés szempontjából iniindig dönt ő  egyet, a jelent? 
Négydimenziós létezésünk kétségtelenül az id ő  é,s an-
nak hármassága mellett pártoskodik, el`lennhen ál-
lapotunk (é5 nem helyzetünk!) ennél korlátoltabb, 
mondhatnánk redukálibaibb. Mert az a tény, hogy a 
dolgok létezése mindig a jelenben kulшinál. Kétség-
telen, hogy létformának szempontjából egy kissé a priorú 
színezetű  csak a jelen doaniná'lása, dommnáltatása, 
ezért mindjánt hald egéisziitsem ki a konstatáltakat: a 
dongok kiterebélyesedése id őben történik, azzal, hogy 
a múltban ,,„csak” voltak, a jöv őben „csak" lesznek, 
de a jelenben vannak. Innen ered .a sarkítottság; a 
forma csak .a jelenben, a dolgok pedig csak formába 
zártan léteznek. Az, hogy van., tantatlhnazza' azt is, 
hagy volt, azt is, hogy lesz, de ugyanakkor ki is zárja 
őket saj,át hatósugarбból, mert számára a rendelteté-
sük nem „most" szükséges. Csak eabndézője lés to-
vábbvivő'je, de nem tartalma. Csak megalkotója és 
esetleg hordozója, de nem tényez ője. A pillanatnyi 
létezés (bár a szó távolról sem határozza meg a jelen-
nek — muhit nd'őnek — a dimenzióit) tehát paradox 
módon önmagáért követeli meg a  volt-van-lesz egye-
temes létforny бt, .alárendelő  viszonyt teremtve ezáltal 
önmaga és saját időokozta változatai 'között. 
Persze sokféle szempontból kifogásolható a gondolat-
menet. Az első  probléma, ami önként kinálkoz іk a 
folyamatossag kirekesztése, .a mozgás dönt ő  fontos-
ságú tényének elhagyása. Ennék fiigyelembeviétele 
bonyolultabbá teszi témánkat. Mert éppen a folya-
matosság гévén nő, termеladtk ki egynnásbál ,az idő  
hrmasságának egy-egy fázisa. A folyamatosság ne-
hezíti meg a ka,tegóііiák értékmeghatározását is. 
1;s itt .kell megragadni még egy, igen lényeges prob-
lémát, nevezetesen a változó állandóba történ ő  he-
lyezését, sűrítését. Az id ő  (ebből eredően a létfoncnák) 
hármasságát egyetlen, ön јsúdy révéren kínálkozó 'katte-
góriába, a jelenbe sűríteni. A voltva.naiesz három 
idősikját a tárgyiasult „van" ~ba zárni. Ez viszont 
csak merevítéssel, fixálással történhet. Ragadjunk ki 
egy tárgy fejdődQsének folyama;tábál három mozza-
natot, létezésének három formáját. Esetleg (könnyí-
tés végett) három megegyez ő  tárgy egy-egy l јétfor-
máját (Iaz egyik tárgyat az egykori, a másikat a je-
lenlegi, a harmadikat pedig, a következetesen leend ő  
fejlettségi fokról), azzal a céllal, hogy megkapjuk az 
van-desz hármasságot. A három pont feltételezhet đ  
paraboláját zárjuk az említett jelen kategárába, az-
zal, hogy a helyzetet fixáljuk, tehát elhagyjuk a fo-
lyamatosságot, a mozgást. 
Megkaptunk egy targy 'strukturális súlypontjait, amik 
mindennemű  értékelés kiindulópontjául szolgáló vázt 
alkatnak. Megkaptuk a dolgok lényegi meghatá гozódt, 
azokat, amikre maga a forma is épt вl. 
Talán felmerül a kérdés: miért szükséges az Ilyen-
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tásuikban is meg 'lehet figyelni, sőt, egyszerwbbneк , 
értelnyi buktatáktál mentesebbnek tűisik, ha a termé-
szetes mozgáshoz taar!tjuk snaa.gunkat. A válasz a kér-
désbđl adádi: бppen e mozgás miatt! A folyamatos-
ság elbizonytalanút bennünket. Természetéb ől eredően 
nem vet felszínre súlypontokat, ,amikben megkapasz-
kodhatnánk. A másik nem kevésbé nyomás érv, hogy 
n i .is a folyamatos mozgás „áldozatai" vagyunk, kö-
vetkezésképpen, a dolgoknak állandóan csak egy 
pontját látjuk, mindig azt, ,amellyel az adott pilllanat-
ban együtt 1бtezünk. 
Ez .a változók állandába tömörítésének nevezett eljá-
rás gyakorlati hasznot a művészi (iirodial¢ni) ábrázolas 
terén hoz. Az Igy kialakított konstrukció mély lénye-
gi sa.játosságoka:t vet felszínre, siinte kiforrja önnna»- 
gбból alapjaitól kezdve az összes karakterisztikus 
mozzanatot. Másrészi viiszont eleve elkerwljük a fel-
színi megrekedést, rés az ebb ől eredő  félremagyarázá-
sokat, hisz ily módon a művet belü!lről közelíthetjük 
meg, ,,feilderítésekar" a fel ~гΡzín felé tdrünk, és nem 
fordítva, minit ahogy az mar hagyományossá vált. 
(Tehát nini meghámozunk, hanem kismagozunk.) 
Az ilyennemű  szerkezeti megoldások .a műfaji saj б-
tosságok folytán a drámában és az el'besz бlésbeв  for-
dulnak elő  a leggyakrabban, a legszembet űnőbben. 
E kéjt műfaj követelménye a tö гnöтség, az esszen-
ciális sűrítettség, ami már magában él őfeltétele a 
változók állandбba zárásának. Az, hogy a folytonos-
ság követelményszerűen mégis jelen van, nem mond 
ellent az előző  áпitásokІіak; hisz csak az állandó 
van  mozgásban, pontosabban els ődleges jelentősége 
az álnandó mozgásának van (csak a jelen halad el őre 
az idő  síkján). Ebből ered :azután •m v бltozó másodla-
gos mozgása, hármas párhuzama, ami a m ű  (tehat 
a jelen) keretein belül zajlik le. 
Mindezt beиezetőneik szántam, egy elbeszélés olvasása 
közben bennem felötlött gondolatok egyfajta jegyzé-
kének. Elemző  szándékkal akartam közélédni a m ű-
höz, de azt vettem észre, hogy induktíve távolodom 
tőbe. Igy jutottam el néhány alapgos dolatig, amikre 
azután megprбbáltam •következetesen vis5zarvezetni az 
elbeszбІ'ést. 

A másfeló bámuló Isten 

Elásták élve a kenyeret, 
s ő  ,nenъ  tudott éhen megvénhöd đni,, 
földet n хajszoflt, mint egy gyerek, 
s bűnhődni mellé ment fekidn'i. 

U;todsónak — az ő  szavaival — „elkövetett" novella 
(nem számítva egy töredéket). Nem megírt, nem meg-
alkotott — elkövetett. Mint ahogy a gyermek elkövet 
olyan dolgokat, melyeik .a felhđttek megmerevedett, 
gyakran egyoldalú iszеnns¢ögébđl riézve élítálendők. 
ELvtéнk, nem is azért, mert tényleg rossz, nem is 
azért, mert helytelen, el Шenkezdleg, azért, ment gyer-
mekien igaz. Olyannyira igaz, hogy már мmár meg-
semmisítő. Csak a gyerek tud ilyen elfogulatlanul 
őszinte lenni, csak a gyerek, aki nem ismeri az „ér-
dek" fogalmát, következéskeppen nem ismeri a pár-
toskodást sem. Nála még nincs részigazság. Nála csak 
igazság és hazugság 'létezik. 
És Szabó István elköveti ezt, ki¢nondj:a az igazságot. 
Novelláiban útnak indította Csanaki Jancsit, a k is-
gyereket, az đ  szájába adta a legigazibb szavakat, az 
ő  sorsába fonja az igazságtétel kápolnavirágát, mely 
a szemlesütđk és közömbösök önkényiével dacolva 
mégis kivirágzik. Mert sokan vannak, akik nem lát-
ják Csanaki Jancsi igazát, még tdbben akik nem 
akarják látлi, de legtöbben az olyanok, akik bár lát-
ják, értetlenül bámulják meg, közömbösek iránta. 
Ilyenek voltak, vannak, lesznek is. Az idő  hoz majd 
csak felismerést. Az id đ, ami létehemünk, am хhez ne-
künk kell megtalálni a viszonyulást. Mert nem mind-
egy, hogy a¢ idő  uralkodik-e rajtunk, vagy mi urai-
kodunk az időг, ;azáltal, hogy törvényeit a magunk 
szolgálatába álнtjuk. Erre éppen Szabó István taní-
tott bensifuxket. Mert az Isten már másfelé bámul, 
paragrafusait már nem kényszerítheti ránk. Mi már 

a 
másfelé 
bámuló 
isten* 

az egységes megosztottság 



öxvinagumkért Létezünk. A sza]gaság megszűnt, felsza-
badultunk, ne essünk há't újra mabságb а, az Idő  rab-
ságá г Ρba! Tanuljunk meg létezni, adjunk értelmet a 
létnek, azáltal, rogy meglátjuk a ldhetőségeánket, 
meglátjuk az igazságot. Ez eleve Ida ja a fenтшnara-
dáѕ  kényszemedettség.ét, és ez nyomja ránk a „csa'k 
vegetáló" jelzőt. Emberi méltóságunk köиeteli ezt 
meg. 
Р? Idaként mutatja fej erre Szabó Zstván Csanaki Jan-
csi vi1 gáњ, md іуйј .uтК  világának egy damabkáját, 
amelyben az emiberek másak álta1 is — ez az örök 
— öгшnagшkért léteznek, ú;gy, hagy önmagukban. hord-
ják a sok-sok ezen egyéni világ megannyi szl]. nkját. 
Ok és okozatkent fonódik egybe nd Іt, jelen és jövő . 
Az új, vagy ha úgy tetszik, .a folyton megújuló, a vi-
szonyok fei.ismerésében .rejilvk, az értelemkeresésben, 
a сé]tudatos ömmеgteremtés javára történő  tudatala-
kításban. 
Végre 'kimondtuk a tudat szót, illetve .a tudatalakí-
tást. Vai'ban innen indul minden. Innen indul az 
akció az Idő  Іјegyđzésére, az Idđnek céljaink igájába 
történő  fogás~чΡгa. Küzdünk az Idő  ellen, és kilalakát-
juk történelmünket. Az el'l'enséget pedig ismerni keld. 
Ismeгвd kell múltat, jelent és jövőt, illetve ennek 
taе tabnát. A múltat mint ellőádézđt,  mint  okot, a je-
lent, mint vailádi taiitaimat, megvalósulást, okozatot, 
és a j đvőt, mint 'tavábbvlvőt, mint célt, újabb oko-
zatot. 
Ezt próbálja — tegyük nyomiban hozzá, sikerrel —
Szabó István novildájáiban esszencjálás sűritettsréggel 
példázni. Folyton e đáe вasság bukkan fel, folyton ez 
vibrái eláttiknk, mígnem teljes +miértékben felmajzoló-
dik :bennünk mindennek az •érteiane. Kisebb, önліagá-
ban jelenitéktelenmek tűnő  — az egységes egész ki-
alakitáshoz azonban jelentékenyen hozzájámwló —
idbsíktranszfornnálássokkaN történiik már a ,bevezetés 
is:  

(múlt) — A пшttáik a kölest. 
(jelen) — A köles miaggai teli bojtjai !legöпbülnek a 

szár égén, minaUannyian  и  fіЯde•t naézi!k, 
súlyosam, mozduláülanull. Csak  a  ,kavszaél 
érintésétđl rezdülnelk hneg, és eldőlnek szié- 
pen  bel  felé: rrn;ár ott nгyugsxamak a  -rend-
ben, de most is egymás melllett, mint ami- 
kor °rruég lábon dlitak. 

(jövő ) —  M+ajd  holnap  karán reggel learatjuk a ma- 
radékot. 

Mintegy eiőkésziái ezáltal azt a dömltő  háromasságát 
az időnek, amely tartal¢nii telátzttsége révén a létezés 
kulesmomentumaüt támj.a fii. 
Vagy egy másik időmegosztoütság: 

.. adáléт  kellett egy •egészеm. kicsi facsemetéhеz. 

(múlt) —Tavalyi oltvány volt a fácska, ekét szelíd-
vesszđ  nyúlt föl derékmagassdgig a v,ad-
alanyból. 

(jelen) —  Mind  a (két !vеssxđ  megeredt. 

(jövő) — Nyolc-tíz év nnúlroa nmír аdja a termést. 
Kóstolót még elđb!b. 

Tehát a mikrosstmuktúra is e hámmasságra épáil. Igaz, 

vaainak bizonytalamul ikörvonaiazott id ősákok, leg- 

alábbis patenci!áiás Гam bázonyltalanok, de ezek kiéle- 

zettsége eitomipult az egyetemesátett szerkezetben. 
Alljon itt erre ás egy pélкla, а 'т,а1, hogy ez bővébb 

magyamázaima szorul: 

(múlt) —  Isten  túdja mгiáta nem — 
(jelen) — 	 ‚most  odalegyim- 

tett az ostom+al ViJlknxa hátára. 

(logikai síkon nem, d•e idđsdlkon fitt töгés áll be)  

Anna személyét mintegy szimbolikusan egészíti ki 
Vilma ió, az dgavomásbaл  megfáradt áldat, amely 
„ ... mintha egy krétavonalon haladt volnia, olyan 
krétavonalon, amit egyedül csak ő  látott. Még a gyep-
lőszár megevueléséruek sen •öriilt; haladt, haladt regye-
nesen a maga útján. Fejével néha jobbra-bnulra intett, 
mintha azt mondta volnia: nem, nem, pedig csak az 
őszi  legyeket hajtotta el,.." A hiányzó harmadik 
idősek már — a szmbolum által !történt összeolvadás 
következtében — egybeesik Anmáévak Közvetett for-
mában tehát, de a hármasság itt is megtalálható. 
A szereplők — al'ka'tuk, személyiségtik — szintén a 
cél .szerint predeszt]májtak, ami persze nem jelenti 
ait, hogy siablonok. E1:lenkezőleg, hétköznap]an ter-
mészetes embernek, akiknek vitalátása nem „írói kép-
zelet" szüleménye, hanem sorskiaiiakítёtta potenciális 
létenergia, ami önerejéből tud hatni, minden kóréje 
font „varázsige" mélküL De még csak nem is típusok 
— bár ћјa azok lennének, akkor sem veszítenének ér-
tékükből — hisz saját világok egyénien árnyalt, mint-
egy fej!liőг Ρll s útjáл  létrejött végkövetkezmény. Csa-
naki Jancsi nem az elkbvetett cseQekedetek szenved đ  
alanya, hanem a tudatosan vállalt és véghezv]tt tet-
tek apostola. Alakja perszon]fikált tartalma az 'iid đ-
nek. Mint ahogy perszonjfikáіІіt tartalmat képvisel az 
apja, Gábom, vagy (keresztapja, Shвi a Sándor is. 
Csakhogy ők mám mos időszférában mozognak, illetve 
más időszféra tanaknát képezik. Múg J ancsi — a vég-
sőkig ieegyszerűsitve a dolgot — a jövő  megtestesá-
tője, addig az imént felsorolt személyek a biztos lié-
tezák, azaz a jelem ,hordozói. E sort, mely matemal-
kai merevsége folytán egy 'kissé italán ikikényszerí-
telttnek, mesterkéltnek tf.~iák, az anya, Anna alakja 
zárja le. đ  már a múlt mozgatója, egy folyamat vég-
ső  szakaszinaik  616  pontja. 
Jelenben létező  személyek egytSl-agytig. De a jelen-
ben az emberi l'étezésnek — mint idSmben lejátszodó 
folyamatnak — más-más pontját prezentálják, mint-
egy i!étdiagrammot alkoitvia ezáltal Atszümt, ietisz-
tított, deszFilllált létkoeficiemsek, melyek a fölvetett 
kérdésekre đnmaguk adják meg a vál'aszt, egyenként 
is, egységesese is. 
Önmagamat cáfolnám meg, ha funkcionális konst-
ruktdvitásról beszé'l'nék, annyi azonban kétségtelenfvl 
igaz, hogy „yvise] ik" feladatukat. Erre csak a. végs đ  
következtetés kimondásakor jövünk rá, amikor ki-
dertill, tökéletes lbgika(i menettél jutottunk ei addig. 
Az (egyéni és egyetemesen emberi) múlt tehát Anna 
személyében teljesedik ki. Anna áldozat.  Mint  ahogy 
mindenki áldozattá válik az alkonyaitban. !Elm:egy 
hazulról, és nem bár hazamenni. Elvész valahol az 
árokparton. Még nem a• vég, hisz nilég létetiik, csak 
közeleddk ahhoz. Sorsa általános sorsbeteljesiidés. 

„Jancsi egy kis sötét öltözetű  figurát látott a vilá-
gosra falkmeit, đszi árokpart füvében, ,tatám 'kétszáz 
méternyire. iTristen, milyen kicsike  volt!  
... Ahogy szünte!lenül nézte a közeled đ  csézát, mint 
a megvdlíás •eiljovetelét, és annnt ott üldögélt az 
árokpart poros füvében, jobbján az üres vesszőko-
sárral!" 

Egy megvávott harc rokkantja, akit még megkíméTt 
a betéljesülés. Még a lét !katonája de már csak fegy-
vei'viselp. Bk hogy még teljesebb legyese a ,kép, az ok 
kifejtése eéljából — mintegy magyarázatul az oko-
zaima — az idi sákján kifeszátve fe đltárul Anna egyé-
nisége: 

(múlt) — Az az istenverte első  világhábord, az! A 
te édesany гΡcd is iannak az áldozata. 

(jelen) — Most a  te anyád, нegybáró Anna, ott ül az 
árokszélen. Most aztán mehetiimk érte négy 
tkeгéken, hát ez Tett a vége. 

(jövő) — Nem élek én mйг  so!cátg... — (mondja ki 
Anna.) 

Az ostort oda tиzte a bđrbđl készült nyél-
tartóba: a Vilma (lónak semmiféle ostorra 
nem volt szükség•. 

Anna alakjia a  legteljesebb, a legtdkéletesébben áb- 
rázolt. Megvilágított végsđ  stádium, értelemkeresés 
az értelmetlenség küszöbén.  Anna egyéni létének 286 



ket csak az ad, ami elvesz be+l đlшnk cserébe valamit. 
Váltóként kapjuk az értéket annak fejében, ami-t 
önmagunkból áido•гљunk fel, đnmagunkbál, önmagun-
kért, önmagunk (és a világ) előtt. 
Széllel szemben menni, annyi, mint vállalni a har-
cot. Harcot vállalnI, öntudatosan —egyedül csak az 
ember képes. Ez emeli ki a vIlбg összes dolgai kö-
zül. Ez létének értelme. 
Értéket a jövő  ad. De e1 Ikell jutni hozzá, meg kell 
teremteni, lehetővé kell tenni, hogy adhasson. Ez a 
tudat viszi jelenünket falyton el őa•e, a 'széllel szem-
ben ,is. Orlási erejű, szinte a fanatizmussal haltáros 
hitre van szükség. Mert ez az tilt csak egyszer tehet ő  
meg. A lehetőséget kell minél tökélеtese!bibsn kihasz-
nálni. Az eltíínés törvényszer ű, de nem mindegy, ho-
gyan történik, szabó István leckéje .is ez. 
Maga is •igazolta ezt, mvd őn kimondta az igazságot. 
Nem tragikusan sorsszer ű-e, hogy az értelem kere-
sése közben megvivott harc, mert eredánénnyel járt, 
mert tényleg kimondta az igazságot, megsz űnik, és 
megszűnéséve'i előidézi a nemlétet? 
Szélvihar után elcsendesed ő  hulláтnverés. 

• Ui irás, 1 976 , nп3ncius 

rnák ferenc 

Valaki másnak 
néztek — bosszankodtunk majd 
nevettünk. Azok 

kik nevemen szólítnak 
kinek néznek ismernek? 

végső  •pontjával járul hozzá az általános emberi lét 
megrajzosásához. 
Gábor -es sánd'o,r !alakja szervesen k đtődik hozzá, elő-
rebelezvén ezáltal is a végleges egységet. A biztos 
létezés tudata szülte !büszkeség árad bel đlilk. A jelen-
ben ku]rtnináló Ilét tombol bennük. A féktelen életél-
vezet, a nyers er ő, a dac sugárzik aiakjukbál. A „bí-
rom" tudata felszaggatja a korlá г Ρtokait, szinte gátta-
latságot teremt, persze az emberi méltóság határa đn 
belül. đvék a jelen, övék •a hatalom, szabadon vív-
hatnak a sorssal. 

„— Sándor, Sándor —pihegte Csanakiné —, micsoda 
erő  vn tibennetek! Ennek a gyereknek az apja is .. . 
(Igy megy egy zsák búzávcul, mintha. . еmm і  lenne." 
Vagy: „A fiú nem csodálkozott azon, hagy !kereszt-
apja nem szól be a !házba, Jina megy és miért? Si-
mon Sándor úgy vélekedett: kinek mi köze hozzá? 
Еs úgy is viselkedett" 
„Tudod — folytatta halkan —, én az idén is föl а)ka-
ram bosszantani a fináncolkat. Megiat desz pálinkája 
a Simon Slindornak, de đk nem tudják, honnan meg 
hogyan. Honnan? A szilvafáról. Hogyan? Аh Loz sem-
mi közük." 

A jelen lappangó értékei bontakoznak ki általuk. 
Minden megjegyzés, mrói beaivaákozás •nélkül, szinte 
csak ábrázolásuk révén szíir ődik le a végkövetkezte- 
tés, amit ezen is fokon még ne mondjunk ki. 
Az eljövendő  „desz" Ibnztató hite maga Csanaki Jancsi. 
Még bizonytalan, de követeli beleszólási jogát. Egyé-
niségét fékenta гtja a araég előtte tornyosu'ló id ő  tu-
data — vagy inkább sejtése. Félve !lépked, de lépked, 
sđt: „Azzal sem töltötte •az id őt, hagy körbe nwnjien 
a bejáratig. Átmászott .a •drótkerítésen." Jancsi bi-
zonytal•anságá!val maga a bizonybahi jövő . 

a fiú nemi ,tudott mindjárt felelni a torkát ösz-
szeszorító büszlkeségtől — így :legalább nem adott el-
hamarkodott változókat. ÍTgy tetszett, némi töpren-
gés után felel, alhogy illik:..." 
„— mondta Jancsi, de nyomban érezte, hagy hibát 
követett el." 

szinte felette hangzik el anyja (az elmúló) kérése: 
„Csak erre az egy gyerekre vigyázzatdk!" Mert a jö-
vő  öвеnagáért még nem felel, még nem felelhet. El đbb 
létre 'kell hívni. Azt, hagy szintén szervesen kapcso-
ládгk az őt megelőző  alakokaltal alkotott id ősíkhoz, 
гi sem bizonyitja jobban, mint keresztapja niegjegy-• 
zése: „Ez a gyerek aJlighanem most kezdi érezni, az 
erejét. Teli van büszkeséggel." 
Anna, Sándoг, Jancsi. Hnonn ember, három személу. 
Létezésük önálló, hisz saját élе tйket élik. Egy-egy 
meghatározott forát töltenek ki. Ha azonban ze-
nitjüket fixáljuk, kdrajzalódlk egy vonal, egy abra, 
ami karakterisztikusan (abszolílt) emъeari. B s gitt már 
idősíkokkal, pontosabban azok tartalmával manüpu-
lбt nk. A változókat töanörítjiik az á ш'andába. Volt-
van-lesz hármasság alkotja az ldđt. Ezek tartalma al-
kotja magát az embert.. 
De csak pusztán foimбt kaptunk, aminek értelmet 
kell adni. A novellában ez is bekövetkezik. Annával, 
az elmúlóval, az egykor létez ővel, kapcsolatban teszi 
fel a kérdést sándar, a még ь!xtos Iiétezđ, aki még 
maga is értelmet keres: „Ki tesz neki igazságot?". De 
idekívánkozik a ki .nem mondott „megérte?" kérdés 
is, đsszegezést keresnek létükhöz, konzekvenciák. 
Megtorpanásos töprengés ez, vagy dacos számonké-
réssel párosuló elđrelendülés? Mindenesetre lázadás. 
Lázadás a sejtelmes, csak végsđ  pontjáról bе9бthatб  
ellen. Lázadás a már megváltoztathatatlanságba bele-
vesző  sors ellen. Előrelátást kbvetelő  lázadás. segély-
kérés öтшnagátái és embertáгsaiták Követelés a vi-
lágtól. 
És az eljövendđ  a vigasztaló! Jancsi mondja ki: „Ke-
resztpapa — (...) —, ,ha az ember soha nem megy 
széllel szembe, sohasem tudja meg, mire képes." 
Igen, mindennek ez az értelme, đmna.gunk, az em- 
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popkultúra 

„Alig egy évtizede, hogy új m űfaj született: kialakult 
egy világ, pontosabban a mai fiatatság kialakította ön-
magának sajátos életmódját, életformáját, amelyet 
teljesen magáénak érezhet és vallhat. Elvetette az 
előző  korok fiataljainak hagyományait. Érzelmeik 
természetesebb, természetük nyíltabb. Ezt tükrözi ze-
néjük is: a melodikus világot hallatlanul ritmikus pa-
rázsló, sodró, életerős zene váltotta fel." (Tardos Pé-
ter: Beat kislexikon, 1971.) 

>s nemcsak, hogy felváltotta, uralja is. Csak hazánk-
ban több százezerre tehet ő  az évente megjelen ő  pop-
hanglemezek összpéldányszáma, nem beszélve a tö-
megkommunikációs eszközök hatásáról. A technika 
rohamos fejlődése akarva nem akarva életünk tarto-
zékává, közművelődésünk jelentős faktorává emelte 
a popzenét. De mi történik manapság a popzenével? 
Milyen hatása van a fiatalokra? Még mindig a fia-
talság zenei aktivitásának hordozója, vagy beépült a 
szórakoztatóiparba? Kialakult-e a popzenéb ől egy 
nemzeti hagyományokhoz kapcsolódó populáris zenei 
mozgalom? Miben nyilvánul meg ízlésformáló hatá-
sa? Milyen irányba halad, fejlődik? 

A kérdések nemcsak a fiatals:ág szórakoz'ásat érintik, 
hanem az amat őrmozgalmat, a fiatalok művelődését, 
sőt a közművelődés egészét is. 

Érdemes a műfajról tágabb nemzetközi vonatkozás-
ban is szólni, hiszen err ől a témáról — leszámítva a 
divatos zenészek maganéletér ől írt banális históriákat, 
az öltözködésükről és hajviseletükről szóló híradáso-
kat — kevés objektív elemz ő  írás jelent meg. 

hogyan 
kezdődött? 

Problémát okoznak az elnevezések. Régen a beat ki-
fejezés mindenkinek egyértelműen jelzett egy bizo-
nyos zenei irányzatot. Ma a popzene tágabb értelm ű  
fogalom, amely minden tömegszórakoztatásra alkal-
mas műfajt magába foglal: rock, beat, soul. 

Ha történelmi visszapillantást teszünk, e három kom-
ponens vonalán juthatunk el a popzenéhez mint 
egészhez. 

A rock elsősorban társadalmi jelenségként keletke-
zett a második világhábarú utáni Amerikában. Két 
kisebbség, a négerek és a társadalomból kiszorított 
„fehér négerek" zenéjének sikeres egybeolvadása ré-
vén jött létre. A „fehér négerek" muzsikája, a 
Country and Western ír és skót népdalokból, vala-
mint helyi hagyományokból táplálkozott. Az elnyo-
mott négerek zenéje viszont a már évtizedek óta ural-
kodó jazz oda tért vissza, ahonnan elindult, kisebb-
ségi helyzetből kisebbségi helyzetbe. A ritmusos, tánc-
ra is alkalmas Rhytm and Blues viszont a Country 
and  West  ernnel együtt rock néven került be az ame-
rikai közízlésbe, majd innen az egész világ művésze-
tébe és szórakoztatóiparába. 

Az ötvenes évek beat-mozgalma nyomán 1961-ben az 
angliai Mersy folyó partján fekv ő  Liverpoolból elin-
dult világhódító útjára a zenei beat, amely — külö-
nösen a fiatalok körében — rövid id őn belül egyed-
uralkodóvá vált. Jellegzetessége: az ütemek elejének 
éles hangsúlyozása, ami a ritmus rejtett sokféleségét 

rendezi és tartja egyensúlyban. Ez azt jelenti, hogy 
a beat szembefordult a jazz fél évszázados kultuszá-
val, amelyet a szinkópák révén eltolódott hangsúlyok, 
a hangszerek el őtérbe állítása és rikító színei jelle-
meztek. Később a beatzene gyűjtőfogalommá vált, kü-
lönböző  műfajokat foglal egybe, amelyekben csupán 
a fent említett zenei jellegzetességek közösek (folk-
beat,  p01-beat, protest-song stb.). 

A soul néger népzenéb ől táplálkozik, s a beat meg-
jelenését követ ő  időszakban jelentkezik, mintegy dia-
dalmas válaszként a fehérb őrűek Angliából elindult 
beatjére. Izgatott, ideges, vibráló zene, kíséretébe be-
vonták a beatben kicsit elhanyagolt rezeseket, szaxo-
fonosokat. Az énekes nem ragaszkodik mereven a le-
írt kottafejekhez, improvizál, érzéseit kikiabálja. 

)e[en 

E három fő  összetevőn kívül napról napra t űnnek 
fel új irányzatok, s mindegyik egymástól elkülönít-
hető  zenei stílust, zenei igényt, s őt körülhatárolható 
közönséget is jelez. A popzene legalacsonyabb ízlést 
kielégítő  ága, a kommersz zene bevonult a szórakoz-
tatóipar gépezetébe, s mivel ez termeli a gyorsan fel-
futó és letűnő  slágereket — népszer űségük folytán 
ezek jelentkeznek legtömegesebben környezetünkben 
— hajlamosak vagyunk úgy általánosítani, hogy a 
popzene egészében is rövidéletű  jelenség. 

A pop igényesebb válfaja rendkívül sok ágból táp-
lálkozik. Helyet kap benne a népzene, az elektroni-
kus zene, az afrikai, indiai és latin-amerikai folklór, 
a klasszikus zene, a modern jazz, de természetesen 
dominálnak az egyéni sajátosságok is. E sokféle ösz-
szetevő  számtalan irányzatot eredményez. Mindegyik 
irányzatnak megvan a maga közönsége, tehát a pop-
rajongók tábora megosztottsága folytán er ősen hete-
rogén jellegű . 

Napjainkban a technika rohamos fejlődésével párhu-
zamosan változik a hangzás is. ÍTj elektromos hang-
szerek jelennek meg, mint például az orgonához ha-
sonló, különböző  hangszínek beállítására alkalmas 
Moog-sythesizer és a szinte teljes zenekar helyet-
tesítésére alkalmas mellotron. 

A popzene jelenére jellemző  a műfajok egymáshoz 
való közeledése. Igy például rock-zenekarok gyakran 
áttérnek improvizálásra,. a jazz-zenészek pedig szí-
vesen játszanak elektromos hangszereken és dolgoz-
nak fel beat kompozíciókat. A két irányzat keveredé-
sének eredménye a jazz-rock. 

Megfigyelhetjük ugyanakkor a pop és komolyzene 
közeledését is. Beat együttesek gyakran dolgoznak 
fel már ismert komolyzenei műveket, oratóriumokat, 
szimfóniákat. A popzene lehet ővé teszi az ilyen fel-
dolgozásokat, mert kötetlen és a megl'ev ő  elemekből 
táplálkozik. Keith Emerson, az EL & P orgonistája 
a kivetkezőket mondta céljaikról: „Amikor a fiata-
lok meghallgatják előadásunkban a Brandenburgit, a 
Kaméliát vagy az „Egy kiállítás képei"-t, kíváncsiak 
lesznek az eredeti szerzeményre is, és ez szerintem 
nagy dolog." 

A popzene nagy erénye, hogy megfelelő  kapcsolatot 
teremt a zenekar a közönséggel. Іriási lehetőségek 
rejlenek ezen a téren, hiszen a mű  értelmét döntően 
befolyásolja közvetítésének, átadásának módja, 

A fiatalok körében igen népszer űek a pop-fesztiválok. 
Ezeken a százezres tömegű  szabadtéri hangversenyeken 
divatos zenekarok, a legnagyobb pop-sztárok mutat-
ják be műsoraikat. (Déry Tibor az altamonti pop-
fesztiválról írta nagysikerű  regényét, a Képzelt riport 
egy amerikai pop-fesztiválról címűt). 288 



A popzenét széleskörűen alkalmazzák más művészeti 
ágakban is. A pop-zenekarok és a színházak sikeres 
együttműködésének eredménye az egyik legfiatalabb 
színpadi műfaj, a rock-opera, amely tulajdonképpen a 
musical comedy beat elemekkel felfrissített változata. 
Az angol Who együttesé az els ő  sikeres kísérlet: 
Tommy című  rock-operájuk számos európai és tenge-
rentúli operaház műsorába került. Hasonló sikernek 
örvend egy másik fiatal műfaj, a beat-musical is. 

A pop gyakran szerepel filmek kísérőzenéjeként is. 
Van azonban јб  néhány maradandó filmalkotás, ame-
lyeknek a képi struktúrával egyenrangú közege a 
pop: a zeneszerző  társszerzője is a filmnek. (Eper és 
vér, Bangladesh, Tommy.) 

A rock és a képzőművészet kapcsolata legközvetle-
nebb módon a lemezborítók formaterveiben mutat-
kozik meg: visszatérnek a szecessziós stílus bet űi és 
motívumai, de a modern művészet képvisel đinek al-
kotásai is megjelennek a lemezalbumokon. Ez utóbbi 
esetben a popzene kёzvebett úton hozz  (hat)  a 
képzőművész és a közönség között tátongó űr betöl-
téséhez, és a zenei ízlésformálás mellett fontos sze-
repet vállal(hat) a képz őművészeti kultúra fejleszté-
sében is. Ugyanakkor a rocknak mint zenének a kép-
zőművészetre gyakorolt közvetlen hatásával is szá-
molnunk kell. 

„Jól kitapintható az az ív, ami a virágzó pszichede-
likus (tudatot kitágító, bizarr, illetve tarkabarka min-
tázat) stílus hullámzását a rock-zene lüktetéséhez 
köti. A jól ismert együttesek sztárjai maguk is posz-
termotívummá válnak. (Részlet Bike Lászlónak a Mű-
vészet decemberi számában megjelent írásából.) 

A műfaj színképébe tehát sokminden beletartozik, s 
már ez is bizonyítja, hogy nem egy megfáradt, de-
kadens mozgalommal állunk szemben. 

„A sokféleség egyúttal sok közelítési módot jelent. 
Ezért ma sokoldalúbban, változatosabban lehetne a 
közönség érdeklődését befolyásolni. Nagyon fontos 
tény, hogy a fiatalok ízlését folytonos átmenetek jel-
lemzik. A mai tizenévesek nem ragadnak meg a slá-
ger-beat kedvelésénél, ízlésük változžk, fejl đdik. Lr-
deklődnek a rock-zene, majd a jazz-beat, késđbb pe-
dig a modern jazz iránt. 
A komolyzene megszerettetése elképzelhető  közvetett 
úton is, éppen az igényes popzenén keresztül." (Wil-
pert Imre: Popzene feketében, fehérben. In: Kultúra 
és Közönség, 1975/2-3. szám.) 

mi 
a 
helyzet 
nálunk? 

Először is, hogy jutott el a popzene hazánkba? A jazz, 
a rock, a soul egyaránt kisebbségi népcsoport zenéje. 
Már az ötvenes években is érdekelte a szociológuso-
kat a kisebbségi kultúrák közízlése való betörésének 
módja. 

David Riesman egyik cikkében így vázolja a kisebb-
ségi ízlés forradalmának lépcs őfokait: 
„A folyamat egybeesik a politikai áramlat tetőzésé-
vel, amely egyenl đséget követel színesnek, fehérnek 
egyaránt. Működésbe lép egy lélektani tényez đ  is: az 

„ždentifikáció", az azonosulási vágy. A társadalom 

számos rétege mások kisemmizettségében a magáét 
fedezi fel, mások szabadságvágyával a magáét fejezi 

ki — s ez az ždentifikációs, azonosítási folyamat nyit 

aztán utat egy újabb és összetettebb ízlésátlakulás- 
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sen a társadalom átrajzolódásának számos más ténye-
zője is hozzájárult." 

Amikor már egész Nyugat-Európát a pop ritmusa és 
dallama hatotta át, a tömegkommunikációs eszközök 
becsempészték hozzánk is az új zenét. Természetesen 
a ibefogadásnál nálunk is jelen volt egy spontánabb, 
másfajta identifikáció, valamint a generációs harc 
megjelenése. Mondhatjuk úgy is, hogy a popkultúra 
a generációs harc megjelenésével párhuzamosan ala-
kult ki. A fiatalok évszázadokon át engedelmesen át-
vették és dúdolgatták a feln őttek kedvelt melódiáit, 
mint ahogyan engedelmesen vették át a szül ői öгбk-
séggel az ősök erkölcsrendjét és szokásait is. A pop-
muzsika hatása kitört a zene mindig is absztrakt vi-
lágából. Tovább hódított s az önállóan megszerzett 
zenei birodalom ifjú állampolgárainak egyetemes 
nyelvévé vált. Megváltozott a tánc is: a feln őttek 
méltóságteljes, de erotikus csoszogása szabad, a jazz-
muzsikusok rögtönzéséhez hasonló mozgássá alakult 
át: mindenki magának táncol, egyénileg kreálja a fi-
gurákat. 

A befogadás óta eltelt közel egy évtizedben gomba-
módra kezdtek szaporodni a disco-klubok és pop-ze-
nekarok hazánkban. 

A lemezklubok főleg az ifjúsági alapszervezetek ke-
retén belül működnek. Egy vajdasági községben vég-
zett felmérés szerint a meglev ő  14 kerületi ifjúsági 
alapszervezet közül 13-ban az elmúlt két év folyamán 
műkđdött lamezkk b. A bevétel fontos anyagi forrás, 
tehát közvetve, de közvetlenül is lehet ővé teszi a fia-
talok társadalmi aktivitásához szükséges feltételek 
megteremtését. 
De hogy működnek ezek a klubok? 
Egy-két rátermett fiatal állítja össze a programot, 
amelyben főleg kommersz slágerek szerepelnek, ami 
a közönség nagyobb hányadának az igényeit kielégíti. 
A ripacskodó lemezlovas a számok között banális tré-
fával szórakoztatja a közönséget a nyugati гбdióállo-
mások dise-jockey-jainak módjára. 

A közművelődés szempontjából elengedhetetlenül 
szükséges lenne az igényesebb popzene,s azon keresz-
tül a jazz és a komolyzene megkedveltetése. Nincs 
azonban egy olyan szervezet, amely a közm űvelődés-
nek e jelentős tényezőjével törődne, a disco-klubok 
munkáját koordinálná. 

A hazai zenekarok sem tudják megoldani a problé-
mát. A zenekaroknak van működési engedélyük, de 
szakmai szervezetük nincs. 

Jugoszláviat harminс-egynéhány nуіvбітtагtоtt szem-
léje alapján a könnyűzenei fesztiválok hazájának is 
nevezik, azonban ezek közül mindössze egy van, 
amelyre kizárólag a muzsika iránti szeretet jellemz ő  
(Boom). A többi frázisokkal telített slágerzenét ad 
futószalagon. 

Vito Simurdić  dalszövegeinkről a következőket mond-
ta: „A legfelszžnesebb hallgató számára is világos, 
hogy dalszerz őžnk lépésnyire sem távolodnak el a slá-
gerszerzők modorosságától. Ennél rosszabb jellemzést 
aligha kaphattak volna, hisz tudjuk, hogy nálunk a 
legigénytelenebb nyárspolgári ízlést elégítžk ki a 
„miért mentél el; ahogyan én, úgy senki sem szere-
tett" stílusú többszörösen elcsépelt melodramatikus 
frázisokkal". 

Az abbáziai dalfesztiválról a következ őket írta: „Az 
idősebbek szokásos melodrámáikat adták elđ, a fiata-
lok pedig, és ez benne a legtragikusabb, utánozták 
őket " 

Gyakran szóba kerül népeink zenéjének ötvözése a 
popzenével. Több együttesünk vallja magáénak e ne- 



mis törekvést, azonban a hallgató leginkább a nyu-
gati slágerek motívumait kapja tiszta, eredeti for-
mában. 

A popzene megjelenése óta több tucatnyi tanulmány, 
szakkönyv, lexikon jelent meg a műfajról, azonban 
kevés ismeretünk van a popzene hasznosítási lehet đ-
ségeiről. Egyedül a Džuboks tekinthetđ  a műfaj sajtó-
orgánumának, amelyben az utóbbi időben megjelent 
néhány objektív elemzés. 

Oktatási rendszerünk ismerete alapján nem is remél-
hető, hogy a középiskolások zenei oktatásába beve-
zetik az igényesebb popzenét. Az illetékesek úgy vé-
lekednek, hogy eléggé ismerik azt a fiatalok, hiszen 
a rádió egész nap popzenét bömböl. Nem tudnak, nem 
akarnak különbséget tenni az igényes popzene és a 
slágerzene között. 

Gyökeresen változtatni kell azon a szemléleten, hogy 
a popzenét csak múló divatnak tekintsék. 

A popzene jelenleg légüres térben lebeg, nem tarto-
zik a művelődés egyetlen szektorához sem, ki van 
szolgáltatva az üzleti érdekeknek, mint a kapitalista 
társadalomban. Keveset tudunk a popzene befogadá-
sának „esztétikai" kérdéseir đl. Pusztán zenei elem-
zéssel nem megyünk semmire. A komplex elemzésnek 
figyelembe kell vennie a szociológia eredményeit, a 
technika és a tömegkommunikáció szerepét, a pop-
zene sajátos „közlési módját". 

A popzene problémájának rendezése zenei mozgal-
munknak éppúgy hasznára válna, mint az egész köz-
művelődésnek. 

sebők zoltón 

Kavarog a por. 
Fiammal nézzük bentrő l. 
En tudom : a szél. 

O nem . Kérdez . Valóban 
lehet nem a szél — csoda. 

a 
muzslyai 
muvésztelep 

Sziveri Jánosnak és Rácz Jánosnak köszönve az els đ  
muzslyai művésztelepi táborozás 1973 nyarán való-
s:uIt meg, azóta minden nyáron itt kellene tadálkoz-
niuk azoknak a vajdasági fiataloknak, akik a képz ő-
művészet területén valamennyisre is érdekeltek, és 
érnek valamit. Az eddig megjelentek tanúbizonyságát 
tették bizonyos fokú alkótái rugadma:sságnak, haj-
lamnak, de valahogy még ez eddig nem :lett 'kihasz-
nalva, pedig a muzslyai muvésztelepnek a fiatal al-
kotó képzőművé zek indikatív bázisavá kellett volna 
válnia, mindamellett, hogy az életben a „művészke-
dők" és alkotók formálódása 'teljesen :szabad. A szer-
vező  bizottságnak a jövőben sokkal körültekintőbben 
kellene foglalkoznia a találkozó megszervezésével, 
ezen belül pedig a találkozó koncepciójával, a meg-
rendezendő  kiá1иtás profiljával, hogy valami módon 
leküzdjék az évek óta ismétl ődő  középszerűséget és 
az infantilitás jelenségét. 

Az idei táborozás anyagát szemlélve szembet űnik az 
átlagos műkedvelői szintű  munka aggasztóan nagy 
tömege, a jobb alkotások is csak a megnyugtató kö-
zépszerűség szintjén áldnak. A látogatónak egyáltalán 
nem az az érzése, hogy hódításra. készül ő  invenciótus 
fiatal tehetségek előtt áll. A 'kiálitásrál hiányzik a 
fiatalos hév és lendület, formai nyerseség, az új 
eszmék jelenléte, egyszóval azok az értékek, melyek-
ből később tisztaság, érettség 'és eredetiség kristályo-
sodlhatna ki. Hiányalom a most még kevésbé l'átha'tó 
eredményeket nyújtó, de sokat sejtet đ  és ígérđ  irány-
zatokat. 

Az általános szürkeségb ől két fiatal emelhető  ki: az 
egyik Sziveriné Horváth Rózsa, akinek 'konstruktív 
szellemben fogant kompozíciói és disztingvált szín-
spektruma az elvontság ellenére többet sejtet az egy-
szerű  d'ekaratívitásnál. A másik Varga Somogyi  Ti-
bor,  aki sietős nyugtalansággal örökíti meg vi бgun-
kat fekete-fehér mez őin. Ki6lih:tot't képei egyszerre 
mutatják erényét — rafinált fotós — és hibát is: a 
nem mindig belülről fakadó, mesterkélt ötleteket, 
magaldásaka't, kuriózumokat. Megjegyzend ő , hogy —
ami talán felmenti — ő  elsősorban is fatós és nem 
képzőművész. De ez ma m бr alig-alig számít. 

Az összképen azonban mindez alig valamicskét vál-
toztat, mert a k á lított munkákról kapott összkép 
változartЛan; a friss, fnrrangó, széls őséges képzđművé-
szeti világlátással vállalható kockázatokból; kísérle-
tekből semmit sem kapunk, elméleti megalapozottsá-
got sem találunk. Az összkép felett ott lebeg a vészes 
semmitmondás, ami — :mert fiatalokról, jövend őbeli 
alkotókról van szó — elgondol,kodtató. 

fenyvesi Ottó 
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szabados 
árpád: 

metszés 
és 
nyomtatás 

 

Műheiytitkok, Corvina, Budapest, 1975 folyóiratszemle 

„Ertelmes, modern fiatalnak lenni és megpróbálkozni 
a művészet valamelyik ágával — csaknem egyet je-
lent. Van, aki verset ír, van, aki zenél — Bachot vagy 
beatet —, és van, aki a képző- és iparművészet egy-
egy ágában kísérletezik. Ez a sorozat — a „Műhely-
titkok" — az utóbbiakhoz szól" — olvassuk a könyv 
hátlapján. A grafika, elsősorban a metszés és nyom-
tatás iránt érdeklődők számára íródott a sorozatnak 
ez a kötete. A próbálkozót, az egészen kezd đt vezeti 
be a grafika nyelvezetébe. 
Érdemes idézx іі  az érdekiбdđt buzdító bevezető  gon-
dolatokat, melyek egyben a könyv jellegére is utal-
nak: „Tévedés azt hinni, hogy csak az írónak szabad 
írni, csak a színész mondhat verset, csak a festő  fest-
het... Az alkotás örömét mindenki átélž. Mindegy, 
hogy milyen szinten. Ez akkor lehetséges, ha hiszünk 
érzelmeink, gondolataink eredetiségében, és hiszünk 
abban, hogy másokban, ha kimondatlanul is, hasonló 
érzelmek, gondolatok ébrednek." 
Az érdeklődés felkeltése után, a szerz ő  — maga is 
művész, fiatal grafikus — szakszer ű  gyakorlati, tech-
nikai tanácsokat ad, melyek birtokában az olvasó 
művelőjévé válhat a linómetszésnek, fametszésnek. A 
játékos lehetđségek felől vezeti az érdeklđdőt a ko-
moly munka felé. S tulajdonképpen maga a játék is 
lehet értékes munka. Fontos a találékonyság, melyre 
mindvégig nevelni igyekszik. A játék kapcsán ren-
geteg anyagot, lehetőséget fedeztet fel az olvasóval, s 
mindezt csak kezdetnek, indulásnak szánja a további 
állandó kísérletezésre. 
A szaktudnivalók ismertetése közben a legfontosabb 
alapfogalmakat is közli, melyek nélkülözhetetlenek a 
szakirodalomban való további tájékozódáshoz. 
A szaktanácsok ismertetése után felhívja a figyelmet 
a vonalak jelentőségére és kifejező  erejére a grafi-
kában, majd röviden és érdekesen összefoglalja a 
nyomtatás történetét. 
Befejezésül néhány metszetet mutat be az olvasónak, 
s itt ismét felhívja a figyelmet, mintegy összefogla-
lásként a metszetek sajátos kifejezésmódjára: a m ű-
alkotás nézésére tanít. 
A gazdagon illusztrált könyv tizennégy színes repro-
dukciót, s több fekete-fehér szövegközti rajzot tar-
talmaz. A reprodukciók változatosak a technikák és 
az alkotók szempontjából is. A tárgyalt technikákat 
egy-egy klasszikus művész munkája illusztrálja. Töb-
bek közt Dürer, Harunobu, Munch, Matisse, Picasso, 
Derkovits, s a legújabbak: Kondor Béla, Keserű  Ilo-
na munkái szerepelnek. 
A kötet célja: kedvet adni a minél szabadabb játékra 
és munkára, és közben hasznos tanácsokkal segíti az 
olvasót az esetleg benne rejl ő  képességek fejlesz-
tésére. 
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a 
mozgó 
világ 
első  
négy 
zámгró І  

1975 decemberében készül el az els đ  Mozgó Világ, a 
magyarországi fiatalok irodalmi-művészeti-közműve-
lődési és kritikai folyóirata. Fiataloké, a „fiatal ma-
gyar értelmiségé" (szerkesztőség) — s ez jelöli ki sa-
játos helyét, egyre inkább körvonalazódó arculatát. 
Országos fórumról lévén szó, széles kör ű  szerzői gár-
dát mozgósíthat a lap, s mivel kéthavonként jelenik 
meg, a változékonyság még inkább kifejezésre jut-
hat. A megjelent négy szám íróinak zöme 22-34 éves. 
A tematikai és formai rugalmasságában is célratör đ  
és határozott igényességgel fellép ő  Mozgó Világnak 
valóban megvan minden esélye, hogy folyamatosan 
fölmutatva a jelen fiataljainak szellemi törekvéseit, 
a kavargásban egybehangzásokat és disszonanciákat 
mutasson ki, eleven arcélével korunk hatékony tudat-
formálójává váljék. 
Szépirodalom (vers, próza) mellett szociográfia, kör-
nyezetesztétikai, pszichológiai kutatások, színházkriti-
ka, film-, zene-, képz đművészeti krónika, esszé, ta-
nulmány, érdekes kollázsok, fotók, plakátok, grafikák, 
verseket kísérő  rajzok jelentek meg az eddigi számok-
ban. 
A 75-ös első  szám számomra legemlékezetesebb írása 
Csalog Zsolt Gyökerek c. szociográfiája. đrvendetes, 
hogy a júniusi számban a szerkeszt őség máris pályá-
zatot hirdetett meg irodalmi szociográfiára, igy bizo-
nyára találkozni fogunk a jöv őben is hasonlóan ér-
dekfeszítő, aktuális és léngyegbevág б  megnyilatkozá-
sokkal. 



Falba építve 
a többi súlya alatt 
a tört tégla 

akár az ép betömi 
a rést — de nem lesz egész! 

Ugyancsak az első  Mozgó Világban jelent meg Pás-
kándi Géza vitaindító esszéje a „profi" és „amat őr" 
író fogalmáról, s azóta minden számban olvashatunk 
hozzászólásokat — izgalmas és éles vita alakult ki az 
írói magatartástípusokról. 
Hozzászólásokat eredményezett Kamarás István utó-
piai útibeszámolója is, s mindebb ől kitűnik, hogy a 
Mozgó Világ szerkeszt ősége a problémafölvetéseken 
és az egyes véleményeken, részigazságokon túl mind 
többek aktivizálására, számottev őbb szellemi meg-
mozdulások kialakítására, teljesebb megismerésre tö-
rekszik. Hogy szubjektív gondolatláncok ne hulljanak 
terméketlenül vissza önmagukba, hanem mintegy fel-
élesztve, reakcióba lépjenek más szellemi-erkölcsi fej-
lődményekkel. A folytatásos, egymást cáfoló, helyesl ő , 
kiegészítő  véleménykifejtések kritikus olvasásra ta-
nítanak. 

A megjelenő  szépirodalom újabb dimenzókat nyer az 
olvasó tudatában, ha elemzés követi. Ezt bizonyítja 
Radnóti Sándor értékes tanulmánya Benk ő  Attila köl-
tészetéről. De sajnos ez az egyetlen ilyen jelenség az 
eddigi számokban. 
A zeneművészeti tanulmányok szintén élénk színfolt-
jai a folyóiratnak (Gonda János: Free jazz — magyar 
folklórból, Kocsis Zoltán: Néhány szó a legújabb ma-
gyar zenéről, Ferenczy Erika: Hangok és hangzások 
új világa az elektronikus zene, Balázs Gábor: A Fo-
nográf lemezei, Hegyi Gyula: Mi újság, Bródy úr?) s 
nyilván előttünk értéküket még csak növeli a zene-
elméleti tanulmányok hiánya a vajdasági folyóiratok-
ban. 
A februári Mozgó Világ még egy sorozatot indított el: 
„pályakezdő , legalábbis pályájuk delelőjére még nem 
jutott írók, költ ők, kritikusok, fiatal tudósok fognak 
vallani mestereikről, „szubjektív hitel ű, szuggesztív 
vallomások-bírálatok" formájában. A szerkeszt őség 
azért látja fontosnak ezt, mert „az irodalom objektív 
fejlődéstörvényei éppen e vonzások és taszítások szub-
jektív eredetű  hatásrendszerében érvényesülnek". 
Egyelőre Lengyel Péter esszéjét olvashattuk Ottlik 
Géza-élményéről. 
Az бprilisi számban a Farkas лđám szobrairól készí-
tett fotók ,mellett, tanulságos és btletes a m űvész 
jegyzete is. 
Ifjúsági folyóirat számára ugyancsak rendkívül meg-
felelő, formájában, stílusában egyaránt találó a 
Könnyed kis beszélgetés a plakátról c. írás. 
E szám fontos pontja még Kulin Ferenc elemzése Pe-
tőfi A nép nevében c. költeményéről Egy mai versről 
címmel, és Fodor Tamás sokoldalú tanulmánya: Kü-
lönböző  művészeti ágak formai hatása az amatőr szín-
játszómozgalom néhány jellegzetes produkciójára. 

A legutóbbi Mozgó Világban megjelent újabb szocio-
gráfia (Kovácsy Tibor: Két lány egy gyárból) ismé-
telten bizonyítja, hogy széles látókörű , valóságukban 
tájékozódni akaró értelmiségi világképe kialakításá-
nak alapvető  elősegítői a szociográfiák és az irodal-
mi szociográfiák. Szociográfiai hitel ű  Anóka Eszter 
emlékezése is gyermekkorára és jelenére. S az, hogy 
a folyóirat nem skatulyázza rovatokba a különböz ő  
műfajokat, valóban célt ér. Elvont tudományos elem-
zés, szociográfia, vers, vizuális kísérletek egymás mel-
lett kapnak helyet, s az olvasó egyik VALOSAGBOL 
a másik VALOSAGBA csöppenve pszichéjében a világ 
komplexitásának képzetét szerzi meg. 

S még egy újabb sorozat: bemutatók az egy tájról 
induló, még ismeretlen költőkről, TaPán ilyennemű  
csoportosítással is fölfedhet ő  néhány újdonság. 

Bár szépirodalmi művekről nem volt értelme szólni 
e jegyzetben, hadd említsem meg Szkárosi Endre 
Részletek a domoszlói prépost vallásos korszakából 
c. versét, ami szerintem kiemelkedik a közöltek kö-
zül. Novellák és regényrészletek között több figye-
lemreméltó alkotást találhatunk. 
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eiiine 
Posed najnovijih pesama Pala Bendera objavljujemo i novelu „Psi i knjige", 
Danila Ki3a. 

Запо1 5iveri i  Ito  Fenjveli razgovaraju sa 3ožefom Асот  likovnim krifi- 
сагет  о  pro ьі emati čnom položaju vojvo đanskih likovnih kolonija i likovnog 
obrazovanja иор3lе . „Aki želimo  sari  umetnost, onda sagradimo male 
dvorce, kao u E čki, uvucimo se u svoje kule od sionova če. Umetni č ke 
kolonije treba da su taro gde život vri. 11i u preduze ć ima iii a  poljo- 
privredi. I  fi  treba oponašati ono što  ii  umetni čki kurs Beograda i Ii  Zag- 
reba. Eventualno  sari  koristiti pojedine nijhove elemente, ali ne imitirati ih, 
kao što to č ine, recimo kid nas, i Ii a  Aran đelovcu, gde su se stvari u 
potpunosti okrenuie turizmu. Najve ć i broj umetnika u koloniju dolazi  sari  
na izlet, i onda ostavi  Pl  koje deli. Sve  ii to špekulacija. Svuda žeie da 
osnuju male galerije." (odiomak iz razgovara) 

Imre Harkai arhifekta opisuje okolnosti gradnje i arhitekturu jedne monu- 
mentalne ba čvanske gra đevine, crkve u Ba čkoj Topoli, gra đene izmeđ u 
1904 i 1906. godine. 

Prozom Danila Kt3a bave se In  na3a napisa. 
„Stvarala čka nh i stvarala čka vešlina prozaiste prividni s iznena đ uju ćom 
pasivnosti se degradira na interpretiraju ć u delatnost, toliko pominjanu autor- 
sku likciju takore ć i nigde ci nalazimo. To jest: suštini uzevši stati č ki pisai 
izmišijanja iikcije kid Kiša zamenjuje dinamizam traganja i otkrivanja. Kiš 
fi  izmi3lja nego nalazi. Pronalazi  one  situacije, ina stanja, one č injenice, 
koje se mogu pretvoriti u prozne situacije  sari  zahvaljuju ć i višku energija 
proisteklom iz upore đ ivanja. (...) Prozna dela nove knjige Danila Kiša 
naiaze se г  ovi strane novele, istovremeno i s one strane noveie što se 
ti če određ ivanja književne vrste. Najkarakteristi č nija osobenost  in ii doku- 
mentarnost. U toj službi su i primenjeni jezi č ki modeli, tako đ e i osobeno 
modificirano raslojavanje unutar jezi č kog izraza, kao i  spicifihno pomeranje 
fikcije i pišćevog stava. Na unutrašnji svet dela najkarakteristi č nija  ii  društveno- 
formirala čka kategorija nasilja, to ii ono što povezuje u ciklus  sedam napisa 
koji se nalaze u knjizi, a to ima i zna čajnu uiogu u isticanju novelisti č kih 
osobina. Autorova — povodom svoje dokumentaritivnosti i Si  ovim delom se 
može dovesti  a  srodstvo — knjiga, Peš č antk a takiđ e i Grobnica za Bori sa 
Davtdovi ča koja  ii zbirka iz proznoteoretskog aspekta, svakako su vredne 
pažnje, novo prou č avanje bi verovatno doveio do vrednih saznanja." (Ferenc 
Beretka)  „Kb  neme potrebu za spektakularnim autorskim smicalicama njegovo 
neprimetno ostajanje u pozadini, prividno ravnodušan na č in iziaganja u 
ivom siu čaju  ii, a  odnosu  fi  materijal pri ča najuspešniji siav. Pustiti č inje- 
nice  di  govore, njihovu istinitost dokazati puritanskom pedantnoš ću posred- 
nika: to ii  najmanje ravnodušan odgovor mi г lioca  fi  tam пu stvarnosf 
doživljenu kao potresnu avanluru." (piše u svom kratkom eseju Gabor Turt) 
„Kod Kiša vi đenju  a  pomo ć  dolazi dub . . ." To j est: i aki  se u pogiavijima 
ovoga tipa i sam zalaže za nepristrasnost, spoljnje, objektivne ta č ke giedišta, 
svestan  ii  neminovnosti preiaza. Sfvari naime п e nude uvek nehoti čnom spon- 
tanoš ću svoje imenivanje, otuda i to di „dub'' ponekad more i da 
odlu č uje, fako da ijudski subjekat neizbežno biva prisutan u slici.  Kit  nije 
imao potrebu, da  ova  vrstu opisa silom isti č e kao program, da ga pomodno 
preuzme, icr kako se to ispostavija iz kasnijih deiova, koji i maja  sasvim 
druk č iju fehniku pripovedanja, on sam proisti če kako iz  tere,  tako iz 
konsfrukcije cenfralnog lika.  (pile Gabor Vajda  0 PelEa п iku) 

Kumingsove pesme su deiovi istrgnuti iz „života",  a  kojima uprkos spoij- 	fo)yÓjrelszemle 
nJem izgledu viada red: rezultat temeljne promišijenisti i  vein  a mnigo 
doterivanja. „Majstor" nije vršio površan pisai,  sari ii  malo prerušio 
svoju poruku, litnirai ga u svoj truvaje, nerviraju ć i i pokrenuvši time protiv csányi erZSébet: a m OZgÓ V i1ág első  
sebe one koji letimi čno č itaju, one koji nemaju slrpijenja da se bakću sa 	

Пе 	áá Ól 	 291 kra ćušnom pesmom. (...) Prever koji  ii  bio  pniglaten pesnikom širikih 	 9У  szmr  
narodnih masa, nije bio  bat  onaj naridni pesnik  a  tradicionainom smisiu re č i 
— dokazalo se, da svesno nastojanje ka naivnom izražavanju, nije a stanju 
di  „okrene rudu" — kao š t o ni Kumingsu nije pošio za rukom da postane mellékletünkben az új symposion 11. 
zabavlja č , kiaun nacije. (...) U Kumingsu  ii  pobedio avangardista, pesnik 	 évlolyama 	repertÓYlUmá Пak 	2. 
sklon eksperimentisanju — eksperimentisanje mu ii  umalo postala opsesija 
— koji staro i novo sažima u genijaino jedinsfvo, a i  a  svojoj satiri č nosti 	 (befejeZ Ő ) részét kÖZÖ 1j Ü k. 

sve do kraja zadržava sebi svojsfven naivan ton." (Atil л  Balaž  O poeziji 
E. E. Kumingsa) 

Mak Ferenc analizira novelu Iitvana Saboa, nedavno preminulog i nedovoljno 
olkrivenog i procenjivanog madarskog prozaisfe, — pri tom obrвčujuéi pažnju 
na slrukfu г i гaju ču ulogu kategorije vremena u njoj. 

Na osnovu trideset i nekoliko evidenfiranih smotri, Jugoslavija se sma4ra  ra  
domovinu tesfivaia lake muzike, međ utim  sari  je jedan me đu njima koji se 
isklju č ivo odlikuje Ijubavlju prima muzici. (Boom) Ostali na pokretnoj traci 
proizvode frazama zasi ćene šlagere. (...) Mimentalno pop muzika lebdi  a  
vakumu,  fi  sapda ni  U  jedan sektor kuiture, ostavijena  ii  fi  milost i 
nmnilist interesu tržišta, kao u kapilalisfi čkom drušfvu. Maio  zuamo  O  
„estetskim" pitanjima primanja pop muzike. Pustim muzi čkim analizama sri 
postižemo ništa. Kompleksna analiza treba da uzme  a  obzir socioložke 
rezuitate, ulogu tehnike i masovne komunikacije, poseban na č in izraža- 
vanja  a pop muzici. (pile па1 miadi saradnik Zoltan 5ebek snednjolkoiac iz 
Kanjiže u nyom naplsu, koji se bavi pop muzikom.) 

Ito Fenjveli u nvojoj likovnoj zabelelci krifikuje neorganizovarto:f IelnJig 
logorovanja Mužljanske umefni čke kolonije, i amaterski karakter rada koji 
se faro sprovodi. Elvira Poharkovi č  nan upoznaje na jednom nau čno popu- 
larnom knjigom  ix oblasti likovne umetnosfi. 

U pregledu časopisa Eržebet čanjt prikazuje čanopis mladih madarske „Мо к9о  
Vi1đg' , koji izlazi  ilk godinu dana. 

U prllogu objavljujemo 2. (zavrini) deo reperlorijuma jedanaeslog godi3fa 
„0)  5утрог lопа ". 

a borítón böndör pál versei 



Poros levelek 
— ritka esőcseppek húznak 
rajta vonalat. 

Olvashatatlan jelek 
de nem érthetetlenek. 



Virága terhe 
alatt földig hajolt — de 
nem tört el a szár! 

Szátlan mutatom annak 
ki versem fölé hajol. 
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A lőelemek 
hiányosak — nem várok 
én tovább mégsem. 

Távolság irány ... egy szó 
talán hozzád eltalál. 


