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oszorigerendak 
székelyföldön, amely sokban hasonlít a 
mi kicsi Baranyánkhoz, a halott lábbal 
fekszik Keletnek, hogy a Nap el őször 
fürössze fejfáját .. . 

életkép a 
facsarоs nyikó-völgyben 

,hajt kaszо rúgerendába 
akasztva 
a két rezsdás vaskasza. 
Híjúban, 
a lajtorján egy vén 
szürke tyúk szund'Ikái. 
sarokban az ó-szuszink; 
fölötte alapító s 
a laska sirítő . 
Ahajt egy kis teken ő . 
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Forum nyomda 
Újvidék, 1977 

S ha még indul ütközetbe 
Napjaim rogyó serege, 
Úgy megy, mint az elítéltek 
Mennek vesztőhelyük felé. 

Párizs, 1938. április 9. 

1944 

Úgy teszünk, mint aki még lesve 
Éltet, indulást várhat. 
Útjaink el ő lünk szállnak. 
Nagy sír a szenny s alvadt vér az este. 

Angyalunk elakadt valahol 
Régóta, nagyon és messze. 
Mint mi, már ő  is tán veszve. 
Romok közt rekedt rémület csahol. 

Vera, 1944 január 



hisz 
az 
isten 

Istenem tudom hogyha bennem 
Hitem néznéd s mérlegre tennéd 
Hivők közé nem számlálnál 
Istenem tudom eldobtál volna 
Rég 
Ha épp te Isten Isten nem volnál 
Ki hitetlenben is hisz. 
Titkaid már nem is kérdem 
Szavaid már nem is értem 
Rossz vagyok én mindenképpen 
Csak hiszem, hogy mégis 
ÉI Isten, ki bennem is még hisz. 

Graz, 1927 

szarajevol 
vers 

Rеggeltő l estélig. 
Estétő l hajnalig köszvényes lábakkal megy itt óra után óra. 
Kavanák tövében csak a patakok sietnek, 
Az öreg emberek a füvön ülnek, 
Most még a fa alatt, hogy védje őket a nevet ő  naptól, 
De tudják, hogy már serdül a hegyek fái közt 
A rabló ősz. 

Hórihorgas legények el ő tt bólogat ballagó törpe kis ló, 
Nátán fakötegek s így megy nap-nap után, 
Viszi a fát a városi népinek, okos e kis ló, 
Tudja a sz ű k uccák lejtős kanyargós útjait s tudja, kell vinni a fát, 
A városiaknak kell, hogy megf őzhessék az ebédet. 
Nem Grigyli egymást a kis ló és a nagy gazda. 
Egyiknek vágni kell, másiknak vinni a fát, 
S nem vó;n' mit enni, ha nem vón' fa s a fáért pénz 
S embernek, kis lónak koplalni fáj. 

Gondolnak valamit, ahogy így mennek, elöl a kis ló, hátrébb 
[az ember? 

Csendesek, mint az ablaktalan, piszkos, szomorú házak. 
Mi Fesz, ha_ egyszer megbetegszik a kis ló, 
Mi lesz, ha egyszer megbetegszik az ember? 
Mert itt a halál is köszvényes, 
Lassan érkezik el, csak lassan a beteghez. 

Az öreg emberek a füvön ülnek. 
Éppígy keresztbetett lábakkal ültek apáik is, ő k, 
kik most fehér turbános kövek alatt pihengetik a földet. 
fgy ültek 6k is, kicsit tompán, kicsit éhesen, kicsit ámulva rajt, 
Hogy Iám, fogynak s nem fogynak el az öregek, nem az ifjak, 

[nem az órák, 
S nem fogynak el a szegények s nem az okos kis ló és hogy a fák 
Fogyhatatlanul n őnek és senki se únja meg nap nap után megenni 

[ebédjét, 
Tavasszal nyárra, nyáron őszre, ősszel télre 
S télen a télvégre vagy a halálra várni. 

97 1926 augusztus 



csak 
ketten ... 

Az órák, ez a dolguk, múlnak, 
Az éjik mindig szomorúbbak, 
Minden messze, mert messze vagy. 

Mi lesz velünik? Hajunk már őszűl. 
Csillag volt társunk, zengő  remény, 
Nem biztat már, ki'hüten hallgat. 

Ketten maradtunk: te meg én. 

Párizs, 1937. júl. 24. 

vi rrasztok 

Virrasztok, mintha volna mit várnom, 
Holott szegény fejem, csak kerüli az álom. 
És szálok, mintha volna aki hallgat, 
Száld лak az éjben felrebbent varjak. 
Mint léghuzat száz résen, süvölt be a sötét: 
Levette rólam az Isten a kezét. 

Párizs, 1938. szeptember 21. 

mint 
fent 
a 
hold 

Nem egy csapásra, csak mint fent a hold 
Fogyott s elfogyott, ami miatt jó volt 
Élni, írni, beszёlnii itt — 
Elfogyott s a szélütött föld á,11. 
Ma már reménynek híre se hallik. 
Meghalni jobb, ha élni kár. 

Párizs, 1938. 

hiába 

Mikor tudod, hogy úgyse jö,n, 
Messiásod mért várod? 
Hogy várjam, azért éle!k én 
S hogy jöjjön, azért várok. 

S ha éj marad éj s mégse jön? 
Becsapva mégse lettem, 
A csillagtalan ég alatt 
Csillag gyúlt szememben. 

S hiába mar a gond, tet űhad, 
Gaz sorsa hontalannak; 
Csillag, csend bennem erősebb, 
A kutyak ugathatnak. 

Párizs, 1938. április 28. 9£ 



zsidók 
istene 
szavával 

Ha lesz, kit ez vígasztal, hadd ádljon itt 
[megírva, 

Hogy engem se kérd az ördög se: hogy vagy? 
De azért súlyával fogva aszót: köszönöm, 

[megvagyok. 
[megírva, 

Zsi-dók istene szép szavával: vagyok, 
[aki vagyok. 

S ebbő,l éhek. Lehet: ez másnak éhhalálhoz 
[se volna elég. 

S én 	naphosszat egyedül, akárcsa'k 
[az idő  — 

Élek, élem magam. Megvagyok. 

Szebb vobna d'icsekv ő , dölyfös legénykedés, 
Hetvenkedőn félszemre vágott kalap, 
De mit tegyek! az igaz szó az én barátom. 
Megvagyok hát s nem csattanok épp ki 
Pirospozsgás, ujjés bcldogságtól... 
Tán nincs is borkóstoló ki olyan jártas 

[az ízekben, 
Mint én a zamat nélkül való napokban. 
Ó csodálatos, hányféleképp keser űek a napok! 
Olykor egy utobsó meggebedés gyönyörpá іrás 

[sz[nekben kísért 
S rajongást ébreszt. 

Valljuk be, szó amii szó, nincs ami oly 
[fárasztó, mint élni 

Az az egyszer ű  igazság, hogy nincs út és 
[nincs útitárs 

S tán minden cserélhet ő , de nem 
[a cipelnivalóink. 

Ha lesz, kit ez vigasztal, íme írva áll itt, 
Engem se kérd az ördög se: mit teszek? 
Hogy vagyok? — s vagyok s teszek s mindent 

[jaj saját kantóra, 
Sokszor buta, néhia okos szót is váltok 

[magammal 
Istenrő l, szerelemről, kutyákról és 

[fonradalomrál 
S nincs semmim több. 

elérhetetlen 

Megint útra — mindig újra útra. 
Életünk, mint szám űzött csillagok 
És dacosan és mégis úgy ragyog 
Kicsapott pályan vágyban elzúgva, 
Hogy túlvilágol szabály-salakot. 

Törvenye önkény s rendje nem a rend, 
Nincsen keret, hová beleférne, 
Mint vadgalamb, ha vijjog a vércse, 
Száll el ő le, mit ölеlne: a csend. 
Vakon ég el önpazarló fénybe 

Éhes vágytól vágyba visszavert. 

V. Lešće, 1945. március 14. 99 



vallomás 

Már annyi part elmaradt mögöttem, 
S hányszor dobtam magam zásziós lángokba, 
Hogy együtt égjek — s csonkulva, törötten 
Megmaradtam mint külön veres üszök, 
Se láng, se hang. Önizzásába veszve, 
A világkóbor lelke jaj! varázslat foglya, 
Önálma várába befalazott tücsök. 

Drvar, 1942. január 9. 

vándorbotom 
meg-megtorpan 

Valószín ű tlen vagyok. Még a nyelv is, melyen kiáltok 
S egyáltalán 
Lesz negyedszázadja már, hogy kalásznak hívták a kalászt, 
Lánynak a lányt s lángnak a lángot, mit láttam. 
Föld helyett emlék az, min azóta állok. 
Negyedszázadja lesz, hogy emlékekb ő l élek, 
S máig nem ért utolarnyas újító feledés. 
Emlék a remény s a bánat, miért vérzem, 
Emlék a foglalat s életem, mely mint ékszer 
Hőben, fagyban, porban töretlen egy s egész, 
Furcsa magamnak is már legfurcsább talány. 

Vándorbotom im meg-megtorpan: 
Koldusgazdám, kérdi, s ha rosszul emlékszel? 
Kaldusgazdám, kérdi s ha jól is emlékszel, 
Van-e még minek, van-e még ma már? 
Rég volt voltak miket te érzel 
S kikre vágyva vert szíved dobban 
Hozzád nekik közük se lesz talán. 
Nem csak emiék-e, emlék-vaklárma 
Ő rzött ő rződ: hazád, hazád? 
Reá az életet tetted 
S tán sose volt, nincs, álhír, káprázat .. . 

Vándorbotom már meg-megtorpan. 

1944. Bosanski Grahovo — Knin 
(válogatta danyi magdolna) 	 ioi 



101  

danyi 
magdolna 

a 
„pillanatnyi 
emberi" 
költő isége 

I.  
Jegyzetünkben Sinkó Ervin úgynevezett „verstelep 
korszakának" a költészetével foglalkozunk; az 1920-as 
évek másodok felét ől a 40-es évek elejéig követjük a 
verstermés alakulását, — tehát egy olyan élet- és 
pályaszakaszban, amikor, bár rendszeresnek mondha-
t5an ír verset is, mégsem a vers az uralkodó m űfaja, 
hanem elsősorban a próza, majd az esszé. Amiért ez a 
mozzanat számunkra lényeges: egy olyan pályaszakasz 
verstermését vizsgáljuk, amikor a tételes költ ői (írói) 
program az erkölcsi, világnézeti és poétikai szintézis 
lehetőségét másutt keresi és találja meg, amikor a 
versnek — tudottan és kihívóan vállalva, amint azt a 
versalji pontos dátumok és helymegjelölések is hir-
dethetik — bizonyos értelemben a napló szerepét 
kell betöltenie. E dátumos rögzítések egyúttal az 
emigráns költđ-vándor bolyongásainak az útirányát 
is mutatják: a Bécs—Ѕarajevo—sveti Ivan—Bécs-
Graz—svetL Ivan—sarajevo—Graz—Moszkva—Párizs-
sarajevo—Knin térségében eltöltött két évtized cikk-
cakkos útvesztőit. A kései olvasó számára nemcsak 
lokalizálják így a versek születését, hanem a befo-
gadás —megértés szükségszer ű  határain belül, egy-
értelműsítik is a versek történelmi és életrajzi hát-
terét, mintegy állandósítva így a versek napló jelle-
gét, megőrizve tárgyuk dokumentáris szubjektivitását. 
Miért hangsúlyozzuk e versek napló jellegét, s azt, 
hogy e versek megszületésének az id őszakában a tu- 

datos, acélirányos költ ői program másutt 'kereste a 
tapasztalatok összegezésének és teremt ő  megformálá-
sának, a világnézet objektiválásának a komplexebb 
lehetőségeit? Azért, mert Sinkó költészetének poétiká-
ja (ha verseinek csupán a kisebb hányada mutatja is 
ezt) épp e vállalt szándéktalanságnak köszönve jutha-
tott új minőségekhez, új összetev ő'khöz: korábbi ver-
seinek szecessziós stilizáltsága helyett többször-több-
ször a funkciónálžs egyszer űséghez és ezáltal egy kor-
szerűbb versnyelvhez és verseszményhez is. 
Az 1926-27-es évek egy költői-írói, korszak zárulását 
jelentik, s nem csak olyan értelemben, hogy az egy-
értelműen lírai korszakot egy alapvet ően epikus kor-
szak váltja fel, hanem olyan értelemben is, hogy az, 
ki mindeddig mindig egy-egy mitológiai vagy filozó-
fiai világképen belül maradva fogalmazott, spontán 
módon benne Létezve, vagy programosan szolgálva a 
választott eszme igazságrendjét, a maga vágyképzetei-
nek a kifejezőit, anegvalósítóit ismerve fel benne, an-
nak mostantól kezdve egy disztingválóbb Létezés lesz 
a létformája: az otthontalanság, a disszidensség. A tel-
jes azonosulás helyett legfeljebb a köt ődés, az oda-
tartozás lehetőségeinek nosztalgikus keresése jut osz-
tályrészéül; a társakat és közösséget ígér ő  zászlós hit-
re szomjazónak mindegyre és mind végletesebben e 
zászlós hit nélkül kell maradnia, nehezékként szorulva 
be az ég és az országutak közé, tényleges , megvál-
tásra", otthonra sehol sem lelve, — hacsak a magán-
élet szféráiban, az életörömben, a szerelemben nem. 

Korábbi istenhitét a Taлácsköztársaság bukása fölötti 
kétségbeesés erősíthette a demisztifikáló tudat kéte-
lyeivel szemben iás; a „pokollá való valóság" volt a 
leghűségesebb cinkosa, szövetségese ennek a hitnek. 
A világ megváltoztatásának tragikusan lehetetlenült 
hite cserélődött itt fel a transzcendens megváltás só-
várgásával, Istenhite az elbizonytalanodott, a világban 
iszonyúan magára maradt, ám ez egyedülléthez hozzá 
nem szokott egyén „vallás reflexe" — hazugság tehát, 
mely ideig-óráig menedéket nyújthatott; a moralista 
Sinkó számára nem ugyan a maga hazugságait leple-
zetlenül érvényesít ő  világgal szemben, — de a pánik, 
a nihil érzete ellenében. Vallásossága, „sžró istenvá-
gya" romvár az idealistának, hogy a talpa alól kicsú-
szó földön „emberi mértékre" nem lel ő  személyiség 
megvethesse a lábát, s ne csak elviselje a „gazdátlan 
világ" látványát, hanem — szubjektív támaszra lelvén 
a keresztény mitológiában — ki is fejezze azt. Amikor 
tehát Sinkó a Testvér lapjain meghirdeti a magyar 
költészet vonulatából szerinte hiányzó ezoterikus val-
lásosság költői programját, akkor — ahogyan azt Bos-
nyák István is kifejtette — nem a költészet •alakulá-
sának a kérdései érdeklik els ősorban, hanem a közös-
ségi, az etikus létezés kérdései: a létbizonytalanság 
keresi itt a biztonságérzethez jutás lehet őségét. E szel-
lemi biztonságérzetnek a keresése leplez ődhetik le A 
fájdalmas Isten, a Testvér verseinek szecessziósan sti-
lizált formáiban: a forma- és stílusvariációkban, a kiír 
lönböző  stílusirányok ötvözésében, az expresszivitás-
ra törő, telített nyelvi alakzatokban is. Ugyanakkor 
kétségtelenül Sinkó nagyfokú vitalitásának kell be-
tudnunk, hogy e spekulatív költ ői program igézetében 
alkotva nemcsak hogy meditatív bens őséggé tudja át-
lényegíteni verseinek nagyobbik részében a vallási 
misztika merevségeit, hanem néhány versében a sze-
mélyiségen átszűrt korélmény elementáris hitelességű  
megszólaltatójává is lehetett, mint például a Gazdát-
lan világ című  versrémekében. Ugyane vitalitás, a de-
misztifikáló tudatműködés eredményezhette nála az 
„istenes versek" korszakának viszonylag gyors és egy-
értelmű  lezaródását is. 
Az 1926-ban írott „Bosnyák hegyek tövében" című  
vers költői énje már „Istentđl megcsalt árva sze-
mély"-nek nevezi magát, s versét a már A fájdalmas 
Isten kötet verseib ől sem ismeretlen „hitetlenül is 
akart hit" fohásszával zárja: „Ha nem volnál is, ne 
eressz el!" Az 1927-es gráci keltezésű  „Hisz az Isten" 
című  vers pedig mintegy a záróköve, utolsó megszó-
lamlása ennek az istenvágynak. Bár az istenképzet el- 



vétve fel-felbukkan kés đbb írott verseiben is, ez vagy 
metaforikus jelentésűvé lesz (pl. „Teremtđ  gyűrű  Is-
ten ujján: tél, tavasz, nyár, ősz / Ös-álom-sűrűből 
keltve rendre bejárják a földet" —írja az ember 
végletes egyedüllétének 'az élményét megszólaltató 
„Messzi szomszédaink" című  versben), vagy pedig egy-
értelműen a múltra utal általa, a maga múltbeli il-
lúzióira emlékeztetve, s le is számolva e múltbeli hin-
nitudással. A fájdalmas Isten, a Testvér verseiben eti-
kai és poétikai programmá emelt „ég felé fordulás" 
életerkölcsként is, költđi programként is lehetetlenült; 
a meditatív átlényegülés áltáli emberi lényeghez ér-
kezés immagináx іus teljesség káprázatát a személyes 
élet tapasztalatait és vágyképzeteit törvényerej űvé 
emelő  dokumentaritás tisztelete váltja fel, a közvetle-
nül emberi, a „pillanatnyi emberi" realizmusának a 
meghirdetett költőisége. Az érzések, létállapotok, me-
lyek korábban mintegy tárgyiasodni tudtak a vágyott 
és hirdetett eszme mitológiája révén, most legtöbbször 
csupaszul, a mitológiai konstellációk eszmei igazság-
rendjének іmmaginйгius fogódzói nélktil formálбdnak, 
mintegy a személyes létezés legalján, hol e küls őnek 
bizonyuló konstellációk legfeljebb negatívumaikban 
(hiányukban vagy megtagadottságukban) léphetnek 
fel szervező  hatással, — a költő  csupán az önmagához 
való hűségre törekszik, és arra — amit szerinte e h ű-
ség jelent —, hogy „kitartson a legkülönbözőbb válto-
zatokban épp emellett az emberi mellett, mely a léte-
ző  és nem létező  dolgok mértéke". (A véres mítosz) 

11. 
Sinkó Ervin munkásságának megközelítđi egyöntetűek 
abban, hogy Sinkó alapvetően lírikus alkat, kink írói 
magatartása a vallomástevő  szubjektivitás ] n-közpon-
tú lírai képletét érvényesíti, bármelyik műfajban szó-
laljon is meg. Ez az Én-központú vallomásosság iste-
nes verseiben is domináns szervez ő  erő  tudott marad-
ni, nemcsak szubjektivizálva így az isten-élmény mi-
tológiai tartalmait, hanem mintegy azonosulva e tar-
talmakkal, magába olvasztva azokat, istenes versei-
nek legjobb darabjaiban mindig vissza tudott érkezni 
az egyén dilemmáihoz , a közvetlenül emberihez. Kín-
zó, gyötrđdő  életességgel töltődik így fel a lélek 
misztikus elragadtatásai, — s nem kétséges, ez az a 
vonás, ami e verseket, gyakori poétikai és világképi 
kuszáltságuk, гetorikusságuk ellenére is Ady vallásos 
költészetének helyenként valóban méltó folytatójává 
teheti, egyúttal új képzetekkel is gazdagítva a kor 
vallásos költészetét. Míg azonban istenes verseiben a 
vallomásos szubjektivitás inkább csak eredménye az 
írói alkatiságnak, újabb verseiben egyre inkább mód-
szerré lesz, mely a maga parttalanságában nem alkal-
mas ugyan egy egyéni poétika kialakítására, de meg-
sejtheti egy olyan poétika •törvényszer űségeit, melyek 
biztosabb formateremtđ  invenciókkal rendelkező  költđ  
kezében egy korszerűbb költđi létnyelv üdvözlését 
eredményeztethetik. Ami els đ  pillantásra is szembe-
tu"nő  nyeresége e mégoly fokozatos átmeneteken ke-
resztül megvalósuló hangváltásnak: az a valóságos lé-
tezés problémáinak közvetlenebb megnevezése, s ez-
által egy póztalanabb magatartás, mely abban is se-
gítségére lehet a költőnek, hogy az 'archaikusabb for-
mákat, a kor irodalmának szótárából átvett allegó-
rikus és szimbólikus képzeteket egyéni tartalmakkal 
tölthesse fel, más szóval: esetenként újból poétikussá 
lényegítse azokat. 
„]let és nem irodalom — hirdeti ez a sinkói reflexió 
(lásd: „Széljegyzetek a költészetről, a költészet és a 
történelem viszonyáról és az irodalomtörténet proble-
matikájáról", idézi Bori Imre), amely diadalmasan 
emeli magasra az „emberi dokumentum" fogalmát és 
példázatát, és el tudja' képzelni és el tudja fogadni 
„költđnek" látva azt is, aminek formailag szinte sem-
mi köze sincs az irodalom alakzataihoz, ám. amikor az 
írott s művészi szóhoz nyúl, elementáris ismérvét ke-
resi abban ennek a „költőiségnek", a maga művéhez 
pedig ebben a fogalomban, teljesebb felfogásban és 

képzetben anyagát és módszerét lelte meg, a világgal 
és az emberrel szembeni kritériumait szerezte meg." 
— írja Bori Imre Sinkó irodalomfelfogósáról (Fejeze-
tek irodalmunk természetrajzából; Sinkó  Ervin,  a 
szépíró, 202. oldal), írósága képletét — a sinkбi mű  
egészében — a szubjektivitás teljességében találva 
meg. S nemcsak amiatt idéztük itt Bori Imre megfo-
galmazását, mert versben talán soha el őbb és soha ké-
sđbb nem emelte Sinkó „oly magasra az emberi doku-
mentum fogalmát", mint e 'két évtized vaskos kötetet 
kitevő  verstermésének jó néhány darab'jáb'an, s a 
„magasra emelést" itt értékítéletként használjuk, ha-
nem •azért is, mert az életrajzi tényszer űség és a léte-
zés szubjektív-emberi reflexiói soha ilyen mértékben 
nem jelentették az egyedüli kritériumokat az alkotás-
ban, mint épp e korszak verseiben. 
Nem jelenti ez természetesen azt, hogy Sinkó lemon-
dott volna az élmény alakításáról, az élménynek a 
„versről" kialakított elvárásokkal való szembesítésé-
rői. Ebben az időszakban is sorsa felbukkannak a ko-
rábbi költészetéből ismerős szecessziós formaképzetek: 
a népdalos, a balladai •fbrm'ák, a retorikus-patetikus 
emelkedettségű, szabadszerű  versalakzatok éppúgy, 
mint —ritkábban — a -mértékes verselés halovány 
emlék-képzetei. A versfоггnák külöііbözősége jelle-
mezte A fájdalmas Isten, s a Testvér verseit is, míg 
azonban ott e különbözőségek legtöbbször a kompozí-
ciós rendbe ,i јіeszkedésnek már-már er őszakas szándé-
kát tanúsítják, s a formai elekticizmust a szecesszió 
világnézeti és poétikai alapállása hitelesítheti, de leg-
alábbis igazolja, addig itt e különbözőségek a versek 
egyszeriségét, a költői tudatosság szempontjából pedig 
a formateremtés véletlenszer űségét jelzik. Formate-
remtés helyett inkább a forma megválasztásáról be-
szélhetünk; a szubjektív élménnnyel, a pillanatnyi 
hangulattal adekvát, vagy annak t űnő  beszédforma . 
megválasztásáról, .Igy jönnek létre bahadás lefojtott-
ságú, dall'am'képiikben hibátlan, dalszerű  versek, és 
puszta dallamvariációk; versek, hol a választott forma 
nehezékként feszül az élmény fölé, dagályossá, hitel-
telenné jellegtelenítve azt; s végül versek, hol az él-
mény, a vallomás intenzitása széttöri a választott for-
mát, s a versbeszéd darabosságában egy sajátos be-
szélforma alaksejtelmeire ismerhetünk. 
Miлdebbđl következik e pályaszakasz költészetének 
fragmentáris jellege, — akár az egységes v'ilágkép, 
akár a poétikai megformáltság sajátosságai felöl köze-
lítünk hozzá, s következnek — l Іhetđleg — a belsđ, 
értékbeli kiegyensúlyozatlanságok is. Következik azon-
ban valami más is e töredékességb đl: költészetének 
világképi .nyitottságát, az egyszeri élmények iránti 
formaérzékenységét is innen érthetjük meg. Húsz év 
„szándéktalan" verstermésének szükségszer ű  feldara-
boltságában, töredezettségében a mai olvasói ízlés a 
korszerű  líraiság latens lehetđségeit ismeri fel, —
megpedig leginkább azokban a versekben, hol az él-
mény nem tudott „kikerekiilni" a választott beszédfor-
mában, ahol az élmény szubjektív-emberi konkrétu-
maihoz való ragaszkodás szembeszegült a poétizálás 
felszíni lehetőségeivel. 
Annak a líraiságnak a lehet đségét és esetenként a 
megvalósultságát ismerjük fel e versekben (legkifeje-
zettebben a Párizsi versek ,néhány darabjában), mely-
nek középpontjában az önkifejezés problémái keriil-
nek, ahol az egzisztenciális tudattartalmak, létállapo-
tok és léttapasztalatok megfogalmazásának a kérdései 
a hangsúlyosak, s nem pedig a világnézeti alapállás 
still-objektivációjának lírai vetületei, .a szellemi elra-
gadtatások „huzatos" artisztikumának a módozatai. A 
szecesszió dekorativitásától egy realisztikusabb, köz-
napibb versbeszédig jut el Sinkó e versekben, melyek 
bárha sokszor szervezetlennek t űnлek is, és a prózává 
(lírai jegyzetté, rögtönzéssé, reflexióvá) oldódás veszé-
lyeit sem tudják megkerülni, a versbeszéd a maga em-
pirikus oldottságában és konkrétságában többször 
nemcsak a vallomástev ő, „pokol járó" ember szubjek-
tív igazáról tud •informálni és meggy őzni, hanem köl-
tőileg is hitelesíteni tudja az élményt, a léthelyzetet. 
A versbeszéd kifejez őereje az élmény koncentráltsá- 102 



gának és a vallomástevés pszichikai feszültségének az 
egyneműségéből következik itt; a csupasz és dara'b'os, 
másutt meg epikára oldott „költ őietlen" közlések a lé-
lek belső  drámáit nem pusztán dokumentálják, de 
időtálló lírai feszültséggé is formálják. Ez a költőima-
gatartás irodalmunkban Gál László költészetében —
különösképpen Gál László öregkori verseiben — tel-
jesedik ki: egy egységességében és folyamatosságában 
is szerteágazó költői világkép szervezőerejévé válva. 
Sinkónál e nemes és funkcionális egyszerűség mint-
egy versenként emel a vallomást az autentikus költé-
szet közelébe. Kritikusan .gondolkodva: bizonyára sok-
kal inkább az ihletett, elmélyült pillanat véletlensze-
rűen csodatevő  hatalmát •tisztelhetjük e versek költ ői-
ségében, semmint a tudatos formateremtés magasabb 
fokú következetességeit. Ez azonban nem von le sem-
mit annak a ténynek a fontosságából, hogy Sinkó —
e mindeddig ismeretlen, hozzáférhetetlen* —két há-
ború közötti költészetében, miközben az egyénített 
költői beszédmódszeres lehetőségeire is rátalált, újabb 
költészetünk egyik vonulatának, ha nem is közvetlen 
előzményeként, mindenesetre a rokonaként tudatosul-
hatott. 

juhász 
erzsébet 

jegyzetek 
s іnko 
ervin 
esszéinek, 
tenulrnányainak 
vlvаsásához 

Nincs viszont izgatóbb kérdés, mint 
MÁSAK személye, nincs izgatóbb, mint 
az a kérdés, hogy mik vagyunk, mik 
lehetünk egymás számára, hogyan 
válhatunk egymás számára 
ismeretlenbő l ismerőssé, átélt realitássá. 

(Sinkó Ervin: Sorsdöntő  levelek) 
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* Sinkó Ervin költészete ebben az évben jelenik meg könyv-
alakban a Forum Könyvkiadónál Bori Imre válogatásában. 

Sinkó Ervin életművének egyik alaptémája az egyes 
ember és a közösség közötti kapcsolat fe1bomlása. 
Jegyzeteimben e téma ,két, egymástól különböz ő  meg-
közelítésmódját, „feldolgozását"fogom felvázolni az író 
e néhány esszérje és tanulmánya alapján. A két meg-
közelítésmód éles különválasztása talán önkényesnek 
tűnhet, mert írásom nem öleli fel Sinkó Ervin tanul-
mányainak, esszéinek teljes gy űjteményét, nem is te-
hetné ezt, .itt nem részletezend ő  objektív nehézségek 
folytán —mindössze arra vállalkozik, hogy az Epiku-
rosz hervadt kertje (Forum, Űjvidék, 1964) című, szin-
te minden szerkesztői koncepciót mellőző  esszé- és ta-
nulmányválogatásnak néhány e témára épül ő  írását és 
a Don Quijote útjai (Téka sorozat, Kriterion, Bukarest, 
1975) címen megjelent kötetében közzétett néhány 
esszéjét összevesse 'a személyiség és közösség közötti 
kapcsolatnak azzal a sinkói interpretációjával, amely 
a Csokonai-monográfiából (S. E.: Csokonai életműve. 
Forum, Űjvidék, 1965) olvasható ki. E téma értelmezé-
sének-alakulásának változását nem követhetem nyo-
mon a maga teljes gazdagságában, feltételezhet ő  fo-
lyamatosságában és fokozatosságában: írásom előta-
nulmány lehet csupán a kérdés teljes megvilágításá-
hoz. Tu1ajdonképpeni jelentősége pedig nem önmagá-
ban, hanem Sinkó Ervin irodalomszemléletének egé-
szében igazán lényeges, ezen túl pedig mind irodalom-
szеmléletünk hagyományainak, mind pedig jövđjének 
alakulása szempontjából tisztázásra váró, aktuális kér-
dés. 

A Don Quijote útjaiban „az egyes ember és a közös- 
ség, az egyes ember és a történelem" viszonya közvet- 



lenül, tehát etikai kérdésként merül fel: „A történe-
lem nem a vágynak azt a Pata Torganaját realizálja 
— írja Sinkó —, melyet az ellentétes társadalmi erők 
fejlettsége tesz történelmi szükségszer űséggé. (...) Az 
egyes ember szellemi igényessége és erkölcsi szenzibi-
litása más tempóban fejlődik, mint a gazdasági szűk- 
ségszerűségek követelményei szerint alakuló történel-
mi-társadalmi feltételek." (Epikurosz, 17. o.) 

A tisztán etikai kérdés a tovabbiakban els ősorban a 
személyiség szempontjából mélyül tovább: „Amint a 
históriai és az egyéni élet kett őssége tudatossá válik, 
a kétszeresen bezárt, kétszeresen megszabott törvé-
nyek által determinált ellentmondásos egyénben fel-
támad a szabadság, egy imaginárius megváltás szük-
séglete: ez az öntudata az egyént disszidenssé és mert 
disszidens, nosztalgikussá teszi." (I, m. 14, o.) 

Az egyéni lét disszidens-létként való meghatározása 
ad kitűnő  alkalmat egy összevetés révén arra, hogy 
tovább árnyaljuk: Sinkó számára e kérdés itt minde-
nekelőtt etikai dilemmaként merül fel. Predrag Mat-
vejević : Razgovori s Miroslavom Krležoт  (Belgrád, 
1974) című  könyvében Krleža ugyancsak a disszidens-
létről beszél, ám sokkal konkrétebb vonatkozásban, 
mint 1938-ban Sinkó. Krleža számára nem etikai kér-
désről van szó, hanem szűkebben, ugyanakkor tá-
gabban értelmezve is e fogalmat: az íróságról, az írói 
létről. „Ahhoz, hogy az író jól végezze munkáját —
mondja Krleža —, meg kell lennie a lehet đségének ar-
ra, hogy bizonyos értelemben disszidens legyen, s đt 
defetista az állammal és intézményeivel szemben, a 
nemzettel és a tekintélyekkel szemben. Az író »tékozló 
fiú«, aki ezért tér vissza a szülői házba, hogy újra el-
mehessen. A világ elfogadásának az đ  számára taga-
dása a legotthonosabb formája." 

S most térjünk vissza Sinkó disszidens-lét-értelmezé-
séhez. Hogy mennyire általános etikai •kérdés ez nála, 
jól példázza elsősorban 'az, hogy esszéjében maga az 
irodalom, egy-egy konkrét mű  vagy konkrét irodal-
mi alak gondolatainak frappáns szemléltet őeszköze-
ként szerepel csupán, s ezzel persze más jelentést is 
nyers sinkói, gondolatkörben, mint a m ű  önálló egé-
szén belül. A disszidens-lét a személyiség létének a 
problematikája, és megoldhatatlannak látszik: „a vé-
gén, a legvégén —írja Sinkó — mindig a tárgyilagos 
Fortinbras indulója harsan. Ez a vég teszi, hogy az 
élet értelmes egész helyett csak egy véres és esztelen 
kalanddá lesz. A végén mindig, a legkülönbözőbb for-
mákban a disszidens kérdez ő  helyett, az ember he-
lyett a rend, Fortinbras dobpergéses indulójáé az utol-
só és semmit meg nem magyarázó szó." (Epikurosz, 
18. o.) 

A disszidens-lét sinkói felfogása a Don Quijote-hason-
lattal nyer teljes értelmezést. Don Quijote ugyanis az 
a „disszidens öntudat, mely nem húzódik vissza a vi-
lágtól, hanem történelmet akar csinálni", ez pedig Sin-
kó szerint „az a realizálhatatlan erkölcsi ihlet", 
amely „valamilyen módon minden entellektüel sajátja, 
testet öltött MINDEN ENTELLEKTÜEL BALGA 
ОSEBEN, PREFIGURACI0JABAN ÉS KARIKATÍT-
RAJABAN: DON QUIJOTEBAN." (Kiemelés tđlem: 
J. E.) 

De ugyancsak Don Quijote kapcsolja be elđször (és 
csak részben) a sinkói disszidens-lét fogalomkörét a 
szépségteremtés, az alkotás, a „kifejezés", egyszóval az 
esztétika szférájába. „ Č)ntudata —írja Sinkó —, mely 
egy társadalmat akar a maga képére formálni, törté-
nelmet akar csinálni, egy hamis próféta öntudata. A 
közösségt đl különvált emberé, aki szenved mivelhogy 
nincs társadalomalkotó szerepe, társadalmi missziója —
és kigondol magának egyet, azt, amit a legnemesebb-
nek tart és — ami döntően fontos — a legszebbnek is." 
Am Don Quijote azáltal, hogy lényegében csak „kívül-
álló szemlélő", az ESZTÉTIKA közegén át „kerül 
érintkezésbe az erkölcsi, az emberi, a szociális esz-
ményel". Hamlettel ellentétben, aki „eltévedt a világ- 

ban és önmagában", Cervantes figurája esetében sza- 
kadás történt, Don Quijote ugyanis nyilvánvaló magá-
nyossága ellenére is állandóan publikum el őtt mutat-
kozik, ez a publikum azonban abszurd módon nem 
más, mint ő  maga: „A legmagányosabb ember —írja 
Sinkó —, az a legmagányosabb, aki igazán még ma-
gányos se tud lenni, mert mindig néz đje is önmagá-
nak." Don Quijoténk „ESZTÉTIKAI VISZONYA" 
van önmagához, „komédiás" és „martír" egyidej űleg. 
Don Quijote „észre térése", a regény egészének iró-
nikus ábrázolásmódja Sinkó szerint már „a disszidens 
individuális öntudatnak ezt a magával való szembe-
fordulását" jelzi. „Don Quijotével indul el —írja — a 
disszidens individuális öntudat azon az úton, melyen 
az egyénnek a társadalomhoz való viszonya, és a tár-
sadalom szempontjából a saját léte az egyén részére 
problematikussá, ETIKAI problémává válik." (I. m. 
22. o.) 

Vizsgálatunk konkrét tárgyához visszakanyarodva, 
megállapítottuk: Sinkó legtöbb esszéjének a szükség-
szerűen dišszidenssé lett individuális öntudat társada-
lommal való kapcsolatának problematikussága, s őt, 
hiánya képezi egyik állandóan visszatér ő  tárgyát. Vég-
következtetésében pedig addig jut el ezekben az esz-
székben, hogy az esztétika szférája, az esztétikai él-
mény az, amely ideiglenesen oldani tudja a kett đ  örö-
kös antagonizmusát. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
Sinkó elsősorban a befogadó szempontjából, tehát kí-
vülről tekint itt a műalkotásra, nem önmagában ér-
dekli, hanem a közösségteremtés illúziójának eszköze-
ként: „Az a felindulás, amellyel részt veszünk szemé-
lyesen sose látott, élő  vagy régesrég elporladt emberek 
drámájában, ez a mi felindulásunk önkéntelen vallo-
más —írja a Sorsdöntő  levelekben. — Vallomás, ar-
ról, hogy bármilyen éles körvonalakkal van is elhatá-
rolva az én a te-től, az ember más emberek személyé-
től, nemcsak hogy nem vagyunk egymástól áthatlan 
határokkal különválasztva, hanem együtt vagyunk, 
együtt éppen azáltal, hogy mindegyikünknek egyfor-
mán megvan a maga külön élete" (I. m. 113. o.) Adva 
van tehát egyfel ől a közösség utáni vágy a magányos 
individuumban, amely önmaga átmeneti „megszüntet-
ve megőrzését", illetőleg meghaladását kívánja: „Nem 
érdekel, hogy MEGISMERJEM đNMAGAMAT —írja 
Sinkó a Sorsdöntő  levelekben. — (...) Bőségesen sok 
az alkalmam arra, hogy tapasztaljam magamat, vá-
gyaimat, szükségleteimet, düheimet és ellágyulásaimat, 
untig eleget vagyok a magam társaságában, túl sokat 
ahhoz, hogy kedvem legyen firtatni azt a számomra 
csöppet sem izgató kérdést, hogy vajon milyen Va-
gyok. Nincs viszont izgatóbb kérdés, mint a más o k 
személye, nincs izgatóbb, mint az a kérdés, hogy mik 
vagyunk, mik lehetünk egymás számára, hol és ho-
gyan válhatunk egymás számára ismeretlenből isme-
rőssé, átélt realitássá. Van egy közösség, tudniillik az 
életben és halálban való részesedés közössége, az élet 
és halál, amely nekünk él őknek közös kalandunk, kö-
zös élményünk, közös dolgunk, és nincs kérdés, mely 
annyira izgató volna, mint az, hogy mit tudunk ma-
gunk és egymás számára kihozni ebbđl a közös тé-
diumból, az életből és a halálból, a magunk emberéle-
téből. (Epikurosz, 113. o.) 

De világosan megmutatkozik az is, hogy a közösség-
nek ilyen jellegű  felfogása csak fikció, konkrétan nem 
ad jelt magáról: néma. A közösségben való ideiglenes 
feloldódásnak egyetlen reális módja van: az ÉSZTÉ- 
TIKAI ÉLMÉNY, pontosabban a TRAGIKUM élmé-
nye, amely azért válhat valódi •közösségi élménnyé, 
mert „a mindennapiból, a közönségesből, abból nő  
vagy robban ki, ami a valóságban általános, s ez és 
csak ez a talaja, a háttere, elkerülhetetlen élet — illet-
ve haláleleme." (Epikurosz, 112. o.) A tragikum átélé-
sének, sőt a „költői"-nék mint „életérzésnek, szükség-
letnek és képességnek" mindenki számára egyformán 
potenciális adottságából következik Sinkó szerint, hogy 
a „KÖLTđI" „szubsztanciálisan hozzátartozik az élő  
emberihez." A disszidens individuális öntudatnak, a 
magányos személyiségnek tehát Sinkó szerint mégis- 104 



csak megadatik önmagát .meg őrizve a közösségben va-
ló feloldódás, méghozzá, s ez igen fontos: épp az esz-
tétikai élmény hatására. 

Mielőtt rátérnénk arra, hogyan tekint Sinkó magára a 
művészi alkotásra, amely ezt a potenciális kapcsolat-
teremtést megvalósíthatja, érdemes lesz röváden átte-
kintenünk azokat a fejtegetéseit is, amelyek a m űben 
kifejezni óhajtott tartalmak és a kész m ű  közötti 
aránytalanságokról, hiányokról szólnak, mindarról 
ami az eredeti élményb ől a megformálás során szük-
ségszerűen elvész. Ezek a fejtegetések még egy lépés-
sel közelebb visznek Sinkó irodalomszemléletének tel-
jesebb megismeréséhez. „Az irodalom eredetétől fogva 
töredékes" —idézi Goethét, mert a kifejezés, a meg-
formálás szüksegszerűen lemarad a művész személyes 
élményei mögött. Hiszen a művesznek nemcsak a meg-, 
élt élmények sajátos rendszerré alakuló egészét kell 
egybegyűjtenie, hanem ezen túl a megélt é І nényektő] 
való eltávolodását is meg kell élnie. „Amit kifejez, az 
már múlt, nem maga az élmény, hanem az élményhez 
való viszonya." Erendendő  töredékessége az alkotómű-
vész viszonylatában abból ered, hogy a minden, az 
egész megalkotására „nem futja az időből, ha az ždđ  
nemcsak az életre, de ennek időtlentő  kifejezésére is 
kell." (Epikurosz, 122. o.) Tovább haladva e gondolat-
menet útján, mindinkább el őtérbe kerül a disszidens 
individuális öntudatnak egy konkrét alakja: az alko-
tóművész, ezen túl pedig •az alkotás és az egzisztenciá-
lis létezés problematikája. 

Az alkotóművész vonatkozásában a költ ői szó paradox 
sajátsága, hogy „nem meghatározott személyhez, ha-
nem mindenkihez akar szólni." Am ez „a legszemélye-
sebb szó" személytelen mégis, mert a „viszonzatlan in-
tenzitás" az, ami alapvetően jellemzi. Az alkotó szem-
pontjából óhatatlanul felmerül a szókratészi életforma 
értelmezésének és értékelésének kérdése is. „Az objek-
tív alkotás —írja Sinkó — Egzisztencia és látszat cí-
mű  tanulmányában — a végiggondolt szókratészi élet-
formából nézve — csak kibúvó a személyes megvaló-
sulás alól." (Don Quijote útjai, 44-45, o.) Szókratész 
ugyanis az „idei hasonlóját" nem szóban vagy más 
idegen anyagban, , ;médiumban" kívánja kifejezni, ha-
nem „a saját bőrén, az életével". Sinkó Ervin mint al-
kotó számára a személyiség és közösség kérdéskörén 
belül legszemélyesebb kérdésként feltételezhet đen első-
sorban a műalkotás és az •egzisztenciális létezés prob-
lémája merülhetett fel mindenekel őtt. A továbbiak-
ban idézendő  részlet magában foglalja az író alkotói 
döntését (tehát azt, hogy önmegvalósítása médiumául 
„a tulajdon bőre helyett" az anyagot választotta), s 
ezen túl az egyén és közösség kapcsolata végérvénye-
sen aligha megválaszolható dilemmáinak legteljesebb 
sinkái megválaszolását is: 

„Valahányszor egy szubjektív, egyéni élmény megta-
lálja a kžfejezésnek azt a formáját, melyt ől az egyéb-
ként idegen emberben, akit ől időben és térben óriásž 
távolságok választhatnak el, a más, az idegen élmény-
ben ráismerhetünk önmagunkra, vagy megremegünk 
tőle, mintha mi éltük volna át, minden ilyen szubjek-
tív rezonanciánkban a vitatható, a csak potenciálisan 
létező  emberi közösség eleven és megtermékenyít ő  
realitássá válik." (Epikurosz, 123, o.) 

Sinkó Ervin egész élet- és világszemléletéb ől szükség-
szerűen következik (és itt nem hallgathatók el azok a 
sajátos életrajzi körülmények sem, amelyek az átla- 
gosnál többször kényszerítik az e kérdéskörrel való 
szembenézésre), hogy a mű  a „kifejezés", az alkotás 
lényegének megfogalmazásához. ő  a személyiség és kö-
zösség problematikáján keresztül tud csak eljutni. De 
amint eljut magához a műalkotáshoz — már tisztán a 
műre, mint „szuverén egészre" tekint, mint „önmagá-
ban teljes külön és zárt univerzumot" fogja fel és ér-
telmezi, s itt már az esztétika törvényei uralkodnak. 
A cervantesi önmaga ellen forduló disszidens öntudat 
mibenlétét a maga teljes jelentésében Sinkó valójá- 

105 	ban a Csokonai életművével foglalkozó tanulmánykö- 

tetében adta meg. Mert mi az, ami ebben a tanul-
mánykötetben lényegesen eltér egyén és közösség ed-
dig tárgyalt sinkói értelmezését ől? Elsősorban az, hogy 
itt konkretizálódik. Ez az örökös konfliktus a Csoko-
nai életmű  létrejötte konkrét helyének és idejének fel-
vázolásában megkapja a maga AUTENTIKUS M)-
DIUMAT. Nem eszme csupán, és nem félig-meddig 
absztrakt nosztalgia, hanem egy konkrét költ ői élet-
műben konkrét szituációként: objektív történelmi va-
lóságként kap helyet. 

„A cervantesi disszidens öntudat —írja Siхvkó idézett 
esszéjében — már nem minden dolgok mértéke, hanem 
mértékként állítja magával szemben az adott társada-
lom valóságát." (Epikurosz 22, o.) Parafrazálva Sinkó 
e megállapítását, azt mondhatjuk Csokonai életművé-
ről szóló tanulmányáról, hogy Sinkkó itt a cervantesi 
disszidens öntudat etikai fogalma helyébe állítja Cso-
konait, a maga „egyéni költ őiségében" és rímkovács 
váltának ebben a letagadhatatlan kett ősségében a mű-
vek alapján dokumentálva-elemezve az elđbbi magas 
esztétikai minőségeit, rímkovácsmunkáit tárgyalva pe-
dig rámutat egy-egy fércm ű  kényszeredett esetlensé-
gére, ugyanakkor arra is, hogy Csokonainak csak rész-
ben sikerül „rímkováccsá szürkülne; valahol egy sor-
ban, képben egyszercsak előbukkan a tervszerű  szán-
dékánál hatalmasabb egyéni költőisége". Tovább foly-
tatva a parafrázist, Sinkó e tanulmanyaban minden-
kor szembesíti Csokonait, a költ őt mint disszidens in-
dividuális öntudatot korának konkrét valóságával. 
Megismerjük azt a költőt, „aki egész lényével legmé-
lyebb kommunikatív szükségleteinek megfelel ően kö-
zösséghez akart tartozni, a fel nem lelhető  közösségből 
következ đ  tragikumot, ezt az ő  egzisztenciálžs ellent-
mondását úgy oldotta fel, hogy eljutott a magányosság 
elszánt igenléséhez, a személyiség kultuszához, ami 
egyébként költ ői lété egyetlen modus vivendžjének bž-
zonyult" (I, m. 154. o.) De nem hallgatja el e szembe-
sítés során rímkovácskodását sem, hozzáf űzve: „s a 
legcsodálatosabb épp az, hogy ebből a szellemi pos-
ványból — mintha nem ő  lett volna az, aki nemegy-
szer jókedvvel gázol és süllyed benne mélyre — egy-
szerre csak, s mindig újra sugaras tisztán merül föl, 
s áll előttünk megint a lebírhatatlan, tüneményesen 
igaz és igazi költő ." (I. m. 140. o.) Végigpásztázva a kö-
zösség híján lévő  költői lét e konkrét abszurdumát, 
Csokonai nemegyszer Don Quijote (minden entellek-
tüel balga őse!) szakasztott •másának t űnik. Pedig alap-
vetően különbözik tőle. đ  az igazi „meg nem tért Don 
Quijote", akinél „a sors ellenében a tevékeny ellenál-
lás egyetlen formája a LIRIKUs CSELEKVÉS, a né-
mán kibírhatatlan, s ezért dallá tett, dallá lett való-
ság." 

De nemcsak a személyiség és közösség (költ ő  és pub-
likum) újra meg újra felbukkanó témája kapja meg e 
tanulmánykötetben legteljesebb, legautentikusabb sin-
kói megfogalmazását, ez az a Sinkó-mű, archelyben a 
személyiség és közösség etikai problémája fölé emelke-
dik az esztétikai szféra. A közlés, a kifejezés kérdése 
kerül előtérbe, de nemcsak mint „a magány, a külön-
lét elleni szembeszállás aktusa", hanem els ősorban 
mint esztétikai produktum, a költđ  műve, akinek 
„egész egyénisége felbonthatatlan totalitásában" els đ-
sorban és mindenekelőtt a művében lesz jelenvaló. 
A felvázolt és részlegesen bemutatott sinkói nagy té-
ma itt már túllendül önmagán: mindenekel đtt magára 
a műre figyel és azt igyekszik belülr ől megragadni. 
Idézzük e tanulmánykötet utolsó mondatát: „Életében 
makacs következetességgel soha semmi sem sikerült 
neki — kivéve a legtöbbet és legnagyobbat: — az élet-
művet " 
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tömegirodalom? 

Mi a tömegirodalom? Van-e nálunk tömegirodalom? 
Maga a imafejezés utal arra, hogy a magyarázatot a tö-
megkultúra területén kell keresnünk. Ilyen anódon, 
deduktív úton juthatunk a tömegiгodalom első  és leg-
szélesebb meghatározásához, mint a tömegkultúra azon 
részéhez, amelyben felismerhetđ  az irodalom néhány 
lényeges tulajdonsága, illetve az olyan irodalomhoz, 
amely tartalmazza a tömegkultúra jellemz đ  jegyeit. 
A tömegirodalomnak a tömegkultúrába való tartozása 
azáltal jut kifejezésre, hogy a tömegirodalom az id đ-
szerű, technológiailag fejlett eszközökhöz és termelesi 
technikákhoz, disztгibuoiához és kommuшikáoióhoz kö-
tődvk, és ezért szabványosított (mint más ipari ter-
mékek is a közfogyasztásban), rövid élet ű, de nagy 
visszhangú, állandóan új és sohasem eredeti, tolakodó 
és hanyag, annak ellenére, hogy törékeny és jelenték-
telen; végül pedig, hogy nem igényel külön idđt és 
külön teret, hanem a mindennapi élet pillanataiban és 
színpadán jelentkezik. 

Másrészrđl könnyen felismerhet đ  a tömegkultúra egyes 
termбКeinek irodalmi ternnészete vagy legalábbis iro-
dalmi eredete. A költ ői nyelvet, a klasszikus verselést 
és modern metaforákat, гímeket és blanc vers-t, az 

epikus eljárásokat és a h ősök epikus jellemzését, a 
narratív technikákat az episztoláris és vallomásos pró-
zától a belső  monológtikig és tudatáramokig, a drámai 
és komikus cselekményt — mindezt megtalálhatjuk 
nemcsak a gyászjelentésekben, az új népi és a „régi" 
műdalokban valamint a „slágerekben", vagy az újsá-
gok különböző  „igaz történeteiben", amelyeknek az 
irodalommal való kapcsolata szemmel látható és mond-
hatnánk szándékos és elfogadott — hanem a reklám-
szövegekben is, sok újságrovatban a hírekt đl a politi-
ka? kommentárokig; a síгemlékeken és a labdarúgó-
szurkolók rigmusaiban stb., stb. . 

Sőt, noha első  pillantásra ellentmondásosnak tűnik is, 
itt az irodalom felismerhet őbb, mint magukban — s 
különösképpen a modern — irodalmi művekben. Azért, 
mert a tömegirodalom kizárólag a kipróbált, ellen őr-
zött és elterjedt eszközöket alkalmazza, jellemz őek гб  
az irodalom legkonvencionálisabb, legszembetűnőbb 
jelei, ezek pedig éppen az eszköz-jelek, amelyeket a 
legjobb írók vagy keriilnek, vagy átalakítanak sajátos 
jelleget adva nekik. Például: 

Sve se kuje  ici  metala, 
a vitalnost  ici  „Vitala". 

(Еrcből veretik minden más —
VITALból a vitalitás.) 

Ez a reklámszöveg inkább él 'a költészet tradicionális, 
felismerhető  tulajdonságaival (verѕ nérték, rím, szójá-
ték), mint a modern költészet nagy része. 

Ez a nyílt és Кіzárólagos táдnaszkodás a ,konvencióra 
lehet hogy csak a tömegkultúra egy másik jellemzđ  
tulajdonságával együtt lehetséges: elvben elválasztha-
tatlan a valóságtól és az egyest đl. Pontosabban, vagy 
a valóságosból és az egyesb ől indul kii,  mint  például a 
hozzátartozó halála, valamilyen színészn ő  szerelme, hí-
res sportoló kimagasló teljesítménye, az újonnan elő-
állított mosópor; vagy „realisztikus" olyan értelemben, 
hagy meghatározott alkalmakra vonatkozik, külön 
szükségletek kielégítésére szolgál, mint például az 
idegenben, a szülőföldtől távol dolgozókról szóló éne-
kekben, :amelyeknek a szbvege úgy van összeállítva, 
hogy „pontosan" egy sor személyes sorsra és egyes 
sz'ukségletekre vonatkozok, célja pedig hogy ezeket „el-
sírassa". Tehát az egyes és a valóságos vagy megel đ-
zik, vagy utólag következnek; az egyénítés és a „rea-
lizmus" nem immanens ismertet đjelei a tömegiroda-
lom termékeinek, melyek mindig csak kitöltött vagy 
kitöltendđ  sablonok, mindegy, de amelyeknek alkal-
mazása és alkalmazhatósága életer őt ad és rovataik, 
esztétikai konvencióik élnék és átélhet őek. Egyszerre 
több és kevesebb irodalom van bennük, mint a szű-
kebb értelemben vett irodalmi műben. 

Amellett, hogy a tömegirodalmat el kell határolnunk 
a szűkebb értelemben vett irodalmi művektől — amint 
példáink is bizonyítják —, szükségszerű  azt a tömeg-
kultúra .keretein belül közelebb гбl meghatározni. Min-
denekelđtt meg kell állapítanunk, hogy átalakultak-e 
és milyen mértékben a könnyen észlelhet ő  és gyakori 
folklór elesnek (formák, tematika, nyelv). Gyakran 
hangsúlyozzák, hogy a tömegirodalom átveszi a nép-
művészetet és megváltoztatja olyan módon, hogy .meg-
tartja és kiemeli azon jegyeit, amelyeket általánosíta-
ni lehet. Például, ma már alig van ország, ahova nem 
jutottak el „mexikói" és „görög" népdalok, de ebben 
az elterjedésben majdnem teljesen elveszett az erede-
tiségük. Anyagunk is bizonyítja, de részben cáfolja is 
az átalakulásnak ezen irányát: a mi tömegirodal гnuлk-
ban, az új ipari termelés és termékeinek elosztása el-
lenére még .mindig erősen érezxú a „szül őföld ízét". Az 
egyetemesség mellett a tömegkultúra „kozmopolitiz-
must" és népművészeti sajátosságokat is tartalmaz. 
Ezért indokolt ami tömegirodalmunkról beszélni, ami 
különben egyesíthetetlen lenne a tö гnegkultúrának 
mint világfolklórnak a felfogásával. đsszeütközik ben-
ne a modern  ipari, fogyasztói társadalom mentalitása 106 



a tradicionális, földművelő, ún. „mi" emberünk men-
talitásával. Egyelőre mi vagyunk túlsúlyban. Ezért le-
het, hogy nem is indokolatlan alkalmazni a „mi kor-
szerű  irodalmi folklórunk" kifejezést. 

A tömegirodalom azonban — mint a tömegkultúra is 
egészben — nem csupán tudományos vagy inteilektuá-
us problémát képez, nem csak higgadt gondolkodásra 
késztet. Mivel mindenütt jelen van, hanyag, közönyös, 
zaklató, szinte törvényszerűen és elkerülhetetlenül 
szenvedélyeket ébreszt. A vele való véletlen találkozá-
sokkor a képzett ember nem tudja legyőzni és elrej-
teni kellemetlen érzését, amely néha lidércnyomássá 
változik, és innen származnak haragos, vagy legalább-
is ironikus reakciói. Ez bizonyítja, hogy a tömegiro-
dalom — és kultúra — megkérdđjelez és sért —
pszichológiai, de vallási értelemben is — •néhány alap-
vető  és sérthetetlen értéket és szimbólumot. 

Tekintettel arra, hogy nálunk átvett vagy átalakított 
folklórelemek szövik át, mindenekelőtt zavarja az 
„eredeti" népi alkotáso'król, azok szépségér ől (a „mi 
szép nyelvünk kincséről"), tisztaságáról („a népi szel-
lem tiszta forrásáról"), s őt még magáról a népről —
amelyből eredünk és amelyt ől eltávolodtunk, de 
amelyhez hűek maradtunk — alkotott képünket is. A 
legjobban az érint bennünket, és az fáj, hogy a sze-
münk láttára, intézkedéseink ellenére, maga a nép 
távolodik és idegenedik el saját szellemét ől, átadva 
magát a hozzá .méltatlan élvezeteknek, a legrosszabb 
„ponyvának" és ;„ízléstelenségnek". „Minden nagy vál-
tozás a civilizáció folyamán —írja Edward Sapir —, 
különösen annak gazdasági alapjaiban, hajlamos a 
kulturális értékek lerombolására, majd azok újra való 
alkalmazására. A kultúra régi formái, a reagálás meg-
szokott típusai az inerció ereje által pгÓbálnak fenn-
maradni. A megszokott reakcióknak az új civilizációs 
környezettel való meg nem felelése, bizonyos mértékű  
szellemi összhangtalanságot hoz magával, amely az ér-
zékeny egyedek számára a kultúra fundamentális hiá-
nya is lehet."1  

Ez az oka annak, hogy nálunk a kezdetleges folklór 
formáit, amelyeket értékes és sajnos egyel őre ritka 
néprajzi kutatások tárnak fel, id őről idđre a _tömeg-
kultúra alterлatíváiként állítják be, és mint a jöv đ  
formáját, szembehelyezik a tömegkultúra nyugtalanító 
terjedésével. Nemrégen a következ ő  hírt olvashattuk 
az újságban: „Vasárnap délelőtt 11 órakor a Freskók 
galériájában népdalénekesek, zenészek és versmondók 
Szerbia különböz ő  területeiről, baráti összejövetelt 
rendeznek és eredeti népzenét adnak elő  — olyan ze-
nét, amely az »újonnan komponált• és lényegében nem 
népi, értéкtelen zene ellenpontját képezi." Lehet, hogy 
semmi sem jelentősebb és izgalmasabb a ténynél, hogy 
a nép nem felejtette el a viseletét, összejöveteleit, és 
hangszereit, hogy még ma is találhatók példák a kul-
tuгбlis javak termelésének és fogyasztásának oly rit-
ka egységére, de nem kevésbé jelent ős az sem, hogy 
ugyanez a .nép befogadta életébe, kultúrájába a rádiót 
és gramofont, újságokat és televíziót, a konfekciót és 
motorizációt, alkalmazkodott hozzájuk és alkalmazta 
őket, a tömeg részévé vált, miközben azonban nem 
szűnt meg népnek lenni. Ezért helyénvalóbb lenne a 
tömegirodalom és az eredeti folklór között rokonságot 
és kapcsolatokat, a kölcsönös alkalmazkodás és fel-
szívódás irányait kutatni, ahelyett, hogy a tömegkul-
túra alternatíváit és ellensúlyait keresnénk. 

Ezek a tömegirodalomról és időbeliségéről szóló mun-
kánk motívumai és feltételezései. Ennek a munkának 
csak akkor van értelme, ha elfogadja, vagy legalább 
feltételezi, hogy a tömegirodalom tartalmaz bizonyos 
lényeges igazságokat rólunk, hogy konvencionális jel-
lege, felületessége és brutalitása mellett emberi érte-
lemmel van ellátva, mint más módon, az irodalom má-
sik pólusán, a legnagyobb írók öntudatos műallКotásai 
is. 

az 
idő  
tömegirodalmunkban 

Az idő  problematikájához tömegirodalmunkban az 
időbeliség klasszikus pszichológiai és irodalmi elemzé-
seihez hasonloan két különböző  irányból közeledhe-
tünk. Az egyiket ennek az irodalomnak az időbeli di-
menziója, idobelisége formái képezik, a másikban pe-
dig az idő  mint téma, mint probléma jelentkezik. Te-
hát az idő  mint forma és mint tartalom. De nem kell 
nagyon megbíznunk ebben a klasszikus felosztásban. 
Hasznos eszköz lehet, de tarthatatlan a kutatások 
eredményeként, mert az idđ  a tömegirodaloznban egy-
szerre jelentkezik mint mérték és mint a dolgok tu-
lajdonsága, és sohasem csak struktúra vagy csak ér-
ték. 

a 
temporalitás 
formái 

Amikor az általános időbeli síkról van szó, amelybe 
a tömegirodalom bekapcsolódik, vagy amelyet meg-
formál, a tempoгalitás különböző  rétegeit különböztet-
jük meg. Az idő  itt plurális és többértelmű. Vagy visz-
szavonhatatlanul múlik, „napról napra", vagy körfor-
gásszerűen visszatér, vagy előrevetítődik, vagy végül 
is megszakad és az időtlenség „pilianataival" váltako-
zik. Igy a banalitás és a •trivialitás, a sport és a szó-
rakozás ezen területén, váratlanul, mint egy paródiá-
ban, felismerhetők az idő  percepciójának olyan formái, 
amelyekről a kultúr- és vallástörténészek értekeznek; 
a lineáris és ciklikus, folyamatos és nem folyamatos, 
a profán és szakrális idő . 

Az ilyen különböző  időérzékelés tömegirodalmunk 
sokréttiségéből következik, amely magába foglalja az 
Ilyen egymásnak ellentmondó, különbözđ  kulturális 
mintaképek, „világmodeПek" elemeit: a nepművésze-
ti szsrtartásos, epikus, seientisztikus, ipari, ,;kozmopo-
lita", (történelmi értelemben) romantikus, irodalmi 
elemeket. Ezen a helyen nehéz kiemelni az id đbeliség 
uralkodó formáját. 

Lehet, hogy mégis lehetséges — Edgar Morin szerint 
— a tömegkultúrával kapcsolatban. Morin , ;az idđ  és 
tér új viszonyát" tárja föl itt. A tömegkultúra egyfe-
lől „arra törekszik, hogy a szellemet a jelennek ren-
delje alá", de ugyanakkor „megnyitja azt a planetá-
ris horizontoknak", és így lehetđvé teszi „részvételét a 
világ jelenében". Érvényes-e és milyen mértékben ez 
a mi tömegirodalmuвkra? 

Tömegirodalmunk is arról beszél, ami éppen megtör-
tént vagy a közeljövőben meg fog történni, mert ez 
nagyjából az újságok irodalma, továbbá — és ez meg-
felel Morin felfedezéséneke — „az ország és világ ese-
ményeinek" elbeszélése. Viszont ha csak azokat a szö-
vegeket vennénk figyelembe, amelyek a „pla вetáris 
jelenről" beszélnek és összekötnek vele bennünket, k đ  
kellene zárni tömegirodalmunk sok jelent ős formáját 
és témáját. Mindenekelőtt kénytelenek lennénk mel-
lőzni mindazokat az újságok szinte minden számában 
megjelenő  írásokat, amelyek a múlttal való kapcsola-
tunkat elevenítik fel, mint például a történelmi tár-
cak, különböző  évfordulóknak és ünnepségeknek szen-
telt cikkek stb. Ezeknek a funkciója az, hogy bizonyos 
eseményekhez, művekhez és életekhez való rendszeres 
visszatéréssel fenntartsák bizonyos •alapvet ő  társadal-
mi értékek és szimbólumok folytonosságát. Tehát fi-
gyelmen kívül hagynánk azt a tényt, hogy a tömeg-
irodalom egyik oldalával a múlt felé van fordulva, és 
csak az ideje forog, hogy megvannak benne — a line- 

L07 ' Ogledi iz kulturne antropologije. BIGZ, 1974. ' Edgar Moren: Dub vremena. Kultura, 1967, 190. old. 



árjs és visszafordíthatatlan id őn kívül — a ciklikus idő  
bizonyos formái is. 

Azok az események, amelyeket a tömegirodalom fel-
idéz, a történelmi tárcákon és megemlékez ő  cikkeken 
kívül a gyászjelentésekben, a sportirodalambam és az 
újonnan szerzett népdalokban stb. is történelmi pers-
pektívát kapnak és dátummal ellátva a történelem 
döntő  pillanatait jelzik — pl. egy új ,időszakok kezde-
tét a nép életében, kiemelked ő  egyéniségek vagy hoz-
zátartóink születését vagy halálát, jelent ős sportese-
mények vagy boldog szerelmek idejét stb. A szertartá-
sos eredetű  ünnepek alapelve tömegirodalmuпkban és 
egész társadalmi életünkben teljesen szekularizált, de 
szertartásos jellegük a legtöbb esetben megmaradt, és 
itt az explicit, deklaratív tartalmukat képez ő  szimbó-
lusnokon és értékeken .kívül, felmagasztalva vagy el-
nyomva, bizonyos mitikus, archetipikus elemek is ve-
gyülnek bennük. A profán idő  folyamatossága meg-
törik, s ekkor az ünnepek, engesztel ő  misék, megemlé-
kezések többé már nem tartoznak a körkörös vagy 
egyenesvonalú idő  tartalmához, hanem szakrálissá vál-
nak. „Bizonyos értelemben —írja Eliade — a szakrá-
lis idő  nem »múlik«, nem, képez »elmúlást гΡгΡ. Ez mmn-
denekel őtt ontológiai, »parmenídeszi« idđ: mindig ön-
magával azonos, nem változik és nem me тiil kL"g 

Március 8., a „harcos női szolidaritás napjának" meg-
iinneplését például újságainkban mítoszi helyzetek fel-
élesztése kísér, s ez másodrendűvé teszi az ünnep lé-
nyegét: a nők és férfiak egyenjogúságát. Űgy tűnik, 
hogy a kollektív képzelőerđ, amely kész elfogadni a 
maszkulokrácia és ginekokrácia örök harcának képét, 
a női és férfi elvek mitológiai összeütközését — nehe-
zebben tudja elfogadni egyenlőségük és együttműkö-
désük ésszerű, demokratikus lehetőségét. Igy az ün-
nepnek szentelt szövegeinkben fel lehet ismerni mind 
a két alapvető  női mítosz nyomait: a nđk önelégültsé-
ge, illetve az eltávolított férfi mítoszának, valamint a 
nők uralkodása, illetve a megszelídített férfi mítoszá-
nak elemeit. Ezek a mítoszok viszont in illa tempore, 
a történelmi időn kívül álltnak. 

Három példán fogam bemutatni, hogyan jelenik meg 
az idő  problémája tömegirodalnnunkban, Kett ő  az új-
ságokból való: siratóénekek (gyászjelentések) és fut-
balltörténetek (cikkek a futballról), a harmadikat pe-
dig az új népdalok szövegei képezik. 

idő  
és 
halál: 
siratók 
az 
újságokban 

A gyászjelentések 'az újságokban a halál követke гmé-
nyeiről szólnak, és .nem is az elhunytak, hanem a gyá-
szolók folyamatos idejének brutális megszakításáról. 
Tulajdonképpen a halál először is a gyászolókat érinti 
a gyászjelentésekben, s ez a halottak siratási szertar-
tásának egyik alapvet ő  funkciójával van kapcsolatban. 
Az elsiratott személy halála a gyászólókat egy halott, 
üres időbe veti, egy élettelen életbe. „Az éjjelek virra-
dat, a nappalok fény és öröm nélküliek az életben, 
amely már nem is élet" 

A gyászolók folyamatosságukból így kizökkenve ma-
gukra vállalják, hogy másfajta affektív és spirituális 
kontinuitást 1•étesítenek és tartanak fönn. Elllatároz-
zák, hogy csak a múltban élnek, a katasztrófa el őtti 
időben. Ez az elhatározás pszichológiailag ritkán moti-
vált például ott, ahol affektív emlékezéssel hozható 

M•ircea Eliade: La Sacré It is Profane. Gallimard, 1965, 61. 
old. 

kapcsolatba, amikor az elhunytra könyvek, tárgyak, 
beszélgetésék emlékeztetnek. Gyakran igazi pszicholó- 
giai paradoxonakról van szó: „Szívünkben a fájdalom 
napról napra nagyobb." 

A gyászolók mindenesetre fölszabadítják tudatukat 
minden más tartalomtól, kivéve attól, amelyik az el-
hunytat idézi fel; jelent ől és jövőtől így felszabadított 
tudatukat mint a lelkeknek — vagy a gyászjelentések 
termпnológiája .szerint: arcoknak — az id őtől megvé-
dett menedékét is fölajánlják. Egyszóval, „bennünk 
élsz, noha már nem vagy". Tehát egyfelől a gyászolók 
az elhunyttal együtt ki vannak zárva az id őből, más-
felől az elhunytak megmaradnak az időben a gyászo-
lókkal együtt, azok érzelmi és , ;életfogytiglan" kartó 
emlékezésének köszönve: „Egyformák a napjaink, mér-
hetetlenül fájdalmasak és szomorúak, mint amikor 
megtudtuk, hogy nem vagy többé. Eltávolítottál ottho-
nainkból minden örömet és vidámságot. Mindig velünk 
voltál, örökké közöttünk maradsz most is, amikor már 
nem létezel." 

A gyászjelentések inkább a halál pillanata felett si-
ránkoznak, mint a halál miatt. A halál végzet, ,amely 
gonoszul választja ki a legkevésbé megfelel ő  percet és 
személyeket, akiket legkevésbé vagyunk készek áten-
gedni neki. Vagy a „virágzó fiatalságból" ragadja ki, 
vagy ,amikor a „legtöbbet vártunk t őle", vagy „ami-
kor a legjobban örültünk neki". A halál azokat ragad-
ja el, akik a legjobban megérdemlik, hogy éljenek. In-
nen van 'az, hogy a gyászjelentések igazi filozófiai 
szentenciák, amelyek meghatározzák •a tartósság és ér-
ték kölcsönös kizárólagosságát, illetve annak a felis-
merései, hogy az, anal ezen a világon a legjobb, nem 
tart sokáig. 

Az ilyen felismerések mintha előre jeleznék a rezigná-
ció lehetőségét, az idővel és a halállal való filozófiai 
megbékélést. A gyászjelentések mégsem olyan olvas-
mányok, amelyek megengednek ilyen megoldást, ha-
bár az alapfunkciójuk épp az, hogy lehet ővé tegyék és 
igazolják az élet folytatását a halál ellenére is. De ezt 
a szerepet olyan módon töltik be, hogy bennük a ha-
lált mint az élet tárgyát implicite elfogadják, már an-
nál fogva is, hogy intézményesülnek és a nyelvben ar-
tikulálódnak, és úgy még inkább, hogy a kötelez đ  ha-
lottзirató intézmények keretein belül az él ők és holták 
közötti viszony a szerepek szertartásos felcserél ődésé-
vel rendeződik: itt az élők úgy vannak ábrázolva, mint 
akiket mélyebben érint a halál, és akik amellett ke-
vésbé jelento"sek az elhunytaknál. Amint kés őbben lát-
ni fogjuk, a folyamatos idő  megrengetett alapjainak 
megszilárdítása a futballmeséknek is egyik alapfunk-
cióját képed. 

idő  
és 
szerelem: 
új 
népdalok 

Az új népdalokban sokkal fejlettebb a filozófiai rezig-
náció, az elmúlásba és sorsba való belenyugvás, mint 
az újságok gyászjelentésеiben, E dalok többsége az el-
veszett szerelemről, folytatásának vagy elfelejtésének 
lehetőségeiről beszél, a dalban és borban vagy újabb 
szerelemben fellelhető  vigasztalásról4 

A tömegirodalam e fajtája már els đ  pillantásra megle- 
pő  hasonlatosságot mutat az újságok siratódalaival. A 

4  Ezeknek a motívumoknak az elterjedettségét stanoje Iva-
nović  kutatásai is alátámasztják, aki A népzene a folklór 
és a tömegtársadalom kultúrája között c. jelent đs tanul-
mányában (a Kultura  C.  folyóirat 1973 /23 sz: ban) részletes 
összehasonlítást végez a ikrai népköltészet és az új népzene 
tematikai struktú гája között. 101 
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gyászjelentések és ezek a dalok nyelvileg azonos fel-
építésűek, méghozzá már kész részekből képzđdtek, 
úgy, ahogyan Lévi Strauss szerint a mítoszok is. Az 
ilyen mondatok például: „A ház üres nélküled", „Nincs 
álom sem éjjel, sem nappal", „Nélküled minden sivár", 
a „kávéházi" szerelmes dalokban és az újságok siratói-
ban egyaránt megtalálhatók. 

Az időbeliség strukturája terén is szemmel látható az 
azonosság és homológra a tömegirodalom ezen termé-
keiben. Mindenekelőtt ezekben a dalokban is vázként 
megjelenik a katasztrófa pillanata, amely megtöri a 
dalban szereplő  szerelmes hős idejének folyamatossá-
gát. Az elválás, a boldog szerelem hirtelen megszaka-
dása, a szenvedőt a „tartalmatlan életbe" veti, egy 
olyan életbe, amely „kietlen az öröm nélkül". Itt, mint 
a gyászjeléеtésekben is, „csak azért élnek, mert mu-
száj". 

Svak na svetu ne čemu se nada, 
Svako znade šta mu život sprema, 
A ja živim samo što se mora, 
Ој  živote, bolje da te nema.ó 

(E világon reménység az élet, 
Minden élők valamire várnak, 
Csak mert muszáj, azért vagyok én itt, 
Haj, életem, ne is lennél bárcsak.] 

Az énekesnek úgy .t űnik, hogy az elválást követđ  idđ  
örökké tartani fog és már soha többé nem lesz szeren-
cséje. l;s a gyászjelentésekhez hasonlóan a ѕzenvedS 
szerelmes az emlékezés által teremt kapcsolatot a 
múlttal és kedvesének képével. Ez a megállapodott, 
örökös múlt, a valamikori örök jelennek a fájó oldala, 
amelyet számára az elvesztett boldog szerelem jelen-
tett. Ez tehát az örökkévalóság választása minden áron, 
illetve a szerelmes énekes h ősies elhatározása, hogy 
szembeszálljon az id ő  múlásával. 

A szentély, amelyben megáll az idő, és amelyben ezt 
az ambivalens, fájón-édes örökkévalóságot ízlelgetik, a 
kávéház, a „régi kocsma". Az örökkévalóság fájdalmas 
felidézésének szertartását a zenészek és énekesek •irá-
nyítják, mwközben az áldozati italt is segítségül hív-
ják. „Minden dal a múltra emlékeztet", „Füsttel teli 
kocsma, benne a te képed". 

Míg a halál elsiratása alkalom arra, hogy az elhunyt 
értékeit, és általa természétesen a társadalmi értéke-
ket is affirmáiják, a szeret őtől való elválás miatti bán-
kódást nem követi értékeinek felidézése. A szeretett 
személy ezt iiem is érdemli. Mert éppen ő  a katasztró-
fa okozója, a szerelem boldog és örökös jelenének a 
megszakítója, éppen ő , vagyis .az ő  hűtlensége, hazug-
sága és csalása. „Еn szeretlek, pedig te vétkezel." Sőt 
úgy tűnik, hogy a boldogság, amely után az ének só-
várog, шuzórlkus, és tévedés, csalás eredménye. Para-
doxálas módon, a boldog szerelem ideje így egyszerre 
idéződik fel és értékelődik át kritikailag, vagyis a fér-
fi és a vétkes nő, vagy ha úgy akarjuk: a szent és az 
ember közötti hazug szerelem idejeként meztelenít ődik 
1е . 

Ennek a felismerésnek a fényében, a szeretett szemely 
hiányolása teljesen alaptalan és értéktelen. Bolondság-
nak, betegségnek, lidércnyomásnak, varázslatnak t ű-
nik, A felismerés anélkül, hogy kizárná a nosztalgiát 
és keserűséget, fokozatosan többé már nem az örökké-
valósághoz tartozó, hanem evilági következtetéseket 
eredményez. De tudnivaló, hogy milyen világ az, ahol 
„minden csak pillanatokig tart". 

Jer svemu dode kraj, 
Život je lažni sjaj. 

(Véget ér minden, mi csodás, 
Az élet hamis ragyogás.] 

в  Mindsn реlда  a Nove narodne pesme 20-30. sz, füzeteib ől 
száranazik. Metrononl, 1970-1973. 

Ilyen módon a fájón-édes örökkévalóság felidézésének 
szertartása után következik a kijózanodás és demisz-
trfikáció, vagy jobban mondva, a pillanat misztifiká-
ciója. A színhely ugyanaz: a régi kocsma, az eszkö-
zök is azonosak: a régi nóta és az óbor. Világossá vá-
lik, hogy a kocsma nyújtatta vigasz kétérte І nű : em-
lékezés és felejtés is, örökkévalóság és pillanat egy-
időben. Más szóval ugyanazon kollektív .terápia 'két fá-
zisa. A felidézésen és racionalizáláson ;keresztül gyó-
gyulás áll be. Az örök boldogság és örök bánat alter-
natívájaként most a :kocsma a dalokkal és a borral 
biztosítja az evilági örömök pillanatait. A tartósság he-
lyett a pillanat, a sorsnak való ellenszegülés helyett a 
megalkuvás, a lehetetlen boldogság helyett a megvaló-
sítható élvezet kerül el őtérbe: 

Takav mu je život 
a šta da se rali, 
mali 1jabi svoje 
a mali ukradi. 

(Mit lehet itt tenni, 
ilyen ez az élet, 
szeresd ma, ki tiéd, 
holnap pedig csald meg.] 

Nikad više ra tu prošlost 
čuti ja ne želim ... 
Svirajte mi noćas da se razveselim. 

(Ezt a múltat mindörökre 
feledni akarom... 
Még az éjjel hadd vigadjak, húzzátok a dalom.] 

a 
győzelem 
és 
a 
kudarc 
ideje: 
a 
futballtörténet 

A futballtörténetet a játékosok felkészülésének és a 
mérkőzés lefolyásának szentelt újságcikkek sorozata 
képezi. Ezek szerint két része és két ideje van: egy 
korábbi és egy kés őbbi. Az elsőt •az eseményre, vagyis 
a „harcra", az „titközetre" való várakozás határozza 
meg, és ez általában hosszabb, elágazóbb és témákban 
gazdagabb a masik résznél. Sok epizódra oszlik fel: a 
játékosokról, edzőkről, az ellenfelekrđl, előkészületi 
mérkőzésekről szóló történetek stb. egészítik ki. Több 
oldalról anticipálja és készíti el ő  a bekövetkező  mér-
kőzést vagy turnét. Az el őrevetítés néha évekre szól. 
Például már 1976-ban elkezdődött a történek az 1978-
ban Argentínában tartandó labdarúgó-világbajnokság-
ról. 

Mindennek alapvető  funkciója a bekövetkező  mérkő -
zés fokozatos modellálása és a mérkőzés sz5mbolikus, 
irodalmi transzpozíciójának megalapozása. Itt határoz-
zak meg az erőviszonyokat, •a játékosok jellemét, a kö-
zelgő  összecsapások jellegét stb. Ez a megjelenítés kü-
lönösen akkor kifejezett és részletes, amikor váloga-
tottunk mérkđzéséről van szó, amikor az el đkészüle-
tek és a velük foglalkozó cikkek is hosszabbak, ami-
kor, s ez még fontosabb, némely általánosabb és lénye-
gesebb elvek és jelképek kerülnek el őtérbe, mint a 
hazai klubok rnérkđzéserrđl szóló cikkekben. 

Labdarúgásunkról, a „mieink játékáról" és az ellen-
fél örök és változatlan tulajdonságairól alkotott kol-
lektív, időtlen képzeteinket szükséges itt feléleszteni és 
aktualizálni, meghatározott id ő-kostextusba helyezni, 
kapcsolatba hozni a konkrét körülményekkel és sze-
mélyiségekkel. Labdarúgásunkról alkotott képünket 
olyan jelzők ékesítik, mint a fantáziadús, technikailag 
kifogástalan, szép játék, míg a külföldi válogatottakat 



az idegen népekről és természetekről alkotott népse-
rű  eszmékkel összhangban nagyjából a begyakorlott-
ság és fegyelmezettség vagy a temperamentum és 
ügyesség. Ez az :a kissé leegyszer űsített sablon, amely-
bé bele kell .illeszteni a mi csapatunk és az elenfé1 
személyes jegyeit, de úgy, hogy ezek a jegyek ne-
hogy teljesen elvesszenek, mert a szimbolikus szbveg-
könyvnek reaksztikus elbeszélésnek kell tűnnie, a do-
kumentum vitathatatlarnságát és meggy őzőségét hordo-
zónak. 

A „mieink" és az ellenfél játékának összes állandósult 
tulajdonsága a sport területén többé-kevésbé egyenlő  
értékű : a mérkőzés eredménye egyaránt függhet a ta-
lálékonyságtól, a begyakorlottságtól vagy a tempera-
mentumról. De retorikai és irodalmi interpretáoiójuk 
emberi téren különböző  értékekkel hozza kapcsolatba 
őket. Nemcsak esztétikai értékről van szó, a „játék 
szépségéről", amelyet a tаlálékonyság tesz lehetővé, s 
amelyet kizár a „sablonos játék", hanem az alapvet ő  
emberi minőség jelenlétéről vagy hiányáról. A találé-
kony és önfeláldozó labdarúgás „lelkes" játék, amely-
be „egész szívüket" beleviszik, a јбtékasok tehát itt a 
szó valódi értelmében emberekként vannak el őttünk. 
Ezzel szemben a begyakarlottság és a fegyelem auto-
matizálják, •elembertelenítik a játékot, a játékosokat 
pedig a „precíz masinéria" részeivé változtatják: a tem-
peramentum a labdarúgás „elfajulásához" és „piszkos-
sá" válásihoz vezet, s felkészültség a ravaszság másik 
neve, és tudnivaló, hogy kit jellemeznek általa. 

A sportbeli tulajdonságok és emberi értékek közötti 
viszonyok mégsincsenek precízen rögzítve, és az egyik 
csapat vagy egyén játékának ugyanolyan jellemzése 
különböző  értékeket konnotálhat, Buljan, a mi јбtéko-
sunk és az angol Dobson például a Sport egyik cikke 
szerint egyaránt gyorsaságával tűnik ki, de míg az 
első  „szélvészként száguld", addig a másik „rohan, 
mint egy fúria", és így tulajdonképpen •két ellentétes 
értékálláspont jut kifejezésre. Az értékelésnek ez a 
retorikus elasztikussága, amint majd látni fogjuk, el-
kerülhetetlen a történet második •részében. 

Nem szabad szem elől tévesztenüвk, hogy a labda-
rúgásunkról alkotott kollektív képzet neon teljesen kri-
tikátlan, legalábbis nem az a technikai jellemz őiről al-
kotott elképzelés. Ahogyan gyakran mondani szoktak: 
;,tradicionális" vagy ,;krónikus" gyengeségeit ől „szen-
ved", mint pl, az eredménytelenségt ől, a forma vál-
tozékonyságától, a gyenge er őnléttől. De ennek elle-
nére s ettől függetlenül lényeges emberi értékek hor-
dozója és kifejezője. Ugyanúgy, bárki 'legyen is váloga-
tottunk ellenfele, akit méltányolhatunk és „akit nem 
szabad lebecsülnünk", elkerülhetetlenül emberi kihí-
vást kell hogy jelentsen számunkra, de nem a mi ön-
imádasunk és szurkolói elvakultságunk miatt, hanem 
a futbalhnese logikája és a kollektív illúzió struktú гб-
ja :miatt. Mert a labdarúgó-irodalomban a mérk őzés. 
a priori úgy van beállítva mint az emberi és emberte-
len összeütközése. Tehát nem annyira a más emberek-
ről alkotott előítéletek hatnak benne, hanem a felélesz-
tésről van szó, a sub speciae temporis felállításáról, 
mitikus és mítoszi időből vett eseményről, amikor csa-
patunknak az Emberi szerepét osztjuk ki, míg ellen-
feleinek az embereket veszélyeztet ő  erők szerepét. A 
futballtörténet els ő  részében alkalmazott mérk őzés-
megjelenítés a jövő  felé csupán egy lehet őséget sugall: 
csapatunk feltétel nélküli győzelmét. . 

Mindebből Világosan látszik, milyen jelent ős problé-
mát jelent, ha csapatunk elveszíti a mérk őzést. Ezt a 
lényeges irodalmi-metafizikai problémát a történet 
másik részének kell megoldania. 

A betétekben, kitér őkben bővelkedő  első  résztől elté-
rően a történet itt összpontosított és benne felismer-
hetjük az idő, a hely és a cselekmény klasszikus egy-
ségét. Az első  szakasz tehát inkább epikus, míg a má-
sodik túlnyomórészt drámai. Az első  előretekintő, míg 
a második retrospektív: el őször is az előttünk álló for-
málódik meg, majd a mérk őzés eredményét ől függően 

több-kevesebb nehézséggel átformálódik a megtörtént 
esemény. 
A futballtörténet második részének alapvet ő  funkciója 
az, hogy a mérkőzés lefolyását és végeredményét min-
denáron beleillessze a korábban felálított .imaginárius 
forgatókönyvbe, valamint hogy megőrizze a promé-
theuszi mítosz folyamatosságát. Kedvez ő  eredmény 
esetén ennek nem nehéz eleget tenni. A képlet egyes 
korrekciói csupán a részleteket érintik, s a történet az 
emberi értékek közvetlen, lírai egzaltációjává válik. 
Amikor azonban az eredmény •kedvez őtlen, amikor a 
mérkőzés csalódást okoz, az egész „futballirodalom" 
veszélybe kerül, és minden olyan eszközt felhasznál a 
védekezésre, amely a val лt álommá, a kiábrándulást 
reménnyé, a vereséget győzelemmé alakíthatja. 

A legegyszerűbb ilyen eszközt a mérkőzés szabályos 
lefolyásának megkérdőjelezése képezi, illetve a felel ős-
ség áthárítása a bíróra vagy az ellenfél szabálytalan 
játékára. A mérkőzés eredménye el. is választható a јб-
ték minőségének osztályozásától, s ennek köszönve 
csapatunk elveszetheti ugyan a mérkőzést, de semmi-
képp sem lesz legyőzött. Végül, a csapat, amely rosz-
szul játszott, többé már nem a miénk, hanem csupán 
„labdarúgásunk árnyéka", amely nem a „saját játé-
kát" játssza, vagy „nem bizonyítja tényleges képessé-
gilt"• 

Mindezeket az eszközöket felhasználták a futballtör-
ténet második részében, amikor válogatottunk nemré-
giben •a spanyol csapat ellen játszott. A szabálytalan-
ság abban állt, hogy „Palotai játékvezető, egyébként 
Kabala jó barátja, a spanyoloknak elengedte a tizen-
egyest" (Politika), valamint abban, hogy az ellenfél 
olyan játékhoz folyamodott, „amelynek eszközei kívül 
esnek a sportetikán" (Sport). Az elégtelen eredmény 
ezután másodrendűvé válik, semlegesítődik és csapa-
tunk erkölósi győzelme váltja föl, hisz az mesteri mi-
nőségeivel túltett a spanyol játékosokon, és bátorságá-
val, határozattsagával, emberi méltóságával még in-
kább. „A spanyolok valójában még nem értek meg ar-
ra, hogy legyőzzék a mieinket." (Politika) „A kékek el-
vesztették a csatát, de teli szívvel tértek vissza. Sevil-
lából. (...) A jugoszlávok még egyszer bžzonyságot tet-
tek értékeikr ől, tudtukra adták a spanyoloknak, hogy 
nem félnek tőlük, hogy képesek őket egérlyukba űzni 
és gyáva visszahúzódásra kényszerítenž." (Sport) Végül 
kimutatták azt is, hogy јбtókosaiuk azért veszítették 
el a mérkőzést, mert a döntő  pillanatban „esett" a já-
tékuk. A történet egyik változata szerint ennek az az 
oka, hogy „jétékosažnknak nincs kondíciója" (Politika), 
a másik szerint „kiválasztottjaink pszichikai kržzist él-
tek át" (Sport). Mindenesetre a spanyolok csak azért 
győzhették. le csapatunkat, mert az egy ideig nem volt 
az, ami valójában. „Ezért nincs ok az elkeseredésre ..." 
(Sport) 

A mérkőzés ilyen retorikus aхiológiai interpretációja 
élhet a rezignáció motívumával is, mert van egy ellen-
fél, a-melynek túlerejébe az ember belenyugodhat anél-
kül, hogy elveszítené méltóságát. Ez pedig a Sors. A 
sors az új népdalokban és az újságok siratóénekeiben 
is rendelkezik a rossz végzet tulajdonságaival. A gyász-
jelentések szerint azokat érinti a legjobban, akik élni 
akarnak, az új népdalokban a szerelmeseket, akik 
őszintén szeretnek, a futballban pedig általában azok 
ellen szegül, akik győzelmet érdemelnek. „A szerencse 
nem mindig a bátrakat kžséri, Sevillában kegyetlen 
volt a mi ragyogó fiainkhoz." (Sport) „Semmi sem 
akart a kedvükben járni. A sevillai stadionban mint-
ha valami különös labdarúgó végzet esküdött volna a 
jugoszláv válogatott ellen." (Politika) A „tragikus" és 
„szerencsétlen" vereségek még a gy őzelmektől is jobb 
alkalmak arra, hogy erőteljesen kihangsúlyozódjanak 
csapatunk emberi értékei, amelyeknek megtestesít ője 
és b гtoklójá. 

thomka бgnes forditбsa 
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Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére. 
Európa, Budapest, 1973. 

Száll a kakukk fészkére. Rendezte: Miloš 
Forman; szövegkđnyvirб : Lawrence Hauben és 
Bo Goldman; operatđr: Haskell Wexler; zene: 
Jack Nitzsehe; szereplđk: Jack Nicholson, 
L,au7se Fletcher, WPlliam 4tedfleld stb. 

— Hogy mit kellene filmre vinni? 
Millió dolga van az életnek. A madarak 
röpülését, a sündisznók mászását, 
a különböző  emberi aspektusokat; 
lehetne film nyomorékokról, hülyékr ő l; 
kórházi és lelencházi látogatások —
hát szóval ez kimeríthetetlen. 
(Weöres Sándor)  

előzmények 

A pszichoanalízis Európából került Amerikaba a ha-
talmas üresség, a ragtime korszaka táján: „Freud a 
Lloyd-társaság hajóján, a George Washingtonon érke-
zett New Yorkba. Két tanítványa, Jung és Ferenczž 
kísérték, akik néhány évvel fiatalabbak voltak nála. 
A kikötőben két még fiatalabb freudista, Ernest Jones 
és A. A. Bržll doktor várta őket. Hammersteinnél, a 
tetőteraszon ebédelt az egész társaság. A pálmák nagy 
cserepekben álltak, Egy hegedű-zongora dug Liszt 
Magyar rapszódžáját játszotta. Freud körül mindenki 
lázasan társalgott, oldalpillantásokkal fürkészve a 
mester hangulatát. Vaníliapudingot evett." — írja 
RAGTIME című, újabban megjelent nagysikerű  áltör-
téneti regényében Doctorow, a kurtamondatos elbeszé-
lő . Elmondja azt is, ,hogy „Freud akkori amerikai fo-
gadtatása persze távolról sem volt valami lelkes. A 
hivatásos elmegyógyászok közül néhányan tisztában 
voltak jelent őségével, a nagyközönség azonban általá-
ban nem látott benne mást, mint holmi német szexo-
lógust, a szabad szerelem apostolát, aki tudós szavak-
kal džsznóságokat beszél. Freud bosszúja jó tíz évet 
váratott magára, akkor a német tudós végignézhette, 
miként indul útjára elmélete Amerikában..." — a 
pszichoanalízis lassan mindennapi gyakorlattá vált. A 
negyvenes évek mozilátogatóinak pszichológia-éhségét 
igyekezett csillapítani Hollywood is, apikor lassan ma-
gáévá tette, beépítgette fühnjeibe Freud tézisevt. Az 
amerikai filcnek tetemes része foglalkozik testi és lel-
ki elferdülésekkel, a különféle neurózvsokkal, a 
szexuálpatológiával, valamint a mentálhigiénia hiányá-
val, az őrülettel. A negyvenes évekt đl kezdve a mai 
napig a fent említett problémákat boncolgató, minden-
képp figyelemre méltó filmek egész sora látott napvi-
lágot, amelyeknek egyik legnagyobb érdeme a demisz-
tifikáció: a SHOCK CORRIDOR és Ted Browning al-
kotása, a jól ismert FREAKS (Torzszülöttek) .a ször-
nyeknek vélt őrültek és az őrülteknek vélt szörnyek 
(a szörnyszülöttek) világáról rántja le a leplet (az 
előbbi egy elmegyógyintézetben játszódik, gaz utóba 
pedig cirkuszban, 'a fizikailag torzak közösségében, 
akik testi fogyatékosságaik mutogatásából élnek); 
Hitehcoćk egyes filmjeiben 'a tudatalattit mutatja be, 
mdközben a társadalom méroéi szerint betegeknek szá-
mítók szorongással teld világát hozza emberközelbe; 
Anatole Litvak SNАKE PIT c. filmje az elmebetegség 
és megnyilvánulásai naturalisztikus rajzát adja stb. 
Egyébként a SHOCK CORRIDOR elmegyógyintézete 
nem más, mint a társadalom kicsinyített mása, így né-
miképp a SZALL A KAKUKK F>SZKÉRE elődjének 
is tekinthető. „Az elmebetegekkel foglalkozó amerikai 
filmek a pszžchológža iránt már régóta érdeklődő  kö-
zönség igényét elégítik ki. Ma azonban olyan » őrülte-
ket« mutatnak be, akik fenyegetik és veszélyeztetik a 
jelenlegi amerikai társadalmat. Ez a bemutatás talán 
magában hordozza a megoldás kis гeménysugaгбt az-
zal, hogy az érdeklődő  amerikai nézđk mint tükörben 
szemlélhetik önmagukat." Visszatérve Freudhoz és a 
pszichoanalízishez: nehéz lenne eldönteni, használt-e, 
vagy pedig ártott Freud Amerikának (Doctorow az 
utóbbit vallja); a pszichoanalízis jóra és rosszra egy-
aránt fordítható fegyverré vált. 

irodalom 

Az undergroundhoz kapcsolódó, indián származású Ke-
sey regénye — mely a film révén került mostanában 
a figyelem középpontjába — a hatvanas évek elején 
nagy visszhangot keltett. (Címében — ONE FLEW 
OVER THE CUCKOO'S NEST — a „cuckoo" szó je-
lentése kettős: kakukk és bolond egyaránt érthet ő  111 



alatta). Színhelye egy elmegyógyintézet, ahol a társa-
dalom, a „külső  világ" elől és részben önmaguk el ől is 
menekülő, lényegében éle4képes „betegek" (a Heve-
nyek) a magatehetetlen páciensekkel, az intézet raká-
son kornyadozó, Кжnuзtrált, elfuserált, esetenként túl 
sokszor, vagy tévesen „megdemulált" termékével (az 
Idültekkel) összezárva, az „elmegyógyítás" anti-humá-
nus módszereinek kiszalgáltatva vegetálnak az egyed-
uralomra törekvő  főnővér (a Főnéni) és a hatalom (az 
Uzem) vasmarkába zárva. Értesülünk az inntézet alap-
vető  módszeréről és a rutin áldásáról: „van egypár 
olyan Idült is köztünk, akiket a vezérkar fuserált el 
az évek során, akik Hevenynek jöttünk be, aztán át 
lettünk csoportosítva. (...) Mostanában már nincs hiba. 
A műszakiak jobban értik, jobban rájár a kezük. Nem 
is kell dugót ütni az émber fejébe, nem kell lékelni, 
semmi — a szemüregen át mennek bele a fejébe az 
embernek. Olykor valamelyiket elviszik demulálás vé-
gett, és amilyen harapós vadállatnak ment el, olyan 
édes-aranyas kezes báránynak jön vissza, csak a sze-
me körül vannak kék-fekete monoklik, mint aki kocs-
mai verekedésbe keveredett. Meglehet, haza is eresz-
tik egy-két hónap múltán, és megy, a kalapja mélyen 
a szemébe húzva, mint afféle fellegekben járó boldog 
habókosnak. Az ilyenekre rámondják, hogy a gyógy-
kezelésük sikeres volt, pedig csak egy gépembert do-
bott ki az fJzem". Ebbe a környezetbe cseppen a „ma-
nipulátor", a kifürkészhetetlen, .kontradikciókkal teli, 
vidám, de mégis valami óriási belső  szerencsétlenség-
gel küsđködő, cselekvőkész léhűtő, McMurphy. Termé-
szete nem tűr semmiféle meghunyaszkodást, így szem-
beszegül a rideg F őnénivel, s mivel az utóbbi mögött 
ott áll a többféleképp Is értelmezhet đ  Uzem, lázadása 
kilátástalan. Bukásra van ítélve — ezt utóbb maga is 
belatja —, mégis végigcsinálja ... Elveszti az utolsó 
menetet, elbukik. Küzdelme mégsem volt hiábavaló: 
megtanította cselekedni az őt mindenben követni 
igyekvő  társait. A SZALL A KAKUKK FÉSZKIRE 
metaforikus társadalomkritika: els ődlegesen az elme-
gyógyintézet világáról nyújt pontos leírást, az ember-
telen, értelanetlén, megkérd őjelezhető  értékű  gyógy-
módokról (p1. a „rezgető"-nek nevezett elektrosokkról), 
tragikus emberi sorsokról, míg azon a második szinten 
mindezekért a társadalmat is vádolja. A pszichoanalí-
zisről: a Főnéni zsaralásra használja fel a lélektan eme 
vívmányát; analizálgatás-tortúrái alatt a „bolondok" 
lemeztelenítve, tehetetlenül kínl лdva állnak. 

Kesey az Ismert regényépítési módszert használja: ke-
rek, 'kronologikus sorrendben lebontakozó cselekmény 
plusz visszarandító, késleltet ő, bővítđ  belső  monológ. 
Az utobb val azonban csínján bánik; a süketnémát tet-
tető , örökösen sertepertélő  indián, Bromden (a Főnök) 
lendületes, célratör đ  elbeszélését viszonylag ritkán 
„ékesíti" belső  monológ, melyekben Bromden halluci-
nál, álmodцk, emlékeivel viaskodik. A magyar nyelvű  
kiadás hátlapján olvasható : „Merész, egycélú lendület, 
izgalmas cselekménybonyolítás, kit űnően megszerkesz-
tett jelképrendszer, bizarr és mégis hiteles emberábrá-
zolás jellemzi a művet. A színhely: elmegyógyintézet. 
A szerepl ők: ápoltak és ápolók. A téma: talpra tud-
nak-e még állni a szánalmas emberroncsok. A regény 
azt sugallja, hogy a reménytelen kiszolgáltatottságban 
is lázadni kell az embertelenség ellen, mert az áldo-
zat — fájdalmas bár — nem céltalan: talán van még 
visszatérés az elveszett emberséghez." A SZÁLL A 
KAKUKK FISZKIRE érdekes, izgalmas olvasmány 
— Kesey következetesen, hozzáért ően s mindenekelőtt 
ügyesen használja fel a kiválasztott regényírói fogá-
sokat, kitúnően ismeri a regényírás boszorkánymester-
ségét —, amelyet, annak ellenére, hogy nem „vi ág-
rengető" mű, feltétlenül érdemes elolvasni. 

Az amerikai regény útjával kapcsolatban: Kesey még 
pszichologizál, Dootorow már nem. 

irodalom 
és 
film 

A gyakorlat azt mutatja, hogy 'a rangos, világirodalmi 
jelentőségű  irodalmi ialkotások megfilmesítése . általá-
b'an nem teremt maradandó értékeket, míg az ún. „má-
sodvonal"-beli írók művei alapján forgatott filmek 
zöme figyelemre méltó — köztük keresend ők a játék-
fi m műfajának csúcsteljesítményei is. Az amerikai 
film viszonylatában az els ő  esetre bőven akad példa —
gondoljunk a BUN Ёѕ  BUNНđDÉS, a lABORÚ ЕS 
BÉKE, az BDENTđL KELETRE stb. torz fi mvaltoza-
taira (a legutóbbit ugyan megmentette Jaanes Dean)! 
—, míg a második kategóriába sorolhatók közé ;  a Ho-
race McCoy regénye nyomán forgatott Sidney Po Іlaok-
film, A LOVAKAT LELđVIK, UGYE? (T•hey Shoot 
Horses, Don't They?) és a többi mellé kerül a KA-
KUKK is. Történeti szempontból: Hollywood virágzá-
sa idején aránylag gyakori volt a nagylélegzet ű  klasz-
szikus és félklasszikus művek filrnrevitele, mely sok-
szor pompázatos külszínekbe öltöztetett tarbalomkivo-
nattá korcsosult filmeket eredményezett (mint pl. a 
két klasszikus orosz regény alapján, Josef von Stern-
berg és King Vidor rendezésében készült filmek); az 
újabb rendezők okultak elődeik példáján, s a csontos 
szerkezetű, a filmnyelvre átírhatatlan, körismert, vas-
kos kötetek helyett kisebb méretű, hajlithatóbb, ke-
vésbé Ismert, az eredetihez való ragaszkodas erkölcsi 
felelősségének nagyobb szabadságát megenged ő  mű-
vekhez nytilrsaIk (még ha — mint McCoy regényének 
esetében is — jó adag port kell lefújni fed őlapjukról). 
Habár az irodalom és a film rokon területek —
Eiehenbaum szerint „az irodalom könnyebben asszimi-
lálódik a filmhez, mint a színházhoz", s mivel egész 
sor érintkező  pontjuk van, „a tény áll, mindenki lát-
hatja: az irodalmat kitartóan átdarálják a vetítőgépen" 
(abban •a bizonyos pingaudi értelmezésben mindkett đ  
elbeszélés, „egy bizonyos élmény átadásának az esz-
köze"; olyan élményről van szó, „vagyis többé-kevés-
bé hosszú idő  alatt végbement események soráról, 
amelyeket egy narrátor szed rendbe") —, egyes regé-
nyek filmnyelvre való átírása akadályokba ütközik. A 
modern regényről van szó, s a bökkenő  a beisđ  mo-
nológ (a „tudatáram"). Megannyiszor lehettünk tanúi 
annak, miként silányítja el a filmet egy-egy filmbeli 
belső  monologizálási kísérlet; a képek a „most" erejé-
vel hatnak, objektívek, így a múltszagú, szubjektív 
belső  monológ nehézkesen hat •a filmvásznon. Márpe-
dig, ha p1. A HANG IS A TÉBOLY-ból kimetsszük a 
belső  monológot, nem marad semmi — a Faulkner-re-
gények zöme anti-forgatókönyv —, míg Kesey művét 
illetően más a helyzet: a bels ő  monológnak nincs lét-
fontosságú funkсібja a regényben. 

film 

1973-ban, amikor Forman kezébe vette a гegenyt, az 
már az underground klasszikusának számított, s hogy 
teljesen szabadon értelmezte, annak az volt az oka, 
hogy — saját bevallása szerint — mit sem tudott a 
mű  hovatartozásáról, jelent őségéről: „(Igy olvastam te-
hát, mint egy közönséges zsebkönyvet, amelyet azért 
ajánlottak nekem, hogy esetleg filmet forgassak be-
lőle." Ezen neon kell sajnálkozni, az így megszületett 
film bőven kárpótol a mulasztásért. Forman nem hol-
miféle dilettáns, hanem tehetséges művész, ugyan-
akkor a szakmájához pokolian ért ő  mester, aki — 
részben a fentieknek köszönve — szabadon használta 
fel a regényt (Hauben és Goldman közreműködésével), 
kihányva belőle mindent, amit elképzeléséhez mérten, 
a film szempontjából ballasztnak talált: Bromden re- 112 



mineszcenciáit, hallucinációit mell őzve a kamerára 
hárította a narrátor szerepét, magát az indiánt a vég-
kifejletekig McMurphy alakjának aláren đelve, meg-
őrizte a cselekményt, a színhelyeket, nagyjából a többi 
szereplőt, s mindenen egy kicsit változtatva csinált egy 
kitűnő  filmet, mely a maga nemében tökéletes: a szó-
rakoztatás, valamint a mély, m űvészi nnбdon kifejezett 
áttételes. mondanivaló remek kivitelezésben való pá-
rosulása, melyben egyetlen nem odavaló, funkció nél-
küli elem saru található. Fonrrsan: „ ÍTgy éreztem, hogy 
a filmnek több ereje lesz, ha objektív. A magam ré-
széről utálom a külsőséges« magyarázatot, a vissza-
pillantást, az álomképeket, a film minden lelki« 
technikáját, amelyet — feltételezésem szerint — az 
Indián szóáradatának megfelelően a filmnek vállal-
nia kellett volna. Ezért amikor a könyvet elemeztem, 
arra a megállapításra jutottam, hogy ez nem az In-
dián, hanem McMurphy, az Indián és a Főnővér kap-
csolatainak története, amelyet bizonyos távolságból is 
nézhetünk, úgy, hogy egyben er őteljesebbé is tesszük" 
Formant azelőtt nem érdekelték az élet „nagy kérdé-
sei". Egyik régebbi kijelentését idézzük: „A film is 
örökölt a nagy, fenségesen naiv témákból, mint ami-
lyen az élet értelme, az emberiség sorsa. Еs kétségte-
len, hogy még sokat fog az ilyen kérdésekkel foglal-
kozni. De hát miért nem fordulhatunk nyugodtan a 
másik oldal felé is, hogy legalábbis megpróbáljuk fel-
fedezni az emberi mozdulatok, szavak, mosolyok, köny-
nyek értelmét?(...) Egy olyan m űvészet fogalmáig sze-
retnék eljutni, amely az emberi szellem végtelenül ki-
csiny megnyilvánulásai kapcsán képes felfedezni és 
felszabadítani a legnagyobb energiákat". Az elhangzot-
tak értelmében cselleng bálte гmekben az „ezerarcú 
tömeg"-et megjelenít ő  statisztéria ,korábbi filmjeiben, 
sírva, kacagva, jelentéktelen dolgokról csevegve — a 
szürke életet jelenítve meg, „a létezés tényeit", míg 
„az e tények ellen feszülő  akaratnak szinte alig jut 
szerep. (...) Azt hiszem, amat őr színészeket is azért 
alkalmaz elsősorban, hogy testre szabott szerepükben, 
színészi beidegzettségtől mentesen, spontánabbul köz-
vetíthessék a rendez ő  koncepcióját." (Eörsi) A közön-
ségnek azonban szüksége van a valóságot „reprezen-
tánsaв  ábrázoló" figuravilágra és a köréje szövődő  mí-
toszra, de nem a mítosz a sorsdönt ő, hanem az, hogy 
a színész szintetizál (gesztusokat, mozdulatokat stb. 
sűrít), s szuggesztíven, egy fokkal túldobva a valósá-
gon, érzelmeket, indulatokat, vagy épp ürességet tömö-
rít óriási erőteret hozva létre (típust alkot), s a nagy 
színész azért nagy színész, mert átlagtársainál jobban 
ért munkájához — McMurphy szerepében kitűnő  tí-
pusalkotó 'készséggel rendelkez ő  színészre volt szűk-
ség, s ezt meg is találták Ja ćk Nicholson személyében. 
A színészi játék szempontjából a KAKUKK Nicholson 
és az ezeddig ismeretlen színészek sikeres versengésén 
alapul. Forman észrevehette, hogy az életszer űséget 
visszatükrözni kívánó, ismeretlen tömegben ismétl ődő  
jelentéktelen „mikroszituáciák" nem képesek „felfe-
dezni és felszabadítani a legnagyabb energiákat". Leg-
utábbi filmjében egy „szilárd cselekmény" és „klasz-
szikus :konfliktus" révén Forman —áttételes módon 
— az általa régebben lenézett „fenségesen naiv" té-
má ќkhoz közeledett: az élet é гtelrehez és az emberiség 
sorsához. A többszintű  mondanivalóval rendelkez ő  
fil'mben az „energia felszabadult". 

Kesey műve nyomán — mint már említettük — a 
SHOCK CORRIDOR-hoz hasonlóan a film is megte-
remti a társadalom elmegyógyintézetbe ágyazott mik-
rovilágát és énjüktől megfosztott, cselekvésképtelen la-
kóit, valamint a kontrapunktot, „a tények ellen fe-
szülő  akarat"-ot: McMurphy, a felforgató, megzavarja 
a hajszálpontossággal őrlő  szerkezet működését, elle-
neszegül az Územnek, életkedvvel és önálló akarattal 
fertőzve meg társait (f őleg ezt az utóbbit nem képes 
elviselni az Üzem és előretolt helyőrsége, a Főnén). 
Az első  összetűzések humora egy ponton vérfagyasztó 
szatírává válik; a néz ők torkára fagy a röhögés. Ki-
dolgozottabb formája ez az Almási Miklós által emlí- 

113 	tett gegnek, melyben a hős egy áruház ötödik .emele- 

tén görkoгcsolубzik, „és nincs korlát a bels ő  udvarra 
nyíló folyosón , Minden egyes pžruettjével közelebb és 
közelebb megy a szakadékhoz, a szörny ű  zuhanás-
hoz ..." Eleinte még nevetünk rajta, aztán már nem. 
A törés valahol ott áll be, amikor McMurphy észre-
veszi, hogy nincs korlát (mert McMurphy észreveszi 
ezt) — gondoljunk 'a medence-jelenetre — és habozik, 
aztán csökönyösen, valami önmegsemmisít ő  erőtől 
hajtva folytatja piruettjeit, végül lezuhan (szellemileg 
kasztrálja az Ozem). Ezen már nem lehet nevetni, a 
vígjáték •tragédiába torkollott. McMurphy bukásával a 
jópofa magányos lázadó sérthetetlenségér ől alkotott 
illúzióink szertefoszlanak. Chaplin mondotta: „annak 
kell belehalnia, aki a film legrokonszenvesebb és leg-
komikusabb figurája. És ott kell kegyetlennek lennie 
a műfajnak, ahol a legjobban fáj, ahol a leginkább se-
gíteni akar". A remény: a F őnök, miután a legkézen-
fekvőbb módon megszabadítja megmentőjét az értel-
metlen élettől, kiszabadul s terhe futással eltűnik a 
homályban. A SZÁLL A KAKUKK FÉSZK ЕRE sza-
tíra, eszköze a „gondolatcsiholó" nevetés; az intézeti 
viszonyok kritikáján túl „politikai parabola", amely 
rólunk szól: „Azok, akik a filmben önként vonulnak 
be az intézetbe, azonosak azokkal, akik a televízió 
butításának engednek, akik a szorongás elűzésére 
gyógyszereket szednek, s akik úgy élnek, mint a bir-
kák: ha egy közülük fekete, nem olyan mint ők, azon-
nal működésbe lép az elnyomó mechanizmus — amit a 
filmben a jótékony orvostudomány szimbolizál. A 
pszichiátria világa a mi világunk parabolája — hazug 
jóság, amely mögött a bonyolult hatalom rejtőzik, s 
amely alatt, ha csak megkarcoljuk a felszínét, nem ta-
lálunk mást, mint erőszakot, szorongást, sérüléseket" 
A KAKUKK még egy ponton kapcsolódik elődeihez: a 
lendületes elbeszéléssé szervez ődő  képsorozatok szug-
gasztivi'tása óriási, a film magávalragad, demisztifikál, 
rendkívül humánus módon, emberi oldalukról világít-
ja meg a társadalomban magukat feltalálni nem tudó, 
elmegyógyintézetbe menekült vagy taszított „betege-
ket". Habár dokumentum-jellegű  képekben is bővelke-
diik — helyenként, a SNAKE PIT-hez hasonlóan ere-
deti, elmegyógyintézeti hangokat is „hallat" na-
gyon távol áll a dokumentumfilmt ől. Mesterséges, 
szuggesztív, tömörségével valószín űleg többet használ 
a bolondok ügyének, mint — esetleg — a dokumen-
tumfilmek kisezerje. 

befejezés 

A Iiammersteinnél vaníliapudingot majszoló Freud 
puhította :amerikai talajon sorozatos maradandó és ke-
vésbé maradandó, művészi színvonalú és színvonal 
alatti pszichológia-központú irodalmi- és filmalkotás 
termett. Az irodalmi pszichológizálás jelent ős értéke-
ket teremtett (hacsak nem felülmúlhatatlanakat), de 
ugyanakkor kiváltotta az ellenkez ő  folyamatot is, a 
regény lélektani konstrukciójának fokozatos leépítését, 
majd teljes mellőzését. Kesey underground regényé-
ben még pszichologizál ugyan, de a bels ő  rugók felfe-
dése helyett — McMurphy cselekedeteinek mozgató-
ereje is félig a homályban marad — inkább a meg-
nyilvánulások felé fordul: történetté f űzve emberi sor-
sokat, szituációkat, reagálásokat rögzít anélkül, hogy 
egészében feltárni igyekezne h ősei lelkivilágát — pa-
rabolát alkot, melyben a belső  monológnak jobbára az 
a szerepe, hogy összekösse a történetet az amerikai in-
diánok sorsával (a „trükk" áttev ődik a filmre is: For-
man sohasem tanulmányozta behatóan az elmekórtant, 
s mint utóbb kiderült, ez nem is volt baj). Doctorow 
regényében már nincs egy szemernyi pszichológia se: 
kurta tőmondatokban rögzíti azt, amit akárki láthat —
ennyi az egész, s a paradoxon: a szerepl ők közt ott 
van maga Freud is. Csakugyan véges lenne a lélektan 
projiciálhatósбga, s a RAGTIME az újvilági regény-
írásnak a „pszichológiátlan neoprimitivizmus" jegyé-
ben zajló korszaka eljövetelét jelzi? (Egyébként a 
RAGTIME-ból most készül film.) A SZALL A KA- 
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Jež9 Grotovs6ci: K+a siromašnom pozerišf  U. 
1GS Bepgrad, 1976. 

KUKK FÉSZKÉRE és a RAGTIME közös vonása az, 
hogy mindkettőnek van némi bestseller-íze (azonban 
valószínűleg helytelen lenne ebb ől a szemszögből ítél-
kezni felettü'k). A film nem az elmekórtan eredmé-
nyein alapuló lélektani vizsgálódas, sem a patológia 
jelenségeinek felvonultatása — ezoldalról nem elégíti 
ki a szakért őket —, mert nem is 'az elmebetegségr ől 
szól, hanem egy lázadó és annak környezete kapcsán 
valami másról (ezt észre kell venni). A regény és a 
film egyaránt „átejti" közönségét. Az összehasonlítás 
(amennyiben egyáltalán lehetséges): a film csakugyan 
erőteljesebb. 
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Аzé гt, hegy átlépve a hatá гokat —
ttá!növe a korátokat — kitölthessük 
az ürességet, kitölthessük 
önmagunkat.' 
( Grotowski) 

A fenti idézetben benne rejlik Jerzy Grotowski egész 
alkotói ópuszának lényege. És bár els ő  hallásra kissé 
közhelyszerűnek tűnik a művészet említésekor az üres-
ségre és annak kitöltésére hivatkozni, ez esetben még-
sem pusztán definícióról van szó. Hogy mennyire nem, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az — a fenti gon-
dolat szellemében fogant és ma már bátran életm ű-
nek nevezhet ő  —újítás, amit Grotowski hozott a hu-
szadik század színházának életébe. Újítást írtam, és 
mindjárt helyesbítenem kell, mert valójában megújí-
tásról van szó. Grotowski Laboratórium Színháza 
olyan avantgarde mozgalom, mely nem likvidálja, de 
felújítja a régi kérdéseket. Évszázados, évezredes igaz-
ságokat fogad el (ami magát az emberi létformát illeti) 
és meglepő  egyszerűséggel — az ember már-már azt 
mondaná, banális egyszerűséggel, ha nem ámítaná el 
ennek az egyszerűségnek a monumentális univer-
zalitása — alkalmazza őket a színház birodalmában. 

Napjaink túlmechanizált világa (és színházais) megkö-
veteli a leegyszerűsítést, ha a dolgokat lényegi mivol-
tukban szeretnénk láttatni. A bonyolult összefüggések 
útvesztőkhöz vezetnek, útveszt őkhöz, melyekben a való 
világ vész el — fogalmazódik meg kimondhatatlanul 
is Grotowski színházában. 

1  A szerbhorvát nyelvrđl való fordítások tőlem — M. F. 114 
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„A színház mindaz, ami a néző  és a színész között tör-
ténik." Minden más lényegtelen, elhanyagolható. Gro-
towski e kapcsolat minél tökéletesebb megvalósítása 
érdekében elhagyja a hagyományos színházi eszközö-
ket, elhagyja a színház já гulékos részeit — színpadi 
kelléket (gyakran magát a színpadot is), hang- és fény-
effektusokat, olykor-olykor még a retorikát is — ehe-
lyett a színész—néző  reláció minél tökéletesebb kiépí-
tésére koncentrál. Ennek folytán a színház bizonyos 
értelemben elszegényedik. „A színház szegénységének 
elfogadásával — ami által minden számára mellékes 
dologtól megszabadul — feltárul előttünk nemcsak a 
médium veleje, hanem az a mérhetetlen gazdagság is, 
mely ennek a sajátságos művészeti formának a termé-
szetéből ered" —írja egyik jegyzetében maga Gro -
towski. 

A mеgбіІарі tбѕ  látszólagos ellentmondást tartalmaz, 
hisz egyvdőben beszél sezgénységről és gazdagságról is. 
Hogy mégis maradéktalanul helytátó, annak bizonyí-
tását Grotowski több helyen is kifejti. Azzal, hogy a 
színház manőverezési lehetđségei leszűkülnek, azzal, 
hogy megfosztják az esetleges felszínességb ől eredő  
hamis illúziókeltés lehetőségétől, fokozottabb mérték-
ben nyílik lehetőség a lényegi megnyilvánulásra, a 
színészi teljesítmény kiarnelésé гe és a nézővel történđ  
kapcsolatteremtésre. Mert azzal, hogy a színész sem-
milyen segéd- és kiegészítő  eszközt nem használhat, 
arra kényszerül, hogy egész lényével a minél tökélete-
sebb megelevenítésre koncentráljon. Mozdulataival, 
gesztusaival, arcjátékával, hangjával egy célt szolgál: 
az önkifejezést . De ez az önkifejezés még nem végcél, 
inkább csak eszköz egy magasabb cél eléréséhez. Tehát 
az önkifejezés nem öncélú, a színész beépíti magát a 
drámába, alkotó/kifejező  eleme a drámának. 

„A színész azzal, hogy nyilvánosan provokálja önma-
gát — az átcsapódások, a profanizálások, és a szent-
ségtörések által — megszabadul a hétköznapi álarcok-
tól, ugyanakkor a nézőben is elindítja ezt a folyama-
tot. Azzal viszont, hogy nemcsak kiállítja testét, hanem 
rombolja, megsemmisíti, elégeti azt, megszabadul a 
pszichikai impulzusok befogadásának ellenállásától." 

A színész tehát enged a pizzchikai impulzusoknak, 
melyek a drámából veszik tűz alá személyét. Az ala-
kítás esetében az elsődleges kérdés tehát nem az, hogy 
„hogyan?", hanem, hogy „miért így?", amire szintén 
maga a dráma adja meg a választ. A színész nem 
árulja, hanem feláldozza testét. Megismétli ilymódon a 
„bűnhődést" és a „szentté válás" felé közeledik. 

Ezzel elértünk Grotowski színészr ől alkotott felfogásá-
hoz. Grotowski színészei minden egyes szerepükben 
feláldozzák magukat. Műtđasztalra viszik egyéniségie-
ket, ahol bonkéssel metszik részleteire, majd minden 
egyes részt gondosan elemezve, kivetítik azt a közön-
ség felé. A színésznek egyéniségével, magatartásával 
evidenssé kell tennie minden pszichikai rezdülést, szin-
te materializálnia 'kell az érzelmeket. És mert ilymó-
don a színészek a „megváltást" szorgalmazzák, Gro-
towski szent színészeknek nevezi đket. A szent szó itt 
nem vallásos értelmű, sokkal inkább a misztikum fo-
galomkörébe tartozó aszkézisre utal. 

A „szent színész" anódszere induktív módszer. A sze-
repéből adódó alapmagatartást szinte felszívja egyéni-
ségével, katalizálja azt, és mint általános emberit ve-
títi ki. Grotowski hasonlatával élve: a „szent színész" 
munkája közel áll a szobrászéhoz, szemben a hagyo-
mányos színésszel, aki a festđ  módszerét alkalmazza. 
Az előbbi minden lényegtelent és mellékest lefarag 
szerepéből, és megmarad az esszenciáiis sűrítettség, a 



lényeg. A hagyományos színész viszont összeválogatja 
eszközeit és kellékeit, szintén a minél „tökéletesebb 
megelevenítés végett". Ez utóbbit Grotowski kurtizán 
színésznek nevezi. „Beszél az áruba bocsátott szemér-
metlen színészr ől, a színész prostituáltról. (...) De 
nemcsak a színész társadalmi funkcióját és helyzetét 
vonja kétségbe, hanem hivatásának a leglényegét. A 
színész az az ember, aki megjátssza magát, hogy tet-
szést arasson. Formát, testet ad valaminek, megragad 
és megríkat — hazugságból, ráadásul megrendelt ha-
zugságból: sőt, mi több, általában teljesen érintetlenül 
hagyják azok az alakok és események, amelyeket fel. 
épít. Csak tapsot és dicsőséget habzsol, amit maga-
sabbra kell — vagy akar? —értékelni a saját maga 
által létrehozott kincsnél. Ez így van és így is volt 
időtlen žd ők óta —írta Jan Blonski egyik Grotowski-
ról szóló tanulmányában. 2  

Grotowski ez ellen lázad. Színházában .megszünteti az 
ábrázoló és ábrázolt alkotta kétsíkúságot. Jan Blonski 
tanulmányánál maradva: „Az ábrázolt és az ábrázoló 
ellentmondása (...) a színészi gyakorlatban a sponta-
neitás és a fegyelem közti ellentmondásban jelenik 
meg." A későbbiekben látni fogjuk Grotowskinak mi-
lyen módszerekkel sikerül a fegyelmet és a sponta-
neitást közös nevezőre hoznia, semlegesítenie a kett đ  
kölcsönhatását, magában a színész alkotótevékenységé-
ben. 

a 
színész 
és 
feladata 

„Lényeges, hogy a szerepet mint ugródeszkát használ-
juk, mint eszközt, amivel a hétköznapok álarcai mö-
gött rejtőzőt vizsgáljuk — a legintimebb részleteit 
egyéniségünknek. A szerep ilyenfajta  értelmezése ve-
zet önmagunk feláldozásához." Ez azt jelenti, hogy a 
színésznek a révület állapotában kell játszania. „A ré-
vület, ahogy én értelmezem — mondja Grotowski —
összpontosítási képesség sajátságosan színpadi módon." 
A színész (az ember) csak a „révület" állapotában tud 
igazán nyílt lenni. Az igazság (ha úgy tetszik: Igazság) 
tehát csak ilymódon érhető  el, ragadható meg. 

Persze az eksztázis Grotowski esetében nem samanisz-
tikus eksztázis. Nem kilépés önmagából az emberb đl, 
nem találka a szellemekkel, akik titkot árulnak el, 
hanem igenis mélyen az emberi tudatba törtkn đ  beha-
tolas, olyan súlypont keresése, ahonnan az egész lelki 
„panoráma" belátható. Nyilvánvaló tehát a szerep ug- 

e zan Blonzki: Laboratórium szfn]iSz — A dráma mfivészete 
ma. Gondolat, Bp. 1974. 

ródeszka volta. Onnan elrugaszkodva lehet csak az 
említett súlypontig eljutni. És err ől a partról indulva 
forr, teljesedik ki a színészi teljesítmény. 

A konstatált akció/reakció eksztatikus el őidézése igen 
magas fokú színészi képzettséget követel meg. Gro-
towski Laboratórium Színházának vitathatatlanul 
egyik legnagyobb eredménye e színészkiképzés kidol- 
gozása, melynek két fő  fázisa van. A fizikai és a 
pszichikai kiképzés. Az előbbi a jógagyakorlatokon 
alapszik, az utóbbi pedig egy hosszú folyamat eredmé-
nye, mely pszichoanalitikus terápiai módszereken ala-
pul. Idézzük ismét Grotowskit: 

,;A színészkžképzés fontos mozzanatai: 

Az önfelfedezés folyamatának ösztönzése által egé-
szen a tudatalatti szférákba hatolni, mégis (e folya-
matot) tudatosan irányítani olymódon, hogy lehetővé 
váljon a kívánt reakció. 

(ezen a ponton jut a fegyelem és á spontaneitás egy-
azon feladatszintre —  M.  F.) 

A folyamatot artikulálni kell, ellenőrizni és jelekbe 
foglalni, (...) partitúrát kell kialakítani. 

C)  A kreatív folyamatokból kiküszöbölni az ellenállá- 
sokat, és a gátlásokat, melyeket saját — fizikai és 
pszichikai — szervezete nyújt (a kett ő  egységet alkot)." 

Ebből is ismételten az tűnik ki, hogy Grotowski az 
ember belső  világából indul ki, arra építi színházát. 
És most újra hadd idézzük: „Miért foglalkozunk m ű-
vészettel? Azért, hogy átlépve a határokat — túln őve 
a korlátokat —kitölthessük az ürességet, kitölthessük 
ónmagunkat." iis 



a 
néző  
és 
a 
színház 

Mindez tehát a színészben, a színész által, a színpadon 
játszódik le, egy meghatározott el őadás keretein belül. 
Hol a néző  helye ezekhez az összefüggésekhez viszi-
nyitva? Említettük már, hogy a színész mellett a néz ő  

117 	a másik fontos alkotoeleme a színháznak. 

A néző  a klasszikus értelemben a befogadó. A Labo-
ratórium Színházban azonban szerepe kib ővül. Szerve-
sen beépül az előadásba, azzal a feladattal, hogy ak-
tívan „végigjárja" a színészben lejátszódó •akció/reak-
ció folyamatát. Ezt meg kell tennie a saját érdekében. 
Grotowski színházában a katarzishoz csak így lehet 
eljutni. A Dr. Faustban Faust vacsorára (utolsó vacsd-
rára!) invitálja a néz őket, a Hajlíthatatlan Hereégben 
a nézők mintha tiltott előadást néznének a kulisszák 
mögül. 

A néző  „funkciója" azonban nem merül ki ezen a szin-
ten. Az, hogy mennyire van beépítve a színházba, ak-
kor látszik meg igazán, ha magának a színháznak, 
konkrétan a Laboratórium Színháznak feladatát vizs-
gáljuk. 

Régen a vallásos hitben újúlt meg az ember, a míto-
szi igazságban saját igaza született újjá, és a félelem, 
a szentség tudatán át jutott el a katarzisig. Napjaink-
ban a klasszikus értelemben vett mítoszi katarzis már 
nem létezik. „Tömeges azonosulás a mítosszal — a sze-
mélyes, egyedi igazság kiegyelítése az általánossal —
ma már gyakorlatilag szinte lehetetlen." (Grotowski) 
Szükség volt a mítosz racionális reviziójára. hs ez zaj-
lik le Grotowski színházában. Létrejön a mítosszal 
történő  konfrontáció. És talán éppen ezért ragaszko-
dik azokhoz a klasszikus darabokhoz, melyek már 
„megérlelđdtek", kikristályosodtak, kiállták az idők 
próbáját." 

„Csak a tapasztalatainkat — a transzformátorhoz ha-
sonlóan — az előző  generációk tapasztalataihoz illesz-
tő, (...) a hagyományos és a mai értékek harcának el-
képzelésén alapuló el őadás (...) nyújt lehetőséget a 
mítosznak a hatáskeltésre. A nemes megújulást csak 
az értékek e kettős játékában čalálhatjuk meg — a ra-
gaszkodás és elutasítás, a felháborodás és az alázatos-
ság kettősségében." A mítosz a nézőben rehabilitáló-
dik, összhangban az egyéni igazsággal. A mítosz új-
rateremtődik. 

Ez jelenti a megújítást a Laboratórium Színház részé-
ről, azzal a sajátságos szegénységgel, mely eleve kon-
krét lehetőségeket szab meg. Еs ez az a monumen-
tális univerzalitás, ami a konkrét lehet őségek ellené-
re is a valóság sakoldalú megközelíbésének lehet őségét 
hordozza magában. 

Grotowski színháza az emberi alapmagatartásra és an-
nak belső  motívumaira épül. Az „itt és most" — jelen-
lét megszabta öntudatra és világnézetre. Az ember pa-
rányi, de mégis betöltheti a világot, ha megtalálja a 
helyét benne. A ;,helykeresés" azonban beleveszhet a 
látszat játékába. Csak a tapasztalat, a mítosz nyújt 
fogódzót, csak a kiterebélyesed ő  léttudat kódolja be 
az embert a világ harmóniájába vagy diszharmóniá-
jába. Aki vállalja sorsát, szembenéz ezzel a veszély-
lyel. 

Nyugtázásként, vagy talán a fentiek igazolására ide-
kívánkoznak Illyés Gyula sorai: 

...jogunk van 
— hisz halandók és életadók vagyunk —
mindazzal szembenézni, 
mit elkeriilni úgysem tudhatunk. 
Mert növeli, aki elfödi a bajt. 

Jerzy Grotowski e gondolat szellemében teremt és al-
kot. Mindenre rámutatni, mindennel szembenézni. 



gényke ,/ a sovány meg a kövérke") ellenére is a reali-
tás hullámhasszán maradnak. 

\/ass 
ёvа  

ritka 
csúcsok 

Domonkos Istvиn: Tessék engem megdicsérni. 
Forum, újvidék, 1976. 

Nem véletlenül állítja Kaszás Józsefl Domonkos István 
Tessék engem megdicsérni című  kötetét Weöres Sán-
dor gyermekversei mellé. A kötet versei valóban Weö-
res Sándor gyermekverseire asszociáltatnak, nemcsak 
azért, mert ezek is azok is egyaránt ritka csúcsai a 
gyermekköltészetnek (s itt külön alá kell húzni a Tes-
sék engem megdicsérni verseinek magaslati leveg őjét 
a jugoszláviai magyar gyermekköltészetben), hanem 
azért is, mert mind Domonkosnál, mind Weöresnél a 
tisztaság, a szabadság, a szabad játék, a fantázia, a 
humor, a minden lehetséges és a mindent szabad 
spektrumát véljük felfedezni. Kett őjük gyermekkölté-
szete nem egy úton halad, az imént felsorolt jegyek 
csak annyiban egyforma meghatározói gyermekverse-
iknek, hogy olyan eszköztárat s egyben értékrendszert 
képeznek, melyek gyermekverseiket a ritka csúcsokra 
emelik, „egyszeriekké" és „utánozhatatlanokká" teszik 
(Utasi Csaba2). 

Weöresnek szinte mindegyik gyermekverse a zenére 
épül, erőteljesen jut kifejezésre bennük az ún, küls ő  
és belső  zenei kör, világuk pedig a meséé, a fantá-
ziáé. 

Domonkos kötetének verseiben ugyan többnyire szere-
pet játszik a rím és a ritmus (pl. az Űjvídék, Amott a 
szobavölgyben, Egy régi fénykép, Mendegélt két le-
gényke, Kisbalta nagybalta, A szél legjobb barátja; az 
Eperfán természeti képes/népdalos indításával; vagy a 
Kocanóta, a Béci; az Öt törött tököt és a Két csősz főz 
nyelvtörők esetében), de a versek nem magára a ze-
nére épülnek, nem kerül bennük meghatározó helyre 
a külső  zenei kör. Világuk pedig inkább a reális felé 
húz, azzal, hogy bármikor lehetséges a fantáziába való 
könnyed átlengés. Míg az (Ijvidék és az Egy világuta-
zó naplójából című  versekben a fantáziát az itt-ott 
megjelenő  reális állomások teszik valódivá, hihet ővé és 
érzékelhetővé, a Nekem azért fáj a hasam címűben ke-
veredik a reális-irreális — a versek nagy részének vi-
lágát pedig a reálisba kell sorolni (pl. Béci, Rendetle-

nek az állatok, Tessék engem megdicsérni, A hájdal-
nok dala, Azért, Bizonyítványom, Milyen széles itt a 
folyó, Képzeljétek; a Dilidal logikai eltolódásaival stb.). 
Ezzel még nem teljes a kötet verseinek világképe; kü-
lönböző  formában történnek átáramlasak, vibrálások, 
a két világ között. A Tenger, vize sós című  versben pl. 
a fantázia a realitásba torkollik, s ez a realitással való 
lezárás fordítja át a verset, a Kisbalta nagybalta című  
versben pedig fordítva: a reális leng át a fantáziába, 
maga a vers is mesei formulával zárul; az Amott a 

szobavölgyben irreális világban marad mindvégig, míg 
az Egy régi fénykép és a Mendegélt két legényke a 
bennük előforduló mesei kezdőformulák („Hol volt hol 
nem volt / a klottgatyámon folt"; „Mendegélt két le- 

1  Kaszás József: Uj gyermeki világkép és költ ő i hang gyer-
mekköltészetünkben. Magyar Szó, 1977. január 15. 

' Utasi Csaba: Szerep és egyéniség. Híd, 1977. január 

E verseknek túlnyomórészt a realitásban gyökerez ő  
világáról szólva az eddigiekhez hozzá kell még tenni 
azt, hogy ez -a világ végeredményben a hétköznapok 
reális világa, de nem a maga szürkeségével, szokvá-
nyosságával, hanem épp a hétköznapok csodáinak fel-
fedezésével kerül felszínre. „Egyfelől szürrealista tisz-
ta képek kerget őznek bennük felh őtlen derűvel, gro-
teszk bukfenceket vetve, a nyelvi lelemény pedig új 
szavak alkotásától kezdve a dadogáson, selypítésen át, 
a jelentésmódosító igeköt ő-variálgatásig lehetőségek 
egész sorát csillagszóróztatja fel, mintha csak a lidér-
ceitől megmenekült intellektus nem tudna betelni já-
tékaival." (Utasi Csaba) 

Ilyen szürrealista képek sorakoznak fel pl. az iljvidék 
című  versben, s ilyen képzettársítások, megszemélyesí-
tések vannak a Mendegélt két legényke címűben. 

A mindennapokban való csoda- -és kaland'keresés, a 
szürkeségnek humorral, ötlettel, derűvel, fantáziával 
való átszíneződése van jelen lépésr ől lépésre a kötet 
verseiben. Minden vers mellé nyugodtan odaírható: 
humor, fantázia, derű  (a mindennapi, szokványos élet 
rekonstruálásának eszközei). „A bl őd vicc szkémája 
hasonlóképpen lép működésbe, mint Jungnál: 1. felhí-
vás (képzel őerőt igényl ő  rendkívüliséget sejtet); 2, ba-
nális, semmitmondó befejezés." 3  

E verseknek sodrásuk van, erőltetett képalkotástól 
mentesek, könnyen átlengnek, fantáziadúsak, így fan-
tázia- és látókörtágítók is. Az egész kötet anyagán 
egyféle „Dilidal-derű" vonul végig, éles megfigyelő-
képesség, merész megnevezés és rámutatás, itt-ott sík-
váltások (pl. a Tenger, vize sós című  versben), rajon-
gás, gyermeki ,;nagy mondások" (Mondom én tegnap a 
Tamásznak, Dilidal, Néha így néha úgy, A folyóra va-
dásztam stb.). 

Külön példaként meg lehet említeni a Szeretem a 
gombostűket fantáziajátékát, a Néha így néha úgy hu-
morát, a Képzeljétek derűjét, a Mondom én tegnap a 
Tamásznak jópofaságát s „nagy mondásait", valamint 
az Egy világutazó naplójából című  verset, melyben egy 
egész gyermeki világ panorámája tárul fel — a ,;kis" 
dolgok nagy értékeiről” szolva. 

Domonkos verseinek alanya nem a nyafogó, könyörg ő , 
sóvárgó gyermek. Ha valamit el akar érni, akarat-
ereje is van hozzá, ha jogairól van szó, harcol értük; 
van életismerete, s kritikus hajlama arra ösztönzi, 
hogy ítéletet is alkosson (pl. a Rendetlenek az állatok 
című  versben). Tehát nem naiv — tudatos megfigyel ő , 
lélektani tapasztalatai is vannak (pl. a Béciben). 

A Tessék engem megdicsérni című  versben két világ 
ütközik össze. Az egyik — a gyermeké —, mely köz-
vetlenül jelen van a versben, a másik — a feln őtté —, 
mely közvetetten jelenik meg, csak a gyermek szavai 
mögött érezzük, mint a méltánylásra kész, rugalmas 
gyermeki életet dogmákhoz kötött, megkövült utakra 
terelő  világot. A korlátok — a játék korlátai — ellen 
való lázadást láthatjuk itt, acél pedig: a „nem sza-
bad"-ok feloldása. 

Az egyszerűség, a közvetlenség s a gyermeki tónus el-
találása cseng ki ezekb ől a versekb ől. Körülbelül így 
állíthatnánk fel a sémát: 

hétköznapi ~~ átszíneződés egyszeriség 	 hitelesség 
élet . 	 l

{a
eszkдze a/ 	közvetlenség 	hihеtÖ$P~ 

‚ Túгi Gábor: A prózai emlékt ől aszó csodájáig — vagy még 
tovább. fj  Symposion, 131-2. 

tazia 

iia 



119 

A nyelvi egyszerűség alatt nem a szokványosságot ke ll  
érteni (mint ahogy a mindennapok versben való jelen-
léte sem a szokványosságot jelenti), itt is közbelép az 
átszíneződés: 

— szóképzések formájában (p1. a szobavölgy, szoba-
hölgy, szobafolyó, szobahajó, szobakapitány, szobasi-
rály stb. az  Amott a szobavölgyben című  versben); 
— nyelvtörđ-játék formájában (pl. az öt törött tököt 
című  versben); 
— szójáték formájában (a Bizonyítványom című  vers-
ben) stb. 

Az egyébként szokvanyos nyelvi fordulatok (pl. „ki 
tudja miért", „ellopta a szarka", „minek is mondani", 
„öntsünk tiszta vizet a pohárba" stb.) is szervesen és 
lazán épülnek bele ezekbe a versekbe, s az egész kötet 
tartalmának nyelvezete sem erőltetett, nem helyeske-
dđ..Szókincsében is lazaság figyelhetđ  meg. A zsargon 
is itt-ott helyet kap a versben, hiszen e versek alanya 
nem a bura alatt nevelt gyermek; igazi tagja a közös-
ségnek, aki ki van téve nemcsak pozitív, de negatív 
hatásoknak is. Tehát Domonkos e verseinek alanya (s 
ez a legdarntőbb jellegzetessége) 'a társadalomban épp-
oly létjogosultságra tett szert, mint a feln őtt; aktív 
szemlélője a világnak s kritikai hajlama is van (akár 
társairól, akár a világ tárgyairól, akár a feln đttekről 
van szó). S mindez nem er đltetett póz formájában, ha-
nem természetesen nyilvánul meg; az ún. nagyotmon-
dások sem •távolítják el e versek tónusát a gyermek 
világától, mert mindig a gyermeki világ kerete domi-
nál, „a gyermeki lélek apró, de csöppet sem jelenték-
telen rezüdlései" (Utasi Csaba) kapnak meghatározott 
funkoiót. 

S ha már a Weöres—Domonkos-i párhuzamból indul-
tunk ki, visszakanyarodva e párhuzamhoz, fontos állo-
másként kell megemlíteni a játékot és a szerepet Do-
monkos verseiben. Már maga a szerep, a szerepváilalás 
is játék — a versek költ őjének. A Tenger, vize sós és 
az Egy világutazó naplójából című  versekben pedig 
kétszeres szerepvállalásról van szó: 

KOLTO 	►  GYERMEK 	►  VITORLA, IAJO; vagy 

KOLTO 	►  GYERMEK 	►  VILAGUTAZI. 

Az ilyen esetekben jut legjobban kifejezésre a játék. 

Természetesen nemcsak a szerepet és a játékot kill 
összetartozónak tekintenünk. Szervesen ide tartozik 
még a gyermeki humor, a derű , a fantázia is, a gyer-
meki nagyotmondások, selypítések, a tónus is. Ezek 
szintézise építette ki Domonkos gyermekvers-köteté-
nek útját a ritka csúcsok irányába. 

danyi 
magdolna 

#ézisek 
a 
f éј~k 
®1vaѕ~sához 

Veszteg Ferenc: Réj бk. Forum, úw9dék, 
gemma sorozat 2., 1976. 

A réják nem elsđkötet, ha azt a világát méreget ő, 
hangját kereső  fiatal költő  elsđ  versgyűjteményének a 
képzetével egyenlítjük ki, ,mint ahogy ilyen értelem-
ben nem volt elsőkötet — annak idején — Tolnai Ottó 
Homorú versek-je sem. A réják versanyaga az önke-
resés esetlegességei, bizonytalanságai és rátalálásai 
helyett a választás irányát és e választott irány költői 

lehetőségeit, sugárutast és törvényszer ű  zsákutcáit mu-
tatja fel. Egy költői magatartást definiál, mely ha a 
jövđt tekintve a választás irányából következ ően ra-
dikálisan nyitott is, mégpedig a költ ői személyiségnek 
és személyessegnek az újabb átalakulásokra és mó-
dosulásokra való erőszakosan dékdarált igénye által 
nyitott, — ám definitive körülhatárolt és egyértelmfl-
en elzárkózó abban a tekintetben, hogy ini az, melyek 
azok a költđi terrénumok, miket nem tud vállalni, 
mikkel nem .tud mit kezdeni, ami e magatartástól egé-
szében véve és megmásíthatatlanul véve idegen. 

Már-araár anakronisztikusan hat, mégis azt kell mon-
dani, a vers az, amivel e költ ői magatartás nem tud 
mit kezdeni, amiben e költđi személyiség nem tud fo-
gódzót találni, aminek a történelmiséget és általáno-
síthatóságot reveláló katartikus épületében, mégin-
kább: a formájában elvártan szabatos nyelvi építmé-
nyében a гéják költője nem tud otthonra lelni. Iró-
nikusan szólva, századunkban, s a mi költészetünkben 
sem nem ő  az első  költő, aki a költészet otthontalan-
ságát megérezte, aki ráérzett a költ ői beszéd, a kom-
munikáció lehetőségének dпuzóa іkus voltára, akit az 
egzisztencia rossz közérzete, a csak különbözni tudó 
individwalitás és az miómákról lemondó gondolkodás 
„huzata" kisodort az egyetemesség érvényére jogot 
formáló költészet építményéb ől, hagy aztán az önki-
fejezés kényszerének, tehetsége törvényeinek engedel-
meskedve dadaként, vagy hermetikusként, vagy anti- 
költészetként, vagy lettristaként, stb: stb, mégis ren-
dezni próbálja sorait, definiálja, aláírja önmagát. A 
dada nihilizmusárnak romantikus felelđtlensége és a 
lettrista játékosság egyként idegen a réják költőjétől. 
Veszteg túlságosan is komolyan veszi a személyiséget, 
semhogy megelégedhetne a pusztán lázadó gesztusok-
kal. A réják költője — bármennyire is paradoxonnak 
tűnik ez —építkezni akar, bizonyosságot reveláló for-
mát akar, s miközben mindent a személyiség intuíció-
jára bíz, filozófikusan, vagy legalábbis mitológikusan 
érvényes érveket keres helyzetének megvilágítására, 
egzisztenciájának értelmezésére. A réják nyelvi irra-
cionalizmusa, olykor-olykor már szuggesztióként is 
követhetetlen metafizikája, ahogyan túri gábor írta 



(új symposion 130-131. szám, 63. oldal), „befelé por-
ladó" töredezettsége nem mond ellent ennek a kere-
sésnek, nem mond ellent a forma, tehát a rend aka-
rásának, más szóval az objektivációnak. Azt •monda-
nánk, a mindig végtelenül intenzíven megélt és in-
tellektuálisan megszenvedett személyesség önkom-
mentárja, magát látó és láttató iróniája helyettesíti itt 
a verset, ha ez az önkommentár nem állítaná mágát 
egyedül lehetséges formaként, lehet őségként a meg-
szólalásra, a költői beszédre. 

De hát mikor is nem vette az „igazi" 'költészet „komo-
lyan" a személyiséget, az egzisztenciát, a lírai Ént? 
Hiszen a költészet történelmi alakulását és ez alaku-
lás folytonosságát, úgy is felfoghatjuk, mint a lírai 
Én változását, egymást kiegészítő  különbözését külön-
böző  korokban és egyazon korban. Lássuk be, ez a 
sajátosság Veszteg költészetének meghatározásához 
önmagában véve éppannyira elégtelen, mint ameny-
nyire elégtelen lehet egy (külön-)poétika megalapo-
zásához is. Ne kerüljük meg azt, amit elhallgatni úgy-
sem tudunk: mióta világ a világ, és benne költészet 
íródik, úgy hisszük, úgy tanítják, hogy a költészet mi-
benlétének megértésekor a „poesis communio  it  com-
municatio verbi est"-ből kell kiindulnia minden köl-
tészetfelfogásnak ... Mi lesz a költészetb ől, ha egyszer 
lemond(ott) a communio-ról is, a communicatio-ról 
is? Zene, sejtelmes, misztikus, szuggesztív hangzás? 
— ahogyan, jóval Verlaine-ék után, Sartre is kifej-
tette, elfogadta? A kérdést persze fordítja is fel lehet 
tenni: valóban a közérthet őség (a konшnunikatívitás) 
lenne a mértéke a költészetnek? Merjük beismerni: 
legalábbis csalóka mérleg ez, ha nem hamis is egy-
szersmind... Folytathatnánk a kérdésekkel, folytat-
nunk is kell majd, — a megnyugtató válasz minden 
reménye nélkül. Egyetlen fogódzónk: a nyelv, a tör-
ténelmileg •kialakult, közös, társadalmi konvenciók 
alapján alakított és elfogadott jelrendszer. Bárhogyan 
is •gondolkozzék a költő, bánhogyan is gondolkozzunk 
mi, utunk lehet egymáshoz, 2négha a költ đ  kétségbe-
esésében le is mondott volna erről a találkozásról. 
Tomislav Ladan fiatalabb horvát kritikus és prózaíró 
írja egyhelyiitt (Tomislav Ladan: pjesništvo (pjesme) 
pjesnici, Zagreb, 1976) a kriptohermetikus költészet 
nyelvéről, hogy az inkabb gát, semmint a megértés-
hez, érzelmekhez, élményhez 'hozzásegít ő  eszköze a 
költőnek. A modern költők menekülnek az egyenes 
megnevezéstđl, állapítja meg tanácstalan fejcsóválás-
sal. Sahasem feledkezünk meg azonban arról (Ladan 
sem feledkezett meg), hogy mindezzel a költ ők is töb-
bé-kevésbe tisztában vannak. Magánsz5nnbó'lika, pri-
vátjelrendszer? Lehet. De: szimbólika, de: jelrendszer; 
itt és most alakuló, itt és most megértend ő. A kritikus 
sem bízhatja hát a véleménymondast bölcsen az „utó-
korra': itt és most :kell elválasztania a búzát a kon-
kolytól, a kordokumentumot, rosszabb esetben a di-
vatjelenséget, a tehetségtelenséget leplez ő  halandzsát 
a poézistől, a poétikustól, — ami, a költői programtól 
függetlenül, ma is, mint mindig, communio is és 
communicatio is .. . 

A réják-ban megmutatkozó költ ői snagatartásról gon-
dolkodván most :már konkrétabban is föltehetjük a 
kérdések •kérdését: Mire apellálhat a köit đ, aki lemond 
a 'közös nagy témák, a közös eszmények, a külvilági 
impulzusok közvetlenül közösségteremt ő  ,fogódzóiról, 
sőt ennek illuziójáról is, akinek dilenunája már nem 
is a „magamnál tovább nem jutottam" önkínzó ba-
bitsi tépelődés, hanem az, rajta tudja, rajta lehet-e 
hagyni személyiségének kézjegyét a világon úgy, hogy 
a nyelv maradéktalanul szolgálja őt, személyiségének 
egyszeri és megoszthatatlan izzásait, s hogy a megmu-
tatkozás, bárha rejt őzködб  is, mégis valóságos meg-
mutatkozás legyen, kifelé mutató, vagyis objektíve 
érzékelhető, megmérhető? Nyilván semmi másra nem 
apellálhat, mint erre az izzásra, a nyelv témátlan fel-
izzására a személyesség megszenvedettsége és öniró-
niája révén. 

A réják versbeszédében a személyesség önkörébe zá-
ruló metanyelvét az irónia oldja fel, nyitja meg a be-
fogadás előtt, emeli a költészet szintjére; — az irónia, 
melynek szerepe itt a puszta önmagát látástól, az eg-
zisztencia megnyilatkozási kényszere és a formálódó 
költői beszéd közötti távolság érzékelésétđl egészen az 
ön-paródiáig és a stílus-paródiáig terjed. A maga egy-
irányúságában is széles spektrumú Veszteg költői tá-
jékozódása. Versbeszéde poétizáltságának legszembe-
tűnőbb jegyei: a nyelvi destrukcióval együtt járó 
nyelvi választékosság, a konvencionális szбvеgkörnye-
zetéből kiemelt és szokott szerep-lehet őségeitđl meg-
fosztott retorikussag, expresszív emelkedettség és a 
zeneiség, melyek egyúttal az intellektus irónikus je-
lenlétének materializálódási irányát, a „homály" 
„megkötésének" módját is jelzik. 

„Bennem nem a tudat — / Az élet az, amely ketté 
hasadt" —írja Vas István egyik versében, s réják 
legszuggesztívabb darabjaiban, így például költésze- 
tiink egyik valóban antológikus értékű  versében, a 
Kánon-ban ez a kettéhasadt élet, mit a személyiség 
definiáltsága és a személyesség izzása tart leny űgö- 
zően biztos egyensúlyban, dokumentálódik a forma, a 
formálás érdemességének újra meglelt hitével és bite-
lével. 

Meg kell mondani természetesen azt is, hogy a réják 
versnyelve •nem mindig izzik fel a farmáig, az intel-
lektuálisan megszenvedett személyesség helyett több-
ször a „magát elegend ő" személyiség dokumentáló-
dik: amikor is az önkommentár iróniája helyett pusz-
ta reflexiókat kapunk, s a létezés, a kettéhasadt élet 
ellentéteit, a megszólalás ellentmondásait egy pilla-
natban átélő  és szemlélő  személyiség formateremt đ  
beszéde helyett puszta jelzés еКkel kell beérnünk. 
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bálint 
sándor 

két 
költő  

negatív 
formák 
költészete —
kihagyásos 
költészet  

neteket várható helyükr ől elmozdítja, ami a hagyo-
mányos ritmusérzék felrúgásához vezet: 

Megtalálta és 
meg- 	a. 
És összes 
a szín, a fény. 
Át majd a téren. 
Naponta, 
ahogy követeli 
valamin kívül 
valamin túl. 
Amennyi a szemnek leírva 
tizenöt-húsz. 
A 
ha jön. 

Nagyon nem. 

(7. vers) 

Ezek a szünetek persze nem csupán a sorsvégek és az 
írásjelek nyomán keletkeznek, a kihagyás, a félbesza-
kítás szintúgy töredezetté teszi a folyamatos beszédet. 
A szavak terherbírásának vizsgálata a fent említettek-
től merőben különböző  versformat is létrehoz. Ezek az 
elfelejtett gyermekkor, kigóndolt tájak és élethelyze-
tek motívumaiból merítenek, s a mesterkélt eredeti-
eskedéssel szemben a logikai szempontokat juttatják 
érvényre. A korábbi feszültség hullámai azonban itt 
elsimulnak, s mintha a költői közlés rétegei egyszer ű-
en elzárkóznának a csend k őtábláival. 

Ha a hagyománnyal szembeni értéktöbbletre ape ІІál 
is Szombathy Bálint első  verseskötete, a Szerelmesek 
és más idegenek, els ősorban akkor sem erre a momen-
tumra kell figyelmeztetnünk, mert bár a „negatív for- 
mák" alkalmazása, a félbeszakítás, illetve kihagyás egy 
szemléletességében megkopott jelentéstudat elutasítá- 
sónak magatartásában gyökerezik, mégsem tud felül-
emelkedni önnön lehet őségeinek korlátain. Maga a ki-
hagyás nem példa nélkül való a modern költészetben, 
de már az avantgarde-ban sem. Ami kirí Szombathy 
kötetbe gyűjtött számozott verseib ől; az a mindenáron 
eredetiségre törekv ő  erőltetettség, ami végül is mo-
dorossá teszi a versbeszédet. 

A szavak versbeli helyzete, ez a látszólag kaotikusan 
építkező  verselés az individuum perspektivátlanságá-
nak analóg megnyilvánulását hivatott képviselni. De 
lássuk a példát: 

Ebben a гendkívüli 
és veszélyes helyzetben, 
valóságától elváltan. 
Ű t is van. 
De a valóságban meg- 
járhatatlan. 

(49. vers) 

Ebben a szituációban pedig a versbeszéd dadogássá-
botladozássá minősül, az elrendezettség pedig a káoszt 
sugalmazza, ahol a gondolatok nem szervez ődhetnek 
harmonikus beszéddé. A harmonikus beszédet eluta-
sítja, s egy új beszédet, egy utalásokból építkez ő  nyel-
vet teremt, melynek megfejtése igencsak igénybe veszi 
az olvasó figyelmét. 

Az önkényes sorméretek is a disszonancia uralmát 
szentesítik. Nemcsak a nyilvánvaló szándékosságra 
gondolunk, amikor a kettévágott szó második tagja új 
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a 
tiszta 
költészet 
bűvöletében 

Sinkovits Péter első  kötete, a Drótsövény szabályos 
első  kötet — a hagyományhoz való kötődés teszi azzá, 
a múltban való elmerülés, az önkeresés, mely önérté-
keinek felmutatása előtt most gyűjtögeti fegyvereit, 
most vértezi magát. 

Sinkovits a századvég stilizált művészeténekutvesz-
tőiben bolyong, a ködlovagok világában, melyben min-
den az egzotikum felé hajlik, melyben az elvágyódás, 
a menekülés válik az individuum elementáris létélmé-
nyévé. 

A művészetről való gondolkodás olyan költői szituációt 
teremt, melyben a lélek a tiszta költészet délibábjának 
bűvkörében véli fölismerni önnön objektivációját. Ver-
sei éppen ezért formanyelvi gyakorlattá merevülnek, 
az élménytartalom, az irodalmiasság „drótsövény" 
nem tud kitörni. Az alapélmény hitelessége az elfojtás 
következtében megszűnik, az így keletkezett repedést 
pedig az esztetizálás tölti ki. Az elburjánzó szerepek 
a költői szituációk széles spektrumát vonultatják föl. 
A stílus fölébe nő  a világnak, a szavak éle gondosan 
lecsiszolva, a vers pedig a szecesszió remneszcenciá-
јбval érvényesül: magára a versre s nem az élményre 
figyelünk. A harmónia utáni vágy az id őtlenségben 
ismer rá az önmegvalósítás örömére, az id őtlenségben, 
ahol „számlálatlanok a napok" (Honfoglalás), s „po-
szeidon haragja sem fodrozza / a végtelen vizeket" 
(Görög falu), és „évek múlnak el így ősszel" (Tenisze-
zés ősszel), amikor valahol a földön „vetkőztetik a vi-
rágokat / a fagy késeivel" (Töprengés). A lélek édes 



borzongásai kötik te itt a. szemlél ődő  figyelmet, ahol a 
vers szenzuális. nyelvi hangulattá ritkul, hangszimbo-
likává, mint az Egyedül című  vers, melyben a lágy 
1, m, a és ny hangok a jelrendszert hangulatilag hoz-
zák viszonyba a jelentéssel. Az els ő  három sor tájai, 
úgy tűnik, nem támasztják alá az utolsó sor szituáció-
ját, mivel az egyedüllétet nem a szótárilag neki meg-
felelő  szavak, hanem a hangulatilag megfelel ő  •képek 
revelálják. 

Lám, Ontario mellől száll a köd. 
Kihunyt fény ű  csillagok vitorláznak. 
Már hajnal lépdel a cseгjésben; 
faházamban elszédülök. 

Költői szemléletét kívül helyezi a társadalmi valóság, 
a történelmi-társadalmi szituáció szempontjain. A 
szubjektív élményanyag a lét általános megnyilatkozá-
saiból próbál meríteni, önnön tartalmaitól merőben 
idegen világot igyekszik hitelesíteni, s legtöbbször nem 
tud kilábalni az anakronizmus útveszt őibđl. 

Ha az induló költőnek ahhoz, hogy eljusson önmagá-
hoz, első  kötetében a hagyomány értékrendszere által 
megszabott leheto"ségeken belül illik maradni, akkor 
Sin+kovits kötetérđl is elmondhatjuk; hogy nem tér el 
ettől a •gyakorlattól. Mondanunk sem kell talán, hogy 
elsősorban nyelvének erejére támaszkodva minden le-
hetősége adva van, hogy hangját ne remineszcenciák-
ban kamatoztassa, s ne -az elvagyódásban tobzódjon, 
hanem arccal a mindennapok vaiósága felé teljesítse 
azt  Id.  

öreg 
clezső  

korkép 
éѕ  
jellemrajz 

Gion Nándor: Latroknak is játszott. 
Forum, újvidék, 1976.. 

Két regény forrt egységes egésszé Gion Nándor Lat-
roknak is játszott című  kötetében. A már 1973-ban 
napvilágot látott Virágos katona és a valamivel terje-
delmesebb Rózsaméz című  alkotás. Nem véletlen, 
hogy egymás mellé került ez a két regény, mivel te-
matikailag, szerkezetileg egységesek, kiegészítik egy-
mást és tulajdonképpen egy műnek foghatók fel. Az 
író szándéka is az volt, hogy egységesítse đket, ezért 
adta ki külön közös címmel a két regényt. 

A Virágos katona történelmi regénynek készült. Hogy 
mégsem lett belőle az, szerintem csak hasznára vált a 
regénynek. Csupán annyira történelmi a regény, mint 
bármelyik más alkotás, amely egy bizonyos kor töb-
bé-kevésbé hiteles képét akarja el őttünk feltárni. Igaz, 
hogy ez a +kép a Virágos katonában még egy szub-
jektív szűrőn is megszűrt meseként kérül elénk, mivel 
a félig-meddig még gyermekszámba men đ  Rojtos Gal-
•ai István elbeszélésén keresztül ismerjük meg a tör-
ténteket. Nem mindig sikerül azonban Gionnak meg-
tártani ezt a távolságot író és olvasó" között. Id đről-
időre előtűnik az író a sorok közül és olyan informá-
ciókat közöl velünk, amelyekről Gallai nem tudhat, 
egyszerűen mert fizikailag nincs jelen a történtek al-
kalmával, vagy pedig világosan érezzük a sorokból, 
hogy habár mindezt Gallai is mondhatná, nem ő  be-
szél. Különösen érvényes ez a fejezetek kezdetén álló, 
sokszor több oldalas bevezet őszerű  mesére. A szerzđi 
és az „égy"-elbeszélés egy sajátságos ötvözetével ta-
lálkozunk tehát a regényben, ami magába véve nem 
lenne baj, ha Gion minden esetben mindkett őt a 
megfelelő  cél szolgálatába tudná állítani. Sajnos néha 
a Gallai fiú által mesélt részek kilépnek ebb ől a me-
derbđl, de errđl majd később. A két ábrázolási mód 
váltakozása sajátos szaggatottságot ,külčsönöz a re-
génynek. Amíg lassan kialakul előttünk a korabeli 
Szenttamás képe, megismerkedünk. az  e társadalom 
alakította Gallai fiú gondolataival is, de tulajdonkép-
pen ez is csak a korkép kialakítása és meger ősítése 
celjából történik. 

A másik dolog, ami kisse szaggatottá teszi a re-
gényt, az idő  ;kezelése. Minden fejezet akár önálló 
novellisztikus részként is felfogható. A .tizenkét feje-
zet mozaikszerűen tevődik egymás mellé, ami mégis 
egy bizonyos fajta kontinuitást eredményez, de csak 
annyiban, hogy az események, a mesék, amelyek elé-
bünk kerülnek, a valóságban időben egymás után kö-
vetkeztek. Ez azonban semmiféleképpen sem elma-
rasztalandó. Gion ezzel is egy sajátos hangulatot te-
remt. Azokat az eseményeket, jelenségeket f űzte ösz-
sže, amelyek ..valóban érdekesek a regény szempont-
jából, és amelyeknek információi (a legtöbb esetben) 
egy egységes kép kialakítását segítik el đ . 122  



Gicn típusokat rajzol. A regény szereplői a századfor-
duló Szenttamásának .embertípusai, A Zöld utcai em-
berek, a verekedések, a nagy és állandó ivások és a 
pilinckézés megszállottjai, ugyanazok az emberek, 
akik majd a. Rózsamézben a sztrájkokat szervezik és 
aktív résztvevői az erősödő  munkásmozgalomnak.:Az 
író minden hőse egy-egy típus megtestesítője. Szinte 
Balzac embertípusaival állunk szemben, persze a jel- 
lemek egy .;sokkal kevésbé - részletez ő, modernebb áb-
rázaláѕmód által rajzolódnak ki elđttünk. A Gion-hđ-
sök egyértelmű, hatásos, félreérthetetlen, j бl megválo-
gatott emberek. Felvonul előttünk a föidesúrtбl kezd-
ve a legnyomorultabb és legszegényebb sorsban él đ  
emberekig mindenki, és Gion ebben a sajátosan szag-
gatott regényben kitűnő  hangulatfestő  érzékkel és a 
helyzet megkövetelte eszközök felhasználásával egy 
sajátos jellem- és társadalomrajzot ad. 

A mű  történelmi regénynek készült, de mégsem az 
lett belőle. Dátumhoz is csak két eseményt köthetünk. 
Az első  az 1898-as évhez fűzđdik, ekkor költözött Ste-
fan Krebs Feketiosr ől Szenttamásra. A második fix 
időpont; amire rátapinthatunk, a háború ideje, tekint-
ve, hogy ismertek elđttünk ezek az évszámok. Az, 
hogy Gion a háborút is belevitte a regénybe, nem ró-
ható fel a mű  hibájaként, mint ahogy azt a regény 
első  kiadását követő  •kritika tette. Ez a fejezet han-
gulatilag semmiben sem üt el a többit ől. Itt azonban 
még véletlenül sem találkozunk közvetlen írói ábrá-
zolásmóddal. A történetet következetesen Gallai Ist-
ván meséli, és a háborúról csak azt tudjuk meg itt, 
amit Gallainak jelentett, tehát nagyon keveset, Nincs 
semmi felnagyítva, semmi kiélezve. Az •ilyen és eh-
hez hasonló részletek kiemelked ően jók a regényben. 
Az ezt kővétő  fejezet formai vonásaira is érdemes fi-
gyelmet szentelni. A haborúból visszatér ő  Gallai me-
séli ezt is ;  zaklatott hangon, emlékei között valószí-
nűleg fontos helyet foglalnak el ezek az események, 
hiszen most hagyja cserben a Virágos katona, többé 
már nem hajózhat el abból a világból, amelyben él, 
nem léphet ki onnan, ahol rosszul érzi magát. Еs •itt 
kéri meg Rézi kezét is. Az író időben mesélteti a cse-
lekményt Gallaival: Ez az egyedüli fejezet, amely je-
lén idđben játszódik. 

ben elénk táruljon ennek a Szenttamásnak valódi én- 
je, embereinek belső  mozgatója, egy félig objektív, de 
mégis közéjük tartozó ember meséjéb ől, aki nem ma-
gyarázza a dolgokat, csak elmeséli, de olyan módon, 
hogy ez mindennemű  magyarázatot fölöslegessé tesz. 
Rojtos Gallai István meséje azonban mást is rejteget. 
Az ifjúsági regények hangja csendül fel sokszor a so-
rokból. Kalandos történetek játszódnak le el őttünk, 
amelyek ugyan mindig keresik az összefüggést a re-
gény „komolyabb" részeivel, sajnos sokszor öncélú, 
anekdotaszerű  mesébe torkollnak. 

Mint  ahogy már említettem, a Rózsaméz szervesen 
kapcsolódik a Virágos katonához, habár megállná a 
helyét önálló regényként is. Feleleveníti_ el őttünk a 
Virágos katona alakjait, akik néhány évvel id ősebben 
ott folytatják;  :ahol az előző  regényben abbahagyták 
Ami első  látásra szembetűnik az, hogy az olvasóhoz 
közelebb álló egyes szám els ő  személyű  előadásmód 
helyett Gion itt a harmadik személyű, tőlünk kissé- el-
távolodó elbeszélésmódot választja. A kor, amelyr ől 
ír, a személyek •életkora, a gondolkodásmódjukban be-
állt változások, valamint a nagyobb szabadságra és 
objektivitásra való törekvés késztethették az írót e 
változás alkalmazására. A „megénekelt" téma ugyan-
az: Szenttamás. A kiét világháború közötti Szenttamás. 
Megmaradt a szaggatott, mozaikszer ű  ábrázolásmód is. 
A fejezetek lazán kapcsolódnak egymáshoz, és höm-
pölyögve, de céiratöroбen oldalról oldalra tisztábban 
tárják elénk a kapitalizálódó vajdasági •kisváros éle- 
tét. A csalás, lopás és ügyes manipulációk korszaka 
ez. Gion néhány szerepl őn keresztül, amelyek legtöbb-
jét már a Virágos katonából ismerjük, ügyesen, mes-
terien vetíti elénk a fejl ődő  kapitalizmus fonákságait. 
A lehető  legjobb módot találja meg arra, hogy a va-
lбsбghoz hűen, művészi módon és nagyon is a regény-
be illđen hozza elénk az erősödő  Kommunista Pártot 
és a szenttamási munkásmozgalmat. Itt is jelen van-
nak a novellisztikus részletek, a szerepl ők életének 
pillanatképei, de nem távolodnak el az általános kon-
cepciótól és nem válnak öncélúvá, mint a Virágos ka-
tona egyes részei. A harmadik személy ű  ábrázolásmód 
több dologba enged betekintést, mint az els ő  személyű  
és ezt az író ki is használja, A szerepl đtípusokat kibő-
víti még egy-két jellemz ő  alakkal, mint pl. Kudlik Re-
zső, a kereskedđ  vagy Karagi ć, a csendőrfelügyelő, 
akik időről időre megjelennek, nagyban hozzájárulva 
a hiteles és teljes kép kialakításához. 

Az, ami Gionnál külön dicséretet érdemel, a hangu-
latteremtés. Az egyes résztörténetek lefestésében, 
megjelenítésében az író mindig a legjobb módot vá-
lasztja az olvasó felhangolására. A látszólag egyszer ű  
beszédstílus mögött hatalmas potenciális hangulatte-
remtő  elemek rejlenek, .amelyeket az író mesterien al-
kalmaz és fokozatosan hangolja rá az olvasót az epi-
zódra. Gondoljunk csak pl. a Váry-féle kártyacsata 
leírására. De ezt a rövidebb részleteknél is megfigyel-
hetjük: 

„-- Tudod; hogy ki hozta el Kudlikhoz Török Adám 
búzáját? 
— Meztelen csiga — mondta Hamarász József. 
- Az apád, Hamarász András. Ő  fuvarozta el éjjel a 
búzát a hajóról. 
— Mondd azt, hogy a világon nincs még egy olyan 
ember, mint Török Adám. 
— Fenét! 
--Agyontaposlak, te meztelen csiga! — csapott az 
asztalra Hamarász József. — Mondd alt, hogy a vilá-
gon nincs még egy olyan ember, mint Török Adám." 

Az ezt követđ  gyilkosság leírása pedig nyugodt, 'egy-
szerű, és józan, ami méginkább megvilágítja a részeg 
verekedés értelmetlenségét. 

Gion kötete több szempontból figyelemre méltó alko-
tás, egy kiforrott írói koncepcióról és ábrázolásmód- 
ról .tanúskodik, A témául választot hely és id ő  sajá-
tos írói megközelítésével állunk szemben, amely vitat-
hatatlanul megállja helyét irodalmunkban. 

A Virágos katona értékelésekor Juhász Erzsébet 'és 
Utasi Csaba is külön kitérnek arra, hogy az első  feje-
zet látszólag nem egyezik a többivel ... ..Gion  Nán-
dorban már az elsđ  fejezet írása közben kiélez ődik a 
dilemma: vajon »krón£kát« írjon-e, amolyan sztereo-
tip történelmi regényt, egy kicsit önmagával is ellen-
szegülve, vagy egyszer иien c s a k regényt, amely eset-
leg nem prezentálja a történelem minden ismérvét, de 
összhangban lesz önnön alkotói világával." — írja 
Utasi Csaba (raj Symposion, 109.). Az első  fejezet nem 
egy krónika megkezdése. Egyike azoknak a részeknek, 
amelyekben az író veszi át a mesél đ  szerepét, de nem 
az egyedüli. A környezetet festi itt meg Gion, id őbe 
és térbe helyezi a regényt. Való igaz, hogy az els ő  fe- 
jezet különbözik a többit ől: abban, hogy a közvetlen 
írói elbeszélés végig megmarad (kivéve néhány helyen 
az egy-két szavas üta'lást, ami, ha a -következ ő  feje-
zeteket fis figyelembe vesszük, arra enged következ-
tetni, hogy a történetet mégisesak Gallai István mond-
ja el. Ilyenek pl. a következő  részletek: „Ezen sokat 
vitatkoztam vele — meg aztán tudtam, hogy nemcsak 
ez a baja —, bár nem csodálom, hogy a Zöld utcában 
ilyennek ismerte meg a magyarokat." Vagy: „Rézi ké-
sőbb nevetve mesélte ezt nekem. Azt mondta, hogy a 
zabálló németül nagyon tréfássan hangzik." De ezek 
a részletek mégsem vehetők teljes érvényűnek és nem 
másítanak azon a tényen, hogy az els ő  fejezet teljes 
egészében szerzői ábrázolásmód alkalmazásával író-
dott. Ez azonban szerintem nem a hogyan körüli inga-
dozás eredménye, hanem tudatos és megfontolt írói 
koncepcióé, annál is inkább, mert egy regény meg-
szerkesztése nem múlhat a véletleneken. Szenttamášt 
először a kívülálló szemével látjuk egy fejezeten ke- 
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Várady Tibor: Az egérszi ј rke szoba titka. 
Forum , újvidék, 1 976. 

Várady új könyvér ől hosszan kellene írni, hosszan és 
unalmasan, hogy kimutassuk mindazokat az írói meg-
nyilatkozásformákat, melyek ebben a szerény terje-
delmű  műben felvonulnak, most azonban — kockáz-
tatva a felületességet is nem így teszünk, mert 
mondandónk középpontjában egy felhívás áll, me-
lyet Hozzád ixrtézünk, kedves Olvasó. Azt akarjuk Ne-
ked üzenni, hogy OKVETLENOL OLVASD EL VA-
RADY TIBOR ÚJ KÖNYVÉT! 

Mert bizonyára emlékszel még az úti esszékre, a nagy 
kérdésre: Vagy nem maga az élet a legjobb időtöltés? 
Mondom Neked, Az egérszürke szoba titka legalább 
ilyen izgalmas olvasmány. Most biztos értetlenül né-
zel, különösen, ha olvastad a Kilátó 'kritikusánák írá-
sát (Hahota a világ felett. Magyar Szó, 1977. II. 19.) ;  
aki egyszerűen „unalmasnak" véli a könyvet. Rád bí-
zóm a döntést, kedves Olvasó. Győződj meg Magad 
róla, kinek van igaza! 

Azonban néhány dologra felhívom a figyelmed, •nem 
mintha befolyásolni akarnám a véleményedet, csak 

azért, hogy megmondjam, mért tartom én izgalmasnak 
e novellaciklust vagy éppenséggel mode rn  regényt, 
ahogy vesszük (bár inkább az els ő, mint a második). 

Izgalmasnak tartom, mert a „kis Ulysses"-t látom 
benne, s azért is, mert ez a „kis Ulysses .helyhezkö-
tött.Annak ellenére, hogy internacionalista, s hogy 
kozmopolitikus kiterjedései nyilvánvalóak. Tisztán 
formai szempontból is (a kшi nbSz6 nemzetekhez tar-
tožó, de konkrét gondolati-emberi vonatkozásban 
megegyez ő  szereplőkre gondolok). A helyhezköttötség 
tárgyi indíttatású, a kiterjedésbeli túlméretezés már 
a -tárgyönnön létéb ől ered. De hogy konkrét legyek: 
Várady könyve a közhelyszer űség önmaga általi ki-
hívása és elemésztése; a medd ő  szalmacséplés kegyet-
len leleplezése és kipellengérezése ezáltal egyszers-
smind elkötelezett alkotás is. . 

Jegyzőkönyv, ülések, értekezletek — téma is, stílus is. 
A tartalom pedig: semmitmondó elmerülések, köz-
helylovaglás, nevetséges apróságok óriásivá mérete-
zése — egy annyira elterjedt viselkedésmód kegyetle-
nil csípős kritikája és tartalmatlanná degradálása 
önnön anyaga által. Ebben a biztos írói kéz nyoma! 

Bamba filozófia, suta bölcselkedés, közhely, abszur-
dum. S a megformálás: jegyz őkönyv, hivatal(nok)os 
hang, röhögtető  párosítás, viselkedésünk általános sé-
máinak — bátran mondhatjuk — durva egymás mellé 
helyezése. Elmélyült fecsegés. 

Várady túllép az irónián. Ez már szarkazmus. S ő t, 
nem ártana egy er ősebb .fogalmat találni rá. Ebben ro-
kon Joyce-szal és az Ulyssesszel. Várady valóban „fe-
lületes'', ahogy . a Magyar Szó kritikusa elmésen sze-
mére veti. A felületesség •azonban nem abban van, 
hogy tévesen írja át Marxot, sem abban, hogy 
nem a kapitális Marx-művekből idéz. Felületessége az 
Ulysses-párhuzamban jut kifejezése, mert nem tota- 
litás-igényű. Azonban ez csak látszat-felületesség, s 
funkcionális felületesség. (Most ismét csodálkozol, 
kedves Olvasó, hogy lehet a. felületesség funkcionális). 
Megpróbálom megmagyarázni: elkötelezettség van 
mögötte, a szándék vezérli, mint az egérszürke szoba 
valamennyi titkát, valamennyi röhögtet ő-bosszantó 
elbölcselődését, idegesítve-izgalmas, abszurd vacako-
lását.) 

Várady könyve ítélet a benne fonákjára fordított léte-
zésformák ellen. Az. egész mű  fonákjára fordított lé-
tezés. S válasz az els đ  kötet címében feltett kérdésre: 
a legjobb időtöltés valóban maga .az élet. De annak is 
többféle módja van. A módot kell tehát megtalálni, 
hogy egy sor blőd abszurdum csapdáját elkerüljük. 
Mert nem csak az a kísértés csapda, hogy valaki „sze-
reti lampionból inni a kávét" ;  hanem az olyan köz- 
hellyé csépelt igazságok is, mint: 

„Az igazság valahol középen van." 
„ ..össze kell kötni az elméletet a gyakorlattal. . . " 
„ .. olyan szakemberekre lesz szükség, akik a folya-
matok egészét képesek meglátni ... " 

. beszéljünk nyíltan ..." 
„F. szerint a társadalom és a művészet célja is az, 
hogy közös nevezőre hozza az embereket. Ez a közös 
nevez őre hozás a végs ő  cél, a SZINTIZIS." 

Meg a Zárótétel és az Utóhang foszlányai. 

Tele van tehát a létezés csapdákkal, melyeket ugyan 
el lehet kerülni, de a modern kispolgár .képtelen rá. 

A modern kispolgár csak arra képes, amire az egér-
szürke szoba groteszk hősei. 

Olvasd hát el, kedves Olvasó, Várady kíméletlenül jó 
könyvét, hogy meglásd a körülötted rejt őző  csapdák 
sokaságát, s nevess a csapdába esettek verg ődésén! 
1977. februб r 22. 



juk körös-körül az almafát". S ez az ősegész-gondolat 
mindkét versben szoros kapcsolatban áll a humanvtással, 
mely ott lappang a Gondviselés c. vers játékossá.ga 
mögött is. Vass 

ёVC7 Már itt, a kötet els đ  fejezetében, az Ósvžlágban szem-
beötlđ  a Weöres-vers elmaradhatatlan jellege és hoz-
zátartozója, a 

többarcúság 

 

játék. 

Weöres Sándo г : lathallások. 
Mikrokozmosz-füzetek, Szépi гoda mi, 
Budapest, 1976. 

Kezdve, a Tavaszvárók viháncoló jókedvétől, a Játék 
c: versig š vegig' á gésž'k đtetén át, Wéöres verséibeü 
a játék fontos létmeghatározó, több rétege, több szint-
je is kialakult. A Játék c. versben pl, egy egész finom, 
könnyed lelki fokozást/stagnálást figyelhetünk meg: 
egyik oldalon a 
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Tüskés Tibor írja a Tžszatájban' Weöres Sándor leg-
űjabb kötetéről, az Аthallásokról, hogy a kötet „mind 
terjedelem, тnind tartalom, mžnd kžfejez őerő  tekžnte-
tében, elmarad a korábbž, ítj verseket tartalmazó gyűj= 
teményekt đl, például a Tűzkúttól vagy a Merül ő  Satиr-
nustól..." Sókkal helyénvalóbb és fontosabb az á 
megjegyzése (amint a továbbiakban írja), hogy a kötet 
„erővonálait, tendenciáját, a költő  világképét tekintve 
fölžsmerhető  folytatása Weöres lírájának: új évgyűrűt 
növeszt a гégžek köré", és hogy „Weöres költészetének 
minden fontosabb szólamát megcsendíti." Nemcsak 
azért, mert a mennyiség alapján könnyelmű  dolog 
lenne egy teljesítmény felett ítélkezni, s nemcsak 
azért, mert a tartalom is, a kifejez đerő  is idővel na-
gyobb súlyt kaphat; azért is, mert olyan évgy űrű  nö- 
vesztéséről van itt szó, amely minden eddigi weöresi 
területet körülfog. S ez lényeges dolog: Weörest meg- 
ismertük, mint a mítosz és a játék költ őjét, a zene, 
az empíria, a nyelvi formák költ őjét, mint műfordítót 

ѕ  az AthaUdsokban épp e többarcúság van jelen. 

az 
ősegész 

gondolata nyjlvánul: meg az Ősvilág két versében — a 
Vonzásban és a Tavaszvárókban. Az ősegész, mely 
„egyszerre vágy és jelkép, nosztalgia és szžmbólum."P 
A Vonzás c. vers „kézt ől kézžg ér" refrén-szókapcso-
lata is ilyen szimbólum az ősvilág, ősegész, egybe-
tartozás kifejezője. Az elkülönületlenség jelei a töb-
bes számú, első  vagy •második személyű  igék is. A tér 
— szertefoszló, konkrét formájában nincs is jelen, 
mert vagy kijelöletlen („kézt ől kézig", „kezdett ől vé-
gig"), vagy :kozmikus arányokig tágul s a hegy, a ten- 
ger, az ég, a csillag lesznek állomásai. A mindezeket 
áz állomásokat összeköt ő  szimbólum a virágfüzér, 
mértéke pedig az emberi kéz („kézt ől kézig ér"). A 
kötés könnyed: átléptünk, szállunk, lejtünk; a többes 
számú igék erőt érlelnek, jelen idejük örök jelenővé 
teszi mindezt („a mágikus énekekb ől ismert örök je-
len iбб :. aki ezen a nyelven beszél, a jelenhez is szól. ” 
— Kenyeres Zoltán, i. h.). A kéztől kézig érő  virág-
füzér motívuma folytatбdik a Tavaszvárókban is: „De 
majd megint futunk a berken körös-körül át / s fog- 

1  Weönes Sándor: Athallá SOВ. Tiszatáj, 197111, 66. 1. 
= Kenyeres Zoltán: Mítosz és játék —Bevezetés Weöres Sán-

dor kđltészetébe (Gondolkodó irodalom . Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1974.) 

dermeszt — perzsel — szeretsz — halott vagyok 

görbéjét, másik oldalon a reagálást, amely egyenesvo-
nalú: 

oda se hallgatok — behúnyom a szemem - - oda se 
hallgatok 

Maga a vers alcíme (Lány mondja) pedig egy játékгí- 
tussá avatja a verset. 
A már emutett Gondviselés című  versben a játék a 
gyermeki nagy tervek formájában jelentkezik: 

Itt a moha-szélű  szigeten 
fogom építeni váram. 

Itt a szélcsöndben úszó szigeten 
fogom összeácsolni némán. 

A •kötet többi fejezetein is végigvonul ez a jelenség. 
Például az Athallások fejezetben ilyen az Email c. 
vers határtalan szürealista képalkotási lehetőségeivel: 

Vörösmárvány-tóesák alatt 
sárga bogár szemközt az éggel 
szív-alakú királyokat 
eszik a makkerdő  fülével. 

S ha ez a vers játék vizuális síkon, akkor az Ellenté-
tek c. vers: játék gondolati síkon. A Via vitae című-
ben térjátékot láthatunk; a vers épül-rombolódik, 
külső  térből a belsđbe, majd újra a külsđbe jut. 

S talán legjellemzđbb Weöres Sándor játékösztönére 
a szójátékok, a játékos csattanók kedvelése. Akár ér-
telmi síkon, mint az Anti-determinizmusban, akár 
olyan formában, mint a Senki a szobában c. versében. 
Majdnem teljes egészében ide kell sorolni a Könnyű  
ciklus verseit is. 

A szójátékok, játékos csattank együtt járnak a ki-
élezett ritmussal, rímmel, mint pl. a Csízió c. versben 
vagy a Könnyű-sorozatban, s- a felgyorsulások, gon-
dolatritmusok (s majd később szó lesz a zeneiségr ől 
is) csak fokozzák ezt a varázst. Pl.: 

Három nyúl 
	

A síkságon 
káposztáhož 
	 nagy a táj. 

együtt nyúl. 	 A toronynak 
foga fáj. 

Egyik gurítja 
másik szakítja 
	

Foga .fáj, 
abbizon, 

s a pici 
	

a harangot 
elviszi. 	 kihuzom. 

(ТAPSIFÜLESEK) 
	

(A FOGFAJO5 TORONY )  



ez serkenti szójátékra, pl.: 

A kikelet 
eget 
homorít, 
(...) 

Itt hozom a 
kamasz tavasz ravasz 

titkait. 
(MÁRCIUS); 

erre épül a gyermeki fantázia, p1.: 

A szegény denevérek a toronyban! 
senkise tanítja számolni őket. 

(A SZEGÉNY DENEVLREK); 

ez teremt hangulatot, pl.: 

Parttól partig vastagon 
befagyott a Balaton. 
Jégen pengő  harsanás: 
Kanyarog a rianás. 

(ТЀ L7 MAGYARORSZAG); 

ami van. 
ami nincs. 
ami van, 
ami nincs. 

 
 
 
 

S mint ahogy minden műfajnak; minden versnek meg-
van a maga hangneme, gondolati, filozófiai táptalaja, 
így kap határozott helyet és funkciót e versekben a 

ez vezet az álomvilágba, a szilrealizmusba (mint az 
Emailban) stb. 

gyermeki 
képzelet, 

a gyermeki tiszta és naiv életlátás. AKönny ű-sorozat 
minden versében (pl. az előbb idézett, A fogfájós to-
ronyban), A szegény denevérekben s főleg a Képek 
illusztráciбi szavakkal avagy Gyerekrajzokhoz irt 
versek ciklusban, ahol a gyermeki képzelet a vizuális 
szemlélettel összeforrva jut kifejezésre: 

Ennek ellentéteként láthatjuk olykor .az olyan költe-
ményeket, melyek az elvont régióiból indulnak, és 
absztrahált, mitikus gondolatokkal tölt ődnek meg. 
Ilyenek a Kezdetben és a Kés ői zsoltár, melyek az 
időben-időtlenségben, térben-seholban összefolyt lét 
képét rajzolják meg. Ezeket a verseket a mély filozo-
fikusság jellemzi, bölcsel ő  hangúak és modorúak, az 
absztraháltat pontos megfogalmazással, a határozat-
lant pontos kifejezéssel igyekszenek ellensúlyozni. 

s 
zene 

költészetére 

Repülőgép 
a falu felett 
égen lebeg, 
én jelzem az útját, 
zászlót lengetek. 

(FONTOSSAG) 

A család 
összedugja három haját. 

(PAPA, MAMA, GYEREK) 

Akármilyen versről is legyen szó, Weöres 
j ellemzđ  

az 
empirikusból 
való 
kiindulás. 

Erre épül később a humor, pl.: 

Cifra tálcán sugár ég 
s nekimegy a nagy árnyék 
föléje heverve le, 
dr. Senky a neve. 

(SENKI A SZOBABAN); 

Weöres költői világának szinte legfontosabb alkotó-
eleme, A zene — Weöres verseinek zenéje — szoro-
san összeforrt a játékkal, a rímmel, a ritmussal, a 
szerkezettel. (Kenyeres Zoltán az ún. küls ő  és belső  
kör zenéjéről beszél: „A külső  kör a versalapító dal-
lam, egy zenei alapmotívum, mely Weörest versírásra 
indította. (...) A belső  zenei kör (...) egy (...) e гősen 
érzékelhet ő  gyors vagy váltakozó tempójú, csúfondá-
ros vagy táncosan lebegő  dallam, mely szembeszáll a 
képekkel; ellenük dolgozik, nem engedi é гvényesülni 
őket, fölébük keveredik, és rákényszerítve magát az 
olvasóra, uralma alá vonja a verset. A bels ő  zenei kör 
nem más, mint a versalapító dallam ellentétes irányú 
munkája. A külső  zenei kör megindítja a képalkotás 
folyamatát, a belső  zenei kör fölbont'ja a képeket, és 
eképpen átalakítva a költeményt, új min őséget hoz 
létre.") 

Egyes versekben a refrén teremt zeneiséget (a Von-
zásban és a Játékban), máshol a gondolatritmus (a 
Külső  és belső  tér c. versben), máshol maga a szerke-
zet emlékeztet dalformára (pl. a Tavaszvárók ABA 
formája). A szerkezet által el őhívott zeneiség leg-
szebb példája az Ellentétek cím ű  vers. A vers mind-
egyik sora két részre tagolódik (vizuálisan nem, csak 
zeneileg): a dallamhívó (I.) és a rá felel ő  részre (II.). 
Nemcsak vízszintesen, függ őlegesen is tagolódik a 
vers. Maga a dallamhívó rész ABBA, a felel ő-dallam 
pedig A'B'A'B' szerkezetű : 

A Mindig csak az van, 
B Mindig csak az nincs, 
B Mindig csak az nincs, 
A Mindig csak az van, 

II. 

Tehát vízszintes tagoltságát nézve, a vers nem pár-
huzamos szerkesztettségű. Ha olyan lenne, nemcsak 
hogy értelmetlenné válna ez a megoldás a kétszeri ön-
ismétlés miatt, de maga a zenei jelleg is monotonitás-
sá lenne. Tehát a vers nemcsak szemantikai, de zenei 
téren is legyöngülne, szétfoszlana. 

A külső  zenei kör dominál a Kodály bitimáira emlé-
kezve c, ciklusban. Itt a legerősebb a zeneiség, az 
egész ciklus irányítója a kodalyi zene s egyben a ma-
gyar népzene ritmusa/vérmérséklete, amelyhez foko-
zásul tisztaság, meseszer űség járul: 

A kering ő  táncos lányok 
mind átlátszó jégkristályok, 
csörömpölnek elül-hátul, 
a kuvasz is rájuk bámul. 

I. 
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A belső  zenei kör jut kifejezésre az Athallások cik-
lusban s még еrőteljesebben a Könnyű  sorozatban. 

Az említett zeneiséget létrehozó elemek kombinálód-
nak is. A Csízió c, verset ABA szerkezete teszi zenei-
vé, ugyanakkor az A szerkezeti egységben a bels đ  ze-
nei kör funkciónál, míg a B-ben 'a párhuzamon gin- 
dolatritmus és a szórendváltás eredményez nemcsak 
ritmikus lüktetést, gyorsaságot, hanem zeneiséget is. 
Szorošan a zeneiséghez kapcsolódik maga á 

nyelv  

is. Hatóereje nem mutatható ki idézetekben, de tudva-
levő, hogy bizonyos ,nyelvi hajlékonyság híján lehe-
tetlen lenne szinte dallammá varázsolni pl. a Kodály 
bitimáira emlékezve ciklust. S ez a nyelvi hajlékony-
ság Weöres esetében valóban nagyfokú. Amíg a 
Könnyű  sorozat Március vagy ,  a Tapsifülesek c. ver-
seiben a nyelvi. leleményesség teremti ,meg a lebegést, 
a Zsebeim vagy Az 50 éves Kormos Istvánnak c. ver-
sekben épp a nyelvi egyszer űség lesz hatásos. . 

А . Samuel Beckett: Poems in English és Joyce Man-
sour-versfordítások mellett nyelvgyakorlatoknak ne- 
vezhetők (habár önmagukban többek annál, inkább a 
nyelvi csillogás kísérletei ) a Zsoltárrészletek Szenczi 
Molnáг  Albert versformáiban, a Schiller: Der Hand-
schuh .лyeтΡsfordítáša, valamint a Mezzofanti. bíboros 
magyar vers-kísérletei. " 

Azonban a nyelvgyakorlatok .és a nyelvi hajlékonyság 
mellett nemcsak a humorról kell itt szólni, hanem a 
költő  szerepvállalásáról is. Weöresnél tulajdonképpen 
á gyermeki képzeletet és a játékverseket is a ' szerep-
vállalán hozza létre. Mintha gyermeki szemmel látná 
a vlágót, mintha Szenczi Molnár Albert hangján szól-
ná, s mint •ahogy Tüskés Tibor írja: „Weöresben az 
önmegvalósítás roppant igénye dolgozik: önmagát 
akarja megtalálni más-más alakban, bárkiben és bár-
miben, fűben, fában, virágban, Szenczi Molnár Al-
bertben, Samuel Beckettben, Mezzofantiban." 

pásztor 
lászlб  

inyenсkedés 
keserű  
mellékízekkel 

Nemegyszer tapasztaltam, hogy ahol olvasottabb em-
berek ültek terített asztalnál, ei đbb-utóbb szóba ke-
rült Krúdy Gyula neve és legendája. Ezek az anekdó-
ták nagy ínyencnek, a kulináris élvezetek meg•szállot-
jának, a konyhai titkok csodálatos ismer őjének mu-
tatják be az írót, . és azt is okvetlenül szóv- teszik. 
hogy nem vetette meg a pohár örömeit sem. Az alka-
lomszerűen felmerülő  beszédtéma csak ritkán alapul 
olvasmanyёbményeken, a Krúdy-legenda terjedésében 
fontosabb szerep jut az' egyes népszerű  "kiadványok-
nak: az anekdótagyűjtemenyeknek,. a hírei pesti ká- 
véházakrólírott monográfiáknak stb. 

Nem vitás,.a Krúdy-legenda nemigen használ caodálá-
tos írónk újrafelfedezése ügyének a szélesebb olvásó-
közönség körében, .mert nem irányítja a figyelmet az 
író, gazdag életművének egészére. Sajnálatos lenne, ha 
Krúdy Gyulát csupán a gyomor-novellák irójaként is-
merné meg az olvasó, hiszen, ez a témakör m űvészeté- 
nek csak egy töredékét képezi: az életr ől halálról, sze-
relemről,:•a milleniúmi Magyarországról összehásonlít-
hatatlanul többet mondott el, mint az evéš örömeir ől. 
Az ólvasóvá nevelés feladata Krúdy Gyula gyomć r-
novelládval kapcsolatban az lenne, Hogy kiigazítva a 
Krúdy-legendát, esztétikai érbékeinek megvilágosításá-
val, a teljes életművel való szoros összefüggésük meg-
mutatásával kedvet és ösztönzést adjon az író csodála-
tos művészetének felfedezésére és befogadására. 

Krúdy Gyula 1926-ban írta meg az els ő  gyomor-no-
vellát, elindítva egy sajátos tematikájú, de az íгó élet-
művébe szervesen beletartozó novellasort, amilyet 
egyéb вovellák mellett 1933-ban bekövetkezett halálá-
íg írt. Az azonos témájú Boldogult úrfiko гombdn címfa 
regényével "együtt ezek az írások adják meg az író 
utolsó pályaszakaszának jellegzetes színfoltját. 

A gyomor-novellák . körülbelül harminc írásról van 
szó — az egész Krúdy-életm űvet mintegy rezignált 
epilógusként zárják le. Ezekben t űnnek 1e véglegesen 
a Ferenc József-i idők hősei, itt látjuk az utolsó 
dzsentri-maradékok végs ő  agóniáját, amelyet •már nem 
kisérnek gordonkák és mélyhegedűk, és éppen néhány 
gyomor-novellában sziporkázi ~k fel még egyszer, utol-
jára Krúdy csodálatos m űvészete, de ezek mutatják 
meg legszemléletesebben hanyatlását is a harmincas 
éveltben. 

Az életrajzi adatok tanúsága szerint Krúdy 1926 đszéті  
kerül súlyos állapotban szanatóriumba. „Mája, gyom-
ra,'tüdeje és szíve követ el szolgálati kihágásokat", ír-
ja életrajzírója Szabó Ede. S két évre rá újabb sze-
rencsétlenség, az író féloldali szélütést kap; 1929 nya 
rán idegösszeroppanás ... 



A betegség élményei csakhamar a novellákban is meg-
jelennek, fđként a lelki élmények, a beteg, halálra 
szánt ember jellemző  életfilozófiája. A halál a koráb-
bi művekben is ott settenkedett a Krúdy-h ősök nyo-
mában, most azonban annyira testközelbe kerül az 
íróhoz és alteregoihoz, hogy a lélek védekezése a buja 
életvágy lesz: megragadni minden örömet az életben, 
ami még megragadható. 

Ennek a groteszk életvágynak a megnyilvánulása a 
gyomor-novellák hőseinek nagy és telhetetlen evésvá-
gya. 

. 

A téma aKrúdy-novella egyik variációs lehet ősége. 
Az evés áttételes jelentése egy pillanatra sem kétsé-
ges: az olvasó tudja, hogy nem csupán a kulináris örö-
mökről van szó. A korábbi művekből ismert Krúdy-vi-
lág variálódik itt tovabb olymódon, hogy most az evés 
lesz az az életmegnyilvánulás, amelynek ürügyén szól 
az életről. E novellák hősei az étterem terített asztalá-
nál ülnek, és az evés, nem pedig a szerelem, lóver-
seny vagy a párbaj az, ami alkalmat nyújt arra, hogy 
szóljon a magyar élet tragikumáról, a pusztulásra 
szánt dzsentri végső  sorsáról, a régi id đk nosztalgikus 
idézgetésének mámoráról. 

Krúdy írásművészetének egyik jellemz ője, hogy nagyí-
tót tart alakjai elé, látnokként belelát lelkükbe, ismeri 
vágyaikat, álmai'kat, legtitkosabb gondolataikat. Az 
ilyen erős nagyítás, a legapróbb részletekre kiterjed ő , 
szinte fantasztikus írói mindentudás mellett a novel-
lák keretébe nem fér bele a h ősök teljes élete. Az 
életnek csak egy-egy megnyilvánulása tárul elénk, leg-
inkább az élet érzeki megnyilvánulásai. Ezért t űnhet 
úgy, hogy egy jellegzetes Krúdy-figura, mondjuk, egy 
gavallér élete csak abból áll, hogy n ői szíveket hódít 
meg, szerelmi emlékein mereng vagy csak szívfájdal-
mával törđdik. A szerelmi témájú novellákban minden 
figyelem a szerelemre irányul, a h ősök egyetlen sors-
kérdésévé lesz. E gondolat- és érzéskör kitölt minden 
teret, és így a szerelemr ől alkotott kép válik totálissá, 
nem pedig az alakok teljes életének rajza. Ezért is  61-
lapíthatja meg az irodalomtörténet, hogy Krúdy és 
Szindbád többet tud a szerelemr ől, mint akár Casano-
va. Szindbád a szerelem csodavilágában bolyong, mint-
ha a szerelem édenkertje lett volna a fehérterror Ma-
gyarországa, s csupa gyöngéd lelkekb đl állott volna a 
történelem lejtőjén evickelő  középosztály. 

Egy életmegnyilvánulás totálissá duzzasztott képe egy 
autonóm világot teremt, és ez totalitásánál fogva ma-
gaban foglalja az Egészet is. A mondanivaló, a tanul-
ságok és :következtetések mindig az Egészre vonatkoz-
nak. Ha meghosszabbítjuk az ábrázólt világ ered őit, 
belátjuk, hogy nem csupán a szerelemr ől vagy az evés-
ről van szó. AKrúdy-világkép a gyomor-novellákban 
úgy variálódik tovább, hogy most az evés lesz az a 
bizonyos életmegnyilvánulás, amelyet felnagyít az író. 
Most a terített asztal b űvöletében áll minden, az ét-
termek világa nđ  totálissá. A csókok megszállottait a 
fagyos töltöttkáposzta megszállottai váltják fel; az élet 
és halál kérdése nem egy ölelésen, hanem a feltálalt 
velőscsont méretén múlik. >s a gyomor ürügyén a hđ-
sök életének egészére fény villan. 

. 

A gyomor-novellák között legjellemzőbbek azok, ame-
lyek a kiskocsma sajátos légkörében játszódnak le. 
Emeljük ki ezek közül tipikusként az Isten veletek ti 
boldog Vendelinek! címűt. 

Privát úr, az életének örömtelenségébe belekeseredett 
öregúr elmegy otthonról, hogy a vendégl ői látogatása 
révén kisebb örömet szerezzen magának. Tudni kell 
róla, hogy magánál boldogabbnak, elégedettebbnek és 
vidámabbnak tartott mindenkit, ezért az egész világot 

gyűlölte. A vendéglőbe nem azért ment, hogy egyék, 
hiszen régóta nem volt már étvágya, hanem az embe-
rek iránti gyűlöletét igyekezett táplálni, egy újabb 
adag életundort akart magába szívni, s ezek a vágyai 
kielégítést is nyertek. Privát úrral nem is történik 
semmi lényeges a novellában, a kompozícióbeli szerepe 
azonban fontos: ő  a szemtanú, aki észrevétlenül meg-
lesi a lakomázó embereket. 

Miután Privát úr elfoglalta helyét, nyílt az ajtó, és be- 
lépett a gyomor-novellak tipikus figurája — nevezzük 
így —, a Nagyevő . Ettől a pillanattól kezdve minden 
a gyomor-novellák sajátos, „dramaturgiája" szerint 
történik. Krúdy a legtöbb ide sorolható novellájában 
töviről-hegyire leírja a Nagyev ő  étkezését, amely, mint 
látni fogjuk, nem egyszer ű  táplálékfelvétel, inkább ce-
remónia, szertartás. A variálási lehet őségek itt abban 
állnak, hogy mindegyik Nagyev ő  egyéniség, enni-tudá-
suknak megfelelően rendelkeznek a pincérrel, más-
más ételeket rendelnek, mások a különleges kívánsá-
gaik, rigolyáik. De az étkezés „dramaturgiája" ugyanaz 
marad. 

Tehát a Nagyev ő  belépésével elkezdődik a ceremónia, 
közben az író csodálatos varázslattal az egész vendég-
lőt a kulináris örömök szentélyévé változtatja. Minden 
leírás, minden asszociáció, gondolat vagy emlék az 
evésre utal. A Nagyev ő  jellemzése is az ételekkel kap-
csolatos képzetekkel történik. Mesteriek ezek a leírá-
sok: „Mellényét kigombolta, hogy a konyhán gondol-
kodóba eshettek a fácánok, tyúkok és egyéb madarak, 
Vajon nem volna-e jobb elrepülni?" 

„Arca piros volt, mintha most jött volna valamely 
kö гvadászatгól, ahol bundás nyulakat puffantott le, 
amelyeket ajándékba küldött ismerőseinek, mellékelve 
mindjárt a receptet is, mely szerint a nyulat készíteni 
kell." 

„A nyakának tartásából, valamint a rozsdavörös szí-
néből könnyen megállapítható, hogy a vendég életében 
a marhagerincet sem vetette meg, mert bizonyára 
megfordult olyan vendégl őkben, ahol jó marhahúst 
mérnek." 

Az őt kiszalgáló pincért is hasonlóképpen jellemzi az 
író: .....olyan  sz őkére volt borotválva, mint az imént 
leforrázott malac." A vendéglő  leírása is hasonló: pe-
csenyéstálakkal, hosszú farkú fácánokkal illusztrált ét-
lap, a vendéglő  falán lógó régi képek, amelyek vadász-
csendéleteket, gyümölcsöstálakat ábrázolnak. 

A ceremónia minden apró részlete fontos: „Az új ven-
dég kezébe vette az asztalikendőt, leporozta maga előtt, 
sőt jobbra és balra is az asztalkendőt. Aztán figyelme-
sen kibontotta a szalvétát, mintha valamely varázsla-
tot művelne." Utána következik az ev őeszközök átren-
dezése az asztalon és a leves megrendelése. Külön fi-
gyelmet érdemel az étlap tanulmányozása, amely az 
álmoskönyv és a párbaj-kódex mellett a jellegzetes 
Krúdy-hősök fđ  olvasmánya. Az étlap olvasgatása 
egyenlő  az ételek előre való élvezésével. Közben egy 
anekdótát olvasunk egy úriemberről, aki szenvedélyes 
gyűjtője volt az étlapoknak. 

Az étel elfogyasztása különcköd ően egyéni módon tör-
ténik, legtöbbször különc kívánságok el őzik meg. A 
Nagyevő  utasításokat ad a pincérnek a szakácsn ő  szá-
mára is. Zsebében mindig van erős paprika, amelyet 
a saját penecilusával aprít bele a levesbe. A különckö-
dés az egykori enni-tudás, azaz élni-tudás demonstrá-
lása. 

A fő  étel elfogyasztása után következik az „evés dra-
maturgiájának" legdrámaibb pillanata, amikor a jól-
lakottnak hitt Nagyevő  új, fantasztikusnak tűnđ  ren-
delést ad, és ilyenkor össze is szólalkozik a csodálkozó 
pincérrel: A Nagyev ő  a töltött fácán után fđtt marha-
húst rendel: „A pincér egy darabig tanakodva állott. 128 



— A szárnyas után? — kérdezte. 
— Eh, mit bánom én a maguk étkezési rendjét! Ki va= 
gyok én, hogy nekem maguk el őírják, hogy mit egyek? 
— kiáltott fel váratlan szilajsággal a vendég. —Azért 
jöttem Pestre, hogy jó marhahúst egyek, csak a sok 
haszontalan beszélgetésben elfelejtettem." 

A telhetetlenség nagyon lényeges vonása a kocsmai 
vendégeknek. 

Persze, egy különös étkezés leírasából még nem szüle-
tik јб  novella. Az Isten veletek ti boldog Verdelinek! 
című  novella  azonban többrétegű. Az egyiket Privát 
ür képviseli, aki a Nagyevőt figyelve az elmúlt életé-
nek boldog pillarsatait, az egykori nagy evések örömeit 
idézgeti magában (pontosan úgy, mint Proust Marcell-
je). A novella másük rétegét a Nagyev ő  és az öreg 
pincér .beszélgetése képézi, amelynek során kiderül, 
hogy egy asszony tette tönkre mindkett őjüket. Privát 
úr számára, aki fültanúja volt a két életsors tragikus 
fordulatának, nagy elégtétel volt, hogy a Nagyev ő  nagy 
gonddal elfogyasztott ebédjét végül is elrontotta az 
emlékezés. 

Azok közül a novellak közül, amelyekben a beállítás 
középpontjában a vendégl őben falatozó úriember áll, 
még kén novellát emelnénk ki, amelyek szépen mutat-
ják a téma variálásának módjait. Amíg A Böske, vagy 
a szerkeszt őség pesztonkája című  novella főhősének, 
Szortiment szerikeszt đnek gyomor-.kalandjában és szín-
padias öngyilkosságában az örömtelen élet ű, Privát úr 
típusához tartozó novellah ős sorsának tragikus végki-
fejletét kđsérhetjük figyelemmel, addig A pincér álmá-
ban a Nagyevő  és a pincér dialógusa folytatódik .to-
vább olymódon, hogy a pincér élete és sorsa kerül 
erősebb megvilágításba. 

A gyomorbeteg Szortiment szerkesztővel azon a. tragi-
kus napon az történt ;  hogy fеLkínálkoztak számára az 
élet, pontosabban az evés örömei, és ett ől kezdve neon 
tudta tovább elviselni örömtelen, kínos életét. Liget-
sarkit, a beszélyírót kellett fellelnie aznap, mert . a lap-
nál, amelyet szerkesztett, állandóan kéziratY хіány volt: 
S mivel Ligetsarkit a vendégl ők környékén leheteti 
legkönnyвbben megtalálni, kénytelen volt vendéglőben 
lesni rá,. s ez Faagyon kínos volt számára, mert gyo-
morbeteg ember lévén mindenkit gyűlölt, aki kedvére 
ehetett-ihatott. Egy іkёатіёnуsергб , egy suszter és egy 
fűzőkészítő  olyan étvágygerjesztő  élvezettel falatozott 
a szomszéd asztaloknál, hogy ő  sem tudott ellénállni a 
kísértésnek, hogy egyék. Ebben Mozel úrnak, a f őpin-
cérnek is nagy szerepe volt: „Mozel úr olyan volt, 
mint egy gyönyör ű  étlap, amelynek első  oldalán szár= 
nyasok, nyulak, vaddisznóf ők, fácánok, kövér fajdok 
és ökörfejek vannak bokrétába rajzolva a korgó gyom-
rú művész elképzelése szerint. Mozel úr mindig úgy 
mosolygott, mintha gyomorbaj' általában nem is volná 
a világon, és az embereknek csupán egyétlen vágyuk 
lehet az életben: kényelmesen asztalhoz kerülni a ven-
déglőben, és az étlap felsorolt ételeit végigenni. Mozel 
úr a szerkesztőnek kijáró tisztelkedéssel lépett Szor-
timent úr asztalához, mintha egy életbevágó szertartás 
elvégzéséhez készül ődne." 

Három émber ínyeckedését nézi végig, mindhárom 
ételt megkívánjá 'és meg is rendeli. Telhetétlenségéhez 
azonban a tehetetlenség járul, kielégülés helyett az 
élet kínjait kell ' a látszólag sikerült víliásreggelijében 
is elviselnie. 

Szortimentet Mozel .nagyszer ű  savanyú tüdđvel lepi 
meg, de félre kell tolnia, mert egy másik asztalnál a 
suszter remek fđtt marhahúst kezd el enni: „A susz-
ter észrevette; hogy a maradék čšont voltaképpen két 
darabból áll,' mint tikár az emberek könyöke, mely 
csontokat izmok és inak f űznek össze: A suszter két 
markába kapta a csontot, éš bizonyos erđfeszítéssel el- 
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maga mellől: rágni kezdte a fogaival a csontot, mégpe- 
dig olyanformán, hogy még a haldokló is visszamaradt 
volna e világban arra az időre, míg a suszter a cson-
tok lerágásával elkészül. Meg kell adni, hatalmasan 
dolgoztak a fogai, húzta, szívta, szopogatta, körmei-
vel farigcsálta a csontot, hogy Szortimentnek nyom-
ban elment a kedve a húsevéstől: csontot szeretett 
volna enni ő  is." 

A velőcsontot a nyápic fűzбkészítőtđl kívánta meggy s 
'ebben nagy szerep jutott a ceremóniának: „A 
fűzőkészítő  késével lenyesegette a vel ősosonton lát- 
ható maradékokat, s miután azokat megborsozta, meg-
paprikázta és megsózta: apránként a szájába rakos-
gatta, de ekđzben egy pillanatra sem vette le szemét 
a velđsesontгбl, mintha az elfutamodni akarna tőle. 
Sőt fejét jobbra-balra hajiigatva, bekukucskált a ve- 
lđscsont belsejébe, mintha kulcslyukon kémlelne va-
lami gybnyörűséges látványosságot. Hogy vigyorog az 
ipse — gondolta magában váratlan felindulással Szoг- 
timent, és eltolta a tálat, a tányért, az evőeszközöket, 
mint aki váratlanul,  megharagudott a világra. 

A f űzőkészít ő  pedig ezalatt, az egész vendégség élénk 
megfigyelése mellett, a bal kezébe vette a velőscsontot, 
és a jobb kezét ökölbe szorítva a bal kéz csuklójára 
ütött. Az ütésre a csontból velőhurkák zuhantak ki a 
forró tányérra, oly bđségesen, mintha ez lett volná a 
legderekasabb csont, amely e napon kimérés гe ke-
rült... De a fűzőcsináló nem volt megelégedve a zsák-
mánnyal, mert szemtelen ember volt — még átkukucs-
kált az üres csonton (mintha Szortiment urat fixíroz-
ta volna), és a villát bedugva a csőbe: kétszer-három 
szor megforgatta a csont belsejében, mire valóban elđ-
kerültek némi vel őmaradékok." 

Szortiment szerkeszt őn ezek után már nem sokat segí- 
tett, .hogy đ  kétszer akkora vel őscsontot kapott. Krú= 
dy a következőképpen zárja az elbeszélést: „Ki tudná 
mindezek után magyarázatát adni annak, hogy Szorti 
ment az Ünnepi 1Јjság szerkeszt ője miért öltözött föld-
szinti szobájában éjfélkor frakkba, mintha bálba ké-
szülđdne; és ugyanakkor miért lőtte magát szíven éžеn 
az 'иjszakán, amikor elđžő  napön látszólagosan mindén 
kédvére történt." " ' ' 

. 

A kocsmavendégek voltaképpen azért esznek olyan 
nagy körültekintéssel ;  ceremóniával, mert ez az egyet-
len öröm, iami még megmaradt számukra az életben. 
Egymás tányérjába bámulnak, alaposan kifaggatják a 
pincért, hogy mi a helyzet a konyhán, a szemüvegük 
után nyúlnak, amikor az .étlapot . kezdik tanulmányoz-
ni, mert élet-halál kérdése múlhat azon, hogy sike-
rül-e az ebéd. A Krúdy-hősök étkezési ceremóniájáról 
Szauder József a következ бket írja: „Mert mit érne a 
vendégek — aKrúdy-h ősök szemében a boldogság, 
ha tényleg csak egy pillanatig tartana? Kinyújtják te-
hát.a pillanatot a ceremónia néma gesztusával, az 
ételek átgondolásával és -еlőre élvezésével,. a pincérnél 
tett rendeléssel, netán vitatkozva, majd beszélgetve is 
a pincérrel —kitágítják azt valami univerzális vagy 
kozmikus evészet boldogságáig. - 

De mit- érne esztétikailag, -ha nem omlanának össze 
egy váratlan pillanatban reménytelenül, étvágyat, - s 
vele néha életet is elpusztítva? Csak szakácskönyvi 
bűvészkedés maradna." 

A belvárosi kіskocsmában való ebédelés a társadalmi 
presztizs kérdése is. 'A dzsentri-maradványok Tбtszát-
keltésének megfelelđ  színhelye a vendéglő, különösen;  
ha figyelembe vesszük a kor magyar társadalmánák 
teljes valóságát, a szociális viszonyokat, amelyeket 
Krúdy nem' ábrázolt. Ilyenformán 'könnyen felfoghát-
jtak;  hogy egy 'kispöгkölt, vagy egy szaftos :virsli ,a 
;,társadalani úriemberség" jele. Ahogy az író Széplaki 
iituBZt, A hírlapíró é3 a halál című  novella hđsét jel" 



lemezve kifejezte magát. Vendégl őben enni, színjáté-
kot rendezni a sótartóval, a mustáros üveggel, fölé-
nyeskedni az alázatos jellem ű  pincérrel — ez az, ami 
még megmaradt a dzsentri számára: az önámítás cél-
jából való látszatkeltés. A „dzsentri pusztulásának" 
utolsó perceit látjuk ezekben a novellákban. 

Loncsos, a hivatalt vesztett és lumppá lett dzsentri, 
aki olyan élvezetesen tudott beszélni a különféle éte-
lekről, amelyekhez mind nehezebben jutott hozzá, a 
következőképpen tapint rá a lényegre: „ ... az ember 
kikanalazza a maradékot, miközben elgondolkozva haj-
lik a mindinkább tisztuló tálka fölé, mintha életének 
múlt idejét kezdené közelebbről és közelebbről látni." 
Vagy: „Ne legyen Loncsos a nevem, ha nem így gon-
dolkodtam én is valamikor — oda se füttyentettem az 
elmulasztott sóskamártásnak, mert bizonyosan tudtam, 
hogy még rengeteg sóska várakozik rám. Most már 
azonban fájni kezd minden elmulasztott ebéd, minden 
elmulasztott étel, mert azt hiszem, hogy ebben az 
életben azt többé pótolni nem tudom. Ki tudja, eszek-e 
még valaha sóskamártást " 

A vendéglő  a nagyvárosi életmód fontos tartozéka. Sa-
játos szokásaival bizonyos családias légköre van, s vol-
taképpen a családiasságot pótolja azok a vendégek 
számára, akik örömtelen, magányos oduba térnek meg, 
amikor elhagyják a kocsmát. Mintha ezek a kocsmá'•k 
a nagyvárosi életmód elidegenedettségét fordítanák a 
maguk hasznára: ezekben minden a vendégek szolgá-
latában áll, a személyzet mindig kész a legfurcsább 
kívánságok kielégítésére is. A beavatott törzsvendé-
gek bizalmas viszonyban vannak a szakácsn ővel, kö-
rüludvarolják a koсsmárosnét, aki körül bizonyos ero-
tikus feszültség alakul ki. 

A vendéglő  családiasságát mutatja be A fogadómé, 
avagy az elvarázsolt vendégek című  novella, amely-
ben a fogadómé káposztataposásra csábítja férfiven-
dégeit, akik egytől-egyig meg is jelennek, hogy ré-
szi k legyen egy kis családias szeánszban. 

Kalkuttai, az Egy pohár borovicska következményei 
című  novella hőse még ragaszkodik is elidegenedett 
életének sajátos örömeihez. Valódi családi környezet-
ben és otthoni kényelemben élvezhetné Zsanet f őztjét, 
de, mint Proust Marcell-jének, minden íz az egykori 
vendéglői étkezések örömeit juttatja eszébe, mert ezek 
jelentettek némi fényt hivatalnoki életében. 

Nyilvánvalóan a súlyos gazdasági helyzet alakította 
ilyenné a pesti vendégl őket. De tanúi vagyunk e kocs-
mák tönkremenésének, a kocsma-kultusz elmúlásának 
is. A Kidobott vendég című  novellában megjelennek 
az előfizetők, akik jegyre kisebb adagokat esznek. 

. 

Most pedig nézzük meg közelebbről az Isten veletek 
ti boldog Vendelinek c. novella másik variációját, A 
pincér álmát. A már vázolt beállítás annyiban mozdul 
el, hogy közelebb kerül hozzánk az asztal, amelynél 
a Nagyevő  ebédel, és beszédbe elegyedik Fridolinnal, 
az öreg pincérrel. Az egész csak álom, Fridolin lázál-
ma. Most az álom-keret adja a variálási lehet őseget. 
Az álomszerű  láttatás megnöveli és eltorzítja az ará-
nyokat. A gyomor-novellák minden mozzanata benne 
van A pincér álmában, de már mint szürrealisztikus 
parabolája a gyomor-novellák világának. 

Az álom színtere az Оrához címzett vendéglő, ahol 
az öreg pincér elaludt az asztal sarkára borulva, és 
azt álmodta, hogy a kocsma díszéül szolgáló hatalmas 
álló óra megállt. Ebben az időtlenségben különös dol-
gok történnek a kocsmában. Az álombeli események-
ben a pincér egész élete benne van: mindenféle embe-
rek tódulnak be  a kocsmába, akiket pályafutása során 
kiszolgált, és sorban elhangzanak azok a különös és 
különcködđ  rendelések, amelyeket élete során nála 
tettek. Az egész elmúlt élete tört így rá Fridolinra, 

foglalkozásának minden kínja és átka, és tudva, hogy 
ennyi vendéget képtelen kiszolgálni, kiválasztott egyet 
a 'kisérteties vendégek közül, történetesen éppen a 
Nagyevőt, akit majd becsületesen kiszolgál. Es a 
Nagyevő  megrendeli az egész étlapot .. . 

A Nagyevő  enni-tudása és a leírás érzékletessége szin-
te fantasztikus: „Az els ő  kanállat csak a tányér szé-
léről vett, miután ugyanazzal a kanállal visszakerget-
te a helyükre az apró zöldségeket és mindenféle el-
kalandozó hosszú tésztákat, A második kanál már 
tésztákkal is megrakodva érkezett, mely tészták szé-
pen sárgultak a kavart tojástól. A harmadik kanálba 
jutott sárgarépa és karfiol, vidáman, mint a kövér 
asszonymosoly. És a tészták, ha lecsüngtek is a kanál-
ból, minden meger őltetés nélkül felhörpintettek és el- 
tűntek a száj és az ajk nyalogatása után. Csókolódzás 
volt ez a levessel, ártatlan ifjonti csókváltogatás, ame-
lyet majd érettebb szerelem követ." 

A Nagyevő  életfilozófiája is elhangzik a ,maratoni 
ebéd alatt: „Az a miénk, amit megeszünk, mert a ko-
porsóban többé nem kínálják meg az embert! -
- mondta a vendég, egy utolsót törölve a tálon. —
Isten mentsen mindenkit az étvágytalanságtól! — tet-
te hozzá némi kegyességgel, mintha más dolgok is 
eszébe jutottak volna az étlapon kívül." 

Az evés azonban mindig csak illúzió, amelyet a végén 
mindig tönkretesz a valóság. Ezt láttuk a már elem-
zett novellákban, ezt mutatja A pincér álma is. A 
vendégről, aki végigeszi az étlapot, kiderül, hogy te-
metkezési vállalkozó: a következ őket mondja Fridolin-
nak: „— Tisztelt barátom — mondta komolyan a ven-
dég —, maga nagy tévedésben van, amikor azt hiszi, 
hogy a hurkákat, véreseket és karajokat, amelyekkel 
maguk kiszolgálják a pestieket, a másvilágra is elvi-
szik magukkal a vendégek, hogy az Ira kosztjáról ott 
is beszélgessenek. Nem. Fel kell nyitni a hasukat a 
kövér embereknek, hogy elférjenek abban a faládá-
ban, amelyet az asztalosok nem akarnak bővebbre 
szabni, akárhány kövér ember is szaladgál a város-
ban." 

Lényegésebb azonban az, amit a novella az öreg pin-
cérek sorsáról, szociális helyzetér ől mond. A magyar 
élet szociális kérdései éppen a gyomor-novellákba lop-
ják be magukat leginkább, de csak olyan emberek 
sorsaként, akik valamilyen kapcsolatban állnak a 
társadalmi úriemberek" világával. Hová lesznek az 

öreg pincérek? teszi fel a kérdést a vendég. 

— Ha én azt tudnám — f elelte némi sóhajtással Fri-
dolin, miután a vendég látszólagos megbotránkozása 
felbátorította. — Némelyek, különösen a főpincérek, 
erre az időre már gondoskodtak mindenféle lavórok-
ról, amelyekben fájós lábukat áztatják: akár Rákos-
palotán, akár Budakalászon, ahol kis házakat lehet 
venni. Tudja azt valaki nagyságos uram, hogy fáj az 
öreg pincér lába? Még a megcsalódott szerelmesek 
szíve sem fáj úgy..." 

Fridolin álmában látja szomorú sorsát, s nyilván ezek-
től a képektől ébred csuromvizesen, nem pedig attól, 
hogy a Nagyevő  fizetés nélkül megszökött a kocsmá-
ból: .. , , , képzeletében már látta magát, mint öreg 
facér pincért a házak fala mellett tovaosonni, heten-
kint egyszer borotválkozni, vendégl ők kerítésén beles-
kelődni, vajon nincs-e szükség szolgálatára és húsvé-
tonként, pünkösdökön itt-ott kisegíteni, amikor majd 
bánatában megissza az összes maradék söröket, boro-
kat, szódavizeket, hogy némi kedvet szerezzen magá-
nak a hazamenetelhez" 

. 

A témakör két legjobban sikerült darabja A hírlapíró 
és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs-szürké-
nél című  •novella.  A ekét összefügg đ , tartalmilag és 
szerkezetileg egymást kiegészít ő  mű  művészileg is ki-
emelkedik az eddig tárgyalt írások közül, a gyomor- 13' 



ilyen fura gusztusom  van,  hogy olyan ételeket egyek, 
mint amilyen ételekkel valahol, valamerre táplálkoz-
ni szokott, hogy annak az embernek a helyébe kép-
zeljem magam. Igen, olyan akarok lenni, mint egy 
nyavalyás kófic, aki most valahol a végrendeletét irja, 
ha van hozzávaló esze. Ln ezt a »perkeltet« vezeklés-
ből eszem." 

Széplakinak a sors kedvezése folytán lehet ősége nyí-
lik, hogy úriemberként készüljön a halálra, Olgától, 
a kaszírnőtől egy zöld vadászkalapot és egy botoser-
nyőt kap, és megnövekedett önbizalommal veti bele 
magát az éjszakai életbe, noha abban nem hisz, hogy 
életben marad. A főszerkesztőtől kapott előleg birto-
kában •megenged magának egy jobb vacsorát, megje-
lennek a párbajsegédek, elmegy velük az Orfeumká-
véházba, ahol a pincérek földig hajolnak el őtte, és 
pezsgőt iszik Mágnás Elzával, a divathölggyel. Mind-
ezek után annyira felbátorodik, hogy .megkéri Olgá-
nak a kezét. Rájön, hogy számit valamit az életben. 

Széplaki sorsának kimenetelére azonban a másnapi, 
párbaj előtt ebéd volt döntő  hatással. Ez az esemény 
időben párhuzamosan folyik az ezredes étkezésével az 
Arabs-szürkében. 

„ Es három kocsmát is meglátogatott, míg végre olyan 
helyre érkezett, ahol még főtt marhahúst talált, amely 
kedvenc étele volt a hírlapírónak. A sors kedvezni 
látszott, mert a csonthús valóban olyan volt, amelyet 
frigykedve néztek a szomszéd asztaloktól. Különben 
is ez a vendéglői étel az, amelyet a legközömbösebb 
lelkek is szemügyre vesznek, amikor a pincér elhalad 
vele a tálon. Mérlegelik, méltatják, Irigylik és ízét ér-
zik, A há тlapiтó húsdarabja tekintélyes volt, a ven-
déglősnek volt eltéve, de az végül is lemondott róla 
a vadászkalapos és botesernyős ismeretlen vendég 
kedvéért 

Mondani sem kell, hogy az ezredest nagyon lehangol-
ták azok az ételek, amelyeket feltételezése szerint a 
hírlapírók esznek, és a lehangoltság okozta, hogy a 
párbajban nem találta el Széplakit. 

. 

A harmincas években írott gyomor-novellák már ma-
gukon viselik az író hanyatlásának jegyeit. A karco-
latszerű  írósakban a városi vendégl ő  helyett •a lakmá-
rozás. vidéki módozatai kapnak helyet. Еs csak leírá-
sokra futja az író erejéb ől: színfoltok, hangulatok ke-
rülnek egymás mellé mélyebb emberi vonatkozások 
nélk.ii. 

A jó étvágy titkaiban arról olvashatunk, hogy mit és 
hogyan lakmározik egy vidéki úr a vonatban, mi min-
den kerülhet elő  egy utazótáskából. A Nagyev ő  és az 
öreg pincér még egyszer találkoznak A pénteki ven-
dég és a Levegőváltozás öröme és szomorúsága című  
írásokban. Lemondanak szerepükr ől, és mint két jóba-
rát együtt kirándulnak a Józsefvárosba, együtt lak-
maroznak, mulatoznak ... 

Az Utolsó Sxinbád elbeszélések egyik 1931-i és egy 
32-i darabjában Szinbád a gyomor tavaszi örömeir ől 
és az elhízás okairól meditál. Ez azt jelenti, hogy 
Szinbád is, a hősszerelmes kalandor is az evés öгб-
meiгбl meditálgató Krúdy-hősök sorsára jutott. 

novellák csúcsát képezi és méltán reprezentálhatja 
Krúdy utolsó novellaírói korszakát. 

Ezek a novellák nem a vendégl ő  vagy egy 'kocsmai 
asztal zárt színtevén játszódnak, hanem a régi, a még 
roniantikus levegőjű  pesti életnek egy szélesebb hori-
zontját világítják be. Az ábrázolás homlokterében sem 
az •evés áll, az ilyen leírások elnagyoltak, és a két no-
vella csak azért sorolható a gyomor-novellák közé, 
mert egy ebéd •sikerének itt is, s őt, leginkább itt, sors-
döntő  fontossága van. 

A korábbi művekből ismert világ mutatkozik meg új-
ból ezekben a novellákban: Pest éjszakai élete, külö-
nös figurái, mint példáu'1 a régi id ők romantikáját 
visszaidéző  párbajsegédek. Halálról, pénztelenségr ől és 
emberi nyomorúságról van ezekben a novellákban is 
szó, mégsem olyan féлytelen és örömtelen a világuk, 
mint a kocsmákban játszódó novelláké. Széplaki Ti-
tuszt kiemeli a sors a •hétköznapi nyomorúságból, egy 
ajándékba kapott vadászkalap „társadalmi úriember-
ré" teszi, és a végén egy remekül sikerült ebed hatá-
sára diadalmasan lábal ki reménytelen helyzetéb ől. 

A régi pesti élet rajzának teljességét a két novella 
egyarást kiegészít ő  szerkezete feltételezi. A nevezetes 
párbaj két szereplője két külön világból való, akik 
most a párbaj révén érintkezni kénytelenek egymás-
sal. Széplaki Titusz, az éhеnКбгбsz hírlapíró, aki egy 
cikkében megsértette a Nemzeti Kaszinót, és ezért 
párbajoznia kell P. E. G. szolgálaton kívüli huszár-
ezredessel, az olcsó kiskocsmák vendége, nyomorúsá-
gos hónaposszobák lakója. Vele szemben az ezredes 
kaszinótag, a mágnások zárt világából való. Ez a két 
világ kerül kapcsolatba •egymással úgy, hogy az utolsó 
napon a szerepek megcserélődnek. Széplaki az utolsó" 
éjszakáján úriemberré lesz, úri helyeken fordul meg, 
az ezredes pedig álruhában Széplaki életével próbál 
azonosulni az Arab-szürkéhez címzett külvárosi kocs-
mában. 

Nézzük, hogyan festi le Krúdy a Kaszinót, az ezredes 
világát: „A Barátok terén tizet ütött a toronyóra, ami-
kor Széplaki valamely ellenállhatatlan, bels ő  kény-
szernél fogva a Nemzeti Kaszinó felé vette az útját, 
ahol a párbajbíróság a halálos ítéletet kimondta. 

Előbb csak a Hatvani utca oldaláról merészelte szem-
ügyre venni a lovagvárszerű, egyemeletes épületet, 
amelynek kitárt kapuján át behajtottak a kocsisok, és 
döngve állottak meg a hintókerekek a pirosbársony 
szőnyeggel bevont lépcső  előtt. Aztán behajtottak a 
kocsik az udvarra, miután uraságaik kiszállottak be-
lőlük, a meggypiros huszár becsapta a hintó ajtaját, 
a boltozat alatt függő, nagy lámpás megingott, és a 
kocsik az udvaron álló szökőkutat megkerülve kihaj-
tottak a Szép utcai kapun. A Kaszinó ablakai homá-
lyosak és zártak voltak, mintha itt nem volna szüksé-
ge senkinek leveg őre — pedig langyos, koraőszi éj 
volt, mikor csillagporral volt tele a levegő" 

A másik novellában, az Utolsó szivar az Arabs-szür-
kében, az ezredes álruhában annak alaktanyának a 
közelében bolyong, ahol a párbajt tartják, és elég ide-
je van még ahhoz, hogy némi lelkiismeretfurdalást 
érezzen, és ezért úri bolondságból megpróbáljon azo-
nosulni ellenfelével, akit bizonyosan agyon fog l őni, 
hisz Magyarország legjobb céllövőjének ismerik. 
Ugyanakkor az ezredes némi szorongást is érez, amely 
ellenállhatatlan éhség formájában lepi meg. Az alka-
lom adja az ötletet, hogy olyan ételeket és úgy egyen, 
mint nyomorult ellenfele, és ilymódon élje bele magát 
annak életébe. A hentesnél töpört őt vásárol, melyet 
tíz újjal, papírból fogyaszt el az Arabs-szürkében. 
Szerencséje van: ki lönös ,kívánságait kielégítik: kap 
a kozmás pörköltből, a szalámivégből, amivel a nyo-
morult hírlapírók táplálkozni szoktak, sőt még a sör 
is a helyzethez illően állott volt. 

— Tudja, János — mondta a pörköltcsont szopoga-
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Add tovább! 55 mai költő  és író. 
К9zmosz .Könyvek, Budapest, 1976. 

faragó . 
kornélia 

mag 
hó 
alatt 

(Bevezetés Ady költészetének 
jelképrendszerébe) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 

Sok semmitmondó ráérős vers, élmény és alkotóerő  
híján. 

Nehéz jót alkotni, mégis: elképeszt őek az egyre-más-
ra jelentkező  anakronizmusok, a tüzes szemű, daloló 
köitók, elnyűtt hđsi helyzetekben; az avult értéktelen 
asszociációk, lanyha ötletek, az elszabadult metaforás 
látásmód fedezet nélkülisége és unalma. Az ilyesmik 
(ma már) nem kelnek el. A költészeten egyébként is 
nagy a nyomás. Mint az antológia egyik tanulmányá-
ban írja Szil"agyi Akos: „Az emberek nem szeretik a 
verseket, és nem is olvassák." 

Elsősorban a mai világ autentikus átélésére, új meg-
oldásokra és . hozzáállásra, de amint ez a gy űjtemény 
is bizonyítja, főleg tehetségre van szükség ahhoz, 
hogy hiteles művek születhessenek. Szilágyi Akos az 
új líra (antilíra) egyik lehet őségét a groteszkben lát-
ja. Megkülönbözteti a pozitív értelemben vett realis-
ta groteszket, melynek szatirikus alapja v an  és hu-
mánus jellege, és az irónián alapuló groteszket, mely 
a rútat komikum nélkül mutatja be és a totális ta-
gadás . dekadens hatásával bír. Természetesen az el-
sőt fogadja el és tartja alkalmasnak a hgyományos lí-
ra tagadására. „Ez nem szünteti meg a lírát, csak le-
hetővé teszi — a történelmi mozgás kényszerének s az 
új viszonyok követelményeinek engedve — annak a 
Urai formának megszületését, amelyben a lírai üzenet 
még érvényes maradhat" 
A kötetben van is jónéhány komikus,. fantasztikus ele-
m®kből összeálló verskísérlet, de —egy-két kivétel-
től eltekintve —kísérlet is. marad. Meggy őző  erejű  és 
értékű  versekkel Petri György, Dobai Péter és Bá-
rány János, ugyanilyen prózával pedig Nádas Péter 
és Bereményi .Géza szerepel az antológiában. 

Petri György finom valóságérzékel ő  észrevételeit egy-
szerű  és tiszta eszközökkel fejezi ki, rövid, magvas 
verseiben. đtletei találóak és szellemesek, és minden 
versének újszerűek a közlései. 
Dóbai Péter sženvedélyes, emelkedett költészete el-
söprő  lendülettel teremti meg oldott asszociációs kö-
reit, mélyek sohasem válnak felszínes vagdalkozások-
ká, épp végletes érzelmi fűtöttségük miatt nem. 
Bárány János három verse tiszta és mély lírai hangot 
út meg. Az elmélkedni és érezni visszavonuló poéta 
helyzetében kellő  energiával és jó arányérzékkel ké-
szültek művei. 
Nádas Péter rendkívül érdekes prózával kísérletezik, 
a faulkneri lehetđségeket folytatja Egy családregény 
vége című  írásával. 
Bereményi Géza is érett írói képességekkel rendel-
kezik. 
A kötetben más szerz đktđl is olvashatunk jó verseket, 
novellákat, de sokszor ugyanazoktól sikertelen v51-
lalkozásokat is. 

Ady költészetének befogadását el ősegítő  irodalmunk 
egyre duzzad. Gondoljunk például Király István nagy- 
szabású monográfiájára, hogy csak a legterjedelme-
sebbek egyikét említsem. „A tapasztalat arra figyel-
meztet, hogy az irodalomtudomány, az iskolai és egye-
temi irodalomoktatás, a tanári munka .s a tömegkom-
munikációs közlések (rádió) erőfeszítéseinek ellenére 
Ady költészetének megfejtése és értelmezése a befo- 
gadók szélesebb köгe számára nehézséget jelent" —
állapítja meg Balogh, s hozzáfűzi, hogy könyve a fel-
vázolt probléma felszamolásának érdekében készült. 
Célja tehát: „egyfajta kaput tárni Ady egyes versei-
nek megközelítéséhez" és így „megkönnyíteni az egyé-
ni, önálló előbbrehaladást Ady más költeményeihez, 
esetleg költészetének egészéhez." A műalkotások belsđ  
univerzumát tehát nem pusztán a strukturális érde-
kességek, egyediségek felfedéséért kutatja. Mivel Ba-
logh Lászlót az irodalmi kommunikációs viszonyok-
ban adódó nehézségek késztetik leginkább Ady jel-
képrendszerének beható vizsgálatára, csak olyan ver-
seket elemez, amelyek szerinte költ đi üzeneteikben 
érintik az említett , ;kommunikációs alapviszonyt". Az 
Ady által felhasznált jelek rendszerré szervez ődésének 
feltételeit, műalkotást létrehozó erejük mibenlétét eg-
zakt módszerek igénybevételével -írja le. A kötetbe 
felvett alkotások szimbólum- és metaforarendszerének 
feltérképezésére vállalkozik. Arról beszél, hogy a nyel-
vi jelrendszer jeleit egymásközti, m űalkotáson belüli, 
összefüggéseikbđl adódó metamorfózis ruházza "fel jel-
képes ' értelemmei. Az így létre јövđ  kódrendszer ele- 132 



mei egyidejű  tagolt képpé ötvöződnek. Amennyiben 
egy ilyen kép domináns volta segítségével képes az 
egész alkotás szervezđerejeként működni, a műalko-
tás vershelyzetének, modelljének és egyben témájá-
nak szerepét tölti be. A vershelyzet egyidej ű  tagolt 
képe állhat egyetlen információból, amely „a valóság 
egy meghatározott elemét jelölг." Az ilyen kép neve 
ikon. Amennyiben aszóban forgó vershelyzet tagolt 
képe, ikonikus jellege mellett, még egy információt 
hordoz, vagyis az ikonikus kép nyelvi jelentése mel-
lett második jelentést is tartalmaz, akkor szimbólum 
a neve. Ha viszont az ikonikus képbe meghatározha-
tatlan számú és jelentés ű  informáćió vetítődik (ese-
tenként az ikonikus kép eredeti jelentését ől függetle-
nül), akkor a kép neve metafora. A felsorolt általános 
póétikai fogalmak (a képszerkezet említett elemeinek 
félhasználása) egzakt elemz őmódszer igénybevételéről 
vallanak. Az egzakt élemzések valóban sokszor csak 
egy-egy műalkotás-sík vizsgálatára korlátozódnak. 
Így az egyes műalkotások jelentésrétegét is lehet k і-
lön elemezni. Semminemű  részrendszer vizsgálata nem 
zárhatja ki azonban a meghatározott forma-felfogás-
nak legalább részleges ismertetését, különösen a költ đi 
alkotások esetében. Tehát a . jelképrendszer önmagá- 
ban való vizsgálata lehetséges ugyan, ám arra nem 
jogosít fel, hogy egyetlen mu""alkotás-sík elemzésének 
igénybevételével értelmezzük a teljes műalkotást. 

„Mivel a mondandót mindig jelképrendszerekben közli 
a költő, ennek megfejtése és értelmezése a legfonto-
sabb" —írja Balogh. A többi műalkotás-sík tanulmá-
nyozása csupán másodrendűen „szükséges és hasznos". 
Verstechnikai kérdésekre nem tér ki, mert — mint az 
„Elöljáró beszéd"-ben említi — „az effajta elemzések- 
ben az első  számú interpretátorok (irodalomtörténé-
szek, kritikusok, irodalomtanárok, F. K.) kell ő  jártas-
sággal rendelkeznek, s erre vonatkozó ismereteiket 
Ady verseinek értelmezése közben is megnyugtatóan 
hasznosíthatják: Lehetőségeinket INKÁBB arra kon-
centráltuk, hogy a műalkotások költői üzenetét, esz-
tétikai információját, mondandóját közlő  jelképrend-
szer szervez ődését tárjuk fel." (kiemelés tőlem, F. K.) 
Úgy kell-e értelmeznünk az idézetet, hogy a különbö-
ző  verstechnikai megvalósulások felhasználhatóak, 
ám .  ugyanakkor nélkülözhet őek is a jelképrendszer 
szerveződésének feltárásakor? Ha igen, akkor ez a 
szemlélet ugyancsak ütközik Vargyas Lajos — szá- 
momra elfogadhatóbbnak tűnő  — véleményével. Var-
gyas hangsúlyozza ugyanis, hogy „nagy költőknél a 
ritmus sohasem csak önmagában vizsgálandó vers-
technikai kérdés, hanem mindig szorosan összefügg a 
vers és a költői teljesítmény egészével". A ritmus-
változás, a ritmus egyhangúsága, a rímtelenség, . a ma-
gas és mély magánhangzók megoszlási aránya mind-
mind fontos eszközei lehetnek a versértelmezésnek. 
Ha többet nem is nyújtanak, de az ihlető  élményt bi-
zonyos mértékig mégis jellemzik. A metafora keletke- 
zésekor pl. lehet, hogy éppen az ihlető  élmény minő- 
sége határozza meg, hogy az adott ikonikus képbe a 
sok lehetséges jelentés közül melyik vetít đdjék. 

Az egyes műalkotások hangzásképletei éppúgy tanul-
mányozhatóak rendszerbe foglalva, s hasonlóképpen 
lehetnek jellemzőek Ady alkotó-művészetére, mint a 
„magánszimbolika" rendszerének vizsgálata. (Wellek-
Warren a hagyományos szimbolika és a közösségi jel-
legű  természeti szimbolika mellett rámutat a magán-
szimbolika létezésére is.) A hanghatások elemzésének 
hasznosítása nélКйl nem kaphatunk tiszta képet arról, 
hogyan válnak a nyelvi jelek műalkotássá szervező-
désük folyamán az esztétikum forrásává, hiszen a m ű-
alkotás akusztikai rétegét az esztétikai hatás szerves 
részeként tartjuk számon. „A legfontosabb azonban 
az, hogy a rím jelentést hordoz, s ezáltal mélyen ösz-
szeszövődik a költđi míí karakterével." (WeUik—War-
ren)  Az említettek tekintetében esetleg viszonylag la-
za műalkotások képezhetnek kivételt. Azonban az 
ilyen alkotások esztétikai min đsége rendszerint meg- 
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Nem tudom menti-e Baloghot az a tény, hogy a Vér 
és arany c. vers elemzése alkalmával maga is próbál-
kozik hangtani elemzéssel. „Az író küzdelme az esz-
köznyelvvel már a szavak, sőt hangok szintén 'r g- 
kezd ődik, hiszen különösen a költői alkotásokban 
rendkívüli jelent đsége van annak, hogy milyen hang- 
sorú hangokból szervez ődik egybe a szó, kifejezés, 
mondat ..." —írja. 

Az említett vers elemzése teljesen hangtani jelleg ű. 
Esetenként tehát olyan mérvadóak lennének a pusz-
tán hangtani megvalósulások, hogy tekintet 'nélkül 
mindenfajta elemzésre, vizsgálhatóvá teszik a jelkép-
rendszer szerveződését? 

Beszélnünk kell a következ ő, Balogh által különösen 
hangsúlyozott megállapításról is: ezt a m őalkotást, mint 
a többit is, a másodlagos kódrendszer alapján kell ér-
telmeznünk — emeli ki szamtalanszor. Hogy kellő-
képpen bizonyíthassa, a nyelvi jelrendszer, vagyis az 
elsődleges kódrendszer alapján való értelmezés kilá-
tástalanságát, ilyen kérdéseket iktat be elemzésébe: 
„hogyan lehetett Adynak az apja a sok ezer éve élt 
Góg és Magóg? Egyáltalán hogyan lehetséges, hogy 
két apja legyen valakinek?" Vagy A Tisza-parton c. 
verset elemezve: „Mikor járt Ady Indiában? Ha nem 
járt, hogyan érkezhetett haza? S egyáltalán miért ál-
lítja, hogy haza érkezett, ha nem járt sohasem a Gan-
gesz partján?" Itt süllyed előadásmódja a közönsé-
gesség, a túlzott iskolásság szintjére. Mi okozza ezt? 
Talán a fokozott megértet ő  szándék. 

Ezenkívül mindenképpen említésre szorul a Szeretném 
ha szeretnének c. vers elemzése. Err ől a versről 
ugyanis ezt állítja a szerz ője: „(Ady) Alkotói szemé-
lyisége meghatározásának elkülönítő, tagadó jellege is 
csak így érthet ő: Nem vagyok sem utódja, sem őse, 
sem rokona, sem ismer đse senkinek. Az alkotó gőgje 
ez? Kétségtelenül ilyen motívum is belejátszik, ám 
ami ennél lényegesebb: az alkotói személyiség öntuda-
ta, magabiztossága." Ezen állítá•sok java már Király-
nál is megtalálható, tehát véleményével Balogh nem 
áll egyedül, mégis megkockáztatom a kérdést: „csak 
így érthető" az említett vers? Ebben a versben in-
kább a bizonytalan, s csak az )n-helyzet felfogásának 
erejéig öntudatos ember, az elkülönítettsége tragédiá-
ját  616 kisbetűs ember jelenik meg. Tehát nem is any-
nyira az irodalmi kommunikáoiós viszonyt hiányoló 
hangot halljuk. Hiszen még egyszerű  köznapi kommu-
nikációs lehetőségei sincsenek az alkotói szubjektum-
nak. Olyanokra gondolok itt, amelyekben a dekódoló 
szerepét legalabb némileg közelálló ember töltené be. 
Mondjuk ismerős vagy barát. Alkotói g őg? Talán —
ha helytelen módon (mint ahogyan Balogh tette) Ady 
más alkotásainak, sőt újságcikkeinek értelmezéséb ől, s 
nem a tárgyalt alkotás bels ő  valóságából indulunk ki 
— ilyen következtetésre jutunk. Ha viszont a m űköz-
pontúságot némileg háttérbe szorítjuk az impresszio-
nisztikus elemzésmód javára, vagy amennyiben a m ű-
központú elemzés segítségével nem tudunk tényekkel 
bizonyítható megvalósulásokat feltárni, semmiképpen 
sem manipulálhatunk kizárólagosságokkal. 

Mindezek ellenére meg kell állapítanunk, hogy kimon-
dottan alapszerzés céljából jól hasznosítható könyvr ől 
van szó. Hiszen a metaforák és szimbólumok egész so-
rát értelmezi elfogadhatóan, grafikusan is ábrázolt 
rendszerbe illesztve. A költemények bonyolult bels ő  
mozgásai egyébként a jól konstruált ábrák segtségé-
vel valóban érthet đvé válnak. 

Az elemzésre kerülő  tizenhárom vers közül a Király-
féle monográfia hetet meg sem említ. Ugyanezekr ől a 
versekről Balogh azt állítja, és bizonyítani is tudja, 
hogy elengedhetetlenül fontosak a jelkeprendszer m ű-
ködésének megfigyelésekor. Balogh László azon törek-
véseit, hogy kevésbé ismert és elemzett verseket is 
érvényesítsen, mindenképpen értékelnünk kell. 



fehér 
István 

az 
oktatás 
ellentmondásainak 
feloldása 

A mai Vajdaság területén, a többi országrészhez vi-
szonyítva, már a háború előtt is aránylag fejlett volt 
az iskolahálózat. Az 1938/39. tanévben például 171 
szakmunkásképz ő  iskolában 14 826 diák tanult, 1236 
pedagógus vezetésével; hét műszaki középiskolában 
1532 diák és 103 pedagógus, öt tanítóképz őben 78 peda-
gógus és 614 diák volt, s működött még — többek kö-
zött — 30 gimnázium is, 18 245 diákkal és 857 pedagó-
gussal. A felsőoktatást egymagában a szabadkai jogi 
egyetem képviselte. 

Egy másik lényeges jellemz ője a háború elótti Jugo-
szlávia iskolarendszerének, így a Vajdaság területén 
működött iskaláknak is, hogy a nemzetiségek nyelvén, 
a mai viszonylatokhoz mérten, rendkívül fejletlen volt 
az oktatás. Magyar nyelven például csak két közép-
iskolában és egy tanítóképz őben tanítottak, összesen 
419 diákot, 52 pedagógus közreműködésével. 

Közvetlenül a felszabadulás után iskolarendszerünk 
magán viselte a korábbi rendszer sok jellegzetességét, 
de ez természetesen nem jelentette azt, hogy nem tör-
téntek sürgős intézkedések a szocialista eszmék átül-
tetésére és gyakorlati alkalmazására. A kezdeti törek-
vésektől függetlenül jelentősebb változásokról azonban 
csak a kötelező  nyolcosztályos általános iskolai oktatás 
és nevelés bevezetése után beszélhetünk. 

az 
átalakulás 
kezdete 

Már 1945-ben törvényt hoztunk a polgári iskolák meg-
szüntetéséről, vagyis alsófokú gimnáziummá való át-
alakításukról. Ugyanakkor bevezettük a kötelez ő, hét 
évig tartó általános iskolai oktatást és nevelést a 7-15 
éves korosztálу  számára. Ezt az időszakot a korábbi 
négyosztályos általános iskola és a gimnázium els ő  há-
rom osztályának tantervi egybekapcsolása, korszerűsí-
tése jellemzi. A JKP KB harmadik plénumán döntés 
született a kötelez ő  nyolcosztályos iskola bevezetésér ől, 

amit az előkészületek lebonyolítása után az 1952/53. 
tanévben kezdtünk alkalmazni. Ez a lépés pozitív ér-
telemben befolyásolta a középiskolai oktatás és neve-
lés gyorsabb fejlődését. 

A középiskolai oktatás és nevelés fejlődésében gyöke-
res változást jelentett az 1958-ban meghozott új ok-
tatásügyi törvény. Csak ekkor jutottunk el addig, 
hogy kialakíthassuk középiskolai oktatásunk és neve-
lésünk rendszerét, melynek keretében mindegyik kö-
zépiskolánk, jellegét ől függetlenül, azonos rangot ka-
pott, vagyis többé nem számított: szakmunkásképz ő  
iskoláról vagy felsőoktatásra előkészítő  középiskoláról 
van-e szó. Ekkor vált valósággá az oktatásban a nem-
zeti egyenjogúság is; magyar, szlovák, román és ruszin 
tannyelvű  iskolákat, tagozatokat létesítettünk. 
Sajnos a gyakorlatban nem tudtuk következetesen ér-
vényesíteni a középiskolák egyenrangúságának elvét, 
a különbségek továbbra is megmaradtak. A kett ősség 
elfogadhatatlan, mégis élő  és viruló jelensége tovább-
ra is a különbségek újratermeléséhez vezetett, s őt: 
még az egyenjogúság egyik alapfeltételét, az anyanyel-
vű  oktatást sem 'tudtuk a kívánt mértékben fejlesz-
teni. 

A visszahúzó jelenségek felszámolásában megnyilvá-
nuló lassúság ellenére is azt kell mondanunk azonban, 
hogy a középiskolai tanulóifjúság száma ugrásszer űen 
növekedett, amit egyaránt befolyásolt társadalmi és 
gazdasági fejlődésünk (egyre több szakemberre volt 
szükségűnk), s az általános iskolát befejezett diákok 
továbbtanulási vágya. 

A szakoktatás a felszabadulás után nagyjából az or- 
szág tervgazdálkodáson alapuló gazdaságának és tár- 
sadalmának szükségleteivel összhangban fejl ődött. 134 



Nagy szükségünk volt a szakemberekre, ezért sok meg-
levő, de elavult szakiskolát felújítottunk, ugyanakkor 
újakat is létesítettünk. Ekkor azonban még mindig 
nem volt egységes szakoktatási rendszerünk, csak 
1952-ben hoztuk meg az első  rendeleteket a szakokta-
tásról, majd 1958-ban az általános iskolatörvénnyel és 
1964-ben. különféle rendeletekkel szabályoztuk a szak-
oktatást (a beírаtkozási feltételeket, az oktatás tartal-
mát). 
A gazdaság, különösen a gyáripar fejl ődése, a termelés 
korszerűsítése szakosított műszaki káderek képzését 
követelte. A Szövetségi Képviselőház 1960 júniusában 
hozott határozata ezért kiegyenlítette a szakemberek 
iskolai és iskolán kívüli oktatásának formáit, vagyis 
az oktatási folyamatot egységes rendszerré változtatta, 
ugyanakkor iskolaközpontok létesítését irányozta el ő , 
a munkaszervezetekben pedig szakmai továbbképz ő  
központok megalapítását tervezte. 

felgyülemlett 
енеntmondások 

Láthatjuk tehát, hogy az oktatás és nevelés igyekezett 
állandóan.  lépést tartani a fejl ődéssel, de mégis, a tár-
sadalmi szükségletek, a műszaki-technológiai fejl ődés 
nyomán történt változások a közszolgálati tevékenység 
jellegében ,és természetében, az önigazgatási viszonyok 
fejlődése a társult munkában, az oktatásban és neve-
lésben felgyülemlett ellentmondások — iskolarendsze-
rünk átfogó megformálását sürgették. A változások 
megkövetelték az önigazgatásilag megszervezett okta-
táson alapuló szakirányú oktatás létrehozását, a tár-
sult munka és az oktatás funkcionális egybekapcsolá-
sát, az oktatás aktív szerepvállalását a társadalmi új-
rátermelésben, a termel őerők és a szocialista önigaz-
gatási termelőviszonyok gyorsabb fejlesztésében. 
Középfokú és felsőoktatási iskolarendszerünket ugyan-
is még mindig számos ellentmondás terheli: a közép-
iskolák és a fels őoktatás hálózata és kapacitása nincs 
összhangban a társult munka szükségleteivel; a tanul- 
mányaikat befejező  szakemberek megoszlása és arcu-
lata eltér a gyorsabb társadalmi és gazdasági fejl ődés-
hez szükséges követelményekt ől; lényeges különbségek 
voltak tapasztalhatók a szakmunkásképz ő  iskolák és 
a többi, azonos szintű  iskola társadalmi helyzetében, 
az oktatás tartalmában és jellegében; a termelési-m ű-
szaki ismeretek elsajátítását néhány középiskola (els ő-
sorban gimnázium) tanterve csak elenyész ő  mértékben 
szorgalmazza; egyes középiskolák és egyetemi karok 
végzett diákjai és ha]Іgatбi nem tudnak megfelel đ  mó-
don bekapcsolódni a termelésbe, nem tudják optimá-
lisan kihasználni a termelőeszközöket; a tanulmányai-
kat hagyományos módon végző  és a tanulmányaikat 
munkájuk mellett folytató diákok eltér ő  társadalmi és 
gazdasági helyzetbe kerülnek; az oktatás igénybevéte-
lére való jog érvényesítését még mindig a család vagy 
a környezet anyagi jóléte határozza meg; a szakirányú 
oktatás egyik fokozatán sem kielégít ő  a hatékonyság 
(nagy a lemorzsolódás, sok az ismétl ő  és a tanulmá-
nyait rendszertelen id őközökben folytató diák); a tár-
sadalmi szükségletekhez viszonyftva aránylag csekély 
számú fiatalt és dolgozót ölel fel a fels őoktatás. 

jogok 
és 
kötelezettségek 

Az alkotmányfüggelékek meghozatala tette lehet ővé, 
hogy 1971-ben kialakíthassuk a vajdasági oktatás és 
nevelés további minőségi és mennyiségi fejl đdéséhez 
szükséges feltételeket. Az alkotmányfüggelékekkel 
ugyanis tartományunk magára vállalta azt a jogot és 

kötelezettséget, hogy fejlődése során az oktatást és ne-
velést sajátoságos szükségletei és lehet őségei alapján 
irányítsa és alakítsa. 

A kezdeti időszakban, 1971-ben alakult ki a Vajdaság 
oktatás- és nevelésügyével kapcsolatos jogi és tör- 
vényhozási rendszer. 1972-ben már meghoztuk a kö-
zépfokú oktatásról szóló törvényt, 1973-ban a közép-
fokú oktatás és nevelés egységes alapjairól szóló ha-
tározatot, a felsőoktatásról szóló törvényt, egy évvel 
később, 1974-ben határozatot hoztunk az oktatási ön-
igazgatási érdekközösségek megalakításáról, egyszer-
smind elfogadtuk a munkájukat szabályozó törvényt és 
természetesen még sok más törvényt is, hiszen gyakor-
latilag az oktatás és nevelés (de nemcsak ezek) min-
den megnyilvánulási formáját, minden velük kapcso-
latos kérdést külön törvénnyel kellett szabályozni. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy törvényhozási lázban 
égett Vajdaság. 

Alapot kellett azonban biztosítani az új nevehsi és 
oktatási rendszer kidolgozásához. Ezért a Tartományi 
Képviselőház 1973. decemberében meghozta az általá-
nos iskolai oktatás egységes alapjairól és a középfokú 
oktatás és nevelés általános alapjairól szóló határo-
zatokat. Ezekben a dokumentumokban dolgoztuk ki az 
új tanterveket és tanmeneteket. 

Az új törvények és határozatok nyomán megindult a 
változási folyamat, de időközben azt is figyelembe kel-
lett venni, hogy az említett törvények és határozatok 
a JKSZ X. kongresszusa el őtt születtek, vagyis nem 
tartalmazhatták a kongresszus oktatással és nevelés-
sel kapcsolatos határozatainak mindegyikét, illetve 
azok szellemét, így már a kongresszus el őtti időszak-
ban, s később is, sokat kellett dolgozni a JKSZ okta-
tással és neveléssel kapcsolatos követelményeinek köz-
kinccsé tételén. 

Tartományunkban az oktatás és nevelés .önigazgatási 
megszervezését 1974-ben, közvetlenül a vajdasági al-
kotmány meghozatala és a JKSZ X. kongresszusának 
lezajlása után kezdtük meg. Az el őkészületek, mint 
ahogy arról már szóltunk is, természetesen korábban 
megtörténtek. A társadalmi irányvétel elvi feldolgo-
zását tartalmazta, méghozzá rendkívül konkrétan, a 
közszolgálati tevékenységek önigazgatási közösségei-
ről szóló határozat, amit 1974. június 14-én hozott meg 
a Tartományi képviselőház. A határozat tartalmazta a 
közszolgálati tevékenységek társadalmi-gazdasági vi-
szonyait szabályozó álláspontokat, valamint az önigaz-
gatási érdekközösségek tevékenységét szabályozó elő-
írásokat (az oktatási önigazgatási érdekközösségekr ől 
szóló törvényt). Az alapos el őkészületek eredménye-
ként 1974 végén megkezdhettük az érdekközösségek 
létrehozásával kapcsolatos munkát, s 1975. január l-
étől kezdve az érdekközösségek megkezdték munká-
jukat. 

a 
megtarparlás 
veszélye 

Ebben az időszakban úgy gondoltuk, hogy az érdek-
közösségek létrehozásával elvégeztük az oktatás és ne-
velés gyakran átlényegítésnek mondott, de újraformá-
lásának is beillđ  munkáját. A valóság természetesen 
más, azóta már az érdekközösségek munkáját is egyre 
több bírálat éri, gyakran hallhatunk olyan véleménye- 
kit, hogy nem teljesítik maradéktalanul a rájuk há-
ruló feladatokat. Szóval tennivaló akad még b őven, az 
oktatás és nevelés szocialista átalakulása korántsem 
mondható befejezettnek. 
Most ér véget az egységes középiskolai oktatás els đ  
szakasza (elemezni kell a tapasztalatokat), mostanában 
kezdődik a szakirányú oktatás hivatásra nevеéб  ciklu-
sa (tapasztalatok nélkül kell nekivágni az újnak), al- 135 



kalmazni kell az új , egységes oktatásügyi törvényt (az 
ismert és az ismeretlen vegyítése ), fel kell készíteni a 
felsőoktatást a szakirányú oktatás hivatásra :nevelő  
ciklusát befejezett diákok fogadására (a megállapo-
dottságáról híres egyetem intézményét kell megmoz-
gatni), következetesen meg kell valósítani szociálpoli-
tikai határozatainkat , létre kell hozni az >alapközössé-
geket , ki kell küszöbölni a tudomány és a fels őoktatás, 
valamint a társult munka kapcsolatfelvételét gátló 
akadályokat.... 

A gondok, a még megoldásra váró feladatok sorjázása 
végtelennek tűnik , s néha hajlamosak vagyunk hinni: 
az oktatás és a nevelés el őrelépése mindig kisebb, 
mint a társadalom , a gazdaság , a gyakorlat mérföldes 
léptei. Еppen ezért — nagyon sokszor hallhattuk már 
az iskolareform sohasem érhet célba , sohasem mond-
hatjuk ki a boldogító , munkálkodástól megszabadító 
megálljt , hiszen már a pillanatnyi megtorpanás is fel-
mérhetetlen károkat okoz . Iskolarendszerünk célja pe-
dig az , s a jövőben méginkább az lesz , hogy lépést 
tartson szocialista fejlődésünkkel , a gazdaság, a tár-
sult munka , a dolgozók szükségleteivel. 

súlypontáttevődés 

Reformtevékenységünkkel kapcsolatban megállapíthat-
juk, hogy az eddigiek során zömmel teljesítettük a 
tartományra háruló feladatokat , vagyis az oktatásügyi 
reform továbbvitele most már a községekre hárul, 
legalábbis ami a középfokú oktatás és nevelés meg-
reformálását illeti . Meg kell említenünk azonban, hogy 
néhány községben még mindig csak a községi végre-
hajtó szervekben foglalkoznak a reformkérdésekkel, s 
megfeledkeznek a helyi közösségekr đl, a társultmun-
ka-szervezetekről, ami eleve lehetetlenné teszi a sike-
res munkát , az illető  környezet szükségleteinek meg 
felelő  megoldások felkutatását. 

Az őszig terjedő  időszakban a legfontosabb és legidő-
szerűbb feladat iskolarendszercink önigazgatási át-
szervezése lesz , tehát az úi oktatásügyi központok 
megalakítása és az ezzel kapcsolatos tennivalók elvég-
zése . A községekben folyó munkálkodással párhuza-
mosan jelentđs erőfeszítéseket teszünk a tankönyvel-
látás javítására is, az eddigi 40 százalékos ellátottságot 
legalább 70 százalékosra szeretnénk növelni. Ezt csak 
saját erőire támaszkodva egyetlen intézmény vagy 
szerv sem tudná biztosítani , ezért az oktatásügyi köz-
pontok és a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet által 
biztosított tankönyvek , illetve jegyzetek mellett más 
forrásokat is fel kell kutatnunk . Igy például az ország-
ban már megtalálható tankönyvek használhatóságát is 
meg kell vizsgálnunk , hogy ne készítsünk feleslegesen 
új tankönyveket , ha egy régi és a tantervvel egyez ő  
is megfelel a célnak. 

A káderproblémák megoldása (a szükséges tanerő  biz-
tosítása) ugyancsak az új oktatásügyi központokra há-
rul, de nyilvánvaló , hogy ezt a problémát sem tudják 
önerejükből megoldani , különösen a kevés diákot fel-
ölelő  szakmák , valamint az új , eddigi iskolarendsze-
rünkben nem létezđ  szakmák esetében . Ezt a kérdést 
(de minden más problémát is) az oktatásügyi közpon-
tok és a táгsultmunka-szervezetek közötti együttmű-
ködéssel lehet a legkönnyebben és aránylag zökken ő-
mentesen megoldani . Természetesen ezt az együttm ű-
ködést számtalan apróság , de komoly problémák is 
terhelik , ezért nem szabad csak a kinyilatkoztatásokra 
támaszkodni , különösen nem az oktatásügyi közpon-
toknak , hanem cselekvđ  módon , már a problémák fel-
ismerésekor és nem a problémák jelentkezésekor kell, 
akár erőszakos mádon is , a társultmunka-szervezetek-
kel való kapcsolatfelvétel különböz đ  módjait felku-
tatni . A kapcsolatfelvétel szükségességének tudatosí-
tása különösen fontos dolog , mert eddig , noha a tár-
sultmunka-szervezeteket bevontuk a reformtevékeny- 

ségbe, részvételük mégsem kielégít ő  — gyakorlatilag 
elhanyagolható . Fokozni kell tehát az együttműködést, 
kivétel nélkül . minden téren , de különösen az úgyne-
vezett deficitáris szakmák esetében; hogy ily módon 
is elkerülhessük korábbi iskolarendszerünk hiányossá-
gainak megismétlődését : az oktatásügyi közponkoknak 
már úgy kell kiírniuk pályázatukat , hogy azok való-
ban a társult munka és az érdekelt közösség, kör-
nyezet szükségletét fejezzék ki. 
Ilyen megvilágításban szemlélve természetszer ű , hogy 
minden egységes középiskolát befejezett diák folytat-
hatja tanulmányait (hely ugyanis mindenki számára 
lesz), de nem választhatja meg mindenki kedve sze-
rint a szakmáját , illetve hivatását , hiszen tudvalevő , 
hogy az irányított beiratkozás célja éppen az, hogy a 
tartomány szükségleteinek megfelelő  szakembereket 
képezzünk, megfelelő  számban. 

Nem árt ezzel kapcsolatban idézni a vajdasági kö-
zépfokú , hivatásra nevelő  szakirányú oktatásról meg-
jelent tájékoztató egy megállapítását : „Az iskola el-
végzése utáni elhelyezkedési lehet őségek kétségkívül 
a foglalkozás és a szakirány megválasztásának fđ  té-
nyez ői közé tartoznak. A fiataloknak ugyanis nem sok 
hasznuk van abból, hogy beiratkoznak a kívánt iskolá-
ba és foglalkozást választanak, ha az iskola elvégzése 
után szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni. Ami-
kor tehát foglalkozást választanak, kívánságaikat össze 
kell hangolniuk a társadalom szükségleteivel. Ezzel 
nemcsak a közösségnek tesznek jót, hanem önmaguk-
nak is." 
Régi igazságokat állapít meg a pályaválasztásra készü-
lődő  középiskolásaknak szánt tájékoztató , de gyakor-
lati megvalósításukat — egyelőre legalábbis — nehe-
zen tudjuk elképzelni . A munkaviszony létesítése 
ugyanis elsősorban nem az oktatással-neveléssel fog-
lalkozó társultmunka -szervezetektől, hanem a többitől 
(ipar , mezőgazdaság , közszolgálat :stb.) függ , vagyis po-
litikusan mondva : az oktatás, a gazdaság és a tudo-
mány kapcsolatfelvételét ől , Méghozzá az olyan kap-
csolatfelvétel meglétét ől, amikor a társult munka 
nemcsak jelzi szakemberszükségletét , hanem felelős-
séget is vállal a jelzések eredményeként iskoláinkból 
kikerülő  szakemberek munkába állításáért . Az ilyen 
minőségű  kapcsolatfelvétel , sajnos , egyelőre még várat 
magára. 
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én 
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Hogy a műfordításnak mint a különböz ő  népek szel-
lemi kincsei elsőrendű  közvetítőjének mekkora jelen-
tősége van soknemzetiségű  tartományunkban, nem kell 
bizonygatni. Sđt, bátran mondhatjuk, hogy a m űfor-
dítás nálunk nem is csak irodalmi, hanem egyúttal 
társadalmi-politikai kérdés is. Az egymás mellett él ő  
nemzetek és nemzetiségek kölcsönös megismerése, 
megbecsülése egyik pillére helyes nemzetiségi politi-
kánknak, ezért a műfordítói tevékenység fejletlensé-
ge, késedelmeskedése, ötletszerflsége stb, egyenl őtlen 
politikai és kulturális viszonyokat szülhet, ami termé-
szetesen nem kívánatos kövеtkezmény lenne. 

A műfordítás jelentőségét szocialista társadalmunk 
kezdettől fogva helyesen ismerte fel, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint az, hogy a felszabadulástól nap-
jainkig Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei irodal-
mából többszáz műfordításkötet jelent meg szűkebb 
pátriánk területén. Minderr đl terjedelmes bibliográfiai 
кiadványok tanúskodnak. Ezenkívül Vajdaság Művelő-
dési Érdekközössége hosszú évek óta jelentős összege- 
ket fordít a fordításirodalom megfelel ő  példányszámá-
nak felvásárlására, amelyet azt л  átenged népkönyv-
tárainknak. нasonláképpen anyagi eszközökkel serken-
ti a nemzetiségi irodalmaknak szerbhorvát .nyelvre 
való átültetését is. 

helyzetkép 

A kétségtelen és nem is lebecsülend ő  eredmények, si-
kerek ellenére mégis azt kell mondanunk, hogy az-
zal amit eddig elértünk, sajnos nem lehetünk megelé-
gedve. Ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a fordítóte-
vékenységnek, illetve a nemzetek és nemzetiségek 
szellemi értékei kölcsönös közvetítésének társadalmi és 
valós igénye egyre növekszik, s hogy ez a szükséglet 
többnyelvű  gyakorlatunkból és tartományunk új al-
kotmányjogi helyzetéb ől fakadóan mind kifejezettebb 
lesz, akkor joggal felmerül a kérdés, hogy az illetékes 
tényezők, tehát az érdekközösségek, a köt іyvkiadák, az 
egyetemi tanszékek mint káderképz ő  intézmények, és 
végül maguk a fordítók vajon eleget tudnak-e tenni 
az ilyenképpen megnövekedett társadalmi igényeknek 

• Elhangzott a Tartományi KđzművelSdési Kđzđsség által 
szervezett jaаuáгi tanácskozáson a műfordításról. 

a jelenlegi nem éppen kielégít ő  körülmények között 
Más szóval, a mostaninál jóval több hozzáértő  fordító-
ra volna szükség, nem is csak m űfordítóra, hanem 
szakfordítóra nem kevésbé, másrészt szüntelenül mun-
kálkodni kell a helyzet javításán, azaz elhárítani azo-
kat a körülményeket, amelyek gátolják egy tánsadal-
milag kívánatos szintű  fordítótevékenység kiterebélye-
sedését. Ha számbavesszük társadalmi gyakorlatunk 
tartós irányzatait, egy pillanatig sem lehet kétségünk 
afelől, hogy a fordítótevékenységre nagy feladatok 
várnak, de hogy azokat teljesíthesse is, megfelel ő  tár-
sadalmi gondoskodásra van szükség. 

Egyebek között a műfordításra vár annak a különben 
lassan-lassan csökkenő  aránytalanságnak a felszámo-
lása, amely egyrészt abban nyilvánul meg, hogy vi-
szonylag kevés mű  került átültetésre a •nemzetiségek 
irodalmából, másrészt abban, hogy majdnem teljesen 
hiányzik a kölcsönös fordítás gyakorlata a nemzetisé-
gi irodalmak relációján. Itt említjük meg a tömeg-
kommunikációs estiközök mindennapos szükségleteit a 
fordítást illetően, Napi- •és hetilapjaink, folyóirataink, 
a rádió és a televízió rovatai, irodalmi mellékletei, il-
letve műsorai napról napra, szünrtelenül igénylik az 
értékes fordításanyagot, de hiába, mert nincs aki fel-
kínálja. Közös nevezőre vonva a dolgokat, azt mond-
hatnánk, ennek oka a fordítótevékenység viszonylagos 
fejletlensége és lemaradása. 

A helyzetkép nem lenne teljes, ha nem szólnánk a m ű-
fordítók szakmar státusának rendezetlenségér ől is. 
Ezeknek az embereknek, akik tevékenységükkel abla-
kot nyitnak az egész világra, akiknek m űve nem nit-. 
kán egész könyvsorokat tölt meg, valójában nincs is 
szakmai státusuk. A műfordítást mint önálló foglal-
kozást és megélhetési forrást sehol sem jegyzik, senki 
sem tanul műfordítónak, mert „ilyen iskola nincs", a 
műfordító egyszerien lesz, mert m űvészi hajlama, te-
hetsége vagy rossz csillagzata oda vezérli. Mint m űfor-
dító nem tagja egyik társultmunka-alapszervezetnek 
sem, kívül reked az önigazgatási folyamatokon, a ki-
adóházakkal szemben egyszer ű  bérviszonyban van, 
amely a munka befejeztével azonnal meg is sz űnik, 
és végezetül, valamennyije mellékesen, csupán a sza-
bad idejében foglalkozik műfordítással s olyan tiszte-
letdíjakért, amelyek — ritka kivételt ől eltekintve —
valaban csak „tisztelet"-díjak. Az igazsághoz tartozik, 
hogy az utóbbi időben, amióta kulturális életünk ön-
igazgatásiatlényegítése terén némi el őrehaladás tör-
tént, van  már példa a helyzet javulására, ha csak egy 
is...  Bizonyos, hogy egycsapósra nem változhatnak 
meg a régi, megkövesedett viszonyok, de szabadjon re-
mélnünk, hogy sokszor egyetlen precedens is láncreak-
ciót válthat ki. 

A helyzetképhez tartozik, hogy —akárcsak az erede-
ti irodalmi termés esetében — a fordításirodalmat sem 
kíséri megfelelő  kritikai visszhang. A rövid lélegzetű, 
jórészt szokványos köлyvismertetésekben (ez még nem 
is könyvkritika) csak elvétve jut egy-egy mondat a 
fordításnak, fordítónak, vagy még err ől is megfeledke-
zünk. 

Láttuk tehát, hogy ami ezt a fajta alkotómunkát illeti, 
nemcsak az anyagi seтkentés marad el, hanem az er-
kölcsi is. Ez utóbbinak a hiányát szemlélteti, hogy sok-
féle irodalmi díjunk között, nincs olyan, amelyet a 
jelentős műfordításokért juttatnának az arra érdemes 
alkotóknak. Pedig évenként jelennek meg valóban ér-
tékes fordításművek. Eszerint szükség van egy tekinté-
lyes vajdasági műfordító-díj megalapítására, amely ki-
fejezné társadalmunk elismerését az effajta alkotó-
munka iránt. 

A műfardítás ilyen kedvez őtlen társadalmi és anyagi 
helyzetéből következően természetesen, baj van az 
utánpótlással. Ahhoz, hogy egy fiatal em ber a műfor-
dítást válassza hivatásául; anyagi biztonságot és a tár-
sadaloтn támogatását kell éreznie, hiszen életbevágóan 
fontos döntésről van szó, A két feltétel biztosítása nél-
kül nem jutunk előre egy tapodtat sem. 



akkor 
hát 
mi 
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teendő ? 
Amint láttuk, a problémák valóságos tömkelegével ál-
lunk szemben, persze olyanokkal, amelyek korántsem 
megoldhatatlanok. A megoldás útját, .a helyzet javító- 
sót a fordítótevékenység és a fordítókáder jobb meg-
szervezettségében látjuk. 

Ot évvel ezelőtt a Vajdasági tróegyesület mellett meg-
alakult a Műfordító Szakosztály. Ennek alapszabály-
zata kimondja, hogy minden műfordító, ha eleget tesz 
a megfelelő  mércéknek, kérheti, felvételét. ] цkkor egy 
csoportot azonnal felvettek az Egyesületbe, s ,azóta —
a befutott kérvények alapján — több-kevesebb rend-
szerességgel folyik a tagfelvétel. Azért így, mert a ii- 
lentkezés fis szórványos. A  VI  Műfordító Szakosztályá-
nak megalakítása kétségtelвnül jelentős lépés volt a 
műfordítók társadalmi helyzetének rendezésében, s 
úgy látszik, eddig példa nélkül áll hazánkban. (A töb-
bi köztársaságban ugyanis a műfordítók szakmai egye-
sUletekbe tömörülnek.) A szakosztály alkalmas formá-
ja lehet a műfordítók arra irányuló közös akciódnak, 
hogy javítsanak társadalmi és anyagi helyzetükön, 
szervezetten foglalkozzanak a m űfordítás ápolásával, 
minőségének javításával stb. Egy ilyenfajta tevékeny-
séghez azonban megfelelő  feltételek kellenek: De hát, 
egyelőre úgy van, hogy a sz^osztály sincs jobb hely-
zetben anyaegyesületénél  (p1. .a  helyiséghiány kérdése). 
Mégis, ilyen körülmények között is, a szakosztály te-
vékenysége eléggé érezhet ő : cšelekvő  részese volt a 
fordításirodalomról nemrégiben megtartott vajdasági 
tanácskozásnak, részt vesz a köztársaságközi együtt-
működésben, a hazai és nemzetközi műfordító-rendez-
vényeken; a műfordító-cserébеn, kapcsolatokat tart 
fenn a Jugoszláv Műfordító Egyesületek Szövetségé-
vel, stb. 

A Műfordító Szakosztály egyik fontos feladata lehet-
ne a jövőben, hogy kiépítse az együttműködés útjait 
egyfelől 'a Vajdasági fráegyesület, másfel ől pedig a 
kiadóvállalatok :között. Egy ilyen együttm űködés, ha 
eléggé konkrét, igen hasznos lehet a kđlcsönös irányú 
műfordítótevékenység elđmozdítáЅa tekintetében. Je-
lenleg ugyanis az a helyzet, hogy a könyvkiadók a 
maguk szakmai és önigazgatási testületeire, tehát a 
saját értesültségükre támaszkodnak, amiikor az egyes 
nemzeti kultúrák értékes irodalmi alkotósadnak lefor-
dítása ügyében döntenek. Ebb ől a szempontbál minden 
bizonnyal jól jönne a Vt, a Műfordító Szakosztály és 
a könyvkiadók képvisеlőíből álló tanácsadó csoport, 
amely egyúttal a kLad бi döntések társadalmasftásót is 
jelentené. Ez a csoport - amelynek teljes betekintése 
volna az egyes irodalmak legfrisebb értékeibe — meg- 
felelő  javaslatokat tudna tenni a lefordítandó m űve-
ket illetően. Tudunk arról, hogy ályen vagy éhhez ha-
sonló megoldásokat javasolnak egyes könyvkiadók is. 
Említettiik már, milyen nehézségekbe ütközik a for-
dítókáder felfiatalítása. Fiatal m űfordító aug-alig je-
lentkezik sajtónk hasábjain, s emiatt tartományunk-
ban igen érezhető  a műfordítókáder hiányra. A meg-
oldást egyetemi tanszékeinkt ől várjuk élsősorban, 
rendszeres műfordító-képzés útján. Az Újvddékd• Böl-
csészkar egyes tanszékеin foglalkoznak vele, de úgy 
tudjuk, inkább a szakfordításra helyezve a ha лΡgsúlyt. 
A rendszeres fordítóképzésen kívül azonban arás ]e-
hetőségek is kínálkoznak. A műfordítás iránt erdek-
lődő, végzett egyetemi hallgatókat Ilyen Irányú to- 
vábbképzésre kellene utalni, továbbá átgondolt ösz-
töndí;azási politikával — a fiatal m űfordítókat specia-
ldzálásra kell küldeni azokba a nagyvárosokba, ame-
lyeknek nyelve nálunk nеmzetiségd nyelv. Nem kisebb 
társadalmi érdek a szerbhorvát nyelvterületen kívül 
eső  irodalmak megismerése és :közvetítése sem, Esze-
rint ugyanilyen meggondolásból és elbírálással Ma- 

cedóniába, $zlóvéniába és Kosovóba is kell küldenünk 
fiatal •műfordítóikat, sőt — tovább menve — abból a 
célbál, hogy a vajdasági szellemi értékek a testvér-
köztársaságokba is eljussanak, nekünk is kellene ón-
nan fogadni hosszabb tartózkodásra m űfordítókat, akik 
(miután szűkebb hazájukba visszatérnek), jöl felké- 
szült, értő  közvetítđi lennénék a vajdasági nemzetek és 
nemzetiségek irodalmának. 

Ezenkívül műfordításd pályázatokat kellene hirdetni a 
középisikolások és az egyetemi hallgatók számára. Кб-
zöttük mindig sok tehetséges tollforgató akad, s így 
minden bizonnyal lesznek, ak5k :műfordítassal is .meg- 
próbálkoznak. Ilyen és ehhez hasonló .akciókat kiadó- 
vállalataink, ifjúsági sajtónk, a folyó:iratok és a könyv-
tárak szervezhetnénk. 

Hogy útját álljuk a sok botcsinálta, dilettáns fordító —
kü бnösen a szakfordítás területén tapasztalható — ga-
rázdálkodásának, akik — mint err ől számtalanszor 
meggyőződtünk már silány, sőt használhatatlan 
munkát adnak ki .kezükből, s ezzel rontják a jó fordí-
tók hitelét, olyan ;megállapodást kell hozni, hogy fordí-
tói megbizatást csakis regisztrált fordítók kaphassa-
nak, akik — miután bizonyságot tettek munkájuk mi-
nőségéről — tagjai a fordítók šzakmai egyesületének. 
Sok európai országban ez a gyakorlat, mert bizonyos, 
hogy valami rendet ezen a téren is tiszteletben :kell 
tartani. 

Sokszor és sokfelé elhangzott már, milyen kevés a 
minősegi műfordító, de az is, hogy ami kevés van, 
azzal is rosszul sáfárkodunk. Fell kell szabadítani ezt 
az alkotói potenciált, azaz lehet ővé kell tenni azoknak 
az elismert műfordítóknak, akik •készek ezt a munkát 
hivratásukul, megélhetési forrásul választani, hogy k-
zárálag, professzionálisan azzal foglalkozzanak. Ennek 
legalkalmasabb és kétségkívül kölcsönösen hasznos 
módja az volna, ha a lapok, folyóiratok, kiadóházak, 
a rádió és a televízió, egyenként vagy közösen, mű-
fordítókat is alkalmaznámak, akik az említett társult-
munka-alapszervezetekben végzett rendes m űfordítói 
munkájuk mellett egyúttal a leghivatottabb ínformá-
torai lennének a maguk szakterületenek, s így gondos-
kodnának egy fontos társadalmi feladat folyamatos 
valánaváltásбгбl. De persze lehetnek más elképzelések 
is. Ilyen például egy tartonnбnyd pénzalap létrehozása, 
amelyből egy-egy bejelentett és nagyobb műfordítói 
vállalkozást ösztöndíjaznának pályázat útján, stb. 

Az írói іalkotóanunka további serkentése és az alkotók 
legégetđbb problémáinak megoldása (s vele együtt a 
műfordító tevékenység el đmozdítáaa) . céljaból a Vajda-
sági fróegyesület programja legfontosabb és legsih хgő- 
sebb feladatai között tartja számon az önágyazgatási 
egyezmények megkötését a kulturáliš intézményekkel 
és a megfelelđ  társultтnunka-alapšzervezetekkel. A cél 
az, hogy tartósan és önigazgatói alapon rendezzék -az 
alkotók társadalmi és jogi helyzetet. Ezeknek tartal-
mazniuk kell +azt az alapvet ő  rendelkezést, hogy az al-
kotбművész is dolgozó ember, annak minden jogával 
és kötelezettségével együtt, a szerz őségből eredđ  ön-
igaгgatái jogokat és kötelezettségeket is. beleértve. 
Vagy másképpen: az író-alkotók egzisztenciális kér-
déseinek rendezesérđl van itt szó, aminek módja pe-
dig a megfelelő  önigazgatási egyezmények megkötése 
a társultmunka-alapszervezetekkel, a lap- és könyv-
kiadó vállalatokkal, a rádióval és televízióval stb. A 
Vajdasági :fróegyesület programelved között jegyzi, 
hogy 'a műfordítás tervszerű  ápolásával törekszik a 
Vajdaságban élő  nemzetek és nemzetiségek szellemi 
körkincsének, minden igazi értékének megbecsülésére 
és további gazdagítására. Ezzel összhangban a  VI  kö-
zéptávú munkatervében céljául tűzte ki a vajdasági 
irodalmak értékes alkotásainak a kölcsönösségen és fo-
lyamatosságon alapuló átültetését. Magától értet ődik, 
hogy ez az ambiciózus terv :és valóban nemes szándék, 
csak akkor valósulhat meg, ha közöš er őfeszítéssel si-
kerül elhárítanunk azokat a gátló tényez őket, amelyek 
hátráltatják a vajdasági műfordítás társadalmilag in-
dokolt kibontakózását. 138  
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Dr. Torna Đordević : PolitPČko javno mnenje. 
Radnički univerzitet „Radivoj Č irpanоv", 
Novi Sad, 1979. 

A politikai közvéiemény egyike a társadalmi felépít-
mény olyan jelenségeinek, amelyeknek létezése magá-
tól értetődő, hatása a legkeményebb diktatúrák alatt 
is érezhető, s mégis nehéz körülhatárolni, definiálni. 
Fejlettsége egy-egy politikai rendszer nyíltságát, de-
mokratikus erejét bizonyítja. Gyakorlati vonatkozásait 
igen széleskörűen kutatják, s a közvélemény megha-
tározott célú befolyásolása els őrangú feladata minden 
pártnak, társadalmi er őnek, amely részt kíván venni a 
hatalom gyakorlásában, s általában a döntéshozatal-
ban. 

Mégis, amikor meg kell határozni a jelenség miben-
létét, s el kell választani a társadalmi tudat többi 
megnyilvánulási formáitól, az elméleti megközelítés 
egyre nehezebb. Hazai viszonylatban egy kézen is 
megszámolhatjuk, hány mű  hagyta el a nyomdát, 
amelynek alaptémája a politikai közvélemény..Toma 
Đordević  könyve ezek között is rendhagyó és kétség-
telenül hézagpótl бnak számít. Nemcsak azért, mert 
egymással összefüggésben vizsgálja a politikai közvé-
lemény fogalmának elméleti és gyakorlati vonatkozá-
sait, hanem a megközelítés sakoldalúsága szempantjá-
ból is. S ezenkívül igen tanulságos kísérletet tesz a 
polgári és a szocialista közvélemény elhatárolására. Ez 
az utóbbi különösen a fejiesztési lehetđségek feltárá- 
sa miatt fontos és jelentős. 

A szerző  először mint társadalmi jelenséget közelíti 
meg a közvélemény fogalmát. Kiindulópontja az, hogy 
a társadalmi gyakorlatot az anyagi-gazdasági tényez ők 
közvetlenebbül befolyásolják, de hatásukban, összefo-
nódnak apszichikai-szociális tényez őkkel. Ez az együt-
tes hatás olyan összetett jelenség, hogy minden egyes 
politikailag releváns tett esetében nehéz el đönteni, mi 
a kiváltó ok. 
A társadalmi tudat minden formájának van tárgya és 
megismerési módszerei; a politikai közvélemény eseté-
ben ezt a napi politikai gyakorlatban kell keresni. A 
napi politikai gyakorlat kiindulópontja ,minden olyan 
változásnak, amely kihat aszociális közösség életére, 
kezdve a legkisebb határozatoktól egészen a forradal-
mi eseményekig. A közvélemény azon jelenségek közé 
tartozik, amelyek serkentik a politikai tevékenységet; 
s ezáltal kihatnak,, a társadalmi történésekre. 

Mint ilyen természetesen különbözik a társadalmi tu-
dat többi formájától. A tudomány például a tudomá-
nyos igazságok kimutatását és felszínrehozását célozza; 
az igazság itt azt jelöli, hogy az állítás megfelel annak 
a tényállásnak, amelynek létezését különleges eljárás 
során állapítottuk meg. A tudomány tehát, mint a 
megismerés egyik forrása, kapcsolatot létesít az em- 139 



berek és a valóság adottságai között. Ezzel szemben a 
közvélemény, csakúgy, mint például az ideológia, más-
fajta kapcsolatot hoz létre az ember és a valóság kö-
zött. Erre a változás a jellemz ő, amelyen a konkrét 
adottságoknak át kell esniök. Míg a tudományos állí-
tások a szubjektum és az anyagi tények tisztán intel-
lektuális viszonyának eredményei, addig a közvéle-
mény értékítéletekben jut kifejezésre. 

Kimutatható különbség van az ideológia és a közvéle-
mény között is. Az eiđbbi célja a társadalmi ellenté-
tek kiélezése. Az ideológia által vezérelt cselekvés vég-
célja az osztálydk és más szociális csoportok társadal-
mi helyzetének megváltoztatása. Ugyanakkor a közvé-
lemény a probléma .megegyezéses úton történ ő  meg-
oldásának kifejezése. Olyan megoldásé, amely nem kö-
veteli meg a jogi-politikai viszonyrendszer gyökeres 
újraértékelését. Az ideológia a korszakos problémák 
megoldására törekszik, a közvélemény a napi politikai 
ellentétek áthddalásához ad alapot. Ebb ől következik, 
hogy az ideológiának az osztályérdek érvényesítésére 
bizonyos szосiális energia áll rendelkezésére. A köz-
véleménynek nincs ilyen bels ő  töltete. 

A továbbiakban a szerz ő  a közvélemény belső  struktú-
rájának jellegzetességeit vizsgálja, majd ,megkísérli 
definiálni ezt a jelenséget. A leíró meghatározás sze-
rint a közvélemény a kollektív itélethozatal fornnája, 
meiynék tárgyát , a .. szooiális közösség szempontjából 
fontos problémák képezik. Sz осiális álláspontok kifej-
téséről van •tehát szó, aminek célja; .hogy serkentse s 
meghatározott cselekvésre .késztesse a politikai gya-
korlat szubjektumait. 

Miutan szál a közvélemény tárgyáról . és, szubjektumai- 
ról, Đordević  szemügyre veszi a közvélemény válfaja- 
it. Felosztásában két . megjelenési formát különböztet 
meg. A polgári .közvéleményre jellemz ő, . hogy az'  em-
beri tevékenységet felbontja a magán- és a közéleti 
szférára. Ilyen értelemben tehát a polgári közvélemény 
köžvetítő  szerepet játszik •az állam. és az 

.
anyagi ter- 

melés vezetői között. A szociališta közvélemény a szo-
ciális csoportosulások különös formáját juttatja kife- 
jezéšre. Ahogy ez a többi asztályrá,is érvényeš, am un-  
kásosztály sem válhat valóban uralkodóvá, ha csak sa- 
ját érdékeit érvényesíti. Ezért kell a politikai gyakor-
latot felváltania az önigazgatás gyakorlatával. Az ön-
igazgatási közvélemény csakis az osztályellentétek fél- 
oldásának folyaniatában jöhet létre és maradhat fenn. 
Ilymódon kifejezi mindazt, amit a társadalom az em-
bernek ember által történ ő  kizsákmányolása leküzdé-
sében elért. Á politikai nyilvánosság, mint az önigaz- 
gatású táršadalo чü nyilvánossága, közvetít őként van 
jelén az állain és a társadalom között, de ennék a köz= 
vetítő  szerepnek más jellege van, mint a polgári nyil-
vánosságnak, mivel a szocializmusban liülö тiösen az 
önigazgatás körülményei között változik az állam osz-
tályjellege. s ,ezzel a táršadalom és az állam közötti 
viszony természete is. . 

A közvélemény formálásának folyamataival kap ćso-
Íatban a szerz ő  előbb azokkal .a feltételekkel foglalko-
zik, amelyék nélkül a táтsadalmi tudatnak ez , a for-
mája nem érvényesülhet a politikai élet aktív ténye-
zőjeként. Ezután .elemzi. a közvélemény-formálás fo-
lyamatait. . кіiІёаьѕёgеt tesz a spontán és az intézmé-
nyesített közvéleményalkotási tényez ők között és szól 
a közvélemény változásának folyamatairól.. 

1.40 

A közvélemény szerepéről szólva Torna Đorđević  meg-
áliapítja, hogy a demokratikus politikai rendszer, mint 
azoknak a, ѕzегvеzёsi formáknak az összessége, ame-
lyekben a politikai élet lejátszódik, voltaképpen alap-
feltétele a közvélemény szabad alakulásának. Az ilyen 
rendszer biztosíthatja csak azokat a módszereket, vita-
lehetőségeket, amelyek nélkül a közvélemény érvé-
nyesülésé elképzelhetetlen. Nálunk az alkotmány és 
politikai gyakorlat egész sor. `olyan intézményt hozott 
létre, amely keretet ad a demokratikus közvélemény 
alakulásának és hatásának. , 
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U Icroju posve ćenom desefogodišnjici smrfi Ervina Šinkoa objavljujemo izbor 
tz peslsikove jot neobjavljene poezije, pisane izmedu dva rafa. 
K г ifi č ki егеј  Magdolne Danji prafi razvoj Štnkoeve poezije od sredine dva- 
desefih pa do po četka defrdeselih godina, zna č i obuhvata uglavnom vreme 
koje  ii Šinko proveo U emtgra пlrko-lulala čkom žtvolu, kada U njegovom 
radu akcenaf  fi pada na poeziju nego na prozu i егеј , a pesma je same 
prafe č i dokument njegovog spisaleljskog-ljudskog bifisanja. Pesma ima ulogu 
dnevnika u ovim godinama. Poslepeno se udaljavaju ćt od pređašnjeg se- 
costontrlt čkog slilskog.ideala, prihvativši i objavljuju ć i trenufa čno humano, 
umelní čko priznanje, Štnko  ii tako u izvesnoj jednoslavnosfi došao do funk- 
cionalnog pesnt č kog kazivanja, u celokupnosti subjekfivnosfi vile pula ii 
pronalazio mogu čnosli autenfi čne poezije. 
Esej Eržebel Juhas raspravlja  0 naglašenim estelskim i eli č kim pifalsjima 
Štnkoevog rhvafanja života i umetnosfi. „1z Šinkoevog pogleda na svet i 
živct neminovno proisli č e (a cede se ci mogu p гe ć utati ni one osobene 
biografske okolnosli, koje č eš će no o б i č no primoravaju na suo čavanje sa 
ovim krugom pitanja), da  do  dele, „izraza", do suštinskog konceptiranja 
ostvarenja on može da dode samo preko problematike li č nosti i zajednice. 
Ali č im dode do saniog umetni č kog dele — na delo ve ć  gleda kao „su- 
verenu celinu", shvata  go  i fuma č i kao „u sebi celovil, poseban i zao- 
kruženi univerzum", a tu va ć  vladaju zakoni estetiki. Šuštinu servantesovske 
svesfi koja se okre će protiv sebe, u svom pofpunom zna čenju Šinko za- 
pravo daje u zbirci studija koja se bavi životnim delom Čokonatja". 
U belelrtsft čkom dodafku časopisa objavljujemo pesme Marije U1a3i. U pre- 
vodu donosimo sfudiju Ivana  Colovi&  0 Masovnoj knjtževnoslt. 
Filmski 	a. is Mile Balaža analizira film Miloša Formana „Lel iznad kuka- 
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hima,s na č in, sa č ovečne stra пe osvetljava „bolesnike" koji ci mogu  Ja  se 
snađu u društvu, i beže iii su gurnuli u instifucije za mentalno obolele. 
laki  ii bogat i slikama dokumentarnog  karaktere  —  no nekim mesfima sli č no 
Šnejk Pit-u „odzvanja"  i  originalnim zvucima zavoda za mentalno obolele —, 
veoma  ii daleko od dokumentarnog filma. Švojom namernons г ugestiv п om 
jezgrovitoš ću verovatno više korisii stvari ludaka, nego recimo mali millon 
dokumenfarnih tilmova." 
Егеј  Ferenca Maka raspravlja  I  pozorišnom shvatanju  Jell Grolovskog. 

Time šfo se manevarske mogu ćnosti pozorišta smanjuju, time, š10 mu us- 
kra ćuju mogu ćnost stvaranja lažne iluzije, koja proisti če iz evenfualne po- 
vršnosti, u ve ćoj meri se ukazuje mogu ćnost za suštinsko ispoljavanje, za 
isficanje gluma čkog u č inka i stvaranja kontakla  so gledaocima. Jer, time 
što glumac  fi koristi nikakea ротоспа  sreds4va za ispomaganje, prinu đen 
ic da se celim svojim bi ćem koncenlriše na što savršenije ožívotvorenje  .  .. 
(...) Grotovskovi giumci se u svakoj pojedinoj ulozi žrtvuju. Štavljaju 
svoju li č nost na operacioni sfo, gde  go skalpelom režu na isilne komade, 
pa svaki deo brižljivo analiziraju ć i, projekluju ka gledaocima. Švojom 1i č - 
noš ću, ponašanjem, glumac treba  i  svaki psihi č ki treptaj  do u č ini evident- 
nim, takore ć i treba  do materijalizuje огесапја " (pile izrnedu ostalog). 
U rubrici krifike možemo č ttatt kritike test novih jugoslovenskih madarskih 
knjiga. 
Pi3u č i  0 zbfrcf de č ijih pesama Išlvana Domonko3a, Eva Vat konstafuje da 
Domonko3 jugoslovensku madarsku de č iju poeziju izdiže na sam njen vrh, 
,.Traženje č aroбnog  i  pustolovnog  a svakidašnjici, obojenosi sivíla humo- 
rom, idejama, vedrinom, tantazijom, prisutno ii no svakom koraku u pe- 
sme.ma one zbirke." 
Vesteg isuviše ozbiljno shvata li čnost, da bi se zadovoljio pusfim buntov- 
nim gestovima. Pesnik „Réj đk"-a — ma koliko to zvu č i paradoksalno — 
leli  do gradi, želi tormu koja revelira sigurnoš ć u;  i  dok sve poverava in- 
tuiciji li čnostt, troli filozoíisti č ki iii u najmanju ruku mitotogtlisti č ki važe ć e 
dokaze za osvetljavanje svoje sítuacije, razjatnjavanje svoje egzistencije. Je- 
zi č ki iracional zam „Réj đk" - а , njihova ponekad ve ć  i  kao sugestija nedo- 
ku č iva metetizika, kako  ii to Gabor Turi pisai „prelvaranje  U prah iz- 
nuf гa" njihova raspar č anost ne prolivure č i ovom traženju, ni formi  flu 
protivure č i, a to zna č i ni zahtevanju reda, drugim re č ima ni o б jektivaciji. 
Rekli bismo, Ja  do krajnosti intenzivno doživljen i intelektualno propra ć en 
outo-komentar li čnosti, ironija koja vidi  i  daje viziju sebe, zamenjuje ovde 
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prvol z. ircs pesama erenca 'es ega . 
Kritika Šandora Balinta bavi se prvim zbirkama pesama Balinta sombatija i 
Petera Štnkovt ča. ,lako prva Šombatijeva zbirka apelira  no višak vrednosti 
prima tradiciji („Ljubavnici i osfali  strand"),  ni onda  no tribe u prvom 
redu do obratimo pažnju no ova) momenaf, jer iako primenjívanje „nega- 
tivnih formi", prekidi,  to jest izostavljanja, ukorenjena su a jednom po- 
našanju odbacívanja ozrcanog predo čavanja zna čenja, ipak fI mole  Ja  se 
uzdigne iznad granica svojih mogu ćnosti." (...) Prva zbirka „DrlStsövény" 
(2t čana ograda) tipi č no  ii prvo deli — time go č ini pridržavanje tradiciji, 
poniranje u prošlost, traženje samog sebe, koje pred prikazivanje svojih 
vrednosfi sakuplja oružje, obla č i svoj oklop." 
U prikazu knjiga Deli Ereg vrednuje isforijski roman Nandora Gtona, a 
napis Ferenca Beretke upoznaje nas sa proznim delom Tibora Varadija 
„Tajna sive sebe". 
Eva Vat u svom radu analizira najnoviju zbirku pesama Šandora Vere3a 
modernog madarskog pesnika. , Vereša smo upoznali kao pesnika mita, igre, 
pesníka muzike, empirije, jezi č kih formi, kao umetni č kog prevodioca — a 
u zbirci pesama „Á thall đ sok " prisutna ii upravo ta mnogoli č nost ". —  pile 
Eva Vas. 
Lash o Pastor u rvom eseju analizira prozu Dole Krudija, i to vode č i ra č una 
o jednom jedinom osobenom momenfu: 0 opisu obedovanja, i na ulogu 
ovih opisa u Krudijevím novelama. lz prethodnih dela poznaf Krudijevski 
svet ovde varira  no  faj na č in, šfo  le soda obedovanje 6ti to ispoljavanje 
živofa, povodom kojeg Ii govoriti 0 živofu. (...) Do 1otalifarnosti nabu- 
jala slika ispoljavanja živofa stvara jedan potpuno aufonoman svef, i  pm-
vidor fi totalitarnosti sadrži u sebi i Celinu." 
Komenlar Išlvana Fehera bavi se aktuelnim pifanjima reforme školsfva u 
Vojvodini, a umefni čkt prevodioc  Janit Borbelj pilanjima položaja prevoda 
ii Vojvodini, položaja mladih prevodioca, probhemom kadra i organizova- 
nesti. Prikaz knjiga Andraša Agoštona govori nam  0 knjizt dr Tome Dor- 
devi ć a: „Poltft č ko javno mnjenje", naglašavaju č i važnost foga da se ina 
bavi do sada jedva otkrivenim fenomenom poltti čkog javnog mnjenja, kao 
fakvom društvenom pojavom,  hja razvijenosf dokazuje olvorenosl jednog 
polili čkog sistema, njepovu demoknafsku snagu. 
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Itt nyugszik 
Máthé Benedek 
Ki nem szerette 
A meleget 

Csak a fejérnépet 

Meghalt végre 
Valahara 
Az egész falu 
Kívánságára 

II 

Trambitált 
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Az éjszaka tiszta vót. 
Izsák néne halott vát. 
Az ablakon kinéztem az életre. 
Szász Izsáknét láttam ott; 
a ház el ő tt, 
a cserfának szélibe'. 
Az éjszaka tiszta vót. 
Izsák néne halott vót. 
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a 
születve 
született 
tudósnál 

Mind sírtam, egész úton! 
Rám pes!antott az ágyábói : 
К%cz ГΡеnd, hogy itt 'vagy kicsi-Anna; 
szerencséd édes jányom, 
máskülönben mához egy hónapra 
földbe tennének téged. 


